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Kabetaijin/Kabe
 Fiatal rapper, aki háromszoros bajnok lett 
az MC rap versenyen, azonban nem bírta a hirte-
len hírnevet, és miután elvesztette az utolsó MC 
párbaját, gyomorfekélyre hivatkozva elhagyta a 
rap világát. Azonban miután Koumei provokálá-
sának hatására elment a bárba, és hallotta Eikót 
énekelni, megingott. A végső lökést a Koumeijel 
vívott heves párbajuk adta meg, ahol végül beje-
lentette, hogy visszatér. Kedves fiú, akinek szürke 
életébe a rap hozott változást.

Kuon Nanami
 Azalea énekese és basszusgitárosa. A 
banda másik két tagjával egyetemi barátok, 
együtt alapították az Azalea-t. Először az utcán 
futott össze vele Eiko, mint egy utcai énekes. 
A két lány hamar összebarátkozott, azonban 
Nanami menedzsere véget vetett a mókának.

élethez, miután reinkarnálódott. Tudását, tapasz-
talatait és taktikáit a mai világba átültetve híressé 
teszi Eikót. 

Tsukimi Eiko
  Fiatal lány, aki családi háttere miatt egyszer 
már majdnem feladta az életet, de a BB Lounge 
bár tulaja, Kobayashi megmentette, majd elvitte 
egy híres amerikai énekesnő Maria Diesel kon-
certjére. Eikót annyira mélyen érintette a koncert, 
hogy elhatározta, ő is olyan énekes akar lenni, 
aki a dalai segítségével embereket tud menteni. 
Az események után a bárban kezd dolgozni, ahol 
időközönként fel is lép. Már majdnem feladta az 
álmát amikor találkozott Koumeijel, aki segített 
neki kibontakozni. Nehéz gyerekkora volt, mert 
apja elhagyta a családot, anyjával ezután nem jött 
ki jól, ezért is kötött ki végül Shibuyában. Vidám 
lány, aki igyekszik mindig pozitív lenni.

Történet

 Nagyjából 1800 évvel ezelőtt Kína 3 rész-
ből állt, és ezen területek egymás ellen harcoltak. 
Időszámításunk szerint 234-ben a Shu Birodalom 
feje meghalt, tanácsosát, Zhuge Kongmingot sú-
lyos betegség gyötörte, majd nem sokra rá ő is 
meghalt. Azonban a pokol helyett a híres stratéga 
a mai Tokióban, egy halloweeni parti közepén ta-
lálta magát. Sodródva az események hadával, egy 
bárba köt ki, ahol egy fiatal lány, Eiko lép fel.
 Kongmingra olyan nagy hatással volt a lány 
hangja, hogy hamarosan mellette köt ki, mint 
stratégája, aki segít valóra váltani Eiko álmát: híres 
énekessé válni.

Karakterek

Zhuge Kongming/ Shokatsu Koumei
 Zhuge Kongmingot a történelmi stratégiai 
játékok kedvelőinek nem kell bemutatni, ugyanis 
híres történelmi alak, aki számtalan játékban elő-
fordul már pl. Fate Grand Order, Civilization IV, Dy-
nasty Warriors, Honkai Impact 3rd stb. 
 Miután a Wuzhangi síksági csatában meg-
halt, a modernkori Shibuyában találta magát egy 
halloweeni parti közepén. Az események sodrá-
sának köszönhetően találkozik Eikóval, aki a BB 
Lounge nevű bárban énekelt. Miután a lány éneke 
háromszor is megdobogtatta a szívét, eldöntötte, 
hogy a lány stratégája lesz. Magas IQ-jával és erős 
tudásszomjával gyorsan alkalmazkodik a modern 

Kongming (Zhuge Liang) 181–234

 Kínai államférfi és katonai stratéga. Shu 
Han állam kancellárja, később, a Három Király-
ság idején régense. Korának legnagyobb stra-
tégája volt, egyenesen Sun Tzu-val (Szun Ce), a 
Háború Művészete című könyv szerzőjével ha-
sonlították össze. Ábrázolásain többnyire taois-
ta köntösben szerepel és darutollakból készült 
legyezőt tart. Neve a bölcsesség és a stratégia 
szinonímájává vált Kínában.
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gazine-ba. Később a Kodasha a fejezeteket egyedi 
tankobon kötetekbe gyűjtötte, majd az első kötet 
2020. április 8-án látott napvilágot, 2022. április 
6-án pedig megjelent a kilencedik kötet. Az első 
angol kötetet a Kodansha USA adta ki Észak-Ame-
rikában, amely 2021. június 1-jén jelent meg.

Személyes vélemény

 Engem már az első két epizóddal megfo-
gott az anime, jó szokásomhoz híven elő is ástam 
a mangát. Két napig szinte csak azt olvastam, és 
csakúgy, mint az anime, magába szippantott. Na-
gyon tetszett a fordított isekai dolog, és hogy a 
többi hasonló zenei témát feldologozó animével 
ellentétben valósághűbb utat járunk be. Bár be-
vallom őszintén, az anime előtt a létezéséről se 
tudtam Kongmingnak, nagyon megnyerőnek tar-
tottam, hogy ilyen téren hozakodtak elő vele. Az 
ost-k magukkal ragadtak, tűkön ülve vártam a hi-
vatalos verzióját a daloknak. Emlékszem, amikor a 
Be Crazy for me és a Shooting Star kijött, ronggyá 
hallgattam (nem mintha mai napig nem hallgat-
nám meg őket). Az opening és az ending szintén 
megnyert, és várom, hogy kijöjjön a többi szám is. 
Személy szerint meglepődtem, hogy pont 96neko 
lett Eiko énekhangja. Tőle inkább mélyebb han-
got szoktam meg, ezért kellemesen csalódtam, 
amikor Eiko énekhangjaként meghalottam. Nagy 
kedvencem lett az anime, izgatottan várom a kö-
vetkező évadot, remélve, hogy továbbra is hozzák 
ezt a szintet.

Az opening pörgős, világszinten hódított, és ezért 
részben Jollynak jár az érdem. Aki szemfüles, az 
észrevehette az opening stáblistában a Tarcsi Zol-
tán nevet, akit sokan inkább Jollyként ismernek. 
Az ő „Buli király” számát dolgozta fel a QUUEN-
DOOM, és lett belőle a japán Chiki Chiki Ban Ban.
 Az endingnek különböző verziói vannak. 
1-4. epizódig Eiko énekhangja (96neko) és Koming 
hangszínésze (Ryoutarou Okiayu) énekel, 5-6. epi-
zódig Kabetaijin (Shouya Chiba) is becsatlakozik, 
majd 7. epizódtól Nanamin énekhangja, Lezel lesz 
a végső tag, így négyen éneklik a dalt. A felosztá-
son kívül a videó is változik: az új szereplő mindig 
megjelenik.

Manga

 A mangát Yotsuba Yuuto írta és Ogawa Ryo 
illusztrálta. Először sorozatban jelent meg a Ko-
dansha Comic Days online platformján 2019. de-
cember 31-től 2021. november 16-ig. A sorozat 
2021. november 22-től átkerült a Weekly Young Ma-

Ráparancsolt a lányra, hogy fejezze be az utcán 
való éneklést. Legközelebb már ellenségként ta-
lálkoztak Shibuyában, ahol Koming stratégiájá-
nak köszönhetően Eiko elhódította a közönséget. 
Később már a bárban ünnepeltek, ahol az Azelea 
többi tagjával újra felfogadták Kawasavát produ-
cerüknek.

Kobayashi (tulajdonos)
 Kemény személyiség, három királyság ra-
jongó, és a BB Lounge tulajdonosa. Egyből felveszi 
Koumeit, mert hibátlanul válaszolt a kérdéseire, 
meg azért, hogy legyen kivel beszélgetnie rajon-
gásának tárgyáról. Fontos karakter, ő támogatja a 
legjobban Eikót.

Anime

 Az animét a P.A. Works animálta (Another, 
Angel Beats, Uma Musume stb.), és elmondhatjuk, 
hogy remek munkát végeztek. A hangszínészek 
passzolnak, Eiko és Nanami énekhangja gyönyörű. 

Egyéb cím: Ya Boy Kongming
Író: Yotsuba Yuto

Rendező: Honma Shū
Részek: 12

Stúdió: P.A. Works
Opening: QUEENDOM- Chikichiki Banban

Ending: 96Neko, Ryoutarou Okiayu, Shouya 
Chiba, and Lezel- Kibun Joujou ￪￪ (￪￪￪￪￪￪)

Hivatalos oldal

https://www.youtube.com/watch?v=_UCl8krLzF4
https://www.youtube.com/watch?v=zHoULCjfqGk
https://www.youtube.com/watch?v=zHoULCjfqGk
https://paripikoumei-anime.com
https://myanimelist.net/anime/50380/Paripi_Koumei?q=paripi%20kou&cat=anime
https://anilist.co/anime/141774/Paripi-Koumei/
https://animegun.eu/paripi-koumei-2022/
https://twitter.com/paripikoumei_PR

