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Főleg, hogy évfolyamának leghíresebbje, Silence 
Suzuka szintén az ő csapatába jár, így még éleseb-
ben látszik, mennyit kéne még főszereplőnknek 
fejlődnie. De Suzuka sem csak egy kőszívű rivális, 
hanem éppen ellenkezőleg, egy nagyon is kedves 
és segítőkész lány, akivel Special Week gyorsan 
összebarátkozik.
 De ez mindegyik karakterre jellemző. Hiába 
vannak külön csapatban – főleg a Spica (főszerep-
lőnk csapata) és a Rigil (Suzuka korábbi csapata) 
vetélkedése a legjelentősebb –, vagy számítanak 
éppen egy-egy versenyben egymás riválisainak, 
mégis állandóan motiválják egymást, és tisztes-
séges küzdelemben szeretnék legyőzni a másikat. 
Ráadásul őszintén képesek örülni a másik sikerei-
nek, ami, valljuk be, nem kis dolog.

Főbb karakterek

Special Week
Special Week, akit a barátai csak Spe-channak szó-
lítanak, egy tipikus vidéki lány, aki mindenkivel 
kedves és közvetlen. Az órákra éppen csak be szo-
kott esni, és nem tud ellenállni a finom ételeknek 
sem. Az iskolába menet látta Suzuka egyik verse-
nyét, azóta nagyon csodálja őt, és feltett szándé-
ka vele együtt futni, így igyekszik egy csapatba 
kerülni vele.

Silence Suzuka
Egy nagyon tehetséges és népszerű lány, aki szá-
mos versenyt nyert már. 

mi koncertet. (Úgy tűnik, hogy az uma musumék 
nemcsak rendkívül gyorsan futni, hanem kivétel 
nélkül még jól is tudnak énekelni...)
 Az első évad főszereplője Special Week (a 
nevekről majd később), aki egészen eddig vidéken 
élt, és saját magán kívül még sosem ismert egyet-
len másik uma musumét sem. Így a Tracen Akadé-
mia, és a rengeteg új hasonszőrű (bocsi) ismerős 
hatalmas lelkesedéssel tölti el. Belép egy csapat-
ba is, ahol külön edzővel gyakorolnak a lányok a 
versenyekre. Special Week álma, hogy ő legyen 
Japán legjobbja, ezért keményen kell küzdenie. 

 Anno a vizsgák közeledtével egy kellemes, 
aranyos sorozatot szerettem volna nézni, aminél 
nem kell aggódnom a karakterek miatt, hanem 
csak egyszerűen élvezhetem a stresszmentes, 
tömény cukiságot. Ha pedig úgy hozza a helyzet, 
akkor egyszerűen akár a rész közepén is ki tudom 
nyomni, és mehetek vissza tanulni. Nos, ha ti is egy 
hasonló sorozatot kerestek, akkor bele ne kezdje-
tek ebbe a sorozatba! Legalábbis ne vizsgaidőszak 
előtt…
 Mert egyáltalán nem voltam képes félbe-
hagyni – és nemhogy egy részt, vagy az első éva-
dot, de még a másodikat is ledaráltam pár napon 
belül. És közben rengeteget idegeskedtem, a vége 
felé pedig még sírtam is rajta, hiába nem gondol-
nánk ezt először a történet alapján… Vagy mégis?

Történet

 Animénk világában léteznek úgynevezett 
„uma musumék”, vagyis lólányok/táltos lányok, 
(nem tudom melyik lenne a jobb fordítás), akik 
ugyanúgy néznek ki, mint az emberek, eltekintve 
attól, hogy az animátorok egy cukira dizájnolt ló-
fület és lófarkat is illesztettek az amúgy is aranyos 
karakterekre. És a jelek szerint rendkívül gyorsan 
képesek futni, ami jól is jön a számukra, hiszen itt 
mindenki imádja a derbit! Rengeteg verseny van, 
és minden lánynak megvannak a maga rajongói, 
akiket a győzelmek mellett az éneklésükkel és 
táncukkal is levehetnek a lábukról – a versenyek 
győztesei ugyanis mindig tartanak egy győzel-
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„minden lánynak megvannak a 
maga rajongói, akiket a győzelmek 
mellett az éneklésükkel és táncuk-

kal is levehetnek a lábukról”
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illetve számos sérülésnek is szemtanúi lehetünk.
 A négy főbb szereplőn kívül még számos 
másik lányt is megismerhetünk, nekik is nagyon 
lehet drukkolni, és mind önálló, kedvelhető sze-
mélyiségek. Én végig nagyon szurkoltam a ked-
venceimnek, de igazából mindenki győzelmének 
lehetett örülni – mert tényleg mindent beleadtak 
a versenyekbe. Első látásra a lányok nevei kissé 
furcsának tűnhetnek, de mivel a karaktereket va-
lódi versenylovakról nevezték el, ez utólag már 
érthető, sőt nagyon kreatív ötletnek tartom. A 
versenyek sorrendjeit is meghagyták eredetiben, 
így látszik, mennyi kutatás előzte meg magát a 
sorozatot, amíg megtalálták azokat a versenylo-
vakat, akik köré fel lehet építeni a történetet (bár 
azért volt benne pár változtatás is a sztori érdeké-
ben). Tényleg érdemes utánaolvasni, mert érde-
kes összefüggéseket lehet találni.

 Egyáltalán nem gondoltam volna, hogy eny-
nyire meg fogom szeretni ez a sorozatot. Pedig 
egy nagyon szép történetet láthatunk (most kicsit 

Ugyanakkor a korábbi csapata nem igazán illett 
hozzá, de miután csatlakozott a Spicához, lassan 
ő is újra élvezni kezdi a futást. A két lány barátsá-
ga az idők során egyre erősebb lesz, és egymást is 
ösztönzik a fejlődésre.

Tokai Teio
Szintén a Spica tagjává válik, az egyik legnépsze-
rűbb versenyző, nagyon élénk és közvetlen sze-
mélyisége van. Kiskora óta csodálja az iskola diá-
kelnökét, és feltett célja, hogy hozzá hasonlóan 
szintén megszerezze a tripla koronát, amelyhez 
a három legjelentősebb és legnehezebb versenyt 
kell megnyerni.

Mejiro McQueen
Teio unszolására csatlakozik ő is a csapathoz. Egy 
előkelő család tagja, akik jelentős sikereket tudnak 
maguk mögött, és ő is szeretne megfelelni ennek 
az elvárásnak. Teióval ők is barátokká válnak, de az 
ő kapcsolatukban sokkal nagyobb szerepet kap a 
rivalizálás, mint a másik két lány esetében.

Összességében

 Míg az első évad Spe-chan és Suzuka kap-
csolatára fókuszál leginkább, addig a második 
évad inkább Teio és McQueen rivalizálására he-
lyezi a hangsúlyt. Illetve itt már előkerül pár ko-
molyabb téma is, mint a drukkerek negatív ha-
tása, amikor csak azért utálnak valakit, mert 
„elhappolta” kedvencük elől a győzelmet,  
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Cím: Uma Musume: Pretty Derby
Év: 2018

Hossz: 13 x 23 perc
MAL: 7,3

Cím: Uma Musume: Pretty Derby Season 2
Év: 2021

Hossz: 13 x 23 perc
MAL: 8,02

elcsépelt leszek) a barátság és a kitartás erejéről. 
Ajánlom azoknak, akik szeretik a sportaniméket 
és/vagy a „cute girls doing cute things” jellegű 
történeteket – mindkettőből van benne bőven, 
de azért ennél sokkal többről is szól ez az anime.

https://myanimelist.net/anime/35249/Uma_Musume__Pretty_Derby_TV
https://anilist.co/anime/98514/Uma-Musume-Pretty-Derby/
https://animegun.eu/uma-musume-pretty-derby-2018-21/
https://myanimelist.net/anime/42941/Uma_Musume__Pretty_Derby_TV_Season_2
https://anilist.co/anime/124223/Uma-Musume-Pretty-Derby-Season-2/
https://animegun.eu/uma-musume-pretty-derby-2018-21/

