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is halt meg? A házban valóban szellemek járnak? 
És miért érdeklődik a szomszéd annyira Azusa 
és Suzu iránt? Mi történt a házban harminc év-
vel ezelőtt? Aki megnézi a sorozatot, választ kap 
a kérdésekre.
 Nem egy egyszerű doramával van dolga an-
nak, aki belekezd ebbe a történetbe. Első látásra 
egy sima szellemtörténet, amelyet megspékel né-
hány fura környékbeli, egy új, ijesztően ismerős 
szomszéd és sok rejtélyes esemény. Ám a felszín 
alatt sokkal, de sokkal több van annál, mint ami 
elsőre tűnik. Engem annak idején a leírás fogott 
meg, ezért is vágtam bele a sorozatba, és egyálta-
lán nem bántam meg. Teljesen mást kaptam, mint 
amire először számítottam, és olyan fordulatok 
vannak ebben a sorozatban, amiktől a szám is tát-
va maradt. 

 Rólam tudni kell, hogy kifejezetten szere-
tem a régebbi vagy akár a retró sorozatokat. Néha 
jobban is, mint az újakat. Talán emiatt is esett erre 
a sorozatra a választásom, mert egyrészt régi, 
másrészt pedig igencsak rejtélyes történet. 

 Matsumoto Azusa egy egykori modell, aki-
nek házassága első évében viszonya volt egy férfi-
val, Kuo Shunsukéval. De később szakított vele, a 
férfi pedig meg is halt. Azusa most boldog házas-
ságban él férjével, Matsumoto Otaróval, valamint 
négy éves kislányával, Suzuval. Életük egy nap 
megváltozik, amikor Otaro sosem látott apja egy 
hatalmas házat hagy a férfira Kirigaokában, egy 
kisvárosban. Alig költöznek be, Azusa különös dol-
gokra lesz figyelmes, amelyek valahogy megré-
misztik. Mintha a ház szellemjárta lenne, ráadásul 
a szomszédok is igen furán viselkednek. Ezt csak 
tetézi, amikor felbukkan a titokzatos szomszéd, 
aki a megszólalásig hasonlít Azusa volt szeretőjé-
re. De vajon mi ez az egész? Vajon Shunsuke nem 

 Adva van egy átlagos család, akik egy kisvá-
rosba költöznek, ráadásul egy olyan házba, ahol 
meghalt valaki. Ezt egyébként az elején sem titkol-
ják, mert a szomszédok suttognak, a házban rejté-
lyes neszek hallatszanak, árnyalakok mozognak, 
és minden arra vall, hogy ott él még valami vagy 
valaki. Aztán felbukkan egy titokzatos szomszéd, 
aki az asszonykának nagyon ismerős, de nem mer 
szólni. Ekkor kezdődnek az igazi izgalmak, amiket 
a készítők igen lassan adagolnak a kedves nézők-
nek. Minden igen lassan derül ki, lépésenként tud-
juk meg, mi is történt a házban, kicsoda valójában 
a titokzatos, illedelmes és udvarias szomszéd, és 
mi is rejlik valójában a felszín alatt.
 A sorozat úgy adagolja a feszültséget, hogy 
közben egy csepp vér sem hullik, de a hangulat 
olyan, hogy megfagy a levegő, az ember hátán 
végigfut a hideg, és elkezd kényelmetlenül moco-
rogni a képernyő előtt, vagy mozdulni sem mer, 
annyira izgul, vajon a következő pillanatban mi 
fog történni.

„Mintha a ház szellemjárta 
lenne, ráadásul a szomszédok is 

igen furán viselkednek.”
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 Mindenkinek ajánlom, aki szereti a miszti-
kus sorozatokat, a kérdéseket, rejtélyeket, a meg-
fejtésre váró titkokat és a régebbi sorozatokat. 

Személyes értékelés: 9/10

A főszerepben

Natsukawa Yui mint Matsumoto Azusa
Yusuke Santamaria mint Matsumoto Otaro

Ikariya Chosuke mint Kazuma Goro
Yamada Natsumi mint Matsumoto Suzu

Kitamura Kazuki mint Sawamura Kazuma /
Kuo Shunsuke

Shiraishi Miho mint Sawamura Aiko
Sato Aiko mint Kashiwagi Rimi

Mitsuoka Yutaro mint Kashiwagi Masao
Toda Naho mint Arishima Juri

Takachi Noboru mint Fujinari Masatake
Kaji Meiko mint Matsumoto Shimako
Takagi Maria mint Hamaguchi Kotone

Hino Shohei mint Kurumada Yukio

 Engem a történet az elejétől a végéig izga-
lomban és feszültségben tartott, minden részben 
vártam, hogy vajon mennyivel kerülünk közelebb 
a megoldáshoz, vajon mi fog történni a követke-
ző jelenetben, és mi lesz a történet vége. A végét 
nem lövöm le, de ilyen fordulatra én konkrétan 
nem számítottam, így nagyon meglepett. De utó-
lag végiggondolva, logikusnak tűnt az egész, fő-
leg, ahogy a végén levezették. De akkor is meg-
döbbentő volt. A végén persze mindenre választ 
kapunk, a lezárás pedig bár hagy néhány kérdést, 
de nekem nagyon tetszett.
 A színészi alakítás is parádés, elég ha csak 
Kitamura Kazuki mesteri játékát említem. Olyan 
profizmussal hozta Shunsuke és a titokzatos, 
ugyanakkor hátborzongató szomszéd karakterét, 
hogy néha halálra rémültem tőle. De Natsukawa 
Yui és Yusuke Santamaria is remekeltek a házas-
pár szerepében. Szóval senkire sem lehet panasz. 
A helyszín, főleg a ház zseniális választás volt, va-
lamint a dorama openingje is remek lett. 

Cím: あなたの隣に誰かいる / 
Anata no Tonari ni Dareka Iru

Angol cím: There’s Someone Watching 

Magyar cím: 
Ki lakik a szomszédban? / Valaki figyel

Ország: Japán

Hossz: 10 epizód

Műfaj: thriller, családi, dráma, misztikus

TV-adó: Fuji TV

Sugárzás: 2003. október 7. - 2003. december 9.

Opening: B’z – Arakure

Betétdal: Matsumoto Tak feat. Inaba Koshi 
– Katte ni Shiyagare
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