To Aru Majutsu
no Index

Anime ismertető

Szeretnél egy olyan animét, ami hihetetlenül szép rajzolással, humorral, akcióval, misztikummal, és szép harcokkal van megáldva? Akkor ajánlom neked a
To
Aru
Majutsu
no
Index
című
animét.
Ez a 2008-2009-es anime 24 résszel rendelkezik, amiben pont arányosan található humor és akció is. A történet 24 résszel nem ért véget, kaptunk egy 24 részes másik animét,
más karakterrel a középpontban To Aru Kagaku no Railgun néven, egy két részes
ovát, és a még most is futó To Aru Majutsu no Index II-t, amiben még többet megtudhatunk a mágikus egyházról, és amiben tovább követhetjük nyomon Toumáék életvitelét.

Vágjunk is bele. Az iskolák városában
élünk, ahol csak diákok laknak.
A
városban
esperekkel
találkozhatunk.
Az esper kifejezés elsőre furcsán
hathat, igazából természetfeletti
erőkkel megruházott emberek.
Akiknek körülbelül semmi erejük
nincs, ők a nullás szintű esperek.
Ennek
tudatában
vághatunk is neki a sztorinak.
Van egy főhősünk ugyebár, hiszen enélkül nem
is
lenne
történetünk.
A neve Kamijyo Touma, egy
nullás szintű esper, akinek
elég balszerencsés élete van.
A történet elején egy étteremben találhatjuk magunkat,
ahol látja, hogy egy hozzá hasonló korú lányt, egy férfi fel
akar szedni. Touma figyelmezteti

a férfit, hogy ne tegye, de a férfi nem
egyedül érkezett, szóval egy jó kis
fogócskának lehetünk szemtanui.
Aztán egyszer csak egy olyan személy jelenik meg a háta
mögött, akire nem számított, de
nem árulom el, legyen meglepetés.
Toumát csodálatos képességgel áldotta meg az élet, a jobb kezével
minden természetfeletti erőt
képes elhárítani, illetve hatástalanítani, de ezen képesség miatt őt nevezhetjük a
világ legszerencsétlenebb
srácának. Másnap reggel,
a nyári szünet első napján, “csodálatos” reggel
köszönt rá: a lakása majdnem teljesen leégett
egy kisebb baleset által.
Kinéz
az
erkélyre, és meglát

egy fiatal lányt apáca ruhában,
ahogy
fekszik
a
korláton.
Touma
próbálja
felkelteni,
majd a lány megszólal, egy
egyszerű
mondattal:
„Éhes.”
Majd a lány elmagyarázza, hogy ő
Index, és őt valamilyen oknál fogva
üldözik, így került az erkélyre. Index
103.000 varázskönyvet tart magánál,
de nem is akárhogy, az elméjében.
Az ő képessége a tökéletes memória,
amivel később gondjaik
is
lesznek.
Ő lenne a másik
főszereplő karakter,
hiszen őt is elég
sokszor
látjuk
Touma mellett
a történetben,
és ő róla szól a
történetünk.
Touma kénytelen őt befogadni, de ettől
a naptól kezdve,
Touma folyamatosan
harcol a jobb karjának erejével és izomzatával, - mivel nincs más, - azért, hogy megvédje
Indexet azoktól, akik üldözik.
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H a r c o l
esperekkel, mágusokkal,
és mindenféle egyházból jött
eszementel, emellett tanulhat, eltarthatja Indexet, és
bolondulhat bele az Index
által szerzett harapásokba.
Nem egy ember meg akarja
szerezni magának a mágikus egyház könyvtárának
nevezett Indexet, úgyhogy
bármit megtesznek azért,
hogy elszakítsák Toumától,
hogy mindenféle korántsem jónak mondható dolgokra használják a benne
„elrejtett” könyvek tartalmát.
A történet humoros, főleg
Index miatt, és belecsempésztek egy nagyon kicsi
ecchit is, de pont annyit,
hogy ne legyen zavaró.
A
grafika
szerintem
egy
szóval…
über!

A mágusok illetve
esperek
képességei
eszméletlenek, a harcjeleneteket részletesen kidolgozottak, a hátteret nagyon jól
megcsinálták, a karakterekről
nem is beszélve, mindenki más jellemmel, kinézettel
rendelkezik.
A történet igazán egyedi lett,
sőt még egy érdekes szálat
is beleszőtték: a főszereplő
bármit megtesz a barátjáért,
enélkül nem is lenne az igaz
az animei. A zenékre sem
lehet panasz, az opening
egy kicsit pörgősebb, míg az
ending kicsit lassabb szám.

Azoknak az embereknek ajánlom, akik szeretnének
nagyon szép és mozgalmas harcokat látni, akik szeretik a
misztikus történeteket modern formában, akik szeretik a
poénokat, a loli tanárnőket, és mindenféle egyéb csodálatos dolgot.
Egyszóval mindenkinek csak ajánlani tudom.

Írta: ChroN
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