Manga:
Író: Nakamura Yoshika
Év: 2002Eddig 188 fejezet
jelent meg japánul 30
kötetben és 27 kötet
angolul
Kiadó: Hakusensha
Magazin: Hana to
Yume

Anime:
Év: 2008-2009.
Részek: 25
Seiyuuk:
Mogami Kyoko –
Inoue Marina
Tsuruga Ren –
Katsuyuki Konoshi
Fuwa Shoutartou –
Mamoru Miyano

Live Action:
Év: 2011-2012.
Hossz: 70 perc/rész
Nyelv: Mandarin
Stúdió: Gala Television,
Comic Int’l Productions,
Honto Productions,
Formosa Television
Szereplők:
Ivy Chen – Gong Xi
(Mogami Kyoko)
Siwon – Dun Helia
( Tsuruga Ren)
Dongae – Shang (Sho)

AniMagazin/Japán mániásoknak

Skip Beat!

//Sayuu

Vajon mi történne akkor, ha születésünk előtt mind kapnánk egy rengeteg
lakattal lezár dobozt, amely tartalmazza az ember minden gonoszságát, és
megkapnánk hozzá a kulcsot is, valahol a lelkünk mélyén elrejtve?
A 16 éves Mogami Kyoko,
mielőtt befejezte volna a középiskolát, Tokióba költözött. Azóta éjjelnappal dolgozik, két részmunkaidős
állásban egyszerre, hogy fenntartson
egy méregdrága lakást, és eközben
önmagával egy cseppet sem törődik.
De vajon mi lehet az oka ennek? Biztos
sokaknak eszébe jutott, hogy egy fiú
van a dologban, és nem meglepő módon nekik van igazuk. Az igazság az,
hogy Kyoko nem magányos, hanem
Japán egy új, feltörekvő popsztárjával
osztja meg az életét. Fuwa Sho nem
más, mint Kyoko gyermekkori barátja,
aki azért költözött Tokióba, hogy
Japán első számú hírességévé váljon,
és ezzel letaszítsa trónjáról a jelenleg
óriási népszerűségnek örvendő Tsuruga Rent.
Mielőtt Sho Tokióba menekült
volna szülei elvárásai elől - miszerint
vegye át a családi szálloda vezetését
és vegyen feleségül egy hozzá illő
(és persze ennek megfelelően unalmas) lányt - feltette a nagy kérdést
Kyokónak. A lány örömmel mondott
igent a kérésre, hogy Tokióban együtt
élhessen a hercegével. Ugye milyen
romantikus? Hát egyáltalán nem!
Fuwa Shónak ugyanis egyetlen oka
volt arra, hogy magával rángassa szegény lányt, mégpedig az, hogy valaki
gondoskodjon róla. Amikor Kyoko az
előző esti félreértések után fel szeretné vidítani szerelmét, és beszökik

a hangstúdióba, Sho éppen akkor tálal ki mindent menedzserének. Kyoko természetesen
meghallja ezt a beszélgetést, mely gyökeresen megváltoztatja az életét.
Emlékeztek még a dobozra, amiről a
bevezetőben beszéltem? Nah, az minden
egyes szóval csak tágabbra nyílik a lány lelkében, Kyoko így bosszút esküdve eresztené rá
annak tartalmát Shóra, amikor két hatalmas biztonsági őr közbelép és egyszerűen kipenderítik a lányt az ajtón. Kyokónak még sokáig csengenek a fülében Sho utolsó szavai, miszerint, ha
tényleg bosszút akar állni, akkor be kell
lépnie a showbiz-niszbe!

Milyen mélyre kell ahhoz zuhanni, hogy elég erőt merítsünk az
újrakezdéshez?
A történet innentől kezd érdekessé válni,
ugyanis Kyoko nem sokáig duzzog magában, hanem az elkeseredését arra használja, hogy teljesen új életet kezdjen, újjászülessen külsőleg és belsőleg egyaránt. Többé már nem az a szerencsétlen lány, aki
csak boldoggá szeretné tenni azt, akit
szeret, hanem egy erős határozott nővé
érik, akinek egyetlen célja, hogy bosszút
állhasson az őt ért megaláztatás miatt.
Ehhez pedig egyetlen út vezet, mégpedig a Shóéval rivális ügynökség, így Kyoko elkezdi ostromolni azt, vagyis elsősorban egy szegény menedzser idegeit.
F
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Minden kezdet nehéz
Persze a dolgok soha nem
mennek olyan könnyen, ahogy azt
elképzeljük. A nulláról való kezdéshez
hozzátartozik egy borzalmas, mitöbb
rózsaszín kezeslábas egyenruha, egy
Love Me! jelszó, ami arra szolgál, hogy
a lányból kihalt szeretetet újraélessze.
A dologban az sem segít, hogy épp
az a stúdió képviseli Tsuruga Rent,
ami Kyoko céljának megvalósítására
szolgál. Lássuk be, ha egész életünkben gyűlölünk valakit, teljesen mindegy mi miatt, nem fogunk repesni
az örömtől, ha neki kell dolgoznunk.
Pláne, ha az illető egy ünnepelt sztár,
aki tisztában van a képességeivel és
igyekszik bebizonyítani, hogy mi a tehetségnek teljesen híján vagyunk.

A körítés
Az
események
eleinte
elsősorban Kyoko körül forognak,
de szép lassan egyre több szereplő
jelenik meg, ezzel is színesítve az
amúgy sem unalmas történetet. Ott
van szegény Sawara-san, a tehetségeket kutató részleg vezetője, aki
első ízből ismerheti meg a ládába zárt
kis szörnyeket, amelyek Kyoko lelke
mélyéről törnek fel, vagy akár az LME
vezérigazgatója, akin egyszerűen nem
lehet kiigazodni, és itt főleg az öltözködési stílusára gondolok. Amikor
pedig megjelenik egy rivális lány, aki
hatalmas önbizalommal és tehetséggel színészi babérokra tör, mégis
arra kényszerítik, hogy a színészi
szakmát még csak hallomásból ismerő
Kyokóval dolgozzon, akkor ott kő
kövön nem marad…

AniMagazin/Japán mániásoknak

Manga

A két én

A történet először 2002. februárjában, manga formájában
jelent meg, Nakamura Yoshika keze nyomán, a Hakushensa kiadó
egyik shoujo magazinjának, a Hana to Yumének a hasábjain. A
mangaka elmondása szerint Kyoko karaktere már jóval a történet
megírása előtt megszületett és nagyon sokat formálódott, ahogy
maga a manga eseményei és háttértörténete is. 2002 óta több
mint 180 fejezet látott napvilágot, ami azt hiszem, nem szorul
magyarázatra. A mangaka zseniálisan játszik főszereplőnk két személyiségével, nagyszerűen tölti ki a tereket, mindig Kyoko hangulatának megfelelően.

A történet rengeteg furcsa
helyzetet, kellemetlen pillanatot és
még annál is több humort tartalmaz,
ennek ellenére a komoly mondanivaló
is megtalálható benne. Látjuk, ahogy
főszereplőnk mindent megtesz új céljának elérése érdekében, legyen az
akármilyen kellemetlen a számára.
Érezzük a dühöt, amely benne dolgozik, továbbhajtja, és persze látjuk
is, hiszen a szerző egy nagyon szemléletes módot talált ki arra, hogy
Kyoko belső világát ábrázolja. Minél
jobban halad előre a cselekmény, annál jobban ismerjük meg főszereplőnk
mindkét énjét: a mindenre elszánt
sértett nőt, akinek egyetlen célja
a bosszú és a világra kíváncsi lányt,
aki nem fejezhette be az iskolát,
nincsenek barátai, de elszánt és igyekszik mindenkinek az erős személyiségét mutatni. A történet menete
során sokszor egyik pillanatról váltja
egymást a két személyiség, amiből
rengeteg komikus helyzet adódik és
hozzájárul ahhoz, hogy egy unalmas
pillanatunk se lehessen.

Anime
Az anime adaptáció 2008 októberében került a japán tévék
műsorára, és 25 részben dolgozza fel a manga első 66 kötetét, ami
persze csak egy kis része a valós történetnek. Sem a megvalósításra, sem a seiyuukra nem lehet panaszunk, hiszen Fuwa Sho hangja
például nem más, mint a Death Note, Yagami Lightjaként már jól
ismert Mamoru Miyano. A zenék szintén nagyszerű körítést adnak a
sorozathoz, kellemesen csengenek az ember fülében és emelik az
amúgy is nagyszerű sorozat színvonalát.

Live Action
És ha ez még nem lenne elég, a történethez készült egy taiwani tévédráma is, Extravagant Challenge címmel. A megvalósítás
sok nehézségen ment keresztül, hiszen az első hírek már 2008ban fellebbentek a készülő doramáról, amiben az eredeti felállás
szerint még Ariel Lin és Jerry Yan játszotta volna a főszerepeket.
2009 januárjában több probléma is felmerült a készülő sorozattal
kapcsolatban, melynek következtében Yan kikerült a főszerepből.
A projekt folytatására egészen 2010 májusáig kellett várni, amikor
a Super Junior fiúcsapat két énekese, Siwon és Donghae került a
két főhős szerepébe, majd 2011 februárjában Ivy Chen lépett Ariel
Lin helyébe. Végül sokak örömére 4 hónapnyi forgatás után 2011
decemberében elindult a sorozat televíziós vetítése, ami 15 epizódot élt meg.
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