Ben - To //

pintergreg (suankai)

Ha úgy gondoltad, ez a cikk az ételkészítésről fog szólni, ki
kell ábrándítsalak: nem arról fog, így jobb is ha továbblapozol
(NE MERÉSZELD!). Ez a cikk ugyanis egy animéről szól...

Cím: Ben-To, ベン・トー
Bemutatták:
2011. október 9. - 2011.
december 25.
Hossz: 12 rész
MAL: 7,61 pont
Nálam: 8 pont

Először is leszögezném, hogy ez
az anime nem akarja megváltani a világot, nincsenek benne sem űrlények,
sem mechák (nem is nézném meg
:P), sem óriások, sem halálistenek, de
még csak egy szerencsétlen nindzsa
sem. Ennek ellenére olyan bunyókat
nyomnak le benne, amelyeket látván
Rock Lee azonnal mesterének fogadná hőseinket.
Rendben, de ha a világ nincs
végveszélyben, és még Gol D. Roger
kincse sem érdekel senkit, jogosan
kérdezheted, hogy mi végre ez a
felhajtás? Mi a motiváció, miért eme
küzdelem? A válaszért még egy
sárkányt sem kell megidézned, segít
a cím! A küzdelem célja a Ben-To!
Mielőtt arra gondolnál, hogy ez ahhoz hasonlatos, mikor a Rakéta-csapat
egy gyengécske rész során egy évre
elegendő mennyiségű zacskós levesért küzd, nos megint nem talált,
ráadásul az imént nem is mondtam el
a teljes igazat. A küzdelem célja ugyanis a féláras Ben-To!

Stílusát tekintve
az anime nagymellűlányos-fiúfőszereplős-verekedősnevettetős. Szerintem. Meg is van benne minden, ami egy
ilyen stílusú animébe
kell. Kissé együgyű, de
annál kanosabb kamasz,
körbevéve kellően fejlett
lányokkal, egy jobbára funkciótlan tsundere, aki gyakorlatilag minden

részben félholtra pofozza az előbb említett
hímet. Továbbá némileg (meg amúgy nemileg is) kisebb lány, aki olyannyira perverz,
hogy sikeres yaoi író, és több mint szívesen
merít ihletet műveihez a korábban már említett fiúról. Hogy kellően bonyolítsák a ki
kiről mit fantáziál sokszöget, a tsunderénk
odavan az általa oly ártatlannak hitt íróleányunkért.

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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És akkor itt van még a féláras
Ben-To klub elnöke, (aki a személyes kedvencem ;) és) akit csak „Jég
boszorkány”-ként ismernek (de ne
rohanjunk így előre! :O), főhősünk
hosszú szőke hajú kuzinja, egy ügyetlenkedésben
díjnyertes,
akár
(nézőpont kérdése) „cukinak” is
nevezhető kislány és természetesen
az ellenfelek hosszú és színes sora.
Ott tartottam, hogy féláras BenTo, igaz? Vannak a csóró egyetemisták... Hé, Japánban vagyunk, és ez
egy ANIME! ...szóval csóró középiskolások, akik szűkösen jönnek ki a havi
pénzükből. Így az élelmezési problémák megoldására jó ötletnek tűnik
beszerezni a szupermarketek BenTo-ját, ami a zárás közeledtévek félárassá válik. Csakhogy nem úgy megy
az! Minden este vérszagra gyűl az éji
vad és ádáz csatákat vívnak a zsákmányért. A féláras Ben-To-k különös
világának persze megvannak az ugyan
íratlan, de mindenki által betartandó
szabályai éppúgy, mint a zsákmányra
pályázók hierarchiája. A ranglétrán
feljebb állókat „farkasoknak” nevezik
és többnyire egy különleges becenévvel is rendelkeznek (pl. „Jég
Boszorkány”).
Főhősünk belecsöppen hát a
féláras Ben-To-ra vadászó farkasok
világába, és az egyik leghíresebb veszi
őt szárnyai alá, majd újabb és
újabb ellenfelek tűnnek fel,
különlegesebb és
különlegesebb

Ben-To-kért folynak a harcok, s közben
megismerkedhetünk a középiskolások
étkezési szokásaival is.
A történet szépen halad előre,
jól felépített, egyedül a ¾-énél
éreztem egy kisebb hullámvölgyet, a kategóriában gyakorlatilag kötelező strandolós
epizód is megvan, amely
ráadásul több mint jóra sikerült. A grafika szép,
hozza a kor szintjét, az
opening szerintem jó,
de nem kiemelkedő, az
ending hasonló, bár
talán gyengébb…
Ennyit az ízelítőről, a műhöz pedig jó étvágyat!

Különvélemény:

es, és tedd eséged.”
„Légy tisztesség
kockára a büszk
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Az első rész után én dobni akartam, mert maga a történet nem tűnt annyira jónak, de mivel Flash ajánlotta az
AniStationben, magamra erőltettem a második részt és
utána már nem volt megállás! Megnéztem majdnem az
egészet egy ültő helyemben. Nagyon jó kis szórakozás egy
álmos vasárnapi napra, főleg ha be tudjuk fogadni az alap
koncepciót miszerint: emberek egy kis kajáért verekednek.
			
		
- NewPlayer
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