Senjou no Valkyria

Gallian Chronicles
// Hirotaka

Ha valaki egy egyszerű, fantasy elemekkel tűzdelt
karakterközpontú animét szeretne látni, amiben persze
nagy hangsúly van a harcokon, annak ajánlom ezt az animét. Egy szerethető alkotásról van szó, amit érdemes
megnézni, ha valaki egy könnyed kikapcsolódásra vágyik, főleg, hogy egy jó játékadaptációról van szó.
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ban.) Itt találkozik két főszereplőnk.
Alicia Melchiott, a helyi nemzetőrség
tagja és Welkin Gunther szabadúszó
biológus. Alicia letartóztatja Welkint,
mondván, hogy kém. Ifjú rabunkat persze semmi nem aggasztja,
könnyen megszökik és hazamegy.
Alicia utána ered és rá is talál húga
társaságában, akit Isarának hívnak.
Welkin elmagyarázza, hogy ő bizony
helyi lakos és a híres országmegmentő Gunther tábornok fia. Sok beszédre
azonban nincs idő, mert a falut megtámadták a birodalmiak, akik ellen
kénytelenek harcba szállni. Irány tehát
a fullos tank és bele a harc közepébe.
Innen indul kettejük története és 26
részen keresztül tart. Hogy hova és
miként keverednek, kikkel
találkoznak, az maradjon
titok, de a karaktereknél néhány
dologról
azért szót ejtek.
Azzal sem árulok
el nagy titkot, hogy
harcolni fognak a
birodalmiak ellen.
Hőseink a gall
nemzetőrség
7-es egységét
fogják
erősíteni.

Elsőként leszögezném, hogy nem
szeretem az olyan animéket, filmeket, amiket játékból adaptáltak, mert
többségükben a játék lényege nem
jön át, vagy ebben a formában nem
működik. Persze hozzá kell tennem,
hogy a most következő anime ismertetőt úgy írom, hogy csak az animét
ismerem, a játékot nem. Ilyen esetben
gyakran előfordul, hogy az anime egy
megmagyarázatlan, kérdésekkel teli,
levegőben lógó katyvasz lesz a néző
számára. A Valkyria Chroniclesszel
azonban szerencsére más a helyzet.
Sikerült egy olyan adaptációt csinálni,
ami a játék ismerete nélkül is szerethető, érthető, többé-kevésbé megmagyarázott.

Már megint a gallok.
Korban körülbelül a II. világháború kezdetén járunk, de a világ teljesen alternatív. Itt a fő energiaforrás
az úgynevezett Ragnite, és bármily
hihetetlen, de ez lesz a háború oka,
mivel minden jármű ezzel az anyaggal
működik. Az események középpontja
a független Gallia, amit megtámad
az Európai Birodalmi Szövetség (akik
nem mellesleg az Atlanti Szövetséggel is háborúban állnak, de ez az
animében nincs bemutatva, bár megemlítik).
Az első helyszín egy Bruhl
nevű falu. (Valóban létező
város Németország-

Az anime történetvezetése semmi
különösebb meglepetést nem tartogat, lineáris történet, ami kis túlzással
egy főszálon fut, kiszámítható, egyszerű. Egy-két váratlan esemény azért
akad, bár az egyik legfontosabbat simán lelövi nekünk a második opening,
ami azért hiba.
Az anime kissé egyoldalú, főleg a
gall seregben történteket mutatja be.
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Az ő országukat, államberendezkedésüket, rangi hierarchiáját ismerjük meg leginkább. Sajnos az ellenfélről szinte semmit nem tudunk meg,
megjelenésüket tekintve inkább a római birodalomhoz lehetne hasonlítani
őket.

A dicső sereg és az ellen.
A karakterek nagyon jó elemei
az animének. Mindenki egytől egyig
szerethető, nincs olyan, akit nagyon
megutálna az ember. Itt is főleg Welkin barátait ismerjük meg legjobban, a
többi gall és birodalmi karakter pedig
körülbelül egyformán van bemutatva.
Az anime végén kapunk több információt az ellenfelekről, de sajnos ez kevés, lehetett volna több is. Jellemüket
tekintve mindenki egyszerű ember,
sablonos célokkal. De lássuk sorban a
fontosabbakat.
Welkin
Gunther:
Kedves,
őszinte személyiség és természetesen okos. Végzett biológus,
és néha közvetlenül
harcok előtt is megörül egy újonnan látott
állatfajnak. Van pár alkalom,
amikor természetismerete segíti
győzelemre őket.
Alicia Melchiot: A bruhli péklány,
közvetlen, aranyos és mindenki gondját szívén viseli. Szeret segíteni másoknak és bíztatja a csapatot, de fontos
szerepe van a harcokban is. Nem nagy
titok, hogy a készítők egy kis románcot is beleszőttek a Welkinnel való
kapcsolatukba.
Isara Gunther: Welkin húga. Ő vezeti a csapat mindent kibíró tankját és
ő is szervizeli. Mondhatni, ő a csapat
technikai tisztje, szűkszavú, csendes,
de kedves lány. Szereti maga megoldani a problémáit. Isara egy darcs. Ez
egy embercsoportot, vagyis inkább
egy külön rasszt jelent. Az anime mesél a valkűrökkel folytatott háborújukról, több ember szemében közutálatnak örvendenek régebbi tetteikért.
Némi részletet közöl erről az anime.

Erre viszont jobban kitérhettek volna
a készítők. Lett volna rá lehetőségük.
Faldio Landzaat: Bár ő nem a 7-es
osztaghoz tartozik, hanem az 1-hez,
mégis sokat van főhőseink mellett.
A két osztag általában együtt megy
bevetésre. Faldio egy jóképű legény,
és persze csapja a szelet Aliciának
(megvan a szerelmi háromszög is). Jó
katona, határozottan vezeti az embereit. A rossz hangulatot bármikor
képes feloldani és szeret viccelődni,
ám ha komoly a helyzet, akkor bizony
ő is komoly. Ő Welkin legjobb barátja.
Többiek: Még vannak jó páran a
7-es osztagban, akik fontosabb szerepet töltenek be az anime történetében. Közülük a kissé nyers Brigitte
Stark van kiemelve, akinek folyamatos
problémái vannak Isarával. Továbbá
Largo Potter egy testesebb harcedzett katona. Mindkét karakternek
kicsit a múltjába is betekinthetünk.
Ellenség: A birodalmiak oldalán
igen kevés karaktert ismerhetünk
meg és egyik sem olyan kiemelkedő.
A főgonosz Maximilian, a császár fia,
hideg fapofa és érzéketlen. Két hű
alattvalója van, Radi Jaeger és Selvaria
Bles. Radi, egy laza karakter, aki elég
nemtörődöm és szereti az életet, de a
parancsokat komolyan veszi és végrehajtja, míg Selvaria egy karót nyelt domina, aki csak akkor beszél, ha muszáj.
Ők a fontosabbak, még sok karakter felbukkan, de nincsenek kiemelve,
inkább a környezet miatt fontosak.
Egy komolyabb animében nem állnák
meg a helyüket, de ebbe teljesen
beleillenek, így nincs is velük különösebb baj.
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Ahogy a dolog kinéz.
Egy 2009-es animéről van szó. A grafikai
színvonal elfogadhatónak mondható, egyszerű, részletszegény, főleg pasztellszínekkel
dolgozik. Különlegessége, hogy például a
karaktereken bizonyos helyeken afféle ceruzasatírozás látható. Ez kimondottan tetszett,
érdekes megoldás. Az árnyékolás is minimális. Az animáció megfelelő, nincs vele baj, az
anime szintjéhez teljesen illik.
A zenei felhozatal szintén nem kiemelkedő, egyszerű OST-ok, amik teljesen felejthetőek, de jelenetekhez illőek. Az openingek
nem lettek annyira rosszak, de pár meghallgatásnál többre ezek sem viszik. Az endingek
talán a zenei kínálat leggyengébb részei,
végtelenül egyszerűek. Az animéhez amúgy
mindegyik illik, de nagyobb címeknél lehúzóak lennének.
Viszont a szinkronhangokra nagy hangsúlyt fektettek. Minden seiyuu nagyon jól
teljesít és átjönnek a karakterek érzései, megnyilvánulásai. Welkin hangja Chiba Susumu,
akit a 07-Ghostban hallhattunk Castorként
vagy a Gintamában Isao Kondoként. Aliciát
Inoue Marina szólaltatja meg,
aki a Date
A Live-ban
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Tohka Yatogami, a Hayate no Gotokuban Wataru Tachibana. Galloktól még Faldio Landzaatot említeném meg akinek Sakurai Takahiro
a hangja, akit a Psycho-Pass Makishima Shougojaként ismerünk vagy a Code Geassből Suzaku is az ő nevéhez kötődik.
A birodalom oldalán is három szinkront
emelnék ki. Az első maga Maximilian, akit Fukuyama Jun alakít. Őt a Code Geassben Lelouch szerepében hallhattuk vagy a Kuroshitsujiban Grell Sutcliff is az ő hangján szólal
meg. Radi hangja Akio Otsuka, aki a Bleachben Kyoraku vagy a GitS-ben Batou. A harmadik pedig Selvaria, akit Ohara Sayaka
szólatat meg, aki a Kaleidostarban
alakította Layla Hamiltont vagy a
Fairy Tailben Erza Scarletet.

Amiből lett és a többi cucc.

2008-ban PS3-ra. Műfaját tekintve TRPG és
TPS. A sztorija ugyanaz, mint az animének,
tehát úgy néz ki, egy jó adaptációról van szó.
Mivel a játékban a gall sereg katonáit irányítjuk, így talán nem is meglepő, hogy az anime
ezt az oldalt mutatja be sokkal jobban. PSP-re
még két folytatás érkezett Valkyria Chronicles II és III néven 2011-ben. Utóbbiból szintén
készült egy kétszer fél órás OVA.
A Valkyria Chronicles
meglehetősen sikeres volt,
amit mi
s e m
bizonyít
jobban,
minthogy
sokféle
formában
adaptálták. 2008

Mint említettem, nem
játszottam a
játékkal,
ezért csak
pár alapinformációt
mondanék
róla. A játékot Valkyria Chronicles
címen
adta
ki a SEGA
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júliusától 2010 májusáig futott a manga.
2008 októberében jött a játékadaptáció,
majd egy évre rá az anime, amihez egy 9
részes rövid special is tartozik. Ebben az sorozat utáni események is helyet kaptak, ami
nagyon ritka az ilyen kis specialokban. Csak
ezért külön dicséret az alkotóknak. 2010
januárjában jött a játék folytatása, amit októberben követett a manga, utóbbi 2011
szeptemberéig futott. Ennek spin-off és
alternatív mangája is van, viszont animeadaptációt nem kapott. Majd 2011 januárjában
jött a játék harmadik része, amit áprilisban a
már említett két részes OVA követett. Ennek
viszont mangaadaptációja nincsen.

Az animén látszik, hogy az A-1 pictures
nem tett bele minden erőforrást. Igyekeztek
megtartani a játék képi világát, ami viszont
sikerült. Ha egy független anime lenne biztos, hogy sokkal szigorúbban értékelném,
így viszont ezek elnézhetőek. Ez egy
egyszerű, könnyed játékadaptáció,
és nem is akar több lenni annál.
Függetlenül is élvezhető és
érthető, ami nagy szó. Aki
szereti az ilyen stílusú
alkotásokat, annak kötelező darab, de bárki
szórakozhat rajta és biztos, hogy talál magának
kedvenc karaktert.
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