A Corpse Party egy igazán hátborzongató anime.
Amely egyszerre rémíti meg és ragadja magával
a nézőt. Az anime négy részből áll, amelyek jól el
vannak különítve. Magáról az animéről annyit még
érdemes tudni, hogy készült belőle játék. Sőt a játéknak már a második része is kijött.

// Yuki
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Történet

Cím:
Corpse Party: Tortured
Souls
Típus: OVA
Hossz: 4 rész
Év: 2013
Műfaj:
misztikum, horror
Stúdió: Asread, Mages
Értékelés:
MAL: 6,4
ANN: 6.96
AniDB: 6,45
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A történet elég gyorsan indítja be
saját magát egy bizonyos barátság
rituálé hatására, melynek köszönhetően a szereplőink egy másik dimenzióba kerülnek. Habár a helyszín teljes
egészében bemutatásra kerül, mégis
nehézkesen lehet megérteni pontosan ki hol van és hogyan tudnának
kapcsolatba kerülni egymással. Mindezek ellenére egész rövid
idő után remek magyarázatot kapunk mindenre.
Emellett kicsit jobban
megismerhetjük annak a
bizonyos régi iskolának a
történetét, amely miatt
ez az egész megtörténhetett. A múltba tévedve
mutatják be a kegyetlenségek sorozatát, amelynek az iskola falai tanúi
voltak. Leleplezik a gyilkos kilétét és azt is, hogy
miért tette amit tett.
Mindezek után fény derül a lehetséges megoldásra is, ami csak a szellemek megbékéltetésével működhet.
Kiderül, hogy a hely képes befolyásolni az embereket és bár mindenki próbálja megőrizni az ép eszét, de ez nem
mindenkinek sikerül. Azonban vannak,
akik csak torz módon tudják elkerülni
az őrületet. Persze nem kerülhetők
el a tragikus halálesetek sem, melyek
a történetnek és a rettegésnek az
alapkövei. A történetet teletűzdelték
kisebb-nagyobb csavarokkal, melyek
közül egy-kettő kiszámítható, de mindenképp meglepődik rajtuk a néző.

Szereplők

Új?

Sajnos a szereplőket nem igazán
ismerjük meg. Az anime csakis an�nyit hajlandó közölni a szereplőkről,
amennyit muszáj; többet nem, mivel
nem igazán lényeges a ki, miért, mikor, honnan jött kérdésekre válaszolni
ebben a műfajban. Szerintem ez így
van rendjén, habár én személy szerint
sajnálattal néztem, hogy a szellemek-

Habár
semmi
újat nem mutat a
Corpse Party, a műfajnak mégis a már
meglévő és gyakran
felhasznált valamint
ismételgetett elemeit remekül párosítja és tudja mikor
mit kell bevetni, hogy minél
inkább lekösse
a nézőket. Persze sok a vér, az erőszak, a brutalítás, de mindezek mellett
felmutat egy pici gyengédséget is, melybe sajnálat keveredik, hisz senki
sem tehet a sorsáról; a dolgok csak úgy megtörténnek. Ugyan semmi újat
nem mutat, de mégis egy rendkívül érdekfeszítő és lebilincselő anime filmről beszélünk, amely remek időtöltést jelent minden nézőnek, aki belekezd.

„...vannak, akik csak torz módon tudják
elkerülni az őrületet.„
ről még annyit se tudunk, mint a csapdába esett tanulókról. Szívesen belemélyedtem volna a múltjukba egy pár
perc erejéig. Nyilvánvalóan szerelmi
szálat is kapunk az animében, de csak
felhozzák és nem bolygatják, meg úgy
igazán, emellett ellentétek is vannak a
szereplők között.

Folytatás a következő oldalon!
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Személyes vélemény
Igazából úgy gondolom, hogy a Corpse
Party egy remek anime film, mégis vannak
benne olyan elemek, amiket sokallok vagy
éppen furcsállok. Ilyen például a holttestek
és egyéb törmelékek sokasága a padlókon.
Vagy éppenséggel a hirtelen felbukkanó
karakterek, akikről a nevükön kívül semmit
sem tudunk és sokáig nincsenek is színen
csak a brutalítás és kegyetlenség fenntartása miatt kerültek a történetbe. Ellenben
sok dolgot kiemelhetünk pozitívumként.
Kezdjük mindjárt a hanghatásokkal és zenével. Őszintén szólva a zenére egyáltalán
nem figyeltem, csak az openinget és endinget vettem észre. A többi feledt elsikkadtam, és csak utólag esett le, hogy volt benne. Maga az opening szerintem tökéletesre
sikerült és remekül illik az animéhez is. Az
endinget egy kicsit furcsának találtam, de azért az is
jól sikerült.
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Rátérve a hanghatásokra. Ez az anime
legnagyobb pozitívumainak egyike. Rendkívül élethűek a hanghatások. Mindegyik
egyszerűen lenyűgöző: a csonttörések, a
fanyikorgások, a becsapódások és ütések
hangzása, a visszhangok, de leginkább a
karakterek hangsúlya az, ami igazán megragadja a nézők figyelmét, ugyanis hatalmas
beleéléssel mondják a nekik szánt szövegeket. A másik legnagyobb pozitívuma az
animének a látványvilága. Nem mondom,
hogy a legjobb rajzolás, amit valaha láttam,
sőt a stílusa még csak nem is tetszett. Azonban ennél részletesebb és igényesebb ábrázolást még nem láttam. Igazán büszkék
lehetnek magukra mind a készítők mind
pedig a szinkron szinészek. Ekkora
beleéléssel és ennyi erőfeszítéssel szerintem

nagyobb ismeretséget érdemelt volna
meg az animések között. Most következzenek a kisebb jó pontok, ahol az anime szuperál. A légkör, amelyet megteremt szinte
beleránt a történésekbe és súlyosan nehezedik az emberre. Az atmoszféra megteremtése szerintem nagyon fontos az ilyen
műfajokban. Hisz nem is a vérengzés, ami
megadja az alaphangulatát, igaz? Persze
vannak az animének gyengébb pillanatai
is amikor egy kicsit vontatottnak érezzük a
történést, de nincs mitől félni, ezek a momentumok nem tartanak sokáig.

-13-

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

