Chuunibyou
demo Koi
ga Shita!

Mi is az a chuunibyou? Korunk egyik nagy járványa,
pusztító pestise, a „másodikos szindróma”, és… várjunk csak egy picit! Másodikos szindróma? Nos, igen.
Mert ezt a betegséget csak másodéves gimnazista tinédzserek kaphatják meg. Idétlenség! – gondolhatjuk
most. De ha hozzá veszed, hogy ez igazándiból egy szerelmes anime! Na, ugye? Így, gondolom már felkeltette
az érdeklődésedet. Szóval, menj és nézd meg!
AniMagazin/Japán mániásoknak

// Blueghost
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Cím:
Chuunibyou demo Koi
ga Shitai!
(Angol: Love,
Chunibyo & Other
Delusions!)
Hossz: 12 rész
Év: 2012
Műfaj: Vígjáték,
dráma, romantika,
iskola, slice of life
Stúdió: Kyoto
Animation
Rendező:
Ishihara Tatsuya
Értékelés:
MAL: 8,06
ANN: 7,46
AniDB: 6,98

Mielőtt elkezdeném boncolgatni
az animét, filozofáljunk el egy picit
a képzeletről. Ez az a dolog, amely
igazándiból a világ egyik legszórakoztatóbb dolga. Rengeteg szórakoztató
iparágban (és nem csak ott) használják. Kisgyerekként szerintem mindenki játszott a képzeletével. Barátokkal
együtt kitaláltunk egy képzelt világot,
annak minden zugával és szabályával,
és a nyári délután narancssárgás fényében bebarangoltuk ezt a világot,
hogy este hősként vigyenek haza
szüleink. Sokan erre, mint kínos dolog emlékeznek vissza. Én mondjuk
ez után az anime után kellemesen
emlékszem vissza ezekre az időkre.
És szerintem ugyan így lesznek az először említett emberek is címtárgyunk
megismerése után.

Story and tea time!
Togashi Yuuta történetünk kezdetén első gimnáziumi napjára készül
nagy lelkesedéssel. Ennek pedig csak
egy oka van: kigyógyult a chuunibyou
betegségből. És ennek rendkívül örül,
mivel a betegség hatása alatt több-

ször nagyon kínos helyzetbe hozta
magát. Így, hogy ezt most elkerülje,
olyan iskolát választott, ahova egy
osztálytársa sem iratkozott be, így
tisztalappal indulhat. Amúgy ez az
egész reggeli készülődés nagyon kellemesen indul, mint egy ötórai teázás.
Csendes, békés. Ám ez is csak az első
nyolc percig tart, mert ekkor belép a
fiú életébe Takanashi Rikka.
Ó, igen, innen indul a szórakozás!
Mert ez a lány tetőtől-talpig chuunibyou! És a készítők nem voltak ostobák, így az összes nagyszerű poént
kihasználták ebből a helyzetből! Már
az első találkozásuk is olyan kínos

és furcsaságokat kiáltozni. Ezután kötelezik Yuutát, hogy kísérje le az orvosiba a lányt, ahol újabb komikus jelenetnek leszünk tanúi. Aztán pörögnek
az események: Rikka alapít egy hobbi
csoportot igen hosszú névvel. Sorban
megismerkedünk Dekomorival és
Nibutamival, Isshikivel majd Rikka nővérével, akinek a nevét egész idő alatt
nem tudtam megjegyezni. Így most
jöjjön pár szó a szereplőkről.

Szereplőink
Kezdjük a két főszereplővel: Togashival és Rikkával. Togashi igazándi-

„...az egész reggeli készülődés nagyon kellemesen indul, mint egy ötórai teázás. Csendes,
békés. Ám ez is csak az első nyolc percig tart...”
helyzetet eredményez, hogy nincs
ember, aki azt röhögés nélkül végig
tudná ülni. De haladjunk a történettel.
Rikka tehát jól leégeti az osztály előtt
Togashit, mikor elkezd a szemfájdalmát kifejezve a földön hemperegni

ból teljesen átlagos személyiség, és ez
nagyon jó így. Hiszen, pont ilyen akar
lenni: kigyógyult a chuunibyouból,
és célja csak annyi, hogy normálisan
élhessen, normális barátaival egy normális életet. Persze, ezt felrúgja Rikka

kisasszony, akit az anime történelem
legjobb karakterei közé vagyok hajlandó besorolni. Ő teljesen a betegség
hatása alatt áll, de látszik rajta, hogy
igazándiból ugyan azt éli át mint a
többiek, csak másképp. Most persze
mondhatnátok, hogy jól van, hát
majdnem minden animében ez van,
de tévedtek. Rikka tud a tinédzserkor
problémáiról, tud a szerelemről, csak
ő ezt egy másik világ szemüvegén
keresztül látja, és eszerint cselekszik.
Nem úgy, mint más animékben, ahol
csak burkoltan ugyanazok a problémák, gyakorlatilag viszont messze áll
a két dolog egymástól. Rikka teljesen
komolyan gondolja, hogy ő egy másik világban él, és hogy ezt a halandók nem láthatják, így a hétköznapi
dolgokat is eszerint végzi (az anime
elején lesz egy rész, ahol a kisasszony
„varázserejével kinyitja a metró ajtaját”), szóhasználata is elkülönül a
valóságtól.

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Később megmutatkozik Rikka múltja, és
így egyre jobban megértjük majd a történetét: hogyan lett belőle az a személy, akit a
sorozat elején megismerünk. Rikka után a
sorozat harmadik főszereplője Nibutami, a
szurkoló csapat egyik vezéralakja. A sorozat
elején nagyon nem félre érthető jeleket ad
Yuuta felé, ám a készítőknek sikerült mégis
meglepniük engem. Eredetileg úgy gondoltam, hogy ő akar a fiú szíve választottja
lenni. Ebben a tévhitben éltem, amíg az anime azt nem mondta, hogy „Nem! Rosszul
hitted! Az igazság ennél sokkal összefoglaltabb!”. És igen, erre az összefoglaltabb a
legjobb szó, de nem akarom lelőni a poént,
így nem mondom el, miért találó ez a kifejezés. De higgyétek el nekem, nagyot fogtok
nézni. Tovább folytatva a sort megjelenik
Dekomori, Rikka „alárendeltje”. Az okosabb
olvasó ebből kitalálhatta, hogy Dekomori is
chuunibyou szindrómás.
Ennek jegyében a hajából két hosszú,
buzogányszerű fegyvert csinált. Sajnos
azonban ezeket egyáltalán nem tudja használni. És, ha már fegyver, meg támadás,
akkor meg kell említenem valamit: Dekomorinak van egy olyan mozdulata, amikor
becsúszik, és elgáncsolja az ellenfelét. Jajj,
hol is láttam ezt már…. hát persze, az Assasin’s Creed: Unity-ben! Ez enyhén szólván is
hatalmas szégyen az Ubisoftra nézve, hogy
a főhősük egyik leggyakrabban használt
technikáját egy két évvel korábban készült
animéből lopták! Mellesleg, a mozdulatsor
tényleg nem különbözik, csak a Unity-ben
a főhős még megfordul, és rejtett pengéjével nyakon szúrja áldozatát. Mondjuk, a
Ubisoft mentségére szóljon, hogy míg az
ő játékuk rossz lett, addig a Chuunibyou
demo Kai ga Shita egy nagyszerű anime.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Szóval, Dekomori. Lényeges még megemlíteni róla, hogy nem nagyon kedveli a tejet,
és így ellenfelet lát a fehér folyadékban.
Ez pedig kapóra jön Nibutaminak, ugyanis
őközte és Dekomori között nagy ellenségeskedés van, hogy miért… majd azt is meglátjátok. Aztán ott van még Isshiki, aki először
barátkozik meg Togashival, és eme barátságuk igencsak kiteljesedik a sorozat végére.
A srác igazándiból tök átlagos, és csak a sorozat folyamán csatlakozik az anti-normális
bandához. Isshikit, mivel hát átlagos, csak
a lányok érdeklik, és nagy részben csak
erről tud Yuutával beszélgetni.

Értékeljünk!

Kicsit szép
Rátérnék az anime egyik legjobb tulajdonságára: a látványra. Számomra anime ennyire jól
még nem nézett ki. De most komolyan, ez a sorozat látványban
olyan, mint a Battlefield 4! És ez
hihetetlen! A színek használata
elképesztő, a mozgások és még
egy csomó dolog hozzá játszik
ahhoz a látvány orgiához, amit a
végén kapunk.
Ha szavaznom kéne, hogy
igazából miért olyan szép a
Chuunibyou demo Kai ga Shita,
akkor a voksom egy hajszállal a
fény és árnyhatások vinnék el. Például az esti jelenetnél, mikor az látható, hogy az autók
fényszórója és a híd kivilágítása hogyan tükröződik a vízen, az egyszerűen szemet gyönyörködtető! És ez a parádés látvány a hangulatot
segíti, amivel egy olyan élményt kapunk, amit más széria még csak meg
sem tudna közelíteni. Most pedig, hogy már eleget áradoztam a sorozatról…
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Nos, emberek, ez az anime egyszerűen fergeteges! Mint szerelmes anime, témaújító, mint komédia, biztosan
nevetni fogsz rajta, mint akció, ugyan a
chuunibyousok képzelt összecsapásairól
nem áradoztam (pedig kellett volna),
attól még ezeken is lehet izgulni. Ugyan
tudod, hogy senki sem fog meghalni,
de minden harc élvezetes, és a képzelt
támadások
látványa… egy
szó, mint száz: nagyszerűek!
Ezt az animét csak ajánlani
tudom, és akkor már hozzáteszem, hogy egy szép, napsütéses,
derűs délután nézzétek
meg, akár egyedül,
akár csapatban,
élvezni fogjátok!

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

