Anime ismertető

Tizenegyen
voltak
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Írta: pintergreg

Ismét egy régebbi, de annál jobb animét
szeretnék figyelmetekbe ajánlani. Bár a címről
akár eszünkbe juthat Agatha Christie nagy sikerű krimi regénye, itt szó sincs gyilkosságokról, sem eltünedező emberekről. Bár rejtélyek
bőven akadnak itt is, de egy tudományos-fantasztikus drámáról van szó, méghozzá másfél
órában tálalva.
AniMagazin/AniPalace

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

19

Anime ismertető
Karakterek

Kiindulás
Ahogy az emberiség eljutott távoli
csillagrendszerekhez, több idegen fajjal is
találkozott (például a teljesen emberszerű
savanokkal és az emberekre sokkal kevésbé hasonlító seguranokkal). Háborúkkal
tarkított időszak után azonban számos
világ aláírta a Csillagközi Szövetséget megalapító egyezményt, megteremtve ezzel
a rég áhított békét. Az anime történései
előtt 120 évvel pedig megalapították a
Cosmo Akadémiát is, amely az űrkutatás
elit iskolája és azok akik az akadémián végeznek a társadalom vezető pozícióit töltik
majd be. Három évente tartanak felvételi
vizsgát, amelynek első körét a jelentkezők
mindössze 0,1%-a teljesíti. A második kört
3,7%, így hétszázan kerülnek az utolsó
körbe.
A jelentkezőket véletlenszerűen tízes
csoportokba osztják, majd a kompokhoz
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Lane Tadatos [Tada]
Terran, a Sibberies bolygóról. Fiatalon árva lett, a falujának idős
vezetője vette magához és segített neki fejleszteni telepatikus
képességeit, mely miatt a gyanú középpontjában áll.

irányítják. Az egész folyamat a lehető
legprecízebben, jelentős mértékben számítógépekkel felügyelve zajlik. Az utolsó
vizsga (ezúttal) egy hajózási próba. A tíz
véletlenszerűen választott jelentkezőt ezután elviszik egy sorsára hagyott, sérült, és
pusztuláshoz vezető pályán levő hajóra. A
fedélzetre is önerőből kell eljutniuk, csakhogy a fedélzetre érve már tizenegyen
vannak. Nem sok idejük maradt, hogy hozzászokjanak a gondolathoz: valamelyikük
nem közéjük tartozik. Máris munkához kell
látniuk, ha teljesíteni akarják a vizsgát. A
vizsgát, mely során meg kell küzdeniük a
kialakult, váratlan helyzettel, a bizalmatlansággal és a múltjukkal, valamint rendbe
kell tenniük a hajót, hogy 53 napig túléljék
a küldetést, ezzel teljesítsék a felvételi
vizsgát. Külső segítség nem áll rendelkezésre, ha valamit nem tudnak megoldani,
küldhetnek ugyan vészjelzést, de ez egyben sikertelen vizsgát is jelent. Ha egy valaki elbukik, mind a tízen elbuknak. Persze
eleve tizenegyen vannak…

Frolbericheri [Frol]
Egy, a szövetségen kívüli bolygóról, Vene-ről származik, ez beszédén is észrevehető, ugyanis nem a szövetségi standard
nyelvjárást használja. Igen heves természetű.
Mayan Baceska király
Savan, az Aritosca Le bolygóról. Nemrégiben koronázták királlyá, a vizsga eredményétől függetlenül vissza kell térnie népéhez, a vizsgával mindösszesen bizonyítani akarja képességeit.
Hamar átveszi a vezető szerepet, a kezdetektől fogva gyanakszik
Tada-ra.
IV. Doricas Soldam
Savan, szintén az Aritosca Le bolygóról.
Arisztokra, aki a savanok terranok feletti
felsőbbrendűségében hisz és kérdés nélkül követi a királyt.
Ganigas Gagtos [Ganga]
Savan, a Toledolega bolygóról. Erős izmos, de barátságos alak.
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Háttér
Amazon Carnais [Amazon]
Terran, a harcosok, vadászok
lakta Shushu bolygóról. Emiatt
testén számos heg található. Ha
felvételt nyer, mérnök szeretne
lenni.
Vidmenir Knume [Knu]
Egyike a nem emberi jelentkezőknek, a szövetségen kívüli Vidknu
bolygóról. Magas hüllőszerű, nyugodt és megfontolt lény.

Az anime Hagio Moto 1975-ös, Shōjo Comic-ban futott háromrészes mangáján alapul, amelyet 1976-ban a Shogakukan Manga díjjal jutalmaztak. Az első feldolgozás 1977-ből való, a Shōnen
Drama Series egyik epizódjaként adaptálták. Ezt követte az 1986-os anime film, majd 2004-ben
még színpadra is vitték.
Az animeadaptáció igen pontosan követi a mangát, eltérések pár apróságon kívül csupán a
ténydatokban találhatóak: például a mangában 2 évente vannak felvételi vizsgák, az akadémiát
300 éve alapították, a második kört 10% teljesíti és más a történéseknek otthont adó hajó neve.

Glenn Groff
Szintén nem ember, a seguran
fajhoz tartozik az Ashwhite bolygóról.
Dolph Tasta
Terran, a Peroma bolygóról.
Csöndes békeszerető.
Toto Ni
Savan a Mis bolygóról. Félénk,
de együtt érző és szereti a növényeket.
Chako Kacka

Terran a Ques bolygóról. Bár
terran, bármikor összeáll a
savanokkal, ha az érdekei azt
diktálják.
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Értékelés
A grafika és az animáció a kora ellenére
igen szép. A történet végig izgalmas, a karakterek jól eltaláltak, véleményem szerint igen
valóságosan mutatják be helyzetet. Nálam 9
pontot kapott, bátran ajánlom mind a mangát, mind az animét bárkinek. Egy remek tudományos-fantasztikus világba helyezett drámáról van ugyanis szó, amely ha épp alkalom
nyílik rá az oldottabb oldalát is megmutatja.
A klasszikus animék kedvelőinek pedig úgy
vélem kötelező darab!

Cím: Juuichinin Iru!
Hossz: 91 perc
Év: 1986
Műfaj: akció, kaland, rejtély, sci-fi, dráma
MAL: 7.42
ANN: 7.489
AniDB: 7.41
Forrás:
http://frolbericheri.tripod.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/They_
Were_Eleven
http://myanimelist.net/anime/1901/11nin_Iru!
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