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Manga ismertető

Imawa no Kuni no Alice
Tanulság: sose ítélj a borítóról. A legutóbbi kötet borítóján egy agyontetovált
ember látható, akiről én bármikor azt gondolnám, hogy valamilyen mágikus erővel
bír ilyen testfestés mellett (mint ahogy az
a legtöbb mangában lenne), na ő csak egy
egyszerű pszichopata…

Sztori
Az egész történetünk a főszereplő
bemutatásával kezdődik, akiről megtudhatjuk, hogy szerencsétlen. Tipikus rossz
tanuló, a mangaka által egy
kicsit eltúlzott hátrányos helyzetben éli teljesen átlagos
napjait. Természetesen elege
van abból, hogy elvárják tőle,
hogy saját magától megcsináljon bármit is, úgyhogy ideális,
hogy mellé kapunk egy másodfőszereplőt, aki szinte mindenben a főszereplőre hajaz,
kivéve hogy ő még kiemelten
perverz is. Hogy egy minimális
érettség is legyen a csapatban
kapnak egy védelmezőt, aki
ugyan meglehetősen agres�szív, igyekszik felnőttesen
viselkedni. A történet beindító
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pontja az, amikor a főszereplőnk rájön, meg akarja
változtatni ezt a világot, legalább annyira, hogy eltűnjön
minden aminek felelősség
szaga van. Ezt a kívánságát
egy váratlan időben megjelenő tűzijáték fogja teljesíteni,
ami hirtelen átrepíti a három
szereplőt egy posztapokaliptikus Tokióba, ahol ugyan
vadászni kell a még meg nem
romlott tartós élelmiszer
után,
de
szerencsére
a cigiben a
dohány nem
száradt ki.
Igyekeznek
élvezni
a helyzetüket, ám érett
főszereplőnk jó előre
meglátja hogy valami van
a háttérben: a túléléshez
nem elég kaját találniuk,
még azt is el kell intézniük, hogy az ismeretlen
erő az égben ne ölje
meg őket álmukban. Itt
a „Borderlands”-en ezt
úgy lehet elérni, hogy

meghosszabbítják a vízumukat különböző
játékok teljesítésével.

A lényeg
Ezzel meg is kaptuk a manga alapját.
Tehát a szereplők játékokat teljesítenek,
melyek lehetnek logikai- fizikai- vagy akár
érzelmi alapúak is. Ezek különböző épületekben, helyszíneken játszódnak, hogy
ne unjunk rá a látványvilágra. Ami pedig
ráveszi a szereplőket hogy játsszanak, az a
túlélési ösztön.

Írta: Hikaru Takaheshi

Ezek a játékok a posztapokaliptikus
világgal keverve élvezhető kombinációt
alkotnak, azonban önmagában ebből még
nem lesz jó a manga. Kéne még bele egy
kevés érzelem vagy cselekmény, mert különben monotonná válik, ahogy ez a műnél
tapasztalható is.
Érzelmeket ugyan próbál belefogalmazni a
tisztelt mangaka, de hiába történik valami
nagy, váratlan vagy izgalmas, mesterien
tudja unalmassá varázsolni az egész szálat
valami túlhúzással vagy túlkombinálással.
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Az érzelmeket alapozza a játékok
brutalitására és a szereplők hátterére,
ám ahogy egyre több szereplőt mutat be
egyértelműen látszik, hogy kifogyott a tini
bajokból. Nem nehéz rájönni, hogy mindegyik szereplő, aki bejutott Borderlandsba,
valamilyen felnagyított tini problémával
küzdött életében, de ezek hamar erőltetetté válnak.
Az érzelmek „furcsa” kimutatásán kívül
másik nagy hibának tartom a mangában,
hogy hiányzik a körítés.
A cselekmény nem halad, csak változik
a szituáció. Ahogy haladunk előre minimális információt kapunk a helyzetről pedig
rengeteg kérdés merül fel, mint például:
hogy kerültek ide, hogy
juthatnak ki, mi ez a hely,
ki akarja megölni őket stb.
És ezt még az is csak rontja,
hogy a játékok alatt megáll a cselekmény minden
szempontból. Nem kapunk
új információt, és sokszor
úgy tűnik, hogy a szereplők megfeledkeztek arról,
hogy ki akarnak jutni. És ez
nem úgy értendő, hogy a
folyamatos félelem és izgalom eltereli a figyelmüket,
hanem hogy személyiséget
váltanak. Aki eddig azon aggódott, hogy hogyan jusson
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ki, hirtelen überlogikával rendelkező shounen szereplővé változik és képes tudásának 100%-át felhasználni az adott játék
megoldására. Ez olyan szempontból érthető, hogy ezek a játékok adják a manga
lényegét, de ugyanakkor egyízűvé is teszik.

Értékelés
Az információhiányt személy szerint
annak tudnám be, hogy az író eleve nem
tervezett befejezést a mangának, csak
belekezdett egy világba, anélkül hogy
belegondolt volna, mi lesz a vége. Sok hasonló esetről lehet hallani, ha igaz a gondolatmenetem, akkor eleve nem is akart
érdekes sztorit kitalálni, inkább érdekes
játékokat tervezett.
De ha már a játékokról szól, véleményem
szerint ezek lehetnének
eredetibbek is. Azzal,
hogy megállapították az
elején, hogy négy játékípus van, nagy öngólt
rúgtak, mivel a játékok
onnantól kezdve ugyanazokon a témákon alapulnak, azt eredményezve,
hogy semmi olyat nem
tudnak mutatni, amit ne
láttunk volna már más
mangában,
animében,
sorozatban vagy máshol.

Összeségében a manga meglepően
élvezhető. Ha valakit nem is érdekelnek a
játékok, még mindig azt lehet mondani,
hogy van egy minimális cselekmény ami
akár érdekes is lehet, ha egyszer úgy alakul, hogy megtudunk valami érdemleges
információt. A szereplők sokszor logikátlan gondolkodásától eltekintve nincs feltűnőbb baki, és a „horror” hatás is egész
jól átvehető.

Angol cím:
Alice in Borderland
Mangaka: Haro Aso
Év: 2010 Eddig megjelent: 15 kötet
Műfaj: Akció, horror,
shounen, természetfeletti,
pszichológiai
Értékelés:
MAL: 8,15

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

