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Írta: Hirotaka



Ritka pillanatok egyike következett be, 
mikor végre egy olyan szezonos anime ke-
rült elém, aminek vártam a következő ré-
szét. Mivel az a tendencia erősebb, hogy a 
szezonos animék jelentős része nem több 
egy szokásos, gyenge/közepes alkotásnál. 

Szerencsére néha akad kivétel, és van 
egy-két cím, ami kicsit kiemelkedik a kö-
zépszerűség tengeréből. Ez most a Shu-
ka stúdió első original animéjének, a 91 
Days-nek köszönhető. Egy friss csapatról 
van szó, ami 2013-ban alakult és a teljes 
animálási folyamatot mindössze az újabb 
DRRR!! animékben és a Natsume Go-ban 
végezték. Így joggal voltam kíváncsi az 
alkotásra, és nem okozott nagy csalódást, 
bár maximálisan sem vagyok elégedett.

Ez egy ízig-vérig maffia anime és egész 
jól hozza ezt az érzést. Kapunk egy fiktív, 
de sokat mondó nevű amerikai várost Law-
lesst. A város igazi maffiózó paradicsom, 
virágzik a szeszkereskedelem. A családok 
pedig az ingatag patthelyzet tornácán 
egyensúlyoznak. Egyszóval tipikus maffia-
világ a 30-as évekből, már csak Don Corle-
one hiányzik. 

A 91 Days témájában nem akar újat 
mutatni, de nincs is rá szükség, a lényegé-
ben amit ismerünk ebből a korból/klasszi-

felveszi az Avilio 
Bruno nevet és Corteo italát, 
a Lawless Heavent felhasználva 
beépül a Vanetti családba. 

Ennyi elég is lesz alapozásnak. A 
fő történetszál innentől egyértelmű, 
mint egy Tapsi-Hapsi film, itt bizony 
mészárlás készül. Az izgalmat és a fi-
gyelmet a körítés, a környezet, a többi 
karakter valamint azok a fordulatok 
adják, amitől jó lesz egy maffiatörté-
net. Szerencsére a készítők a legtöbb 
kötelező elemet bele is pakolták az 
animéjükbe. A 91 Days jól mutatja be a 
Vendetti család működését, a szeszter-
jesztésen és a különböző családokkal 
történő szövetségkötésen keresztül. 
Az árulás, a lövöldözések, a családi 
ügyek és belharcok mind-mind helyet 
kaptak az animében, és ami adja az 
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kus filmekből, 
azt adja vissza jól 
és hangulatosan.

Vendetta a családért

Főszereplőnk Angelo Lagusa, egy 
maffiózó családjának legidősebb gyerme-

ke. Egy éjjel betörnek a házukba, szüleit, 
öccsét megölik, csak neki sikerül elmene-
külnie. Ez önmagában nem túl eredeti, 
de kell egy kiindulópont és passzol is a 
közegbe. A kárhozat útja című filmben 
hasonló volt a helyzet. Angelo napról 
napra él évekig, amikor egy rejtélyes le-
velet kap, melyben megnevezik családja 
gyilkosait. Angelónak nem is kell nagyobb 
katalizátor, bosszút forral és felkeresi régi 
barátját Corteót, aki jóféle alkoholt koty-
vaszt a garzon lakása konyhájában. Angelo 

„A város igazi maffiózó paradicsom, virágzik a szeszke-
reskedelem. A családok pedig az ingatag patthelyzet 

tornácán egyensúlyoznak.”



van. Tény, hogy a városi gensztertérképet 
szerették volna felrajzolni nekünk a készí-
tők, de az első két-három epizód nézése 
közben zavar támadhat az erőben. 

Egy pár rész után azért helyre kerülnek 
a dolgok és érdekfeszítő történéseknek 
lehetünk részesei. 

Ahogy Avilio egyre feljebb jut a rang-
létrán egyre nagyobb a tét, egyre többet 
tudunk meg a család ügyeiről, egyre job-
ban fogynak a karakterek, és ahogy emlí-
tettem senkit, még a családok fejeit sem 
kímélik. 

Nem lenne gengszter történet, ha nem 
kapnánk egy pártfogó barátot a főszerep-
lő mellé. Itt sincs ez másként, Avilio néhány 
jól elvégzett meló után összeismerkedik 
Neróval, akivel egyre több balhéban van-
nak benne és jó kapcsolat alakul ki köztük. 
Nem titok, hogy a bosszúszál mellett az 
ő kapcsolatuk lesz a másik fő vonala a 91 
Daysnek. Ám aki szemfüles, és megnézi a 
borítót, az észreveszi, hogy egy idő után 
szembe kerülnek egymással. De, hogy ez 
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egész sava-borsát, hogy itt bárkit elérhet a 
végzete, ha csak egy kicsit is rossz irányba 
áll a szeme. 

Családi szamárlétra

Bár Avilio retorziója a fő motorja az 
eseményeknek, nagyon nem kell rugdosni 
a karaktereket, hogy kezdjék el egymást 
ölni. Avilio részese és egyben megfigyelője 
a történéseknek.

Az első részekben kicsit elveszhetünk a 
bűn erdejében, mivel elég sok arcot mutat-
nak be és nem tudjuk, hogy most ki melyik 
családhoz lojális éppen. Ehhez társul, hogy 
nem is mutatnak meg mindenkit, akiről szó 

„kapcsolatok kötöd-
hetnek és szakadhat-
nak meg, akár egyet-

len éjszaka alatt.”

miként, miért, és hogyan következik be, 
azt megtudjátok, ha megnézitek. 

Akármennyire is lineáris ez a bosszúsz-
tori vannak benne kurta tollvonások. Ezek 
jelentik a fordulatokat, amik meglepnek/
kíváncsivá tesznek. Főleg, ha Avilio, vagy 
Nero nyaka körül szorul egyre szorosabban 
a hurok. Persze a fent említett borító miatt 
gondoljuk, hogy főszereplő párosunkat 
nem egy random szereplő fogja megölni, 
így az izgalom azért veszít a mértékéből. 

A legnagyobb húzásokat a spoilermen-
tesség jegyében nem írom le, de van nem 
egy jelenet, amin még én is meglepődtem 
kicsit, és csak pozitívan nyilatkozhatnék 
róluk. 

Ne bízz senkiben

A karakterek erős pontja az animének. 
Barátságról nem nagyon beszélnék egy 
ilyen történetél, de azért van rá példa. 
Inkább azt mondom, hogy kapcsolatok 
kötődhetnek és szakadhatnak meg, akár 
egyetlen éjszaka alatt. A hangsúly úgyis 
azon van, hogy ki mennyire hűséges a csa-



ládhoz, és akkor talán tovább marad élet-
ben, már ha nem árulja el senki. 

De kik is osztják még az észt és a golyót 
a 91 Daysben?

Nos senkit nem akarok agyonrészle-
tezni, mert semmi szükség rá, általános-
ságban jellemző, hogy mindenki cselek-
vőképes, lő ha lőni kell, és persze a saját 
érdekükben megtesznek bármit. Mindenki 
önzően lojális saját maga irányába. 

Avilióról, azaz Angelóról és Neroról 
már volt szó. Ők a főszereplő páros, jóban 
vannak, még talán barátoknak is monda-
nám őket. 

arányosak. A távolabb álló karakterek túl-
ságosan részletszegények. 

A fény és árnyék markáns része az ani-
mének és a hangulatkeltésnek. Ez megfe-
lelő, bár néhol egy-két jelenet túl sötétre 
sikerült, de alapjában véve jól használták. 

A közeli környezetre nincs panaszom, 
szépek, a távoli hátterek már puritánab-
bak, de ez megszokott.

További probléma, hogy élettelennek 
érzi az ember a várost, lakót szinte nem is 
látni. Bár ezt sikerült azzal kivédeni, hogy 
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Avilio barátja Corteo, a félszeg szeszfő-
ző, aki a Vanetti család üzemében készíti a 
Lawless Heavent. 

Akit még kiemelnék az Fango, ő talán 
a legjapánosabb karakter. Egy őrült pszi-
chopata, úgy gyilkol, ahogy más teát iszik. 
Számomra kicsit kilóg a világból. 

A többi karakter nem kap annyival ki-
emelkedő szerepet, hogy érdemes legyen 
megemlíteni. Sok karaktert ismerünk meg 
a Vanetti családból, például magát a család 
fejét Vincentet vagy Nero öccsét. Lehet 
őket kedvelni, de inkább egyforma szinten 
mozognak. 

Jellemfejlődésről nem tudok hosszan 
nyilatkozni. Miért is kéne, egy maffiózó 
ritkán fejlődik. Bár azért Aviliónak és Neró-
nak megadták a változás jeleit.

A lasagne íze...

Mindig van olyan pontja egy animének, 
amit lehet szidni, vagy csak szimplán nem 
üti meg azt a mércét, amit várunk. Ez a 91 
Daysnél sincs másképp. Ebben az esetben 
az anime gyenge pontja a grafika. Jócskán 
hagy kívánni valót maga után a cím. A ka-
rakterek arcai többször nem szépek, nem 



sok akció este zajlik, akkor meg jobb ha 
Lawless polgári lakossága nem járkál az 
utcán. Bár azt meg kell jegyeznem, hogy a 
Gangsta városa sokkal rosszabb volt ennél. 
Ott egy nevetséges színdarab díszlete volt 
az egész, itt szerencsére nincs ilyen érzé-
sem. Az animáció minősége egész jó lett, 
nem éreztem zavarónak. A kocsik mozgá-
sára ugyan rásegítettek 3D-vel, de láttam 
már ennél rosszabbat is. 

A színvilág viszont telitalálat. Az egé-
szen van egy szépiás hatás. Ennek meg-
felelően főleg barnás, szürke színeket 
alkalmaztak.

A zenei felhozatallal sincs különösebb 
bajom. Az aláfestő zenék jók, dallamos, 
tipikus korabeli muzsika. Az ending mel-
ankolikus bárzene, andalító női hangon. 
Egyetlen problémám az opening, az vala-
hogy félresikerült, semmi bajom nincs TK-
val, de ehhez az animéhez inkább Baccano 
stílusút tudnék elképzelni. 
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Egy másfajta problémám is adódott 
még. Az anime nézése közben folyamatos 
hiányérzetem volt. Nem tértek ki a rend 
őreinek munkájára, nem volt rendőri kor-
rupció, razzia, rajtaütés, bárminemű ren-
dőri mozgolódás. Ez egy csúnyán kihagyott 
ziccer, belefért volna.

Verdikt

Van egy hangulata a 91 Daysnek és bár 
megvalósításban hagy némi kívánnivalót 
maga után, azért mégis megéri tenni vele 
egy próbát. Legalábbis annak, aki szereti 
ezt a stílust. A hiányosságai ellenére egy 
szórakoztató alkotás, amely fenntartja a 
figyelmet és nem kis előny, hogy original 
mivolta miatt egy lezárt, folytatást nem 
igénylő történetet kapunk 12 részben.

Ami mindenképpen jó, hogy egy olyan 
korszakba helyezték a történetet, amiből 
nem sok anime készült, pláne úgy, hogy 
semmi természetfeletti erő, vagy mágia 
sincs benne.

Cím: 91 Days
Műfaj: akció, dráma, 

történelmi
Év: 2016 nyár

Hossz: 12x24 perc + 1 OVA
Stúdió: Shuka

Forrás: original 

Értékelés
MAL: 7,95
ANN: 7,82

Anidb: 7,34

„...jó, hogy egy olyan korszak-
ba helyezték a történetet, 

amiből nem sok anime 
készült...”
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