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Anime - ajánló
A japánok nagyon szeretnek okostelefonos játékokból animét gyártani. Így a
Chain Chronicle sem kerülhette el a sorsát. Az anime alapjául szolgáló játék 2013
nyarán látott napvilágot, először iOS-ra,
majd Androidra, egy évvel később pedig
PS Vitára. Alapjában véve egy TRPG, TCG,
Tower Defense elemeket ötvöző játékról
van szó.
Azonban most az anime kerül terítékre, ami a jelen szezonban fut. Azért
emelem ezt
így ki, mert
egyrészt
n e m
játszottam
a
játékkal,
így arról

nem tudok nyilatkozni, másrészt pedig van
már animében is előélete a címnek. 2014
őszén készült egy short animation is, ami
mindössze nyolszor 5 perc és azonkívül,
hogy promózza a játékot semmire nem jó.
Így, aki szerette/szereti a játékot az
bizonyára örült, hogy egy hosszabb hangvételű adaptációt kapott a cím. Az anime
formai megalósítása viszont kicsit érdekesen alakult. Készült egy tv-sorozat és egy
három részes film. A tv-sorozat januárban
indult, ahogy a legtöbb téli anime. Azonban az első filmet már decemberben leadták, amit a Chruncyroll is közzétett. Tehát
már azelőtt tudni lehetett az első négy
rész eseményeit, mielőtt vetítésre került
volna. Ugyanez történt a második és harmadik film esetében is, előbb voltak
elérhetők, mint a TV. Hozzáteszem
még, hogy a film és a sorozat
között semmi különbség nincs.

Yggdra
birodalma

a gonosz. A fekete sereg, a fekete
király uralma alatt álló, sötét mágia által vezérelt had leigázta a
legtöbb országot, nyomort és
remélytelenséget hozva az
embereknek. Akik felvették
vele a harcot, mind kudarcot
vallottak. Összeállt hát a világ legelszántabb, legjobb
harcosaiból és hadvezéreiből álló sereg, élükön a
játékban szereplő főbb karakterekkel. De még ők sem
tudtak felülkerekedni a fekete
király hatalmán. A világ krónikája, a Chain
Chronicle is ketté szakadt. A jó oldal kénytelen volt visszavonulót fújni, a Fekete Király pedig tovább rontja a levegőt. Célját
szerintem bármelyikünk kitalálná: el akarja
terjeszteni a sötét erőt az egész világban.
Őszintén, ebben semmi eredetiség nincs.
De ez csak az alapsztori, amit az első 10
perben tudunk meg.

A békés világot
egyik napról a
másikra feldúlta
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Az alapfelállás hasonlít a Deltora
Quest című, itthon is leadott animéhez.
Hőseink magától értetődően nem adják
fel, Vörösmarty “megfogyva bár, de törve
nem” jelmondatával új megoldást keresnek a próblémára, új sereget toboroznak,
és igyekeznek kiutat találni szorult helyzetükből, hogy legyőzzék a világon uralkodó
Kuro no Ou-t és csatlósait.

Mi is ez a sötét erő?
Nem mondanám, hogy agyon van definiálva ez a matéria, de azért muszáj szót
ejtenem róla.
Az biztos, hogy semmi köze a kozmoszban létező, a gravitációval ellentétes irányban ható sötét energiához. Ez az erő irányítja a fekete
sereget, ez hoz pusztulást
a környezetre és az emberekre. Ahol feltűnik,
ott nem létezik többé
fény, öröm, boldogság
és a szokásos maszlag.
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Leginkább az emberi negatív érzéseket,
tulajdonságokat felhalmozó jelenségnek
tudnám leírni. Akikben felhalmozódnak
az életfájdalmak, mint a bánat, harag,
irigység, becsvágy, azokat szépen fokozatosan elnyeli a sötétség és a Fekete Királyt
fogják szolgálni. Erre látunk majd nem egy
jó példát az animében. Végül is jobb, mint
öngyilkosnak lenni. Ám ez a valami rafinált
dolog ám, a krónikát is el tudja nyelni, ennek részleteibe nem mennék bele, inkább
nézzétek meg. Főhőseinknek tehát inkább
ez a sötétség az ellenfele, mintsem maga
a király. Ha ezt vesszük alapul, akkor nem
nehéz kitalálni, hogy mi győzheti le ezt
a fenyegetést. Persze, hogy a fény, a barátság az összetartás, jah és a mágikus és
fizikai harc.

Néhány történeti meglepetés
Az anime története szerencsére tartogat izgalmas pillanatokat. Nagyon szép
gondolat, hogy a kudarc után újra megpróbáljuk összekaparni a sereget, de ez
nem ilyen egyszerű. Egy-két dolog azért
megcsavarja a békés világért harcolók
életét. Az egyik, hogy már nem mindenki
osztja ugyanazt a tervet, és inkább máshogy látna a feladathoz. Ez konfrontációt
szül, ami pláne a fekete király malmára
hajtja a vizet. A másik, hogy gonoszék sem
ülnek a babérjaikon. Jó olyan történetet
nézni, amiben nem csak ül a gonosz a kis
székén és “gyúrjatok csak én itt várok,
amig el nem jöttök legyőzni” stratégiát preferálja,
aztán
csodálkozik, ha
legyőzik. (Vicces,
hogy ezt írtam,
mert a Fekete

király pont ezt csinálja.)
Viszont a király alattvalói alig hagyják
nyugodtan tevékenykedni hőseinket, és
szinte mindenhol felbukkannak, hogy
harcoljanak kicsit, az anime vége felé még
hangsúlyosabban. Ráadásul elég sikeresen
teszik ezt, és nem Rakéta csapat stílusban.
Ennyi elég is ahhoz, hogy izgalmas
harcokat eredményezzen, és várjuk a következő részt.
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Kritikus pont: karakterek
Ez azért ingoványos talaj, mert mit ér a
történet jó, szerethető karakterek nélkül.
Persze ez fordítva is igaz, de egy fantasytól nem várunk bolygórengető, csavaros
történetet.
A Chain Chronicle itt viselkedik leginkább játékadaptációként. Nagyon sok
karaktert mutat meg, van akiket csak egy
részben látunk. Annyit segítettek nekünk
a készítők, hogy a játékot nem ismerők is
képben legyenek, a febukkanó karakterek
neveit kiírják. Ettől persze még sokra nem
megyünk velük. Segítik hőseinket és pont.
A karatereket három csoportra osztanám: fontos, kevésbé fontos és lényegtelen. Haladjunk így.

Yuri: a lázadó sereg vezetője, fontos
neki a társai biztonsága és legfőbb vágya a Fekete király
legyőzése. Megbízható figura, bár
mint minden főhősnek neki is van
titkolnivalója, amibe
beletörik majd a bicskája. Dehát a barátokra mindig lehet
számítani.
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Phena: Yurihoz
legközelebb álló lány.
Ő őrzi a Chain Chroncile felét, amióta kettészakadt. Önzetlen,
kedves,
Yuriért
bármire képes,
de a többi barát
is fontos neki.
Harcban kevésbé
vesz részt.
Aram: csak
később csatlakozik barátainkhoz, ám van
annyira fontos, mint
Yuri. Ő a legshounenesebb karakter, és
kinézetre tuti, hogy az
Assassin rendből szabadult. Mivel senkije
sincs és éppen ráér,
ő is csatlakozik a
csapathoz, a
kezdeti
csetlés-botlásaiból végülis egészen tökös karakter
lesz. Egyébként rendes kölyök, mindenre
kész új barátaiért,
továbbá eléggé szószátyár.

Fekete király: Ő irányítja a
fekete sereget, az animében csak
ül a trónon, de mivel belőle ered
minden ezért a fontos karakterek közé sorolom.

Eirenus: a gonosz király leghűségesebb szolgája,
és a leglengébben
öltözött női karakter. Mindig ő
jelenik meg, hogy
akadályozza a jó
oldalt. Többször
sikeresen.
A kevésbé
fontos kategóriába tartozik,
egy
japános
ország vezetője,
Shuza, az anime második
részében válik fontossá, ha-

tározott és önfejű. Juliana egy hatalmas ország királynője, mindenáron el akarja pusztítani a
fekete sereget, neki van Shuza
mellett a legtöbb katonája. Végül ott van még Cain, Marina
és Mishidia, akik Yuri hűséges
társai, az anime első felében
vannak jelen leginkább. Jellemükről nem sokat tudok
elmondani.
A többi karakter csak
arra jó, hogy egy-két
rész erejéig és a végső
harcban segítsék bajtársainkat.
Találunk
köztük varázslókat,
harcosokat,
bölcs
öregeket stb.
Ennyiből is látszik, hogy
senki sem kirívó jellem, nem lesz egyedi,
az anime nézése során a főbb karakterekre érdemes figyelni, így is a bőség zavara tőrhet ránk ennyi szereplőtől, akik
ráadásul nem is szerepelnek sokat. Az
ilyen játékadaptációk hátránya lehet,
hogy minden játékban szereplő karaktert bepakolnak az animébe. Ennek
ugyan az egyes karakterek rajongói
örülnek, ám az adaptációban ez a szereplők felületességét okozza.
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Fényesebb a láncnál….
...a mágia. Itt az ideje a külcsínről
beszélni. A Chain Chronicle legerősebb
pontja a grafika. Elképesztően szép, s bár
még az év elején vagyunk, nálam eddig ez
a legszebb idén. A környezet, a tájak, a karakterek mind kellően kidolgozottak és ezt
megmarad az anime végéig. Egyszerűen
élvezet nézni. Az animációról is hasonló
jókat mondhatok. A karakteranimáció nem
szaggat, a jelenetek dinamikusak, főleg az
akciójelenetek. A varázslatok sem túlzóan
csilli-villik, inkább emelik a szépségérzetünket. A háttérkaraktereknél változó az
animáció, csatában mozognak, amúgy
nem, továbbá a felhőket is odaszögezték
az égre.
A kameramozgások is jók, több szögből
mutatják az egyes jeleneteket. Azt viszont
sajnálom, hogy csak az elején alkalmaztak
a készítők FPS nézetet. Ez egy kihagyott
ziccer. Továbbá a két oldalon lévő hadsereget valamint pár, a jó oldalon álló páncélos
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karaktert (tehát akiknek van nevük) 3D-vel
oldottak meg. Előbbi esetben még megértem, ez bevett szokás az ilyen animéknél.
Utóbbi esetben viszont felesleges volt
a használata. A CG minősége egyébként
nem olyan rossz. Észrevehető, de nem
rontja el az összeképet.
A látványra tehát nincs és nem is lehet
panasz, nagyon jól össze van rakva az anime, ami még jobban növeli az izgalmakat
és az élvezhetőséget.
Zene tekintetében sem tudok nagyon
kirívó hiányosságot mondani. Kezdjük a sorozattal: az opening vizuálisan és zeneileg
is telitalálat. Akárhányszor megtudnám
hallgatni. Az ending sem egy altató szerencsére, bár lassabb ütemű, mint az opening.
A filmnél már egy felejthetőbb, langyi
openinget kapunk, de szép. Az ending itt
pörgősebbre sikerült, de hasonlóan felejthető. Az OST is jól teljesít, pont arra jó,
amire kitalálták ezeket a zenéket: fokozzák
a jelenet hangulatát. Érdemes arra, hogy
az anime után is hallgassuk.

A seiyuuk tekintetében nincs sok mindenki, akit érdemes lenne kiemelni. Egyedül Yuri hangját említeném meg, aki Ishida
Akira. A többiek, kevésbé híresek, de jól
teljesítenek a szerepükben.
Az animét Masashi Kudou dirigálta,
aki korábban a Bleachben tevékenykedett
sokat.

Epilógus
Kijelentem, hogy a Chain Chronicle egy
jó anime, és minden fantasyt kedvelőnek
bátran ajánlom. Hogy mennyire hiteles,
és jó adaptáció azt nem tudom, de a játék
ismerete nélkül engem nagyon lekötött,
és vártam a részeket. Kivételesen igaz ez
a ötödik résztől, ahonnan már komolyan
vártam, hogy mi lesz. Ráadásul mivel egy
kiegészítő mentes játékról van szó, kerek
lezárásra is számítottam. Ez megtörtént,
12 rész, és nem kell folytatás.
Nem azt mondom, hogy nincsenek
hiányosságai. Vannak ennél jóval kidolgozottabb fantasy világok is, de azok nem 12
részesek, így szerintem ami ebbe belefért,
azt belepakolták. Több helyen rá lehetne
kérdezni, hogy ez miért van így, hogy alakult ki, egyáltalán honnan ered például
maga a krónika, stb. Ezek azért levonnak
a végső értékelésből, de abból nem, hogy
az elejétől a végéig egy élvezhető, jó pár
izgalmas pillanattal tarkított, látványos
csatákat bemutató anime.

Cím: Chain Chronicle:
Haecceitas no Hikari
Műfaj: akció, kaland, fantasy,
mágia, shounen
Hossz:
12 rész (TV) v. 3x1,5h (film)
Stúdió: Graphinica, Telecom
Animation Film
Év. 2016-17
Értékelés:
MAL: 7,06
ANN: 7,39
Anidb: 6,29
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Chain Chronicle
Kattints a képre és töltsd le
a vezércikkünkhöz járó
hátteret!

