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A tv-short az időhiányban és anime
nézési vágyban égők kedvenc formátuma.
Persze jó részükről nyugodtan gondolhatjuk, hogy bár el se készült volna, azonban
akad pár kellemes szórakozást nyújtó darab, ami képvisel némi értéket is.
A Clione no Akari az idei nyári szezon
egyik tv-short animéje volt. Tény, hogy
nem egy nagy durranás, több hibája is
akad, de aki látta, vissza tud rá emlékezni, és valljuk be, ez manapság azért már
valami.
A történet egy kisvárosban játszódik,
azon belül egy iskolai osztály van a középpontban. Ide jár Amamuya Minori, aki
a kiközösítettek szerepét, és az ezzel járó
bántalmakat kénytelen elviselni. A vis�szahúzódó, halk szavú lány pedig mindezt
tűri és még az osztályban lévő halakat is
gondozza.
Ahogy az lenni szokott, szinte mindig
éri valami szívatás néhány osztálytársa
révén, míg mások csak figyelik vagy elfor-
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dulnak. Két, szintén az osztályba járó diák,
Tsukihashi Kyouko és Aoi Takahashi elgondolkoznak kicsit, és nem akarják tovább
tétlenül nézni Minori megpróbáltatásait,
szeretnének közelebb kerülni a lányhoz.
Így amikor Minori megáll egy állatkereskedés előtt, szóba elegyednek vele.
Hamar jó barátok lesznek és közös
programokat szerveznek. Bár az osztályban nem sokat változik a helyzet, Minori
számára ez mégis sokat jelent, hogy vannak, akik beszélnek vele, akiket barátjának

mondhat. Így végre van oka telefont venni,
amibe beírhatja az elérhetőségeiket.
Ennyiből is látszik, hogy a történet
semmi bonyolultságot nem tartalmaz,
és még újat se nagyon mutat. De miért is
kéne egy rövid animének megváltania a világot vagy bármi újdonságot felmutatnia?
Csak azt várhatjuk el tőle, hogy amit beleraktak azt jól, nézhetően tálalja.
A Clione no Akari ezt meg is teszi,
könnyen végignézhető, drámai, szomorú,
ugyanakkor kedves történet.

Az anime hangulata a borító alapján
egy kedves, vidám történet, aranyos karakterekkel. Nos ez elég megtévesztő. A
gyerekek Minorival szemben folytatott
viselkedése egyértelműen megpecsételi a
hangulatot, és az anime ezt csak fokozni,
mélyíteni fogja, komorabbá teszi.
A gyerekek egymást csesztetése
sosem volt a kedvenc témám, valahogy
sosem éreztem, hogy nekem ilyet nézni
kéne (bár a Koe no Katachi ezt zseniálisan
megoldotta).
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A téma a Clione no Akari elején van jellemzően jelen, utána fokozatosan csökken,
majd elmúlik, felváltja a három gyerek
közös élménye pl. az akváriumban vagy a
fesztiválon.
Ám egy harmadik szál is bekapcsolódik
a történetbe, ha Minorit eddig nem sajnáltuk meg, akkor talán most fogjuk. Ugyanis
beteg, többször volt már kórházban, így az
anime vége felé ez lesz domináns téma a
barátság mellett. A végét szerintem mindenki kitalálja.
Szóval ha tetszik, ha nem, a történet
legnagyobb célja, hogy így vagy úgy, de
Minorit megsajnáljuk, és ezt valamilyen
szinten el is éri. Egyesek ezt erőltetettnek
is találhatják. Főleg, ha hozzádobjuk a többi elemet, mint barátság, közös emlékek,
megbánás, emlékezés, továbblépés. Ez
mondjuk hangsúlyos része a japán iden-

titásnak, így nem is csoda, ha annyiszor
felhasznált elem, mint erdőben a falevél.
Ha egy hosszabb sorozatban látom, és
még nem is tálalják jól, akkor időhúzásnak
gondolom, hogy “na ne már, megint” (főleg, ha harc közben drámáznak).
A Clione no Akarinak viszont a főtémái
ezek, ami szűk két órában elég is. Hisz nem
szeretjük látni, ha az egyszerű, alapvető,
ám fontos témákat a végtelenségig húzva
úgy állítják be, mintha még nem látta volna senki. Félreértés ne essék, itt is hasonló
érzést kelthet, de mire ránk vetné magát,
addigra vége is az animének.
Tehát ez egy rövid anime 12 részben,
epizódonként 9 perc, amibe az opening és
az ending is beletartozik. A grafika nem a
legjobb, inkább azt írom, egyszerű. Sok az
állókép, kicsit szaggat néhol az animáció. A
karakterdizájn viszont tetszik, bár ez sem

eget rengető, mégis aranyosak lettek a
szereplők. A zenéről is hasonló a véleményem, semmi kiemelkedő, előástak pár
szimpla dallamot a padlásról.

Aki vevő a drámára vagy éppen csak
szomorúbb hangulatú animére vágyik, annak remek darab lehet a Clione no Akari,
pozitívum, hogy nem akar több lenni, mint
ami, csak a fent említett témákat akarta
elmesélni. Sokan mondhatják, hogy mégis
minek tovább csépelni az amúgy is laposra
taposott témákat. De hát ez mindig téma
marad. Az érzelmesebbek könnyen el is
érzékenyülhetnek rajta.

Cím: Clione no Akari
Év: 2017
Hossz: 12x9perc
Műfaj: dráma, iskola
Stúdió: drop
Értékelés:
MAL: 5,45
ANN: 5,1
AniDB: 4,68
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