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Bevezető...
Először is a címet szeretném megmagyarázni. Magyarra fordítva ugyan nem
jön ki, de az általam hozzátett rész (“az álmok vagy a halál szigete”) a manga elején
elhangzott egyik párbeszéd tömörítése.
Már a manga elején kiderül, hogy létezik
egy különleges sziget, amelyet D-nek neveznek. A párbeszéd arról szól, hogy a D
honnan jön, azaz, hogy az angol dreams
(álmok) vagy death (halál) monogramja a
D betű. A továbbiakban nem részletezem
tovább ezt a kérdést, és a manga cselekményéről is csak minimálisan szólok, de remélem, így is sikerül felkeltenem az olvasó
figyelmét. Lássuk hát, mit érdemes tudni a
mangáról.

A manga megalkotói...

rajzolási stílussal rendelkező manhwa művészről van szó. Ismertebb művei a Shin
Angyo Onshi vagy a Defense Devil.
Így tehát kettejük közös munkájából
született meg az Area D. És mit ígér ez a
két szerző? Egy akciódús és magas színvonalú sci-fi történetet, pazar rajzolási
stílussal!

A történet alaphelyzete...
Történetünk azzal kezdődik, hogy egy
Antares nevű csillag szupernóvává alakult
a Skorpió csillagképben. Ez a hatalmas
energiát felszabadító folyamat egy igencsak elképesztő és ijesztő jelenséget okozott a Földön, 12 napra a Föld felszínéről
száműzve lett a sötétség. Tehát az Antares
halála miatt felszabaduló energia 12 napon át megvilágította a Földet, így nem
volt éjszaka ez idő alatt.

Már önmagában ez is egy érdekes
kezdőjelenet lehetne, de a történet nem
ér véget, ugyanis ezalatt a 12 nap alatt
az emberekkel furcsa dolgok történnek.
Egyes emberek “átalakulnak” vagy, hogy
pontosabb legyek, különleges képességre
tesznek szert. Hogy milyen képességekre?
Ez teljesen változó, vannak akik képesek
mások gondolatainak olvasására, vannak
akik egyes testrészeiket képesek átalakí-

tani, mondjuk gyémántnál is keményebb
anyaggá vagy egyeseknek teljesen megváltozik a külsejük. Ez azonban az adott
embereknél nem okoz személyiség változást, mind ugyanolyanok maradnak mint
azelőtt, csak egy plusz képességre tesznek
szert. Így születtek meg tehát az Alterek,
ennek ellenére a többi ember szörnyeknek
bélyegzi őket.

„...egy Antares nevű csillag szupernóvává alakult a
Skorpió csillagképben. (...) igencsak elképesztő és
ijesztő jelenséget okozott a Földön, 12 napra a Föld
felszínéről száműzve lett a sötétség.”

Itt két nevet érdemes megemlíteni,
először is a japán Nanatsuki Kyoichi nevét.
Munkásságát még 1984-ben kezdte el,
amikor is a Shogakukan New Artist díjjal
jutalmazták a Maris című mangájáért. Ettől
a ponttól kezdte meg mangaka pályafutását. Ismertebb művei közé tartoznak a Kiba
no Tabishounin - The Arms Peddler, Arms,
Akatsuki no Aegis. A fő témakör amiben
alkot, a sci-fi.
A második személy, aki létfontosságú
munkát végzett a manga elkészítésekor a
koreai Yang Kyung-Il. Az ő neve is ismert
lehet egyeseknek, ugyanis egy egyedi
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Azokat az Altereket, akiket a hatóságok
veszélyesnek ítélnek (a képességük túl
veszélyes, valamilyen baleset folytán kárt
vagy halált okoztak) egy különleges helyre, a D szigetre küldenek. A szigetről már
említést tettem a bevezetőben, amit még
érdemes tudni róla, hogy a pontos helye és
hogy mi is zajlik ott, abszolút titok részét
képezi. A legmagasabb rangú személyeken kívül mindenki csak találgat a szigettel
kapcsolatosan.
A történetünk 12 évvel azután zajlik,
hogy az első Alterek megjelentek. Az elején egyből megismerkedhetünk néhány
főhőssel, megnézhetjük, hogyan szállítják
a foglyokat erre a világ szeme elől elrejtett
szigetre.
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A történet fontosabb szereplői...
Kazaragi Jin:
A történet egyik főhőse, már a manga
legelején megismerkedhetünk vele (az
első fejezetben). Jin egy fiatal, magas, izmos, hosszú fehér hajú, barna szemű férfi.
Személyiségét tekintve egy együttérző
és jószívű személy. Rendíthetetlen hite,
hogy minden Alter ember, emberi gondolatokkal és érzésekkel, és emiatt úgy is kell
őket kezelni, mint a többi embert. Emellett
egy súlyos teher nyomja a vállát, komoly
felelőssége van a Lotus Virág (város név)
incidensben, ami több ezer emberi életbe
került, és ami felerősítette az Alterek elleni mozgalmakat.
Képessége a “másolás”, azaz képes bármelyik Alter képességét lemásolni, amelyiket megérintette.

Kazaragi Rei:
Jin testvére, Jin azért jön a szigetre,
hogy őt megtalálja. Az első fejezetben feltűnik egy visszaemlékezésben. Rei alapvetően mélyen megveti a többi embert, akik
nem kaptak képességeket. Ango Aghata
befolyása alatt áll.
Rei képessége különleges minden más
Alterhez képest, úgymond meg tudja változtatni azt, hogy valaki Alter vagy sem.
Képes embereket felruházni egy képességgel vagy egy Alter képességét eltörölni, illetve saját elmondása szerint “újraírni”.
Emellett saját magának is tud “képességet
adni”. Az egyetlen határa ennek az adottságnak az, hogy fizikai kontaktust kell létesítseni a célpontjával.

Ida Satoru:
Egy közepes magasságú, normális testalkatú, egyenes fekete hajú, szemüveges
fiú. Már a történet legelején találkozunk
vele is (első fejezet). Személyiségét tekintve félénk, de intelligens személy, aki fél
használni az erejét, és inkább elátkozottnak érzi magát miatta, mintsem valakinek,
aki egy ajándékot kapott. Emellett ő is jószívű és emberként tekint az Alterekre. Egy
baleset miatt került a szigetre.
Képessége a “watchmaker”, ez azt
jelenti, hogy érintéssel képes bármilyen
tárgyat részeire bontani. A legnagyobb
részektől egészen a molekulákig.
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Yuuki Kaito:
Egy fiatal, vékony, ámbár izmos testű
fiú, kék szemmel és szőke hajjal. Ő is a
rabszállító hajón van, tehát már az első fejezetben megismerhetjük. Személyiségét
tekintve egy barátságos, elszánt és céltudatos személy. Habár barátaitól elvárja,
hogy segítsék őt, cserébe ő is hajlandó az
életét kockáztatni értük. A szigetre kerülésének okát nem lehet tudni, az azonban
kiderül, hogy szándékosan jött a szigetre,
hogy megtalálja és megölje nővére gyilkosát, Zerót.
A képessége “desserted house”, lehetővé teszi, hogy a teste “elnyeljen” bármit.
A testében egy külön dimenzió van, ahol
nincs idő, az ide bekerülő tárgyakat vagy
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személyeket utána újra elő tudja “venni”.
A képesség korlátja, hogy azoknak a tárgyaknak az össztömege, amelyeket magánál tart nem haladhatja meg a testsúlyát.
Ibuki Rio:
Egy fiatal és gyönyörű lány, a haja rózsaszín, két oldalt copfba kötve, valamint
természetesen göndör. Általában fekete
sportegyenruhát hord, és szinte mindig
mosolyog. Már az első fejezetben feltűnik,
ugyanis a D sziget adminisztrációjának dolgozik titokban. Személyiségét tekintve kiszámíthatatlan, gyakran buzdít embereket
dolgok megtételére vagy akár agitálhat is.
Emellett alapvetően jó szándékú, de nem
elég bátor ahhoz, hogy az adminisztrációnak ellent mondjon.

A képessége “shadow play”, ez lehetővé teszi számára, hogy egy kétdimenziós
“árnyékká” alakítsa a testét és ezáltal szabadon mozoghasson a testek felületén.
Korlátja, hogy ahol repedés miatt meg van
törve a felszín, nem tud tovább közlekedni,
csak folytonos kétdimenziós felületeken.
Mika:
Egy fiatal kislány 7-10 év között,
egyenes hosszú fekete haja van és barna
szeme. Vele később találkozunk a 3. fejezetben. Egy traumán esett át, így először
mindenkitől fél és a képességét használva
megöl bárkit, aki a közelébe kerül. Amikor
azonban találkozik Jinnel, sikerül felülkerekednie ezen a traumán, és erős érzelmi
kapcsolatot alakít ki Jinnel. Onnantól kezd-

ve a bátyjaként tekint rá, és a húgaként
kezd el viselkedni.
Képessége “space-eater”, Kaitóhoz
hasonlóan ő is meg tud nyitni egy utat
egy másik dimenzióba, amiben minden
“felemésztődik” (tárgyak és élőlények
egyaránt). Képes három “dimenzió férget”
megjeleníteni, amik magukba szippantják
a közelükben lévő dolgokat.
Dr. Soga:
Egy középkorú férfi, mindig az orvosokra jellemző öltözékben jár (fehér köpeny,
alatta fehér ing és nyakkendő), emellett
fekete a haja. Előéletét tekintve egy hivatásos orvos volt, akit azért küldtek a szigetre, mert Alter.
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Nincs említés, hogy halálos cselekedetet
vagy kárt okozott volna. Jelenleg ingyenes
orvosi ellátást ad bárkinek a szigeten, aki
rászorul, függetlenül attól, hogy kicsoda
az. Egy jószívű személy, aki egyúttal segítőkész is, különösen provokálja, ha gyerekek
vannak veszélyben.
Képessége “operation start”, a keze orvosi eszközökkel lesz teli, mellyel helyben
el tud végezni bármilyen bonyolult orvosi
műtétet. Ez a képesség lehetővé teszi
számára, hogy olyan műtéteket is végrehajtson, amelyek normális körülmények
között nem lennének lehetségesek még a
legjobban felszerelt műtőkben sem.
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Mariko:
Megjelenését tekintve egy fiatal kislánynak tűnik, azonban ő már nem ember.
Dr. Soga asszisztense, a doktor mondja
róla, hogy már meghalt, de egy Alter az
erejét használva újraélesztette. Az újraélesztés után azonban csak a teste működött, ugyanis hosszú ideig volt halott (több
mint 20 perc). Így tehát jelenleg egy érzések és gondolatok nélküli báb. Ez azonban
néha megcáfólódni látszik.
Képessége nincs, nem Alter, azonban
mivel nem is élő, nem fárad el valamint a
fizikai ereje jóval egy átlagos ember felett
van.

Enki:
A húszasévei elején vagy közepén járó
hölgy, vékony sportos alkat, hosszú göndör vörös hajjal és kék szemmel. Gyönyörű
lány, egy ehhez jól passzoló tüzes személyiséggel. Eleinte ellenséges Jinnel és
csapatával, később azonban közéjük áll. A
tüzes személyisége mellet olyan személy,
aki mindig megadja a tartozását, és habár
próbálja titkolni, aggódik a környezetében
lévők miatt.
Képessége “bastet’s claw”, ilyenkor a
kézfejei elsötétülnek és macska karmokra
emlékeztető karmokká alakulnak, valamint

meg tud idézni tűzlényeket. Ezek mindig
macska alakot öltenek, a fejükön tetoválás szerű, lámpásláng alakú jellel. Nincs rá
utalás, hogy hányat tud létrehozni, de az
érzelmei befolyásolják a macskák erejét,
ha mérges, akkor erősebbek, azonban
ilyenkor általában nem tudja irányítani a
képességét.
Ango Aghata:
Megjelenésre egy magas, vékony,
vállig érő hajjal rendelkező személy. Az
Alterek megjelenése előtt Japán legígéretesebb zsenije volt, valamint az Alter nevet
is ő javasolja.
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Személyiségét tekintve megszállott, aki az
Altereket tekinti az evolúció új csúcsának.
Ez nem tartja vissza attól, hogy könyörtelen kísérleteket végezzen az Altereken,
hogy céljának eléréséhez szükséges információkat szerezzen. Továbbá manipulatív
és zsarnokoskodó, bármilyen eszköz szent
számára a célja eléréséhez.
Képessége lehetővé teszi, hogy molylepkeszerűvé változtassa a testét. Ez azt
jelenti, hogy szárnyakat tud növeszteni
pillanatok alatt, a szemét a molylepkék
kifinomult szemére tudja változtatni, vagy
éppen vékony fonalakat tud szőni. Nem
jelenik meg korlát ehhez a képességhez.
Owl’s Eye:
Egy magas, jól öltözött személy (mindig öltönyben és nyakkendőben van),
akinek az arca a képessége miatt egy bagolyra hasonlít, valamint a kézfejei is bagoly (vagy mindenképp valamilyen madár)
karmára hasonlítanak. Személyiségét tekintve vérszomjas, saját magát nevezi egy
könyörtelen és tökéletes ragadozónak.
Emellett egy intelligens és előregondolkodó személy, aki váratlan eseményekre
nagyon hamar dühbe gurul. Az “Übermensch Union” vezére, egy radikális Alter
csoporté, amelynek egyetlen célja az emberiség eltörlése, és az Alter, mint egy új
tökéletes faj uralmának megvalósítása. Ez
nem véletlenül cseng ismerősen, rengeteg
utalás van a náci ideológiára, számomra
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nyilvánvaló, hogy ő és szervezete gyakorlatilag Alter nácik.
Képessége lehetővé teszi számára,
hogy a most már karomra hasonlító kezén
keresztül olyan “hullámokat” hozzon létre,
amik nagy sebességgel rendelkeznek és
szinte mindent átvágnak. Azonban nagy
tömegű tárgyakat (pl. vastag betonfalat)
nem, vagy csak hatalmas erőfeszítés árán
tud átvágni.
Zero:
Egy a harmincas éveiben járó, magas,
izmos, kopasz, barna szemű férfi egy Z-vel
a bal arcára tetoválva. Kabátban és az alatt
kapucnis felsőben jár, mindig jól felszerelt,

rengeteg kés (különböző méretű) és gránátok is vannak nála. Emellett jól képzett
a közelharcban is. Személyiségét tekintve
igencsak ellentmondásos személy. Habár
ő is Alter, mélységesen megveti azokat,
éppen emiatt sorozatgyilkolásba kezdett
Alterek ellen. Saját elmondása szerint, az
egyetlen szégyenfoltja Kaito nővérének
a megölése, aki nem volt Alter, csupán
összekeverte és emiatt ölte meg. Ebből
az okból adta fel magát a rendőrségen és
került a szigetre. Továbbá nem egy megbízható személy, többször elárulja “társait”, akiket csak eszköznek tekint, nehéz
megérteni a gondolatait és még inkább az
indokait. Saját becsületkódexszel rendel-

kezik és aranyszabálya, hogy soha nem társul másokkal (valószínűleg ezért is árulta el
olyan könnyen a “szövetségeseit”). Tudja,
hogy Kaito a szigetre jött, emiatt keresi és
provokálja is őt.
Képessége gondolatolvasás, azt hiszem ezt nem kell taglaljam. A klasszikus
gondolatolvasásról van szó, ez hatalmas
előnyt jelent számára az áldozatai ellen.
A képessége korlátja az, hogy csak annak
a személynek a gondolatait tudja olvasni,
amelyik a gondolatait rá koncentrálja. Tehát léteznie kell egyfajta mentális kontaktusnak, ha a személy nem gondol Zeróra
vagy olyan cselekvésre ami vele kapcsolatos, akkor nem tudja használni a képességét ellene.
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Jiga:
egy vonzó külsejű, harmincas éveiben
járó nő, hosszú fekete haja van, ami a feje
bal oldalán le van borotválva, emellett
gyakran előtérbe kerülnek nagy keblei. A
testét sebhelyek borítják számos helyen,
katonai egyenruhában jár, és mindig hord
magánál egy katanát. Személyiségét tekintve egy határozott és elszánt személy,
emellett mivel ő a börtönőrök egy magas
rangú tisztje, ezért személyes kötelességének tekinti, hogy rendet tartson a
szigeten. A vélt megaláztatásokat mindig
megtorolja és emellett különösen pikkel
Jinre. Ő nem Alter.
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Souma:
egy közepes beosztású börtönőr a
rabokat szállító hajón. Titokban tagja az
Emberiség védelmi frontjának (Humanity’s
Defensive Front), ami az “Übermensch
Union”-hoz hasonló szervezet. Ezt a szervezetet emberek alkotják és egyetlen célja
az Alterek elpusztítása, motivációjuk az
Alterek által okozott pusztításon alapszik.
Souma annyira radikális, hogy elszánta
magát egy öngyilkos robbantásra, mely
elsüllyeszti a rabhajót az Alterekkel és a
30 fős személyzettel együtt. Ezt csupán
azért említem meg, hogy lássuk, radikális
csoportok mindkét oldalon léteznek.

Személyes vélemény
a mangáról...
Mint azt már említettem a manga rajzolása pazar, minden alkalommal a szereplők jól kidolgozottak. Részletes háttereket
és épületeket is kapunk a történet során,
így tehát a látványra semmiképp sem lehet
panaszkodni.
A történet úgyszintén magas színvonalú. Mint az látható rengeteg szereplő
jelenik meg (még a felét se mutattam
be), így tehát relatív összetett és pörgős
cselekményszálról van szó. Maga a sziget
egy nagyon jól felépített és elképesztően
részletes társadalmat mutat be, ha valaki
azt gondolja most, hogy a sziget egy egyszerű négy fallal körülvett, magas tornyokkal megerősített börtön, az nagyot téved.
A szigeten egy hatalmas város található,
amit teljes mértékben a raboknak adtak.
Falak és őrtornyok csak ott vannak, ahol
a rabok szökni tudnának. Mennyire szigorú ilyen körülmények között a felügyelet?
Erre szerintem nincs is jobb válasz, mint
a mangában is megjelenő Dante klas�szikusa “Ki itt belépsz, hagyj fel minden
reménnyel”* (ez a sziget főbejárata fölött
olvasható hatalmas betűkkel írva). Mindez megvan fűszerezve nagyon jól kitalált
képességekkel, valamint jól beágyazott,
egyes helyeken klasszikusnak számító viccekkel.
A manga a vége felé veszít egy keveset a lendületéből, pontosabban a 108.

fejezettel megkezdődik egy filler arc. Szerencsére nem tart sokáig, de úgy éreztem,
hogy csak az időt húzzák vele. Ezen és azon
kívül, hogy a végét kicsit elhamarkodták,
nem tudok rosszat mondani a történetről.
Végig fordulatokkal teli, eseménydús és
nem mond ellent sehol se saját magának.

Kiknek ajánlom? Azoknak, akik szeretik
a jó sci-fiket, emellett a manga története
és stílusa nagyban hajaz a Deadman Wonderland és a Btooom mangákra. Itt első
sorban arra gondolok, hogy ugyanazt az
érzetet adja vissza, mint ez a két mű. Ha
valaki ezek közül élvezetesnek talált egyet,
érdemes számára az Area D-t is elkezdeni.
Természetesen ha valaki egyszerűen csak
érdeklődik a jó sci-fi iránt, annak is nyugodt
szívvel merem ajánlani.
Publikálás éve:
2012.03.14-től 2016.01.20-ig
Hossz: 14 kötet / 137 fejezet
Műfaj: akció, dráma, ecchi, shounen,
szupererő, természetfeletti, vígjáték...
Felhasznált irodalmak:
AreaD wikia
Animeaddicts
Wikipedia / Yoshiki de Fujiwara
Wikipedia / Yang Kyung-il
*Dante Alighieri: Isteni szinjáték, Pokol,
III, 9. sor
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