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Bevezető
Ezúttal egy ugyan egyedinek nem mondható, de mindenképp kiemelkedő mangát ajánlok
az olvasó számára. A történet a jövő homályában
játszodik, ahol a technológiai fejlődés csodák helyett szörnyszülötteket hozott a világra. A mű teljes mértékben a poszt-apokaliptikus kategóriába
tartozik, ahol a társadalmat nagyban feldúlták és
átalakították a különböző technológiai áttörések,
a fontosabb problémákra mégsem adtak választ,
sőt még inkább előtérbe kerülnek olyan kérdések,
hogy: mennyit ér az emberi élet? Mi számít emberséges életnek? Stb.

A manga világa
Miután a jövőben a technológiai áttörések
tetőtől-talpig felforgatták az általunk ismert világot, a jövőben valahol Európában még mindig
áll egy város. Ez azonban nagyon másképp néz ki,
mint a mi városaink, ugyanis az igazi élet nem a
felszínen folyik, hanem lent a mélyben. A város
lakói nem csupán emberek, hanem a génmódosítások következtében inkább szörnyekre hasonlító
lények is.
Természetesen, ahogy Dante Poklában minél mélyebbre süllyed az ember, annál inkább a
bűn mocsarában találja magát, ugyanis ameddig
a felsőbb szinteket a törvény vasmarka relatív békében tartja, addig az alvilág és egyéb bűnszervezetek az alsóbb szinteken tevékenykednek.
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Ebben a világban, amelyet akár a spanyol festő Goia is megálmodhatott volna, a történetünk
négy személy találkozásával kezdődik. A négy karaktert összeköti a szomorú múlt, amely a város
legmélyebbik szintjén húzódik. A történet előre
haladtával kiderül, hogy habár a város a káosz és
szegregáció táptalaja lett, a túlzottan szabad kezet kapott tudományos kísérletek miatt a város
legmélyén továbbra is teljes gőzzel folynak a genetikai kísérletek, melyeknek fő alanyai maguk az
emberek!
Így tehát a történet nem csupán egy sötét
jövőt mutat be, hanem kritika is lehet arra, hogy

mi történik, amikor az emberek a saját kapzsiságuktól elvakítva ássák meg a sírjukat. Természetesen a manga főterében az akció, a misztikus események és a lépten-nyomon előkerülő humor áll!

Fontosabb szereplők
Mihai Mihaeroff: egy visszavonult bérgyilkos, aki
azért jött a városba, hogy a személyes bosszúját
lerendezze, azt követően pedig új életet kezdjen
a saját éttermében. Azonban a múlt nem felejt,
bármennyire is szeretne tőle szabadulni, a város
mélyén lappangó árnyak időről-időre felérnek a
felszínre is. Mihai minden tőle telhetőt megtesz,
hogy elkerülje a bajt, azonban ez ebben a városban nem egy könnyű feladat, így tehát ő is a történet középpontjában találja magát. Ő egy megfontolt, hosszú évek alatt szerzett tapasztalatokkal
rendelkező karakter.
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Haine Rammsteiner: egy fiatal férfi, aki gyerekkorában génmódosításon esett keresztül a város mélyében működő laboratóriumban. Habár
gyerekként sikerült megszöknie fogvatartóitól,
elszánta magát, hogy visszatér a kísérletek helyszínére és véget vet a történetnek. Így talán nem
csoda a lázadó és forrófejű személyisége sem. A
módosításoknak köszönhetően emberfeletti képességekre tett szert, ami azonban a testén is
nyomot hagyott, ugyanis a nyakába be van ültetve egy szerkezet, ami működteti a testét.
Fuyumine Naoto: gyerekként elárvult, így igencsak nehéz sors várt rá. Nem sokkal az incidens
után azonban egy kérdéses kilétű férfi örökbe
fogadja és kardforgatásra tanítja. A balsorsú incidens miatt emlékezet kiesésben szenved, így ő
azért akar lejutni a város legmélyebb szintjére,
mert úgy érzi, az incidensnek köze van az ott folyó
borzalmakhoz. Ő a klasszikus női vezéregyéniség
a csapatban, hideg természete gyakori forrása a
vicceknek.

Ők négyen a történet főszereplői, azonban egyéb
fontosabb karakterek is megjelennek, mint például:
Angelika Einstrüzen: a történet főgonosza, a
vezető tudós, aki a kísérleteket végrehajtja. Egy
könyörtelen és arrogáns személy, aki bármit megtesz a tökéletes genetikai fegyver (génmódosított személy) létrehozásáért.

Ernst Rammsteiner: egy középkorú férfi, aki papként dolgozik az egyik földalatti templomban.
Vaksága ellenére gond nélkül közlekedik a városban. A történet elején önzetlen segítőként jelenik
meg, később azonban kiderül, hogy akárcsak Hainének, neki is van egy nyakörve a nyakába ültetve
és több szál is köti az alsó szintű kutatásokhoz.

Badou Nails: egy szabadúszó nyomozó, aki Haine
legjobb barátja. Láncdohányos, aki teljesen kiborul, hogy ha nem tud rágyújtani rendszeres időközönként. A szakmát a testvérétől örökölte, aki
egy titokzatos nyomozás során életét veszítette,
Badou az egyik szemét veszíti el ekkor. Őt ugyan
elsősorban az esze miatt tartják számon a csapat
tagjai, de az UZI-val is jól bánik.
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A manga rajzstílusa
A manga rajzolása során a mangaka elsősorban a karakterekre koncentrált. Ennek köszönhetően a karakterek aprólékosan kidolgozottak, jól
megkülönböztethetőek és élethűek. Ez nem csupán a fontosabb szereplőkre igaz, hanem gyakorlatilag minden egyes karakterre, ami csak megjelenik a mangában. Gond nélkül elmondható, hogy
ez a manga legjellegzetesebb rajzvonása.

latos, amikor az olvasó azt hinné, hogy már mindent tud, akkor derül fény az igazi motivációkra.
A karakterek jól felépítettek és részletesek.
Elsősorban a négy fő karakter esetében ismerhetjük meg a múltjukat, és ezáltal mélyebbre hatolhatunk a város valódi sötétségében is. Emellett
maga a világ, egy város, ami lefelé terjeszkedik is
ötletes és termőtalajként szolgál a történet akciódús és borzasztó mibenlétének.

Saját vélemény
A manga a dark fantasy és az akció jól eltalált keveréke. A történet során számtalan akciójelenet van, ezek azonban nem spontánszerűek,
hanem jól beépülnek a manga világába és történetvezetésébe. A cselekmény jól kitalált és fordu-

A mangában a nemi erőszak és ehhez hasonló jelenetek kimaradtak, azonban a vér folyik,
mintha csak a csapból engednék, maga a város
és a szereplők élete pedig nyomasztó, így tehát
akárki elkezdi a történetet, ne egy könnyed shounen mangára számítson!

Kinek ajánlom?
Elsősorban a dark fantasy kedvelőinek ajánlanám a mangát, emellett a jól megírt és részletesen felépített karakterek azoknak is tetszeni
fognak, akik kedvelik a komolyabb hangnemű
történeteket, és nem zavarja őket, hogy a harcok
vérre mennek.
A manga jelenleg fordítás alatt áll (mindössze pár
fejezettel elmaradva a legutóbbitól) az Uraharashop csapata által, így alapvetően a nyelvbéli ismeretek sem okoznak gondot az olvasni vágyok
számára.
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A manga utóélete
Habár még nem ért véget, egy 4 részből
álló OVA megjelent a manga alapján 2009-ben,
részenként 15 percben. Az OVA ugyanazt a címet
viseli, mint a manga.

Mangaka: Miwa Shirow
Műfaj: akció, 18+, poszt-apokaliptikus, sci-fi,
dark fantasy stb.
Hossz: 10 kötet/101 fejezet (még fut)
Megjelenés éve: 2001-ben az első kötet,
majd 2005-től licenszelve
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