Kan’u Unchou

Írta: Catrin

Taki Corporation Swimsuit Ver.

figuravilág

097

bemutató
A strandos címlap és az Ikkitousen nosztalgia cikk (4. oldal) után szeretném bemutatni azt a
figuránkat, ami az 50. szám borítójának ötletét
adta.
Az Ikkitousenből, gyönyörű lányai révén elképesztően sok figurát adtak ki. Rengeteg karakter, rengeteg verzióban, számos gyártótól. Ebből
következik, hogy fürdőruhás figurából is Dunát
lehet rekeszteni. De miért is kellett nekünk pont
Kanu és miért ez a verziója?
Rövid kis történetünk ott kezdődik, hogy
három éve Hirotakával épp túl voltunk a fürdőszobánk felújításán, és valamilyen perverz gyűjtői
szenvedélyünktől vezérelve (és mert az őseimnél
sokat láttunk a fürdőben egy kis „görögcsajos”
szobrot), az az ötletünk támadt, hogy kellene oda
egy figura. De tényleg. Mennyire jól mutatna a fürdőszobánk polcán is egy. És ha már fürdő, akkor
oda lengébb öltözetű, netán pont fürdőző, esetleg strandoló karakter kerüljön. Találtunk is nem
egy webboltban nem egy strandos vagy kádas figurát. Sajnos sok már nem volt kapható vagy drágának tűnt. Márpedig a fürdő viszontagságainak
(meleg, pára) azért méregdrága figurát nem tesz
ki az ember. Ráadásul próbáltunk olyan karaktereket keresni, akiket kedvelünk (pl. Steins;Gate, Index csajokról fürdőruhás, esetleg Free! fiúk, hogy
legyen fiú is és lány is - de fiúból is inkább olyat
szeretnék, akit jobban kedvelek, bár teljesen nem
mondtam még le a Free-s vagy a még egy figurát
a fürdőbe ötletről).
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Aztán válogatás közben szembejött nem egy
Ikkitousen figura is, akik bár nem a gyengéink, de
rendkívül látványosak és Kan-san figuráiról jött is
a felismerés, hogy őt bírtam legjobban a sorozatból, elképesztően jól néz ki, és kedveltem, ahogy
leszbikusan bele van esve Gentokuba. Ráadásul
találtunk belőle kádas verziót is, más fürdőruhásat, de egyik sem volt az igazi. Végül az AmiAmi
használt részlegén futottam bele véletlenül ebbe
a darabba, amikor a karakterre kerestem ismét rá.
Szerencsésen és nem is meglepően, olcsón árul-

ták, de ami igazán mellette szólt, hogy észrevettük: levehető a fürdőruhája! Na, pucér figuránk
addig még nem volt és nem is figyeltük a korábbiakat ilyesmi igénnyel, de amint megtudtuk, hogy
még ennyire extrás is, ráadásul így tényleg meztelenül kiállítható, azonnal megrendeltük.
Kanunak ezt az 1/7-es arányú, 26 cm magas, türkiz fürdőruhás verzióját a Taki Corporation
adta ki, a figurát Kouno Tadao tervezte. 2008-ban
jelent meg elsőként, majd több kiadás, pontosabban eltérő verziók követték, amelyeknél átszínezték az ékszereit, a papucsok és a bikini színét.
Így 2009 januárjában egy fekete, júliusában egy
bordó és egy rózsaszín, majd szeptemberében
egy fehér bikinis verzió érkezett. Egyes képeken
feltűnhet még, hogy nem csak színeiben tér el,
hanem a copfja alja is másképp áll, ezt elég vegyesen láttam ugyanolyan színű verzióknál is, így annak tudom inkább be, hogy a haja, hossza miatt
eléggé mobilis, nem véletlenül tették a talpazatra
a hajtartó állványt is.
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Tehát különféle beállítások, esetleg a műanyag
„gyári hajlítása” miatt lehet eltérő.
A figura átlátszó, minimalista dobozt kapott. Tartozékai a szintén átlátszó talpazat a haját tartó kis állvánnyal és az anime évad logójával
(Ikkitousen: Dragon Destiny), két strandpapucs,
ami az ujjaira akasztható, mintha épp tartaná, lóbálná azokat, a levehető bikini és a levehető haja.
Itt azért is fontos, hogy a haja szétszedhető le-
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gyen, mert a bikini felsőt csak így tudjuk leakasztani róla. A nyakpántja ugyanis (szerencsére) nem
kapcsolható ki, csak a hátán lévő, de erről kicsit
később.
Maga az alak ezzel a modelles, kissé csábító pózolásával, a szélben lebbenő hajával, az enyhe mosolyával nagyon bájos, kacér és megnyerő.
Az alakja elképesztően formás, a mellei, akár az
animében (bár ott ennél is túlzóbbak), a haja, sőt
az arca is nagyon hasonló, szimpatikus, a frufruja
alól pedig a takarásban lévő szeme is jól látszik, ha
megfelelő szögből nézi az ember. Formás teste,
erős alkatára is utal, legjobban a hasán és a fenekén látszódik, hogy izmos. Amit pedig különösen
szeretek, hogy ügyeltek a tanned, enyhén napbarnított látszatára, a bikini alatti területeken így fehérebb is a bőre, hogy jól látszódjon a nyoma.
Most következzenek a részletek, így a kritika is, mert jócskán van hibája ennek a figurának,
de félreértés ne essék, nagyon megérte az árát! A

figura testét megnézve láthatjuk, hogy minimálisabb, gyengébb kidolgozású, főleg, ami a kéz- és
lábujjakat vagy a karkötők illesztését, festését illeti. Továbbá nem zavaróan, de enyhén láthatók
a testén végigmenő öntési csíkok is. A hajtincsei
szintén nagyon elnagyoltak, de kellően animések,
sokkal zavaróbb a két hajrész illeszkedése a feje
tetején, ami már elég látványos, és sajnos várhatóan nem passzol össze teljesen megfelelő szorossággal. Ami Kan-san hajszínét illeti, akár a sorozatokban, manga-anime változatokban, akár az
official artokon eléggé változatos. Szélesen mozog a sötétlila, feketés lila, fekete, feketés kék, sötétkék, liláskék között, így ez nem zavart, hogy itt
a sötétlila verziót kaptuk. Maga a hajtartó állvány
szerintem kicsit idétlen, ha figyelünk rá, ront az
élményen, jobb nélküle, de mivel különösebben
nem feltűnő, így nem zavar a megléte, és inkább
tartsa, minthogy hosszútávon eldeformálódjon
esetleg fentebb a copf súlya miatt…

És akkor deformálódás, mert Kanut nem
kíméli a fürdőszobában álldogálás. A többi vitrinben tartott figuránkhoz képest, őt nyilván sűrűbben éri por, de szerencsére nem vészesen, inkább
aggódtunk a pára miatt. Nos, a három év alatt ez
sem okozott rajta látható változást, de úgy voltunk vele, hogy idővel máshova tennénk, ha nagyon nem jó a figurának ez a közeg. Persze gondolhatjuk, műanyag, mi baja lehet.
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A probléma a vékony műanyagbikinivel van. Mivel
használtan, már eleve majdnem 10 évesen vettük a figurát (ahhoz képest nem látszódott rajta
karcolás vagy sérülés, tehát nagyon jó állapotú
maradt), a felsőjének kapcsolója, a kis műanyag
pöcök már akkor is nehezen maradt egyben és az
alsó rész bekapcsolása se ment mindig elsőre, de
azért jól illeszkedett. Persze hagyhattuk volna becsatolva is, de ha már levehetőek, nyilván élünk a
lehetőséggel, így hol fürdőruhában, hol azt a kezeiben tartva, papucsait mellétéve van kiállítva…
vagy esetleg úgy, hogy csak félre csúszik rajta a bikini. Nagyon változatos, nagyon látványos, nagyon
szerethető. Viszont a három év alatt, valószínűleg
a variálásoktól és még inkább a fürdőben lévő melegtől a kis műanyag „zsinórjai” összébb mentek/
eldeformálódtak, így már csak nagyon szenvedve
vagy egyáltalán nem kapcsolódnak/érnek össze.
Szemből nézve nem zavaró, de látszódik. Oldalról
és hátulról egyből észrevenni a bekapcsolásuk hi-
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ányát, de különösebben nem vágott haza minket
ez a tragédia. Lehet Kan’u egyszerűen kínőtte...
Megemlítenék még pár apróságot. Az
egyik, hogy a papucsai láthatóan kicsit kisebbek,
mint a lábfejei, ami úgy nem probléma, hogy belebújtatni amúgy se tudnánk, és csak díszítő elemek. Továbbá az arca nekem kicsit túl barbisra, a
hasvonala pedig túl erőteljes vonalra sikerült, bár
mindkettő hasonlít az animés dizájnjára, így nagyon nem panaszkodom. A melleinek ez a mas�szív telt hatása szintén túlzás, de animésen túl-

zás, a mellbimbói pedig szépen kidolgozottak, így
tetszik az összhatásuk. Ami pedig a szeméremdombját, szeméremajkait illeti: itt is igaz a figura
kidolgozatlansága, megoldották egy kis, diszkrét
csíkkal, ami látványra egyébként teljesen elég és
észlelhető. Nem számítottunk hentai figurás kidolgozottságra, és szerencsére nem vették cenzúrásan minimalistára sem a figurát.
Kan-san egyébként nincs ilyen ruciban az
animében… bár ez eléggé nyilvánvaló az ilyen verzióknál. Minden hibája ellenére egy nagyon bájos
és szexi figura, amire mindig öröm ránézni, maga
a mozdulata, szimplán fanservice, nem képviseli a
karaktert különösebben, de az egész animét már
igen. A kedvességet sugárzó, nyugodt, mosolygós
arca viszont jellemző rá. Barátai felé tényleg igazán jószívű, védelmező, higgadt lány, aki az Ikkitousen franchise egyik legkedveltebb és legerősebb harcosa.
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