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képbe	a	harmadik	fontosabb	szereplő,	Angela	is.	
Ő	pont	az	ellenkezőjét	képviseli	a	lányoknak.	Gye-
rekszinészként	 nagyon	 híres	 volt,	 azonban	mos-
tanra	már	 szinte	 teljesen	 elfelejtették,	 és	 egyre	
inkább	modellként	kezdik	foglalkoztatni,	pedig	ő	
mindig	is	énekelni	szeretett	volna.	Míg	Carole	és	
Tuesday	mögött	semmilyen	erős	pénzügyi	háttér	
nincsen,	hiszen	egy	véletlennek	köszönhetik	me-
nedzserüket	is,	aki	bár	régi	motoros	a	szakmában,	
nem	 örvend	 túl	 nagy	 hírnévnek,	 addig	 Angela	
karrierjébe	 az	 ügynöke	 és	 egyben	 az	 édesanyja	
hatalmas	összegeket	 fektet.	Ő	mégsem	boldog,	
és	 többre	 vágyik,	 mint	 az	 anyja	 bábjának	 lenni.	
Legújabb	menedzsere	eddig	még	soha	nem	dol-
gozott	együtt	emberekkel,	dalait	MI-k	adták	elő,	
azonban	Angelával	valamiért	kivételt	tesz.

“There’s a place beyond the furthest cloud
There’s a message in the wind
And when you dream that big
And you’re not afraid to live

There’s a place where all the stories begin
Begin with you and me”

 Számomra hatalmas kedvenc lett a 2019-es 
Carole & Tuesday, és legalább heti egyszer meg-
hallgatom a kedvenc zenéimet is belőle. Pedig nem 
is mondanám magamat a zenés animék kedvelőjé-
nek, bár láttam már néhányat. Uta no Prince-sa-
ma, B-Project, Starmyu… – ezek alapján nekem a 
zenés animék bishounen idol srácokat és egysíkú, 
idegesítő női főszereplőket jelentettek számos 
bromance jelenettel… míg meg nem néztem ezt a 
sorozatot.
 Maga az anime a Bones stúdió 20., míg a 
FlyingDog lemezkiadó 10. évfordulójának alkal-
mából készült, és visszaadta a hitemet a netflixes 
– és úgy általában a zenés – animékben. Khm… 
Devilman Crybaby…khm…

	 Az	álmokat	nem	mindig	könnyű	megvalósí-
tani.	Nagyon	időigényesek	és	kockázatosak	lehet-
nek,	valamint	a	legtöbb	ember	számára	általában	
csak	vágyak	maradnak.	Talán	ezért	is	ünneplik	az	
olyan történeteket, amelyekben az emberek az 
álmaikat	követik?	

	 A	Carole & Tuesday	a	Netflix	egy	újabb	ani-
més	próbálkozása,	melyet	 a	Bones	 Stúdió	 készí-
tett,	és	a	rendező,	Motobe	Hori	mellett	Watanabe	
Shinichirou	is	részt	vett	a	munkálatokban.	Az	ő	ne-
véhez	 számos	anime	köthető,	például	 a	Cowboy 
Bebop, Samurai Champloo, Sakamichi no Apollon, 
Zankyou no Terror és a Space Dandy.	A	figyelmes	
nézők	 számos	 utalást	 észrevehetnek	 Watanabe	
korábbi	műveire,	 például	 van	 olyan	 rész	 is,	 ahol	

konkrétan	a	háttérben	a	Space	Dandy	egyik	epi-
zódja	megy	a	tévében.

“I will follow my dreams forever
Long as we’ll be together

Through the storms and bad weather
You make me better”

Fiatalos szenvedély
és ambiciózus álmok

	 Maga	a	történet	ötven	évvel	azután	veszi	
fel a fonalat, hogy az emberiség terraformál-
ta,	majd	 kolonizálta	 a	Marsot.	 Az	 emberek	
életének	 szerves	 részét	 képezi	 az	 MI,	

azaz	 a	 mesterséges	 intelligencia.	 Két	 ellentétes	
társadalmi osztályból származó lány – a gazdag, 
ám	a	fojtogató	családi	légkör	miatt	otthonról	egy	
szál	gitárral	elmenekülő	Tuesday,	és	az	árva,	alkal-
mi	munkákból	élő	Carole	–	véletlenül	találkoznak	
egymással.	Carole	éppen	az	utcán	énekel,	mikor	
Tuesday	meghallja	őt,	és	a	két	 látszólag	teljesen	
különböző	lányt	rögtön	összehozza	a	zenélés	sze-
retete.	 Elhatározzák,	 hogy	 közösen	 alapítanak	
egy	 bandát,	 és	mivel	 nincsen	 pénzük,	 ők	 írják	 a	
saját	dalszövegeiket	is,	amely	ekkorra	már	eléggé	
elavultnak	számít.	A	két	lány	produkciói	szinte	ku-
riózumok	a	marsi	zene	világában,	ahol	a	mester-

séges	 intelligencia	 tényleg	 annyira	bele-
ivódott	a	mindennapokba,	hogy	a	dalok	
99%-át	már	nem	is	emberek	írják.	Itt	jön	
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 Mars Brightest 

–	operát	és	rappet	összemixelő	bandatag,	az	Uni-
verzummal	kapcsolatban	lévő	nőszemély,	két	me-
tálos	 nagypapi	 és	még	 sok	másik	 elborult	 arc…	
ismerős?

	 Carole	és	Tuesday	végül	sok	kaland,	csaló-
dás	és	tapasztalatszerzés	után	jelentkezik	a	Mars	
leghíresebb	 tehetségkutatójába,	 ahol	 a	 három	
lány	 először	 találkozik	 egymással.	 A	Mars	 Brigh-
test	gyakorlatilag	a	marsi	X-Faktor,	csak	itt	az	ösz-
szes	jelentkező	közül	csupán	nyolcan	kerülnek	be	
az	élő	showba,	és	kettős	párbajokkal	 jutnak	el	a	
fináléig.	 Watanabe	 egy	 hatalmas	 görbe	 tükröt	
tart	a	mostani	tehetségkutatók	elé,	és	képes	volt	
elérni,	hogy	egyszerre	tudjak	szörnyülködni	a	bor-
zalmas	 előadásokon,	 mosolyogni	 a	 lelkes	 karak-
terek	láttan	vagy	éppen	leesett	állal	ülni	egy-egy	
lenyűgöző	előadás	után.	Engem	emlékeztetni	tu-
dott arra, hogy miért is szerettem egykor az ilyen 
műsorokat,	és	hogy	sajnos	miért	nem	vagyok	ké-

pes	mostanában	is	nézni	őket.	Nagyon	szerettem	
Catherine-t,	a	zsűri	elnökét,	aki	az	előadók	tehet-
ségét	 nézte,	 és	 nem	 a	 hátterüket,	 kinézetüket.	
Hozzáértő,	 őszinte	 véleményt	 mondott	 minden	
előadásról,	 és	 nem	 a	 közönséget	 szórakoztatta,	
nem	gúnyolta	ki	a	résztvevőket	a	műsor	kedvéért.
	 A	 legtöbb	 itt	 elhangzott	 szám	 hatalmas	
kedvencem	lett.	Még	el	tudnék	nézni	egy-két	éva-
dot	a	Mars	Brightestből.	De	a	lányok	életében	ez	
is	csak	egy	kis	szelet	volt	a	rengeteg	történésből,	
hiszen	még	meg	 is	 kell	 tartaniuk	 az	 ismertségü-
ket,	 albumot	 kiadni,	 koncertezni,	 valamint	 az	
évad	második	felében	különböző	családi	és	poli-
tikai	 konfliktusok	 is	 előtérbe	 kerülnek	 a	 zenélés	
mellett.	 A	 karakaterek	 életére	 is	 hatással	 van	 a	
Mars	megváltozott	politikai	helyzete,	és	Tuesday	
személyesen	is	érintett,	mivel	édesanyja	egy	poli-
tikus,	aki	indult	az	elnökválasztáson.
 

“Together we can change the world
Together we’re the missing piece
Mother, come and heal this Earth
Mother, you’re the love we need”

Megvalósítás

	 Maga	a	 félig	modern,	 sci-fis	környezet	áb-
rázolása	nagyon	 stílusosra	 sikeredett.	 Láthatunk	
egy	modern	városrészt	rengeteg	felhőkarcolóval,	
illetve	 a	 Földre	 emlékeztető	 ’normális’	 kinézetű	
lakóházakat	is.	Valamint	csúcsmodern	felszerelé-

sek	és	MI	is	létezik	már,	de	azt	fontos	megjegyez-
nem,	hogy	ott	a	messzi-messzi	galaxisban…	aka-
rom	mondani	 a	 jövőben	 az	 Instagram	 továbbra	
is	a	 jelenlegi	formájában	 létezik…	A	marsi	társa-
dalom	remekül	reflektál	a	maira,	és	mostanában	
felmerülő	kérdések,	problémák	–	például	 a	mig-
ráns-kérdés	–	is	megjelennek	az	animében,	azon-
ban fontos hozzátenni, hogy egyikbe sem mennek 
bele	részletesen.	Illetve	van	benne	LMBTQ	repre-
zentáció	 is,	Gus	ex-felesége,	egy	híres	énekes	és	
néhány	másik	személy	kapcsán.	Én	ebből	a	szem-
pontból	kicsit	többet	reméltem,	főleg	mert	esély	
lett	volna	rá,	azonban	így	sem	panaszkodhatok.
A	karakterek	ábrázolása	szép,	egyszerű	és	 letisz-
tult,	bár	néhol	kissé	kidolgozatlan,	főleg	a	tömeg-
jeleneteknél	és	a	nézők	reakciójának	mutatásakor	
hajlamosak	ugyanazoknak	az	 állóképeknek	a	be-
vágására,	 és	 a	 lányok	 háttérzenekarának	 a	 kiné-
zetével	nagyon	nem	voltam	elégedett,	de	nyilván	
nem	 kívánok	 lehetetlent.	 Főleg,	 hogy	 a	 táncos	
produkcióknál	 a	 mozgás	 nagyon	 igényes	 és	 jól	
néz	ki	–	 itt	külön	kiemelném	Pyotr	produkcióit	 -,	
valamint	a	gitározást	és	a	zongorázást	 is	sikerült	
szépen	megoldani	már	amikor	mutatták.

“If I believe I can do anything
I can move mountains, I can move 

mountains
If I believe I can do anything

I can move mountains, I can move 
mountains”
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Amikor az akusztikus gitár 
és a zongora tökéletesen

 kiegészíti egymást…

…	avagy	mivel	ez	egy	olyan	anime,	ami	a	zenélés-
ről	 szól,	 ejtsünk	pár	 szót	 a	 sorozatban	elhangzó	
dalokról.

	 Mivel	 ez	egy	netflixes	anime,	 így	értelem-
szerűen	 nagyobb	 célközönség	 számára	 készült.	
Ezért	 is	fontos	leszögezni,	hogy	itt	angol	dalszö-
vegeket	hallhatunk,	és	nem	olyan	kellemes,	azon-
ban	általában	könnyen	felejthető	j-pop	számokat,	
mint	mondjuk	a	legtöbb	zenés	anime	esetében	–	
tisztelet	a	kivételeknek	persze.	A	sorozatban	hall-
ható	 számokat	 pedig	 nem	 a	 karakterek	 eredeti	
szinkronhangjai,	hanem	angol	anyanyelvű	éneke-
sek	adják	elő.	A	sorozatra	olyan	művészeket	szer-
ződtettek,	mint	például	Celeina	Ann,	Nai	Br.XX	és	
Alisa.	 Ők	 szólaltatják	meg	 Carole-t,	 Tuesdayt	 és	
Angelát.	 A	 számok	 nagy	 részét	 Mocky	 (kanadai	
énekes,	 zenei	 producer,	 zeneszerző	 és	 dalszö-
vegíró)	szerezte.	Rajtuk	kívül	még	több	művész	is	
részt	vett	a	sorozat	zenéinek	készítésében	–	töb-
bek	között	Alison	Wonderland,	Flying	Lotus,	Den-
zel	Curry,	Thundercat	vagy	éppen	Taku	Takahashi	
-,	 hiszen	 nemcsak	 a	 főszereplő	 lányokat,	 hanem	
rajtuk	kívül	még	rengeteg	más-más	stílust	képvi-
selő	énekeseket	is	hallhatunk	az	animében.
	 Carole	és	Tuesday	közös	számai	között	volt	
olyan	is,	amely	a	szerelemről	szólt,	ami	kissé	meg-
lepő	lehet	két	ilyen	fiatal	és	tapasztalatlan	lánytól,	

ezért	én	végig	reménykedtem	abban,	hogy	kette-
jük	között	ki	fog	alakulni	valami,	de	ezt	végül	nem	
lépték	meg.	Nagyon	sok	szép	és	érzelmes	számot	
hallhatunk	a	 lányoktól,	 az	én	 személyes	 kedven-
cem	tőlük	a	Someday I’ll Find My Way és a The Lo-
neliest Girl.	De	az	összes	daluk	 fantasztikusra	si-
került,	persze	voltak	köztük	hasonló	számok	is,	de	
legalább egyszer érdemes mindet meghallgatni. 
Személyesebb	 vizekre	 evezve	 az	 én	 legnagyobb	
kedvenceim	Angela	 –	 Light a Fire és Loneliness, 
Pyotr – Love Yourself	és	Ezekiel	–	Crash the Server 
és Lonestar Jazz	című	két	rap	száma.

	 Két	 openinget	 (Nai	 Br.XX,	 Celeina	 Ann	 –	
Kiss	me	és	Polly	Jean)	és	szintén	két	endinget	(Nai	
Br.XX,	Celeina	Ann	–	Hold	Me	Now	és	Alisa	–	Not	
Afraid)	kaptunk	a	sorozathoz.	Mind	a	négy	szám	

illik	hozzá,	bár	a	 többi	dalhoz	képest	nem	túl	ki-
emelkedőek.	Kicsit	más	a	rajzolásuk	is,	a	két	ope-
ning	festményszerű	rajzolással	és	leginkább	pasz-
tellszínek	használatával	készült.	Az	első	ending	–	a	
másik	két	számhoz	hasonlóan	–	Carole	és	Tuesday	
párosára	 koncentrál,	 de	 a	 rajzolás	 itt	 realisztiku-
sabb.	A	második	 pedig	Angelát	 helyezi	 a	 közép-
pontba:	a	többivel	ellentétben	ez	egy	sokkal	ko-
molyabb	hangvételű	szám.	A	22.	(Alisa	–	Endless)	
és	a	23.	 rész	 (Alisa	–	The	Tower)	külön	endinget	
kapott,	de	ezek	is	Angelára	fókuszálnak.

“Nothing can break this army of two
Ain’t nothing gonna stop us
Girl, it’s you, you, you and I –

Army of two”
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Összegzés

	 Bár	a	közepe	felé	a	sorozat	kissé	veszített	
a	lendületéből	és	ellaposodott,	azonban	a	végére	
ismét	magára	talált	egy	lenyűgöző	–	bár	kissé	nyi-
tott	–	fináléra.
	 Watanabe	meggyőzően	és	részletesen	áb-
rázolja	 azokat	 a	 problémákat	 és	 szenvedéseket,	
amelyek	a	feltörekvő	művészeket	a	sztárság	felé	
vezető	 úton	 érik.	 Bemutatja	 ennek	 a	 világnak	 a	
buktatóit	 és	 erősségeit,	 valamint,	 hogy	 mennyi	
munka,	 könny	 és	 mosoly	 áll	 a	 kisebb-nagyobb	
győzelmek	vagy	éppen	egy-egy	album	elkészítése	
mögött.	 Ezenfelül	 előkerülnek	 még	 érintőlege-
sen	olyan	problémák	is,	mint	a	zaklatók,	valamint,	
hogy	az	ismert	sztárok	is	egy	pillanat	alatt	a	csúcs-
ról	 a	 gödör	 mélyére	 kerülhetnek,	 és	 mit	 képes	
tenni	valakivel	a	hirtelen	jött	ismertség.

	 Mindezen	témák	ellenére	a	Carole	&	Tues-
day	 egy	 mese,	 tele	 ifjúsággal,	 szenvedéllyel,	
örömmel	 és	 néha	 szenvedéssel	 is.	 Igen,	 ez	 egy	

mese,	 annak	 minden	 szerethető	 idealizmusával	
és	 ártatlan	naivitásával	 együtt.	Mindenki	 döntse	
el	 maga,	 hogy	 ez	 előny-e	 vagy	 hátrány,	 viszont	
akit	el	tud	érni	ez	a	történet,	annak	felejthetetlen	
élményben	lesz	része.	Még	ha	nem	is	váltja	meg	
a	világot,	 jó	érzés	hinni	abban,	hogy	ők	képesek	
lehetnének	rá	csupán	a	zene	erejével.

	 Ami	még	érdekes	lehet,	hogy	minden	rész-
nek	a	címét	egy-egy	zeneszám	címéből	kölcsönöz-
ték.	(Három	kivétellel.)
	 Ide	kilistáztam,	ha	esetleg	rajtam	kívül	is	ér-
dekel	valakit:

1.	rész:	Cyndi	Lauper	–	True	Colors	(1986)
2.	rész:	Bruce	Springsteen	–	Born	to	Run	(1975)
3.	rész:	James	Taylor	–	Fire	and	Rain	(1970)
4.	rész:	The	Buggles	–	Video	killed	the	radio	star	
(1979)
5.	rész:	The	Police	–	Every	Breath	You	Take	(1983)
6.	rész:	The	Band	–	Life	is	a	Carnival	(1971)
7.	rész:	Peter	Frampton	–	Show	me	the	Way	(1975)
8.	rész:	David	Bowie	–	All	the	Young	Dudes	(1974)
9.	rész:	ABBA	–	Dancing	Queen	(1976)
10.	rész:	Ike	&	Tina	Turner	–	River	Deep,	Mountain	
High	(1966)
11.	rész:	U2	–	With	or	Without	You	(1986)
12.	 rész:	 Carpenters	 –	 We’ve	 Only	 Just	 Begun	
(1970)
13.	rész:	Aerosmith	–	Walk	This	Way	(1975)
14.	rész:	The	Who	–	The	Kids	Are	Alright	(1966)
15.	rész:	The	Beach	Boys	–	God	Only	Knows	(1966)

16.	 rész:	 Aretha	 Franklin	 –	 A	 Natural	 Woman	
(1967)
17.	rész:	Tears	for	Fears	–	Head	over	Heels	(1985)
18.	rész:	Neil	Young	–	Only	Love	Can	Break	Your	
Heart	(1970)
19.	 rész:	 The	 Impressions	 –	 People	 get	 ready	
(1965)
21.	rész:	Carole	King	–	It’s	too	Late	(1971)
22.	The	Cure	–	Just	Like	Heaven	(1987)

Cím: Carole	&	Tuesday
Stúdió: Bones

Műfaj: dráma,	sci-fi,	zenés
Hossz:	24	x	24	perc

Értékelés: 
MAL:	8,01
imdb:	7,9

„Watanabe meggyőzően és 
részletesen ábrázolja azokat 

a problémákat és szenvedése-
ket, amelyek a feltörekvő mű-

vészeket a sztárság felé vezető 
úton érik.”


