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A3! ACT! ADDICT! ACTORS!
avagy színház, dögös srácok, és színészkedés látástól vakulásig
Írta: Yuuko

anime ajánló
Az A3! Japán egyik legnépszerűbb lányoknak szóló mobiljátéka, amely még angol nyelvű
kiadást is kapott. A LIBER Entertainment fejlesztette ki, majd dobta piacra a játékot 2017 januárjában, és azóta több mint 6 millióan töltötték már
le. Maga a történet kapott már mangát, valamint
több stage play is készült hozzá. 2019-ben pedig
az anime első évada is megjelent, ami sajnos a koronavírus miatt több hónapos szünetre kényszerült, így az eredetileg 2020 nyarán startoló második évad is végül őszre csúszott. A játékba sajnos
elegendő szabadidő híján beletört a bicskám, ennek ellenére a történetét és magukat a srácokat
imádom.

A történet

csak idolok helyett színészekkel. Szerencsére tévedtem, ráadásul maga a sorozat még csak nem is
hárem!
Mindkét évadban két öt főből álló társulatot, vagyis összesen 20 különböző srácot ismerhetünk meg. Sajnos lehetetlen volt minden karakter
saját háttértörténetét részletesen kifejteni az anime 24 részének keretein belül, de még így is betekintést nyerhetünk a srácok múltjába, és hogy
miért is csatlakoztak a színházhoz. Meg kéne menteni a színházat, de tekintve, hogy a történet kezdetekor a Tavaszi Társulatnak meg úgy általában
az egész színháznak csak egyetlen tagja van, aki
ráadásul teljesen amatőr - már itt látható, hogy
Izumi elég nagy fába vágta a fejszéjét. Szerencsére végül sikerül még négy másik embert a társulathoz csábítani, így kezdődhetnek is a próbák!

A3! Season Spring & Summer

„...maga a sorozat még csak
nem is hárem! Mindkét évadSpring Troupe
ban két öt főből álló társulatot,
A Tavaszi Társulat vezetője az elsőként
vagyis összesen 20 különböző
csatlakozó, eléggé ártatlan és cuki Sakuya, aki tasrácot ismerhetünk meg.”
pasztalatlanságát határtalan lelkesedésével pótolja kisebb-nagyobb sikerrel. Hozzá társul még a
külföldről szalajtott vicces akcentussal rendelkező Citron, a megszállott gamer Itaru, a tökéletes
bátyus és tehetséges forgatókönyvíró Tsuzuru,
illetve a rendezőkomplexusos Masumi is. Kisebb-nagyobb összezördülések után lassan sikerül összecsiszolódniuk, és nem túl nagy spoiler, ha
azt mondom, hogy végül sikerre viszik a Romeo
& Julius című darabukat – hiszen ha ők elbuknak,
nem lenne folytatás…

A sztori egy nagy múltú színház körül forog, amelynek a fénykora úgy tűnik, már végleg
leáldozott – mikor eladósodtak a yakuzának, és
a rendező is nyúlcipőt húzott. Ebbe a helyzetbe
csöppen bele a rendező lánya, Tachibana Izumi,
aki úgy dönt, hogy megpróbálja megmenteni a
színházat. Ehhez több feltételt kellene teljesítenie, amik a dolgok jelen állása szerint csak álomnak tűnnek, azonban Izumi nem olyan, aki az első
nehézség láttán csak úgy feladja. Az első évadban
megismerhetjük a Tavaszi és a Nyári srácokat, míg
a második évadban folytatjuk a sort az Őszi és a
Téli srácokkal. Amikor elkezdtem, csak egy reverse-háremre számítottam, egy személyiség nélküli
főhősnővel és rengeteg bishounen karakterrel –
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Summer Troupe
A Nyári Társulat már sokkal nehezebb eset.
A csapatnak, élén a híres, ám eléggé beképzelt
Tenmával, valamint a tehetséges, viszont nagyon
szabadszájú crossdresser jelmeztervező Yukival, a
vele nagyon shippelhető félénk Mukuval és a hiperaktív Kazunarival, plusz a háromszögrajongó,
rejtélyes Misumival, számos konfliktust kell leküzdenie. Főleg Tenma és Yuki szívja egymás vérét, de lassacskán sikerül összeszokniuk, és mind
színészként, mind emberként fejlődniük. És bár
főpróbájuk hagy némi kívánnivalót maga után,
az újraértelmezett Ezeregyéjszaka meséi nagyon
szórakoztatóra sikerül.

A3! Season Autumn & Winter

nagy része megtért rosszfiúkból áll, az egymással
állandóan rivalizáló Banri és Juza mellé kapunk
még egy figyelmes és gondoskodó sebhelyes arcú
Omit, illetve a cuki, kissé hiperaktív Taichit is. Sőt,
ide csatlakozik még Izumi apjának régi ismerőse,
Sakyo-san is. Itt már eléggé megnőnek a tétek,
főleg amikor egy másik színház is szervezkedni
kezd főszereplőink ellen, ráadásul még egy áruló
is feltűnik a tagok között. A srácok stílszerűen yakuzákról szóló darabja pedig nagyon izgalmasra
sikerült.
Winter Troupe

Autumn Troupe
A második évad ott folytatódik, ahol az első
abbamaradt, újabb két csapatot, és ezáltal 10
másik srácot ismerhetünk meg. Az Őszi Társulat
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A Téli Társulat tagjai szintén nem egyszerű
esetek. Közéjük tartozik a felelősségteljes Tasuku, aki az egyik őszike korábbi ismerőse, valamint
önbizalomhiányos gyerekkori barátja, Tsumugi,

akivel azonban bizonyos események miatt megromlott a kapcsolata. Van még nekünk egy gyermeki lelkületű és cuki, ámde amnéziás Hisokánk,
egy különc, ráadásul kissé hirtelen természetű
Homare, illetve a meghatározhatatlan korú, korábban elég „érdekes” munkát végző Azuma-san.
A télikék érzelmes és drámai előadása előtt még
egy másik társulat egyik előadásába is betekintést
nyerhetünk bizonyos okokból.

„Az Őszi és a Téli Társulat
története sokkal drámaibb,
mint a Tavaszi és a Nyári srácoké, viszont mindegyiket
más miatt lehet szeretni.”

Megvalósítás, vélemény
Izumi szerencsére egyáltalán nem csak egy
üres háremhősnő, hanem egy erős, céltudatos és
kitartó fiatal lány, aki nagyon sokat fejlődik rendezőként. Ráadásul szerencsére a sorozat maga sem
hárem. Bár néhány srác romantikus érzelmeket
táplál iránta, egyáltalán nem ezen van a hangsúly,
főleg hogy csak az egyik színésszel való kapcsolatának lehetne valamiféle jövőt jósolni. Annál jobban lehet shippelni benne a srácokat egymással.
A négy társulatból nekem az őszikék lettek a kedvenceim, de mindenkit nagyon megszerettem. Az Őszi és a Téli Társulat története sokkal drámaibb, mint a Tavaszi és a Nyári srácoké,
viszont mindegyiket más miatt lehet szeretni.
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Ugyan nagyon sok bishounen szerepel az animében, mindenkinek külön személyisége, háttértörténete van, bár időhiány miatt sajnos nem mindenki történetébe tudtak részletesen belemenni.
De az biztos, hogy minden néző megtalálhatja közöttük a maga kedvencét.

Stage playek, avagy a tökéletes
stage playek nem léte--Eddig összesen öt stage adaptáció készült
hozzá, ebből sajnos csak kettőt tudtam megtalálni az internet bugyraiban, de azokat egyszerűen
imádom. A MANKAI STAGE A3 – Spring & Summer
az anime első, míg a MANKAI STAGE A3 – Autumn
& Winter az anime második évadát adaptálja mármár zseniálisan. Annak ellenére, hogy az első stage elején kicsit rohantak, összességében sikerült
mindent színpadra vinni, ami fontos a történet
szempontjából. Bár volt benne pár, számomra
nem igazán tetsző változtatás, ezek mind csak apróságok voltak. Érdekes belegondolni, hogy gya-

< Tartalomjegyzék

korlatilag egy darabon belüli darabot adott elő
minden társulat.
A színdarabok nagyon jól sikerültek, mindegyiknek jól állt a kis musical beütés, és a dalaik
is nagyon fülbemászóak voltak. Ráadásul az akciójelenetek is jól néztek ki. A rendező az eredeti
játék szerint maga a játékos, itt pedig olyan, mintha valamiféle istenség lenne. A szereplők, amikor
vele beszélnek, gyakorlatilag a közönséghez beszélnek, és ilyenkor mindig van ilyen lebegő virágos-csillogós effekt a levegőben és a hangját sem
halljuk. Kissé bénának tűnt ez a megoldás, mert az
animében Izumi nagyon jó személyiséget kapott.
Viszont szerencsére a fiúk bőven kárpótoltak.
Nagyon tetszett minden színész alakítása, mind
jellem, mind kinézet szempontjából tökéletesen
hozták a srácokat. Az anime és a stage playek is
jól visszaadják az eredeti történetet, és mindkettő verzió nagyon szórakoztató.
Összességében a tavasziak cukik, a nyáriak
hangosak, az ősziek balhésok és a téliek furák, de
mindegyiküket csak imádni lehet. Mindkét verzió
végén egy kicsit el is érzékenyültem, nagyon sajnálom, hogy vége lett. A történet nagyjából le
lett zárva, de animés téren néhány OVA-ban még
reménykednék egyes szereplők hátteréről. Ös�szességében ez egy kellemes történet, rengeteg
kedvelhető karakterrel és izgalmas előadásokkal.
Akit pedig érdekel a többi darab, vagy szeretne
még többet megtudni a karakterekről, az bátran
tegyen próbát a játékkal!

Cím: A3! Season Spring & Summer és A3!
Season Autumn & Winter
Részek: 24 x 23 perc
Műfajok: slice of life, színház
Stúdió: P.A. Works, Studio 3Hz
Értékelés:
1. évad: MAL: 7,13/ 2. évad: MAL: 7,27
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