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anime ajánló
Vannak olyan sorozatok, amiket azonnal
kedvencnek jelölök, és vannak olyanok, amik először rosszkor vagy éppen túl korán találtak meg.
De ha annyira maradandó élmény maradt, hogy
az első benyomás ellenére is adok nekik még egy
esélyt, akkor nagy eséllyel kerülnek be a kedvenceim közé. A Kekkai Sensen is egy ilyen anime volt.
Egy in medias res kezdéssel a sorozat azonnal beledob minket a dolgok sűrűjébe, vagyis a
kaotikus New Yorkba. Három évvel a történet
kezdete előtt megtörtént a Nagy Összeomlásnak nevezett katasztrófa, amikor átjáró nyílt New
York és a Másvilág között, amely a nevéből is következve számos természetfeletti lénynek ad otthont. Bár az igézők, vagyis a különleges képességekkel bíró személyek sikeresen megállították
a terjedést, teljesen nem tudták megszüntetni a
szakadást, így New Yorkból egy önálló, hibrid világ
vált, ahol a különféle lények jelenléte épp olyan
természetesnek hat, mint az embereké. Ugyan-

akkor még így is mindig történik valami előreláthatatlan, furcsa, bizarr vagy éppen hátborzongató esemény, tényleg mindent áthat a mágikus
lények, a varázslat és az abszurd ötletek kaotikus
tömkelege – viszont mindezek ellenére az emberek élik tovább a saját kis életüket.

És hogy ezt miért is tehetik meg?
Létezik egy rendfenntartó szervezet, a Libra, melynek különleges képességekkel bíró tagjai
mindent megtesznek, hogy biztosítsák az átlagemberek/-lények életét. Főszereplőnk, Leonardo
Watch egy szerencsétlen múltbéli esemény következtében szert tett az Istenek Szemére, azonban
olyan árat kellett érte fizetnie, amivel nem képes
együtt élni. Feltett szándéka megoldást találni a
helyzetére, így azzal a céllal érkezett a városba,
hogy segítséget kérjen a Librától. De mint kiderül,
nem is olyan könnyű rájuk találni, ezért miután Leo
pénze elfogyott, egy gyorsétteremben kezdett el
csövezni, ahol az utántölthető kávén élt. Végül a
véletlennek köszönhetően az ölébe pottyant egy
váratlan lehetőség, amikor is a Libra egyik tagja,
az igencsak forróvérű Zapp összetéveszti őt az
egyik újoncukkal. Egy pár robbanás és Leo motivációjának feltárása után a Libra vezetője engedélyezi Leo csatlakozását a szervezethez, és már
meg is kezdődhetnek életveszélyes kalandjai ebben a kaotikus városban.

New York, vagyis a világ szó
szerint legfurcsább városa
Az itteni New York, vagyis a Nagy Összeomlás után már Hellsalem’s Lot, nem csak egy díszlet, ami okot adna rá, hogy az emberek állandóan
gyorséttermekben tanyázzanak. A setting nem
marad „japános” a külföldi helyszín ellenére sem,
itt nincsenek evőpálcikák, feltűnően japán karakterek, gesztusok vagy éppen köszönések, minden
teljesen amerikai hangulatot áraszt. És nem is csak
egy hely, ahol a dolgok történnek, hanem maga
a város tényleg él. Simán el lehet képzelni, hogy
még ha a főszereplőink éppen nincsenek a színen, akkor is számtalan ép ésszel fel nem fogható
esemény történik a városban. Megmaradt a metropoliszokra jellemző hangulat, a hatalmas nyüzsgés és kavalkád – ugyanakkor minden pillanatban
jelen van az érzés is, hogy ebben a városban a
furcsaság és a kiszámíthatatlanság az alapállapot.
Teljesen ki lett használva, hogy itt a világ valóban
a feje tetejére fordult, a város lakói pedig tökéletesen alkalmazkodtak a Másvilággal való kapcsolatba kerülés következményeihez. Gyakorlatilag
az időjárás-előrejelzés helyett a rádióban, illetve
a tömegközlekedési eszközöknél mindig bemondják, hogy melyik helyszínen, metróvonalon éppen
hány százalék a túlélési esély, illetve számos tábla
figyelmeztet, merre nem ajánlatos közlekedni, ha
az ember meg szeretné élni a holnapot.

„...az időjárás-előrejelzés helyett a rádióban (...) mindig bemondják,
hogy melyik helyszínen, metróvonalon éppen hány százalék a túlélési esély..."
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Karakterek
Leo egy nagyon kedvelhető és megérthető
főszereplő. Ő a legnormálisabb az egész bagázsból, mégis mindig ott van a káosz kellős közepén.
Persze ott vannak a különleges szemei, de ettől
eltekintve tényleg egy teljesen átlagos srác. A
barátaihoz nagyon hűséges, és alapjáraton segítőkész fickó, aki hirtelen és az akaratán kívül hatalmas erőkhöz jutott hozzá, aminek a használatához azonban igenis képes felnőni. Bár általában
remegő lábakkal, mégis képes kiállni magáért és
(egyre inkább) másokért is. És nagyon bírom a
Libra összes tagját. Tényleg egy teljesen elborult
bagázs számos különböző vérmérsékletű, természetű és hátterű karakterrel, akik mégis tökéletes
csapatot alkotnak. Imádom a vezetőjüket, Klaust a
maga gyakran morális kérdéseket feszegető monológjaival együtt. Itt egy hatalmas erejű férfi, aki
hiába néz ki kissé vademberesen, mégis ő az, aki
nyugodtan teázgat az irodában, miközben béké-
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sen pötyög a számítógépén a papírmunkát végezve, és mindig, minden helyzetben próbál udvarias lenni. Hatalmas felelősség nyomja a vállát, de
sosem rendül meg a hite a beosztottjaiban vagy
a feladatában, sosem alakoskodik vagy manipulál másokat. Plusz nem hiszem el, hogy pont róla
mondom ezt, de… volt egy rész, ahol egyszerűen
cukinak nézett ki. Igen, az a fickó, aki vasrudakat
állít meg fél kézzel, és egy este alatt levert vagy
ötven fickót ökölharcban. Steven a Libra alvezére, aki nagyon jól kiegészíti Klaust. Amit Klaus a
maga becsületessége miatt nem tehet meg, azt
Steven intézi el diszkréten helyette. Steven képviseli gyakorlatilag a szürke zónát a csapatból, ő az,
aki kézben tartja a dolgokat és gondoskodik arról,
hogy egyik tag se kezdjen ámokfutásba. Ami nem
túl egyszerű, lévén egyik tag sem normális, főleg
mivel ott van még Leo újdonsült partnere, a nem
is kicsit zakkant Zapp is. Zapp egy elég bárdolatlan és lobbanékony alak. Ő az a tipikus túlpörgött
haver, aki állandóan mások idegeire megy, de

veszély esetén azért általában lehet rá számítani. Hozzájuk csapódik a későbbiekben Zed is, aki
tökéletesen kiegészíti a párosukat. De a többi karakter is nagyon kedvelhető, például Chain, a vérfarkaslány, akinek kedvenc tevékenységei közé
tartozik Zapp szívatása, illetve ott van még „Klaus
úrfi” állandóan kötésekkel borított komornyikja,
Gilbert is. Számos érdekes karakter bukkan fel
még a sorozatban, és nem csak a Libra soraiból kikerülve, például a város kvázi „Jokerének” nevezhető Femt, aki szórakozásból szabadít különböző
lényeket a városra, és mindezt a tévében jelenti
be; valamint a gonosz trió másik két tagja, a megszállottan szerelmes Aligula és a „Kétségbeesés
Királya”, akire az első évad főszála is összpontosít.

Megvalósítás
A sorozat zenéi, mind OP és ED, mind pedig
aláfestő zenék tekintetében nagyon jók. Az openinget a Bump of Chicken Hello, World! című száma szolgáltatja, míg az endinget az Unison Square
Garden Sugar Song to Bitter Step-je adja. A grafika
maga szintén egyedi és általában nagyon jól néz
ki, Leo szemei nagyon részletesek és gyönyörűek,
illetve a harcjelenetek is jól megkoreografáltak,
nagyon pörgősre sikeredtek. Tényleg rengeteget
zúznak benne, repkednek a felhőkarcolók és az autók is, de minden részlet jól ki van dolgozva, és az
alattuk lévő zene is nagyon stílusos. A karakterek
kinézete szintén nagyon jó, a főszereplők egyediek. De mellettük számos szörny is rohangál az ut-

cákon, ennyi különböző lényt legutóbb talán csak
a Gintamában láttam császkálni. Igazából a Kekkai
Sensenből is el tudnék viselni egy neverending sorozatot, még ha ezzel le is kéne rombolni az egész
várost még pár százszor ebben a tempóban. Az
utolsó részben viszont volt egy elég feltűnő állókép vagy fél percig, de ezt talán kárpótolja, hogy a
vége 46 percesre sikeredett. Bár így azoknak, akik
hétről hétre nézték az animét, nem volt túl nagy
szerencséje – mivel a hosszú játékidő miatt csak
három hónappal a 11. rész leadása után tudott
adásba kerülni.
Összességében ez egy nagyon szórakoztató, izgalmas és elborult sorozat, tele szerethető
és érdekes karakterekkel. 2016-ban és 2018-ban
pedig egy-egy nagyon hangulatos OVA-t is kapott,
ráadásul 2017-ben jött ki a második évada, ahol
még mindig tudták hová fokozni a sorozat zsenialitását.
Cím: Kekkai Sensen
Angol cím: Blood Blockade Battlefront
Év: 2015
Hossz: 12 rész
Műfaj: akció, szupererő, kaland
Értékelés: MAL: 7,63 / imbd: 7,3
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