ANIME

RÖVID ANIMÉKRŐL RÖVIDEN
Írta: Hirotaka

anime ajánló
Gaikotsu Shotenin Honda-san

Előfordul, hogy nincs mindig időnk vagy kedvünk még egy átlagos animesorozat megnézésére
sem, sőt filmre sem, mert az meg túl egybefüggő
történet két órába sűrítve. Ezeket helyettesítik a
short animék, amik többnyire epizodikus részekkel
operálnak; ahol mégis összefüggő sztorit kapunk,
ott az annyira egyszerű, hogy nem kell sok agysejtünket megmozgatni hozzá. Céljuk az egyszerű
szórakoztatás.
Szezononként mindig akad pár ilyen short,
sokuk meglehetősen bugyuta, de vannak kimondottan kedves, szerethető, vicces történetek is. Én
csak párat emelek ki ebben a cikkben, amiket kedvelek.

Breakers
Kezdjük egy sportanimével, ami kicsit más,
mint a többi. Ebben a szereplők nem bishik, nem
versenybajnokok, hanem valamilyen testi fogyatékossággal élő fiatalok. Egy vak lány, egy tolószékes fiú, egy féllábú srác és egy fél karú fiú, akik
valamilyen baleset során kerültek ebbe az állapotba, így álmuk a sportolói karrierről gyakorlatilag
szertefoszlott. Narita Ren a tudományt és a pszichológiát egyesíti, hogy újból lelket öntsön a srácokba, és bevezeti őket a parasportok világába.
Segítségére van Tama, a vicces és szarkasztikus
AI. Az animében látunk kerekesszékes kosárlabdát, magasugrást, csörgőlabdát és úszást. Adott
epizódonként váltunk majd sportot és karaktert,
közben pedig láthatjuk, hogy a szereplők a teljes
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kétségbeeséstől hogy jutnak el a reményekkel teli
sportos jövőhöz.
A megvalósítás egyszerű, de short animéhez képest teljesen rendben van. A téma szerintem nagyon egyedi, és érdemes belegondolni a
karakterek helyzetébe. Jó, hogy ezzel is foglalkozik anime.

Lépjünk át a humor színpadára és lessük
meg, milyen egy japán könyvesboltban dolgozni.
Nos, nem egyszerű. A Honda-san karikatúraszerűen ábrázolja a könyvesbolti dolgozót, ugyanakkor
kimondottan reális is. Igen, tényleg probléma, ha
valaki angolul keres egy könyvet, és próbál segítséget kérni. Nos, akkor kicsit belaggol a rendszer
szegény boltos fejében. A Honda-san teljesen
epizodikus, és minden percét a könyvesboltban
töltjük: látjuk, hogy érkezik az áru, hogyan teszik
ki a polcra, de az utórendeléseket és az egész logisztikát is. Ez érdekes és mókás is egyben, de külön színfolt a vásárlók sokfélesége - igen, tényleg
nincs két egyforma ember. A sorozat alapja egy
négykötetes webmanga, ami 2015 és 2019 között
futott, az alkotója, ki nem találnátok: Honda-san.
Az anime grafikája teljesen illik ehhez a geg stílushoz, hasonlít a Gokushufudoura (engem leginkább mozgó kivágott papírfigurákra emlékeztet,
de annál azért jobb, bevallom, szeretem ezt a stí-

lust). A Honda-san anime tökéletes kikapcsolódás
egy nehéz nap után; epizódonként több kisebb
szituációt kapunk, így több szegmensét megismerjük a könyvesbolti eladók nehéz mindennapjainak.
12 rész 11 perc
DLE
webmanga alapján
vígjáték, slice of life
2018 ősz

16 rész 8 perc
Albacrow
original
sport
2020 tél
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anime ajánló
Uchuu Senkan Tiramisu
Nem, ez az anime nem a sütiről szól, és lányok sem birkóznak tiramiszuban. Viszont kicsit
kakukktojás itt ez a cím, ugyanis nem tudom jó
szívvel mindenkinek ajánlani, mint a többit, mert
sokaknak nem fog tetszeni, vagy nem értik minden poénját/utalását, ami persze nem hiba.
Ez az anime főként a mecha rajongóknak
fog igazán bejönni, akik ismernek legalább 1-2
Gundam, esetleg Macross sorozatot vagy más
mechákat. Ugyanis a Tiramisu ezeket akarja pa-

rodizálni, és remekül is teszi. Az abszurditása mechatudás nélkül is szórakoztató, ha valaki vevő az
elborult poénokra, de igazán érteni nem biztos,
hogy fogja, miért is lett a poén olyan amilyen.
A történetben a Tiramisu űrhajót követjük
nyomon, ahogy tevékenykedik, és annak ász pilótáját, Subarut, akinek mindene a mecha pilótafülkéje: ott eszik, alszik stb. Gyakorlatilag paródiából
paródiába esünk, mint egy Leslie Nielsen filmben.
Ha pedig feltűnt, hogy Subaru neve egy autómárka is ugyebár, akkor elárulom, hogy a bátyja neve
Isuzu.
A Gonzo közepes grafikával, két évadot
gyártott a jelenleg is futó mangához, remélhetőleg még lesz folytatás.
2 évad: 13 rész és 7perc / évad
Gonzo
webmanga alapján
vígjáték, sci-fi, mecha
2018 tavasz
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Detroit Metal City
Maradjunk az elborult poénoknál és egy kicsit régebbről is merítsünk. A tapasztaltabb animések, biztos, hogy ismerik a Detroit Metal City
animét. Van benne némi történeti előrehaladás,
de azért ez is epizodikus, részenként két szituációt is kapunk, a kiégés pedig garantált.
Negishi Souichi zenészi álmokkal költözött
a nagyvárosba, egy csendes, szerény, visszahúzódó figura, aki inkább a nyálas zenéket kedveli,
és ilyen bandában is akarna zenélni...DE…..végül
ő lesz Johannes Krauser II, a DMC death metal
banda frontembere, akik halálról, erőszakolásról
és hasonló „életigenlő” témákról énekel. Jó nagy
kontraszt mi? Az animében többször előjön, hogy
Negishi mennyire nem akarja ezt, pedig állati jól
csinálja, és az elvakult rajongók miatt még jól is
jön ki a problémás helyzetekből. A poénok totál
agyatlanok, sokszor fájnak is, viszont vigyázzunk,
hol nézzük, tartalmaz NSFW jeleneteket. A grafika
ahhoz képest, hogy short és már 13 éves, teljesen

jó, az animáció persze erősen limitált, és inkább
manga stílusú, de illik hozzá.
12 rész és 13 perc + 1 special
Studio 4C
manga alapján
vígjáték, zene
2008 nyár

Senryuu Shoujo
A kitérő után gurítsuk vissza magunkat egy
normálisabb és nagyobb réteg számára fogyasztható kerékvágásba. A Senryuu Shoujo egy szimpla
sulis slice of life egy kis romantikáva,l és elképesztően aranyos. A felépítése, mint bármelyik sulis
SoL-é: vagyunk és örülünk magunknak, különféle mókázások közepette - amit ilyenkor csinálni
szoktak a karakterek. Különlegesség, hogy főszereplőnk, Nanako (a többi karakterrel együtt az irodalom klub tagja) nem beszél, hanem táblákra írt
versekkel, senryukkal kommunikál.
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anime ajánló

Breakers

Gaikotsu Shotenin Honda-san

Elképesztően szerethető karakter, ahogy a többiek is kedvelhetők.
Fontos még Eiji, aki nagy huligán hírében
áll, de egy jámbor figura, és persze odáig van Nanakóért, csak, ahogy az lenni szokott, kissé nehezen megy a dolog. Az anime készítésekor a manga
még futott, de azóta lezárták, folytatásról viszont
nem tudni.
A grafika egyébként szép lett. Aki rövid slice of life-ra vágyik, annak ez tökéletes lehet.
12 rész és 13 perc
Connect
manga alapján
vígjáték, romantika, slice of life
2019 tavasz

Nijiiro Days
Az utolsó címünk is egy romantikus slice of
life, és talán ez a leghosszabb darab is. A szereplőink négy fiú és négy lány. Gyakorlatilag ebben az
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esetben is az idilli iskolai életüket szemlélhetjük:
ahogy egymásra találnak a szereplők - valakinek
könnyebben megy, valakinek kicsit nehezebben,
de egy teljes mértékben szórakoztató címről van
szó. Biztos mindenki megtalálja köztük a kedvenc
párját. A szituációk részen belül itt is változnak,
hogy ne legyen túl egysíkú a sztori, szóval összefüggő történetre ne nagyon számítsunk. Teljesen
szokványos grafikát kapott az anime, tartja az elvárható szintet, a manga szerencsére lezárt, de
nem lett végigadaptálva.
24 rész és 13 perc + 1 OVA
Ashi Production
manga alapján
vígjáték, romantika, slice of life
2016 tél

cikket is megérdemelne, valószínüleg hosszabban
írok majd róla. A noname Clione no Akari, ami
eléggé drámai, de nekem tetszett, a pár éves, de
akkor is szórakoztató Mangaka-san to assistant…
valamint a horror szerelmeseinek a talán nem is
annyira jó Yami Shibai, de erről majd legközelebb.
Lezárásként azért álljon itt egy plusz cím, amiről
azért nem írok, mert már született róla egy teljes
cikk a 34. számban ez a Yama no Susume, amiben
lányok túráznak szebbnél szebb hegyeken. Olvassátok el a cikket, és nézzétek meg az animét, már
három évadja van, és be van jelentve a negyedik.

Uchuu Senkan Tiramisu

Detroit Metal City

Senryuu Shoujo

Nijiiro Days

Ennyi fért bele most ebbe a cikkbe, de valószínűleg lesz még egy a következő számban, hiszen kimaradt pár hasonló ajánlatom. A legismertebb talán a Chi’s Sweet Home, ami akár egy teljes
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