
Írta:  tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)

SUPER CROOKS
anime

A szupergonoszok sorsa egy olyan világban, ahol hemzsegnek a szuperhősök
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anime ajánló
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 Valószínűleg költségvetési megfontolásból 
készült anime formában, mivel az élőszereplős 
Jupiter Hagyatéka is ott hasalt el. Ez viszont nem 
von le az értékéből.

 Sikerült belőle egy átlagosnál kicsit jobb se-
inen animét csinálni. Vannak több részen át tartó 
véres összecsapások és erotikus jelenetek. Mindez 
egyszerre elgondolkodtatóan és humorosan tálal-
va. 16 éven felülieknek.
 Elérhető a Netflixen japán hanggal és ma-
gyar felirattal.

tek a Marvel animék is) olyan sorozatokkal, mint a 
Tiger & Bunny és a Samurai Flamenco. Aztán jött a 
Hősakadémia és a műfaj népszerűsége jelentősen 
megnőtt.
 Ez az anime Netflixre készült, ami animés 
körökben szitokszó, de a Bones stúdió alkotá-
sa, akik a Hősakadémiáért is felelősek. A rajzolás 
nem mindenkinek nyeri el a kegyét, de azért nem 
igénytelen, a zene is vagy angol vagy semmilyen. 
Ez elég nagy hátrány, viszont a sztori jó, nincsenek 
üresjáratok és fillerek, a karakterek szerethetőek 
annak ellenére, hogy bűnözők. A különleges ké-
pességek is újszerűek (például fejek szétrobban-
tása gondolattal), nem a százszor elsütött alapve-
tő dolgok, hiszen az alapjául szolgáló négyrészes 
képregény 2012-ben készült. Érdekes, hogy több-
ször is bemutatnak egymásnak a szereplők, amit 
kipixeleztek, ellenben a levágott testrészeket 
nem cenzúrázták.
 Érdekes a megvalósításában, hogy mivel 
Netflixre készült és nem TV-be, az epizódok kü-
lönböző hosszúságúak 20 és 27 perc között, szem-
ben a pedáns japán TV-ben vetített másodpercre 
egyforma hosszúságú animékkel.

 Túlzásnak tűnhet, hogy egy gyerek lemé-
szárol egy csapat hasonlókorút, de ez a Millar-
world. A kétszeres Eisner-díjas Mark Millar egy 
skót származású amerikai képregényíró, akinek 
az erőszakos történetei nemcsak a Marvelnél, a 
DC-nél vagy az Image Comics-nál, hanem a saját 
képregényvállalatán, a Millarworldön keresztül 
jelennek meg, amit 2017-ben a Netflix felvásá-
rolt. Olyan címek kapcsolódnak a nevéhez, mint a 
Wanted, a Kingsman és a Ha/ver, amelyekből mo-
zifilmek is készültek. Az Image-nél jelent meg töb-
bek között a Witchblade is, amiből szintén készült 
anime.

 A Super Crooks bár a Jupiter Hagyatékából 
származik, egyes szereplők és a világ megegyez-
nek, nem kötelező az előismeret jelen alkotáshoz. 
A szükséges tudnivalókat közlik velünk. De a szu-
perhős műfaj kedvelőinek ajánlott megnézni.
 Bár szuperhősös animék már készültek a 
60-as, 70-es években is, ezek alapvetően másak 
voltak, mint a nyugati változatok, inkább még a 
sentai hagyományt követték (lásd Power Ran-
gers). A nyugati jellegű szuperhősök animében a 
2010-es években terjedtek el (ekkoriban készül-

 2021 májusában volt a Jupiter Hagyatéka 
című élőszereplős sorozat, ami szuperhősök egy a 
Marvel-nél és DC-nél megszokotthoz képest eltérő 
világát tárta a közönség elé, majd november vé-
gén érkezett hozzá egy anime spin-off, ami ugyan-
abban az univerzumban játszódik, csak most a szu-
pergonoszokat mutatja be, ez a 13 részes Super 
Crooks.

 Hősökből jut majdnem minden hónapra, de 
az ellenfeleik már kisebb figyelmet kapnak. Szu-
perbűnözőkre (nem antihősökre) összpontosító 
film és sorozat ritka. Így ezért is érdekes az alap-
helyzet.
 Johnny képessége, hogy irányítani tudja 
az áramot és a gépeket, neve Astro Boy nyomán 
Electro Boy lesz. Tinédzserként hős akar lenni, 
példaképe a legnagyobb hős, Eszménykép, azon-
ban amikor be akarja mutatni a képességeit a di-
áktársainak, véletlenül megöli őket, így minden 
jószándéka ellenére bűnözővé válik. Habár nem 
lesz egy bűnöző mesterelme, csak egy kisstílű 
gazfickó. Később a szerelme, Kasey segítségével 
csatlakozik egy csapathoz, akikkel egy többmillió 
dolláros lopásra készülnek.
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