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Anime - ajánló
Ki szeret túrázni erdőkben, hegyekben? Nos én igen, kár, hogy nincs sok lehetőségem rá, akármennyire is szeretném.
Épp egy ilyen hiányos időszakomban találtam rá a Yama no Susume című short animére, ami terjedelmében azért mégsem
annyira rövid.
Két évados, az első évad 12+1x3 perc,
a második 24x12 perc, és ehhez is tartozik
egy 2 részes special. Összeszámolva azért
kijön, hogy ez utóbbi évad bizony egy
rendes 12+1 részes sorozatnak felel meg.
Témája pedig a hegyi túrázás.
A történet főszereplői - vagy inkább
túravezetőink - négy lány. Yukimura Aoi
elsős középiskolás és nem sokat kommunikál társaival, ám már az első percben
megtalálja egy régi barátja, Kuraue Hinata, aki viszont pont az ellenkezője, lelkes,
beszédes lány és szereti a túrázást. Az első
évadban még két karaktert kapunk, egy
felsőbbéves, kicsit komolyabb Kaedét, és
a cukiság megtestesítőjét, Yui-t.
Az első évad rövidsége nyomán nem
sok mindenről szól, bár sikerült egész tar-

talmasan kitölteni, és bevezet minket a
túrázás alapjaiba. Például, hogy milyen hátizsákot, kabátot vegyünk, hogyan sátorozzunk, mit együnk egy kiránduláson stb. A
tapasztalathiányos Aoi-chan először kicsit
el is túlozza a dolgokat. Az első évadban
két kirándulást tesznek a lányok, először
a 195 méter magas Tenran-hegyre, majd
a Takao-hegyre (599 méterével kb. 60 méterrel magasabb mint a János-hegy). Természetesen kiépített útvonalon haladnak
a lányok, könnyű kirándulás és még egy
buddhista szentélyt is meg lehet tekinteni.
Ezenkívül még egy-két slice of life
elemmel egészül ki az első évad, mint pl.
a folyóparti főzőcskézés.
Igazából ebben a témában nem is
vágyhatnék többre egy cirka 40 perces
animétől.
A második évad jóval hosszabb lett,
de sokkal többről nem szól. A lényeg itt is
a kirándulás, csak szintet lépnek a lányok.
A Mitsutouge-hegy már 1786 méterrel
magasodik a tenger fölé, ahonnan pazar
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kilátás nyílik a Fujira. Ezt és a többi túrát is
2-3 részen keresztül élvezhetjük. Ugyanígy
a Fuji-hegy megmászása is kihagyhatatlan
a témában. Ezt sikerült talán a legvalósághűbben és legrészletesebben tálalni. Még
nézve is hatalmas élmény volt. Kár, hogy
itt egy kis túlhúzott gyerekdráma okozott
kellemetlen szájízt, de így nyomatékosították, hogy a Fuji megmászása bizony nem
piskóta.
A sorozat további részeiben újabb
hegymászások, kirándulások (egyikre
még szülők is mennek) és SoL elemek
váltogatják egymást. Itt sajnos az sorozat
a sablonokhoz nyúlt, a nyári házifeladat
és a részmunkaidős meló képében. A
szentjánosbogár nézés már jobb ötletnek
bizonyult.
Mindkét évadhoz tartozik special, az elsőhöz egy rész, a másodikhoz kettő. Nem
lógnak ki a sorozatból, kivéve a második
spec 2. része, ez egy vicces lezáró.
Az anime természetesen a valóságból
merít. A helyszínek, túrautak, környezet,

mind a valóságról lettek mintázva és gyönyörűen. Mi sem mutatna jobb példát erre,
minthogy a 2. évad speciáljának endingjében a helyszínekről néhány valós képet is
megmutatnak. A karakterek aranyosak,
szórakoztatóak, kedvelhetőek, igazi gyerekek. A zene kellemes, egyszerű, a második
évad már openinget is kapott, ráadásul
kettőt. Ending dettó. A grafika nagyon
szép, a tájakat és a környezetet részletesen megrajzolták, bár néhány valódi képet
áteffekteltek, de ez szerencsére nem zavaró. Azonban nem mindig egyszerű állóképekkel operáltak. A felhőket fújja a szél
és a réten látszik az árnyékuk, a zászlók,
ruhák lobognak a szélben stb. A karakterek lettek kicsit egyszerűbb rajzolásúak, de
nem sokkal, így nem lógnak ki a háttérből
szerencsére.

Ennyi az egész, aki szereti ezt a témát,
vagy csak egyszerű, rövid kikapcsolódásra
vágyik, tegyen vele egy próbát, az első
évad kb. 40 perc, a másodiknak a részei
meg csak 12 percesek, így nem vesz el sok
időt sem.
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Kattints a képre és töltsd le
a vezércikkünkhöz járó
hátteret!

