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Kosárlabda és anime? Erre a két kulcsszóra
általában a Kuroko no Basket szokott az embereknek és a keresőnek is az eszébe jutni, vagy esetleg
néhányaknak a Slam Dunk is beugrik még. De jelenlegi cikkünk alanya az Ahiru no Sora, ami egy
2004 óta futó mangának az adaptációja. A mangát Hinata Takeshi írja és rajzolja.
A Kuroko no Basket az Ahiru no Sora főszereplője nem más, mint a padlócirkáló Kuroko Sorata, aki apró termetének ellenére reménnyel és
nagy ambíciókkal telve lépte át a Seirin Kuzuryuu
Gimnázium tornatermének ajtaját… hogy aztán álmait négy rosszarcú fazon rögtön a földbe
is tiporja. És itt fejezem be az összehasonlítást,
mert nincs is rá semmi szükség. A Kuzu Gimi fiú
kosárcsapata csak pár semmirekellőből áll, akik a
klubszobában lógnak délutánonként, és nem mutatnak sok hajlandóságot a kosarazáshoz, vagy
úgy általában a sportszerűséghez se. De Sorata
nem adja fel, mindenképpen meg akarja téríteni
a srácokat, hogy végre legyen pár emberke, aki
hajlandó játszani vele. Erőfeszítéseit jelentős méltóság- és nápolyimorzsavesztés után viszonylagos
siker koronázza, és a megtért banda nyakig belemerül a kosárlabdázás rejtélyes világába. A meglepően érzékeny lelkivilágú Momoharu és három
csatlósának megnyerése után Sorata hamarosan
újabb szerencsétleneket is beszervál a csapatba –
a többféle értelemben is reménytelenül nőimádó
Chiaki-senpai után még egy megtért rosszfiút, később pedig egy vérszegény égimeszelőt is beújít.
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Kell is az erősítés, hiszen kedvenceink rögtön az
InterHight tűzték ki célnak. De ez a bizonyos cél
még nagyon messze van, hiszen előtte át kell
vennünk párszor a kosárlabda alapjait! Talán még
nem említettem, de itt mindenki egy hatalmas idióta, viszont nagyon szerethetőek egytől egyig.

A tökéletes kosárcsapat receptje
Végy egy 159 centi magas fiatalembert
(Kurumatani Sorata), aki naponta ezret dob kosárra. Alaposan klopfold ki, szórd meg az általa rend-

szeresen fogyasztott nápolyi morzsáival. Ezután
készítsd el a panírt. Összetevők: egy meglehetősen tsundere ex-bandavezér (Momoharu), aki
zord külseje ellenére kisebbségi komplexusban
szenved, és egyszerűen képtelen bedobni a labdát
a kosárba. Ne felejtkezzünk el az ízesítésről sem,
jól fűszerezzük meg a három további emberkével,
akik a létszám kitöltése és a hangulat oldása miatt
szükségesek. Későbbiekben azért nélkülözhetetlenek lesznek. Dobjunk hozzá egy medveméretű,
afrofrizurás fazont (Chiaki), aki meg van róla győződve, hogy ő egy igazi Casanova. Az így elkészült
csapatot végezetül szórd meg néhány titkos hozzávalóval, akiknek a kilétét megérkezésükig fedje
jótékony homály. Fő a meglepetés!

ján kissé meglepőnek tűnhet, de ha jobban belegondolunk, akkor egyáltalán nem az. Míg az elején csak Sora veszi komolyan a kosarazást, addig
mondhatni csak számára van tétje a dolgoknak.
Azonban ahogy a többiek számára is egyre fontosabbá válik a csapat és maga a kosarazás – úgy
nőnek a tétek is. Azoknak, akik eddig csak játéknak fogták fel, most egyre komolyabban veszik az
edzéseket, és azoknak, akik bizonyos okok miatt
egyszer már lemondtak a kosárlabdázásról, szintén egyre több vesztenivalójuk lesz – és bizony
vesztenek is, többféle értelemben.

De vegyük komolyabbra a szót, és térjünk
rá a többi szempontra. Kedvelhető szereplők, vicces jelenetek, röhejes frizurák és kosarazás végkimerülésig. Mi kell még ide?
A sorozat második felére azonban egyre
drámaibbá válnak a dolgok, ami az eddigiek alap-
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Jól állt a sorozatnak, hogy kicsit komolyabbra fordultak a dolgok, azonban néha már túlságosan is
komolyak lettek.
A sorozat drámai része meglepően jól működött, szép karakterfejlődéseket kaptunk. A
srácok nagyon a szívemhez nőttek, minden hülyeségükkel, esetlenségükkel, hibájukkal és problémájukkal együtt. Tobinak például valami nagy
gond van a fodrászával, mert túl gyakran változott a frizurája, és nem mindig előnyösen. xD Talán még nem említettem, de kifejezetten rajongok a megtért rosszfiúk toposzért, és jópár tagot
nagyon megszerettem. De az ellenfelek közül is
vannak emlékezetes karakterek. Jó volt, hogy
kaptunk néhány – azért lelkileg néhol megterhelő
– kitérőt kosárlabdázás és kosárlabdázás között.
A meccseket azért gyakran túlnyújtották, hetente
elég szívás volt nézni, főleg úgy, hogy az elejétől
követtem, viszont egybe nézve ez azért annyira
nem lehet zavaró.
A sorozat előnyének igazából a „realitását”
mondom. Itt is kapunk pár zónajelző szemszikrázást, de a mentségére legyen mondva, hogy csak
egy karakternél, és nem is a csipet-csapatból, valamint az Ahiru no Sora jóval a Kuroko no Basket
előtt kezdte pályafutását mangaként. És nem is
megy át shounen fightba az egész, ahol öt másodperc fél epizódot jelent. Ez azonban egyszerre hátrány is. Az tetszett, hogy a full amatőrökből
álló csapatunk nem lett pár hét alatt legyőzhetetlen frissen felfedezett zsenik gyülekezete, ha-
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„A sorozat drámai része meglepően jól működött, szép karakterfejlődéseket kaptunk.”

nem keményen meg kell küzdeniük minden apró
eredményért is. De azért kicsit már túlzásba vitték
ezt a nagy realitást, szóval nagyon szeretnék egy
folytatást. Bár az Ahiru no Sora 50 részes, viszont
a csapat története még csak ezután kezdődik el
igazából. Remélem, hogy lesz folytatása.

És hogy mi kellene még ide?
Öhm… Kezdjük talán a látvánnyal, ami finoman szólva elég gyenge. Azért 2020-ban már
nem ilyen sok állóképet várna az ember egy spor-

tanimében sem, főleg, ha előtte már 2012-ben
letettek az asztalra – bár speciel nem ez a stúdió
– egy Kuroko no Basket-et. A mangaka is szóvá tette ezt – nem is túl finoman. A karakterdizájn első
ránézésre elég fura, főleg a karakterek szájának a
rajzolása. Viszont kifejezetten üdítő látvány, hogy
nem full ikemen karakterek rohangálnak a pályán,
ez pedig hozzásegíthet, hogy az ember jobban értékelje a kifejezetten dögös karaktereket.
Ért egy kis sokk, amikor rájöttem, hogy
ugyanaz a stúdió készítette ezt a sorozatot, mint
amelyik életem legutáltabb animéjét is elkövette. Astarotte no Omocha!... már a gondolatától is
szemrángást kapok. Viszont az Ahiru no Sora-t nagyon megszerettem, és bátran ajánlom a sportanimék kedvelőinek.

Cím: Ahiru no Sora, Ahiru’s Sky
Hossz: 50 x 24 perc
Évszám: 2019-2020
Műfaj: dráma, vígjáték, sport,
kosárlabda
Értékelés: MAL: 7,4 / imdb: 7,5

Animegun profil
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