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Egy kis testmozgás sosem árt, főleg mostanában, mikor így vagy úgy, de többet tartózkodunk otthon. De ha mást nem is, animét miért ne
nézzünk a témáról, pláne ha főként csajok a szereplők.
A Dumbbell Nan Kilo Moteru? 2019-ben
került adaptálásra Sandrovich Yabako és MAAM
2016 óta futó mangájából. Előbbi a történetet,
utóbbi a rajzot készíti. Animéből mindössze a
megszokott 12 részes etapot kaptuk, de egy kön�nyed kikapcsolódásra és szórakozásra tökéletesen
megfelel, ráadásul közben pár erősítő gyakorlatot
is elleshetünk. Őszintén szólva ez az egyetlen, ami
kiemeli az egyszer-nézős vígjátékok közül.
Főszereplőnk Sakura Hibiki, aki szereti a hasát, imád nassolni, így szinte sosem tud ellenállni
egy kis falatozásnak. Ennek köszönhetően kiderül, hogy bizony túllépte a - kapaszkodjatok - 55
kilós testsúlyt. Sok nő számára ez maga az apokalipszis, Hibiki is mély depresszióba zuhan. Jó, ez
nyilván cikkírói túlzás, de azért szíven üti a dolog.

Barátnőjével Akemivel el is megy az újonnan nyílt
edzőterembe, és persze mit lát, kigyúrt pasikat
mindenhol, akiknek az izom hátán is izom van. Itt
találkoznak Macsó...khm...Machio-sannal (hogy
téveszthettem el?), aki a lányok személyi trénere
lesz, és csak elsőre tűnik átlagos testfelépítésűnek.
Innentől kezdve lényegében body building
slice of life animét nézhetünk. A lányok egy-két
kivétellel (osztálykirándulás, kajálda, comiket)
többnyire az edzőterembe mennek, ahol újfajta
gyakorlatot végeznek el. A sok izomvillogtatás és
csini lányok általi szórakoztatáson kívül az anime
mondhatni egyetlen, ám legfontosabb és legértelmesebb pontja, hogy minden részben másfajta
edzőgyakorlatot tanulhatunk meg, mivel ezeket
precízen el is magyarázzák nekünk. Nincs nagy tudásom testépítésből, de nekem korrektnek tűnik
a bemutatása. Külön jó dolog, hogy sok gyakorlatot otthon is elvégezhetünk bármilyen eszköz nélkül.

fogalmaznék, hogy a készítők nem estek át a ló
túloldalára, így is azért akad pár öncélú kameraállás, de hát ki vagyok én, hogy bíráljam ezt.
Karakterfronton kezdésnek megkapjuk Hibikit, aki amellett, hogy egyáltalán nem kövér, egy
rendkívül vidám és egyszerű lélek. A szórakoztató
buta liba típus. Elhivatott az edzésben és a nassolásban, ami ugye szépen kiüti egymást, és erre
többször rá is kell ébrednie - de nekünk vicces. Az
anime egyébként nem rest olykor a fogyasztott
ételek kalória adatait megmutatni.

A testépítő csapat szépen bővül, legnagyobb örömünkre, így azon kívül, hogy megtanulunk egy-két edző mozdulatot, a lányok különféle
kamerszögekből való mutatása (persze szigorúan
a gyakorlat jól megtanulása érdekében) egyéb
kellemes élményeket okozhat a nézőkben. Viszont - és ennek azért örülök - nem feltétlen az
ecchi a lényeg, hanem tényleg a gyakorlat és annak jobb bemutatása, így megmarad azért a tartalom. (Nem a mellek, a torna!!!). Bár inkább úgy
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Hibiki barátnőjének, Akeminek már kicsit
több esze van első ránézésre, viszont izomfétises:
ha meglátja őket, egyből tűzbe jön és nyálcsorgatásba kezd. Ő a legtapasztaltabb az edzésekben.
A másik barátnő Ayaka, apja boksztermet üzemeltet, így ő is bokszolgat, kimondottan izmos csajszi.
A lányok tanára különszám, mert egyrészt
a tipikus fiatal tanár, aki törit tanít, másrészt pedig híres cosplayes, sőt erocosplayes, álnéven. Így
neki is érdemes karbantartania a testét, tehát lemegy az edzőterembe. Nagyon sok vicces jelenet
kötődik ahhoz, nehogy lebukjon a diákjai előtt.
Végül pedig Gina érkezik, Oroszországból, és azon
kívül, hogy szeret edzeni, oda-vissza imádja Putyint. Riválisának tekinti Hibikit, de persze semmi
extra nem történik ezzel kapcsolatban. Őt már
kicsit feleslegesnek éreztem a társaságba, bőven
elegen voltak számomra a többiek, és mivel később is érkezett a sorozatba, kicsit felejthetőbb is.
Végül pedig itt van Macsó...nah...Machio-san (nem
igaz, hogy megint elírtam), az edzőtermi alkalmazott, aki tréningruhában átlagos emberi alakkal
bír, azonban részenként leszakítja magáról, így
kiderül: bizony ő is egy izomhegy, ráadásul híres
is. Kedves figura, ő mutatja majd meg a gyakorlatokat és magyarázza el, mi mire jó. Viszont van
abban valami groteszk, ahogy egy normál anime
szépfiús fej van egy egyértelműen arányaiban is
nagyobb testen.
Egyik karakter sem fog bevonulni a saját
anime Hall of Fame csoportomba, és olyan sincs,
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akiről azt mondanám, hogy elviszi a hátán a showt,
minden karakter hozzátesz valamit, bár egyértelműen Machio-san hiányozna a legjobban.
Továbbá említettem már Putyint, aki karikatúraszerűen jelenik meg, de nem ő az egyetlen valós személy, mert itt van Machio riválisa, Barnold
Shortsinator is, és szerintem nem kell elmondani,
kire is utal ez a név.
A Dumbbellt a Doga Kobo stúdió készítette, akiknek ugyan főprofiljuk a kislányos cukiságos
animék, azért néha elkalandoznak. Nem kapott
igazából kiemelkedő grafikát vagy szemkényez-

tető animációt a sorozat, csak a szokásos, semmi
extra. Túl sok helyszínben sem fogunk gyönyörködni, viszont az edzőterem és maguk a gépek
megfelelően ki vannak dolgozva. A többi háttér a
tipikus anime-városi elemekből építkezik.
A hangok is teljesen az átlagos szintet ütik
meg, a seiyuuk sem a legismertebbek, egyedül a
tanárnő hangját, Horie Yuit emelném ki. Az opening és az ending viszont nagyon fülbemászó, vidám, egy-két hallgatás után máris megragad, és
a szövegére is érdemes figyelni, mert nagyon vicces.
A Dumbbell is egy olyan anime, ami elé nem
szabad nagy elvárásokkal leülni. De mondjuk ki
őszintén, ki tenné ezt, amikor tudja, hogy tornázó lányokat fog nézni? Egyszerű szórakozásként
viszont remekül megállja a helyét, az edzés téma
pedig dob a slice of life hangulaton annyit, hogy
ha nem lenne, akkor lehet, meg sem néztem volna,
és most ti sem olvasnátok ezt a cikket. Aki szereti
a sztorimentes vígjátékokat, az csapjon bele.
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