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 Összességében komolyabb negatívumot 
nem is tudok említeni, annyira elhanyagolhatók, 
és egy erős 9/10-re értékelném a sorozatot. Bát-
ran ajánlom mindenkinek, aki nem riad vissza a 
„fosszília” sorozatoktól és filmektől.

	 Az	anime	atmoszférája	erősen	épít	 a	disz-
szonanciára,	 melyre	 rátesz	 Ashida	 Toyoo	 karak-
terdizájnja,	aki	korábban	a	Minky	Momo	magical	
girl-varázslós kisgyerekeknek szánt sorozattal lett 
ismert,	és	a	jellegzetes	rajzstílusát	itt	is	meghagy-
ta. Tehát a gyermeteg karakterdizájnhoz társul a 
komoly és traumatikus történet, melyben akárki 
és	akárhol	meghalhat,	minden	perc	kritikus;	talán	
jobban ki sem hangsúlyozhatná a háborúk értel-
metlenségét, és hogy a legártatlanabbak min-
dig	 a	 legkomolyabb	 elszenvedői	 egy	 fegyveres	
konfliktusnak.	A	 karakterek	bár	 kisebb	gyerekek	
is,	egyikük	sem	csap	át	az	idegesítő	kategóriába,	
sőt,	egytől	egyig	hordoznak	sztereotip,	de	sajátos	
személyiségjegyeket.	 Nagyon	 kedvelhető,	 ara-
nyos	gárda,	akikkel	nem	nehéz	együttérezni	a	küz-
delmükben.	 A	 vizuális	 megjelenés	 nagyon	 szép,	
szofisztikált,	 kidolgozott,	 letisztult,	 elrajzolások	
nagyon ritkák, látszik, hogy komolyan odatette 
magát a stúdió.

	 A	 történetet	 a	 már	 említett	 Tomino	
Yoshiyuki	 találta	 ki	 Jules	 Verne	 Kétévéi vakáció 
című	 művén	 inspirálódva,	 ami	 meg	 is	 látszik	 az	
anime	 szerkezetén.	 A	 műben	 több	 sci-fi	 klasszi-
kusnak	 emléket	 állítanak:	 például	 Kubrick	 2001 
Űrodüsszeiájának vagy David Bowies-tól A Földre 
zuhant embernek.	A	Vifam	a	későbbiekben	kulcs-
fontosságú,	 a	 túlélős	 animék	 között	 rengeteg	
mű	merített	belőle	 inspirációt,	 például	 a	Mugen 
no Ryvius, Mujin Wakusei Survive, Eureka Seven,
Kanata no Astra.

 A sorozat 2058-ban játszódik, amikor is az 
emberiség	elkezdett	benépesíteni	a	Földhöz	ha-
sonló távoli bolygókat. Az alapsztori is egy ilyen 
bolygóról, a Creadóról indul, ahol az emberek 
kapcsolatba	 kerültek	 egy	 idegen	 relikviával,	 egy	
hatalmas fekete tömbbel, ami ismeretlen anyag-
ból	készült.	De	ezzel	nincs	sok	időnk	foglalkozni,	
ugyanis a bolygót hamarosan megtámadják az 
Astrogatereknek keresztelt idegenek, és evakuál-
ják a bolygót - rengeteg halálos áldozat lesz, ami 
már	itt	előrevetíti	a	sorozat	hangvételét.	Az	eva-
kuáltak	között	vannak	főszereplőink	is,	3-15	éves	
korú	gyerekek,	akik	elszakadnak	szüleiktől	a	me-
nekülés	során.	Ezek	a	gyerekek	az	utolsók,	akik	a	
Janus	nevű	gyakorló	űrhajón	elhagyják	a	bolygót.	
Egy	 felnőtt,	 Kate	 Hathaway	 és	 főnöke	 kivételé-
vel az összes 18 év felettit megölik az idegenek. 
A hajóval immár magukra maradva továbbállnak 
a	Wervick	nevű	kolonizált	bolygóra,	ahol	szembe-
sülnek	 a	 kegyetlen	 valósággal:	 az	 egész	bolygót	
szétrombolták	 és	 a	 szüleikkel	 lévő	 társaságot	
vagy	 megölték,	 vagy	 elhurcolták,	 így	 az	 eredeti	
tervük	 -	miszerint	 visszatérnek	 a	 Földre,	 ahol	 az	
addigi	információik	alapján	a	szüleik	is	lettek	vol-
na	-	módosul,	és	egyedül	erednek	a	szüleik	és	az	
űrlények	nyomába,	küzdve	a	túlélésért.	Ennek	ér-
dekében megtanulják még a kisebb gyerekek is 
kezelni	a	VIFAM	és	DILFAM	nevű	harci	mechákat	
ugyanis a túlélés érdekében muszáj magukat és a 
többieket	megvédeniük.	A	szüleik	nyomába	ered-
ve	megannyi	csavar,	bonyodalom	és	fájdalom	vár	
főszereplőinkre.

 A Ginga Hyoryuu Vifam, angol nevén Round 
Vernian	Vifam	egy	1983-as	japán	sci-fi	mecha	ani-
me,	ami	összesen	46	részes.	A	real-robot	alműfaj	
egyik kezdetbeli és ékes példája, ahol az óriás ro-
botos	téma	már	nem	szuperhősös	fókuszban	jele-
nik meg, sokkal inkább reálisabb militaristább ele-
mekkel	 operál,	 a	 háború	 szörnyűségeit	 hivatott	
megjeleníteni.	Az	animét	az	1979-es	Ultramannal 
hírnevet	szerzett	Kanda	Takeyuki	rendezte	a	Sun-
rise stúdiónál, a legendás Tomino Yoshiyuki ötlete 
alapján,	aki	rengeteg	kultusz	cím	mellett	a	Mobile 
Suit Gundam atyjaként vált leginkább ismertté.
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