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manga ajánló
Bevezető
Egy reggel egy trópusi sziget kellemes szelére, mely akár szép is lehetett volna, Ryota arra
ébred, hogy egy faágról csüng semmibe lógó lábakkal. Az egyetlen dolog, ami az eséstől megóvta, egy ejtőernyő volt. Hogy került oda? Igen, erre
a kérdésre ő is nagyon szeretné tudni a választ,
vagy arra, hogy mi az a félujjnyi chip, amit a bal
kézfejébe ágyaztak, vagy miért nem emlékszik
semmire az elmúlt napokból? És esetleg egy pohár kávé sem esne rosszul neki.
Azonban az élet nem kívánság műsor, ezen
a névtelen szigeten pedig ez hatványozottan igaz.
Mire nagy nehezen lemászik a fáról, az első ember,
akivel találkozik, megpróbálja megölni. Ryota érthető okoknál fogva nem érzi úgy, hogy ez a nap a
szerencse napja, pedig még nem is látott mindent
a szigetből. Azonban ne szaladjunk ennyire előre,
ez a hely egy teljesen elszigetelt „világ” a Csendes-óceán valamelyik eldugott területén, ahol az
erősszakkal odaszállított embereket arra kényszerítik, hogy egy bizonyos Btooom nevű játékot
játsszanak. A játék létezik elektronikus formában
a manga világában, a résztvevők azonban nem
egy LAN partin vesznek részt pizzával és ökörködéssel, hanem valós robbanó szerekkel és vérrel
elevenítik meg a játékot.
Miért a bosszú szigete? A történetben egy
kicsit később derül fény rá, hogy a résztvevőket
nem véletlenszerűen választja ki a titokzatos szer-
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vezet, ami ezt az egész programot működteti, hanem „ajánlás” alapján. Azaz egy online weblapon
lehet embereket javasolni, hogy erre a szigetre
hurcolják őket. Ha a javasolt személy eléggé sáros
múlttal rendelkezik a szervezők szerint, akkor elrabolják. Így tehát minden résztvevőnek van legalább egy haragosa, aki bosszút akar állni rajta.

A játék maga
A játékban a cél egy bizonyos mennyiségű
chip összegyűjtése, aki elég mennyiségben szerez
ezekből, az megnyeri a játékot. A chipekből minden játékos csak egyet kap, beágyazva a bal kézfejébe. Mindemellett minden játékos kap egy táska
fegyvert is. Ezek úgy néznek ki, mint a kézigránátok, de mindenkinek egyéni típust adtak. Például
van, amelyik valóban felrobban, mint egy gránát,
de van, amelyik pajzsmezőt hoz létre vagy drónként követi a célpontját stb. Akárcsak a chipeket,
a fegyvereket is el lehet venni más játékosoktól.
Mindemellett naponta egyszer csomagot dobnak
repülővel a szigetre, ami általában ételt, gyógyszert, fegyvereket és esetleg más eszközöket is
tartalmaz.
Így tehát minden adott egy élő battle royal
játékhoz, mely során hamar alakulnak szövetségek, és még hamarabb bomlanak fel aszerint,
hogy a tagok, hogyan tudnak profitálni belőle. Túl
a szövetségeken a cselvetés, zsarolás, megfélemlítés, nemi erőszak vagy szex részei a játéknak. A
játékosok, legalábbis egyesek közülük, bármit haj-

landóak megtenni azért, hogy túléljenek és megnyerjék a játékot.

Fontosabb szereplők
Sakamoto Ryota: egy fiatal srác, aki az online játékban a legjobb játékosok között volt. Ez azonban a valóélet, ő pedig közel sem találja a játékot
olyan könnyűnek vagy élvezetesnek, mint a virtuális világban. A történet elején emlékezetvesztésben szenved, így számára a sziget még inkább értelmetlen és megérthetetlen. A későbbiek során
lassan visszanyeri emlékezetét, és egyúttal egy

csapat élére is kerül. Valamelyest karizmatikus és
mindenképp határozott személy, azonban nem a
tipikus mindent előre látó vezető, sokkal inkább
olyas valaki, aki mindent meg akar tenni mások
helyett, akik így hátha nem kerülnek bajba.
Himiko: egy Ryotánál pár évvel fiatalabb lány, aki
úgyszintén Btooom játékos volt. Akárcsak Ryota,
úgy ő is össze van zavarodva a történet elején. Bár
ő nem szenved emlékezetkiesésben, de érthető,
hogy a helyzet sokkolja. Miután találkozik Ryotával ez a sokk lassan feloldódik, és fontos, támogató karakter lesz a történetben.
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manga ajánló
A manga során számos egyéb karakter
megjelenik, többségük Ryota életére tör, de egy
maréknyi segítőtársra is szert tesz a főhős. Nem
szeretném őket is külön bemutatni, a többségűk
a manga világából kifolyólag hamar életétveszti,
és/vagy ahhoz, hogy bemutassam őket spoilert
kellene, írjak.

A manga rajzstílusa
Ahogy az elvárható a Weekly Comic Bunch
és Monthly Comic kiadóktól a manga rajzminőségben nem szenved hiányosságot. A karakterek
jól kidolgozottak, különösen az arcuk/arckifejezésük van részletesen megrajzolva.
Ugyanakkor a rajzolás során figyeltek a háttérre is, gondolok itt arra, hogy a dzsungel és az
elhagyatott épületek is azonnal felismerhetők, jól
kivehetők.

Ajánlás és személyes vélemény
A manga egy népszerű kategóriába tartozik, mégpedig azok közé a művek közé, amelyek a
harc a túlélésért téma fő tengelye mentén rajzolódnak ki. Akik kedvelik az akcióval teli, élet-halál
harcra menő véres történeteket, azok nem fognak csalódni a Btooomban. A manga másrészről
ennél sokkal összetettebb és mélyebb, amikor
elkezdi feltárni a háttértörténetét a fontosabb
szereplőknek, akkor egy igen komoly lélektani töltetet kap a cselekmény. A különböző karakterek

< Tartalomjegyzék

teljesen más múlttal rendelkeznek, így a történet
számos emberi tapasztalatról számol be, noha
ezek többsége nem kellemes, sőt az író szándékosan felkavaró eseményeket tett a szereplők múltjába.
A történet nagyban hajaz a stratégia játékokra is, így tehát nemcsak névben hasonlít egy
videojátékra, hanem sokszor a cselekmény kibontakozásában is.
Az egyetlen dolog, ami nekem nem tetszett benne, az a vége volt. Mármint az ilyen típusú mangáknak nagy hátránya szerintem, hogy a
végén mindig bekerül a történetbe egy bizonyos
„háttér” szervezet, aki ezt az egészet irányítja, valami számomra érthetetlen módon világhatalomra törő céllal. Ősszintén talán jobb lett volna, ha a
ki és miért kérdést a homályban hagyják, mintsem
hogy oly módon próbálják megmagyarázni.
Végezetül a történet jól van megírva, az akció bőséges, és fantáziában sincs hiány a mangában.

A manga utóélete
Bár az alapmű 2018-ban véget ért, de azonnal útjára indult a Btoom! U-18, ami egy 4 kötetes előzmény manga. Ugyanakkor még 2012-ben
egy 12 részes anime feldolgozás is érkezett, ami
az addig megjelent fejezetek alapján készült, azok
eseményeit mutatja be. A sorozat a manga címét
viseli és R17+ kategóriás, tehát igencsak hű maradt az eredeti műhöz. Ennek megfelelően az anime is jó fogadtatást kapott.

Mangaka: Inoue Junya
Műfaj: akció, túlélés, harc, gore, 18+ stb.
Hossz: 26 kötet
Publikálás éve:
2009. június 19. - 2018. március 20.
Források:
Btooom! wikipedia
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