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Ach, wrzesień. Miesiąc powrotów do szkoły i pracy, dla
niektórych kojarzący się z nowym początkiem i
świeżym startem. Inni z kolei prawdopodobnie woleliby
zostać obudzeni już po jego zakończeniu, niczym
frontman zespołu Green Day, Billie Armstrong*. BKR
wciąż nie może ustalić swojej jednogłośnej opinii na
temat września (tak, nieznaczna część Kolegium
przysypia), ale wszyscy podjęli decyzję o zrobieniu
przeglądu ze zbiorów dla wielu z Państwa jeszcze
nieznanych. 
* - Dla starszej i/lub młodszej generacji: odnosimy się
do piosenki Wake me up when september ends.
Osobiście preferujemy September zespołu Earth, Wind
& Fire.

 

BKR ODSŁONA SZÓSTA



W tym numerze proponujemy podróż na odległy
kontynent, do Kraju Kwitnącej Wiśni i świata mangi.
Wybraliśmy pozycje  reprezentujące różne style i
gatunki, by zapewnić możliwość oderwania się od
szarej codzienności oraz rozrywkę dla każdego. 
„Ależ BKR, od czego mam zacząć?” Proponujemy od
pierwszego tomu, a przy wyborze pomoże nasz
nowy numer!

 



„…właściwie to nie lubię fantastyki, nie interesuje
mnie magia i trochę boję się czegoś mocno
osadzonego w kulturze Japonii”

 
Proponujemy zatem Sagę Winlandzką. Osadzona w XI-
wiecznej Europie, zabierze Was w podróż w
poszukiwaniu zemsty, fortuny oraz własnego miejsca na
ziemi. Jest to pozycja przyjazna czytelnikowi, który
niewiele ma do czynienia z komiksem (lub do tej pory
czytał tylko komiksy zachodnie). Kreska Sagi
Winlandzkiej nie jest przesadnie stylizowana, brak jej
kanciastości i dziwacznych fryzur znanych z innych
tytułów. Warte uwagi są sceny walk, które cieszą oko
płynnością, przejrzystością i szczegółowością. 



 służą. Proszę się nie zrażać widząc „alchemika” w tytule,
system magiczny przedstawiony w serii jest bardzo
prosty i zrozumiały dla każdego nawet najmniej
zainteresowanego fantastyką czytelnika. Kreska
stylistycznie bardziej przypomina typowy styl mangowy,
jednak wciąż jest przejrzysta i zrozumiała dla
niewprawionego czytelnika.
Na podstawie serii powstały dwa seriale animowane
(BKR poleca wersję Brotherhood) oraz film aktorski (BKR
go nie poleca).

„Szukam czegoś przygodowego, z wciągającą
fabułą, co nie będzie ode mnie wymagało
znajomości zbyt wielu niuansów kultury
japońskiej”

Full Metal Alchemist.
Bracia Edward i Alphonse
Elrikowie po stracie matki
wyruszają w podróż w
poszukiwaniu legendarnego
Kamienia Filozoficznego,
który byłby w stanie
przywrócić ją do życia. W
swych poszukiwaniach
odkrywają sekrety wojskowe,
intrygi polityczne zagrażające
całemu państwu, któremu 



„Czy jest coś, co łączy romans i fantasy?”
 

Oczywiście! Yona w blasku świtu sprawdzi się
idealnie. Tytułowa księżniczka Yona traci wszystko w
wyniku pałacowych intryg. By odzyskać to, co
prawowicie jej się należy, musi odnaleźć
legendarnych smoczych wojowników i wykazać się
dojrzałością oraz cechami godnymi następcy tronu.
Opowieść jest mocno inspirowana folklorem i
mitologią Azji Wschodniej, zarówno chińskiej,
koreańskiej jak i japońskiej. Seria ma dużo
delikatniejszą kreskę od poprzednich tytułów, a
wyjątkową cechą są stroje noszone przez
bohaterów, prezentujące tradycyjne ubiory z całego
kontynentu.

 



„Dobrze, ale chyba jednak nie mam ochoty na
romans. Czy znajdę coś podobnego, ale BEZ
romansu?”

 
Tego typu pozycji mamy wiele, ale osobistym
wyborem BKR jest Miecz Zabójcy Demonów. Po
tragedii, jaka spotkała rodzinę Tanjiro, chłopiec
wyrusza w ślad za istotą odpowiedzialną za śmierć
jego bliskich oraz poszukuje sposobu na uratowanie
życia młodszej siostry. Polecamy ze względu na
wzruszającą relację między rodzeństwem oraz
przedstawienie Japonii z początku XX wieku, kiedy
kultura zamkniętego dotychczas kraju zaczęła łączyć
się z wpływami zachodnimi. Warta uwagi jest
również oprawa graficzna, przywodząca na myśl 

klasyczną mangę z XX wieku,
ale w nowoczesnym
wydaniu.
Polecamy również serial
animowany, choćby ze
względu na bardzo wysoką
jakość animacji!



„Nie lubię opowieści historycznych, czy nie
ma czegoś futurystycznego?”

Jedne z najbardziej
znanych utworów
cyberpunkowych, których
stylistyka i ogólna
atmosfera były wzorami
dla takich filmów jak
Łowca androidów (1982),
pochodzą właśnie z
Japonii. Ridley Scott,
reżyser wcześniej
wspomnianego filmu, jako
jedną z głównych 

inspiracji podawał Ghost in the Shell. Jeśli
interesuje Was cyberpunk, wizja przyszłości i
stylistyka neo-noir, to pozycja obowiązkowa. Nasze
wydanie jest dodatkowo uzupełnione o karty w
kolorze, dzięki którym ilustracje nabierają życia i
głębi.

 



Druga propozycja futurystyczna to Neon Genesis
Evangelion, równie kultowa pozycja co Ghost in
the Shell. W przypadku tego tytułu, początkowo
powstał wielosezonowy serial animowany, który
później skondensowano w 14-tomowej mandze.
Historia rozpatruje takie problemy jak przywództwo,
odpowiedzialność za życie innych jak i wpływ rodzica
oraz wychowania na kształtowanie się postaw
młodego człowieka (choć od pierwszego wydania
mangi upłynęło już 27 lat, żarty o okropnym ojcu
głównego bohatera dalej krążą w kręgach fanów
mangi i anime).

 



„…czy znajdziemy coś BEZ elektronicznych
wszczepów i wielkich robotów?”

Czy lubią Państwo doszukiwać się wskazówek,
odnajdywać poszlaki i kibicować bohaterom w ich
próbach przechytrzenia przeciwników? Jeśli
odpowiedź brzmi tak, sugerujemy sięgnąć po serię 
The Promised Neverland. Tomy usiane są
okruchami informacji i symbolami, które z każdym
kolejnym rozdziałem nabierają nowych znaczeń i
nadają światu zupełnie nowy wymiar. Prosimy
jednak wziąć pod uwagę, że seria klasyfikowana jest
również jako horror psychologiczny, dlatego
prosimy o pominięcie tytułu osoby o słabszych
nerwach.
Szkoda tylko, że serial
zakończył się na bardzo
dobrym pierwszym
sezonie. Drugi sezon miał
wiele potencjału, szkoda
tylko, że się nie wydarzył
(sugerujemy przyjąć
naszą wersję wydarzeń,
niestety drugi sezon był
tragiczny!).



„Szukam czegoś normalnego, obyczajowego.
Bez magii, bez robotów, bez intryg i tajemnic.”

 
W takiej sytuacji warto
sięgnąć po Po deszczu.
Sam opis fabuły może
sprawiać wrażenie, że
seria porusza
kontrowersyjną tematykę,
jednak nic bardziej
mylnego. Jest to ciepła
opowieść o ludziach,
którzy porzucili marzenia i
dzięki nowej znajomości
znów odnajdują w sobie 

nadzieję na ich spełnienie.Dodatkowym atutem jest
dorosłe podejście do jednostronnych uczuć głównej
bohaterki wobec starszego mężczyzny. Seria wciąż
się ukazuje w języku polskim, obecnie dostępne są
trzy tomy, a w planach jest kolejnych 7.
 


