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Czyli: Szukając wyspy.
O podniebnych piratach dużo się nie słyszy, w zasadzie w rzeczywistości nie istnieją, albo o
nich nie słyszałem. W filmach i literaturze się zdarzają, a w anime, szczególnie ze studia Ghibli.
są raczej czymś popularnym. Ich sterowiec, opatrzony obowiązkową czaszką, atakuje inny,
cywilny sterowiec. Załoga dowodzona przez różowowłosą starowinkę (Kotoe Hatsui), nie ma
większych problemów ze zdobyciem kolejnych łupów. Akcja jest bardzo sprawnie
przeprowadzona. Wśród pasażerów przebywa młoda dziewczyna – Sheeta (Keiko Yokozawa),
której pilnuje pokaźna ochrona. Panienka nie jest chyba z tego zadowolona, unieszkodliwia
jednego z ochroniarzy i zabiera pewien naszyjnik. Wygląda, że to ona była powodem rajdu
piratów. Piratka po jednym spojrzeniu rozpoznaje kamień na szyi dziewczyny – to Levinstone.
Dziewczyna jednak wymyka się z łap podniebnych rabusiów. Spada ze sterowca…
Nie dane jednak będzie jej zostać mokrą plamą na ziemi. Naszyjnik w pewnym momencie
błyska i lot zostaje zwolniony. Nieprzytomna dziewczyna łagodnie opada na ziemię, tuż obok
górniczej osady. Znajduje ją młodzieniec, Pazu (Mayumi Tanaka) pracujący w kopalni, jest
mechanikiem. Silnik parowy mający napędzać pracujące tam maszyny, nie jest skłonny do
współpracy, jednak chłopak i jego szef, starają się, jak mogą. W końcu pod ziemią pracują
ludzie. Robotnicy, a raczej poszukiwacze, nie mają dobrych informacji, pod ziemią nie ma żył
srebra. Trzeba szukać innej kopalni, znowu ją od nowa uruchomić i ponownie szukać szczęścia
na dole. Ciężkie czasy, jak mówi szef, pewnie skończą, głodując…
Piraci się nie poddają, nadal szukają kamienia. Należy on do rodziny Sheety od pokoleń.
Niestety nie chce działać z Pazu. Pomimo że miał go na szyi, upadek po skoku go zabolał…
Może to dziewczyna, a nie kamień jest magiczna?
Pazu opowiada Sheecie o Lapucie – latającej wyspie, legendzie. Jego ojciec ją widział, a nawet
zrobił zdjęcie. Chłopak chce do niej dotrzeć. Powinna być od dawna opuszczona, lecz pełna
skarbów. Ojciec zmarł, szukając jej…
Rankiem przybywają piraci i trafiają na ślad dziewczyny. Są z Klanu Dory, a raczej stanowią
jej rodzinę. Sytuacja kończy się bijatyką Duffy, szef Pazu nie chce oddać dziewczyny – Pazu i
Sheeta mają czas uciec. Dora jest jednak nie ciemię bita i nie daję się nabrać. Widzi, gdzie
uciekają młodzi. Ucieczka jest widowiskowa, lecz nie kończy się tak jak chcieli by młodzi
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ludzie. Jest jednak ktoś, kogo piraci się obawiają. Później pojawiają się wybawcy, ale Sheeta
się ich boi i nie chce od nich ratunku.
Podczas kolejnej ucieczki trafiają do kopalni, tam dowiadują się coś niecoś więcej na temat
naszyjnika Sheeta. Jak można się domyślić – trop wiedzie do Laputy. Oprócz wiedzy otrzymują
również ostrzeżenie.
„Laputa – podniebny zamek” to kolejne anime ze studia Ghibi, wyreżyserowane przez
niezrównanego Hayao Miyazakiego. Podobnie jest inne anime tego studia, jest to historia
rodzinna, owszem widać jak umierają ludzie, ale dzieje się to bez szczegółów. Może nie dla
tych najmłodszych, ale ci starsi nie będą mieli koszmarów.
Anime potrafi zachwycić pomysłowo stworzonymi projektami samolotów, sterowców i innych
latających maszyn. Są bardziej wymyślne niż realistyczne i dużo bardziej niezwykłe niż te z „
Szkarłatnego pilota”. To plus. Wiele walk jest bardziej komiczne niż brutalne, ale tych
ostatnich też nie zabraknie.
Anime potrafi trzymać w napięciu i posiada lekki humor. Ci „straszni” piraci są tacy sami jak
w „Szkarłatnym pilocie” – czyli z czasem okazują się bardzo sympatyczni, honorowi i
zabawni.
Owszem mógłbym się przyczepić do pocisków, które wybuchają przy kontakcie z chmurami,
ale bez przesady, to anime i nic na tym nie traci.
„Laputa – podniebny zamek” to anime które, jak każde z tego studia, można polecić z
czystym sumieniem, nieważne ile ma ono lat i jak wiekowy jest widz (no, aby tylko nie był zbyt
młody).
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