
//  Catrin, Dokuro-chan, NewPlayer

Teli
Szezon

AniMagazin/Japán mániásoknak -46- Vissza a Tartalomjegyzékhez!

A következő oldalakon fangirl és fanboy szemmel 
mutatunk be pár animét a téli szezonból. Röviden véle-
ményezzük, kritizáljuk az általunk nézett sorozatokat, így 
megtudhatjátok, nekünk mi tetszett vagy épp mi nem.

,
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Kezdetben elutasító voltam az 
animével szemben, gyengén indult és 
még élt bennem az OVA emléke, ami 
nem sikerült a legjobban, de ahogy 
hozták be az új karaktereket, Karmát 
és Bitch-senseit, annál inkább kez-
dett kibontakozni és javulni a sztori. 
Koro-sensei egyébként eléggé muris 
személyiség és kifejezetten érdekel, 
hogy mi miatt is akart ő annyira taní-
tani. Meg mondjuk jó kérdés, hogy 
miért is akarja annyira elpusztítani a 
Földet. Megjelenik az ördögi igazgató 
is, aki megnehezíti az éppen fejlődni 
készülő E-osztály életét és egyben 
Koro-sensei törekvéseit is. Az biztos, 
hogy van egy pár rejtély, amire majd 
idővel remélhetőleg választ kapunk. 
Nem egy kiemelkedő darab, minden-
esetre egyszer meg lehet nézni.

Gyúrjunk össze egy hiperaktív Na-
gisát (Free!), tegyük meg Artot (Hama-
tora) diáktanács elnöknek, és vegyük a 
Sailor Moon sablonját, helyettesítsük 
a lányokat fiúkkal, és megkapjuk a 
Binant. Röviden ezzel tudnám jelle-
mezni ezt az animét. Őszintén szólva 
ez volt az általam legjobban várt ani-
me a szezonból. Amióta a Kamigami 
no Asobiban Apollo megvillantotta 
azt a fantasztikus mahou shounen át-
változását, azóta nagyon vágyok egy 
igazi mahou shounenre, és örülök, 
hogy ilyen hamar megkaptam. Nagy 

elvárásaim voltak az animével kapcso-
latban. Azt kell mondjam, az első rész 
nagy csalódás volt. Valahogy mintha 
a készítők nem 
tudták volna, 
hogy hogyan 
kezdjenek bele 
ebbe az egész-
be, csak úgy 
durr, belecsap-
tak. A poénok 
gyengék vol-
tak, nem voltak 
jól felépítve. A 
második rész 
már egy fokkal 
jobb volt, de 
még mindig 
nem hozta azt 
a szintet, amit 
vártam. Az át-
törést a negye-
dik rész hozta 
meg, ami így a 
10. rész után 
is a best, az 
egyik legjobb rész, nem hiszem, hogy 
azt tudnák überelni, szinte már sírva 
röhögtem rajta annyira jó volt. Azután 
már minden héten izgalommal vártam 
az újabb részeket, hogy mi fog történ-
ni. Egyébként jellemző az epizódokra, 
hogy valamikor ellaposodnak, aztán 
bedobnak egy olyat poént, amin akár 

FanGirl MÓD // Catrin, Dokuro-chan

Ismét itt a fangirl-time! Véleményeket olvashattok pár téli szezonos és korábban indult animéről. Előszőr 
Dokuro-chan élményei következnek, utána pedig Catrinét ismerhetitek meg.

Ansatsu Kyoushitsu

Binan

5 percig is nevetni tudok. És végre 
kiderült a nagy rejtély, ami szerintem 
mindenkit foglalkoztatott, aki nézett 
már mahou shoujo animét. Hogy 
mégis hogy nem ismeri fel az ellenség 
sose őket miután átváltoznak? Erre 
végre itt megkapjuk a választ. Nagyon 
egyszerű, mert a fejük pixeles, a hang-
juk pedig torzított lesz. (Ilyet kitalálni, 
komolyan...) A karakterek közül Yumo-

to a favorit, 
imádom. En-
nél jobban ki-
mondatni egy 
k a r a k t e r r e l 
a másságát, 
úgy, hogy ő 
ennek tuda-
tában sincs 
(vagy csak 
szimplán tök 
hülye vagy 
totál gyerek 
vagy inkább 
ez a kettő 
együtt) nem 
is lehetne. A 
többiek elég 
“lájtik”. Iga-
zából Yufuin, 
akit kedvelek, 
lazaságával , 
nemtörődöm-

ségével együtt. Atsushi mintha ott se 
lenne, mintha levegő lenne, Ioról nem 
is beszélve. Ryuu se nagy szám, ő in-
kább jól néz ki.

Dokuro-chan véleményei:
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Az anime nem egy kiemelkedő alkotás, 
de számomra kielégít minden igényt. Igazá-
ból el tudnám nézni akár 24 részen keresz-
tül is, így nem bánnám, ha a jövőben jönne 
egy második évad, nekem ez a 12 kevés. A 
háttérsztoriról egyébként kb. semmit nem 
mondtak még el. Nem mintha ez itt annyira 
fontos lenne. De pl. Zundáról és a Kék gyé-
mántokról nem sokat tudunk meg, plusz 
mint kiderült, akad itt még egy ellenség. 
Maga az anime nagyon sablonos, mindig 
megjelenik egy ellenség, azt ők legyőzik, 
néha beleraknak egy-két sztorit, ez meg az 
történik a srácok között, szinte majdnem 
minden részben fürdőznek, meg Yumoto 
sikamikál (bár mostanában kevesebbet szo-
kott). Viszont a 10. rész baromira nem tet-
szett, mert Yumoto másfajta személyiséget 
kapott, amit nem kedvelek.  Yumoto úgy jó, 
ahogy van, yumotósan.

Az anime hozza az első évad színvona-
lát, onnan folytatódik, ahol abbamaradt. 
Továbbra is Tomoe és Nanami mindennap-
jait figyelhetjük meg. Kapcsolatuk egyre 
inkább elmélyül, legalábbis Tomoe kezd rá-
jönni, hogy nem közömbös számára Nana-
mi, de még mindig nagyon kezdeti fázisban 

van a kapcsolatuk. Megjelenik Akura-ou, aki 
korábban Tomoe barátja volt és bár azt hi-
hetnénk, hogy ez lesz a főszál, az anime kö-
zepétől elkalandozunk Kurama múltjába és 
a tenguk világába. Nagy valószínűséggel a 
tengu probléma megoldása után Akura-ou 
kerül majd megint a középpontba. Min-
denesetre kíváncsian várom hogyan alakul 
majd Tomoe és Nanami kapcsolata.

hülyeség volt, nyugodtan berakhatták vol-
na az első évadba. Aztán a sztori úgy foly-
tatódott, hogy csak néztem: most mi van, 
mi történik? Nem igazán értettem, nem volt 
tiszta az egész, de ahogy haladtunk előre 
egyre jobban vártam és kíváncsi voltam, 
hogy mi fog történni a végén. Az OST-k 
egyébként sokat emelnek az anime hangu-
latán, szerintem nagyon jó zenék készültek 
hozzá. Az opening valami borzalmas, az 
endinget viszont kifejezetten szeretem. Su-
zuya többet szerepel végre, aminek nagyon 
örülök. Viszont Kanekit még mindig nem 
teljesen értem. A mangát nem olvastam, de 
azt kell mondjam, hogy az anime színvona-
la nem a legjobb, így is érződik, hogy nincs 
elég jól összerakva. Mindenesetre felkel-
tette az érdeklődésem, hogy elolvassam a 
mangát, viszont a rajzolása kissé taszít. Még 
két rész van hátra, kíváncsian várom, hogy 
mi fog történni.

Kamisama Hajimemashita 2 Tokyo Ghoul 2

Hát számomra ez egy szörnyen fárasztó 
anime lett, mást se csinálnak a karakterek 
csak szenvednek. Nem sikerült megked-
velnem egyetlen egy karaktert sem úgy 
igazán. Kousei és Kaori viszonya nagyon 
szenvedős, de főleg Kousei kiakasztó. A 
komolyzene se áll hozzám közel, ráadásul 

sikerült olyan darabokat beválasztani, hogy 
amikor a közönség meglepetten nézett, 
nem tudtam eldönteni, hogy akkor ez most 
jót vagy rosszat jelent? Ezek a darabok na-
gyon nem tetszettek, még véletlenül se 
kedveltették meg velem jobban a komoly-
zenét, sőt…

Őszintén szólva nagyon várom már, 
hogy vége legyen, nekem ebből az animé-
ből 12 rész bőven elég lett volna, szörnyen 
sok benne az ismétlés, állandóan önmagu-
kat ismételgetik a karakterek. Tsubakinak 
túl sokáig tartott mire rájött, hogy szereti 
Kouseit, már mindenki tudta rajtuk kívül. 
Zavaró volt, hogy nem mondták meg, Ka-
orinak mégis milyen betegsége van, nem 
vagyok orvos, a betegségekben sem va-
gyok otthon, úgyhogy ezt még nem sikerült 
összeraknom.

A mai napig nem tudom megérteni, 
hogy miért kellett a 12. résznél a legna-
gyobb tetőponton elvágni az első évadot, 
amikor a második évad első része pontosan 
ott folytatódott, ahol abbamaradt, úgy-
mond levezetve ezt a tetőpontot. Azzal, 
hogy ezt a két részt megszakították sze-
rintem a tetőpont hatását eléggé legyen-
gítették, úgyhogy ez szerintem egy jó nagy 

Shigatsu wa Kimi no Uso
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Olyan mintha az animében egyes moz-
zanatok kimaradtak volna, számomra nem 
teljesen kerek a sztori. A „Kaori Watariba 
szerelmes, jaj én csak barát vagyok” Kousei 
szenvedéstől már kikészültem. Ezt persze 
csak Kousei hiszi, ez már az elején látszott, 
hogy nem így van. De istenem, hogy ez a 
karakter semmit nem lát a szemétől vagy 
a szemüvegétől? Fárasztó volt Kousei má-
sik szenvedése is, hogy megszabaduljon az 
anyja emlékétől, túlságosan elnyújtották.  
Most vagy kapunk egy mesebeli  happy 
endet vagy egy nagyon drámai véget. Én 
inkább az utóbbira szavazok, ha már ennyi-
re szétdrámázták az egészet, most már ne 
csináljunk belőle happy endet.

Az animéről korábbi cikkemben nem 
nyilatkoztam túl jól, és a véleményem 
továbbra se változott. Bár az utóbbi ré-
szekben már kevesebbet szerepelt Kohi-
na. Ennek ellenére valami nekem mégis 
hiányzott. Hiába voltak benne tetszetős 
karakterek, Sakurai Takahiro és Ono Dai-
suke pedig a kedvenc szinkronszínészeim 
közé tartoznak, mégis valami szörnyen hi-
ányzott.  Egyszerűen laposnak éreztem, a 
poénok nem jöttek át. Nem mondom, hogy 
untam, de mosolyt csalni az arcomra nem 

igazán tudott. Ennél jóval többet lehetett 
volna kihozni belőle. Gondolkoztam rajta, 
hogy vajon mi lehetett az, ami miatt ilyen 
üres volt nekem az egész és furcsa mód 
arra jutottam, hogy a zenei aláfestés hiánya 
okozta. Volt benne egyáltalán bármi aláfes-
tő zene? Nem emlékszem rá, de ha volt is, az 
annyira gyenge lehetett, hogy nem maradt 
meg belőle semmi. Számomra egy nagyon 
felejthető anime volt, megnéztem, de külö-
nösebben semmilyen benyomást nem tett 
rám azon kívül, hogy Kohinát még mindig 
utálom. 

Kokkuri-san

Magic Kaito 1412

A Kaito végig követte azt a tendenciát, 
amit az elején elkezdett. Semmi különlege-
set nem mutat nekünk, de úgy gondolom, 
hogy mégis nagyon szórakoztató. Conan 
többször is feltűnik benne, igaz csak kis-kis 
részletekre. Kaitót többször is majdnem el-
kapják, de valahogy természetesen  mindig 
megmenekül vagy elengedik, mert hát, ha 
elkapnák vége lenne a sztorinak. Továbbra 
is érdekesnek tartom, hogy hogy lopja el a 
dolgokat, a szinkronhangot nagyjából már 
megszoktam, de még mindig nem vagyok 
vele teljesen kibékülve.

Igazából el tudnám még nézni. Ha ez is 
olyan hosszú lenne, mint a Conan, nem len-

megint egy szezonnal megszakított animét 
fogunk kapni. Mindenesetre már most is 
elég felkapott, úgyhogy nagy durranást vá-
rok tőle. (Bár őszintén szólva a trailer alap-
ján semmi ilyesmit nem éreztem.)

Show by Rock!: Az anime egy androidos 
játékon alapul, amivel én személy szerint 
játszottam és játszok még mindig, így min-
denképpen nézni fogom az animét. Túl so-
kat nem várok tőle, nem hiszem, hogy nagy 
szám lesz. A játékban rengeteg banda van, 
így biztos, hogy ezek közül nem lesz benne 
mind. Nekem személyes kedvencem a Tri-
chronika, az énekes énekhangját Miyano 
Mamoru fogja adni, bár a játékban nem ő 
énekelt, így nekem ez kissé fura lesz.

ne vele bajom (na jó azért ne legyen annyira 
neverending, de jöhetett volna még dupla 
ennyi rész). Kaito és Aoko nagyon cukik, 
Aoko mindig szidja Kaito Kidet Kaito előtt. 
Az apjára ütött, aki rendszerint elkotyog 
valami belső információt Kaitónak a drága-
kövekkel kapcsolatban. 

A tavaszi szezonos animék közül, amiket 
várok és tervezem nézni: 

Kekkai Sensen: érdekesnek tűnik, plusz a 
karakterek felhozatala is eléggé csábító.

Owari no Seraph: Erre is mindenképpen 
kíváncsi vagyok, a karakterek tetszetősek, 
a vámpír vonal nálam plusz pont. Mivel 
októberre már be is jelentették a második 
évadot, így biztosak lehetünk benne, hogy 

Tavaszi szezon
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Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revo-
lutions: 
Már a második évad is vicc kategória volt, 
de ennek ellenére én nagyon szeretem az 
utaprit. Nem várok semmi jót az animétől, 
pláne ha követi a második évad tendenciá-
ját. Jó lenne, ha a Quartet nightot is jobban 
megismerhetnénk végre és kicsit kilépné-
nek a sablon sztoriból. De ha mást nem is, 
legalább megint megkapom a töménytelen 
bishi adagom egy kis zenével megspékelve.

Catrin véleményei:

Javaslom, aki nem akar szörnyülködni az 
bátran folytassa az olvasást a Death Parade 
címre ugorva!

Továbbra is egy nagy nulla az egész... 
semmi értelme, ez egy rosszul felépített, 
unalmas, eseménytelen sorozat, totálisan 
érdektelen karaktergárdával. Egyszerűen 
akárhogy gondolkodom, semmi pozitív 
nem jut róla az eszembe, már a kezdetben 
jó OST-jét is unom. Ez a második évad rá-
adásul tele volt időhúzással és gyenge meg-
oldásokkal. Se Slaine magasabb körökbe 
jutása, se Inaho kvázi kiborg léte nem tette 
hatásosabbá a sztorit. Az újonnan behozott 

Aldnoah.Zero 2

Durarara 2

hercegnő fárasztó, a réginek pedig nem sok 
funkciója van, persze arra pont elég, hogy 
Slaine kielégülhessen a megnyugtató je-
lenlététől. A csaták szintén gyengébbek az 
előző évadhoz képest, ki kíváncsi arra, hogy 
szerencsétlenkedik ez a sok ultrasznob 
marsi, és hogy számolja ki Inaho speckós 
szemével a győzelmüket. Nem! Nem ezek-
től a tipikus “jaj de cool” mecha szövegektől 
lesz izgalmas egy ütközet. Inaho nem elég, 
hogy eddig is fadarab szinten élt, most már 
úgy adja a fapofát, hogyha nem lennék ek-
kora “azért is befejezem” animekocka, már 
az első képernyőre kerülése vagy hangfosz-
lánya után egyből a kukába vágtam volna és 
elfelejteném örökre őt az animével együtt. 
Amúgy most a végére sikerül a srácoknak 
ismét közel kerülni egymáshoz. De nem ér-
dekel, csak legyek már túl rajta. 1 pont, és 
ennek fényében az első évadjának is vissza-
veszem azt a jótékony 4 pontját mondjuk 
kettőre.

Erről csak röviden, mert elhatároztam, 
hogy lassan követem. Elég belőle havi két 
rész, így ki fog tartani nyárig, amikor jön a 
folytatása, azt szintén ilyen lassan nézem 
majd. Így mindig kapok majd egy kis “drrr” 
adagot (uhh, így belegondolva ez sokáig 
fog tartani, de valahogy most ez a módszer 
tetszik). Eddig gyengébb, mint az első soro-
zat, már nem olyan különleges és meglepő, 
de azért hozza a hangulatát. A zenéit még 
mindig imádom... az új openingbe is tel-
jesen beleszerettem. Legnagyobb hibája, 
hogy már túl sok karakterrel operál, ettől 
számomra érdektelenebb lett.

Death Parade

Ennyi negatívum után jöjjön egy igazán 
jó cím, nálam egyértelműen a Death Pa-
rade lett a szezon legjobbja. Változatos és 
elgondolkodtató cucc, egyedi hangulattal. 
Tetszik, hogy a kis főszál mellett megőriz-
te epizódikusságát is érdekes esetekkel és 
szórakoztató játékmódokkal. A karakterek 
kíváncsivá teszik a nézőt és egész szeret-
hetőek. Zenében és látványban is reme-
kel az anime, jól váltogatja a humoros és 
drámai jeleneteket is, szóval csak ajánlani 
tudom azoknak, akik tényleg valami újra 
vágynának ezekben a gyenge szezonokban. 
Összességében/elemeiben/mondanivaló-
jában ez is sok sablont hoz, de feldobja a tá-
lalás, ami folyamatosan agyalásra motiválja 
a nézőt. Kellemes így ebben a tizenrészes 
formában, de szívesen néznék még belőle. 
Túlzottan azért nem gyakorolt rám nagy 
hatást. 7-8 körül fogom pontozni.
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Sajnos erre is ráuntam, még az a sok 
férfi se nyűgöz le benne, de továbbra is 
tartom, hogy a történelem vonalat, bár 
tempósan, de korrektül adaptálja. Ez a 
sorozat csak azoknak való, akik képben 
vannak a korszakkal, na és persze azoknak, 
akik szeretnek “badass” pasi ütközeteket 
nézni (mondjuk ilyen téren se kiemelkedő, 
szerencsére nem lett totálisan shounen 
fightos, ez is inkább egy “duma-anime”). 
Szóval egy újabb játékadaptáció, ami nem 
nyűgözött le, bár nem is vártam tőle sokat, 
csak egy kis kikapcsolódást. Ezt hol hozza, 
hol nem, elég lájtos a viszonyunk. A zenével 
és a látvánnyal nincs problémám. Az utolsó 
részekben valószínűleg még kicsit pörögni 
fog, aztán nyugisan végleg útjára indul a 
békés Edo-kor. Attól tartok, 5-nél nem fo-
gok rá többet adni.

ge elképzeléseket láthatunk. Folyamatosan 
nyomatják ezt a sok agyalást és taktikát 
ellenük, behoztak egy rakás új karaktert, 
akikre rápazarolták az évad felét. Na jó a 
régi karakterek is legalább ennyi jelenetet 
kaptak, de igazából senki nem csinál sem-
mit, csak beszélget a semmiről. Nem jutnak 
egyről a kettőre, és ez nagyon bosszantó. 
Ami tetszik: az új op nagyon, jó újra látni, 
ahogy Kazuki és Soushi harcolnak (bár ezt 
nagyon eltúlozták, ami szintén teljesen 
logikátlan vagyis inkább deus ex machina), 
a hangulata még mindig a régi. Hát ennyi. 
Érdekel továbbra is, de kizárt, hogy értel-
mesen lezárják ezt az új évadot. Aztán vagy 
hagyják végre békében nyugodni vagy ha 
újra hozzányúlnak, azt végre tartalommal 
megtöltve tegyék. Mert ilyen időhúzások-
nak és “azt se tudom mit akarok”-nak pont 
annyi értelme van, mint az Aldnoáhnak: 
semmi. Ami különösen fáj, hogy felnőttek 
a karakterek és bár láthattunk életszelete-
ket, de azok is olyan gyengék... az új dolgok/
helyzet bemutatása helyett több értelme 
lenne egy tartalmas slice of life adagnak. 
Akkor talán nem csak azon félnénk, Kazuki 
és Soushi mikor bojszlávol össze, és talán 
kezdenének valamit a körülöttük lévő höl-
gyekkel pár üres beszélgetős jeleneten kí-
vül. Persze megfelelő mecháskodások mel-
lett, mert ez még mindig a Fafner anime... 
Na mindegy, nem ragozom tovább a meg 

lönösen mikor azért szurkolok, hogy vala-
melyik karaktert még jobban megszívassák 
vagy mikor tűkön ülve várom, hogy a rész 
végére eljussunk valamelyik sokadjára a 
képünkbe tolt esemény végére. Igazából 
már nem unom úgy mint eleinte, szóval 
kerekedett valamerre, és amennyire tudott, 
értelmet nyert. Aránylag leköt, már a lányok 
se bosszantanak benne (bár Ginko sokszor 
fárasztó), de elképesztően gyenge anime. 
Talán 4-et adok rá. Kicsit még visszatértve 
a hang-élményekre: a “kuma shock”, “yuri 
kuma” és “gaogao” okozta kellemetlensé-
geket azt hittem, már nem überelhetik, erre 
jött a “delisaszuszmélü” és a “szorevaszek-
sisabadaduu”(Suwabe Junichi innen csókol-
tatlak). Ha valamit nem fogok elfelejteni, 
akkor az ez...

nem történt dolgokat. Ha jókedvemben 
leszek, 6-ra pontozom. Többet egyelőre 
jószívvel sem nézek ki belőle, kevesebbet 
pedig azért nem, mert még mindig túlságo-
san szeretem.

Fafner - Exodus

Yuri Kuma Arashi

Sengoku Musou

Szeretem ezt a franchise-t, de ez az új 
darab nagyon gyenge lett, amit eléggé saj-
nálok. Tartottam ettől, nem is értem miért 
vállalták ilyen szellemben tovább a szto-
rit. Lényegében minden részegységében 
ugyanaz megy: harc a rejtélyes festumok 
ellen, akiket úgyse tudnak végleg legyőzni 
és az együttélés gondolatára is csak gyen-

Nézzük mi is kerekedett ebből a leszbi 
meséből: egy írtózatosan szájbarágós és 
szentimentális maszlag. Szeretne egyedi és 
érzelmes lenni, erre dolgozik a sok idegesí-
tő hangeffekt, a látvány és a mélynek szánt 
rejtélyesen egyértelmű barátság sztori. De 
ez nem igazán sikerült, felejthető darab. 
Talán ha nem lenne minden szimbóluma 
ennyire egyoldalú és egyértelmű, akkor szó-
rakoztatóbb lenne. Kb. semmit nem bíznak 
a fantáziánkra, puzzle darabkáinak kirakási 
nehézségét pedig egy óvodás is sértőnek 
gondolná. Néha azért elmulatok rajta, kü- Akatsuki no Yona

Vége ennek a könnyed shoujo fantasynak 
is... tökéletesen félbevágták a negyedik sár-
kány behozásánál. Egyszer majd biztos foly-
tatják, aki pedig nem tud várni, olvashatja a 
ki tudja még hány évig futó mangát. Mindig 
említem, hogy nekem ez egy egyszerű, nem 
túl kiemelkedő sorozat, de egész intelligens 
és a lassúsága se túl zavaró, ha megnézzük, 
mi célt szolgál. 
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Az utolsó zöld-sárkányos részek jobban 
pörögtek, Yona karaktere még szerethe-
tőbb lett, még többet fejlődött. Ehhez 
remekül passzolt az új pörgős opening és 
a gyönyörű ending, mindkettőt rongyosra 
karaokeztam már itthon. A Yona-Hak páros 
továbbra is shippelnivaló, tetszetős elem, 
de pár aranyos pillanaton kívül semmit nem 
kaptunk. Állítólag ez a mangában sem jár 
előrébb, ami sajnálatos. A történet pedig 
azon kívül, hogy hercegnőnk erősödött és 
szorgalmasan gyűjti a harcos szépfiúkat 
szintén nem jutott előrébb. Így nagy kár, 
hogy ezt most adaptálták... Kellemes ki-
kapcsolódást nyújt, de kell hozzá kedv, kü-
lönben alig köti le a figyelmemet. Igazából 
megérdemelné a 7 pontot, de érzelmeimet 
tekintve egyelőre maradok 6-nál.

Közben szándékosan az arcunkba tolják a 
sok lényegretörő leszbi és Tusk-Ange fan-
service-t, ami hol nevetséges, hol jó poén., 
de így is úgy is szórakoztató. Igazából min-
den hülyesége ellenére, szerintem totálisan 
komolyan gondolták a stúdiónál, hogy ők 
most egy ilyen “pofátlan” sorozatot gyárta-
nak. Végül is miért ne? Egy élmény az fix, ha 
gáznak nézi az ember, ha imádja, nem tud 
elmenni mellette. Engem szórakoztat ez a 
koncepció, tipikusan az “annyira rossz, hogy 
már jó” kategória. De megértem, ha sokak-
nál kiveri a biztosítékot. Tipp: 1. ne vedd 
komolyan, bármennyire mutatja a komoly-

a következő részt, pedig kívülről tudom. 
És hamarosan megjelenik Japánban az új 
film is a Fukkatsu no F. Néztem a trailert... 
Freezának ez az új arany színe elég vicces, 
és persze mellőzi a kreativitást, de a célnak 
remekül megfelel. Remélem tényleg szó-
rakoztató filmnek nézünk elébe. Már alig 
várom, így olyan szinten ráfüggtem a movie 
hivatalos oldalára és blogjára, hogy napon-
ta követem a friss bejegyzéseiket és irigy-
kedem, hogy nem Japánban élek és nem 
kapok Toriyama artbookot meg egyebeket 
a gyors mozilátogatás mellé és stb-stb. Re-
mélem a film nem ismét csak Gokut ajnároz-
za majd. Félreértés ne essék, szeretem azt a 
félnótás zsenit, de több Vegetát akarok! És 
használhatóbb többieket! Mondjuk az előző 
Kami to Kami film is nagyon tetszett, így 
reménykedem.

Jaj, mostanság annyi rész kimaradt vala-
mi maraton közvetítés miatt, hogy a szívem 
is belefájdul. Már alig várom, hogy a végére 
érjünk, most épp ott tartunk, hogy Goku és 
Vegeta megmutatják az új fülbevalójukat 
Buunak. Különböző oldalakon azt tippel-
getik, hogy 60 körül zárják le, ami még 13 
részt jelentene... Én viszont annak örülnék, 
ha lezárnák 52-nél, mert ha lenne eszük és 
ha ügyesen vágnak, akkor simán belefér 
még 5 részbe a manga hátralévő sztorija. 
Jaj de jó lenne, ha ennyit kivágnának, de ez 
sajnos naiv elképzelés. A Buu elleni tápos 
Goku győzelem amúgy is erőltetett zárása 
a sztorinak, de azért szeretem. Legalább 
ismét van Vegeta, megint az egekbe fan-
girlködhetem magam tőle. Szóval jól elva-
gyok a Kai-jal, mindig elképesztően várom Cross Ange

Dragon Ball Kai (2014)

Mindjárt vége a Sunrise szórakozott 
troll-animéjének! Erről nem szeretnék sokat 
nyilatkozni, mert az egy magazinban vállal-
hatatlanul hosszú lenne. A lényeg, hogy a 
sztori sablonos baromság egy rakás Sunrise 
önlopással és mecha-kliséheggyel karöltve. 
A karakterek vagy idióták vagy fárasztóak, a 
főgonosz Embrio-sama pályázhat az év ciki-
je címre, az ostoros lolinak meg kéne halnia, 
de sajna nem fog... és még sorolhatnám. 

ságot is, az csak álcázni próbálja a nyáladzó 
otakukra építő marketinget, 2. gondolj 
rá úgy, hogy ez egy paródia sorozat és 3. 
legyél otthon Gundam és Code Geass vo-
nalon, így már semmin se lepődhetsz meg. 
Ami a pontját illeti, nem tudok dönteni. 
Objektíven nézve ez egy orbitális nagy ba-
romság, melynek fényében nem érdemelne 
többet 4-nél, de engem annyira megvettek 
vele, hogy 6-7 ponton gondolkodom. Mivel 
azért dúskált számomra fárasztó/gagyi pil-
lanatokban is, így talán 5-6 körülire értéke-
lem majd. 
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Tetszetős sorozat lett. Hangulatos sei-
nen, aminek van lezárása. Mostanság már 
ez önmagában örömteli. Igazán egyszer 
sem ájultam el tőle, a története elég egy-
szerű, de az érzelmi része/tálalása egész jó. 
Tetszett, ahogy Shinichi sztorija váltott, és 
hangsúlyosak lettek a rendőrök is. Persze 
helyenként túl hatásvadászra akarták kihoz-
ni a jeleneteket, amik nem mindig sültek 
el jól. A karakterek egyébként Shinichin és 
Migin kívül szinte jelentéktelenek, ami ösz-
szességében nem zavart, mert máson van 
a hangsúly, de azért kár érte. Minden hibája 
ellenére elégedett vagyok a sorozattal. 
Többet nem igazán vártam tőle. 7 pont. 
Azért remélem az utolsó részben nem lep-
nek meg semmi nagyon nem tetsző barom-
sággal, de nem hiszem.

Nem sok újat tudok mondani, olyan 
mint eddig: középszerű. Az új történetszál 
Chibiusával és az új ellenségekkel erősen 
elmenős és fárasztó... Persze most lehet 
aggódni: sorra tűnnek el a lányok. De izgi... 
Egyébként elnézegetem, még messze a 
vége, viszont egészen nosztalgikus ezt és 
a DB sorozatot együtt követni. Ha másért 
nem, ezért az élményért mindenképp 
megéri.

Hayami Sho seiyuu nevét és tudtam, hogy 
néznem kell (igen, ez az a fujoshi pont, ami-
kor a színész miatt választjuk a sorozatot). 
Még azért meggondolom...
Shokugeki no Souma: Ezt nem fogom kö-
vetni, de kicsit érdekes a főzős téma miatt.

Danna ga blabla: Na, ha ennek a folytatás-
nak vége, akkor lehet végre beiktatjuk ezt 
az animét is, mert rövid, a témája pedig szó-
rakoztató: az otaku és a felesége.
Ore Monogatari!: Poén, hogy a főszereplő-
je nem sablonos bishi srác, de ennyi. Nem 
fogom követni, de azért figyelem majd róla 
a véleményeket.

Denpa Kyoushi: Ennek tetszik az alapszitu-
ációja, szórakoztató cucc lehetne, de a di-
zájn valami rémesen debil, ráadásul hárem 
anime, így felejtős.

Nagato Yuki: Majd egyszer megnézem, ha 
már az eddigi Haruhi címeket is láttam.

Még nem döntöttem teljesen el, hogy 
miket nézzek, ez úgy is akkor alakul ki iga-
zán, ha elindultak. De azért vannak elkép-
zeléseim.

Amiket biztosan hétről-hétre szeretnék:
Arslan Senki: Régebb óta érdekel a sztori, 
így végre megnéztem a ‘90-es ováját is. 
Alapvetően tetszik, de a régi anime nem 
jó adaptáció, teljesen félbe van vágva. 
Remélem az új jobb lesz, bár itt kicsit még 
szoknom kell Arakawa (FMA) dizájnját, ezen 
a téren a retro jobban tetszik, bármennyire 
szép az új.
FSN: UBW 2. fele: Ahogy ősszel, úgy most 
is hétről-hétre tervezem. Igazából nem va-

gyok nagy FSN párti, engem a Fate/Zero 
nyert meg, de kellemes kikapcsolódás, jó 
anime, totálisan a korábbi sorozatra emlé-
keztet.
Kyoukai no Rinne: Ez még nem fix és az is 
lehet, hogy csak belekezdek, aztán egyszer 
majd folytatom. Azért érdekel, mert az 
Inuyasha alkotójának,Takahashi Rumikónak 
a mangáját adaptálja. De attól tartok gyen-
ge lesz...

Amik még érdekelnek:
Kekkai Sensen: Ááá seinen, áá Bones, ááá 
tetszetős dizájn, áááá Koyama Rikiya. Szó-
val nagyon érdekel, de azért tartok tőle. 
Ráadásul ez is még futó mangát adaptál. 
Ha minden igaz, párom Hirotaka nézni fog-
ja, így majd őt faggatom és ha neki tetszik, 
akkor később én is megnézem.

Ninja Slayer: Ez először nem izgatott, de 
aztán megláttam az egyik főszereplőnél 

Sailor Moon Crystal

Tavaszi szezon

Kiseijuu
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