Szezonos animékről

Írta: Hirotaka, Venom

Hirotaka: Babylon / Kabukichou Sherlock / Kandagawa Jet Girls / FGO: Babylonia / Houkago Saikoro Club
Venom: Beaststars / Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo / Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta
yo ne! / Rifle is Beautiful / Hataage! Kemono Michi / Phantasy Star Online 2 / Shinchou Yuusha
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szubjektív
Hirotaka véleményei

Kabukichou Sherlock

Babylon
A Seikaisuru Kado írójának új műve, és mivel azt szeretem, így ez is eléggé felkeltette az
érdeklődésemet. Továbbá thiller, meglehetősen
sötét és persze felnőtt karaktereket szerepeltet.
Köszönhetően az Amazonnak kapásból három
rész jött ki, viszont utána két hetet várhattunk a
folytatásra. Egy fiktív jövőben járunk, ahol létezik
a Tokió melletti Shiniki kerület, ami majdhogynem
önálló városállam. Itt különleges nyomozó Seizaki Zen, aki egy gyógyszergyári ügy kapcsán sokkal
több dologra derít fényt, mint gondolta, és ennek
csak első része az önkormányzati választás mögötti konspiráció.
Az anime kimondottan játszik a hatásvadász jelenetekre és cliffhangerekre, emiatt aki
vevő ezekre, igencsak izgalmasnak fogja találni
az animét. Az első részben kimondottan váratlan
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fordulatnak lehetünk tanúi. Utána már visszatér a
szimpla konspiratív nyomozós címek kerékvágásába, de továbbra is feszített tempóban marad,
rövid lassításokkal, hogy megismerjük a karaktereket. Egy-két dolgon el is gondolkodhatunk.
A zene minimalista és nem is kiemelkedő, de
hangulatos, az OP nagyon rövid, az ED felejthető.
A grafika nem kiemelkedő, hozza az elvárásokat,
és van egy egyedi vonása. A karakterek jól meg
vannak rajzolva, a környezet pedig a tipikus japán
nyomozóiroda (stb.) képét adja. Egész sok mindent berajzoltak a háttérbe, nem csak odacsaptak
pár szekrényt, azt kész. A tájképeket felejtsük el,
sötét, pasztelszínű, komor városrészeket fogunk
látni, így a beszűkült tér tovább mélyíti a thriller
nyomasztó hangulatát. A történettől várhatunk
még nagy dobásokat és a Kadót ismerve akár ki is
fordulhat önmagából. Nekem tetszik és kíváncsian várom a folytatást. Sok még a kérdőjel és sok
minden fog történni. Két szálon futónak mondanám a cselekményt, de összekötődik több ponton
is, majd meglátjuk.

Régen fordult már elő, hogy egy animétől
homlokegyenest mást kaptam, mint amire számítottam, és ebben most semmi negatív érzés
nincs. Az anime ugyan tavaszra lett ígérve, de végül őszre tolták. Egy félig-meddig komoly alvilági
detektív sztorit vártam, tele Holmes utalásokkal.
Nah most ez minden, csak nem komoly. Ekkora
agyament, mégis kreatív marhaságot régen láttam. Nemcsak a Sherlock Holmes történeteket
rúgja seggbe, hanem jó nagyot bemutat az összes
sablonos detektív történetnek. Lényegében ez
egy paródia.
Kabukichou negyed mélyén van egy bár,
ahová bárki bemehet a bajával, és a helyi önjelölt
nyomozók pedig talán segítenek rajta, ha eleget
fizet a delikvens. Mrs. Hudson - aki egy izmos, szakállas transzi - vezeti a kócerájt és nem ő az egyetlen, aki képviseli az LMBTQ+ vonalat. Az anime

remekül, kicsit ezt is karikaturizálva, de mégis tisztelettel szerepelteti ezeket a karaktereket. Kapunk öt nyomozót, köztük Sherlockot, aki jól hozza a figurát, mert a különcök között is tud különc
lenni. Úgy néz ki, mint egy hajléktalan, csendes és
a végkövetkeztetéseit rakugo műfajban adja elő.
De a többieknek sem kell kattantságért a szomszédba mennie, ott az idióta parókás Ledstrade, a
piperkőc nyomozó, aki mindig kesztyűben van, de
így is megtörli a kezét, és még sorolhatnám egészen a shota Moriartyig.
A grafika a helyén van, részletes, de semmi
kiemelkedő. Mégiscsak Production I.G, a karakterdizájn pedig a Joker Game-ből lehet ismerős,
felnőtt, markáns arcú karakterek. A zene főleg a
harmincas éveket idézi, illik hozzá.
Ez az anime egy fricska, egy görbetükör az
összes nyomozós sztorinak és elképesztően abszurdan vicces.
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Kandagawa Jet Girls
Ez a cucc egy F kosárba csomagolt hulladék.
Lehetett volna belőle egy új Keijo, de a Jet Girls
maximum földön csúszva lábat csókolhat neki. Az
egésszel több probléma is van, de a legnagyobb,
hogy a címben szereplő sport erősen háttérbe
van szorítva. Értsd, öt rész alatt volt két futam,
köztük meg sok minden más, klubépítés, random
dumálás. Ellentétben a Keijóval ahol egymást
érték az ecchierdővel dúsított meccsek. És ezen
még az sem segít, hogy yuri baitet pakoltak bele.
Sőt, leszbi párt is kapunk. Viszont vannak mellek,
jó nagyok, amik arra is berezegnek, ha elmegy a
közelben a vonat. Félreértés ne essék, itt is van
ecchi bőven, így érdemes az uncensored verziót
nézni.
A történet nem több annál, hogy főszereplőink alulról indulnak és a legjobbak akarnak lenne a Jet race-ben. A grafika átlagos, a futamok
CG-vel erősítettek és amúgy elég unalmasak. Egy-
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szóval minden téren van ennél jobb, de aki már
minden hasonlót látott, az nézheti ezt is, egyszer
meg lehet.

F/GO: Babylonia
A Fate/Grand Order kicsit hányattatott sorsú gyermeknek tűnik. Minden címét eddig más
stúdió készítette, ami erősen meg is látszik rajta. A
Babylonia a játék utolsó előtti arcját dolgozza fel,
ismét egy grálháborút láthatunk. Aki látta a két
évvel ezelőtti OVÁt vagy esetleg játszott a játékkal, annak nem kell mondanom semmit. Hőseink,
Mash és a Ritsuka ezúttal Gilgamesh birodalmába látogatnak (őt ugye ismerjük a Stay Nightból
vagy a Zeróból) és ott különféle szolgákkal, mint
Leonidász, Merlin, Ushiwakamaru tesznek rendet
ebben a szingularitásban.
A Cloverworks adaptációja eléggé vegyes
képet ad. Egyrészt a tájak nagyon szépek lettek,
viszont statikusak. Uruk is kellően élő, hangulatos város lett és nagyon a karakterekre sem lehet

panasz, de már akad itt-ott némi részletszegénység. Ami viszont rémes, az a harc közbeni animáció, mert ezt így ebben a formában olykor nézni
is rossz. Az egyik percben szépen megrajzolt fa a
következőben már egy sematikus gyerekrajznak
látszik. Néha hasonlít a Dororo utolsó részeire
például.
21 részt fogunk kapni, így még sok mindent
nem láttunk, történnek majd a dolgok, egyelőre
túlzottan nem kapott el ez a Fate hangulat, nem
úgy, mint a címlapsztori El Melloi II (4. oldal). Azért
kellemesen nézhető és jobb, mint mondjuk az Extra vagy a Apokripta. A zene sem fog megmaradni,
ráadásul sikerült az A-1 Picturestől kölcsönkérni a
kedvenc recsegős hangeffektet, amitől a falnak
megyek. Viszont kapunk ecchit, nem is keveset: az
egy dolog, hogy Ishtar lényegében bikiniben pózol és Ushiwakamaru is lengén páncélozott, de az
anime nem rest kihasználni minden alkalmat, amikor seggeket mutogathat. A hölgyek pózőr Gilgamesh felsőtestével vígasztalódhatnak.

Houkago Saikoro Club
A cuki lányok cukiságokat csinálnak következő részében társasjátékozunk. Bizony, hagyományos kártya és táblajátékokat játszunk, aminek
a szigetországban nincs akkora kultúrája, mint
Európában. Ezt az anime amúgy szóvá is teszi. Lényegében ennyi a sztori, a három barátnő összejár
és társasoznak, néha pedig csapódik hozzájuk pár
ember. Ami nagyon jó, hogy létező, akár itthon,
de Európában tuti kapható játékokkal játszanak
és ezeket remekül meg is rajzolták. Ilyen pl. a Marakesh vagy az Escape from Atlantis. De a boltban
a háttérben olyan játékokat is láthatunk, mint Catan, Dixit, Carcassone stb. Nagyon kellemes anime, kedves, cuki karakterekkel. Remek esti kikapcsolódás. A grafika és a zene is átlagos, jobb, hogy
inkább a játékokra helyezték a fókuszt. A részekben amúgy némi slice of life elem keretében, mint
suli, utazás, dumálgatás, mindig játszunk egy játékot, aminek a szabályát el is magyarázza a board
game fan csajszi, és már nyomhatjuk is a játékot.

Tartalomjegyzék

△

Anime

030

szubjektív
Venom véleményei
Az őszi szezontól valamiért semmit sem vártam, kezdetben szinte egyetlen cím sem fogott
meg annyira, hogy lelkesedjek érte. Aztán jött a
meglepetés, mitöbb, kellemes meglepetés, hogy
sorban jöttek a jobbnál jobb sorozatok én pedig
azon kaptam magam, hogy már 10-et is betáraztam a megnézendő listámba. Jöjjön most az én
ajánlóm, amiket szerintem mindenkinek érdemes
lehet bepróbálni, hátha rákattan.

1. Beaststars
Gondolom már mindenki látta a Disney
Zootopiát (magyarul Zootropolis néven futott a
mozikban), ahol egy olyan világot mutattak be,
amiben állatok helyettesítették az embereket. A
Beastars tagadhatatlanul lemásolta a Disney koncepcióját, de míg az amerikai változat főleg a gye-
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reknek szólt, a japán pedig főleg a felnőtteket célozza meg. Nem véletlenül mondom ezt, mert aki
belekezd ebbe a sorozatba az készüljön fel elég
kemény témákra, amiben benne van a kannibalizmus, a nemi és faji szerepek és egy elég kemény
társadalomkritika is.
A történet főhőse Legosi a szürkefarkas (a
nevét a klasszikus magyar horror színészről Lugosi
Béláról kapta), aki egy iskolában tengeti mindennapjait.
Az iskola sem egyszerű, ugyanis mindenféle állat jár oda, de alapvetően két nagy csoportra lehet osztani őket: ragadozók és növényevők.
Ebben a társadalomban általános (és valahol természetes) súrlódás van a két csoport között, amiket szigorú törvényekkel próbálnak egyensúlyban
tartani. Ami tiltott, az a húsevés, így a ragadozók
kénytelenek tojáson és tofun élni (előbbit ne is
kérdezzétek honnan van… vicces sztori), de ez so-

2. Ore wo Suki nano wa
Omae dake ka yo

kaknak idős korban már kezd kevés lenni és egyre
jobban eluralkodik rajtuk a vérszomj.
A történet ott kezdődik, hogy a suliban
egyik reggel egy félig elfogyasztott Alpakát találnak, aki a dráma klub egyik tagja volt. Az elkövető
ismeretlen és a tragédia alaposan felkorbácsolja
az indulatokat. Legosi vonakodva ugyan, de elkezd
nyomozni, hogy lehetett a gyilkos, de leginkább
csak a saját önértékelési válságát találja meg. Közben megismerkedik Haruval a fehér törpenyúllal,
akibe még bele is szeret, ami tovább bonyolítja a
helyzetet.

Isekaik és a sport animék mellett a romantikus komédiákkal is Dunát lehetne rekeszteni,
így jogos, ha legtöbben már bottal sem piszkálják
meg az aktuális szezonos kínos-sulis-románcot.
Azért szerencsére évente 1-2 darab azért tartalmaz valami eredetiséget is, de hogy az Oresuki
ezek közé tartozik-e, azt még így 5 rész alapján nehéz megítélni. Egy biztos, hogy borzasztó vicces
tud lenni.

A Beastars egy díjnyertes manga alapján
készült, bár nem igazán hagyományos technikával, ugyanis az összes szereplő 3D-s és borzasztó igényes lett. Sajna ez is Netflixes, így jelenleg
legálisan csak Japánban elérhető, nyugaton csak
jövőre jön ki, de nagyon megéri belenézni, még
annak is, aki nincs oda a „furry” témáért.

A felütés szokásos romkom, adott egy suli,
meg egy „tökátlagos” srác, Joro becenévvel, akit
egy nap két osztálytársnője is randira hív. Joro azt
hitte megütötte a főnyereményt, de sajnos hamar kiderül, hogy mind a két lány tulajdonképpen
a srác legjobb barátjába Sun-ba szerelmes és őt
szeretnék felhasználni, hogy összejöjjenek vele.
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Persze a két lány nem tud egymás szándékáról,
Joro pedig a Mennyből a Pokolba kerül egy pillanat alatt… pedig még csak itt kezdődnek a bajok. Ugyanis előkerül egy harmadik lány is, a suli
legkevésbé kedvelt, szemüveges, undok csaja, aki
pedig Joronak vall szerelmet (a srác legnagyobb
borzalmára) és bizony kiderül, hogy a zsarolásban
is fekete öves. Jah, és persze Sun-ról is kiderül,
hogy titkokat rejteget, ami tovább bonyolítja a
helyzetet.
Az az igazság, hogy nekem ez bejött, és
leginkább azért mert eddig egy anti-romkom. Itt
ugyanis az összes karakter egy gyökér, aki folyamatosan a saját csapdájába esik (Joroval az élen)
és jókat lehet nevetni a kínos szerencsétlenkedésen. Remélem, hogy marad is ilyen és nem megy
át kliséhalmazba, mert kár lenne érte. Jah és a
rajza nagyon egyedi és meglepően igényes is.

világban. Az őrangyala még azt is megkérdi tőle,
hogy milyen képességeket szeretne (igen igen,
KonoSuba 2.0 csak megcserélve a nemeket), a
csajszi pedig szeretne teljesen átlagos lenni… de
tényleg a legátlagosabb a világon. A kívánság szó
szerint értendő, ezért az összes élőforma átlagerejét veszi az angyal (beleértve a világpusztító ősi
sárkányt is), így a kiscsaj egy teljesen átlagos szuperhős lesz, aki kb.6800-szor erősebb az átlagembernél.

3. Watashi, Nouryoku wa
Heikinchi de tte Itta yo ne!
Már többször is megénekeltem, hogy a KonoSuba után az isekai stílust nem lehet komolyan
venni és ezt azóta is tartom. Random japán srác/
csaj átkerül egy másik világba és ott háremet épít,
szupererős/okos/szép/stb. lesz és az a feladata,
hogy megmentse a világot a nagyongonosz birodalomtól vagy démontól vagy akárkitől. Persze
mivel ilyen egyszerű az egész, így a kiadót ontják
magukból az ilyen regényeket és animéket, mert
hatalmas biznisz. Tényleg nem hittem volna, hogy
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lesz még olyan isekai, amire azt mondom, hogy
„ötletes”... erre jön az idei őszi szezon és HÁROM
ilyet is találok, de ne rohanjunk ennyire előre.
A <mélylevegő> Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! története is egy sablonos
isekai, amit a főhősnő mindjárt az első epizódban
el is mesél, sőt még elnézést is kér, hogy ilyen klisés háttérsztorija van a történetnek. Adott egy japán iskoláslány, akit egy nap elcsap a már ismerős
Furgon és természetesen újjászületik egy fantasy

Ennyit a nyugis életről, Mile álnéven elindul, hogy kalandozó legyen, barátokat szerezzen
és megpróbáljon teljesen átlagos életet élni…
nem sok sikerrel.
Baromi vicces egy kis isekai, ahol a humor
nagyrésze Mile iszonyatosan erős képességeiből
fakad (és ahogy azokat izzadva próbálja megmagyarázni) plusz a rengeteg anime kikacsintásból,
ugyanis a kiscsaj emlékszik a Japán múltjára és
természetesen a mangákra és animékre is. Az ani-

me kawaii rajzstílusa ne tántorítson el senkit, ez
egy kimondottan humoros paródia, amihez még
egy egész izgalmas történetet is sikerült írni.

4. Hataage! Kemono Michi
Maradjunk az isekaiknál, a Kemono Michiről
egészen a megjelenéséig nem tudtam semmit, az
első 1-2 epizód olyan szinten abszurd volt, hogy
felmerült bennem, hogy ki az az elmebeteg aki ezt
kitalálta? ...Ja, hogy Akatsuki Natsume… a KonoSuba írója… aha, így már mindjárt érthetőbb volt
a dolog. Akkor máris jöhet a kérdés, hogy a Kemono Michi van-e olyan jó, mint az elődje? Nem… És
lesz-e olyan sikeres? Kétlem… De azért szórakoztató? NANÁ!
Genzou a profi japán pankrátor egyik nap
egyenesen a ringből teleportálódik át kiskutyájával egy másik világba, ahol egy gyönyörű szőke
hercegnő várja, hogy elmondhassa neki a világmegmentő küldetése részleteit.

Tartalomjegyzék
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Genzou viszont nem egyszerű hős, bár értelme
csekély és a modora is faragatlan, de a természet
eme hiányosságokat roppant nagy testi erővel
kárpótolta, na meg végtelen imádattal az állatok
felé. Így miután meghallja, hogy a feladata az lenne, hogy szörnyeket öljön, a hercegnőt a földhöz
vágja és megszökik, hogy megmentse a szegény
félreismert szörnyeket. És Genzou előtt nincs lehetetlen, ha az imádott állatait kell megvédenie.

Hamarosan el is híresül, mint valami szuper erős
és perverz hős, aki bármilyen ellenfelet képes
a földbe állítani, de Genzou a hősködés helyett
egy kisállat kereskedést nyit (szörnyekkel). Persze nem lenne isekai, ha nem jönnének az aktuális waifu jelöltet, akik, akárcsak a KonoSubában,
rajta ragadnak hősünkön és nem igazán emelik a
csapat átlag intelligenciáját. Vicces, hogy akárcsak
Aqua, Megumin és Darkness, az itteni lánycsapat,
Shigure, Hanako és Carmilla is a kék-vörös-sárga
színpalettát használják, szóval vicces egybeesés.
Ha szeretted a KonoSubát, akkor adj ennek
is bátran egy esélyt, mert szerintem nagyon kellemesen beteg humora van, és a látványa talán az
egész szezon legszebbje (minden képkockája a sorozatnak simán wallpaper esélyes).

5. Case File nº221: Kabukicho

csavart tettek az adaptációba, az egész környezetet áthelyeztés Japánba, méghozzá a Shinjuku
negyedbe, ahol egy sorozatgyilkos szedi áldozatait és csak a roppant fura magánnyomozók tudják
kideríteni, hogy ki is az elkövető. Azt mondjátok,
hogy ez eddig nem túl eredeti? Nos, a készítők
nem álltak meg itt, ugyanis a szereplők többsége
elég… fura. Kezdve Mrs. Hudsonnal, aki ezúttal
nem egy kedves öreg hölgy, hanem egy két mé-

teres szakállas transzvesztita, aki nem is titkolja,
hogy imádja a fiatal fiúkat. De maga a címszereplő
sem egyszerű eset, bár Sherlock mindig is különc
volt a maga módján. Ha megfejt egy esetet, akkor
nem csak szimplán lenéző okoskodással meséli el
a döbbent egybegyűlteknek, hogy ki volt az elkövető, hanem rakugo stílusban prezentálja a történetet. Avagy leül a földre és klasszikus japán viccmesélő módjára imitált párbeszédekkel adja elő a
bűnöző motívációját és az elkövetett tettét.
Előkerül Watson is és meg a többi ismert
szereplő, természetesen mind kap valami extra
csavart.
Azt nem mondom, hogy őszintén ajánlom
mindenkinek, mert egy picit meredek a humora,
szóval akinek hópihe lelkivilága van az messzire kerülje el, mert itt keményen humorizálnak a
„másságon”, de akit ez nem zavar és szereti a nyomozós sztorikat, az vágjon bele!

Na ez az a sorozat, amire ha Hirotaka nem
hívja fel a figyelmem, akkor azt sem tudom, hogy
létezik. Főleg, mivel elsőre nekem sablon yaoi
sorozatnak tűnt, ahol csinos langyi fiúcskák nyomoznak egymás után… ééés majdnem mindben
tévedtem. Az angol címe egy kicsit beszédesebb:
Kabukichou Sherlock, ami máris elárulja azt, hogy
ez bizony egy újabb Sherlock Holmes feldolgozás.
Én őszintén szólva sosem voltam egy nagy Sherlock rajongó, megnéztem a filmeket, sorozatokat, meg ami épp elém került, de valahogy nem
tudott elvarázsolni. Ezúttal egy kicsit érdekesebb
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És amik futottak még,
csak röviden:
6. Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee
Kuse ni Shinchou Sugiru

nik a játék nálunk is PC-re és Xbox-ra és inkább azt
válassza. Persze akit nem vonzanak az mmo-k, de
szereti a komolyabb sci-fi-ket, az adjon egy esélyt
a sorozatnak bátran.
9. Kandagawa Jet Girls

Ismét egy isekai, ismét egy szőke bige
(tényleg nagyon „szőke”), aki történetesen istennő (sanszosan Aqua távoli rokona) és megidéz egy
„hőst” japánból, hogy harcoljon az aktuális Demon
Lord(tm) ellen. A hős viszont ultra paranoid, ezért
folyamatosan edz, hogy minél erősebb legyen…
ha kell akkor 10000%-al erősebb a kelleténél. A
szőke istennő pedig idegösszeomlást kap a srác
paranoiájától. Vicces és jópofa, de néha tényleg
fárasztó.

Aranyos nagymellő csajok jetski-vel versenyeznek és közben puskákkal lövik egymást.
Újabb extrémsport anime sorozat, ahol a hangsúly a szokásos yuri-bait-en és a hatalmas ugárló
kebleken van.
Teljesen hulladék az egész, de valahol bűnös élvezet lehet azoknak, akik tényleg nem akarnak semmin sem agyalni, csak nézni a vízben csatázó csinos csajokat…

7. Houkago Saikoro Club

10. Rifle Is Beautiful

Aranyos kis slice of life sorozat, ahol egy
csapat lány mindenféle társas- és kártyajátékkal
csapja el az időt suli után. Iszonyat nyugis cucc,
szóval aki az ilyeneket szereti tökéletes kikapcsolódás és még tippeket is ad, hogy milyen társasokat érdemes kipróbálni.

Ezt a sorozatot csak azért kezdtem el, hogy
a Studio 3hz eddig kimondottan érdekes eredeti
animéket produkált, mint a Flip Flappers, Princess
Principal vagy a Gun Gale Online, szóval bíztam
abban, hogy megint valami nagyon érdekeset
alkotnak… de úgy tűnik kivételesen mégsem. Bízom benne, hogy lesz benne valami extra, mert
eddig sajna tök átlagos sport sorozat, ahol aranyos lányok suliban az Olimpiára készülnek sportlövészet kategóriában.
Jah, aranyos lányok puskákkal céltáblára
lövöldöznek… én bízom abban, hogy ha cheerleader csajokkal sikerült baromi szórakoztató ani-

8. Phantasy Star Online 2: Episode Oracle
A 2014-ben megjelent PSO2 történetének
adaptálása sorozatba. Őszintén megvallva azt javaslom inkább, hogy akit ez tényleg érdekel, az
várjon egy picit, mert elviekben jövőre megjele-
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mét összehozni, akkor sportlövészettel is lehet.
Vagy nem. Meglátjuk.
Na ez lett volna az én őszi 5+5-ös ajánlóm,
van mit nézni most is bőven, remélem a téli szezon
is legalább ilyen érdekes lesz. Valahogy ebben az
évben kimondottan jó sorozatok debütáltak, aminek kifejezetten örülök. Jövőre meglátjuk mi lesz.
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