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világ, ahol szinte mindenki kis cuki állatka, kivéve 
a főszereplőket. Lányoknak is nagyon ajánlható, 
ugyanis szerepel benne egy iszonyatosan dilinyós 
fiú csapat is, akik nem tudom hogyan keveredtek 
ebbe a sorozatba, de fájdalmasan elmebeteg min-
den pillanatuk.
 Nagyon színes, nagyon giccses, nagyon cuk-
ros és nagyon vicces.

Jibaku Shounen Hanako-kun

 Minden japán sulinak szokott lenni hét 
„rejtélye”, amolyan legendák, amik szájról szájra 
járnak, szellemekről, elátkozott tantermekről és 
hasonló természetfeletti jelenségekről. Persze 
ezek a legtöbb esetbe csak kitalációk, de ebben a 
sorozatban nagyon is valósak. Adott egy Yashiro 
nevű lány, aki úgy dönt megidézi a női mosdó szel-
lemét, Hanako-sant, aki általában bizonyos felté-
telek mellett teljesíti a kívánságokat. 

Venom véleményei

 Oh boy, nálatok már itt a tavasz, de miköz-
ben ezeket a sorokat pötyögöm nálam még a téli 
szezon fele ment csak le, de már így is azt érzem, 
hogy nagyon erősen indult ez az évtized. Megint 
szinte minden napra jut egy-egy új epizód, egyik 
jobb mint a másik, bár egyelőre még nem muto-
gatnék egyikre sem, hogy ez vagy az lesz az év ani-
méje, mert lássuk be, ez még korai. Ettől függet-
lenül már most azt látom, hogy legalább 3 olyan 
sorozatot kaptunk, aminek a sikere (vagy éppen 
a botránya) simán kitart majd az év végéig is. Az 
alábbiakban összeszedtem azokat, amelyeket na-
gyon ajánlok mindenkinek, és most aztán nem kel-
lett keresgélnem, hogy legalább 5 meglegyen.

Nekopara

 Essünk túl a bűnös élvezeteken. A Nekopara 
egy igazi fétis anime, ezen nincs mit vitázni. Akik 
szeretik a cuki cicalányokat, azoknak ez maga a 
tökéletes sorozat. Az azonos című erotikus visual 
novelek adaptációja, persze jelentősen „cenzúráz-
va”, hogy ne legyen belőle hiszti. Ha most nagyon 
őszinte akarok lenni, akkor mondhatnám, hogy 
felnőtt embernek több méltósága van annál, mint 
hogy cicalányokat nézzen cicáskodni mindenféle 
tartalom nélkül, de mindannyian tudjuk, hogy mi 
az igazság. Amire van igény, az lesz. Persze mesz-
sze nem olyan rossz, mint ahogy azt a képek alap-
ján sejteni lehetne, sőt arra a 20 percre amíg tart 

egy epizód kifejezetten jó agyzsibbasztásnak.
A történet, ha lehet ilyenről beszélni, egy olyan 
világban játszódik, ahol a macskák… kiscsajok ci-
cafülekkel és farokkal. Adott egy cukrászda, ahol 
egy srácnak van két macskája Vanille és Chocola, 
akik egy nap találnak egy kiscicát, és befogadják. 
Ennyi eddig. Meg sok-sok cica vicc, meg cica harc, 
meg cicáskodás. Említettem már, hogy az eredeti-
je az 18+-os eroge volt? Szóval, ennyi. Cicák.

Show By Rock!! Mashumairesh!!

 Nekem a korábbi Show By Rock sorozatok 
teljesen kimaradtak, így teljesen gyanútlanul ül-
tem le megnézni az első részt, bár a Nekopara 
után volt egy kis aggodalmam, hogy még egy ran-
dom furry cukiskodás lesz. Ééééés nagyrészt tény-
leg random furry cukiskodás, de ezúttal idolokkal. 
Ami viszont nagyon meglepett, hogy az első epi-
zódot majdnem végigkuncogtam, nagyon tet-

szett, hogy egy percig sem vette komolyan magát 
az anime, ami nagyon jól áll neki. A történet lé-
nyegében egy teljesen átlagos idol anime. Adott 
egy Howan nevű cicalány (vagy róka? vagy valami 
ilyesmi), aki messze vidéken éldegél a családjával, 
ám egy nap érkezik egy levél, hogy menjen be a 
nagyvárosba, mert meghallgatása lesz, amolyan 
tehetségkutatóba. Howan a család buzdítására 
vonatra száll egy gitár társaságában, hogy sze-
rencsét próbáljon a showbiznisz világában. Persze 
Howan szokásos anime hősnő, aki olyan szeren-
csétlen, hogy első alkalommal elhagyja a meg-
hívóját, amit egy 3 tagú lányzenekar talál meg. 
Némi hercehurca után Howan beáll a zenekarba 
és elkezdenek közösen zenélni stb-stb. Gondolom 
semmi újdonság nem volt eddig.
 Ami nekem nagyon tetszett ebben a soro-
zatban, az egyrészt Howan, aki hihetetlenül ara-
nyos (és olyan kanszai dialektusa van, hogy kiáll a 
kapanyél a szájából… imádni való), illetve maga a 
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nak. Ennyi eddig, semmi extra, de mégis érdekes 
és aranyos az egész annyira, hogy hétről hétre 
várjam a folytatást. Szerencsére azért nem esnek 
túlzásba sem a cukiskodás, sem a oktatás terén, 
szóval kimondottan fogyasztható darab. Nem ez 
lesz a Doga Kobo legjobbja, de biztos, hogy nem 
is lesz senkinek csalódás.

Eizouken ni wa Te wo Dasu na!

 Yuasa Masaaki rendező munkásságával ki-
csit távolságtartó voltam mindig is, nagyon tiszte-
lem a fazon stílusát, de hazudnék ha azt monda-
nám, hogy szeretem is. 
 Az olyanok, mint a Tatami Galaxy, Kemo-
nozume vagy a Night Is Short, Walk on Girl mind 
nagyon jók, de engem a nyers képivilága és a meg-
lehetősen zavaros történetvezetés nem igazán 
szórakoztatott (és akkor van a Devilman: Crybaby, 
ami kifejezetten taszító volt). 

A lány legnagyobb meglepetésére Hanako va-
lóban megjelenik, ám nem egy klasszikus hosz-
szú hajú Japán szellemcsaj, hanem egy fiatal srác 
(Ogata Megumi hangjával, hú de régen hallottam 
már), aki finoman szólva is szereti a viccelődést 
és a félreérthető tréfákat. Viszont saját bevallá-
sa szerint elég kezdő kísértet, ezért nem igazán 
tud kívánságokat teljesíteni még. Yashiro viszont 
nem adja fel (elvégre a kívánsága egy fiú szerelme 
lenne), aminek az lesz a következménye, hogy egy 
gonosz szellemet szabadít magára, amitől Hana-
ko-kun védelmezi meg, de ez sem menti meg egy 
átok alól a lányt. Innentől egymásra vannak utal-
va, hogy az iskola többi 6 rejtélyét megfejtsék és 
leszedjék az átkot.

 Ez egy nagyon stílusos sorozat, amit szó 
szerint kell érteni, ugyanis a látványa valami na-
gyon egyedi. Talán az Utenához vagy a Madoká-
hoz lehet valahol hasonlítani, de még azoknál is 

festményszerűbb és elvontabb. A karakterek jó-
pofák, a történet bár elég zagyva és néha nehe-
zen követhető, de azért szórakoztató, ajánlom is 
mindenkinek, aki szereti a könnyedebb horror ko-
médiákat.

Koisuru Asteroid

 Az aktuális szezon Doga Kobo sorozata 
(lásd ebben a számban a Top10-es listánkat). És 
ez sokat elmond róla, ugyanis egy kicsit sablonos 
„aranyos lányok aranyos dolgokat csinálnak” ani-
me, méghozzá a Yuru Camp vagy a Yama no Susu-
me stílusában. Annyi eltéréssel, hogy most nem a 
sátorozás vagy a túrázás a téma, hanem a csilla-
gászat és a geológia. Szóval érdemes felkészülni, 
mert kapunk egy kisebb adag oktatást is ezekben 
a témákban, persze jól „elrejtve” a történetben. 
Főhősnő, Mira, még pici korában egy családi tá-
borozás során megismerkedett egy vele egykorú 

fiúval, Aóval. A két gyerek nézegette a csillagokat, 
és mivel Ao nagyon szerette a csillagászatot, Mira 
megígérte neki, hogy egyszer felfedeznek egy 
üstököst, amit Aóról fognak elnevezni. Ezután 
évekig nem találkoztak, de Mirában évek múlva 
is hevesen lángolt a lelkesedés, hogy egyszer vi-
szontlátják egymást, és felfedezik azt az égitestet 
közösen.

 A jelenben Mira már középiskolás, és lelke-
sen rohan, hogy beléphessen a suli csillagász klub-
jába, mivel meghallotta, hogy ott van egy Ao nevű 
illető. Két sokk éri egymás után, az egyik, hogy a 
csillagász klub lényegben össze lett vonva a geo-
lógiai klubbal, a másik, ami mindenki számára ko-
mikus, hogy Ao valóban ott van, ám egyáltalán 
nem fiú, hanem egy aranyos lány. Miután minden-
ki szépen kinevette magát szerencsétlen Mirán, 
azért összeáll a csapat és elkezdik a klubos életet, 
Aóval pedig természetesen ismét összebarátkoz-
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Hurt, so I’ll Max Out My Defense.-t, vagyis röviden 
a Bofuri-t. 
 Honjou Kaede alapvetően egy félénk lány, 
akit egy nap a legjobb barátnője rábeszél, hogy 
játszanak közösen egy új VRMMORPG-vel (a’la 
SAO). A karaktere neve Maple lesz, és elindul ka-
landozni, de mivel nagyon fél a fájdalomtól, ezért 
a védelmi képességeit maximumra tolja. Hamaro-
san rájön, hogy minél többet sebződik, annál több 
védelmi képességet szerez. Sally-val, a barátnőjé-
vel, elindulnak kalandozni, és finoman szólva is 
furcsa módon oldják meg a küldetéseket, mely-
nek következtében Maple szinte sebezhetetlenre 
fejleszti magát. Hamarosan további barátokra lel-
nek, akikkel tovább feszegetik a videojáték lehe-
tőségének határait.
 Nagyon jópofa és szórakoztató sorozat, sok 
újdonságot nem hoz be, de aki unja már a végte-
len drámázást a hasonló animéknél, annak nagyon 
fog tetszeni.

Ezért is voltam elég szkeptikus ezzel a „Keep Your 
Hands Off Eizouken!” sorozattal kezdetben. 
 A története nagyon egyszerű, adott három 
meglehetősen bizarr csajszi, akik imádják az ani-
méket és eldöntik, hogy a suliban animációs klu-
bot alapítani, bármi áron. Ez sikerül is nekik és el-
kezdődik a nagy rajzolás, amibe persze a nézőt is 
bevonják. 
 A lényeg itt inkább a stíluson és a megvalósí-
táson van, mert az nagyon profi. A lányok lelkese-
dése az animáció iránt tényleg magával ragadó és 
lépésről lépésre megmutatják a szakma rejtelmeit 
(na meg a nehézségeit). Mindezt persze könnyed 
humorral és nagyon látványos megvalósítással. A 
sorozat openingje pedig már most legendás. Ha 
egy picit több tartalom lenne benne, akkor még 
akár a szezon legjobbjának is nevezhetném, de a 
stílusa miatt tuti nem fog mindenkinek bejönni és 
még nálam is határeset. Ettől függetlenül nem le-
pődnék meg, ha a 2020-as év animéje listáján visz-
szaköszönne.. 

Oshi ga Budoukan
 Ittekuretara Shinu

 Az idol animékkel már dunát lehet rekesz-
teni, legalább annyira lerágott csont, mint az ise-
kai vagy a shounen, illetve hárem zsánerek, ame-
lyekből kb. 10 éve újra és újra ugyanazt kapjuk 
kicsit átszínezve. Emiatt is voltam úgy ezzel a so-
rozattal, hogy ha az első rész nem tud meggyőz-
ni, akkor nem kap második esélyt (főleg, hogy 

előtte néztem meg a 22/7 első részét, ami közel 
volt a borzalmashoz). Nos, sikerült megnyernie 
magának. Ugyanis végre nem az idolok vannak a 
középpontban, hanem a rajongók, méghozzá az 
elvakult otakuk, akik minden pénzüket a kedvenc 
idolkáikra költik. Így van ez Eripiyóval is, aki halá-
losan beleesett egy kisebb idol csapat (ChamJam) 
meglehetősen mellőzött tagjába, Mainába és in-

nentől az élete menthetetlenül zuhan az otaku 
pokolba. 10-esével veszi a lány CD-it és minden 
alkalmi munkát elvállal, hogy fizetni tudja az őrült 
rajongását. Két otaku társával együtt minden 
koncertre és közönségtalálkozóra eljárnak, hogy a 
megtakarított pénzüket elverjék idoljaikra. 
 Maina nem is kicsit mellőzött, hiszen lénye-
gében Eirpiyo az egyetlen rajongója, de olyan fa-
natikus lelkesedéssel támogatja a kislányt, hogy 
észre sem veszi azt, amikor az érzései viszonzásra 
találnak. 

 Egyszerre humoros és nagyon megrendítő 
sorozat a rajongásról, és ha picit hunyorgok, akkor 
még némi LMBT témát is felfedezni vélek benne, 
kezdve az Eripiyo és Maina között kialakuló (plá-
tói) vonzalommal, valamint a ChamJam két másik 
hölgytagja is elég „félreérthetően” közeledik egy-
máshoz időnként. Persze lehet, ez csak a szokásos 
yuri-bait, de működik és cseppet sem zavaró. Re-
mélem a sorozat végén azért Eripiyo észhez tér 
picit, de erre nem sok esélyt látni… legalább jö-
het a második szezon.

Itai no wa Iya nano de 
Bougyoryoku ni Kyokufuri 

Shitai to Omoimasu.

 Vegyük a Sword Art Online-t, adjuk hozzá a 
The Rising of the Shield Hero-t, majd fűszerezzük 
meg egy kevés That Time I Got Reincarnated as 
a Slime-mal és megkapjuk a I Don’t Want to Get 
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komikusan gyerekes viselkedése egyszerűen ma-
gával ragadja a nézőt. Egyik pillanatban még fél-
tékeny barátnő, majd komoly nyomozó, majd gye-
rekes hisztiben tör ki, mert Kuro nem simogatja 
meg a fejét. Nagyon szórakoztató még akkor is, 
ha 8 epizód alatt lényegében alig történt valami. 
Kicsit olyan, mint a Bakemonogatari a Shaft őrü-
lete nélkül. Bár nem vagyok oda az ilyen sokat du-
málós sorozatokért, de ez mégis bejött, bár néha 
erősen kell koncentrálni, hogy Kotoko csapongó 
logikáját követni lehessen.

Murenase! Seton Gakuen

 És végül, de nem utolsó sorban, a szemé-
lyes kedvencem ebben a szezonban. Adott egy 
iskola, ahová az állatok járnak tanulni, hasonlóan 
a tavalyi Beastars-hoz, ám ebben a világban em-
berek is léteznek, mint a főhős, Jin, aki kezdetben 
elég magányosnak érzi magát, ugyanis nem iga-
zán kedveli az állatok társaságát. 

Ishuzoku Reviewers

 Én ilyen suttyó, alpári és mocskosul beteg 
animét nagyon régen nem láttam. Persze, hogy 
imádom minden percét. Szeretem mikor egy stú-
dió kilép a komfortzónából és úgy botránkoztatja 
meg az embereket, hogy az hihetetlenül szóra-
koztató is egyben.  
 Adott egy csapat kalandozó egy klasszikus 
fantasy világban, akik annyira „unatkoznak”, hogy 
khm, piroslámpás házakat látogatnak, mindenfé-
le szórakozás reményében. De nem csak igénybe 
veszik az ott dolgozó hölgyek szolgáltatásait, ha-
nem értékelik is, méghozzá publikusan a helyi fo-
gadó „üzenőfalán”. Hogy az egész még viccesebb 
legyen, minden nap más fajú hölgyeket látogat-
nak meg, értem ez alatt az elfektől, a tündéreken 
át a gólemekig és mindent, amit csak elképzelni 
lehet. A kaland végén pedig értékelik az élménye-
iket 10-es skálán. 

 Mindezt természetesen be is mutatják, szó-
val volt dolguk a cenzoroknak, ugyanis éppen nem 
hentai lett a végeredmény. Elsőnek a Funimation 
dobta a 3. rész után, hogy vállalhatatlan (ami nem 
meglepő az ő esetükben, de ez más téma), aztán 
további két másik japán TV csatorna is. Ez senkit 
ne tántorítson el, az Ishuzoku Reviewers ugyan-
is borzasztóan vicces és ötletes, a maga módján. 
Árad belőle az az alpári humor, ami miatt régen 
szerettük a Kretén magazint és hasonlókat, szó-
val kéretik a prüdériát félretenni, mert csak úgy 
élvezhető, ha átadjuk magunkat a humornak. Ha 
valakit már annak a tudata kiborít, hogy egy so-
rozatban a prostitúciót viccesen ábrázolják, az na-
gyon messzire kerülje el, mindenki másnak meg 
ajánlom, hogy tegyen vele egy próbát (és ha le-
het, akkor keressen egy cenzúrázatlan verziót)!

Kyokou Suiri

 Szintén az egyik biztos befutó a szezon leg-
jobbjai között, mégis picit nehéz róla ajánlót írni, 

ugyanis meglehetősen „eseménytelen” sorozat… 
legalábbis látszólag. Adott egy Kotoko nevű lány, 
akit fiatalon elrabolnak a démonok, pontosab-
ban a youkaiok, majd egy kis idő után szabadon 
engedik, csupán az egyik szemét és lábát veszik 
el, cserébe azért, hogy onnantól ő lehessen a köz-
vetítő a két világ között. Kotoko egész jól viseli a 
helyzetet, és amolyan nyomozó lesz, aki minden-
féle túlvilági esetet old meg. A kórházban találko-
zik Kuróval, a magas és jóképű sráccal, és szinte 
első látásra halálosan beleszeret… addig nem is 
nyugszik, amíg a srác bele nem megy abba, hogy a 
párja legyen. Persze Kuro sem hétköznapi ember, 
elég sötét múltja van, aminek köze van a halhatat-
lansághoz. 

 Igazából ez nagyrészt egy „one man show”, 
vagyis lényegében az egész sorozat párbeszé-
dekből  áll, ahol Kotoko hosszasan kifejti az aktu-
ális rejtély megoldását, miközben Kuro és a srác 
ex-barátnője, Saki asszisztál hozzá. Ez így leírva 
akár unalmasnak is hangozhat, de Kotoko nagyon 
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volt. Az Oda Cinnamon Nobunaga viszont min-
den kutya rajongónak kötelező darab, elborult 
vígjáték, ahol a klasszikus japán hadurak reinkar-
nálódnak a modern Japánban, mint… kutyák. Ara-
nyos és vicces, bár kissé beteg a humora néha. A 
Darwin’s Game számomra úgy tűnt, hogy a kissé 
megosztó Gantz szellemi örököse, kicsit kevesebb 
horror elemmel. Egy srác letölt a telefonjára egy 
app-ot, ami belerángatja egy élet-halál játékba, 
ahol pontokért kell kijelölt ellenfeleket megölni. 
Az első pár epizód alapján egész érdekesnek tűnt, 
bár nem tudom, hogy 11 részbe mennyi történet 
fér majd bele.

 Ez lett volna az én téli szezonos ajánlóm, 
nem is emlékszem arra, hogy ilyen sok sorozatot 
követtem volna valaha is, de ennek csak örülök. 
Ahogy láttam, a tavaszi is hasonlóan erősnek lát-
szik, kíváncsi leszek, mivel lepnek meg pár hét 
múlva.

Szerencséjére a suliban találkozik egy másik em-
berrel, aki egy vele egyidős lány, Hitomi, és már-
már úgy tűnik, hogy Jin megütötte a főnyere-
ményt, amikor egy kis rózsaszín farkaslány szakad 
a nyakába, Ranka (a zseniális Kino Hino hangjával), 
akinek eltökélt szándéka, hogy a srác csatlakozzon 
a falkájához (aminek jelenleg egy tagja van, Ran-
ka). Némi hercehurca után kialakul az a helyzet, 
hogy Jin és Ranka belépnek Hitomi szakács klubjá-
ba, és közösen főzőcskéznek. Csakhogy a klub kö-
rül elkezdenek megjelenni a furábbnál furább ille-
tők, egy koala lány, aki kakit akar enni, egy lajhár, 
aki 10 percenként meghal, egy idol macska csaj, 
kínai elkényeztetett panda stb-stb. Borzasztóan 
kreatív és vicces helyenként, én imádom minden 
percét, mert egy hülye poént nem hagynának ki 
(a hiénákon tényleg a fejem fogtam). Az opening 
és ending pedig nálam az abszolút favorit ebben 
a szezonban, ennyire debilséget nem tudom ki 
tudott egyáltalán kitalálni. Kizárt, hogy bármilyen 

díjat is nyerjen, de nekem végül ez lett a szezon 
favorit, és csak ajánlani tudom mindenkinek!

És amik kimaradtak

 Ez a szezon annyi sorozatot öntött ránk, 
hogy sokba éppen csak belekaptam, és még nem 
volt időm mélyebben elmerülni bennük, de azért 
említés szintjén mesélnék a többiről is. Első kör-
ben kapásból azt a kettőt emelném ki, amik szá-
momra a legnagyobb csalódások lettek és senki-
nek sem tudom ajánlani ezeket:
 22/7: a szegény ember KyoAni sorozata, 
mondhatnám, ha gonosz lennék, de inkább csak 
egy olcsó utánzat. Az ígéretes képek ne tévesz-
szenek meg senkit, egy borzalmasan irritáló idol 
anime az egész, ha valaki ilyet keresne ebben a 
szezonban, akkor a Budoukan és a Show by Rock 
is messze jobb választás.
 Hatena☆Illusion: ismert humoristát idéz-
ve, „ez nagyon hitvány volt”, pedig az előzetesek 
alapján nagyon ígéretesnek tűnt ezzel a mágusos/
trükkös kaland-románc felvezetéssel. A végered-
mény fájdalmasan bugyuta és klisés lett, amit 
az első epizód után pöcköltem le a listámról… a 
MAL-on látható kritikák alapján jól döntöttem.

 Szerencsére vannak itt még olyan címek, 
amiket érdemes lehet megnézni, mert határozot-
tan jónak tűnnek, mint kapásból a Dorohedoro, 
ami egy véres, erőszakos, de mégis vicces világot 
mutat be, ahol mágusok ölik egymást sikátorok-

ban. Nagyon érdekes látványvilága van és a tör-
ténet is izgalmas, én tuti visszatérek hozzá, amint 
lesz egy kis időm. Az Isekai Quartet 2-ről sokat 
nem érdemes mondani, pontosan olyan jó, mint 
az első szezon, én imádtam és ebben sem csalód-
tam szerencsére. Kicsit félve ajánlom a Magia Re-
cord: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden-t, 
mert csak az első 2 epizódot láttam, és az alapján 
elég vegyesek az érzéseim vele kapcsolatban, re-
mélem nem lesz olyan traumatikus, mint az elődje 
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világát. Meg tudott lepni, volt súlya. A folytatás 
film nagyon mélyre vitt minket a boszorkányok 
világába, konkrétan a Shaft LSD fesztiválja volt. 
Mindenesetre le lett zárva, mi meg köszöntük szé-
pen, ez így elég is volt. Ám a Shaft idén úgy dön-
tött, hogy csinál egy spin-off sorozatot, a létező 
játék alapján. Most, hogy leáldozott a Monogata-
ri csillaga, és néhány újabb címük, köztük a Fate/
Extra, finoman szólva sem aratott sikert, inkább 
leporolták a Madokát. 

Hirotaka véleményei

 Az előző számban az év- és évtized értéke-
lések okán kihagytuk a szezonvéleményeket. Meg 
amúgy sem adtak még le annyi részt, hogy érdem-
ben lehessen róluk írni. Mostanra viszont már van 
elég anyag ehhez. 

ID:Invaded

 Az első pár rész alapján nem tudtam hova 
tenni az animét. Agyaltam rajta, hogy ez most jó 
vagy sem, de végül is mindig adott annyit, hogy 
néztem tovább. Jelenleg megállapodtam ma-
gammal, hogy a kettő között van. Nem tartom ki-
fejezetten „húdejó”-nak, viszont nem is rossz. Első 
körben azt mondanám, hogy az Invaded nyúlt 
egy kicsit a Különvéleményből, az Eredetből és a 
Pschyo-Passból is, bár utóbbiból csak haloványan. 
Távolról sem olyan mély, mint a PP, és a Különvé-
leménnyel ellentétben itt nincs jövőbelátás, de a 
szervezet hasonló. 

 Miről is van szó? Adott a mai világunk és 
benne egy afféle nyomozói szervezet, egy olyan 
berendezéssel, amivel a bűnözők elméjébe (Kút) 
lehet belemászni. Mivel minden elme más, ezért 
a Kút világa is más. Például darabokra tört város-
negyed, körbemenő metró, a felhők közt lebegő 
ház, kopár táj fákkal stb. Egészen jól néznek ki. Eb-
ben a világban kell nyomozónknak, Sakaidónak a 
bűnösre utaló nyomokra bukkanni, amiket a Kutat 
ellenőrző egység kielemez, majd ez alapján akció-
ba lépnek. Röviden és tömören ennyi. A csavar a 
dologban, hogy Sakaido, minden egyes „merülés-
sel” minden emlékét elveszti, csak a nevét tudja 
és, hogy detektív, illetve kap egy előre programo-
zott fiktív áldozatot, Kaerut, akinek az ügyét meg 
kell oldania és innentől magára van utalva. 
 Az anime első fele epizodikus volt, mind-
össze egy olykor-olykor megemlített konspirátor 
köti őket össze, a vége felé azonban egy össze-
függő történetet kapunk, amiben főleg Sakaidót 
állítják a középpontba. A történet próbál rámenni 
a bűnözés pszichológiájára, afféle kriminálpszi-

chológiai anime. Szóval nem lenne ez rossz, de 
lehetne jóval komolyabb, mélyebb, összetettebb. 
Azért van rajta agyalni való. Ami sajnálatos, hogy 
karakterekben gyenge. Felszínesek, egyszerűek, 
nem rajtuk van a hangsúly, hanem a szituáción, így 
ez nem is tűnik annyira zavarónak. 
 Összességében egy élvezhető alkotás, és 
minden hiányosság ellenére nekem valahogy 
fenntartja a figyelmem. Egyszerűen bennem van 
a kíváncsiság, hogy mi lesz a konklúzió, original 
sorozat lévén számítok lezárásra. A zene nagyon 
bajnok, mivel Miyavi szolgáltatja, a grafika egysze-
rű, letisztult, pasztell színekkel dolgozik. A detek-
tívtörténetek kedvelőinek ajánlott, ha szeretik a 
sci-fit is.        

Magia Record

 Amikor 2011-ben futott a Madoka, nagyon 
szerettem (banyek 9 éve). Sokkal érdekesebben és 
kevésbé rózsaszínen mutatta be a mahou shoujók 
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 Az eredmény pedig….. háááát…. unalmas. 
Mivel tudjuk az egész világ rendszerét, így meg-
lepni nem fog, a karakterek számomra érdektele-
nek, és kicsit az első széria gyenge utánzatai, ami-
hez részenként hozzácsapnak még pár lányt, akik 
még jelentéktelenebbek. 
 A történettől sem fogunk kettéállni. Iroha 
és a többi varázscsaj ugyanúgy boszorkányok el-
len harcol, a végtelenségig. Közben bedobtak egy 
egész izgalmas, misztikus szálat, hogy Kamihama 
városban minden mahou shoujót megmentenek, 
és mellé rakták, hogy Iroha keresi a húgát, akinek 
köze van az ő átváltozásához. 
 Tulajdonképpen hozza a Madoka érzést, 
és a Shaft is megtalálta magát az animében, de 
valahogy mégsem tudja átadni azt, amit elődje. 
Mostanában pedig rájöttem, hogy ha semennyire 
nem gondolkodok rajta, csak szimplán nézek ki a 
fejemből, akkor egész jól elmegy az a 23 perc.

Pet

 Úgy néz ki, divat lett az elmékben túrázás. 
Ahogy a korábban kifejtett Invadedben, itt is a tu-
datban mászkálunk, csak nem gyilkos elmékben, 
hanem az emlékekben. Ez jobban hasonlít az Ere-
detre, csak itt múltmanipulálásról van szó és nem 
álmokról. 
 A történetben van egy rejtélyes szervezet, 
ami ügynökein keresztül manipulál embereket, 
majd a nyomukat kitörlik az emlékeikből. A „múlt-
ban” járkálás különleges képesség, amivel csak 

ezek az ügynökök rendelkeznek. Hogy mi a törté-
net célja, mire megy ki az egész? Senki nem tudja 
(na jó, akik olvasták a mangát, azok talán). Magya-
rázatot nagyon minimálisan kapunk, csak rakjuk 
egymásra az infómorzsákat, de még valahogy 
nem áll össze az egész. Kezdtek kicsit rámenni a 
karakterekre és viszonyukra, de kicsit olyan, mint-
ha az anime is keresné magát, és azon gondol-
kodna minden részben, hogy akkor most merre 
tovább. 

 A zene felejthető, leszámítva TK tökönrú-
gottabbnál is tökönrúgottabban nyivákoló hang-
ját. 
 A grafika sem egy nagy eresztés, teljesen 
egyszerű, minden komplexitás nélkül. Nem mon-
danám rossznak, de szegényes. 
 Viszont a javára írható, hogy nézeti magát, 
azzal, hogy nem mond el semmit, kíváncsivá tesz, 
hogy ugyan mi a fenét is fognak kihozni ebből az 
egészből? Valljuk be, máshogy nem is biztos, hogy 
végignéznénk. 

Railgun 3

 Az Index spin-off Railgun első két szériá-
ját nagyon szerettem, jobban, mint a főcsapást. 
A harmadik széria sem maradt el a korábbiaktól, 
kapásból egy remek sztorit kaptunk, ami egy ár-
tatlan sportfesztiválnak indult. Jó, hogy az eddigi 
események lényegében egy nap alatt játszódtak 
le. 
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És persze itt is agyzavarás van, hisz előkaptak egy 
memória manipuláló esper csajt. A recept viszont 
maradt a régi, Misaka és csapata úgyis mindenkit 
lerendez a végén, bár most kicsit mintha jobban 
meggyűlne a bajuk az ellennel.
 A zenei és grafikai színvonal hozza a szintet, 
akár az Index 3 vagy az Accelerator sorozat. 
 Egyszóval szórakoztató, mint a többi. Na-
gyon jobban nem fejteném ki, mert úgyis inkább 
az első két évad ismeretében érdemes nézni. Bár 
történetileg függetlenek az évadok, de az előző-
ek ismeretében jobban megérthető, hogy mi mi-
ért és hogy van. 

Rövidek

Heya Camp

 A Yuru Camp hiányunkat hivatott enyhíteni 
ez a kis részenkénti 3 perces minisorozat. Addig 
jó lesz, amíg várunk a második évadra, de többre 
nem. Aranyos, de semmitmondó. Nekünk Catrin-

nel azért különlegesebb kicsit, mert Nadeshikóék 
Kawaguchiko környékén járnak, ahol mi is eltöltöt-
tünk pár órát japán utunk során. (AniMagazin 45.)

Breakers

 Ez egy nagyon érdekes alkotás, és sajnálom, 
hogy nem kapott nagyobb visszhangot sehol. Egy 
sportanime, ami parasportolókról szól. A sorozat 
első fele a kerekesszékes kosárlabdát és egy fiút 
mutat be, akinek nincsenek lábai és hiányzik pár 
ujja. A folytatásban pedig egy baleset miatt lábát 
vesztett kézilabdázó új útját láthatjuk a magasug-
rás világában.
 Bár rövid anime, és tartalmasabban is be 
lehetne mutatni a témát, szerintem jól ábrázolja, 
mennyire nehéz bizonyos akadályokat és korláto-
kat legyőzni, és mennyivel nehezebb mindez, ha a 
testünk nem 100%-os. Persze nem azt mondom, 
hogy ne lehetne jobban bemutatni ezt a világot, 
de érdemes elgondolkodni rajta. Akiket érdekel a 
sport, azoknak mindenképp ajánlom, mert ez egy 

különleges szegmense a műfajnak, amivel ritkán 
foglalkoznak. A megvalósítástól nem szálltunk el, 
de nem is ez a lényeg itt. 

Natsunagu!

 Jelentéktelen. Három perces részek, amik-
ben egy lány keresi barátnőjét, akivel egy földren-
gés után elvesztette a kapcsolatot. Néhány vidéki 
slice of life elemtől eltekintve teljesen felejthető, 
mondhatni felesleges alkotás. A megvalósítás is 
ennek megfelelő, egyszerű, semmitmondó és jó, 
hogy nem hosszabb.

Tavaszra

 Most sem fogok túl sokat beválasztani. Ami 
biztos, az a Kingdom 3. évada és az OreGairu 2. 
Az újak közül pedig az Arte fogott meg, mert a re-
neszánsz Itáliában játszódik, illetve a Fugou Keiji 
és Kitsutsuki Tantei-Dokoro, a detektív téma mi-
att.

https://animagazin.hu/magazin/45/

