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Glen: Lángnyelv
Jake: neheztel	Leonra:	Kígyó	

Egyéb szereplők:
Ryan Redstone: tizenegynéhány	 éves	 kora	 elle-
nére	 a	 Dream	 szervezet	 alapítója	 és	 igazgatója,	
aki	már	nem	játszik:	heterokrómiás:	Körbex
Hector:	Ryan	hím	jobbkeze:	Zurafa
Lucy:	Ryan	nőstény	jobbkeze:	Lacerta

	 Ez	is	egy	olyan	sorozat,	amiben	csak	gyere-
kek	szerepelnek	(még	a	vezérigazgatók	is).	A	go-
noszok	a	megfélemlítést	használják	ösztönzésre,	
nem	kedvelik	egymást,	a	jók	pedig	a	barátság	ere-
jével	vidáman	gyakorolnak.	Szóval,	mint	a	felsoro-
lásból	látszik,	nem	valami	komplexek	a	szereplők.

 A BeyWheelz: Powered by Beyblade a Beyb-
lade franchise egy kanadai-japán koprodukcióban 
készült spin-offja. A Cartoon Networkre készült 
2012-ben a Beyblade: Metal Fusion rövidített 
évadja mellé, és Japánban azóta sem vetítették. 
Magyarországon az RTL klub tűzte műsorára. Ja-
pán részről a SynergySP dolgozott rajta, ami a 
Shogakukan leányvállalata.

	 Ez	egy	különálló	kis	Beyblade sorozat, amit 
bárki	 elkezdhet,	 pláne,	 hogy	 csak	 13	 részes.	 Ké-
sőbb	kapott	folytatást,	az	már	nem	tette	be	lábát	
hazánkba.	 Eredetileg	 idősávkitöltőnek	 készült,	
ezért	sokat	nem	érdemes	várni	tőle.
	 Érdekes,	hogy	rögtön	egy	világbajnoki	dön-
tővel	kezdődik.	Még	nem	ismerjük	a	szereplőket,	
ezért	szurkolni	sem	tudunk	senkinek,	valamint	az	
első	rész	csak	egy	összecsapásból	áll.	A	történe-

tet	később	se	vitték	túlzásba,	inkább	a	meccsekre	
helyezték	 a	 hangsúlyt.	 Az	 Uralkodók	 kihívják	 az	
Estrellát	egy	ötkörös,	egyhéten	át	tartó	verseny-
re	(amit	annak	ellenére,	hogy	egy	hétig	tart,	 Íté-
letnap	Bajnokságnak	neveznek	el),	ahol	a	Dream	
vállalat	a	tét.	Mivel	az	elején	csak	hárman	vannak,	
szükségük	lesz	új	csapattagokra.

Karakterek a csapatukkal
és a Beywheeljük nevével:

Estrella csapat: a jók:

Sho Tenma:	világbajnok:	Lecsapó	Szárnyú	Pegazus-
Jin Ryu:	a	korábbi	világbajnok:	Végzet	Tüze	Sárkány
Leon Fierce: 	 a	 harmadik,	 tsundere	 csapattag:	
Vadsörényű	Leone
Covey Horn:	erőskarú	száműzött,	nagydarab	fiú:	
Szilajpatájú	Bika
Nicole Spears:	 a	 Beywheelz	 nagydíj	 győztese,	 a	
kötelező	lány	csapattag:	Szőrvágó	Csatár
Marché Ovis:	az	adatokat	szerető	kötelező	kocka	
csapattag:	Csonttörő	Aries	(Kos)

Uralkodók csapata: egy	új	csoport,	akik	tönkre	te-
szik	mások	játékszereit,	semmit	nem	tudni	róluk,	
sokan	csatlakoznak	hozzájuk,	mert	félnek	tőlük:

Gigante:	David	testvére:	Kopoltyú
David: Gigante	testvére:	Herculeo
Sting: Skorpió
Odin:	vezető:	Pusztító

„...rögtön egy világbajnoki 
döntővel kezdődik. Még nem 
ismerjük a szereplőket, ezért 

szurkolni sem tudunk 
senkinek...”
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Háromféle meccstípus létezik: 
		1)	összecsapás:	kidobni	az	ellenfelet	a	pályáról
	 2)	 versenymeccs:	 gyorsaság,	 ki	 tud	 gyorsabban	
végigmenni	a	pályán
	3)	mutatványcsata:	az	előző	kettő	kombinációja	
egy	akadálypályán

	 A	különleges	húzások	kicsit	színesítik	a	csa-
tákat,	ezek	speciális,	egyszer	bevethető	támadá-
sok. 
	 Annyi	 az	 eltérés	 a	 rendes	 Beyblade-től,	
hogy	az	oldalukon	 forognak	a	pörgettyűk,	 ezért	
is	hívják	őket	kerekeknek.	Nem	az	a	kérdés,	hogy	
ez	mennyire	 logikus,	vagy	hogy	búgócsigáról	ke-
rékre	 visszalépni	 nem	 fejlődés,	 hanem	 az,	 hogy	
mi	mást	találhattak	volna	még	ki.	Nem	ezen	bukik	
el	a	 sorozat,	a	Hasbro	meg	szedje	meg	magát	a	
gyerekeken	valahogy,	hiszen	játékgyártóként	ez	a	
kötelessége.	Mivel	ez	egy	játék	reklámozására	ké-
szült	anime.	Ettől	még	lehetne	jó	is	(pl.	Yu-Gi-Oh!).

	 A	 zenék	 többnyire	 instrumentális	 szarok,	
csak	a	félperces	openingben	van	dal,	de	az	is	mi-
nek.
	 A	 magyar	 szinkron	 nem	 kiemelkedő.	 Sőt,	
a	 neveket	 nem	 következetesen	 ejtik	 ki,	 hanem	
mindig	hirtelen,	ahogy	a	színészek	szájára	jön.	Az	
Ítéletnap	Bajnokság	angolul	egy	szóvicc,	a	Judge-
ment	 Bey,	 az	 még	 nem	 baj,	 hogy	 nem	 akarták	
átültetni	 a	 szóviccet	 vagy	 kreatívnak	 lenni	 (bár	
mindenképp	erény	lenne),	de	egy	egyhetes	ese-
ményt	napnak	nevezni	 erőteljesen	megkérdő-
jelezi	a	fordító	mentális	teljesítőképességét.
	 Egy	női	karakternek	előre	fésülték	a	haját,	
mintha	 pofaszakálla	 lenne.	 Ez	minősíti	 a	 ka-
rakterdizájnt	és	a	grafikát	is.

	 Nem	 kimondottan	 rossz,	 csak	 a	 na-
gyon	 fiatalokat	 célozták	 meg	 vele,	 ezért	
maximum	 egyszer	 nézhető.	 Aki	 nosztalgi-

ázni	akar,	mert	még	 jó	 régen	 (15	éve)	nézte	a	
Beyblade-et	 a	 TV2-n,	 az	 inkább	 azt	 nézze	
újra.	Ezt	csak	12	éven	alattiaknak	ajánlom,	
nekik	se	jó	szívvel.
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