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Folytatás a következő oldalon!

Elég későn és megcáfolva az előző cikkem utolsó sorát, de 
megérkezett a Hentai Ouji lezáró cikke. Ezt a tv sorozatot harmadik 
nekifutásra sikerült befejeznem, ami tragikusnak mondható. Ebben 
persze az új animék megjelenésének és a kevés szabadidőnek is volt 
beleszólása. Az anime mégsem lett olyan izgalmas és a képernyő elé 
bilincselő, mint először gondoltam.

Kisebb szünet után végre folytatódik a fangirl rovat, először a 
korábbi számokban szereplő animék befejező spoileres kritikáját, 
véleményét, bemutatóját olvashatjátok. Majd a mostani szezon 
Golden Time animéje lesz terítéken.

//  Miichan

Hol is kezdjem a Hentai Ouji véleményezését. Kez-
dem a negatív résszel, szerencsére ebből van kevesebb. 
Az első probléma, amit meg lehetne említeni a hárem. 
Ennél a történetnél így végignézve és -gondolva az 
egész jobb lett volna, ha a végén egy lánnyal jön össze 
a srác és nem a szokásos “mindenkivel együtt is van, 
meg nem is” befejezést kapjuk. Persze nem lenne Hen-
tai Ouji, ha nem lenne benne ecchi. Ez érthető, hisz ez 
hozza a humort, de tényleg jobb lett volna, ha a végén 
csak Tsukikóval jön össze és a többi lány csak „barátként” 
van jelen, nem pedig csoportos randira megy mindenki.

Szereplők, történet, kritika

De ennél fontosabb a sok pozitív 
jellemzője az animének. Elsőnek említeném 
azt a pontot, amit két nézés közben elfelej-
tettem(!), hogy lezártnak tekinthető az 
anime. Mivel kiderült, hogy miért nem em-
lékszik Yokodera és hogy hol van Tsukiko 
kifejezőképessége. Ettől az anime máris egy 
ponttal jobb helyen végez az értékelésnél.

A másik pozitívum a karakterek jel-
leme: Tsukikónál rájöttem, hogyha a 
kifejezőképességét nem vesztette volna el, 
nemhogy történet nem lenne, de tuti hogy 
készítenék róla egy babát, és tűket szúrnék 
bele, olyan idegesítő személlyé válna. De így 
pókerarccal egy igazán bájos szereplő lett. 
Véleményem szerint elég nehéz dolga lehe-
tett a seiyuunak Tsukiko jellemét visszaadni, 
de valami bámulatos munkát végzett. 

A történetben a folytonos kívángatás, és 
ahogy a szereplők elkezdtek rájönni, hogy ki 
mit kívánt, mi történt a múltjukban érdekes 
volt, jól megoldották. A múltba való visszaté-
rés kifejezetten jó volt, mert így nemcsak egy 
egyszerű visszaemlékezést láthattunk. Az pe-
dig hogy folytatták azután is hogy Tsukikoék 
már visszatértek a jelenbe, na az külön jó 
dolog. Szerintem a múltba utazás, és az otta-
ni dolgok megváltoztatása hathatott igazán 
Tsukushira. Így jöhetett rá, hogy Yokodera 
is velük „élt” a házban, kiskorukban. Vagyis 
hogy állandó látogató volt.

Végül csak annyit mondanék, hogy egy 
kedves, humoros történet volt, amit nem biz-
tos, hogy egyhuzamban fog az ember meg-
nézni, de mindenképpen megéri elkezdeni 
és befejezni. Kíváncsi vagyok, hogy igazak-e 
a hírek miszerint lesz speciál vagy ez esetleg 
csak egy tévedés. Remélem az előbbi, mert 
akkor még egy-két rész erejéig láthatjuk, 
vagy esetleg hallhatjuk (Tsukiko) kedvenc 
szereplőnket.

Miket néz egy fangirl 
   az aktuális animékbol? ,, 6

Hentai Ouji to 

Warawanai Neko
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Folytatás a következő oldalon!

A Photokano első 3 része nagy reményekkel töltött el. Azt 
hittem, hogy ugyan sok lány szerepel benne, a főszereplő mégis 
eggyel fog összejönni. Lényegében eggyel jön össze, az anime 
mégis a tipikus seinen vonásokat tartalmazza. Ebből a kihagyha-
tatlan részekre bontott „mindig mással van együtt” dolog jött be 
legkevésbé.

Az első lány Niimi Haruka kapta a legtöbb figyelmet, ami 
elmegy, igaz voltak nekem kedvesebb szereplőim is, de sebaj. 
Ennél a pontnál azt hittem, hogy a továbbiakban nem lesz több 
lány Maeda életében, de az túl szép lett volna. Utána sorra jöttek 
a lányok néhol nagyon megható történeteikkel. Mégis az utolsó 
részt el merték pazarolni Kanon és Maeda tipikus, mégsem 
va-gyunk vér szerinti testvérek hülyeségére. És egy szereplőt, 
Uchida Yuukot pedig kihagytak az egészből. Ugyan ő nem tar-
tozik a főszereplők közé, mégis a titka megérdemelt volna egy 
részt, főleg úgy hogy Maeda megtalálta a CP-jének egy részét. 
Erre kaptunk egy undorító testvérszerelmet, ami azért is rossz, 
mert nem illik bele az egészbe. Az hogy fanservice volt az elején 
az még oké, de ezt nem kellett volna tovább húzni. 

Összességében

Helyette Yuuko titkának leleplezése jobb lett volna, ehhez 
még össze se kell jönniük a végén.

Photokano
A grafika és a zene illik az animéhez és a történethez. 

Nekem a 12. részig nagyon tetszett, miután persze 
legyűrtem a minden részben valakivel összejön szálat. Ér-
demes és mindenkinek ajánlom, hogy a 12. részig nézze 
meg, utána az utolsó részt ki lehet hagyni. Én is úgy fejez-
tem be, hogy oda-odafigyeltem, de nem sok kedvem volt 
megnézni a Kanonos butaságokat. A Murata senpaios és 
Misumi-sanos történetek szerintem nagyon jók voltak. 
Azokat tudom ajánlani.

Most akkor mindenkivel összejön vagy 
mégsem? ...
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Már elég rég jelentkeztem új anime 
beszámolóval, ahogy már említettem a kevés 
szabadidő miatt. Most az előzőek mellé egy 
szezonális anime beszámolóval is készültem, a 
Golden Time-mal.

Történetünk első részében megis-
merkedünk a három főszereplővel: Tada Banri, 
Kaga Kouko, Yanagisawa Mitsuo. Ők hárman 
alkotják a szerencsétlen triót. De nézzük, ho-
gyan is találkoznak vagy milyen kapcsolatban 
állnak egymással. Tada Banri egyetemista 
felköltözött Tokióba, mivel nem ismeri a várost 
egyből az első nap elkésett az iskolából. Ez 
a pillanat kellett ahhoz hogy hosszas köve-
tés után találkozzon Mitsuóval, aki szintén 
lányokat követett, hogy megtalálja az iskola 
épületét. Itt történik egy gyors barátkozás, 
majd megjelenik Kaga Kouko, a bámulatosan 
szép lány egy csokor rózsával, amivel elkezdi 
csapkodni szeretett férfiját és egyben gyerek-
kori barátját, Mitsuót. Mostantól kéne hogy 
izgalmas legyen a Golden time, ami eddig nem 
következett be. Helyette a szerelmi három-
szöget pillanthatjuk meg, amiből néha már a 
hárem felé közeledünk.

Vélemény
Tada Banri:
Egyetemista, aki elvesz-
tette az emlékezetét. A 
többi szereplőhöz képest 
ő a legértelmesebb, igaz 
ez nem zárja ki a tényt, 
hogy szerencsétlen. Sei-
yuuja Furukawa Makoto. 
Akinek ez a második 
animéje. A Golden Time 
előtt a Busou Chuugaku-
sei Yoshino-sanjanak köl-
csönözte a hangját.

Golden
      Time

Sajnálom, hogy egyből spoilerrel kezdek, de az 
első rész 3. percénél megjelenő szürke hajú srác olyan 
feltűnő, hogy Tada helyett őrá összpontosul a figyelem, 
legalábbis az enyém. Egyszerű, a mellékszereplők 
mellékszereplője, mégis mikor Banri elé áll, akkor is 
látni a hajtincsét, majd amikor elmegy, a srác ugyanaz-
zal a kifejezéssel az arcán ott marad. Továbbá kicsit za-
varónak találom a gyorsan mindenkivel barátok leszünk 
részt, aminek a tetejébe Tada az egy másodperce szer-
zett barát gyerekkori barátjába lesz szerelmes, ez kissé 
undorító. Plusz annyi lány jelenik meg az animében, 
hogy még a végén hárem lesz belőle, mert a főhős vala-
milyen szinten mindegyikkel kapcsolatba kerül. Néhol 
eltűnnek, és néhol megint megjelennek. Ilyen Linda 
is, ha nem tudnám hogy Tada Koukóba szerelmes, ak-
kor tuti azt mondanám, hogy vele fog összejönni. Ez 
a túlzott szerencsétlenkedés meg a háremes dolog 
nagyon nem kellene ebbe az animébe. Most olyan ér-
zésem van, mintha az anime a szememben egyre jobban 
esne, mégis kíváncsi vagyok a múltukra és a szereplők 
fejlődésére.

A magazin következő számában remélhetőleg ismét 
jelentkezem a cikk folytatásával, valamint új animékkel.

Yanagisawa Mitsuo:
Ő lenne az anime bisho-
unenje, de a személyisé-
ge romboló hatással bír. 
Egy menekülő tsundere 
típus, akinek életcélja, 
hogy Kouko elől elfus-
son. Mitsuo seiyuuja 
Ishikawa Kaito. Hangját 
kölcsönözte: Haikyuu! - 
Kageyama Tobio, Nagi 
no Asukara - Kihara, Su-
isei no Gargantia - Ledo.

Kaga Kouko:
Gyönyörű gazdag lány, 
ebből kifolyólag magá-
nyos és egyedüli barátja 
és szerelme Mitsuo. Sze-
mélyisége nem éppen a 
legjobb. Életcélja, hogy 
elkapja hőn szeretett 
Mitsuóját és közben kap-
csolatot épít ki Banrival 
is. Horie Yui a japán hang-
ja, aki az openinget és 
az endinget is énekli. Yui 
nagyon sok anime karak-
terének adta a hangját 
ebből felsorolok párat: 
Matantei Loki Ragnarok - 
Mayura, Otome wa Boku 
ni Koishiteru - Mizuho, 
Otome Youkai Zakuro 
- Hoozuki, School Rum-
ble - Eri.

Na ez egy “szép” oldala a Golden Time-nak, mert sem az 
opening sem az ending nem nagy szám. Egyszer hallgatha-
tók és nézhetők, egy spoiler van bennük, amire rá lehetett 
jönni enélkül is. Ezen kívül nagyon egyszerűre sikerültek. 
Képileg színesek, mégis az openingben kettő, az endingben 
meg már csak egy szereplő és egy kéz látható. Az egész 
olyan snassz.
Az opening szezője: Yui Horie és a címe: Golden Time
Az endinget szintén Yui Horie énekli, a címe pedig 
Sweet&Sweet Cherry.

A grafika szép, mint minden kiválasztott animénél, amit 
megnézek - igaz ez most kamu, mert van olyan, amelyik attól 
lesz szép, hogy már annyira csúnya. Nem a legkidolgozot-
tabb az biztos, de romantikus animéhez tökéletes.

Grafika

ZeneKarakterek

Szerencsétlen Trió
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