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Nendoroid More szettek, 
kiegészítők

Írta: Usako



Az ünnepek jegyében a Good Smiley 
Company kiadott újabb Nendoroid More 
kiegésztítő csomagokat, ezek a szettek 
szeretett kis mozgathatós chibijeinket 
dobják fel, testekkel, arcokkal, kiegészítők-
kel, attól függ, milyen témájú a kollekció.

2017. augusztus végén jelent meg a 
Nendoroid More Halloween Szett külön 
női és férfi változatban (2200 jen/szett). 
(kép a szöveg alatt) 

A férfi vámpírtestet kapott, az arcra 
még kis matricák is jártak (vér, fogak), de-
nevéreket, cicát, keresztet, földből kinyúló 
zombi kezet, illetve talapzatot is tartalma-
zott a szett. A női változathoz boszi ruci, 
kalap, ördögszarv, szellem, zombikéz, tök-
lámpás, és varázspálca járt. (alul)
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2017. novemberében pedig megjelent 
a Christmas szett szintén női és férfi verzi-
óban (1500 jen/szett). Az alapkezek mellé 
kaptunk cserélhetőeket is, férfinél zsákot 
tartót, nőinél pedig szívecskét tartó keze-
ket. (jobbra)

A nendoroid more szériába tartoznak 
az állatos fülecskék is (After Parts), először 
2013-ban jelent meg az angyalos-démo-
nos, illetve a cicás-nyuszis, majd 2016-ban 

újra kiadásra kerültek. 
Az állatos szettben kaptunk talapzatot, 
cicafület, mancsot, farkincát, ezeket mind 
fekete, és fehér színekben is. Ugyanezt 
nyuszival, plusz lepkéket, cicákat. 

A második szettben ördög-angyal ki-
egészítőket találunk. Kapunk napocskát, 
csillagot, glóriát, szárnyakat, duplás talap-
zatot, hangjegyet, szarvakat, és vasvillát.
(jobbra alul)

A fülecskék úgy tehetők a nendoroi-
dokra, hogy puha műanyag jár hozzájuk, 
„hajpántszerűek”, ezt be kell tenni a haj 
illesztéséhez, majd összenyomni, és a 
kilógó „szarvra” mehetnek a fülek. Másik 
megoldás, amit alkalmaznak, hogy ez a 

műanyag vékony lap már alapból benne 
van a szarvacskában vagy sapkában, és ezt 
kell a Nendoroid hajösszeillesztéséhez be-
tenni. (bal alsó sarok és a következő oldal 
bal felső képe)

A pon-pon farkinca, vagy arcra tehető 
részek pedig 2 oldalas tapadós fóliával he-
lyezhetőek fel, a csomagba ebből is többet 
kapunk. (következő oldalon bal oldal)



nagyobb kiadások is (tenyérnyi méret), 
amiben több halacska van. Lényege, hogy 
kapunk lezárva egy edényt, amiben van 
egy zselés anyag (ez a víz), ki is lehet szedni 
a tartóból, a kezünk száraz marad utána, 
majd visszatehető az edénybe. (jobbra 
felső két kép)

Tehát van „akváriumunk”, zselés 
vizünk, és van egy különcsomagolt arany-
halunk is, a halacskát belenyomjuk a zselé-
be, és máris olyan mintha úszkálna, fotózá-
son is jól mutat, illetve dioráma építéshez 
is kiváló kiegészítő. (jobb alsó kép)

Remélem Mindenkinek jól teltek az ün-
nepek, és jutott pihenésre is idő!

Boldog új évet kívánok!
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Most újabb kétféle After Parts szett 
rendelhető elő, megjelenésük pedig jú-
niusban lesz (850 jen/szett). Az első a ku-
tyus-malac, a második pedig kappa-nyuszi. 
Mondanom sem kell, hogy az első szettet a 
Yuri on Ice-szal promózzák :).

Év vége fele pedig a J.Dreams megör-
vendeztetett minket azzal, hogy újabb led 
lámpa szettet adott ki, ezek igen kelendő-
ek, ugyanis baba, illetve figurafotózásra is 
használják. Előfordul, hogy még gyári ké-
peken is látni őket a dioráma ékeként 1-1 
figura bemutatásához. Elemmel együtt 
érkeznek, alul kis műanyag lapka választja 
el őket egymástól, hogy addig se merül-
jenek az üzletekben. Alul található a kap-
csológombjuk, mintájukat tekintve mesés 
rózsaüvegre emlékeztetnek, magasságuk 
6,5 cm. (jobbra)

Végezetül a diorámás plusz érdekes-
ség sem maradhat el, szintén használható 
nendoroidhoz, figmához vagy babához is 
akár a Yell kiadásában készült Jelly Fish. 
Több színben is létezik, sőt azóta vannak 


