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Catrin véleményei
Lezárult az őszi szezon, ami a legkevésbé ragadott magával a tavalyi évből. Nem volt se a Yuru
Camphez, se a Wotakoihoz, se a Mo Daóhoz fogható, lelkesítő élményem, ugyanakkor egész kitartóan nézette magát az a pár cím, amit követtem.
Rövidek közül talán a Tiramisu hülyeségeit
kedveltem legjobban (egyébként is egy emlékezetes vígjáték lett a tavalyi évből), továbbra sem
csökkent a mecha paródiát és „Csupasz pisztoly
poénokat” ötvöző agymenések színvonala. Mellette Honda-san nyújtott kellemes perceket könyvesbolti élményeivel. Jó volt kicsit bepillantani a
japán kiadók, vevők, eladók munkájába, még ilyen
komolytalan hangnemben is. A Sono Toki, Kanojo wa címtől viszont szinte semmit nem kaptam,
amit vártam... Kár érte.
Aztán itt volt még nekünk a Banana Fish és
a Dakaretai Otoko, amikről már a múltkori számban is elég vegyesen nyilatkoztam. A Bananáról

AniMagazin

röviden annyit, hogy bár tudtam, mi lesz a vége,
sokkal jobban felhúzott, mint vártam, így még
inkább elégedetlen lettem az összképével. Értelmetlennek tartom ezt a sok karakter drámát, ami
szinte sose vagy csak minimális szeletekre volt feloldva benne. A karakterek jól működtek, bár így
is úgy éreztem, hogy mindegyikből többet szeretnék kapni... helyette haladt a mondjuk úgy, hogy
számomra nem túl érdekes főszál és akció. Valahogy többet vártam, és sajnos a hatásvadászata is
elég vegyesen talált be nálam.
A Dakaretai pedig valami félelmetes klisés
és botrányosan gagyi BL-nek indult, amiből később próbálkozott (na, nem kimászni, hanem) egy
vállalható sztorit kihozni. Legalábbis sikerült valamennyire megkedvelnem a második felében lévő
showbusiness-es részeket, problémákat, érzelmeket és Takatót. Junta is kapott jobb pillanatokat,
így a sziruposan gagyi vége ellenére is elnézően,
kiegyeztem vele egy már-már közepes sorozatként.

És mégiscsak volt itt egy anime, amitől
egész kellemes lett az őszi szezon is: Kaze ga
Tsuyoku Fuiteiru. De ez még minden tekintetben
fut, így versenyezhet akár a 2019-es téli szezon
vagy év animéje címért is. Szóval...

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru
Továbbra is él, amit az előző véleményem
végén írtam: minden sportanime kedvelőnek ajánlom! Sőt, azoknak főként, akik kicsit ódzkodnak a
műfajtól, de mégis belelesnének ilyen animébe.
Ráadásul a Kaze ga egész jól tud újat mutatni
ezzel a felnőttesebb, komolyabb, de mégis kön�nyed légkörével. A karakterek bár sokan vannak,
szépen lassan mindenkit megismerünk közülük...
persze nem egyenlő, de szimpatikus mértékben.
Az egyéni nehézségek, „drámák” sem vészesek,
Kakerué eddig hangsúlyosabb, érthető, „kívülálló” módon, de szerintem nagyon jól kezelik a karakterek. Tetszik ahogy motiválják, támogatják
egymást, ahogy megbeszélik a dolgokat.
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Alig várom, hogy láthassam, ahogy részt vesznek a
maratonon. Nagyon úgy tűnik, hogy tényleg részről részre egyre élőbbek lesznek és egyre inkább
megkedvelem őket.
Egyébként még úgyis egészen futásra motiváló anime, hogy én utálok futni... de Ouji hajtását látva az ember sokkal optimistább lesz (még
mindig személyes kedvenceim a vele foglalkozó
részek).
Az ellenfelek és a támogató karakterek szokásos sportsablonok. Az új OP-ED páros hasonlóan jó lett, mint az előzőek.

Dororo
Kvázi ez a cím jelenti számomra a téli szezont (már a futó srácok mellett), annyira kevés
anime felé lelkesültem most fel. De a Dororo retróságának hála el is kezdtük Hirotakával az 1969es animét is, az alap Tezuka manga is tervben, így
a MAPPA új sorozata még inkább kíváncsivá tesz.
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Nagyon érdekel, mit, hogy ültetnek át „mostanság fogyasztandó” formába, mi mindenen változtatnak a régi verzióhoz képest.
Eddig jól indul, kellően nosztalgikus hatású
a démonos története, szamurájos közege miatt,
és érdekes, hogy Hyakkimaru itt még beszélni
sem tud... Kicsit meglepett, hogy azt a sok testi
túlzást a karakterével kapcsolatban szinte megduplázták az új sorozatban... de eddig ez nem zavaró. A régi anime egyébként még baljósabban
indít és nagyon hangulatos akár a zenéjével, akár
a fekete-fehér látványával.
Az új Dororo openingje önmagában nem
rossz, de szerintem egyáltalán nem illik a sorozathoz, nem is értem, mit gondoltak a MAPPA-nál. Az
ending viszont tetszik.

Követek két rövid cuccot is: Ekoda-chan
egészen érdekes stílusban tálalja a női szeleteket,
már bocsánat, és Papa datte, Shitai... A szokásos
„hentai-josei” cucc most BL-ként érkezett, egy lényegre törő, totálisan gagyi yaoi. Persze egy hentaitól miért is remélnék többet?

Ezeken kívül nézem még a Boogiepopot,
ami eddig hasonlóan zagyva és unalmas, mint a
korábbi változata, így nem sok motivációm van
véleményezni.

A márciusi számban több rész után nagy valószínűséggel mindegyikről bővebben nyilatkozom
majd. Továbbá még várom a Piano no Mori folytatását.
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Hirotaka véleményei
Őszi szezon vége
Az őszi szezon végére nem akarok nagyon
sok szót vesztegetni, csak néhány mondatban jellemzem, mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Az Akanesasu Shoujo számomra ígéretesen indult, de a végén összecsapták és az amúgy
sem túl sokat magyarázott dolgokat kígyómarás
sebességével zárták le, így még kevesebb dolgot
fejtettek ki. Tény, hogy nem vártam semmi extrát,
és végül is végig szórakoztam rajta. Nem is gondoltam, hogy jobb lenne egy középszerű cuccnál,
de pár kérdésre szívesen választ kaptam volna.
Golden Kamuy 2: Tetszett az első évad és
ez is elég jól indult. De aztán a második fele kifulladt. Elkezdett túlnyújtott shounenként viselkedni, lassan haladt a történet, sok jelentéktelen dolgon időzött. Egyszerűen unalmas lett, és a végére
beütemezett akciódús epizód sem nagyon tudott
ezen javítani. Olyan volt, mint egy kutya, amelyik
a saját farkát kergeti.
A Karakuri Circus számomra a szezon legjobbja lett és még két szezonig velem is marad.
Nem tudom, hogy hova fog kifutni, de az egész
egy nagyon érdekes világot és történetet ad. Izgaalmasak a harcok, szerethetőek a karakterek.
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Tiramisu II: Folytatódott a marhaság, ami
egy epic harcban teljesedett ki. Végig troll és vicces volt. Tudnám még nézni.
Index 3: Vártam a folytatást, de ez az évad
kicsit lóg a levegőben. Túl sok idő telt el a 2. évad
óta. Az az érzésem, hogy a sok karakterrel nem
tudnak mit kezdeni. Jönnek a szereplők egymás
után, mennek a harcok, nem látom sok jelét, hogy
valami jobban összekötné őket.

Téli szezon
Dororo
Nagyon üdítő látni, hogy néha egy-egy
stúdió egy régebbi címhez nyúl vissza. Az pedig
kimondottan ritka, hogy a 60-as évekből ássanak
elő valamit. Szóval már ezért is érdemes a figyelemre. Tezuka mangájának feldolgozását ezúttal
a MAPPA vállalta magára a Tezuka Productionssal

karöltve. Eddig három rész ment le, és teljesen
fogyaszthatóan indult. Változtattak ugyan egy kicsit a sztorin az eredeti animéhez képest, például, hogy Hyakkimaru bőrét is elvették a démonok,
ami nekem kicsit fura volt első felütésre. Mondjuk
az egész alapfelvetés egy nagy „nanemá”. Ezt a
bőr dolgot legalább hamar orvosolták.
A grafika és az animáció egyelőre teljesen
korrekt, remélem meg marad ezen a szinten. Csak
3D CG-t ne használjanak. A zene sem rossz, de a
régi retró és vadnyugati dallamai annyira hangulatosak, hogy azt nem lehet felülmúlni. A klasszikus
történetekre vágyóknak kötelező darab és ajánlott a 69-es verzió megismerése is. Egy élmény az
az anime. Ha minden igaz, ez is folytonosan megy
majd tavasszal is. Kimondottan érdekes lesz ös�szemérni a 26 részes régivel. A legjobban persze
azt szeretném, ha nem hasonlítanám a régihez
(amit akaratlanul is megtesz bárki) és önmagában
is egy nagyon jó animével indulna az év.

Boogiepop wa Warawanai
Ezt az animét három rész alapján egy szóval tudom jellemezni: HULLADÉK. Komolyan, a
Madhousenál vagy az történt, hogy a csőszerelő
készítette az animét két éjjel, amikor senki nem
volt bent, vagy az animátorok kitalálták, hogy
ajj, mindig törekszünk a jóra, most szeretnénk
valami vackot csinálni. Eseteleg kiadták az újonc
Furuja Takarónak (kamunév), hogy holnap indul a
szezonban ez a cucc, de még nincs kész semmi.
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Tiéd a feladat. Most mellőzzük azt, hogy a történet népszerűsége ellenére is kínosan unalmas és
vontatott, még egy hiperaktív majom is bealudna
rajta. A grafikai színvonal valahol a 2000-es évek
elején van, de még akkor is készült jobb. Van pár
jó helyre berajzolt vonal, de a hátterek statikusak
(értsd emberek állnak), részletszegény a környezet, a karakterek meg úgy mozognak, mint a bábok. Szóval ez a sorozat fáj és már most jelölt az
idei év legrosszabb animéje címre.

Girly Air Force
Első részből nekem egyből az Arpeggio
jutott eszembe. Csak itt nem hadihajók vannak,
hanem repülők. De az alapgondolat stimmel. Az
első rész egészen sablonosra sikerült, de nem
bántam, végülis tetszett. Egészen mókás pillanat
volt mikor a főszereplő srác hátsóját megmentő,

szép, piros, szupertitkos gépet hősünk nem bírja elfelejteni, és mikor már nem tudja hogyan és
hol keresse, hát nem akkor viszik el az orra előtt
egy zsebkendőnyi takaróval letakarva, amikor elugrik a boltba salátáért. De hát az animékben ez
gyakran megesik. Szóval ritkán nézek repülős animét, így ezt most követem és érdekel is. A grafikával egyelőre elégedett vagyok, az a kevés csatajelenet is jó volt, remélem lesz meg. A második
részben a kapcsolatépítésen volt a hangsúly és a
történet hangyányit haladt csak és már a picture
drama képek is előjöttek, ami nem jó jel, de bizakodni lehet, hátha jobb jelenetekbe fektették az
itt megspórolt energiát.

Kouya no Kotobuki Hikoutai
A másik repülős anime, csak itt nem sugárhajtású, hanem propelleres gépek vannak I. világ-

háborúhoz hasonló környezetben. Ha az ember
nem olvassa el a rövid leírást, akkor az első részben biztos nézni fog egyet, hogy most mi is a sztori. A hat tagú lánycsapat egyébként felbérelhető
repülős testőrök. Ezenkívül bevezető résznek
kimondottan tetszetős volt. Némi karaterbemutatás után kapunk egy bő 10 percnyi látványos
légiharcot, ami az orkesztrális zenére olyan volt,
mint egy balettelőadás vagy inkább műrepülő
előadás, csak itt lőnek is. Az első felszállását meglehetősen részletesen mutatták be, ráadásul sokszor kaptunk first person nézetet is, ami nálam
növelte az élményt. A megvalósítás szép volt, a
repülők, mozgásuk, a felhők, az ég, mind nagyon
szépre sikerült. Egyedül azt nem értem, hogy miért kellett a hat csajt CG-vel megoldani. Amúgy ez
sem annyira rossz. Akad néhány nem túl szép karaktermozgás emiatt, de ezen már nem ragadok
le. Szinte típushibának mondanám.

Revisions
Ez is a szezonban jött ki és mivel ONA by
Netflix, ezért egyben kiadták az összes részt, amiből a cikk megírásáig hatot tudtam megnézni.
Full CG, szerencsére nem a legrosszabb fajta, de
akadnak béna megmozdulások. Akár isekainak is
nevezhetném, csak itt egész Shibuya átteleportálódott pár száz évvel későbbre, ahol a mai ismert
világ teljesen eltűnt, csak romok vannak. Volt egy
vírus, amitől ketté vált az emberiség: akik immunisak voltak és akik nem. Utóbbiak más evolúciót
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jártak be, és ronda, hatalmas félig gépszörnyek
lettek. Nem egy hajde kreatív felütés, de kimondottan karakterközpontú és akciódús. Halad a
sztori, bár néhány emberi konfliktust alaposabban ki lehetett volna bontani, de akkor nem lett
volna annyi akció. Öt srác kerül a középpontba.
Ki nem találnánk, hogy csak ők menthetik meg az
embereket, mert három mechát lényegében rájuk
szabtak, amikkel fel tudják venni a harcot a szörnyek ellen. Amúgy klisés karakterek, van szende,
„nemharcolok” csaj, „csináljuk, mert muszáj” srác
és aki az egész eddigi életében erre készült, küldetésének érzi és egója is van hozzá srác. Ha valaki ennek az érzésnek beszól (és beszólnak nem
is egyszer), akkor hiszti van. Húú de idegesítő egy
karakter ilyenkor, pedig jó arc lenne.
A sztoriban pedig rejtély kb. minden. De
leginkább az, hogyan kerültek ide, hogy jutnak
vissza, és a távoli múltban miért találkoztak a srácok a Milo nevű lánnyal, akiről a mostani Milo nem
is tud...

Tartalomjegyzék

△

