Figurák Világa

Figurák Világa
Avagy Russel és vitrin tartalma

A karakterről:

Név: Misaka Mikoto
Kor: 14 év
Magasság: 161 cm
Becenév: Dengekihime, Electromaster, Biri Biri, Railgun

Japán hangja: Rina Satou
Anime-k: To Aru Majutsu no Index, To Aru Kagaku no Railgun

azok számára ez biztos öröm.

igazán harcias kinézetet kap.
Ehhez igazodóan dinamikus
testtartása van, szinte látjuk
a következő lépését. Misaka
egyik védjegye, hogy az egyenruha szoknyája alatt boxert
hord (ami alatt saját bevallása
szerint még egy bugyi is van). Ez
megjelenik a figurán is, hiszen a
szoknya eléggé fel van lebbenve.

Az arca nagyon szépen ki lett
dolgozva.
Enyhén
morcos
tekintete illik jelleméhez. Kicsit
furcsa lehet, hogy nem mosolyog, de szerintem ez különösen el
lett találva. Jobb kezében egy pénzérmét emel homlokához, hogy
a rettegett ’Railgun’-t el tudja
sütni. Bal kezébe belehelyezhető
a Railgun sorozat 4. részében Szép fehér térdzokniain még
látható fémszemcse-kard is, így a gyűrődések is meg vannak
munkálva. A cipőkre se lehet
A most következő figura nagypanasz, hiszen azok is az animeon közel áll a szívemhez. Miért
ben megismert egyenruhához
is? Alapból imádom a tsundere
tartozóak
pontos
másai.
karaktereket, így nem volt kérdés,
hogy Misaka is megnyer magának.
A figura szépen kidolgozott, de ez
nem meglepő, hiszen szerintem
az egyik legnevesebb gyártó
munkája. Többféle Misaka is kapható, de szerintem ez adja vissza
a legjobban az anime-ben megismert szereplőt. A Tokiwadai
Lányakadémia egyenruhájában
érkezik meg a figura. Akik az
eredeti karaktert szeretik, nem
pedig a fanservice verziókat,
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A festés nagyon jól sikerült,
megfolyások
nincsenek,
de a GSC logó erre garanciát ad, így nem meglepő.

látható, tehát végül is egy érmén
áll. Mondjuk lehetett volna akkor már szürke is az alap, de
ettől függetlenül szép lett.
Összességében egy gyönyörű
A talpazata igen érdekes. Fe- figura. Aki Misaka-ról szeretne
hér kör alakú, rajta érdes ezüst egy minél élethűbbet beszerezfestéssel egy stilizált korona ni, annak ezt ajánlom. Bár árés ’KingSlot’ felirat. Ez elsőre ban talán nem épp a legolcsóbb,
furcsa volt és nem tudtam hová de megéri a rá költött forintokat.
tenni, így utána olvastam. A
kezében tartott érmén is ez a jel

http://myfigurecollection.net/review/570

Kiadás ideje: 2010. július
Gyártó: Good Smile Company
Szobrász: Yokota Ken
Méretarány: 1/8
Magasság: 18 cm
Anyaga: PVC, ABS
Kiadási ára: ¥5800

Találkozunk legközelebb is!
Írta: Russel
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