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Mit néz egy fanboy
,,
az aktuális animékbol? //

NewPlayer

Az előző számban azt ígértem, hogy a téli szezonról fogok beszélni, de a
karácsony és egyéb dolgok miatt nem igazán néztem bele egyikbe sem. Így
most az őszi szezont venném át újra és mondanék róla végleges véleményt.
Azoknak sem kell szomorkodniuk, akik már az új szezont várják, mert a cikk
végére róluk is írok pár gondolatot!

1: Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova
A főszerkesztő asszony nem fog velem egyet érteni (jól
gondolod - Catrin), de akkor is: a szezon legjobbja az Ar
peggio számomra! Mint mondtam, engem már azzal
megnyertek, hogy csatahajók vannak benne. Azzal meg még
nyertek maguknak 100 pontot, hogy a hajók mentál modelje
egy-egy hölgyemény!
Mindezt megfejelték egy olyan történetettel, ami alatt végig izgultam és már-már hangosan kiabáltam Ionának hogy
mit is tegyen. Sajnos a történetet nem fejezték be, ami talán
jó jel, és lesz folytatás is! A grafikával viszont továbbra sem
voltam kibékülve.

Az előző számban megemlítettem, hogy szerintem mik sikerültek jól.
Viszont be kell vallanom férfiasan: tévedtem. Így nézzük meg a számomra
első három helyezettet (és itt most hangsúlyoznám, hogy ezek csak az én
véleményeim):

3: Yuusha ni Narenakatta Ore wa Shibushibu
Shuushoku o Ketsui Shimashita.
Kezdjük is a sort ezzel a rövidke című animével, ami a harmadik helyezésnek járó díjat kapja tőlem. Az ember azt hinné, hogy fantasy történet lesz sárkányokkal, démonokkal, karddal és varázslattal, pedig nem!
A történet ott kezdődik, ahol a hasonló művek befejeződnek: a hősök
legyőzik a gonoszt. Nincs mit tenniük, mint új munkát keresni maguknak.
Olyan munkát, ami nagyon távol áll tőlük: bolti eladók lesznek. Ez természetesen rengeteg vicces helyzetet eredményez, ami közben néha a
kivillanó bugyik között megcsillan a szereplők régi tudása is!

2: Kill la Kill
Ódákat zengtem róla az előző számban és most nem is nagyon
akarnám szaporítani feleslegesen a karaktereket! Nagyon jó, nagyon
vicces, nagyon agyament, nagyon magával ragadó. Zseniális a rajzolás,
zseniálisak a szereplők, de a legzseniálisabb az, hogy kb. nincs olyan
jelenet, amiben ne lenne egy minimális utalás valamire! Legyen az zene, könyv, film, anime vagy bármi más! Egy “kisebb” listát találtok hozzá itt, ha valakit esetleg érdekel: https://dl.dropboxusercontent.
com/u/225692543/References.html
Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ő legyen az első, de végül
úgy döntöttem, hogy inkább az az anime lesz, amin sokszor a félkörmömet lerágtam!

Mint látjátok, a BlazBlue nem került be az első háromba
és azt is meg mondom, hogy miért: ha egy verekedős játékból csinálnak animét, akkor ott azért több
verekedés legyen. Szerintem kevés volt
belőle. Jó azt bevallom azért, hogy a 4.
részig láttam! Egy kicsit elment
tőle a kedvem...
Ami viszont mostanra
teljes csalódás lett és nagyon
remélem, hogy lesz benne valami
dallasos csavar vagy valami, az a Samurai
Flamenco. Nem is írok róla többet, mert ha ezt
komolyan gondolták a készítők, akkor most nagyot
csalódtam! Pedig olyan jól indult!

Folytatás a következő oldalon!
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Space☆Dandy
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren

Amit talán magyarra Űr piperkőcre lehetne fordítani?
Mert ha igen, akkor már most látni akarom! Leírásai alapján Dandy egy földönkívüli vadász. Célja pedig, hogy olyan
lényeket találjon, amilyeneket még senki. Jó kis űrös agymenésnek tűnik!

2012 év végén volt az előzmény, ami elég vicces
volt ahhoz, hogy ezt is meg akarjam nézni. Aki esetleg
nem ismeri a sorozatot, annak érdemes belekezdenie. A
történet egy lány körül forog, aki a “Chuunibyou” betegségben szenved, ami nem más mint, hogy a másodéves
gimnazisták máshogy látják a világot. Ők egy székben
nem csak egy széket látnak, hanem egy varázslatos
tárgyat is!

Seitokai Yakuindomo *

Future Card Buddyfight
Idén januárban indult és egyszerre adják Japánban és Amerikában is. Az amerikai adás érdekessége, hogy a Hulun és a Youtube-on sugározzák
angol szinkronnal. A gyűjtögetős kártyajátékok
egy új szintre emelkednek, amikor idegen világok
ból jönnek át segítők (Buddy-k), akikkel közösen
harcolnak a szereplők a világbéke eléréséért
vagy csak azért, hogy elnáspángolják egymást.
Erről már most megmondom, hogy nem lesz egy
kiemelkedő anime, de vasárnap reggelente pont
jó lesz a kakaó mellé. Legalábbis abból a két részből amit eddig láttam, ez jött le.

SoniAni: Super Sonico The Animation
Ezen még nagyon vacillálok. Sonicóról már
rengeteg képet láttunk a neten, mert az anime
alapját adó VN eléggé nagy népszerűségnek
örvend és én még nem is játszottam vele!

Robot Girls Z
Én egy ilyen Dragon Ball Z és Pindur Pandúrok összekeverését várom a nagyjából 5
perces részektől! Nem hiszem, hogy ebből bármi komoly ki fog sülni, úgyhogy
nagy csatákat várok evőpálcikákkal,
vagy gumikacsákkal vívva!
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Az eredeti szériát nagyjából a 6-7. részig bírtam nézni. Az alapötlet
nem volt rossz, de annyira ellenszenvesek voltak a szereplők, hogy egy
hirtelen jött ötlettől vezérelve úgy döntöttem: nekem ennyi elég volt
ebből. Most kap egy második esélyt! Hátha. A történet
egy olyan iskolában játszódik, ahova nemrég még csak
lányok járhattak. Az új évtől kezdve már fiúk is jelentkezhetnek és a háromfős diáktanács elhatározza, felvesznek maguk közé egy új srácot. Legalábbis ez
történt az előző széria első részének első percében.

Saikin, Imōto no Yōsu ga Chotto
Okashiinda Ga.
Az alaptörténet ismerős lesz: Lány anyukája
újraházasodik és a lány kap egy fiútestvért. Megszállja egy szellem és bele kell szeretnie a mostohatestvérébe, hogy a
szellem át tudjon lépni
a mennyek kapuján. Tucat
+ 1 történet, remélhetőleg soksok fanservice-szel.

Az itt felsoroltakon kívül biztos, hogy
lesz olyan amibe bele fogok még nézni. Ezek
inkább azok, amik első körösen érdekelnek,
vagy hogy úgy mondjam, egy kicsit jobban
érdekelnek, mint a többi.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

