Fanboy Mód
Vége a télnek és kezdődik a tavasz. Ez abból is jól látható, hogy a téli
szezon lassan a végéhez ér, sőt igazából a tavaszi szezonos animék első
részeinek vetítése már el is kezdődött mire a magazint olvassátok! Amíg
komolyabban nem indul be egyik tavaszi anime sem, addig szedjük ki szakállunkból a pörkölt maradékot és nézzük át még egyszer utoljára, hogy mik is
voltak a mostani szezonban!

Space☆Dandy
Történetünk az Aloha Oe csapata körül forog,
akik új fajokat kutatnak fel és jegyeztetnek be. Az
űrhajó kapitánya Dandy, aki olyan mintha a Greaseből pattant volna ki. Hű társa, másodpilótája és
(majdnem) mindent tudó segédje QT, aki egy robot.
Sajnos elég régi darab, így nem igazán tudja fejleszteni magát és gyakran lemerül!
Hőseink első küldetése egy Boobies nevű bárba
vezet (ez talán a mai Hooters űr megfelelője
lesz), ahol különleges fajok után kutatnak. Majd
kiugranak a nadrágjukból mikor találnak egy macska szerű lényt, akiről azt hiszik, hogy egy új faj
képviselője! Egy nagy üldözés és a fél étterem
lerombolása után kiderült, hogy nem az, csak egy
matricát ragasztottak az arcára. Így sajnos nem
tudják bejegyeztetni. Helyette beveszik őt is a
bandába és így, hármasban kutatnak új fajok után.
Ha ennyi nem lenne elég, akkor ott van még a
gonosz Gogol birodalom, akiknek feltett szándékuk
elpusztítani Dandy-t! Persze mindig kudarcot vallanak…
A történet kellően vicces, de semmi extra nincsen benne. A részek különállóan is élvezhetőek,
nem kell tudnunk, hogy mi történt 2 résszel korábban az aktuális rész élvezéséhez.
Amit viszont nem tudtam hova tenni, hogy Dandyék rendszeresen elpatkolnak valamilyen módon,
majd utána megjelenik a nagy THE END felirat és
a következő rész előzetese….. :Most akkor hogy is
van ez?

Nisekoi
Hogyan lehetne megoldani
egy viszályt a jakuza és a maffia
között, ráadásul úgy, hogy az minél kevesebb áldozattal járjon?
Az öreg vezérek régi barátok,
de a fiatal bandatagok, nagyon
forrófejűek és a legkisebb szikra
is elég ahhoz, hogy a szembenálló
felek egymásnak essenek.
Szerencsére az öregek megtalálják a megfelelő megoldást: a
gyerekeiknek járniuk kell, nem kevesebb mint 3 évig! Ezzel csak egy baj van,
hogy ki nem állhatják egymást! Így aztán
nagyon nehéz lesz elhitetni mindenkivel,
hogy ők járnak.
Az előző szezonban a Kill la Kill volt,
ami a grafikája miatt tetszett
nagyon, a mostani szezonból pedig ez. Itt is vannak nagyon érdekes húzások, amiket csak a második
nézésnél vehet észre az ember, vagy ha
nagyon figyelmesen követi.
Valami iszonyatosan tetszik az, ahogy
a kamerával és a színekkel játszanak.
Attól még, hogy egy szereplő nyugodtan beszél, belül baromira ideges, amit
a készítők úgy adnak át, hogy pár másodperc erejéig hangulat képeket vágnak be a
szereplő arcáról.
A történettől egyáltalán nem vagyok elhalva,
mert 9001 hasonló van már, de mégis a képi
világ annyira magával ragad, hogy egyszerűen
várom a következő részt!

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak

-55-

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Seitokai Yakuindomo*
Még 2010-ben volt ebből egy TV sorozat, 2007
óta megy belőle egy manga és már egy 8 részes
OVA-t is megéltünk belőle. Mégis nekem ez valahogy nem jön be. Nem akartam dobni az első rész
után, mert mondom azért még belenézek, de szerintem két résznél tovább nem fogok jutni.
Valahogy nekem ez nem jön át. Így, ebben a
formában nem. Viccesek néha a bejátszások, mulatságosak a szereplők is, de ahogy nézem percről
percre csak az az érzés fog el, hogy mi ez a baromság?
Az eredeti sorozatot sem tudtam végignézni,
csak a 6. részig jutottam. Most ezzel a második
részig. Talán akinek tetszett belőle a manga, értékelni tudja az animét is, de én valahogy nem. Ez
az erőltetett félreértésekből származó poén és
az állandó káromkodás és szexuális megjegyzések
valahogy ebben a környezetben nem működnek jól.
Pedig én hentaion és ecchin nőttem fel…

SoniAni: Super Sonico The Animation
Nem vártam sokat az animétől: fanservice, gitározás, és esetleg olyan elesések, amikor mit ad
isten kivillan egy bugyi vagy valami. Bugyis elesés
nem volt az első két részben, de minden más igen,
mégsem tetszik ez az anime. Az első részt már
úgy néztem végig, hogy azt vártam mikor lesz már
vége. Mikor ezt már harmadszorra is megfogalmaztam magamban, akkor voltam félidőnél. Még kb.
5 percet bírtam és amint rá akartak adni egy előre
be nem jelentett ruhát a fotózáson és megjelent
a menedzsere egyszerűen abbahagytam a rész
nézését. A második részt még elkezdtem nézni, de
arra lettem figyelmes, hogy egyáltalán nem nézem
az animét, csak szól a háttérben, így inkább abbahagytam.
Maga a történet sem egy bonyolult dolog: a 18
éves Sonico modell, egyetemista és egy 3 fős lány
bandában játszik. Mindezek mellett még a nagymamájának az éttermében is kisegít!
Nekem nem tetszett, vannak jobb animék ebben a
szezonban!

Noragami
A történet Yato isten körül forog, aki saját szentéjét
szeretné megépíteni. Ehhez persze pénzre van szüksége, amit úgy próbál összeszedni, hogy mindenféle
kívánságokat teljesít. Egyik nap, mikor egy macskát
keres, egy Hiyori nevű lány észreveszi és megpróbálja
megmenteni a közeledő teherautótól. Sikerül is neki,
de sajnos közben őt üti el az autó. Később magához tér,
de teljesen megváltozik az élete, ugyanis szellem lett
belőle. A csapat még nem teljes, ugyanis kell egy erős
fegyver is, ami segíti Yatót célja elérésében, ez pedig
nem más mint egy fiú: Yukine.
Persze azért ennyire nem bugyuta a történet, mert
kiderülnek múltbéli dolgok és a szereplők lelkivilága is
szokszor kerül előtérbe. Összességében minden egyes
rész után azt éreztem, miért nem egyben kezdtem el
ezt nézni?
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ségeket már nem is említem.
Aki ezt be tudja fogadni, az szerintem egy
mozgalmas, izgalmas és szépen megrajzolt animét fog látni. Aki pedig nem, azzal
nincs mit tenni, mert később ezekből a
keveredésekből csak még több lesz!

Sakura Trick
Bemásolnám ide a Wikipedia ide vonatkozó szócikkén található kategória besorolást: “Comedy, slice of life, Yuri”. Ezekután
nem is volt kérdés, hogy egyszerűen bele kell
néznem az animébe!
Előre jelzem, hogy nagyon sok embernek
nem fog tetszeni és mindenféle animékkel
kapcsolatos sztereotipiát erősíteni fog a mű.
Talán polipok azért nem lesznek benne… bár
ki tudja…
A történetről nem igazán tudok mit
mondani, mert nincs. Minden rész a két
főszereplő, Haruka és Yuu között kialakult
vonzalom és annak eltitkolása körül forog.
Slice of life lévén ezen talán annyira nem is
lepődünk meg. Az viszont meglepő volt számomra és kb. csak a 4-5. rész környékén tűnt
fel, hogy az animében jóformán csak lányok
szerepelnek. Szökőévben egyszer rajzoltak
egy férfi karaktert és azt is inkább háttal.
A szereplők annyira egyszerűek, mint egy
darab fa. Egyből tudjuk, hogy kinek mi a feladata, kinek milyen szerepet szántak. Yuu pl.
egy szatyor meztelen csiga szintjén van agyilag. Nem is, mert azok tök okosak, tudnak
csúszni, mászni, meg mindenféle egyebet!
Nem lesz a kedvencem, nem volt kiemelkedő
és még a rajzolása is kritikán aluli volt. De be
kell valljam nem bírtam abbahagyni a nézését. Ami Soniconál nem sikerült, az itt elég:
a fanservice elviszi az egész animét a hátán!
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Buddy Fight
Nobunaga the Fool
Nagyon sokat gondolkodtam, hogy erről
az animéről mit írjak. Haverom első rész után
csak annyit mondott, hogy mi ez a baromság.
Nekem tetszik az alapötlet és a világ, amit
felépítettek.
Túl kell tenni magunkat egy-két dolgon, és
utána egészen élvezhető lesz az anime.
A történet két különböző csillagon
játszódik: a Keletin és a Nyugatin, amik régen
összetartoztak. Most mindkét csillagon véget
nem érő harcok dúlnak. Egy titkos technológia visszatértével megváltozhatna a világ és
eljöhetne újra a béke. Ez eddig még rendben
is volna, de itt jön a lényeg, ugyanis Jeanne
Kaguya d’Arc az, aki Leonardo da Vinci-vel
közösen a titkos technologia keresésére indulnak. Haverom egyébként itt mondta,
hogy ezt most ő nehezen tudja megemészteni. Aztán kiderült még egy-két szereplő:
Arthur király és a kerek asztal lovagjai: Gaius
Julius Caesar, Alexander, Hannibal Barca csak
hogy a fontosabbakat említsem. Úgyhogy itt
aztán minden keveredik mindennel. A nagy
mechákat, űrhajókat és egyéb hasonló szép-

Ezt direkt a végére hagytam, mivel ez
az egyetlen, amit hétről hétre néztem, sőt
még vártam is. Ezenkívül ez a legbugyutább,
legegyszerűbb, és grafikailag a legsilányabb.
Mégis így a 10. résznél sem tudom abbahagyni. Vagy csak a TCG (Trading Card Game)
mivolta miatt vagyok annyira oda érte?
A történet egy olyan világba kalauzol el bennünket, ahol kártyák segítségével szörnyeket
idézhetünk meg párhuzamos világokból, akik
velünk együtt harcolnak. A főszereplő a 12
éves Gao Mikado, akinek az a célja, hogy ő
legyen a legjobb játékos. Ezt kicsit nehezen
tudja elérni, mivel még nincsen saját Buddyja, akivel közösen harcolhatna. Ám egy szép
napon a Sárkányok világából megjelenik
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Drum Bunker Dragon, akivel immár közösen
harcolnak a legjobb játékos cím megszerzéséért!
Azt még tudni kell, hogy az egész anime
a Buddy Fight kártyajáték promózására
készült. Ha úgy vesszük, akkor igazából
egy nagyon hosszú reklámfilmről van szó.
Japánul és angolul is egyszerre jelenik meg,
sőt Youtube-on az összes rész korlátozás
nélkül megtekinthető!
Én nagyon szeretem a TCG-ket, így
egyértelmű volt, hogy belenézek. Nem voltak nagy elvárásaim, így nem is csalódtam
az animében. Gao egy kicsit unszimpatikus
volt az elején, de egészen megszoktam már
a vicsorgását. Vasárnap reggelente szoktam megnézni a részeket, félkomásan a TV
előtt betakarózva és néha még aludva. Erre
tökéletesen jó!
Magáról a játékról pedig csak annyit,
hogy vannak benne jó ötletek és érdekes szabályok. Egyszer szerintem ki fogom próbálni,
úgyhogy nálam már bevált a reklámfilm!
Viszont egy alap pakli négyezer forint, úgyhogy még hanyagoljuk egy picit!

Ezenkívül megint volt pár anime amire
már nem jutott időm és inkább félreraktam.
Majd talán egyben valamikor megnézem,
amiket még akartam!
A tavaszi szezonról pedig csak annyit,
hogy lesz három TCG is, amikbe biztos bele
fogok nézni! Jön az új Yu-gi-oh, amit már
nagyon várok, és remélem nem olyan lesz
mint a Zexal. Legalább az 5D szintjét hozni
kéne! Úgyhogy a következő fanboy-ban
kártyákat fogunk húzni és megpróbáljuk
egymás életpontjait levinni nullára!
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