Ecchi animék a korhatár alatt
1. rész - fiúknak
// Daisetsu
Az ecchi műfajról nem kell sokat mesélni. Általában minden animés találkozott ezzel a szóval, ha akart, ha nem. Igen kedvelt műfaj - főleg a fiúk körében - így
még a magyar szinkronos animék között is találni egy-kettőt (Full metal Panic!
– Fumoffu, Soul Eater). Valamint mindig akad az animékben egy olyan karakter,
aki nagyon szereti a női domborulatokat, ilyen például a Bleach-ből Kon. Minden
esetre most feliratos sorozatokról fogok írni nektek. Néhány kötelező animét
sorolok fel a műfaj kedvelőinek. Amiért az ecchik között is akadnak „durvábbak”,
ezért csak az olyanok közül válogattam, amik nem feltétlenül bolygatják meg a
kicsi otakuk lelki fejlődését.

DearS
A DearS egy 2004-es, 12 részt
magába foglaló anime. A történetben
megismerkedünk Takeyával, aki nem
nagyon szereti a földre pottyant, úgy
nevezett „kedves” DearS-eket. Egy
földönkívüli azonban mégis hozzákeveredik, aminek a hatására óriási kalamajka kezdődik. Takeya barátja, a kis
loli Neneko persze nem nagyon örül
ennek, mert a fiú inkább foglalkozik
a nagy mellű, kicsit lüke Rennel, mint
vele. A történt igen sok fanservicezel van tele, így a később megjelenő,
rossz DearS-ek is csak a történet végére fognak harcolni a főhőseinkkel. A
cselekmény közben nagy csaták nemigen vannak. De amíg eddig eljutunk,
megismerhetjük Neneko érzéseit és
a többi DearS-t, akik között vannak
okosak és féleszűek is. Ezért a 12 rész
igen hamar lepöröghet előttünk, amit
biztos végignevet az ember.
Az anime az ecchi animék között
igencsak jónak számít. A perverz tanító
nénitől a ,,nemtudalányfelöltözni”-ig
igen sokszor láthatunk perverz jeleneteket a 12 rész során.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Az anime egyik legnagyobb hibája
az, hogy a karakterek felépítése igen
gyengére sikerült. Az arcok nincsenek
szépen megrajzolva, viszont a karakterek a poénoknál gyakran átváltanak
chibibe, ami nagyon mókás tud lenni.
Az animében levő jelentősebb hasonlóság az, hogy a főszereplő Ren nagyon-nagyon hasonlít a Chobits Chiijére és a Sora no Otoshimono Ikarosához. Az opening igen gyengére
sikerült. Az ending szerencsére aranyos lett és a zene is jobbnak mondható a szokásosnál.
További epizódok: + 1 Special
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Goshuushou-sama
Ninomiya-kun
A következő anime 2007-ben készült és szintén 12 részes, mint a DearS (és a
hasonló animék többsége). A főszereplőnk itt Ninomiya Shungo, aki a nővérétől
egy feladatot kap: vigyáznia kell egy (nagyon aranyos) lányra, aki képes elszívni
az ellenkező nem erejét. A lány annyira veszélyes ezáltal, hogy a csókja akár halált is okozhat. Shungót a nővére persze bent hagyja a kulimászban, és a fiatal
srácnak egyedül kell megbirkóznia a Mayura pályázó fiúkkal, és egyéb gondokkal. Ahogy a többi ecchiben, főszereplőnk itt is egy butácska lányt kapott,
ugyanis Mayunak nem sok észt adott az Isten, aminek a fiú issza meg a levét.
De azért Mayu mindig hálás lesz a fiúnak és hamarosan bele is szeret. Néhány
epizód után még több dolog üti fel a fejét, mert egy második lány is bejön a
képbe, aki érez Shungo iránt valamit…
Az anime igen vicces és nagyon jó szerelmi háromszöget mutat be. Az openinggel és az endinggel semmi gondom nem volt, tetszettek.

“a fiú inkább
foglalkozik a nagy
mellű, kicsit lüke
Rennel”

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Hand maid May
A Hand maid May egy már-már
réginek mondható anime. 2000ben készült és mindössze 10 részes. Ahogy a Chobitsban lehetett
rendelni egy robotot, úgy ebben is
lehet rendelni magadnak egy saját
andoridot. Az anime egy Saotome
nevű számítógépzseniről szól, akihez
egyszer csak egy barbibaba nagyságú
háztartási robot kerül. Az andorid egy
nagyon értelmes, aranyos lány, akit
Saotome megtart. A fiú és az andorid
között nagyon jó kapcsolat alakul ki,
jókat szórakoznak, éldegélnek egymás
mellett és kínos dolgokat is átélnek, ha a lányt éppen fel kell tölteni.
Saotomének azonban két gonddal is
meg kell birkóznia. Az egyik az, hogy
a szomszéd lány szerelmes belé és
rendkívül féltékeny a May nevű kis
andoridra. A másik pedig az, hogy May
egy nagyon drága gépezet. Ugyanis
Saotoméhez csak véletlenül került
May, akiről azt gondolta, hogy csak
valami ajándék. Tehát egy fityinget
sem fizetett Mayért, ami miatt a
gyártó az andoridot vissza akarja kérni. Az opening és az ending nagyon jók
lettek. A soundtrackokkal sincs semmi
gondom, mert néhány karakterhez
olyan jól eltalálták ezeket, hogy az ember rögtön kacagni kezd.
Végezetül csak annyit, hogy a
Hand maid May egy nagyon szerethető anime lett. Az összes karakterrel
könnyen megbarátkozik az ember, és
ami a legjobb, hogy a hárem részeket
se túlozták el benne, nem úgy, mint
mondjuk az Asobi ni iku yo!-ban. A 10
rész azonban még ennél is több dolgot mutat be, de ezt már csak az anime megnézésénél fogjátok megtudni.

Love Hina
A Love Hinát valószínűleg nem
kell senkinek se bemutatni. Ez egy általában nagyon jól ismert képregény
adaptáció, aminek a romantikus szálai
biztos, hogy sok hazai animerajongót
meghatottak. Az anime arról szól,
hogy egy Keitaro nevű srác egyik gyermekkori ígéretét szeretné beteljesíteni azzal, hogy a Tokiói Egyetemre
jelentkezik, ahol találkozhat kiskori
szerelmével. Az akkori szerelmére
persze nem emlékszik. Se a nevére, se
arra, hogyan is nézett ki. Minden esetre Keitaró szülei már nagyon dühösek, hogy a fiuk nem dolgozik, hiszen
már többszöri alkalommal se vették

fel az egyetemre. A srác még egy
utolsó próba érdekében otthagyja a
szülőket és a nagymamája Hinata Szállodájában vonul el tanulni. Igen ám,
de a szálloda az évek során lánykollégiummá alakult át, így Keitaro hamar
megismerkedik az ott lakó lányokkal, akik nem örülnek annak, hogy
egy hím keveredett közéjük. A sok
lány miatt egy újabb hárem animéről
beszélhetünk, ahol több szerelem is
kibontakozik…
Az opening és az ending engem
nem nagyon tudott lázba hozni, így
azokról nem tudok mit írni. A Love
Hina a hárem/ecchi animék egyik
gyöngyszeme, a 25 rész alatt nagyon
jókat lehet nevetni rajta. Az egyetlen
bajom az volt az animével, hogy
nagyon erősen cenzúrázott, vagyis
inkább… kihagyták belőle az ecchis
részek többségét, ami a mangában
szerepel. Éppen ezért az animében
inkább a vígjáték műfaj a domináns és
nem az ecchi.
További epizódok: Love Hina Again
OVA (3 rész), 2 Special
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További epizódok: + 1 Special
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Onegai Teacher

Ichiban Ushiro no Daimaou
A 2010-es év 12 résszel gazdagította az ecchi műfajú animék tárházát
az Ichiban Ushiro no Daimaouval. Az
anime egy mágikus jövőképet mutató
világban játszódik, ahol főszereplőnk
Sai Akuto-kun pápa szeretne lenni.
Szerinte tekintélyt és tudást akkor
szerezhet, ha a mágusképzőbe jelentkezik tanulni. Az épületben viszont a
jövőjét megjósoló szellem szembesíti
a valósággal, hogy ő nem pápa lesz,
hanem démonkirály. Köztudott, hogy
a démonkirály nagy fenyegetést jelent
minden ember számára, így ezután
Akutóval mindenki megtartja a 10
lépés távolságot. Akik pedig ezt nem
teszik meg, hőst játszva próbálnak
leszámolni vele, ezzel is megmentve a
világot a jövőbeli pusztulástól.
Az epizódok alatt persze felütik a
fejüket a valódi gonoszok is, ami miatt az anime az egyik legakciódúsabb
ecchivé válik. Ahhoz képest, hogy
az Ichiban Ushiro no Daimaou csak
egy 12 részes szösszenet, nagyon jó
harcokkal (ruhaszakadásokkal) gazdagított sorozat, ami lényegesen kiemeli a műfaj többi animéje közül. Az
opening talán az egyik legjobb, amit
ecchi anime tudott mutatni, az ending
viszont felejtős. A grafika a 2010-es
színvonalnak megfelelő. Az AnimeAddictson a lehető legjobb minőségben
megtekinthetőek az epizódok.
További epizódok: + 1 mini Special sorozat (6 rész)
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Az Onegai Teacher vagy ha úgy jobban tetszik Please Teacher egy 2002-es anime, ami 12
részt ért meg, feliratot pedig az AnimeAddicts készített hozzá. A történet a „szokásos”, sablonos UFO-s téma egyik feldolgozása, ami úgy néz ki, hogy vannak űrlények, akik „véletlenül”
ugyanúgy néznek ki, mint az emberek és „véletlenül” kénytelenek valamilyen módon beilleszkedni a földi társadalomba. A főszereplőnk Kusanagi Kei 3 éves kómából kelt fel, aminek
következtében, habár 18 éves, mégis a 15 éves kisgimisekkel kell együtt lennie úgy, hogy
közben a diákok erről mit sem sejtenek. Erről az új sensei (Kazami Mizuho) sem tud semmit.
A fiú segít beköltözni Mizuho tanárnőnek, ezzel is bebizonyítva kedvességét. A sensei -, aki
mellesleg Kei szomszédja is – lebukik és fény derül arra, hogy valójában mi is ő. A bonyodalom
abból adódik, hogy Mizuho és Kei kicsit összemelegednek, amire az igazgató rájön. Mivel a
fiú nem akar iskolát váltani, a sensei pedig nem akar más munkát keresni, ezért azt hazudják,
hogy házasok.
A grafikával, rajzolással sok gondom nem volt, mint ahogy az openinggel és endinggel
se (bár ez nem azt jelenti, hogy tetszettek is). A történet a sablonossága miatt annyira nem
fogott meg, de legalább egy kicsit kikapcsolt. Egy naposabb délutánra jó program ez az anime, de senki ne várjon tőle csodát.
További epizódok: 2. évad Please Twins néven, + 1 OVA

Mayo Chiki!
A Mayo Chiki! egy 2011-es, 13 részből álló
komornyikos ecchisorozat. Főszereplője Sakamachi Kinjirou, aki (családja jóvoltából) retteg
a lányoktól, és, ha közel kerül hozzájuk vérezni
kezd az orra. Egy „baleset” miatt Kinjirou rájön,
hogy Suzutsuki Kanadénak – az iskola legnagyobb tekintélyének – a komornyikja valójában
nem fiú, hanem lány. Kanade elmagyarázza
a kellemetlen helyzetet a fiúnak, majd megkéri a komornyik lány (Konoe Subaru) titkának
megőrzésére. Csak közben senki sem gondolta, hogy a Subaru és Kinjurou között valami
kezd kialakulni…
Az anime grafikája igen szép, zenéi paszszolnak a hangulatához. A kellemes, romantikus hangulat sokaknak elnyerte a tetszését,
aminek következtében már csak az bosszantja
a rajongókat, hogy nincs igazi lezárás. De az
anime így is nagyon szórakoztató, így nagy
hiba volna kihagyni!
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