Fanboy Mód

// NewPlayer

A legtöbb tavaszi szezonos anime áprilisban indult, így nem tudtam valami sok részt megnézni egyikből sem. Aztán még mire magyar felirat is lesz hozzájuk az még egy kis idő. Így
sajnos leginkább 2-3 rész alapján próbálok véleményt formálni.

Blade and Soul
Bevallom őszintén én a Blade
and Soul játékkal nem játszottam,
de tudom, hogy az NCSOFT keze
van benne, aminek köszönhetjük a Lineage-t, a Guild Warst
vagy az Aiont. Úgyhogy feltételezem, az alapul szolgáló
játék is - trásaihoz hasonlóan - elég jól sikerült.
Persze ez nem garancia
arra, hogy az anime is jó
lesz, de az eddig látott 3
rész alapján azt kell, hogy
mondjam: nem is rossz.
A történet egy Aruka
nevű bérgyilkos körül zajlik, aki szeretné megtalálni
mesterének gyilkosát. Persze
mindenki azt hiszi, hogy ő őlte meg,
így csak mi tudjuk, hogy az igazi gyilkos Jin Valel.
Grafikailag az anime teljesen elmegy, nincsen benne semmi extra.
Egy-két CG-s jelenetet leszámítva
szépen megrajzolt. A harcok látványosak és mozgékonyak, közben pedig a kameraszöggel is játszanak. Aki
játszott a játékkal biztos többre értékelné, de nekem teljesen átlagosnak
tűnik. Persze ez nem rossz dolog! Kíváncsi vagyok a következő részekre is!
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Mangaka-san to Assistant-san
Adott egy picit perverz mangaka úr és hölgy
segédjei, akik mindennapi életüket és munkájukat élik. Rajzolnak, referenciaanyagot gyűjtenek és közben jól szórakoznak. Mindezt
teszik 13 percben, 3-4 részre felosztva, amit én annyira nem szeretek.
Egy anime legyen 20 perces.
Ne több, ne kevesebb!
Ráadásul a 13 percből 4
perc elmegy az opening
endingre!
A történetről nem igazán lehet mit
elmondani,
egyszerű
kis
slice of life,
amiben persze
majdnem minden percre jut
valami perverzség.
Rajzolást tekintve teljesen
átlagos, egyszerű dolgokat
használnak.
Kevés mozgást
és sok állóképet, ami nem
igazán zavaró,
és ha nem
figyel rá az
ember, akkor

-56-

fel sem tűnik.
Csak 3 részt tudtam belőle megnézni, de nagyon várom a
következőket!

Gochuumon wa Usagi Desu ka?
Egy újabb “élet szelet” anime, ahol a szereplők úgy néznek ki, mintha 5 évesek lennének. Nagyon erősen a cp-re
gyúrtak a készítők és cp alatt nem a cosplay-t értem…
Főszereplőnk betéved egy Rabbit House nevű kávézóba, ahol
a nevével ellentétben egy darab simogatható nyuszi sincs.
Vagyis egy van, de az éppen a pincérkislány fején pihen.
A rajzolást tekintve a “festett” hátterek nagyon tetszenek, de
a karakterek kisgyerekes rajzolása nem. A hangokat kell még
megemlítenem, mert nagyon éles szinkronhangokat sikerült
választani a lányoknak, amik sok esetben nekem bántották a
fülemet.
A 2. részt már igazából nem is néztem, és nem hiszem, hogy
később többet néznék belőle.

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

néha lehet rájuk fangirl vagy fanboyként tombolni is. Egyetlen egy
negatívumot tudok elmondani csak:
a táncos-éneklős jeleneteket sokszor
nagyon gagyi CG-vel oldották meg.
És ami miatt az egészet nézem az az,
hogy az első évadban feltűnt a férfi
szereplők hiánya. Vajon a második
évadban lesznek? Eddig még nem
láttam egyet sem abban a 3 részben,
amit már megnéztem!

Kamigami no Asobi
Jaj istenkém, miért kezdtem én ebbe
bele? Már tudhattam volna a kategória besorolás alapján, hogyha egyszer
azt írják, hogy shoujo, akkor nekem ez
nem biztos, hogy tetszeni fog. Aztán
mikor elkezdtem nézni az első részt,
és a szőke kékszemű herceg fehér
lovon félmeztelenre vetkőzött, már
biztos voltam benne, hogy ezt nem
nekem találták ki. Mégis tovább néztem és még akkor sem hagytam abba,
amikor minden bishi pasit virágos háttérrel együtt bemutattak.
Egy 15 percnyi szenvedés után eljutottunk oda is, hogy mi lesz a történet: Zeusz létrehoz egy iskolát a többi
isten számára. Ide kerül be főhősünk,
mint az emberek képviselője.
Igazából ez a történet még érdekelne
is, mert alapvetően jól hangzik. De ha
ennyire csajos lesz, akkor nem hiszem,
hogy sokáig bírni fogom.
Annak ellenére, hogy nem én vagyok a
célközönség és hogy nagyon sok bishi
szerepel benne, eddig sikerült 4 részt
megnéznem, de hogy többet fogok-e
az a jövő kérdése!

Love Live! 2
Még előző évben ment a Love Live
első szériája és most itt a folytatás! Aki
esetleg nem látta az előzményeket,
akkor az pótolja be, még mielőtt belekezd ebbe. A történetről annyit kell
tudni, hogy a lányok meg akarják menteni az iskolájukat a bezárástól. Ezt
úgy akarják elérni, hogy egy saját idol
csapatot indítanak és iskolai sztárokká
válnak. Mit ad Isten, ez nem is annyira
könnyű feladat, mint ahogy azt elsőre
gondolják. Na és innentől kezdve aki
nem látta az első évadot, ne olvasson
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tovább!
Miután megmentették az iskolát, a csapat
mégsem
bomlik fel,
hanem megpróbálnak még egyszer kijutni a
Love Live-ra!
Én szóltam,
hogy
spoilerezek!
Grafikát
tekintve
arra lehet
számítani,
ami az első
évadban
is volt. A
zenék jók,

Yu-Gi-Oh ARC-V
Kapaszkodjatok meg a
boxeralsótokba. Ez az egyik
sorozat amit már nagyon
vártam, de annyira nem figyeltem rá, hogy már az első
két rész is kint volt mire észbe kaptam. Úgyhogy amint
megláttam, hogy már a második rész is elérhető, azonnal pótóltam a hiányosságomat.
Ha lesz legalább olyan jó, mint az 5D, akkor engem már megnyertek. Arról nem is merek álmodni, hogy olyan jó legyen, mint a
DM, de hátha! Hátha!
Érdekesség, hogy változtattak az alapszabályokon és bejött
két új mező is, amik egy kicsit átvariálják a játékot. Az anime ugye
ezt
hivatott bemutatni és vásárlásra ösztönözni az
embereket. Nálam bejött a dolog, úgyhogy
valahonnan rendelni kéne egy paklit.
Eddig összesen 3 részt láttam belőle
és már nagyon várom a többit!

Ennyi fért a mostani Fanboy részbe. Volt
még egy-két anime, amit meg akartam nézni,
de az az igazság, hogy így is jóval cikkleadási
határidő után fejeztem be az irományomat! A
következő számban ha minden igaz, akkor a nyári
szezonnal fogunk már foglalkozni!
Még nem igazán néztem utána, hogy abban a
szezonban mik lesznek, de ha nyári uborkaszezon lesz, akkor lehet hogy nem
fogok valami sokat nézni…
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