Nyári
Szezon
// Catrin, NewPlayer

A következő oldalakon fangirl és fanboy szemmel mutatunk be pár animét a nyári szezonból. Röviden véleményezzük, kritizáljuk az általunk nézett sorozatokat, így
megtudhatjátok, nekünk mi tetszett vagy épp mi nem.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Fangirl mód
Befejeztem a tavaszi szezont, az előző számban említett animék végül 4-6
pontozási skálán mozogtak. A mostani nyári animék talán majd jobban muzsikálnak.
Kicsit bővebben: Akuma no Ridikül
zárása eléggé fárasztó lett, yurit se
kaptunk, baromság is volt az egész
sorozat, de lekötött (4/10).
A Nobunaga the Foolt nagyon
megkedveltem, kimondottan tetszett
a zárása is, elképesztően hozzáillő,
kerek befejezés! De sajnos összességében nem jó anime, sokkal jobb
lehetett volna. A túl sok unalmas randomitás miatt egyelőre csak 5 pontot
adtam rá, pedig bizonyos dolgoknak
köszönhetően ez maradt a téli-tavaszi
szezon kedvence nálam. Talán egyszer
majd feljebb viszem.

A Kamigami meglepően szórakoztató volt, ami erősített a közepes
színvonalán. Műfajában mindenképp
a jobbak közé tartozik (6/10).
És végül a tavasz legjobbnak kinéző animéje (mármint az általam
követettek közül), a Soredemo is csak
ugyanazokat a köröket járta. Végig
tetszett, a szereplők aranyosak és
tökösek, határozottak voltak, jókat
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lehetett szórakozni rajtuk. De végül
minden rész szinte ugyanazzal telt,
a romantikájukon kívül ritkán tötént
más, ami eleinte kimondottan tetszett, a végére viszont unalmas lett
(kicsit túrbózhattak volna még rajta,
ha már ez a leghangsúlyosabb). Nike
nagyija fárasztó volt (de végül ő kapta meg az anime legszebb énekét!).
Az utolsó rész pedig semmilyen várt
hangulatot nem nyújtott számomra,
de a zárójelenet tetszett. 6-nál végül
ennek se tudtam többet adni, pedig
nem így látszott.
Most barangoljunk tovább a jelenlegi animékre, melyek közül kb. 10-et
(!?) nézni szeretnék, de időhiány miatt
a következő címeket csak későbbre
tervezem: Space Dandy 2, Fate/kaleid 2, Argevollen, Bakumatsu Rock,
Kuroshitsuji 3 és amire majd még
késztetést érzek (pl. a véresebbekből).
Így máris szűkűlt szerencsére a keret.
Na de miket is sikerült a nagy fangirlségemben kiválasztani?

// Catrin
Aldnoah.Zero
Igen, ismét egy mecha! Amióta 3-4
éve akarva-akaratlanul megszerettettem magammal a műfajt, pár címnek
kifejezetten a rabja lettem (és a nagy
összességet nézve még bőven van
mit mecháznia az ember lányának).
Na de ez az Aldnoah már a készítők
miatt is megéri a belekukkantást. A
lassan Zero-samának elkönyvelt Aoki
Ei újabb rendezése, Urobuchi sztorija
(Madoka, F/Z), Kalafina zene, Hayami
Sho neve! Úhh, mi kell még? Szóval
most sem lett ebből mecha szünet…

A sznob, bunkó, csúcstechnológiás, kiköltözött, majd visszatüremkedő marslakók vs. „földlakó vagyok és
mindjárt meghalok, taszkete kudaszaj!” brigád felállása elsőre hoz egy
szépséges sablont. De a tálalás eléggé
étvágygerjesztő lett. Látványos pusztítást és tehetetlen katonákat láttunk
az 1-2. részben az „isteni” erővel szemben. A főhőssrác érzéketlen fapofasága és az ellenjének kevés szereplése
eddig egész jó. Legalább nem azzal
kezdtek, hogy kapásból bepattannak
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a gépezetbe, megmutatva, hogy ők
lesznek az egyetlen janik a vidéken.
Majd meglátjuk hoznak-e valami jellem
féleséget. Az biztos, hogy az eddig mutatott
marsiak majdnem mindegyike egy önelégült
pszichopata, a földiek pedig magabiztosan estek a fejükre.
Végülis tetszett a kezdés, minden túlzása ellenére, szóval bízakodó vagyok. Remélem nem
lesz túl sablonos, egysíkú és
középszerű…
Árnyaltabb
képeket és megfelelő magyarázatokat kérek!

Barakamon
Rövid leszek, sőt
erről a fanboy cikkben is
olvashattok! :D Tetszetős a fiatal kalligráfus vidéki sztorija.
Egy aranyos, vidám slice of life
vígjátéknak nézünk elébe. Szóval hangulatosnak tűnik, kedves
és lökött karakterekkel. Persze
túlzásokkal bőven számolni
kell, de a poén kedvéért
megengedheti magának ezt
az anime.
Azt hittem a kislány fárasztani fog, de 2 rész alapján nem volt v e l e
bajom, bár az arca továbbra se szimpi, idővel
biztos megszokom.
A második epizód egyébként túl

random és előreszaladt volt az első
után. Nem ismerem a mangáját, de
tényleg nem lenne jó, ha kapkodva
adaptálják, ez nehogy kinyírja a hangulatot. Szórakozást várok, de félek
úgy járok vele, mint a
Hoozukival, minden
poénja, lehetősége
és története ellenére ráunok. Ne
legyen igazam!

Free!: Eternal Summer

Erről szerepel egy kevéske az
ismertető részlegben is. Folytatódik az iwatobi klubélet,
ezúttal végre vidám Rin
találkákkal. Az eddigi 3 rész
lökött és jópofa. Felvet apróbb problémákat, de továbbra is a
fiúk vicces szerencsétlenkedése,
élményei, úszása és barátsága
van terítéken.
Az új karakterek elsőre elmenősek, bár számomra az eddigiek
közül sem emelkedett ki senki..
(azért őket már egyre jobban kedvelem). Sousuke unszimpatikus, de
biztos némi versengés után majd normalizálódik…
Kellemesen kikapcsol ez a sok ökörködés, Rin aranyos arca, Rei fejlődése és a poénos
klubtoborzó momentek is szeretnivalóak. Az arab
ending hiányzik, de a mostani is poén. Rin sztriptízén pl. behaltam, de a gifek tömkelege miatt
már rá is untam. XD Eddig igazából ennyi, nincs
mitől tartanom, ja, és már a levegő is él!

Nobunaga Concerto
Sikeresen túl vagyok az újabb Nobu cucc első részén.
Érdekes találka volt, trailer alapján már felmértem, hogy
látványban ez nem lesz egyszerű történet, az alapszitut
is ismertem, mégis ledöbbentett, amit láttam. Mi történt
az első részben? Igazából nem sok. A link középsulis Saburo, aki magasról tesz a törianyagra megmagyarázhatatlanul időutazik a Sengoku-korszak végére, hogy ott
Oda Nobunaga őt tükörképeként kiszúrhassa, szerepét
rátukmálhassa majd jól faképnéhhagyhassa. Ez az első
1-2 perc. Innentől a sztori félelmetes lazaságot ölt Saburo személyében.
Elég érdekes egyveleget alkotnak Nobunaga emberei, felesége, öccse és a Saburo nevű jelenség. Utóbbi
természetesen kicsit sem fél, kicsit sem aggódik, örlődik,
sőt pofátlanul jól lovagol, akciózik és ha kell, kihasználja
újdonsült szerepe menőségét. Hogy mindeközben milyen gondolatok gyötrik? Hát semmilyenek! A srác teljes
mértékben laza és random. Külön tetszett az az idilli jelenet mikor az asszonnyal és segéddel kirándulás közben
rátalál a sulis táskájára, lehuppan velük a földre és érdeklődve nézegeti a törikönyv Nobunagára vonatkozó részeit... Ez a sorozat egy vicc, ez egy baromság! Kész vagyok!
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Szóval NobuCon őrülten kezdett, a
zenéje fantasztikus, akár a NobuFoolé,
melyet ugyanaz készített. Az ending pedig minden cg-je ellenére nagyon ütős.
Eddig ez nálam a szezon legemlékezetesebb darabja.
A látványt viszont erősen szokni
kell. Biztos vagyok benne, hogy emiatt
rengetegen messzire kerülik az animét.
Még én sem hevertem ki a dolgot.. Idővel talán sikerül. Igazából egyszerre érdekes és tetszik, a hátterek kimondottan jók, de a karadizi és ez a CG animáció
borzalmas. Azaz borzalmas lenne, ha
nem éreznék helyenként iránta valami,
eddig hasonlónál nem jelentkező vonzódást. Kíváncsian várom mi lesz ebből.
Nem szeretem a cg-t, átlagos grafikának jobban örülnék, de az első rész
hülyeségei remek összhangban voltak
ezzel a látvánnyal. Azt hiszem működő
ez a koncepció, minden más pedig majd
kiderül.
Ja, és micsoda seiyuu gárda! Tele
van imádnivaló, népszerű nevekkel,
a főszereplőt pedig itt is Miyano
Mamoru adja, a korábbi Nobu-módtól egészen eltérően.
A szereposztással ha mást
nem, a seiyuukért veszettül
rajongókat nagyon igyekeznek megnyerni a készítők.
Sőt,
Mamorun
kívül má-
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sok is benne maradtak a Nobu-szerepkörben. Kikre is számíthatunk? Mizuki
Nana, Yuuki Aoi, Nakamura Yuuichi, Kaji
Yuki, Sugita Tomokazu, Yoshino Hiroyuki, Koyama Rikiya, Sakurai Takahiro, Fukuyama Jun... huhh...

Sailor Moon Crystal

Nem vagyok nagy SM rajongó (XD),
gyerekként szerettem és 1-2 éve újranéztem mind az 5 évadot. Szóval
viszonylag friss élményem van
a régi változatról, melyet így
huszonéves fejjel elég középszerűnek gondolok,
de azért
k e d velek.
Szóval
érdekelt ez az új,
elvileg mangahű feldolgozás. Vártam az érkezését, jó
sokáig tolták, de itt van.
Nem vártam tőle semmit, így elégedett vagyok. Jó remake-nek
néz ki, és remélem
helyenként tényleg
eltér majd és komolyabb lesz kicsit.
Na majd meglátjuk.

Eddig számomra ugyanolyan mint a ‚92es, csak más zenével és külsővel. Az OP
egész jó, de nem fogott meg, az ED-ből
pedig még nem sokra emlékszem. Usagi CG átváltozása alighanem az új anime
legzavaróbb tényezője, pedig amúgy a
régi momentek átemelése és visszaköszönése nagyon találó.
Képek alapján a karakterdizájn elsőre zavart, pontosabban csak Usagi haja,
amitől az egész feje gigászinak és aránytalannak hatott. Összenézve a mangával azt kellett megállapítanom, hogy ez
az arc-haj arány nem kompatibilis, emiatt a régi graf, ami bár nem manga hű,
sokaknak közelebb állhat hozzá. Viszont
eme keserű íz után rájöttem, hogy kissé
előre ítélkeztem. Az epizódban, animálás közben nézve ugyanis Usagi egész
aranyosan fest ezzel a fejszerkezettel,
és nem is olyan feltünő ez a frizura
nagyság. Így a többi karakternél sem
zavar ez már.
Továbbá örülök, hogy Usagi hangja
ugyanaz maradt, mégha kicsit másképp
is szól már. Igazából ilyenkor mindig
azon szoktam ledöbbenni, hogy a nagy
kedvencemnek, a Gundam SEED-es
Ramiusnak ugyanaz a hangja. Isteni. :)
Örülök annak is, hogy nem hetente
jönnek ki a részek. Jó ez az adagolás.
Egyelőre nem hiszem, hogy ez a sorozat
jobban megfogna a ‚90-eseknél, de szívesen nézem végig.

Zankyou no Terror

Két tinisrác terrorcselekményt hajt végre Tokióban. Ezzel és pár sulis momenttel indul az anime. Ügyükbe egyik
osztálytársnőjük is belekeveredik. Az egyik fiú vidám, pörgős, a másik érzéketlen, komoly. Mi az indítékuk? Mi a céljuk? Mi lesz ezekután? Kíváncsian várom. Drámára, keserű
múltra, hisztire, sérelmekre és depresszióra valószínűleg
számíthatunk…
Érdekes a kezdés és a téma, mégha helyenként abszurd
logikátlan hülyeség is. A zene és a látvány eddig okés. Mást
most nem is mondanék erről, majd kiderül milyen viszonyban leszünk.

Jelenleg ezeket nézem tehát én, egy fangirl a sok közül.
Szeptemberben már sokkal komplexebb élménnyel várom
az olvasókat. Jó animézést!
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