Fanboy MÓD
Az őszi szezon még nem kezdődött el. Ha minden igaz, a magazin megjelenés
után pár nappal indul az első szezonos sorozat. Addig amíg erre várunk, fussuk
át gyorsan a nyári szezont így, hogy a legtöbb anime a végéhez közelít.

Rail Wars!
A vasparipák iránti érdeklődésem
miatt egy kicsit magasra helyeztem a
mércét ezzel az animével kapcsolatosan. Talán még az sem segített, hogy
OPENTTD-vel játszottam mostanában
és több mint 200 különböző mozdonyt irányítottam.
Úgyhogy mindent összevetve nem
ez lett a kedvencem, pedig teljesen
azt hittem, hogy a vonatok miatt majd
ez lesz a befutó! Ha egy kicsit jobban
kielégítették volna a mozdonyok iránti kíváncsíságomat vagy ha csak egy
kicsit kevésbé lenne gagyi a grafika,
akkor már meg lennék elégedve. Bár
igaz, hogy még akkor is ott lenne a
bugyuta főhős és a lány szereplők,
akik irreális pozitúrákat tudnak felvenni, különféle kameraszögekben,
ahol éppen nőiességüket próbálják
kiemelni. Ezek valahogy nem sikerülnek és inkább hat komikusan az egész,
mintsem erotikusan.
Bár ebből már csak egy rész van
nekem hátra, de őszintén mondom,
hogy aki nem olyan vonat fanatikus
mint én, az bele se kezdjen, mert kritikán aluli az egész!

AniMagazin/Japán mániásoknak

Barakamon
Nem tudom eldönteni, hogy a karakterek, a rajzolási stílus vagy esetleg
a főszereplő érdekes munkája tetszik.
A Barakamonban, még az intrót is képes vagyok sokszor végig nézni, mert
szép, jó a zene és egyszerűen magával
ragad. Az átlagos slice of life-ok mellett ez annyira üdítően hatott rám,
hogy amikor néztem teljesen leragasztott a tv elé.
A rajzolása nekem nagyon tetszik,
egyszerre érzem professzionálisnak
és aranyosan gyerekesnek. Valahogy a
helyzetnek megfelelően tudják váltogatni a rajzolási stílust.
Így a vége felé sem hagyott alább
és nem laposodott el a történet, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek! Kedves, aranyos, egyszerű!
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// NewPlayer
Gekkan Shoujo Nozaki-kun
Számomra a legpozitívabb csalódás! Zseniális! Fantasztikus! Csak
ajánlani tudom! Szerintem ez a szezon
legjobb animéje!
Ennyi felkiáltójel után megpróbálok kijönni a fangirl állapotomból, főleg, hogy ez itt a fanboy szekció.
A Nozaki-kun leírását mikor legelőször
olvastam, egyből úgy voltam vele,
hogy jó ez egy romantikus csajos
valami lesz, felesleges is vele foglalkoznom. Örülök neki, hogy nem így
tettem, mert nagyon beleszerettem
az animébe. Szimpatikusak és jópofák
a szereplők, a grafikája is egészen tetszik. Egyedül Sakurai volt az, aki egy picit irritált az elején, de menet közben
már őt is egészen megszerettem.
A történet szempontjából nem nagyon tudnék mit mondani, mert an�nyira külön állóak a részek, hogy akár
külön is meg lehetne őket nézni. De
mégis úgy van vége minden résznek,
hogy ebből akarok még!

Úgyhogy aki nem kezdett bele, az
szégyellje össze magát és most azonnal megnéz legalább 3 részt!
Hogy ne csak a nyáriról beszéljek,
egy kicsit megemlíteném az új szezont is.

Őszi szezon
Sokat olvasgattam az új szezonos
animékről, de úgy isten igazából egyik
sem fogott meg. Egy-kettőbe lehet,
hogy belenézek, de szerintem most
ősszel inkább nosztalgiázni fogok:
régi animéket, amiket mindig is meg
akartam nézni most végre valahára
végignézem!
Kettő anime fogta meg úgyahogy a figyelmemet, az egyik a Terra
Formars, a másik pedig az Ai Tenchi
Moyu! Ez egy picit elszomorít, de remélem tévedek és majd mikor kijönnek az első értékelések, akkor mégis
találok magamnak valót!

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

