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Folytatás a következő oldalon!

Próbálom összeszedni a gondola-
taim, mert ezt így elsőnek bemutatni 
egy kicsit nehézkes, nagyon vegyes 
érzelmek kavarognak bennem. Adott 
egy gonosz földönkívüli faj, akik jöttek 
megtámadni a földet! És adott egy 
hősnő, aki szupererővel rendelkezik 
és megpróbálja felvenni a harcot a go-
nosszal szemben. Itt most meg is kell 
állnom, mert ez a leírás több helyen 
pontatlan!

A gonosz földönkívüli faj, nem 
leigázni akarja a földet, hanem “csak” 
az affinitásunkat akarja megszerezni. 
A rajongásunkat egy tárgyért vagy 
valamilyen dologért. A hősnő pedig 
igazából egy férfi, aki egy karperec 
segítségével tud lánnyá változni. Ez 
a fiú átváltozik lánnyá dolog már a 
Kämpfernél sem jött be, itt meg rá-
adásul egy aranyos DFC-vé változik át, 
ami számomra még nehezebbé teszi a 
sorozat nem követését! Talán még az 
segít elkerülni az egészet, hogy én ló-
farok párti vagyok, itt pedig mindenki 
ikercopfot hord, amit nem igazán 
szeretek.

De mégis, valahogy… nem tudom 
megmagyarázni… lehet, hogy a DFC-k 
miatt, lehet, hogy az annyira bugyuta 
történet miatt vagy mert a gonoszok 

jengával rendezik a nézetelrérései-
ket, hiába fogadom meg minden rész 
után, hogy ebből én többet nem né-
zek, valahogy mindig kikötök a követ-
kező előtt! De majd most!

Eddig összesen 3 részt láttam! 
Csak úgy mellékesen kérdezem: nem 
tudjátok véletlenül, hogy mikor jön ki 
a következő epizód?

A 6. percnél járok mikor el-
kezdtem írni ezeket a sorokat. 
Már sokadjára is végigfutott a 
hideg a hátamon és próbál-
tam befogni a fülem. Nem vic-
celek, ténylegesen fájdalmat okozott 
a karaktereket hallgatni! A rajzolásról 
nem is beszélve… valami kritikán aluli. 
Összecsapott, 16 színt használnak, 
és a zene is olyan mintha letöltöttek 
volna valami ingyenes loop válogatást 

Az előző számban arról panaszkodtam, hogy semmi sem fogott meg ebben a szezonban. Az-
tán csak összeszedtem magam, és ha más nem, hivatalból belenézek egy-kettőbe, ráadásul még 
Catrin is ajánlott egyet, szóval most már tényleg muszáj voltam valamiféle véleményt formálni!

Ore, Twintails ni Narimasu

Girlfriend (Kari)

és találomra, véletlenszerű helyekre 
raknának belőlük. Én ezt se nézni, se 
hallgatni nem bírom tovább! Nem tu-
dom, hogy miről szól, de a továbbiak-
ban nem is akarom megtudni.

Nagyjából fél rész után dobtam 
az egészet a franc-
ba. Nehogy 
belekezd-

jetek! 
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Folytatás a következő oldalon!

Az első négy részt sikerült egy-
ben megnézni, és elöljáróban annyit 
mondanék, hogy egy nagyon komor, 
nehezen emészthető anime. De előbb 

nézzük a történetet:
Adott egy “átlagos” iskola, 
ahova 5 lány jár, ide iratkozik 

be férfi főszerep-
lőnk. Már 

az első rész-
ből ki is derül, de a 

későbbiekből már 
egyértelmű is 

lesz, hogy 
itt 

bizony mindenkinek van vala-
milyen lelki problémája. Ezeket 
a sérüléseket boncolgatja az 
anime miközben nyíltan beszél 
olyan témákról, mint a halál és 
annak következményei. Talán 
a történetből magából fakad, 
hogy bár az anime próbál 
sokszor vicces lenni, de mégis 

csak úgy tudom jellemezni, hogy ko-
mor a hangulata.

Rajzolást tekintve nekem tetszik, szé-
pen vannak megrajzolva a dolgok. Egy-két 
helyen vettem észre csak az „elnagyolt” 
CG használatát. A zenéje is jó, illik az ani-
méhez.

Eddig összesen 6 részt láttam és az 
biztos, hogy aki nincsen ráhangolódva 
lelkileg, annak nagyon rosszul eshet. Aki 
inkább valami könnyedebb témára vágyik, 
az bele se kezdjen! Itt minden rész után az 
ember kb. még ugyanannyit elgondolko-
dik azon, hogy akkor most mit is látott.

Nem tudom eldönteni, hogy a 
nagyon nagy odafigyeléssel egy-
máshoz rakott érdekes és külön-
böző karakterek vagy az egészen 
egyedi rajzolás, esetleg a folyton 
vicces történet fogott meg ebben 
az animében. Egy biztos: akarom 
a következő részemet! MOST!

A történet egy manga boltról 
és az ott dolgozókról szól: 3 fiú és 
3 lány, akik valamennyire párokba 
rendeződnek. Van itt mindenféle 
személyiség: csöndes, minden 
mangát ismerő, fiatal zombi imá-
dó, de még egy kezdő mangaka 
is! Természetesen rengeteg vicces 
és félreérthető helyzetbe kerülnek és az 
anime arról szól, hogy hogyan oldják meg 

az otakuk számára mindennapos, de az átlag ember számá-
ra teljesen egyedi és furcsa helyzeteket.

Rajzolást tekintve egyfajta gyermeki játékossága van az 
egésznek, amit ügyesen kevertek chibi szerű karakterekkel 
és látványos animálással. A “könnycseppek” látványos fo-
lyókban folynak végig az emberek arcán, és az ending elején 
Sensei-san mozdulatait annyira ügyesen sikerült megrajzol-
ni, hogy a 9001 gifből, amit a neten meg lehet találni egyet 
csak letöltöttem magamnak, hogy 0-24 tudjak benne gyö-
nyörködni! Aki csak egy picit is szereti az animéket vagy a 
mangákat, annak tetszeni fog ez a sorozat!

Eddig 5 részt tudtam csak megnézni, úgyhogy valaki 
most már adja ide a következő részemet!

Grisaia no Kajitsu

Denki-gai no Honya-san
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Catrin ajánlotta ezt az animét azzal az indokkal, hogy jó csajok 
vannak benne, meg mechák, meg sci-fi, meg így legalább lesz 1 da-
rab közös pont a fangirl és fanboy cikkekben. Üzenném neki, hogy 
egy picit mérges vagyok rá: az első 5 részt egyben néztem meg 
az egyik este és annyira rácuppantam, hogy alig bírtam utána 
elaludni, mert még a neten lógtam pluszban egy-két órát in-
formációk után kutatva!

A történet valahol ott kezdődik, hogy a világban a má-
gia és a technika segítségével az emberek nagy békében 
élnek. Mindenki boldog és élik mindennapi életüket, 
ezt az idillt csak egyvalami tudja megtörni: a magyar 
feliratban Normáknak hívott, mágiát nem használó 
emberek. Ezeket az embereket már kicsi koruk óta ül-
dözik, begyűjtik és elzárják őket, hogy ne okozzanak 
problémát a többi állampolgárnak. Majd itt jön az a 
csavar amire senki sem számított (de igen, egyértel-
mű volt, hogy ez lesz): a királyság újdonsült hercegnője, 
aki éppen aznap lett 16 éves, a beavatási szertar-
tása alatt lebukik és kiderül, hogy hát bizony ő 
is egy Norma. Az enyhén klisés fordulat után 
azonnal elszállítják őt is oda ahova a többi 
Normát. Nagy meglepetésére a korábban el-
szállított Normák egy titkos bázisra kerültek, 
akik a nagyközönségtől elzárva élnek és sárká-
nyokat ölnek. Azt még nem tudni, hogy ezek 
a sárkányok miért támadnak, vagy hogyan jön-
nek, de egy dimenziókaput nyitnak az emberek 
világába és azon keresztül támadnak!

Az enyhén sablonos történet ellenére én egy picit rácuppantam az animére. Nagyon 
szépen van megrajzolva, a harci jelenetek különösen tetszenek. Az már csak hab a tortán, 
hogy a bázison mindenki lány és hát néha ki engedik a gőzt egy-egy yuri jelenet erejéig, ha 
értitek, hogy hogyan értem *kacsint, kacsint*.

A zene nem rossz, bár én mióta játszottam a Planetary Annihilationnel a sci-fik mellé 
inkább klasszikus zenét tudok csak elképzelni.

Eddig összesen 5 részt néztem meg, mert sajnos a leadási határidőig nem jött ki 
több! De jöhetne már!

Meg kell mondjam, ahhoz képest, hogy semmit nem akartam első 
körben nézni az animék közül, egy-kettő azért mégis bekerült, csak 

nem fogok sosem végezni a régi elmaradásaimmal.
Mire legközelebb találkozunk a téli szezon már menni fog. És 

akkor… ha minden igaz… nem akarom elkiabálni, de jön a Kan Col 
anime! 

Cross Ange
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