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Valahogy az elmúlt időszakban majdnem minden szezonnál az volt, hogy kb. 1 vagy 2 animét akarok belőle
megnézni. Ez a mostani télinél sem volt máshogy. Ahogy végig futottam a címeket és leírásokat a legtöbbnél az
az érzésem támadt, hogy ilyen már volt, ez egy folytatás, ehhez pedig nem volt kedvem. Egyetlen egyet találtam
ebben a szezonban amit vártam, akartam és figyeltem, hogy mikor is indul el!

Absolute Duo
Mintha én ezt már láttam volna valahol (nem jut eszembe
sajnos, hogy hol, de marhára
ismerős).
Alaphelyzet tőmondatokban:
az emberek képesek megidézni egy fegyvert a belső energiájukból. Ez általában valamilyen
kard, vagy lándzsa vagy valami hasonló. A főhősünknek persze nem ez van,
hanem egy pajzsa. Az iskolát pedig
ahova bekerültek, párokban fogják
teljesíteni, mint egy harcos duo.
Szóval az alapsztori nagyon ismerős
lehet, így én ettől nem is várok sokat.
Kis kikapcsolódás nagymellű iskolás
lányokkal és sok harccal, ahol közben
egy háremet építünk.

Grafikára nem lehet
nagy panaszunk, szépen van megrajzolva,
a harcok is látványosak.
Tökéletes esti kikapcsolódás, ami semmi
újat nem fog mutatni,
csak egyszerűen pihentet egy hosszú nap
után.
Eddig
2
részt néztem meg,
de
tuti
meg fogok
nézni többet is.

Ha az előzőnél azt mondtam, hogy én
ezt már láttam valahol, akkor erre sem tudok
mást mondani. Itt viszont már konkrétan tudom, hogy ez High School DxD. De ez nem
is baj, mert az adagom így megvan áprilisig,
amíg elindul a Born.
Aki elkezdi nézni az számítson pont jó
helyre beeső tárgyakra, az ablakon beszűrődő erős fényre, a fürdőben lévő sok gőzre
és a hajszálak pont megfelelően állására egy
tigris bukfenc közben. A többi így már ki
is található.
A történet valahol ott kezdődik,
hogy apuka újraházasodik és bemutatja fiának a két új lánytestvérét. A
lányokról nagyon gyorsan kiderül,
hogy nem egyszerű halandók, hanem a démonok népének oszlopos
tagjai. Ám ezen a világon az embereken kívül nem csak démonok,
hanem istenek és hősök is
élnek. És hát előre nem látható fordulat: a főszereplő
fiú sem egy átlagos ember,

Folytatás a következő oldalon!
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hanem a hősök klánjának tagja.
A grafikát tekintve, cenzurázott az
egész, szinte nincs olyan perc, ahol ne
lenne valamilyen ecchi utalás. Az animáció
nagyon gyenge, sok, egyszerű, ismétlődő
dolog van benne, ami eléggé szemet szúrt
és már zavart a második rész végére.
Eddig csak két részt néztem meg, de
áprilisig majd nézek belőle valamennyit,
aztán majd meglátjuk. Őszintén szólva nem
győzött meg.

olyan aki erre kapható, de én ezt az ökörséget nem bírtam tovább nézni, mint nagyjából 5 perc. És ami még hihetetlenebb, hogy
ez egy 2014 februárjában indult manga
alapján készült, ami még most is megy. Ki
veszi ezt? Ki az aki egyáltalán engedte ezt
nyomtatásban megjelenni?
Egyszerűen nem bírok efölött a hülyeség fölött napirendre térni. Ne kezdjetek
bele, inkább válasszatok mást ebből a sze-

Yuri Kuma Arashi

Próbálnám valahogy leírni az érzéseimet, amik bennem kavarognak miközben
az első részt néztem, vagy hogy pontosabban fogalmazzak: első rész egy részének nézése közben. Kb. az opening utánig
jutottam.
Ami miatt dobtam az pedig a történet:
A földet meteorit becsapódások érik, amik
hatására a medvék két lábra állnak és elkezdenek embert enni. Amit az emberek
úgy próbálnak megoldani, hogy védőfalakat emelnek maguk köré. Erre két medve
beszökik a közeli suliba emberi alakban és
így próbálja megenni őket. Mind ezt persze
ahogy az anime címe is mutatja yuri köntösbe bujtatva.
Én ezt nem tudom felfogni. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de ez egy baromság. Nem azt mondom, biztos, hogy van
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Kantai Collection
zonból!
Már annyit fohászkodtam az anime
után és már annyit sírtam miatta még itt az
AniMagazin hasábjai között is, hogy talán
egyértelmű, hogy én csak ezt az animét vártam ebben a szezonban! Azt pedig megbocsáthatatlannak tartom, hogy az AnimeKarácsonyon lévő kerekasztal beszélgetésen
úgy lehúzták. Hiába szerepelt benne Catrin,
ezt akkor sem tudom nekik elnézni!
Próbálok kevésbé ömlengeni, és objektív maradni, így kezdjük is egy hibával:

A harci jelenetek sajnos nagyon gyenge
CG animációra sikerültek. Látható, hogy ez
már nem az a stílus mint a többi részen,
hanem mintha egy másik animét néznénk.
Sokszor elég gyors váltogatás van az úgymond hagyományos rajz és CG rajz között,
ami engem marhára zavar és nem tudom
megérteni, hogy ezt miért kellet? Nem volt
elég pénzük? Adtam volna pedig…..
Akik nem ismerősek a KanColle világában azoknak csak tényleg nagyon gyorsan:
egy böngészős játék, ahol a lányok hajók és
a gonosz ellen harcolnak. Az anime pedig
egy ilyen szereplőt mutat be: a kis Fubukit,
aki egy könnyű romboló hajó.
Akit ennyi nem győzött meg azt valószínűleg már semmi sem fogja. Ez egy olyan
anime, ami rajongóknak készült. Olyanoknak, akik tudják értékelni az apró poénokat és utalásokat, mint pl. amikor Akagi
kilő egy nyílvesszőt, akkor az egy idő után
átváltozik Mitsubishi Zero repülőgéppé,
mert hogy ő egy repülőgép hordozó. Vagy
hogy a főszereplő Fubuki nem igazán tud
megállni a lábán, mert a hajót egy kicsit instabilnak sikerült építeni és át kellet építeni
pár év használat után. Bár a legnagyobbat
akkor röhögtem, amikor Fubuki meg akarja látogatni Akagit a javító dokkoknál, ami
igazából egy fürdő. Bent pedig Akagi külön
áztatja magát éppen és a feje fölött táblán
megy a visszaszámláló, hogy mennyi idő
van még a javításig. Egyszer csak megszólal
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egy csengő és egy vödörben friss meleg víz
érkezik egyenesen az admirálistól, amit beleöntenek Akagi vizébe, aki így egy pillanat
alatt meggyógyul! Mondanám, hogy fanoktól fanoknak, de akkor igényesebb lenne a
harci CG.
Eddig sajnos még csak 2 részt láttam, de
azt már kb. 128-szor, így azt mondhatom,
hogy jelenleg kielégítik a csatahajók iránt
érzett rajongásomat. A CG-n kívül egy apróságot említenék meg: hol van Yamato? Ha az
utolsó részekben kerül elő és beugrik a lövedékek és torpedók elé, akkor meg fogom
bocsájtani, hogy eddig nem szerepelt. De ha
nem kerül elő, akkor kárpótlást követelek:
PS4-es KanColle-os játékot!

Még nagyon a szezon elején járunk és
most csak ennyi fért bele a kis áttekintőmbe.
Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még olyan anime, amit érdemes lesz az első rész kivételével tovább nézni!
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