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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.
Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Fangirl mód

Strayer8 véleménye

átlagos, a zene nem tűnik fel cselekmény
közben, de az opening és az ending illik az
animéhez.

Overlord
Két okból kezdtem el nézni az Overlordot. Az egyik az volt, hogy nézni akartam
egy szezonos animét és az Accel World és
Log Horizon után kíváncsi voltam vajon mit
adhat egy újabb MMORPG-s cím. Emellett
érdekesnek tűnt az elképzelés, hogy egy
játékos egy csontváz mágus karakterében
bennragad egy játékban és világuralomra
tör. Mivel nagyon lassan indul a történet,
sokáig a fantasy világ se volt túl látványos
és egy-két fellobbanáson kívül nem azt
kaptuk amit ígértek. Voltak részek, amikben szinte csak kötelességből elhangzott, hogy éppen egy világuralmi tervet
követhetünk nyomon, de ebből nem sok
látszott.

Viszont most, a 9. epizód után már valóban
elmondhatom, hogy beindult az anime
és a főszereplő egyre inkább emlékeztet
egy kegyetlen, hidegen számító, törtető
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uralkodóra. Az első részek tapogatózással teltek, mindenkit megismertünk és a
főhőssel együtt szereztünk információt
a világról. De most már végre magasabb
szintre lépett a cselekmény, habár diplomáciai huzavona még mindig nincs. Harcokat viszont gyakran kapunk, ráadásul
vannak köztük élvezhetőek is. Annak külön
örülök, hogy az Overlordban valóban folyik
a vér, a mágia és fizikai támadások élethűbbek, mint például a Log Horizonban. Emellett külön mellékzöngét ad nekik, hogy a
főhős és segítői természetfeletti erővel
és képességekkel rendelkeznek (hála a
történet előtti MMORPG-s tápolásnak). Ha
a néző elfogadja ezt a tényt, semmi nem
gátolja abban, hogy élvezze a harcokat.
Már ha nem olyan komolytalan az ellenfél
(anti)hősünknek, hogy egy kézmozdulattal
elintézi.
Komikus jelenetekből sincs hiány. Igaz,
vannak elcsépelt poénok, de kifejezetten
frisseket is látni és jó pont, hogy nem vették túl shounenesre a stílust, hanem meghagyták az animét seinennek. A grafika
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cipőben jár a mellékszereplők, a környezet
és a feladatok bemutatása. A folytatását
majd nézni fogom, bár lehet feleslegesen.

Ajánlom az Overlordot, mert a lassú
indulás óta folyamatosan javuló tendenciát mutat, egyre jobb lesz. Már most biztosnak tűnik, hogy lesz folytatása, hiszen
jóformán még el sem indult a történet.
Ha továbbra is megtartja ezt a minőséget,
mindenképpen érdemes lesz megnézni.

Catrin véleményei

Akagami no Shirayuki-hime
Gyenge, Zen és Shirayuki romantikáján
kívül kvázi semmiről nem szól, az is eléggé
komótos mederben folyik, de szerencsére
elég jól halad más románcokhoz képest.
Aranyosak, szépek, de ennyi. A köréjük épített udvari slice of life-ból, ellenségekből
és barátokból, munkából, politikából nem
tapasztalunk eleget, amiért igazán kár.
Szinte minden mozzanat csak a két főhős
jellemére és kapcsolatára hat, ami rendkívül unalmas. A zenéje felejthető, a rajzolás
szép, bár nem vagyok elájulva tőle. Sajnos
Shirayukinak néha sikerül számomra egész
irritáló, bamba ábrázatot adniuk, amitől a
seiyuuja se menti meg. A legutóbbi shoujo
fantasy-khoz képest (Soredemo Sekai wa
Utsukushi, Akatsuki no Yona) is alulmarad.
A valamelyest hasonló felállású Saiunkoku
Monogatarihoz képest pedig csak gyerek-

Arslan Senki
Végre véget ér! Nem is szaporítom
túlságosan a szidalmazását, bántottam
már eleget. Sajnos ez is egy rém unalmas
eposz, az érdektelen vagyis inkább ros�szul tálalt háborús témájával. Pedig a karakterek nagyobb hangsúlyozásával jobb
lehetne, de így csak egy elnyújtott sorozat
marad. A CG-je ronda, a zenéje felejthető,
jobb lett volna, ha a régi OVA-t folytatják.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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szetős és már előbb behozta pár jelenet
erejéig Beerus kövér változatát, Champát.

Ennek a 25 résznek épphogy sikerült eljutnia a 90-es változat zárásáig, és nem
érzem, hogy többet nyújtott volna. Még
lassabb és unalmasabb lett. Igazából azt
sem hiszem, hogy egy esetleges folytatás
segítene rajta vagy izgalmasabbá tenné.
Nem kizárt, hogy az eredeti regénysorozata élvezetes, de elég elrettentő, hogy a
80-as évek óta még mindig fut.

Durarara x2 Ten

Dragon Ball S
Ha nem lennék elfogult, azt mondanám, hogy az ‚S’ a Super helyett a Shit szót
takarja. Áhh, még így rajongva is leírtam,
mert még a vak is látja, hogy a Toei mennyire nem kezeli helyén ezt a sorozatot. Sajnos a 14. movie sztorijának 12 részre való
széthúzása feleslegesen lassúvá, eseménytelenné, sokaknak unalmassá tette az új
DB-t, amiért igazán kár. Én is csak azért
nem unom, mert meglátok egy karakter
arcvágást, meghallok egy félmondatot és
már beindul bennem a hype, a fangirlség,
az otakuság. Szóval érdekes kettősséget
élek meg a sorozat alatt, de számítottam
erre (bár azért naivan reméltem, hogy
kicsit tartalmasabb és fanservice-dúsabb
lesz ez a nyújtás). Még mindig kíváncsian és
izgatottan várom hétről hétre a részeket,
még úgy is, hogy nem tartom jónak, szóval
ez már azt hiszem elhivatottság vagy függőség kategória. Amúgy a karaktereket
még mindig nem rontották el a szememben, addig pedig tűröm a Toei rosszabbnál
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rosszabb megoldásait (jajj, de iszonyatosan nevetséges volt Gokunak az a patetikus istenné válása). Legfájóbb pont amúgy
a grafika és az animáció tömény igénytelensége. Kapkodós, összecsapott, ronda,
még állóképeken is sokszor ronda!!!! Tele
spórolással és amatőr munkával, mintha
a teljes stáb alkalmatlan vagy időhiányos
kezdőkből állna. A seiyuuk szerencsére
hozzák magukat, és mentik, ami menthető, leszámítva Kaio-sama hangját, mert az
öreg valami rémesen játszik.
Pedig én szerettem az új ovákban és
filmekben megismert dizájnt, de itt csú-

nyán bánnak vele. Másik fájó pont, hogy
aránylag szerettem a Kainál kapott új DB
zenéket, de a Super háttérszólamai iszonyatosan gyerekesek (pedig ugyanaz felel
itt is a zenéért). Ennél és a gagyi Pilaf és
bandája poénoknál érződik a leginkább,
hogy ezt a sorozatot már fiatalabb korosztálynak is szánják. Minden csak a pénzről
szól, kár érte. De lelkesen nézem tovább,
mert egyszerűen imádom őket és nem
tudok rájuk unni! (Az például hihetetlenül
jó, hogy Bulmát és Vegetát az eddigiekhez
képest többet mutatják együtt és hasonló,
számomra releváns nyalánkságok.) Viszont
aki teheti, tényleg ne nézze, különben sokszor csalódni fog. Jobb, ha a Super első 12
része helyett az alternatív filmmel próbálkoztok, utána majd kiderül, hogy tálalják
az új történetívet. Kicsit (naivan) remélem,
hogy kevesebb lesz benne az időhúzás.
Ami a mangaváltozatát illeti, az teljesen korrekt, pörgős és szép! De más
szemszögből nézve összecsapott is. Sajnos
csak havonta érkezik 15 oldallal. Azért tet-

A Drrr2 második felét úgy nézem, mint
az elsőt: lassan haladva, hogy kitartson januárig. Így csak a felén vagyok túl, de ezek
a részek jobban tetszettek, mint a korábbiak. És elég nagy ShizuoxVorona shipper
lett belőlem! (Nagyon jó lenne, ha többet
kezdenének velük...) Sajnos a túl sok karakter miatt részenként akad pár „elbóbiskolós” szakasz, amikor baromira nem érdekel, hogy kivel mi történik a képernyőn.

Ennek ellenére minden más szórakoztat
most benne, mert érdekesebb karakterinterakciókon van a hangsúly. Például Izaya
kórházban - háhá úgy kell neki, Vorona
Shizuoval lóg - YES, a színész Shizuo öcsit
és idol nőjét is kedvelem, volt végre egy
kis tesófétises dokinő vs. plasztikázott csaj
epizód is, Celty és Shinra pedig egyszerűen
cukik. Alig várom a róluk szóló ovát.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Ja, és még Kida is visszaigyekszik Mikado
felé.
Amúgy összességében most totálisan
szétszórt a sztori, de még van ideje jobban összefonódni és „durararás értelmet”
nyerni. Szóval most optimistán várom az
x2 Shou érdektelenségéből való további
kilábalását.
Az openingről még egy kicsit: imádtam
az első Drrr openingjeit, aztán az új x2
számok, elsőre nagyon gyengének tűntek,
de ez pár hallgatás után totálisan megváltozott. Ezek is zseniálisak, érdekes, ahogy
a kezdeti ellenszenvemet imádatba fordítják át. Most, hogy ezt leírtam már szól
is a fejemben a Ten openingje, amin azért
kicsit még én is meglepődtem.

Gangsta
Továbbra sem tetszik ez a sorozat.
Műnek, erőlködőnek érzem és teljesen érdektelen lett számomra a sztorija. A zenéje
és a grafikája jó, a témája és a hangulata
viszont csak akkor tetszene, ha nem erre
a Twilight ügyre és erőfokozatokra/befolyásokra alapozna, ha feszültebb és érdekesebb lenne. A karakterek azóta kicsit
tartalmasabbak, a hátterüket is kellően
megismerhettük, de nem kedveltem meg
senkit. Nálam egyszerűen csak lóg a semmiben a Gangsta.
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sem. Az egész közeg nem halad szinte
semerre, csak epizodikusan ökörködik, ami
vagy tetszik vagy nem. Most, hogy ennyi
üresnek látszó jelzőt egy halomra dobáltam le is zárom ezt az animéhez hasonlóan
középszerű véleményemet: lesz második
évad. Helyes, folytassák, ha már mangákat adaptálnak, csinálják rendesen! (Csak
francért nem lehet több, már befejezett
manga vagy regény címet elővenni?!)

Kyoukai no Rinne

Ninja Slayer

Középszerű sorozat, részben poénos,
kicsit szórakoztató, kellemes és kedves,
részben viszont unalmas, sablonos és
érdektelen. A zenéjét és a látványvilágát
kedvelem, a hangulata és a karakterei vegyesek, néha egész unszimpatikusak, néha
pedig cukik. Mert ez a különféle szellemes, pénzes és családos-kavarós történet
többnyire csak kliséket hoz. Egyszerűen
nem érdekel Jumonji és Ageha szerelmi
agonizálása, ahogy Rinne állandó pénzügyi
problémája, riválisai és nőcsábász apja

Komolyan mondom ez a szezon legjobbja! Legalábbis azok közül, amiket
nézek. Ami végül is nem nehéz: sok mellényúlás közül kiválasztani a kevésbé ros�szat. De nem, a Ninja Slayer nem rossz,
nem gagyi, nem gáz, egyszerűen korrekt,
szórakoztató és élvezetes. Az abszurd tálalása csak megfűszerezi azt az ökörséget,
amit közvetít: egy ötletes nindzsasztori/
akciófilm/videójáték paródia az egész. A
jellegzetességei is csak tovább növelik a
hatását, Slayer karaktere tetszetős, az ellenfelei és a nindzsanők szórakoztatóak.
Szóval teljesen elégedett vagyok vele.
Van pár gyengébb epizód, de nagyjából
végig képes ugyanazt az őrült színvonalat
hozni. Imádom! Elfogult lettem az általam
gyengének tartott szezon miatt? Nézzétek
meg ezt az agymenést és megtudjátok! De
vigyázat, kellő lazaság, kíváncsiság és tolerancia kell hozzá! :D

Ranpo Kitan
Kár, hogy ezt a sztorit nem az eredetiéhez hű környezettel adaptálták. Sokkal
jobban tetszene, ha a XX. század elején
járnánk és nem idegesítő tizenévesek játszanák a nagyokosokat. Így még talán ezek
az egyszerűbb, néhol gyenge esetek is érdekesebbek lennének. De sajnos ehelyett
itt van három fárasztó tinisrác, nevetséges
korboncnok, mazohista prosti, tehetetlen
rendőrség és hasonlók. Pedig a zene jó,
a grafika és a színpadias megvalósítások
hangulatosak, érdekes hatást nyújtanak.
A történet ezzel a „húszarcú” szállal egész
kerek, de az egész összhatása annyira röhejes. Ezzel a sorozattal tehát pont az a
probléma, hogy nevetséges hype motívumokkal akarták túlságosan modernizálni.
Pedig ebben az esetben végre befejezett
alkotásokhoz nyúltak a készítők.
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