
Fanboy mód
NewPlayer véleményei

Jitsu wa Watashi wa

Megmondom őszintén ezzel a sorozat-
tal kapcsolatosan igen vegyes érzelmeim 
vannak. A második rész megnézése után 
úgy döntöttem, hogy én ezt az animét 
nem folytatom. A rajzolása nem tetszik, a 
történet faék egyszerűségű és egy kicsit 
még a főszereplő srác is irritál. Aztán csak 
nem hagyott nyugodni a dolog és hirtelen 
megnéztem négy részt egyben, ami tel-
jesen magával ragadott. Tényleg nagyon 
egyszerű a történt, de annyira, hogy már 
kiszámítható, hogy mi fog történni! Ahogy 
haladtam az animével, a rajzolása megvál-
tozott számomra. Immár nem csúnyának 
tartom, hanem azt is inkább egyszerűnek. 
A karakterek gigantikus szemeikkel, a na-
gyon, de nagyon hasonló arcvonásaikkal 
annyira együgyűnek tűnnek, mintha egy öt 
éves rajzolta volna. (Na nem én öt évesen, 

Otoo-san végre találkozik a feleségével és 
Yamato-kun is a húgával. A szerelmi szálak 

is tovább bonyolódnak, így aki még nem 
látta az elődöket, az most rögtön és azon-
nal kezdjen bele!

A karakterek nagyon viccesek és 
szerethetőek. Az animét végigröhögi az 
ember, amire a rajzolás rátesz még egy la-
páttal. Az openinget is érdemes megnézni, 
mert ha megnézed a hármat egymás után, 
akkor láthatod mennyire hasonlítanak egy-
másra, mégis mind más. Még olyan jópofa 
dolog is van benne, hogy az opening végén 
a szereplők az ujjaikon mutatják, hogy há-
nyadik évadot is nézed. Én ezt az animét 
csak ajánlani tudom, szóval hajrá!

Overlord

Az AniStation: Ajánlott, nem ajánlott 
adásában beszélgettünk már erről az ani-
méről, hogy ez most mindenkinek tetszik. 
Az MMO adaptációk valahogy a rene-

szánszukat élik, így minden szezonban jön 
legalább egy ilyen anime.

Az Overlord azzal kezdődik, hogy egy 
játék szervert be akarnak csukni. Az utolsó 
óráiban főszereplőnk még ott marad és 
megvárja míg a szervert teljesen bezár-
ják. Ám amint a visszaszámlálás véget ér, 
nem szűnik meg a játék. Sőt egy teljesen 
új világban találja magát hősünk! Így az 
első pár rész azzal telik, hogy minél többet 
megtudjunk a világról, amibe csöppen-
tünk. Érdekessége az egésznek, hogy az 
NPC-k, akiket a játékosok alkottak életre 
keltek és saját akaratuk és személyiségük 
lett.

A grafikáját tekintve az anime hozza 
az elvártat. Nem kiemelkedő, az az alap, 
ami ma már elvárt. A hangvételét tekintve 
inkább komolyabbak közé sorolnám, csak 
néha megy át vicceskedésbe.

Engem maga a történet fogott meg, 
amúgy is szeretem az ilyen játékokkal kap-
csolatos animéket. Aki nem zárkózik el a 
téma elől, annak szerintem elég kellemes 
kis időtöltés lesz.
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mert nemhogy akkor, de most sem tudnék 
így rajzolni. De ez már más tészta.)

A történetről nagyvonalakban annyit, 
hogy a lány egy vámpír, a fiú meg nem tud 
titkot tartani. Mit ad isten, ezt a titkot most 
mégis meg tudja tartani. Szóval a szokásos, 
ami az ilyesmi művektől elvárható.

A karakterek jópofák, a rajzolás béna, 
az opening kicsit éneklős. Összeségében 
egy könnyed nem gondolkodós animécs-
ke. Aki megnézi, az megnézi, aki nem, az 
nem. Nem fog mély benyomást kelteni.

Working!!!

Aki látta az előző két évadot, annak 
nem kell sokat magyarázni, hogy ez egy 
mennyire zseniális anime. A karakterek 
zseniálisak, a történet zseniális, az ope-
ningje zseniális. Az egész anime zseniális!

A történetről nem lehet sokat elmon-
dani, annak aki nem látta az előző évado-
kat, ugyanis a korábban nyitott kérdése-
ket válaszolgatja meg a harmadik évad: 

http://anipalace.hu/letoltes/anistation-ajanlott-nem-ajanlott/


Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku 
Tatakaeri

A kerettörténet szerint egy kapu nyílik 
ki Tokió belterületén, amin keresztül or-
kok, varázslók és más egyéb mitikus lények 
özönlik el a várost! A hadsereget gyorsan 
mozgósítják és visszaverik a támadást, 
majd az önvédelmi erők átvonulnak a ka-
pun, ahol egy fantasy világ tárul a szemük 
elé.

Na engem már ezzel megnyertek. Most 
képzeljétek el a helyzetet. Sárkányok ellen 
küzdenek tankokkal. Hát mekkora menő-
ség már ez? Nagyon nagy!

Az anime nagyjából azt a témát pró-
bálja feszegetni, hogy meddig mehet el 
egy hadsereg, hogy megvédje az országát. 
Mibe lehet beleavatkozni és mibe nem? 
Van egy jelenet, valahol azt hiszem az 5-6. 
rész környékén: az önvédelmi erő egy falu-
ból embereket menekített ki, amely során 
a falusiak közül többen meghaltak. A mű-
velet után Japánban egy tárgyalás vette 

Hirotaka véleményei

Arslan Senki

Ismét erről írok először, mert tavasz-
ról nyúlik át. Nos, ez az anime semmilyen 
hozzáfűzött reményemet nem váltotta 
be. Elképesztően vontatott és unalmas. 
A történet látszólag nem halad sehova és 
a karakterek sem jutnak egyről a kettőre. 
Tény, hogy vannak markáns pontjai az 
animének, amiből tudjuk, hogy Arsalnék 
nem csak ülnek és várnak a csomagfutárra, 
ami a parsi koronát viszi neki. Tény, hogy a 
sztori jól körüljárja a témát, de olyan érzés 
kerülget, hogy néha nekem kéne hátulról 
megrúgni, hogy haladjon már. Összeha-
sonlítva az eredeti alkotó, Yoshiki Tanaka 
másik művével, a Legend of the Galactic 
Heroes-zal, az ehhez képest autóverseny. 
Az sem gyors ugyan, de halad, és van 
vége, ami az Arslanról nem mondható el. A 
megvalósítás sem javult, a lovak és egyéb 

számítógépes animációk borzalmasak, 
néhány megmozdulás már röhejes. A csa-
tajelenetek olyanok, mint a túrógombóc 
túró nélkül. A legtöbb nulla megvilágítás-
sal rendelkezik, így élvezhetetlen, még a 
karaktereket is alig lehet kivenni. Amikor 
meg nagyritkán nappal csatáznak az sót-
lan, nem izgalmas, nem látványos. Továbbá 
elég erős a gyanúm, hogy a történet nem 
fog eljutni addig a pontig sem, ameddig az 
OVA ’95-ben . 4 pontnál ez nem lesz több. 

 
Dragon Ball Super

Jöjjön a nyár talán egyik legjobban 
várt, ugyanakkor a rajongókat megosztó 
sorozata, a DB. A mostani részekben feje-
ződik be a Kami to Kami film feldolgozása, 
amit sikerült teljes mértékben elrontani. 
Ezért külön pacsi a Toeinek. A szórakozta-
tó, könnyen előrehaladó történetből – ami 
nekem tetszett – egy túlhúzott, unalmas 
sorozati alternatívát készítettek. Az egyes 
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kezdetét, ahol felelősségre vonták a pa-
rancsnokot, hogy mi az, hogy elvesztettek 
150 falusit. Erre az egyik fantasy világból 
jött leoltott mindenkit, hogy ezt nem így 
kell felfogni, hanem úgy, hogy a falusiak 
nagy részét megmentették. Ez a fajta gon-
dolatmenet nekem különösen tetszik.

Egyszóval én az animét csak ajánlani 
tudom. Nagyon jó látni, hogy a két világ 
hogyan próbál kijönni egymással, mi min-
dent csinálnak. Persze azért ne várjunk 
csodákat, a JSDF nagyon-nagy királynak 
van beállítva, de ettől függetlenül van egy 
egész jó kis mondanivalója az animének. 



jelenetek, amiket fél perc vagy kevesebb 
idő alatt el lehet intézni, azok itt 2-3 percet 
vesznek el az életünkből. Nem ritkán haja-
mat téptem, hogy „na mi lesz már”. Nem 
beszélve a legutóbbi epizódba beleékelt 
Pilaf banda jeleneteiről. Szumma felesle-
gesek a sorozatba, de a mostani megnyil-
vánulásuk kiérdemelné a legfeleslegesebb 
és legunalmasabb időhúzó jelenet címet. 
Nekem ez „kicsit” idegölő. Ehhez társul az 
a grafikai megoldás, amire néha szavak sin-
csenek, annyira a mocsár feneke alatt van. 
Az arcok sokszor bűn rondák, az animáció 
hiányos és részletszegény. Az egészet 
összecsapták, mintha szombat reggel jön-
nének rá, hogy vasárnap reggel a tv-ben 
kell lennie a résznek és még egy kockát 
sem rajzoltak meg. Ez ebben a formában 
nem méltó a DB címhez. Akkor mégis mi 
értelme van nézni? Nos, mert önmagában 
Dragon Ball, és aki szereti a karaktereket, 
azoknak nagy fanság látni őket, nézni 
minden megnyilvánulásukat. De ez nekem 
kevés, ha a karaktereket akarom látni, rá-

húszarcú személye és ideológiája ad. Ezt 
a tizedik részben felbukkanó Namikoshi is 
megerősít. Sajnálom, hogy ez a vonal nem 
lett erősebb, kidolgozottabb. Ha ezt több 
oldalról is bemutatták volna, akkor még 
érdekesebb (ugyanakkor sablonosabb is) 
lehetne. Jobb lett volna, ha az anime a re-
gény eredeti környezetében tartja meg a 

történetet és nem erőltetik ezt a modern 
képet. A legjobban a színpadi látványvilág 
tetszik az első rész óta és az ehhez társuló 
megvilágítási megoldások, amik azonkívül, 
hogy animáció spórolás, rendkívül hangu-
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juk keresek a gugliban. Beerus helyett már 
rég elpusztítottam volna a Földet, vagy 
legalábbis a készítőkre nagyon morognék. 
Nem tudni még hány részes lesz a cucc, de 
nem áll jól a szénája az biztos. Aki a Z után 
újra belemászna az univerzumba, inkább a 
filmet nézze meg.

Ranpo Kitan

Ez az anime sem lett sokkal jobb, az 
elmúlt részek után sem. Viszont az előbb 
említett kettőnél ez jobban tetszik. Tény, 
hogy a karakterek elképesztően hidegen 
hagynak, sőt Trap Kobayashi kimondot-
tan idegesít. De mivel az ehhez hasonló 
nyomozós animéket nagyon szeretem, 
elnézegettem a részeket, akármennyire is 
egyszerűek az esetek, bár akadtak érdekes 
átkötések. Néha érdemes egy-két dolgon 
elagyalni, de összességében semmi extra. 
Bár elsőre eléggé epizodikusnak tűnik, 
de van egy szép íve a sorozatnak, amit a 

latossá és egyedivé varázsolják kicsit az 
animét. Összességében nem csapott tar-
kón az anime, egyszeri, kellemes darab. 6 
ponttal végzett nálam. 

Ezekután mit hoz az ősz? Nos, sárga, 
vörösesbarna lehulló faleveleket. Animék 
tekintetében kicsit jobban várom, mint a 
nyárit. Most először fogok a szezonban 
nézni Gundamet, így arról legközelebb biz-
tos írok. Igencsak felkeltette az érdeklődé-
semet a Subete ga F ni Naru, mivel egykö-
tetes, befejezett light novelből készül, ami 
igencsak ritka manapság. Jön a Fafner: 
Exodus folytatás, így azt sem hagyom ki. 
Valamint indul az Utawarerumono új so-
rozata, aminek jelenleg talán a legjobban 
örülök. Az Uta univerzum eddigi darabjai 
nagyon tetszettek, megfogott az első 
sorozat könnyed, egyszerű és hangulatos 
képe, a sci-fi fűszerrel a végén.


