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Tavaszi szezon 
vélemények

A következő oldalakon fangirl és fanboy szemmel mutatunk be pár 
animét a tavaszi szezonból. Röviden véleményezzük, kritizáljuk az ál-
talunk nézett sorozatokat, így megtudhatjátok, nekünk mi tetszett 
vagy épp mi nem.

Írta: Catrin, tomyx20, Hirotaka



Ace Attorney

Elkezdtem, de 5 rész után pihenőre 
küldtem, ami nagy szó, mert ilyet elké-
pesztően rég csináltam. Persze ez főként 
az időhiányomnak és a hangulatomnak 
köszönhető, mert én bármilyen animével 
vígan el lennék, de az már az Ace számlá-
jára írható, hogy miért ezt tettem félre a 
számomra ugyancsak “zseniális” Kabaneri 
vagy Mayoiga helyett. De térjünk a lé-
nyegre.

Nem ismertem a játékot, de hasonlóan 
agyament shounen-paródia szerű tárgya-
lótermes vígjátékra számítottam, mint 

tardságaival, és ha elég pihentek vagyunk 
hozzá, akkor elszórakoztathat. Csak tessék 
nagyon gyerekesre és idétlenre számítani. 
Hozzáteszem a tálalás is übergagyi, a raj-
zolás szegényes, a zene felejthető, bár az 
ending egész cuki.

Joker Game

Kémkedős háborús seinen, sok pasival, 
ráadásul befejezett regény alapján. Az elő-
ző évados Rakugóhoz hasonlóan, szinte rá 
volt írva, hogy „engem nézzél, jó leszek”, 
viszont eddig ez sem varázsolt el. Elénk 
tettek nyolc, épp a kémképzőből szaba-
dult egyenpasit, akiknek azóta nézhetjük 
bevetéseiket, ügyeiket, akcióikat. Azt sem 
tudjuk, ki kicsoda, de miért is érdekelne 
minket. A lényeg az aktuális epizód há-
borús problémáján, konfliktusán, bonyo-

dalmán van. Legalábbis eddig. Kíváncsian 
várom, hogy lesz-e ezenfelül még valami, 
az összekötő megbízó öregen és a várható 
történelmi eseményeken kívül.

A látvány nem rossz, az openinget 
szinte imádom, annyira illeszkedő. Tetszik, 
hogy a pasikat csak nehezen, a fejükre és 
a seiyuukre koncentrálva tudjuk aránylag 
beazonosítani (legalábbis én egy nevet 
sem jegyeztem még meg a sorozatból, 

ami meglepő és nem túl 
fényes), de ez mindegy is, 
mivel teljesen lényegtelen 
jellemek.
Amit sajnálok, hogy mindig 
japánul beszélnek benne, 
ami egy ilyen kémkedős 
sztorinál kár... mivel néha 
ki is mondják, hogy most 
épp németül vagy franciul 
stb. folyik a kommunikáció. 
Igazából ez a megoldás 
gyakori és az én agyamat is 
csak azért húzza, mert nem-
rég néztem meg a hasonló 
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amilyet végül kaptam. Puding próbája az 
evés ugyebár: már az első részben nyil-
vánvalóvá vált, hogy ez a fajta humorocs-
ka nem az én asztalom, nagyon gyerekes 
és fárasztó. Néha azért el-el vigyorogtam, 
ahogy ügyvéd úr (Naruhodou-kun, értitek 
ugye?) karlegyintése a vádlottra vagy ta-
núra vagy akárkire szél-csapásként hatott, 
vagy amikor színpadiasan affektálva és 
kiabálva próbálja mindenki hangoztatni 
az igazát... De részeken át ezt nézni már 

nem a legbíztatóbb. Az esetek 
komolyabb bűntények, rögtön 
a második érdekelheti is az 
embert, ha nem marháskod-
nák el teljesen az egészet. A 
nyomozás és a bizonyítékok 
gyűjtése egy vicc, a tárgyalás 
pedig cirkuszi porond. De ezzel 
nem is lenne probléma, még 
ismeretlenül is ilyesmit várt az 
ember, csak talán nem ennyire 
gagyit. Pozitívum, hogy néha 
egész jól vegyíti a belecsem-
pészett drámai elemeket a re-

Catrin véleményei

FANGIRL



témájú Night Raidet. Abban ugyanis, be-
széltek nekünk kínaiul, angolul, németül, 
folyékonyan is, akadozva is, kínai akcen-
tussal japánt is, stb. Nagyon tetszett. Bár 
ez már tömény szőrszál hasogatás volt, 
mivel a JG-ben a külföldi helyszínek miatt 
kvázi az egész rész más nyelven kéne, hogy 
játszódjon, így pedig nyilván nincs értelme. 
Előnye viszont a Joker Game-nek, hogy a 
Night Raiddel szemben nincs benne sem-
milyen misztikum, különleges képesség. 
De ha választanom kéne, utóbbi cím a szó-
rakoztatóbb.

Koutetsujou no Kabaneri

Mindenki tudja, mekkora Titán kopi 
illetve pótlék, így ezen a tényen nem is 
időznék. Látvány és akció. Erre a kettőre 
épít piszkosul a Kabaneri, mindkettőt vi-
szonylag tartalmasan és jól hozza, a sztori 
és a karakterek fájdalmasan sablonosak és 
fárasztóak, de gondolom nem is várt új-
donságot senki. Ha az ember erőt tud ven-
ni magán, és nem akad le az összes szálkán 

erről a névről mindig az jut eszembe, hogy 
„na-na, kimurdel meg elsőként közületek?” 
Eddig sajnos senki... A fenébe. Vagy már 
mind halott, csak az a baj, hogy ez a tény 
náluk nem oszt nem szoroz.) Szóval adott 
30 életképtelen, akik új életet kezdenének 
egy erdő mélyére dugott, aránylag fel-
szerelt faluba, ahová elvileg már mások is 
beköltöztek. Az olyan marhaságokba nem 
mennék bele, hogy ez egy ismeretlen falu, 
senki se tudja hol van és a többi.

Nos eddig nem történt se új életes slice 
of life, se erdős horror, ellenben kaptunk 
mínuszban repdeső IQ szinteket jobbnál 
jobban tükröző párbeszédeket, félelmeket 
szimbolizáló óriási és röhejes lényeket, 
mondtam már, hogy elmebetegeket? Ez 
a sorozat egy vicc. Kár ragozni, hogy meny-
nyire katasztrofális, de ha kellően lazán áll 
hozzá az ember akkor ráérez a „humorára”, 

így mindjárt egy szórakoztató heti betevő 
válik belőle. És a helyzet részről részre fo-
kozódik, csak győzzétek kivárni! Az régen 
rossz, ha valaki komolyan veszi, főként úgy, 
hogy a mókázó Mizushima Tsutomu ren-
dezi. Mondjuk én vagyok akkora perverz, 
hogy kedvelem a tömény horror-klisés 
Anotherjét és a retardált truman-shows 
Blood-C-jét, de ez a Mayoiga eddig veszé-
lyesen alulteljesít. Még hiányzik valamilyen 

esszencia, ami megkoronáz-
ná ezt a sok akasztani valót. 
Remélem lesznek még itt fo-
kozások. Visszatérve a rende-
zőhöz, a Genshikent és az xxx-
Holicot imádom tőle, de pl. a 
Dokuro-chant nagyon nem! A 
Prison Schoolra, a Shirobakóra 
és a Kobatóra kíváncsi vagyok, 
de a Girls und Panzerre és az 
Azazel-sanra valahogy nem... 
Van itt választék kérem! Attól 
tartok ez a Mayoiga, ha más 
nem is, de emlékezetes gyö-
kérség lesz.
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és gerendán benne, akkor kellemes zom-
bi-ölős kikapcsolódást nyújt. Mondhatnám 
azt is, hogy izgalmasat, csak nekem nincs 
miért izgulni rajta. Nálam az „amikor nem 
mókás, akkor hidegen hagy vagy fáraszt” 
tendencia játszik. A shounen és titán fa-
nok jelentősebb része, továbbá akik a két 
kiemelt szegmens (látvány és akció) miatt 
nézik, azok biztos jól szórakoznak rajta. 
Az opening zene nem tetszik, az ending 
viszont igen.

Mayoiga

Életképtelenek. Ez mindent elmond er-
ről a 30 szerencsétlenről, akik be(nem)köl-
töztek Nanakimurába. (Miért van az, hogy 



Macross Delta

Új cím, és mégsem. Ha valaki még nem 
látott egy Macrosst sem, akkor is nyu-
godtan próbálkozzon vele, kapcsolódnak 
ugyan a történetek egymáshoz, de függet-
lenül is megállják a helyüket. A Deltában is 
egy új világot, egy új bolygót, fajt ismerhe-
tünk meg a szokásos éneklős mecha kön-
tösben. Szimpatikus karakterekkel, jó ze-
nékkel, remek akcióval. Újdonságra itt sem 
kell számítani, a Macross nagyon a klisékre 
építkezik, de alkot egy önmagára jellemző, 
stílusos egyveleget, amitől kiemelkedett a 
többi mecha közül.

Ömlengek itt, tudom. De a decemberi 
elővetítése annyira kételkedővé tett, hogy 
mostanra sikerült pozitívan csalódnom, és 
ismételten rájönnöm, mekkora Macross-
fan vagyok. Kit érdekel a gépek 3D CG-je 

folyamatos korábbi-macross utalások mel-
lett, hogy a szokásos főszereplős szerelmi 
háromszög egyik tagja Max&Milia unokája, 
Mirage. Imádom a Jenius famíliát, de hát ki 
nem? (Elfogultsááág.) Mindenesetre csak 
remélhetem, hogy jól kibontakozik majd 
ez a sorozat is. Az nem baj, ha történetileg 
sablonos marad, csak színvonalasan szóra-
koztasson.

Nijiiro Days

Meglepő módon, de folytatom az 
ömlengést. Érzem, hogy a véleményeim 
végéig nem sokan fognak eljutni, de sebaj. 
Visszaolvastam, amit erről a szezonokon 
átívelő rövid részes szösszenetről eddig 
nyilatkoztam, na nem vonnám vissza a ko-
rábbi véleményemet sem, de most szinte 
az ellentétét hozom. Olyanokat írtam, 
hogy közepes, kis tiniknek való limonádé 
sorozat, ami persze helytálló, csak rájöt-
tem, hogy én is egyre jobban szórakozom 
rajta és lazán megeteti velem ezt a nem túl 
tettre kész, de cuki romantikáját. Az már 
eleve tetszett, hogy minden fiúhoz társít-

hatunk lányt, az pedig még inkább, hogy 
alakulgatnak a kapcsolatok. De a lassúság, 
a szokásos klisés naivitás és révbe nem 
érés korábban teljesen kiiktatták a motivá-
ciómat. Ebből a mélységből hozta vissza a 
kedvemet a nézők által sztenderden utál-
ható Mari és a legbishibb szépfiú Tomoya 
konfliktusokkal teli párosa. Egyszerűen 
imádom, ahogy ez a magát férfi gyűlölő-
nek és Annába, mint legjobb barátnőjébe 
leszbikusnak képzelő csaj mindig hisztizik 
a srác nemhogy közeledéseire, hanem je-
lenlétére, és hárítja ahogy csak lehet. Azt 
pedig még inkább imádom, ahogy Tomoya 
tesz a nem tetszésre magasról és így is ott 
koslat a nyomában, mellé áll, mint egy her-
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és a Walkür lányok túlzó előadásmódja, 
ha mindenki annyira sze-
rethető és érdekes benne, 
és ha mindenütt ömlik a 
Macross feeling? Nem sok 
történt eddig, de a szerep-
lők szimpatikussága miatt 
jobban élvezem, mint a 
Frontiert, a régi sorozato-
kathoz persze még nem ért 
fel. Zenében viszont az F 
volt erősebb. Itt is kezdem 
eléggé megszeretni az idol 
banda slágereit, különösen 
az openinget, de még nem 
ájultam el. További öröm a 



ceg, és amikor lehet megszerzi, ahogyan 
kell. Jó, túlzok, de ez még mindig nem iró-
nia, és én tényleg épp ezt a szappanoperát 
falom.

A többi páros is aranyos egyébként, de 
ennek a két lükének a jeleneteit mindig 
annyira várom, mint egy izgatott tizenéves 
fruska. Többet akarok, ne húzzátok az 
agyamat! Sajnos nem hiszem, hogy ez alatt 
az anime alatt bármilyen elképzelésem 
a párokkal kapcsolatban megvalósulna. 
Most bánhatom igazán - amit korábban 
mennyire dicsértem -, hogy egy rész csak 
12 perc... De jól esik ez a pozitív csalódás 
ezekben a siralmas szezonokban. Bár a 
legutóbbi epizódban egy teljesen új csaj 

ténete és karakterdegradálása mennyire 
rossz, gyerekes, gagyi vagy épp minősít-
hetetlen. Azt hiszem ezeken már eléggé 
túljutottunk, továbbá számomra még ezek 
mellett is egy szórakoztató Dragon Ball 
maradt. Az univerzumok közti viadal mó-
kás megoldásait kedveltem, azóta érke-
zett nekünk pár még békésebb rész, hama-
rosan pedig következik az új Future-Trunks 
ív, amit kíváncsian várok. De most nem is 

ezeket szeretném jobban 
ragozni, csak kiemelném 
a legutóbbi fanservice 
epizódot (43.), hogy érhe-
tő legyen miért is pörgök 
még mindig ennyire ezen 
a sorozaton. Mivel DB-ka-
rakter-fangirl vagyok, így 
jobbnál jobb jeleneteket 
kaptam: Chichi-Goku pil-
lanatok, mint a homlokos 
lázmérés vagy ahogy Chichi 
leeszi a rizsszemet Goku 
arcáról, Goten alszik mind-
kettejük ölében, együtt 

alszanak hárman egy nagy ágyon Goha-
néknál, Chichinek újra ki volt engedve a 
haja. Ne ragozzam ugye? De édes volt még 
az is, ahogy a kisunokát Pant gondozza Ifjú 
Sátán, és ahogy őt a kislány Piccoyónak, 
Gokut pedig Jijinek (papa) nevezi, meg úgy 
alapvetően is Pan übercuki, hát még ha az 
apja, Gohan veszi a karjaiba. De a rész fény-
pontja egyértelműen az volt, ahogy Goku 
véletlenül - most ezen ne akadjunk annyira 
le - ráteleportál Bulmáék ágyára, amit a 
majdnem pucér, törölközőben sikító Bul-
ma és az aggódva berontó Vegeta nyilván-
valóan nem tolerálnak. Ugye, mindegyikük 
mennyire cuki?
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érkezett egy teljesen új sráccal, így még 
kevesebb teret kapnak a kedvenceim. Le-
het a végére ismét megharagszom erre a 
szivárványizére. Fenébe.

Dragon Ball Super

Szándékosan a végére hagytam azt az 
ömlengésemet, ami csak a nagyon kíván-
csi elvetemülteket érdekelhet. Most nem 
ragozom, hogy a DBS megvalósítása, tör-



Egy kis negatívum a végére: kisbaba Pan 
kirepült kicsit Pilafékkal az űrbe. Túlzó és 
nyálas jelenet volt, na az ilyen buta és eről-
tetett dolgokat már nem szeretem.

Nyári animék

Annak ellenére, hogy a szokásosnál 
kreatívabbnak tűnik a szezon, számomra 
nem túl bíztató. Még nem igazán tudom, 
mikkel próbálkozzak. Talán minimálisan 
érdekelnek:

- 91 Days - tetszik a maffiás sztori, de 
félek, hogy Gangsta szerű semmiség lesz. 
Ez mondjuk original.

- Amaama to Inazuman - a flúgos kis-
lány a borítón nem túl meggyőző, de a 
gyereknevelés és a főzés tetszetős slice of 
life témák.

- Amanchu - régóta érdekelnek az Aria 
animék, de még mindig halogatom őket, 
érkezik viszont a mangakának ez a másik 
műve, így lehet próbálkozom vele.

- Fudanshi Koukou Seikatsu - mivel 
tavasszal nem sikerült elkezdenem sem-
milyen BL körül forgó sorozatot, így majd 
talán ezt nyáron. Szórakoztató lehet.

- Handa-kun - Barakamon előzmény? 
Ha marad rá időm, lehet majd szezonban 
követem.

- Mob Psycho 100 - aminek a címe csak 
a magyaros mopszájhoszáz kiejtés szerint 
hangzik jól, amúgy meg nagyon gagyi. 
Hm, Bones milyen gyorsan lecsapott ONE 
másik művére. A One Punch Man tetszett, 

Kanojo to Kanojo no Neko: 
Everything Flows

No, hát ez egy rövid, összesen alig 
több, mint félórás anime, de sokat képes 
adni. Pláne ha neked is van egy vén fekete 
macskád. Ha olyan animét keresne valaki, 
ahol a hangulat és az érzelmek a mérv-
adók, akkor ezt lehet neki ajánlani.

Története ugyan nem váltja meg a vilá-
got, de nem is ez a célja. Egy macska életét 
mutatja be, illetve a világot egy macska 
szemén keresztül, akinek a gazdája jelenti 
a világot. Már önmagában az is dicsére-
tes, hogy nem antropomorf, hanem valós 
macska a főszereplő, aki elmeséli saját és 
gazdája történetét, kicsit ellentmondásos 

tudom, de aki megnézi, érteni fogja, hogy 
mire gondoltam.

A tálalása, azaz a megjelenése furcsa, 
4 darab openingekkel és endin-
gekkel együtt 8 perces részben 
márciusban vetítették minden 
héten. A rajzolása szép, az 
OVÁnak, amiből készült épp az 
ellentéte.

Negatívuma, hogy kicsit 
idealizál, és a befogadáshoz 
nem árt, ha te is töprengős faj-
ta vagy, mert minden múlandó.

A japánok ismét sikeresen 
bebizonyították, hogy még 
mindig az érzelmekre tudnak 
legjobban hatni.
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de ettől egyelőre nem sokat várok. Lehet 
majd csak később nézem.

- Orange - jól hangzik ez a jövőből ka-
pott üzenetes téma. Vagy mégsem?

- ReLife - Egy 27 éves munkanélküli 
srácnak egy kísérlet során ismét 17 éves-
ként kell helytállnia? MIÉRT? Japánok és a 
középsuli-mánia. GRRR. Talán nézem.

- Arslan, Berserk, Binan, DGM, Fate/
Ilya folytatásokat pedig majd egyszer. Jaj, 
mostanság mennyi hozzátartozó animét 
halmozok fel... Nem lesz ez így jó. Néznem 
kéne az új Sailor Moont is. 

FANBOY
tomyx20 véleménye



Joker Game

Japán kémek a világ körül a 2. világhá-
ború előtt. Ezzel a mondattal tudnám leg-
jobban leírni a Production I.G új animéjét. 
Tíz fiatal férfi, akiket mindenre kiképeztek, 
hogy a legtöbb helyzetből ki tudják vágni 
magukat. Szép grafika, remek hangok és 
zene, maximális korabeli hangulat. 

A Joker Game erősen kezdett, ám a 
második résztől kicsit visszavett a tempó-
ból. Az első két összekötött „bemutató” 
epizód izgalmas volt, főleg a karakterin-

2017-ben. Jah, és még a rendező is ugyan-
az, Tetsurou Araki.

A kabaneri egy original történet, tehát 
annyival jobb a fenti műtől, hogy valószí-
nüleg lesz vége.

Kevesebb karakterrel dolgozik, ami jót 
tesz neki, nem kéne több. Az ábrázolás 
szép, vastag kontúrt kaptak a karakterek. 
Az animáció is jó lett, a mozgás és az akció 
jelenetek dinamikusak, látványosak. Az 
OST-okkal sincs nagy bajom. Az opening 
és ending már kevésbé jön be. Mondjuk 
Aimert amúgy sem bírom. A szinkronból 
kiemelném Ikoma hangját, Hatanaka Ta-

sukut, aki nagyon érdekes hangot adott a 
karakternek. A történet már hagy kívánni 
valót maga után, főszereplőink haladnak a 
vonaton, részenként kétszer utálják és sze-
retik a két kabanerit Mumeit és Ikomát. (Ha 
támadnak a kabanék akkor megy a sírás rí-
vás, ha béke van, akkor dögöljenek meg.) 
De persze ők kiállnak és harcolnak, ami jó 
mert legalább nincs tétovázás, mennek 
és ölik az ellent. Most már azért javult ez 
a helyzet, de még így is kaptak beszólást. 
Plusz bejött egy szál, ami Mumei múltjával 
kapcsolatos. A kabanék részenként mini-
mum egyszer felbukkannak, megszállják 
a vonatot és válogatás nélkül megesznek 
mindenkit ha van érvényes jegye, ha nincs. 
A vonat halad előre rendületlenül és köz-
ben felvetődnek a szokásos egyszerű, mo-
rális kérdések, meg amit hozzágondolunk. 
Én inkább csak nézem és szórakozom rajta, 
az akció tetszik, a többin pedig maximum 
fogom a fejem. Akármennyire szidom, ne-
kem tetszik a cucc és élvezem, eddig.      
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terakciók miatt. A további részekben az 
anime felépítése epizódikussá vált, és igaz 
rá az „egy szitu, egy karakter, egy rész” 
felállás. A 6. rész is nagyjából ezt adta le-
számítva, hogy érdekesebb helyszín volt a 
vonat és jól narrálta a karakter gondolatai. 
Igazából remélem, hogy nem végig ezt a 
receptet követi a sorozat és kapunk valami 
komplexebb történetet vagy legalább az 
első rész szintjét megütő párbeszédeket. 
Nagy pozitívum, hogy nincs semmilyen má-
gia vagy különleges képesség beleépítve a 
történetbe és ahogy azt egy ilyen címtől 
elvárnánk valós események és helyszínek 
adják a környezetet/alapot. Számítok 
rá, hogy ez bővülni fog és a karakterek 
komolyabb szituációkba is bele fognak 
keveredni.  

Bár egyelőre kategóriájában a Senkou 
no Night Raid jobban tetszik, minden va-
rázseleme ellenére. 

Koutetsujo no Kabaneri

Szerintem, amikor kijött a trailer, 
mindenkinek az „SnK kopi” gondolat úgy  
áramlott a fejében, mint a Föld külső mag-
ja a belső mag körül. Ha ehhez még hozzá-
tesszük, hogy ugyanúgy a WIT studio áll az 
anime mögött, akkor meg aztán pláne. És 
igen, igazunk is van, egy sablontenger SnK 
kopi mind kinézetben, mind alapszituáci-
óban, ami valószínüleg azért is készült el, 
hogy enyhítse a titánrajongók várakozását, 
míg elkészül a második évad valamikor 

Hirotaka véleményei



Flying Witch

A két fenti komolyabb alkotás mellé 
beválasztottam egy lazábbat. Nos ennél 
jobban bele sem találhattam volna. Annyi-
ra könnyed, egyszerű, mint a csokipuding. 
A Flying Witch-ben egy vidéki slice of life 
animét kapunk. Igazából, amikor elolvas-
tam az ismertetőjét akkor a Kiki, a boszor-
kányfutár című Ghibli klasszikus jutott 
eszembe, mivel az alaptörténet nagyon 
hasonlít rá. A főszereplővel Makotóval és 
macskájával Chitóval beköltözünk a Kura-
moto családhoz. A család két gyermeke 
Kei és Chinatsu társaságában tengődik ka-
rakterünk élete. Az anime egyszerű, szép 
rajzolást kapott, hangulatos a környezet 
és a város is. Voltunk már iskolában, várost 
nézni és fesztiválon is, de sokat töltünk a 
család otthonában is. A karakterek szeret-
hetőek, jó társaságot adnak. Megismerke-
dünk több boszorkánnyal, hamár Makoto 
is az, akármennyire ügyetlen. Örülök, hogy 
nem kap nagy hangsúlyt a varázslás, bár 

csinik. Ez utal a Macross 7 „jamming bird” 
lánycsapatára. A helyszín ezúttal nem egy 
Macross hajó, hanem egy kolonizált boly-
gó, mint a Macross Plusban. A szerelmi 
háromszög egyik tagja, a pilóta Mirage Far-
ina Jenius pedig a Macross és Macross 7 
ikonikus karaktereinek Maxnak és Miliának 
az unokája, ami fantasztikus, mivel Catrin-
nal imádjuk őket. Szóval számunkra plusz 
fanservice volt az a rész, amikor képekkel 
mellékelve megemlítették őket. 

Új ellenség is jön természetesen, akik 
viszont nagyon emberszerűek, bár már az 
első Macross óta ismerjük a protokultúra 
fogalmát a Zentradik révén. A mostani 
windermereiek a külön életet élő világító 
csillagba/szivecskébe végződő hajtincset 
kivéve teljesen emberek. Az ő világuk 
amúgy egy kis fantasy vonalat csempész 
a történetbe, amit nem bánok. Plusz ez a 
bishi oldal is. 

További kiegészítő szál egy vírus, a 
VAR, ami agyatlan gyilkológépet csinál az 
áldozatából, de a Walkürök dala meg tudja 

őket gyógyítani. A történet eddig kime-
rült abban, hogy a főhőseink megtalálták 
helyüket a csapataikban, és ha a bishihad 
támad, akkor mindenki színpadra vagy 
mechába pattan és visszaverik őket. A leg-
utóbbi kémkedés kicsit elvágta ezt a vona-
lat és pár fontos információra fény derült.
A grafika szép, a CG is, aminek kimondot-
tan örülök, mert a decemberi elővetítés-
ben elég rosszul festettet a mechák cgje. A 
harcok látványosak és a dalok többsége is 
tetszik, bár még nem érnek a Fire Bomber 
vagy Sheryl nyomába. Mindenesetre egye-
lőre úgy néz ki, hogy a Satelight jól nyúlt 
a témához és nagyon várom a következő 
részeket.
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még kaphat, de nem tartom valószínűnek, 
inkább gyermeteg varázslást nézhetünk, 
mint a nevetős és sírós varázslat, ami azért 
tetszett. Hatalmas pozitívum, hogy Kei és 
Chinatsu apja és anyja él és virul, köszönik 
szépen jól vannak. Nincs sok szerepük, és 
néha látni őket külön-külön és együtt is. 
Végre egy normális család.  

Macross Delta

Újabb Macross sorozat, éljen!!! Eléggé 
várós volt nálam és örülök, hogy végre ez 
is eljött. Már a decemberi elővetítés óta 
tűkön ülök, hogy milyen lesz és egyelőre 
nem csalódtam. Tetszik. 

Igazán szeretni való a Macrossokban, 
hogy mindben van utalás a régebbiekre, 
elvégre ugyanabban az idősíkban ját-
szódnak, nem úgy, mint a Gundamek. 
Plusz ötletekért is szívesen nyúlnak vissza 
korábbi címekhez. Az alapkellék szerelmi 
háromszög itt is megvan, a fiú+két lány 
felállásban. Az éneklést ezúttal egy lány 
idolcsapat követi el, akik persze nagyon 


