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Catrin véleményei
Hú, valahogy most nagyon gyorsan elrepült
ez a téli szezon! Mondjuk nem is követtem sok címet, és azokon egy kivételével egész jól szórakoztam. Ez az egy bűnös az új Boogiepop, ami olyan
szinten rossz történetvezetésileg, rendezésileg,
karakterhangsúlyilag, hogy egyszerűen nézhetetlen. Szinte minimálisan sem képes lekötni, nem is
szívesen írnék róla többet, Hirotaka amúgy is még
kifejti pár oldallal arrébb… Annyi pozitívumot tudok mondani, hogy az openingjét és az endingjét
is kedvelem. Beértem volna ezzel a két anime music videóval.
Azon gondolkodtam még a cikk írása és
NewPlayer aktuális mangaajánlásai mellett, hogy
lehet írnék a mangarovatba is egy hasonló, véleményező cikket, mivel már több mangát is követek havonta. Van, amit japánul meg is veszek,
mert angolra lassabban fordítják. Ha érdekelne
egy ilyen mangás „jelentés” is az AniMagazinban,
kérlek, szavazz itt.

Ezért most én itt nagyon röviden csak arról
írnék, hogy számomra végül is melyik Dororo variáns lett a kedvenc és hogyan értékelném ezeket.
Bár még nem ért véget az új sorozat (így a májusi, sőt, talán a júliusi számunkban is visszatérünk
még rá), de az eddigi menete és hangulata alapján
a következőket érzem: jól módosította a mangát,
igényes adaptáció, ha a végére így marad, sőt még
többet hozzáad, akkor már biztosra mondhatom,
hogy jobban kedvelem, mint az eredetit. Persze
animében annyi minden hozzájön az élményhez:
audiovizualitás, ugyebár! De mégis sok mangánál,

regénynél úgy érzem, hogy az anime adaptáció
sehol sincs hozzájuk képest. A Dororo esetében
ez nincs így. A manga eléggé kis egyszerű, egynek
elmegy érzést keltő, kissé kapkodós és felelőtlen
zárású. Viszont imádtam Tezuka retró rajzát nézni, és összességében ez a 4 kötetnyi hossz is elég
volt nekem a történetből, még ha már írtam is ittott, hogy a nagyobb mélység és kifejtés is jól áll
neki.

val, shounen dolgaival, 1-2 érdektelen sztorijával
ezt is 7/10-re pontoztam, de a hangulata, a mókás és régi vizualitása, a zenéi és a kis imádnivaló
Dororo jobban szórakoztatott, mint az új. Sokat
vigyorogtam rajta, időnként még az epizódszereplőkön is. Szerintem jó élmény megismerni egy
ilyen régi változatot is.

Tehát a manga nálam 6/10 körüli kategória. Az új sorozatot eddig egy kellemes 7/10-nek
érzem, de még van esélye feljebb tornázni, még
többet nyújtani, hiszen csak a felénél járunk. Az
openinget megszerettem, az ending megy a kedvencek közé, a látványa tetszik, a történet feldolgozása eddig jó mederben folyik, szerintem később még csak jobb lehet. A karakterek azok, akik
okésak, de különösebben nem kaptak el ebben az
új változatban. Ellenben a régivel, és akkor itt jön
az én eddigi Dororo kedvencem, a fekete-fehér
sorozat! Ugyan a rém egyszerű epizódfelhozatalá-

És itt az én szezonkedvencem, a maratonozó egyetemista csapat! Így a sorozat második felében, az edzések után végre elérkezett a
verseny. 10 futó, akik beleadnak mindent, hogy
teljesíteni tudják a saját távjukat. Imádom ezt a
bandát, mindegyik karakter az ember szívéhez nő
közben… ráadásul a verseny alatt még inkább ráfókuszálnak az egyes szereplőkre. További jellemvonásokat, gondolatokat, múltat kapunk hozzájuk, de csapatként is sikerül jól működniük. Külön
tetszettek így az ikrek, akiket végre nem együtt
nézhettünk, árnyalódtak kissé.

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru

Dororo
Azt hiszem, ezt a címet sikerült ebben a
számban túltolnunk. De mit tegyek, egyszerűen
címlapért kiáltott! Ráadásul amellett, hogy sikeresen begyűrtem minden darabját, amit a magazin elején igyekeztem kivesézni/reklámozni, itt a
szubjektívben Hirotaka és Venom véleményét is
megismerhetitek!

AniMagazin
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Viszont még mindig jónak gondolom, hogy ez a
manga is kapott egy teljes adaptációt.

Rövidek

De személyes kedvencem még mindig Ouji, akivel
a legkönnyebb azonosulnom. Öröm nézni, ahogy
törődnek egymással, szurkolnak, kitartanak, még
ha elképesztően nehéz is.
Ez egy nagyon erős és szerethető sportanime,
és bár vannak szokásos elemek, drámai pillanatok, de az egész hangulata miatt valahogy nem
érzem sablonos shounenkedésnek. Illetve abban
is hozza elvárásainkat a sorozat, hogy a valóban
évenként megrendezett Hakone Ekiden maratonról is kielégítő képet kapunk. Jól összehozta ezt
az animét az I.G. És remélem, lesznek még Miura
regényadaptációk a jövőben!

nyiból kellemesebb ez az évad, hogy eddig nem
nagyon volt az irritálóan rosszul festő 3D animáció, de ezek a folyamatos állóképek sajnos csak
egy fokkal jobbak. Helyette, amit igazán utálhatok az a közönség néha nevetséges kinézete vagy
az a szimbolika, amivel a dallamok az emberekhez
szállnak. Rémes.
A zongorajáték viszont most is elsőosztályú,
a versenyt is szeretem követni, Kai karaktere egy
tünemény, ráadásul jól szórakozom az Amamiyával való brománcukon is. Már-már shippelem őket.
Kár, hogy ez a cucc nem BL!

Piano no Mori 2. évad
SSzinte teljesen Hirotaka véleményével értek egyet, csak nekem talán egy kicsit jobban tetszik. Hozza az első évad hangulatát, bár itt kevesebb minden történik, de jó látni, ahogy az egyes
karakterekre hat a verseny. Főleg Amamiya és
családja ráeszmélését szeretem a vereségre. An�-

AniMagazin
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A Papa datte, Shitai… a maga 8 részével
végül egész kis korrekt anime lett, már szigorúan ebben a hentai-josei-yaoi felhozatalban. Úgy
értem, itt nem voltak annyira buták a karakterek,
mint az előző sorozatokban általában a lányok. A
szivárványcsalád megjelenése, a meleg kapcsolat vállalásának kérdése minimálisan, de előjött.

A röpke, gyerekkel eltöltött pillanatok aranyosak
voltak. A yaoi jelenetek viszont szokásosan gagyik.
Úgy értem jó, hogy mutatják, amit kell, csak jó lenne szebb kivitelezésben nézni. Így hozza az egyszerű, olcsósága miatt kínos hentai érzést. De ez
valahol még így is a jobbak között van.
Az Ekoda-chanról nehéz nyilatkozni, ezt látni
kell! Nagyon rövidke szeleteket láthatunk női gondolatokról, szituációkról, kapcsolati és interakciós
nehézségekről. Egy slice of life kiszólás az egész,
kicsit semmitmondó vagy nagyon ismerős, mégis
kíváncsian vártam a részeket, 1-2 meg is nevettetett. Ugyanakkor szumma felejthető, mondjuk a
11. rész kórusát aligha tudnám kiverni a fejemből.
Ami inkább érdekes ebben a szösszenetben, az
a vizualitása. Mindegyik epizódot más rendezte,
más módszerrel, animációs megvalósítással, és
részenként más seiyuu alakítja Ekodát is. Az epizódok utáni 20 perces beszélgetés a készítőkkel
néha unalmas, néha túl japános, de akit érdekel az
ilyesmi, annak érdekes lehet.
Tavaszi szezonból, amiket követni fogok:
- Sarazanmai - új Ikuhara cucc, ráadásul fiúkkal és
BL gyanús felhanggal, ALAP!
- Shingeki no Kyojin 3/2. - ERURI-TIME! A mangában szerintem ez a legepicebb arc.
- One Punch Man 2. - remélem mókás lesz, mint
az első évad.
Csak ennyi? Na, majd meglátjuk.

Tartalomjegyzék

△

Anime

036

szubjektív
Venom - 2018/2019 Téli Ajánló

Most jöjjön az én 5 kedvencem, melyeket (majdnem) bátran ajánlok mindenkinek!

A tavaly őszi brutálisan erős felhozatal után
nagyon kíváncsi voltam, hogy a stúdiók mit tartogatnak az idei év indítására. Az már most biztos,
hogy nem lett annyira izgalmas, mint azt reméltük, de a kezdeti bukdácsolás után, azért a legtöbb
sorozat magára talált és egy kifejezetten szép
felhozatal kerekedett ki. Mire ezeket a sorokat
olvassátok, már lényegében vége is a szezonnak,
de miközben ezeket pötyögöm, még csak félúton
tartunk, így a végére tartogathat még pár meglepetést a téli leosztás, de azért nagyjából már
most látjuk, mik is sikerültek és mik azok, amelyek
elbuktak. Én szokásosan igyekeztem egy kicsit a
kevésbé kommersz sorozatok közül válogatni,
így jó pár nagyon népszerű cím most kimarad, az
olyanok, mint a Tate no Yuusha no Nariagari (ami
szerintem egy végtelenül klisés és átlagos isekai)
vagy a Yakusoku no Neverland (nem tudtam valahogy rákattani, lehet a baromi ronda rajza miatt) és a Mob Psycho 100 II (sajna nálam az első
sorozat is kimaradt, egyszer pótlom). És, hogy
még párat említsek, amik majdnem bekerültek az
ajánlóba, de a végén mégsem, mint a Gotoubun
no Hanayome (hárem, ötös ikrekkel, néha egész
vicces), Kemurikusa (érdekes és elvont scifi...lenne, ha a főszereplő nem lenne ennyire irritáló…,
de tényleg, az ember ingert érez, hogy szívlapáttal csapkodja, amíg mozog) és a Kemono Friends
2 (lényegében a szezon szégyenfoltja, az előző
számban már kifejtettem, miért).

AniMagazin

1. Dororo
A legendás Tezuka Osamu 1960-ban írt
mangájának modern feldolgozása. A Dororót már
számtalan formában sikerült adaptálni az évek
alatt, készült belőle élőszereplős film, TV sorozat (még fekete-fehérben) és Playstatiton 2-esre
egy egész korrekt hack’n slash játék is. A Dororo
amolyan igazi klasszikus shounen alkotás, így sok
újdonságot nem szabad várni tőle, hiszen lényegében ebből merítkezett számtalan mangaka az
elmúlt 50 évben.
A történet nem túl bonyolult, bár egészen
rendhagyó. A szamurájok és a nagy háborúk korszakában játszódik, ahol a kisebb fejedelmek vívják a végtelen népirtó csatáikat. Az egyik hadúr,
hogy biztosra menjen, felajánlja a még meg sem
született gyermekének testrészeit 48 démonnak,
a hatalomért cserébe. Meg is születik a gyerek,
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akinek szinte mindene hiányzik, keze, lába, bőre,
szeme, füle stb. de valami csoda folytán mégis
életben marad, majd -az apja tudta nélkül- egy
mózeskosárban a folyóra bízzák a további sorsát.
Egy különös orvos veszi gondjaiba, elnevezi Hyakkimarunak és idővel mindenféle protézisekkel
pótolja a fiú hiányzó részeit. Tizenévesen Hyakkimaru elindul, hogy megtalálja a démonokat és
útján elkíséri a folyamatosan csacsogó és hiperaktív kis tolvaj, Dororo. Vándorolnak, keresztül a
véráztatta Japánon és, ahol tudnak segítenek a
helyieknek, némi ételért és pénzért cserébe. Vagy
legalábbis próbálnak. Minden egyes démon után,
melyet Hyakkimaru megöl, visszakapja az egyik
ellopott testrészét, így, ahogy haladnak útjukon,
úgy válik belőle egyre inkább igazi ember.
A 24 részesre tervezett sorozat borzasztóan igényes és szórakoztató, szinte nem is érződik
rajta, hogy több mint 50 éves a történet. A látvány nagyon ott van, a szinkron (főleg Dororo, mivel Hyakkimaru nem túl beszédes hangszálak hí-

ján) nagyon profi és még az sem bosszantó, hogy
lényegében a klasszikus „monster per day” klisét
követi.
Mivel elég véres és naturális, ezért inkább
picit idősebbeknek ajánlom, de nekik nagyon.

2. Kaguya-sama wa Kokurasetai:
Tensai-tachi no Renai Zunousen
Kicsit könnyedebb vizekre evezve térjünk is
át az idei első „komolyabb” romantikus komédiára, melynek az alcíme: „a szerelem egy háború”.
Persze ezt a harcot nem fegyverekkel vívják hőseink, hanem a legabszurdabb intrikákkal és verbális
csatákkal. Adott egy puccos iskola diákelnöksége,
élén a szegény családból származó, de ennek ellenére szinte hercegi megjelenéssel bíró Shirogane
Miyuki, aki nem csak a suli legjobb tanulója, de
egyben a diákelnök is. Az alelnök és egyben a címszereplő, Shinomiya Kaguya szintén, mint valami
hercegnő, elképesztően okos, gazdag és népszerű.
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Mint azt ezek után leszűrhettétek, itt semmi komolyságra nem szabad számítani, viszont
annál több nevetésre. Nagyon szerethető kis sorozat, meglepően kreatív vizualitással körítve, simán a szezon egyik legjobbja és csak ajánlani lehet.

3. Endro~!
Párosukat az egész iskola csodálja, ők az igazi
álompár. Legalábbis az emberek képzeletében.
Hőseink ugyanis a szerelemben kevésbé szerencsések, amit leginkább a saját abszurditásba átcsapó büszkeségüknek köszönhetnek. Miyuki és
Kaguya szerelmesek egymásba, nincs is kétség, de
ezt bevallani a másiknak képtelenek. Egy dologra
várnak, hogy a másik tegye meg az első lépést…
amit néha (röhejesen) agyafúrt módon próbálnak
a másikból kicsikarni. Természetesen a sors nem
kegyes, ez sosem sikerül és az esetek többségében elég kínosan végződnek a próbálkozások,
amiben nagy szerepe van az elnökség két másik
tagjának hathatós „közreműködésének”. Fujiwara
Chika, bár alapvetően Kaguya legjobb barátnője,
de butasága és hiperaktivitása miatt szinte minden romantikus tervet képes tudatlanul is látványosan porba rombolni. Ishigami Yuu pedig pont
az ellentéte, egy lusta, cinikus és gyáva srác, aki
mindig a legrosszabb helyen és időben kerül elő
és mond valami olyat, ami azonnal megöli a hangulatot.

AniMagazin

Az őszi szezonban futott a Release the Spyce sorozat, amire azt mondtuk, hogy lényegében
Yuru Yuri x Princess Principal, vagyis nagyon aranyos kislányok nindzsáskodnak, akkor a mostani
Endro (avagy Endroll) a Yuru Yuri x Dragon Quest.
A két sorozatot igazából egyetlen személy köti
össze, Namori, akinek nagyon jellegzetes rajzstílusa (és humora) mind a kettőnek a fénypontja.
Aki látta már a Yuru Yurit az pontosan tudja, hogy
itt mire számíthat: sok-sok szellemes és fárasztó
poénra, nagyon színes és cuki karakterekre, na
és töménytelen mennyiségű kikacsintásra, jelen
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esetben a videojátékok irányába. Lényegében
egy abszurd és cukormázas szerepjáték paródia,
ahol senkit és semmit nem lehet komolyan venni.
Imádnivalóan fricskázza ki a klasszikus jrpg-s kliséket, és hangosan nevet a saját abszurditásán is
néha. Nekem valamiért folyamatosan az ősklasszikus Dragon Half jut róla eszembe.
A történet igazából nem is lényeges, adott
egy kisebb kezdő kalandozó csapat (négy butuska,
de aranyos kislány és egy token minisárkány), akik
majd egyszer legyőzik a hatalmas és gonosz ősdémont… de, hogy miért rakom ezt jövőidőbe? Nos,
van azért egy kis csavar, ugyanis az egész történet
azzal indul, hogy éppen legyőzik, de valami félre
megy és a hatalmas és gonosz ősdémon visszakerül a múltba, mint egy pici aranyos démon kislány.
Jah, és természetesen egy kalandozó iskolának
lesz a tanára… ott, ahol a hőseink is tanulnak éppen… na a többit képzeljétek el. Vagyis, nézzétek
meg inkább! Garantáltan vigyorogni fogtok rajta.

4. Watashi ni Tenshi ga Maiorita!
Doga-Kobo, egy stúdió, ami szinte legalizálta a pedofíliát. Na jó, nem, csak viccelek, de az
tény, hogy imádják a nagyon aranyos kislányokat,
akik nagyon aranyos, na meg persze vicces dolgokat csinálnak. Én szeretem a Doga-Kobót, mert
soha nem lépnek át egy határt és olyan egyértelműen humorra veszik az egészet, hogy még az FBI
pedokommandója is mosolyogva legyint egyet.
Ilyen felvezetés után most mit vártok?
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A Wataten egy csapat kislányról szól, akik nagyon
aranyosak és nagyon aranyos dolgokat csinálnak.
Mint például sütit esznek, meg vásárolnak, meg
még több sütit esznek, és cosplayeznek, mert az
egyik kislány 18 éves leszbikus(?) nővére beleszeret az egyik 10 éves kislányba és folyamatosan
szexi ruhákban fotózza és sütivel kenyerezi le és…
...hűha…
Oké, oké… ez a sorozat nagyon betegnek
tűnik elsőre, sőt másodjára is, pedig valójában
iszonyatosan ártatlan kis bohóckodás az egész.
Egy percig sem szabad komolyan venni, akárcsak
a tavalyi Uzamaidet, mert ez egy kicsit fekete (bár
leginkább színes-szagos) komédia. Akinek ez a
téma nem tetszik, vagy botrányosnak tartja, az kerülje el, jó messzire. Akik viszont szeretnének egy
tényleg cuki „slice of life” sorozatot látni, azok adjanak neki egy esélyt, mert szerintem teljesen korrekt darab, amin jókat lehet mosolyogni, bár esélyesen pár hónap múlva emlékezni sem fogunk rá,
de addig remek szórakozás.

5. Manaria Friends
Avagy „Rage of Bahamut: Manaria Friends”
vagy „Mysteria Friends”... mindegy is. Ez a sorozat
nagyon nehezen akart megszületni, évekkel ezelőtt bejelentették, majd folyamatosan halogatták, és az sem volt biztos, hogy valaha megjelenik.
Mikor végül jött a hír, hogy idén végre a TV-be kerül, már mindenki a vállát vonogatta, hiszem, ha
látom elven. De most itt van, kicsit megtörve és
megrövidítve, de mégis teljes pompájában. De
miről is van szó? A Manaria Friends amolyan spinoffja, vagyis melléktörténete a Rage of Bahamut
sorozatnak/játéknak, melyhez nagyon laza szálakkal kapcsolódik. Lényegében egy teljesen önálló
kis sorozat, de azért ezt jó tudni róla. És hogy miről is szól?
Hááátőőőizéééé…. komikus, de nagyon nehéz lenne bármilyen történetről beszélni. Adott
egy fantasy iskola, benne sok tanulóval. A két
főszereplő Grea és Anne, az előbbi egy meglehetősen félénk, félsárkány hölgy, a utóbbi pedig egy

hatalmas varázserővel bíró, kissé lázadó természetű ifjú hercegnő. Minden egyes epizód kettőjük kapcsolától szól, ahogy egyre jobban elmélyül
a… barátságuk.
Jól van, essünk túl rajta: ez a sorozat akkora
yuri-bait, hogy az már komolyan ordítóan pofátlan. A két lány (főleg Anne Greát) úgy környékezi egymást megállás nélkül, hogy azt iszonyatosan nehéz „csak barátságnak” elkönyvelni. Olyan
szinten, hogy valahol a 7. rész környékén már felcsattantam, hogy „menjetek már szobára könyörgöm!”. Húzzák itt az ember idegeit. Persze vicce-

lek, de valahol érezhető, hogy a készítőknek ez a
szándéka. Nagyon más nincs is, hiszen nagyrészt
kimerül minden rész abban, hogy Anne és Grea
vásárolnak, könyvtárban bújócskáznak, a tavon
csónakáznak, stb-stb. Közben néha történik ez-az
a környezetükben, de szemmel láthatóan a készítőket sem foglalkoztatta komolyan a dolog.
És akkor jöhet a kérdés, hogy miért is szerepel az ajánlóban? Nos, mert valami embertelenül
gyönyörűen néz ki. És itt most a KyoAnit és P.A.
Works-öt megszégyenítő látványról beszélek!
Azok a tájképek, azok a színek, effektek, hátterek,
kosztümök és minden egyebek. Valami tömör
gyönyör az egész. Nem tudom a CygamesPictures-nél ez lesz-e a standard innentől, de ha igen,
akkor engem megvettek. Érdemes megnézni akkor is, ha nem vagytok oda a kissé céltalan „yuri”-ért, mert a látvány és hangulat szinte feledteti
a történet teljes hiányát. Tényleg csak azt bánom,
hogy nem kapott valami izgalmasabb körítést,
mert így sajnos kevesekhez jut el, pedig meg lett
volna benne a potenciál, hogy akár a szezon egyik
legjobbja legyen. Reménykedjünk egy folytatásban!

Ez lett volna az én személyes kis kedvenceim listája, és remélem, hogy az áprilisban induló
tavaszi szezon azért legalább ezt a szintet tartani
fogja! Hamarosan kiderül, addig ezeknek ugorjatok neki, ha még nem tettétek meg!
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Hirotaka véleményei
Valahogy az elmúlt időszakban elszakadtam attól az örvénytől, hogy mindenképpen valami népszerű cuccot nézzek. Egyszerűen csak
végignézem a chartot és döntök hangulatomnak,
kedvemnek megfelelően. Persze azért egy-két kötelező mindig belejön, de egyszerűen muszáj olyat
is választani, ami tuti, hogy nem lesz népszerű.
Persze néha azért beleválaszt az ember, de alapjában véve egész tetszetős darabokat fogok ki néha.
No, de lássuk, mit kaptunk most a téli szezonban, aminek egy-két részen belül vége.

próbálja kitágítani Boogiepop legendáját, ami
nem lenne nehéz feladat. Viszont az érdektelen,
unalmas karakterek, a csapongó történetvezetés,
teljesen súlytalan, semmitmondó szituációk igencsak az ellen játszanak, hogy élvezni tudjuk ezt az
animét. Erre csak rájátszik a pocsék grafika. Részletszegény környezet, mintha egy olcsó színdarab
díszletét néznénk, arcokat mutató közeli képek,
amik távolabbi nézetből hiányoznak. Én a Madhouse helyében elbújnék szégyenemben, hogy

Boogiepop 2019
A Boogiepop regénye rendkívül népszerű a
szigetországban, és talán meg is van az oka rá. Mi
viszont itt nyugaton, akik csak az animét látták/
látják tétlenül tárjuk szét a kezünket és kérdezzük, hogy mi ez a hulladék, kérem? Megjegyzem
jogosan. Még újrahasznosítani sem érdemes. És
ez az utolsó mondat különösen igaz, hiszen idén
megpróbálták újrafelhasználni a címet. Nem sikerült!
A Boogiepop 2000-es animéje negatív
irányban hagyott mély nyomot bennünk, így az
idei újrakevert és ezúttal regényhű változatnak
nem volt nehéz feladata, hogy túlmutasson elődjén. Ám úgy tűnik, ez a szint is túl magas volt.
Örülhetünk, nem lett rosszabb...talán. A történet - már ha lehet annak nevezni - epizodikusan
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ilyet adok ki a kezemből. De ha meg akarták mutatni a világnak, hogy kell rossz animét gyártani,
akkor sikerült. A baj az, hogy ebből már túl sok
van. Szinte kéri az anime, hogy ne figyeljünk, mert
unalmas események jönnek, komolyanvehetetlen
párbeszédekkel. Lehetne ez egy jó urbán fantasy.
Nem tudom, hogy működik regényben, de animében gáz.

Dororo
A Dororo a szezon egyik legkülönlegesebb
és legsikeresebb darabja, amit vitán felül meg is
érdemel. Kaptunk egy szuper, történelmi kalandanimét, papírlap egyszerűségű történettel ugyan,
de mégis nézeti magát. Ehhez hozzácsapódnak a
karakterek, akikkel néhány perc alatt, már a szimpátia kerülget és be is kebelez.
Szeretjük, ha egy stúdió egy régebbi címhez nyúl vissza, úgy, hogy azt tiszteletben tartva
készít el egy remake-et. Az előbbi Boogiepop a

rossz példa, a Dororo viszont a jó. Ráadásul itt egy
60 évvel korábbi címről van szó.
Hamar kiderül, hogy a mangát és a régi animét alig követi, mégis, mivel azok sem mutatják
be teljesen Hyakkimaru démonfelszeletelő kálváriáját, így nem érdemes ezen felkapni a vizet.
Egy ilyen anime esetében, ahol 50 év választja el az elődtől, fontosabb kérdés, hogy az
aktualizálása mennyire rondít bele a hatásba.
Szerencsére remek munkát végeztek a Mappánál (mondjuk el is várjuk), és bár a hangulat értelemszerűen más, mégis a régit tiszteletben tartva sikerült elkészíteni. Több ponton összemostak
eseményeket, és kevesebb magic került bele az
új verzióba. Külön plusz pont, hogy 24 részt kap,
amiben kielégítően lezárható a történet. Negatívumként nem is tudom mit mondhatnék, talán,
hogy nem tetszik az opening. Bár mi tagadás van
egy hangulata, amikor az első jelenetben meghal
egy karakter, majd felcsendül a „Party is Over”
sorral kezdődő nyitány.
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villantottak volna valami karaktert a sötét oldalon.
Amit szokni kell, az a karakteranimáció, ugyanis az
3D, ami a karaktermozgásoknál kissé béna. A repülőzés viszont mindenért kárpótol.

A grafika teljesen a helyén van, igazán nem lehet
fújjogni rá. Javaslom, olvassátok el a bemutatónkat a magazin elején.

Girly Air Force
Egy kicsit csalódás lett ez a cucc, viszont
tény, hogy nem is vártam, hogy elszálljak tőle.
Alapfelállásban eléggé hasonlít az Arpeggióra, viszont az sokkal szórakoztatóbb, komplexebb, tartalmasabb, akciódúsabb. Ez viszont olyan egysíkú,
mint egy papírzsebkendő. A száradó ruhák bambulása is nagyobb élvezet. Mintha úgy álltak volna
neki ennek az animének, hogy nem is volt történeti koncepció. Valljuk be, szerintem azóta sincs.
Csináltak valamit, amiben vannak repülők, meg
csajok és kész, ohh és lökjünk eléjük valami random ufót, aztán valami csak kisül belőle. Majd egy
féllátványos nagy végharc után az anime mehet
is egyenesen a már úgyis csordultig tele lévő sül�lyesztőbe. Nem igazán érdemes vele foglalkozni.

A zene hangulatos, de felejthető, kivétel az
op, az fütyürészhető. A csajok szerethetőek, bár
sok mindent nem kell várni tőlük, szórakoztatóak.
Aki szereti a régebbi repülőket, az csekkolja le.

Piano no Mori 2
A légicsata kevés, és az is lehetne menőbb, a karakterek érdektelenek és jellemtelenek vagy leginkább egy lufihoz tudnám őket hasonlítani. Jó,
mondjuk a csajok csak MI avatárok, szóval mit várok. Jah, és nem is említettem a nagy fordulatot,
hogy az „animák” (kreatív név #1 - Nem!) a Xi-nek
(kreatív név #2 - Nem!) nevezett ufókból vannak
összetákolva. Annyira váratlan és eredeti, hogy
oda sem merünk nézni. (Szarkazmus ON!) De még
van kb. 3 rész, az emberiség simán megmenekülhet a kipusztulástól, kinyírjuk a legyőzhetetlen ellenfelet, mert van nekünk 4 okosvadászgépünk.:)
Szerintem ezt így engedjük el.

tult világban, ahol csak sivatag van. A történet
meglehetősen epizodikus, végül is a csajos repülőosztag egy-egy megbízását követhetjük. A
részek felépítése is tök ugyanolyan, az első felük
pofázás, szituációfelvázolás, a másik felük pedig
légi harc, ami elképesztően látványos. Jó a kameramozgás és szögek, egészen izgalmas az akció,
de inkább csak leköt. Szóval ez sem komplikáltabb
egy fakockánál. Talán lesz valami összefüggő dolog a végére, kicsit az dobni fog rajta, mintha fel-

Ez az anime a komolyzene, főként Chopin
kedvelőinek igazi színfolt, és én magam is nehezen tudom elmondani, hogy miért nem karcol
meg, pedig alapjában véve nincs bajom a műfajjal.
Az egész annyira lassan vagy mondhatnám, hogy
adagio áramlik, hogy az ember, míg nézi, szépen
elalszik. Az, hogy 12 részben mutatják be azt az
egy árva zongoraversenyt, valahogy kiábrándító
vagy inkább hiányérzetet kelt.

Kouya no Kotobuki Hikoutai
Ez az anime számomra meglepetés, nem
azért, mert egy húde összetett mély dolog lenne. Szimplán csak a maga nemében szórakoztató. Alapból kaptunk egy 20. század eleji settinget
(amivel engem meg lehet venni), egy kb. kipusz-
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utolsó évadával, abban a tekintetben, hogy itt is
keveset időzünk egy-egy karakter szálán, mert ugrani kell a következőre, hogy abból a sokból mutassunk legalább egy kicsit. Ezt szerintem itt némileg jobban sikerült megoldani, követhetőbbek
az események, ám emiatt célszerű az animét egyben nézni, mint hétről hétre. Így kicsit töredezik a
történet áramlásának folyamatossága.

Zeneileg szuper a cucc, a karakterekkel sincs különösebb gond, normális, hétköznapi jellemük van.
A grafika viszont hááát… erősen vegyes. Különféle szituációkban megfelelően megrajzolták a karaktereket és a környezetet, bár ez utóbbi hihetetlenül statikus és lélektelen. A verseny viszont,
hajj, nevetséges. A közönség egy része papírból
van, a zongoristákat pedig az első évad 3D-je helyett picture drámával helyettesítették, habár az
előbbit sem hagyták hátra a készítők. Egy szó,
mint száz, egyszer meg lehet nézni kategória.

Nem tudom, hogy a light novelhez képest,
hol tart az anime, de meglepődnék, ha lezárnák.
Az aktuális sztorinak viszont mindenképp vége
lesz, a hatalmas, égen úszó, földből kiszakított kereszt szépen lehull majd a porba. Ámen.
A grafika amúgy tartja a színvonalat, ám a
hangeffekttel annál több bajom van. Nyakamat
rá, hogy az A-1 Pictures „Soundeffects” mappájában csak egy fájl van, az a kontakthibás hangfal-

ra emlékeztető recsegő hang, amit robbanásnál,
sziklaomlásnál, házösszedőlésnél, kocsiborulásnál, vécénél, hátvakarásnál egyaránt használnak.
Már az Apochryptánál is szánalmas volt, itt sem
jobb. Letölthetnének pár újat. Kicsit lassan, szedett-vedetten indult be ez az anime és a közepén
kimondottan érdektelen lett számomra, de most

ezek az oroszországi kalandok egészen izgalmasak. Ha pedig ez véget ért, várjuk a Railgun folytatást és Accelerator külön produkcióját.

Karakuri Circus
A Circus számomra egy nagy meglepetés,
pozitív értelemben. Az első arc eléggé tetszett,
de azt hamar lezárták, a második pedig már kicsit
ugyan laposan indult, de hamar magára talált és
hétről hétre várom a részeket. Ahogy haladunk
előre a történetben, folyamatosan derülnek ki
a dolgok és a kezdeti őslevesből rájövünk, hogy
szépen fel van építve a karakterek evolúciója, kapcsolatai, és a történeti egységek nagyon szépen
össze vannak kötve, mint a nagyi pulóvere. Igaz,
ezt csak így 21 rész után jelentem ki. Igazából ezt
is egybe jobb nézni, mert akkor még könnyebben
átláthatjuk a dolgokat.

Index 3
A harmadik Index második fele, jobbra sikerült, mint az első. Legalábbis tartalmilag. Minden
lényeges emberke összegyűlt Oroszország fagyos
mezőin és jön a nagy és látványos végfájt. Az anime egyébként mosolyogva lepacsizhat a Durarara
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A manga ráadásul befejezett és ezt végigadaptálják 36 részben, tehát még van 12. Ez egy nagyon
pozitív dolog. A karakterdizájn nagyon egyedi,
nem lehet máshoz hasonlítani, az egyetlen zavaró
pont, hogy Francine leszármazottai mind ugyanúgy néznek ki.
Pár szóban azért ezúttal írnék a sztoriról,
mert érdemtelenül fog a feledés tengerébe merülni az anime. Adott egy gyerek, Masaru, akire nagyapja halála után vadásznak az öröksége
miatt. Őt a Zonaphának nevezett betegségben
szenvedő Narumi és egy ezüst hajú hölgyemény,
Shirogane menti meg. Ez a betegség amúgy gyógyíthatatlan, de Narumi útnak indul, hogy az eredeteként ismert Midnight Circust elpusztítsa és
megállítsa a kórt, persze ez csak szükséges, de
nem elégséges feltétel a végjátékhoz. És szép lassan kiderül, honnan is ered a vírus, miért van sok
ezüst hajú karakter, miért ilyen a hajuk és, hogy
még nagyon sok mindenkinek mi köze van a kórhoz, egymáshoz és a bábokhoz. Mert itt azokkal
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harcolnak, kellően shounen stílusban, de szerencsére az erre jellemző túlnyújtás nélkül. Éljen!
Emellett tele van „ahaaa, persze” momenttel, de
ezt betudjuk az alkímiának, mert az is fontos szerepet kap a történésekben. Remek kis kaland, izgalmas fejleményekkel, jó karakterekkel, aminek
eredete a középkorig terjed.
A grafika király, a harcok alatt szoktak spórolni, de mivel alapból nem olyan hosszúak, nem
akkora gond. A zene pedig egyenesen fantasztikus, a nyitózenékre teljesen rákattantam, de a
OST-ok is jók.
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Pár cím, amit nézni tervezek a
tavaszi szezonból:
Fairy Gone: darkos fantasy, felnőttesebb karakterdizájnnal.
Joshi Kausei: igaz, hogy TV short, de érdekel, ez a
„nincs párbeszéd” dolog.
One Punch Man 2: mert kötelező
Mayonaka no Occult Koumuin: talán teszek vele
egy próbát, de ez még kérdéses.
Senryuu Shoujo: bár ez is short, de tetszik, hogy
versekben fog a csaj kommunikálni.
SnK 3/2: mehh, mert kötelező
Shoumetsu Toshi: rég néztem hasonlót, itt az alkalom, de sokat nem várok tőle.

pintergreg véleménye
Doukyonin wa Hiza, Tokidoki,
Atama no Ue.
Adott egy zárkózott író, aki egyszer csak befogad egy kóbor macskát. Ez egyrészt inspirációt
ad neki az új regényéhez, másrészt felforgatja az
addigi életét és bizonyos értelemben szép lassan
elkezd nyitni a világra. Slice-of-life animéről van
szó, így nem kell világmegváltó dolgokra számítani azon kívül, hogy el kell menni macskakajáért
a boltba, nevet kell kitalálni az állatnak vagy egy
nyilvános dedikáláson kell részt venni, igen ez valóban azt jelenti, hogy emberekkel kell találkozni!
Az anime legegyedibb megoldása, hogy a részek

felét (inkább kétharmadát) a főszereplő Mikazuki
Subaru szemszögéből látjuk, majd az epizód második részében megnézhetjük ugyanazon történéseket Haru-chan (a macska) nézőpontjából is.
Az önmagában is kellemes, nyugodt, szívmelengető történetet külön feldobja, hogy miképpen
értelmezi az egyes dolgokat Haru-chan.
Engem teljesen magával ragadott ez az anime, slice-of-life és cicarajongóknak kötelező.

Tartalomjegyzék

△

