Szezonos animékről

Írta: Catrin, Venom, Hirotaka

Carole&Tuesday, Dororo, Fairy Gone, Hitoribocchi no Marumaru, isekai Quartet, Joshikausei,
Kimetsu no Yaiba, One Punch Man 2, Sarazanmai, Seikatsu Sewayaki Kitsune no Senko-san,
Senryu Shoujo, Shingeki no Kyojin 3/2
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Catrin véleményei
Tetszik ez a tavaszi szezon! Egyrészt a Carole&Tuesday és a Sarazanmai pont kedvemre
való újdonságok, másrészt tovább tudok rajongani az ErwinxLevi (Eruri) shipemért, és még a Dororónak is van esélye ismét összekapni magát…
Az előző számban felvetettem, hogy ehhez a cikksorozathoz hasonlóan írnék az általam
folyamatosan követett/vásárolt mangákról is (10
Dance, Blanc, Mo Dao Zu Shi, SnK, DBS). Sajnos ez
most nem fért bele, de a következő számtól szeretnék ezekről is fanoskodni. Addig is él még az
olvasói kérdőív ezzel kapcsolatban.

Carole & Tuesday
A készítők itt nagyon tudták, hová rakják a
Netflix pénzét. Ez a kis zenés sci-fi original Watanabe Shinichiro (Cowboy Bebop, Space Dandy)
rendezésében nálam most lazán szezonkedvenc
lett. Egy laza, kedves történet két lányról és a szórakoztató ipar okozta nehézségekről...
Különösen megfogott, ahogy ez a marsi
közeg reflektál az aktualitásainkra, jelenünkre (pl.
közösségi médiára, zeneiparra, technikai eszközökre), felturbózva egy közeljövős sci-fi képpel.
Emellett persze nagyon sztereotipikusan, sablonosan indít, már ami Carole és Tuesday közegét
illeti... a város is lehetett volna kevésbé New York
kopi... De ezeken nagyon hamar túl lendülünk, köszönhetően a szerethető karaktereknek és a fo-
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lyamatosan fenntartott kíváncsiságnak, hogy mi
minden várható még, mi történik az újdonsült barátnőkkel, hogyan tágul világuk és karrierjük.
Watanabe stílusa baromi jól működik, akár
az amerikai feeling, akár a zenék, akár a humor tekintetében. Vissza is köszönnek a korábbi munkái.
A seiyuuk is megkapták jól passzoló szerepeiket, viszont szerencsére a felcsendülő dalokat
nem ők, hanem angol anyanyelvű művészek adják
elő, rendkívül színvonalasan.
A sorozat témájából is adódóan érint komolyabb kérdéseket is a lányok menedzselése körül,
de eddig ezeket végül mindig valamilyen vidám
feloldás követte.
Ami nálam még nagyon betalált, az az a fajta természetesség, amivel Gus és volt felesége a
kapcsolataikat kezelik, a másság, leszbikus házasság stb. teljes körű elfogadása és könnyed tálalása. Szerethető zenék, illeszkedő Bones látvány,
mókás karakterek, huszonrészes sorozat... mi kell
még?
Bátran ajánlom mindenkinek és kíváncsian
várom a további történéseket.

Sarazanmai
Egyik neves rendező a másik után... Végre
itt van Ikuhara Kunihiko (Utena, Mawaru, Yurikuma) új animéje! Kedvezve főként női rajongóinak
a tini srác főhősökkel és a botrányosan látványos
homoszexuális felhanggal.

Asakusa, a kappa kultúra és az Ikuharás önlopás ismét egy komplex, szimbolikus sorozatot
hoz. Elégedettek lehetünk a kreatív audiovizuális
megoldásokkal és a hétköznapi problémáinkra,
kapcsolatainkra reflektálással. Persze itt is megkapjuk az önismétlő menetet és a kissé szájbarágós megoldásokat (már annak, aki gyakorlott
Ikuharás), de a hatásvadászata és a későbbiekben
pláne várt sokkolása és csavarjai egy szórakoztató, valamennyire ismét újdonságot adó egyveleget nyújtanak.
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Szerintem óriási móka, mellette kreatívan
tálalt sokat mondás is. Egyszerre jól esően ismerős és meglepő. Sajnos 11 része miatt Pingvines
tartalmasságot nem várhatunk, de a Yurikumánál
eddig szórakoztatóbb, ügyesebben összetett sorozat. Csak imádni és ajánlani tudom.
Plusz érdekesség, hogy a rendőr karakterekről a sorozat indulása előtt kiadtak egy egykötetes mangát és vezettek egy Twitter fiókot is,
amivel már a sorozatra hangolódhattunk és, ami
látszólag egészen más képet adott elsőre róluk,
mint ami az animében várt... Érdemes résen lenni tehát a karakterekkel, titkaikkal kapcsolatban,
főkappánkkal és a tabukba hajló problémákkal,
„keresztekkel” kapcsolatban a sok seggpoén és
látványos intimitás mellett. Elvégre azért szeretjük annyira Ikuhara fanservice-ét és agymenéseit,
mert mindig túlmutat rajtuk.

Dororo
Múltkori ismertetőm után (AniMagazin 48.)
nehéz új dolgokat kiemelni, de azt elmondhatom,
hogy a sorozat második fele hullámzó színvonalat
hozott. Sajnos romlott a tálalási és a rendezési minőség, sablonosak és gyengék voltak a fillerepizódok, hiányzott a hangulat is, ami a retróban és az
új elején is könnyedén átlendít a gyengébb részeken. De ismét kezd magára találni, hatásos lenni
az évad. Érdekes, hogy mennyivel komolyabban
próbálják venni az egész sztorit, a súlya valahogy
mégis elvész régi változataihoz képest.
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A várt testvér konfliktus módosítás viszont
jól áll az új feldolgozásnak... És talán Dororo és
Hyakki is kicsit más konklúziót kap.
Kár, hogy az OP-ED váltásra került. Nem
rosszak az újak se, de jóval felejthetőbbek.

SnK Erwin no Levi S3 2
És itt a várt Eruri folytatásom! Szóval kezdjük azzal, hogy az openingben Levi epicmenőn
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húzza ki új pengéjét, Erwin szenved döntései súlyától, Levi küzd a majom ellen... a felvillantott
véres kéz a szérum dobozon (már most utálom
a hülyegyereket)... Aztán kijött eddig 4 rész is a
10-ből, ahol természetesen danchou és heichou
majdnem mindig szexin és szépen voltak megrajzolva, Kamiya és Ono talán az eddigi legjobb alakításaikat hozzák (már, ami az itteni szerepeiket
illeti), mert nem mindig annyira botrányosan erőlködőek (de várom az eng dub verziót, mert az már
eruri a négyzeten kaliber).
Történetileg Erwin hol aggódva és megfontoltan, hol határozottan és erősen néz szembe
az ellenséggel és az emberek irányításával. Majd
megtörik kissé, persze csak Levi előtt, hogy aztán
minden emberébe lelket öntsön kilátástalan sorsuk előtt. Eközben Levi végig résen van, beszól
neki ha kell, harcol és visszavonul, ha kell. És Erwin társaként támogatja és motiválja őt, erőt ad
neki ebben a pokolban... Megesküszik neki, hogy
véghez viszi tervüket.
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nem kaptunk. Nem bánnám, ha tényleg más stúdió foglalkozna majd a folytatásával, hátha javítanak valamit a megvalósításon. Bár kb. már mindegy.

One Punch Man 2

Kapunk tehát gyönyörű arckifejezéseket, Eruri aggodalmat, szemezést, a *francba, nem törtem el
a lábát* tekintetet, érzelemdús pillanatokat... Ja,
hogy másokról is szól ez a sorozat? Ne mondjátok
már... És jönnek a még drasztikusabb részek. Készüljünk az Eruri drámára!
Na jó, kicsit figyelve a többi történésre,
nem szeretném ismét ragozni, mennyire elégedetlen vagyok Isayama döntéseivel, történetvezetésével, a wites shounen találással és a semmin
nem javító rendezéssel... a többi fárasztó karaktert nem is említve…
Szóval ezek mellett ez egy jobb és hatásosabb évad, a mangából a kedvenc szakaszom, de
rendkívül utálom is. Szerencsére még a pince is
bele fog férni az évadba, bár lehetne pörgősebb a
tempó…
Az opening nagyon sablonos önlopás lett,
de azért megszerettem, és kedvelem a spoilerességét is. Az ending gyenge, vizuálisan pedig csalódás... Eruri ending kellett volna végre... de sajnos
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Szerintem, ha valamihez nem hiányzik folytatás, akkor az ez. Az első évad bőven elég volt, és
remekül hozta a maga shounen és szuperhős paródiáját. Most attól tartok, hogy hamar rá fogunk
unni az önismétlésére és a shounen kliséire, amik
sokadjára már parodizálva sem annyira viccesek.
Persze rengeteg a karakter, így van kiken időzni,
különösebben a stúdióváltás sem zavaró, szóval
elszórakoztat azért most is. Csak nem igazán hat
rám, és valószínűleg a következő számban sem leszek sokkal lelkesebb....
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Nyári tervek
- JÖN A MO DAO ZU SHI 2. ÉVAD! IGEN!
(Első évadról: AniMagazin 46.) Szóval töményen
ezen fogok függni, a regény ismeretében még kiéhezettebben várom, csak óriási epicség lehet.
- Given - zenés BL anime, na ná, hogy érdekel, bár még fut a mangája.
- Kochoki: Wakaki Nobunaga - egy bishis
original Nobunagás animének se könnyű ellenállni, meglátom.
- Lord El-Melloi II blabla - a Fate világából
ez különösen érdekel Waver karakterei miatt, és
tetszett az ízelítő rész is belőle
- Vinland Saga - a vikinges téma miatt simán vonzó, a manga is ígéretesnek tűnt…
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Hirotaka véleményei
Joshikausei
Ez egy epizódonként három perces short
anime és az ég adta világon semmiről nem szól.
Három középsulis lányt állít a középpontba, akiknek mini életszeletkéit láthatjuk. Az érdekesség,
hogy nulla párbeszéd van benne, a karakterek
csak a hüm, him, hee, hoo, hááá hangokat adják
ki. Tökéletesen elég arra, hogy hétfő reggel beindítsa az agyam, amikor nem megy még a gondolkodás. A megvalósítással semmi gond, egy short
animétől nem is várok többet. Aranyos, kedves,
könnyű.    

Fairy Gone

Senryuu Shoujo
Ha a Joshikosei után kellően felkelt az
agyam, jöhet ez. Szintén egy short animéről van
szó, ám ez 13 perces részekkel operál. Érdekessége, hogy a főszereplő lány, Nanako nem beszél,
csak írott senryuukkal (haikuhoz hasonló versforma) kommunikál. Az egész anime valami hihetetlenül aranyos, és van benne valami ártatlanul egyszerű őszinteség. Egy háromtagú irodalom klub
tagjait láthatjuk, ahogy elvannak, mint nyuszi a vadasmártásban. Nanako hihetetlenül aranyos, nem
lehet nem szeretni, Eiji, akit mindenki huligánnak
gondol, de csak szerencsétlenül fejezi ki magát.
És Amane, a klubelnök, aki extrovertált karakter.
Plusz a sallang, nővér, szülők stb. Az történet Na-
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nako és Eiji kapcsolatára van kihegyezve, nagyon
cuki az egész. A szezon egyik legkedveltebb párja.
Továbbá az anime is benne van a TOP5-ben népszerűség szerint, ami nem semmi teljesítmény egy
short animétől. Ez jelentheti azt is, hogy milyen jó
ez a cucc vagy, milyen rossz ez a szezon. A megvalósítás egyébként rendben van, nyilván nem az
animáció csúcsa, vannak állóképek, statikus hátterek stb., de az egész egyben van. Egyszerűen ennivaló és kész.  
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Két okból kezdtem bele ebbe az animébe.
Az egyik, hogy a PA Works original címe, ami ígéretes. A másik, hogy darkos fantasynak tűnt. Nos,
kicsit kiábrándító lett az eredmény. A grafikával,
animációval semmi bajom, az nagyon szép, ahogy
a karakterdizájn is bejön. A felnőtt karakterek tovább dobnak rajta és a XX. sz. eleji settinggel is
meg lehet venni. Szóval az alap jó, a tündéres-fantasy vonal jó irány. Viszont az egész egyelőre üres.
A készítők nem tudtak mit kezdeni ezzel az ötlettel és nem tudták kitölteni a világot. Az egész anime mintha keresné önmagát.
A sztori jelen állásában semmitmondó,
gyenge, és még a karakterek sem tudják, mit csináljanak, nem is túl erősek jellemben. Marlya és
Veronika kapcsolatában van némi érdekesség,
továbbá nyomokban háttérkavarás is van, amiért
érdemes követni.

A legutóbbi részek azonban mutattak némi javulást. A sorozat, ahogy a PA Works legtöbb címe, 24
részt kap. Ez elég idő, hogy ezt az 5-6 résznyi bukdácsolást és útkeresést kiküszöbölje, és egy jó kis
akciódús fantasyt kapjunk. Bár kicsit megkeseríti
a dolgot, hogy a második fele csak ősszel érkezik.
Az esély megvan rá, ennyi idő alatt a karakterek is
tudnak fejlődni, összecsiszolódni, szóval még ne
mondjunk le róla.
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Kimetsu no Yaiba
Bevallom, ezt nem akartam elkezdeni, mivel még fut a manga és a meglehetősen shounen
stílusa okán. Viszont mégis kacérkodtam vele és
meggyőztem magam. Nos, a félelmem beigazolódott. Shounen… pont… és mint olyan, azzal én
nem vagyok kompatibilis.
Egy futó shounennél nem várom el, hogy magyarázatot kapjak sok mindenre, mivel ezeket mind
utólag kapjuk meg flashback formájában egy komoly csata közben. Épp ezért, akkor legalább haladni kéne. Nekem eddig egyszerűen lassú, 7 részben alig történt valami, ennyi rész kellett, hogy a
főszereplőnk Tanjirou elinduljon hosszú, hosszú,
hosszú útján, ahol ki nem találnánk, barátok és ellenségek várják.
Tetszik viszont a világ, olyan vegyes, alternatív
Meiji kornak mondanám. Nagyon szép a grafika,
ufotable anime lévén ezt el is várjuk, tényleg nagyon menő. Szépek a színek, a karakterek ruháit

a megvalósítással nincs gond. A zene is hozza,
amit a korábbi sorozatban megszoktunk, az opening szerintem gyengébbre sikerült.
Meglátjuk, hogy meddig jut ez a sorozat
ugyanazokkal a poénokkal operálva.

SnK 3/2

nagyon jól megalkották. Objektíven a karakterdizájn is különleges, még ha nekem fura is, hogy
minden szereplő hobbit méretű, de megszokható.
Végül pedig, ami abszolút király, az az OST, nem is
csoda, hisz magát Kajiura Yukit sikerült erre a feladatra megtalálni. Az egész anime hangulatát és
élvezhetőségét szintekkel megdobják az aláfestőzenék. Az utóbbi 1-2 rész már érdekesebb volt,
mint a legeleje, bizakodom, hogy talán lesz benne
tempó, lendület és érezhető haladás, különben
off. A főgonosz figura, aki Michael Jackson imitátor és családja is van lol, már most szinpatikus.
A következő két címhez tartozó véleményemmel szerintem mindenki utálatát sikerül
majd kiváltani, szóval csak óvatosan az olvasással.

nálam nem ütött be. Szórakoztató volt, vicces, de
egyszer ennyi elég volt. Nagyon jól parodizálja a
shounent, ugyanakkor ő maga is az. Persze ez így
van rendjén. A második évad, amire jó sokat kellett
a rajongóknak várni, nálam nem indult túl ütősen.
Felcsaptak egy gonoszt, pár hős karaktert és Saitamát a szokásos poénjaival, aki most is hozza magát. Eddig egyedül King volt képes megmosolyogtatni. A stúdióváltás ellenére (Madhouse-JCStaff)

Ha van olyan sorozat, amit el akartam felejteni, akkor ez volt az. Igen, nem szeretem az SnK-t,
sőt utálom. Szerintem többet nevetek rajta, mint
a Saitamán. A megvalósításról annyit, hogy hozza
a stílusjegyeit. Picture drama akciójelenetek, idióta effekt, amiről azt hisszük, az állókép mozog
és izzadságcseppek. Az anime és a karakterei továbbra is kínosak, a jelenetek nem feszültek, hanem merevek, műk, mesterkéltek, a seiyuuk pedig
egyszerűen túljátsszák a szerepet. Annyira komolyan akarják csinálni ezt az animét, hogy túltolták,
és így ez ebben a formában nevetséges.

OPM 2
Ha van olyan sorozat, amit elfelejtettem,
hogy létezik, akkor ez az. Az első OPM bevallom,
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A sztori három rész alatt hangyarugásnyit ha haladt előre. Tudom, a manga is lassú és mindent
adaptálni akarnak, végtére is egy shounen, bármikor belefér egy visszaemlékezés, hogy tíz évvel
ezelőtt, mikor jöttek a titánok, mekkora jó sült
szalonnát ettem és bosszút állok, mert a szomszéd erkélye pont ráesett a disznómra, akinek a
tesójából lett szalonna és anyukámtól kaptam.
Szip… Talán eljutunk a pincéig az anime végére,
ha szerencsénk van, akkor azt is megtudjuk, mi is
van ott. Hihetetlenül látszik, hogy mennyire a hypehullámmal vitetik ezt az animét. Azt hiszem, ezt
ezzel zárom is.

Dororo
A végére hagytam egy téli szezonból maradt animét, a Dororót (AniMagazin 48.). Sajnos itt
sem lesz annyira pozitív a vélemény. Az anime jól
indult, tényleg ígéretes adaptációnak ígérkezett.
Aztán a felére ellaposodott, köszönhetően annak,
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hogy lényegében teljesen új filler sztorikat találtak ki. Ez önmagában még nem lett volna baj, ha
egy ici-pici kreativitást tesznek bele. De ez nem
sikerült. Amit átemeltek a régi animéből vagy a
mangából az is túl hígított formában került feldolgozásra. Az anime a közepére elvesztette a hangulatát és még grafikai downgrade is történt.
Ebben az adaptációban Hyakkinak 48 helyett csak 12 alkatrészét kéne visszaszerezni, de
ezt nagyon elhanyagolták a készítők. Mintha ezt
a közepén így elfelejtették volna a készítők, hogy
ja, ez is van. Szerencsére ezt az elmúlt részben pótolták. Egy régi, klasszikus, ígéretes modernizálásából egy középszerű, egyszer nézhető anime lett
eddig. Viszont az utóbbi részek kicsit rám cáfolnak, a kincskeresős történet lezárása élvezhetővé
és érdekessé sikerült. Jó lenne, ha tartanának egy
színvonalat, de úgy tűnik, eléggé hullámzik. Lehet
ez azért még jó a végére, én reménykedem.
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Nyári tervek
A nyári szezon, ahogy az általában lenni szokott, nem kecsegtet a legjobb címekkel. Mindenesetre azért lehet találni párat.
A Dr Stone erősen talán, shounen jellege és futó
mangája okán, de lehet érdekes, mint posztapokaliptikus cím. Talán belelesek.
El-Melloi: mint Fate rajongó, kötelező, a szilveszteri elővetítés eléggé megvett, hogy egy szép és
jó hangulatú anime lesz.
Kanata no Astra: befejezett mangát adaptál, űrben játszódik és nincs benne mecha. Rég néztem
már ilyet, szóval ez jöhet.
Vinland Saga: Népszerű darab és hátha jobban
megkedvelem a vikingeket. Hehe. A WIT studio
megvalósításától tartok, de a titánon kívül jól
szoktak dolgozni, talán nem lesz gond.
Dumbbell Nan Kilo: csak egy dolog miatt érdekel... tornázó csajok.
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Venom véleményei
Ahhoz képest, hogy volt amikor 10 anime
sorozatot is csak válogatva tudtam az ajánló rovatba bepasszírozni, most az 5-tel is gondom akad.
Nem azért, mert annyira gyenge lenne a szezon,
hanem mert egy picit túlságosan is sablonos animék futnak jelenleg, amikről nehéz okosakat írni.
One Punch Man 2, pff, mindenki tudja, mi az, Fruits
Basket, szintén közismert, Attack on Titan, mit lehetne erről még írni? Aztán ott vannak a szokásos
isekai, hárem és moe sorozatok, amik lényegében
egy mondattal elintézhetőek. Nem mondom, hogy
nem érdemes megnézni őket, mert nagyon szórakoztatóak, de én inkább valami olyat szeretek bemutatni, ami azért nem tucattermék. Végül azért
összejött őt cím, de most kivételesen csak négyet
fogok ajánlani közülük és a maradék egyet pedig,
nos… nem bírtam magamban tartani a csalódottságomat.

att sterilnek éreztem mindig is. A sok Tales és Fate
anime után viszont most megjelent a Kimetsu no
Yaiba és azt kell, hogy mondjam, nagyon kellemesen csalódtam.
A történet (eddig) nincsen túlbonyolítva,
valami fantasy Japánban játszódik, ahol emberevő démonok gyilkolják az ártatlan embereket,
néha csak a csontjaikat hagyva maguk után. A
főhős, Tanjirou is egy démon támadás áldozata,

Kimetsu no Yaiba
Most lehet sok embert magamra haragítok,
de én sosem szerettem kimondottan az Ufotable
sorozatait. Tudom, hogy amikor azt kell mutogatni, hogy az animék mennyire látványosak, akkor a
KyoAni, Ghibli, Mappa stb. mellett az Ufotable-t
szokták leggyakrabban előszedni, hogy milyen
elképesztően szép az animációja. Jah, ezt sosem
tagadtam, hogy szépnek szép, de sosem tudott
mégsem megfogni, mert valahogy a sok CGI mi-
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ugyanis az egész családját lemészárolja egy ilyen
szörnyeteg. Rajta kívül az egyetlen túlélő az egyik
kishúga, Nezuko, akit sajnos megharapott a démon, így ő maga is át fog változni kannibál élőhalottá. Persze a srác nem adja fel és iszonyatosan
nagy akaraterővel, de sikerül elvégeznie egy démon vadász kiképzést, hogy megkeresse a családja gyilkosát és végezzen vele, miközben a féldémon húgára is igyekszik vigyázni.

főszereplőit helyezd el egy közös isekai történetben.
A négy híres sorozat pedig nem más, mint
az Overlord, a Youjo Senki, a Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu és a Kono Subarashii Sekai ni
Shukufuku wo!, avagy a KonoSuba.
Eme sorozatok hősei (és kisebb csapatuk)
egy banális „baleset” folytán átkerülnek egy másik világba (megint), ahol egy furcsa japán iskolában találják magukat és ők lesznek a diákok.

Bár látszólag egy teljesen átlagos random
shounen anime, ahol a főhős sokat edz, majd egyre erősebb ellenfeleket szecskáz fel, egyre hangosabb üvöltések közepette, de a látványa és a
hangulata mégis kiemeli a tucat sorozatok tengeréből. Nagyon szépek a hátterek, pörgős az akció,
a karakterek dizájnja sem az az ezerszer látott klisé, szóval nagyon kellemes időtöltés. Külön pozitívum, hogy akárcsak a Dororo, ez is 20+ epizód
lesz, szóval nem kell aggódni, hogy összecsapják a
történetet. Legalábbis remélem.

Isekai Quartet
Amikor már az ember azt hinné, hogy isekai
sorozatokban nem lehet újat mutatni (és legyünk
őszinték, ez így is van), akkor nagyon meglepő tud
lenni, mikor erre az anime készítők is rájönnek
és megalkotják, az „isekai az isekaiban”-t! Zavaros? Cseppet sem! A recept egyszerű, fogj négy
nagyon népszerű isekai sorozatot (igen, ebben a
cikkben sokat fog szerepelni az isekai szó), és a
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Lesz itt mindenki, Tanya, Subaru, Kazuma, Momonga, Ram és Rem, Emilia, Megumin, Aqua,
Darkness, Albedo, hogy tényleg csak párat említsek a szereplők közül. Természetesen mindenki
az eredeti hangjával, és ha még nem jött le valakinek, akkor természetesen az egész egy hatalmas
nagy paródia. A történet is pici epizódok sorozata,
ahol ezek a roppant észlények egymással interakcióba lépnek, amin természetesen jókat lehet nevetni. Ennél több nincs is nagyon a sorozatban,
de talán nem is baj. A rajza nagyon cuki, mindenki
aranyos chibi formát kapott és az egész egy hatalmas nagy fanservice a jó értelemben. Ha csak egy
isekait szeretnél megnézni ebben az évben, akkor
ez a legjobb választás, különösen, ha a négy anime sorozat valamelyikének a rajongója vagy. Bár
ebben az esetben már úgyis nézed…

Carole & Tuesday
Watanabe Shinichiro, szerintem őt nem kell
senkinek sem bemutatni, elég ha annyit mondok,
hogy Cowboy Bebop, ő az anime világ Tarantinója, az a rendező, aki csak pár évente ad ki valamit
a kezei közül, de akkor az olyan minőségű is. Persze neki is vannak kevésbé emlékezetes sorozatai,
de azért egyetérthetünk abban, hogy az úriember
egy kisebb legenda. Nos, a Carol & Tuesday-nek
minden esélye megvan arra, hogy egy újabb hatalmas siker legyen, mivel szinte vitán felül a legmagasabb szintet képvisel a jelenlegi szezonban.
Ami viszont kicsit kevésbé kellemes, hogy ismét
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egy Netflix produkció, vagyis máris regionális
problémák vannak körülötte, ami miatt sajnos legálisan nem lehet nézni nyugaton. Ami szerintem
egy hatalmas kicseszés mindenkivel és eléggé érthetetlen húzás is, hiszen egyértelműen a nyugati
piacra szánták.
A sztoriról sokat egyelőre még nem tudni,
tekintve, hogy 24 részes „original” sorozat, vagyis nincs manga vagy regény, ami alapján készült
volna, és ezen sorok írásakor még csak az 5. epizódnál tart, szóval… ebből még bármi lehet. A
helyszín a jövőbeli Mars, ahol az emberiség egy
része áttelepült egy erősen New Yorkra hasonlító
nagyvárosba. Itt éldegél alkalmi munkákból Carol, egy fiatal színes bőrű lány, akinek az életébe
belecsöppen Tuesday, egy szőke, kissé esetlen,
otthonról elszökött hölgyike. Gyorsan összebarátkoznak, főleg mert mind a ketten imádják a zenét,
nem csak hallgatni, de előadni is, és szinte azonnal közös dalszerzésbe kezdenek. Egy kalandosra
sikeredett zenei akciójuk után internetes sztárok-
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ká válnak és megjelenik az ajtajukban a nagydarab és rámenős Gus, aki a menedzserük szeretne
lenni. Innen indul a két lány csetlő-botló karrierje,
ami leginkább tragikomikus, mintsem sikeres.
Fantasztikus látvány, még fantasztikusabb zenék,
melyeket amerikai énekesnők garantálnak, aranyos történet és bájos humor, ez jellemzi a Carol
& Tuesday-t. Bár egyelőre még nem tudni hova
készül kifutni a történet, de ez a jó benne, minden
egyes epizód meglepetés. Ha hozzájuttok, akkor
feltétlenül nézzetek bele, mert lehet egy újabb
legendát látunk megszületni… vagy egy hatalmas
pofára esést… mindegy csak buli legyen!

Hitoribocchi no Marumaru
Seikatsu
Ebben a szezonban megint vagy féltucat sulis, csajos, vicces-aranyos sorozat indult és őszinte
leszek, hogy igazából egyik sem annyira kiemelkedő, így sokat nem is lehet elmondani róluk. A

Hitoribocchi talán az, ami számomra a leginkább
kiemelkedik, mert valahogy annyira extrém a főhősnő, hogy azon már eleve vagy hangosan röhögni lehet vagy teljesen elborzadni… vagy mind
a kettőt egyszerre, de szerintem nagyon szórakoztató, a kliséktől eltekintve.
A hősnőnk, Hitori Bocchi, aki annyira félénk
és szerencsétlen, hogy az már az életképtelenség
határát súrolja.
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Még köszönni is fél, nemhogy beszélgetést kezdeményezni és a saját árnyékától is hajlamos megijedni. Bocchi egy új iskolába kerül, ahol szeretne
barátokat szerezni magának.
Persze az ő esetében ez közel sem egyszerű, mivel képtelen még csak megszólítani is bárkit. Kezdeti szerencsétlenkedései azért nem maradnak eredménytelenül, az egyik osztálytársnője
-felismerve Bocchi sikertelen próbálkozásait- felkarolja őt, hogy mint a barátja, segítsen neki beilleszkednie. Persze ez nem annyira egyszerű, mivel
az újdonsült barát, Nako, az osztály „rosszarcúja”,
akitől még a tanárnő is rettegve menekül. Szerencsére egyikük sem adja fel és sok-sok kínosabbnál
kínosabb helyzet után azért találnak barátokat…
akik hozzájuk hasonlóan kissé „szerencsétlenek”.
Ez a sorozat tényleg aranyos, de a befogadhatósága nagyon attól függ, hogy mennyire tartjuk
szórakoztatónak a szereplők kínos jeleneteit. Én
eddig nagyon jól szórakozom rajta, mert kellően le tudja zsibbasztani az ember agyát, ahogy
Bocchi rendszeresen hülyét csinál magából, de
pont azért aranyos, mert ennek ellenére nem adja
fel soha. Aki szereti az aranyos kis habkönnyű komédiákat, az adjon ennek egy esélyt, szerintem
megéri.

kezdjek el játszani, de néha komolyan azt érzem,
hogy vannak olyan sorozatok, amik szinte tesztelik, hol vannak a nézők tűrőképességének határai.
A Doga-Kobo stúdió, amit én eddig rettenetesen
szerettem, mert azért többnyire nagyon igényes
munkákat adtak ki a kezeik közül, mostanában
valahogy nagyon ráálltak erre a pedo-komédia
vonalra. Persze ez nem újdonság, hiszen eddig is
voltak olyan animék, ahol fiatalkorú szereplőket
„szexuálisan molesztáltak”, akár komikus, akár
tragikus értelemben. Így vagy úgy, azért valahol
mindig ott volt a levegőben, hogy ez „nem helyes” és nem is követendő példa. Ott volt az őszi
szezonban az UzaMaid, ahol egy 30 éves testépítő maid terrorizálta a 10 éves kislányt. Groteszk
volt? Igen! Vicces volt? Naná! A valóságban, aki
ilyet tenne az börtönbe kerülne? Mint a huzat!
Pont ez volt benne a humor alapja, amire a kislány
is állandóan rávilágított. Aztán ott volt a Wataten,
szinten hasonló, de kicsit ártatlanabb kiadásban.
A tragikusabb vonalon pedig a Happy Sugar Life

Sewayaki Kitsune no Senko-san
*Mély levegő* Akkor jöjjön az, ami ebben
a szezonban nálam kicsapta a biztosítékot. Távol
álljon tőlem, hogy idióta Social Justice Warriort
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vagy a picit régebbi Kodomo no Jikan. De miért is
vezetem ezt fel? Mert a Senko-san szerintem valahol nagyon félre ment. Azon animék egyike, amit
az ember addig tud élvezni, amíg át nem gondolja, hogy mit is néz pontosan…
Senko egy 800 éves, de látszólag 12-nek
kinéző rókalány-istenség, aki önkényesen beköltözik egy középkorú férfi lakásába, hogy… nos, a
szerelmével jobbá tegye a fazon életét. És lesz sok

aranyoskodás, farok fogdosás (természetesen a
róka farkát, mielőtt valaki félreérti) és mindenféle
nagyon kedvesnek és bájosnak szánt jelenet. Mint
például a közös alvás, fürdés, egyebek… csupa
cuki dolog. Jah, egy 30 éves férfi meg egy 12 éves
lány kapcsolata, ahol a fazon minden álma, hogy
erőszakkal simogathassa a kislányt. Hentaiban is
meredek lenne, nemhogy így. Nagyon ritkán éreztem azt, hogy valami nagyon nem helyes dolgot
néztem, de ennek a sorozatnak sikerült elérnie.
Szoktam mondogatni, hogy vannak olyan animék,
amelyek a „bűnös élvezet” kategóriába tartoznak,
vagyis tudjuk, hogy nem jók, de mégis jókat szórakozunk rajtuk. Számomra ez a sorozat inkább bűnös, mintsem élvezet, még akkor is, ha jól tudom,
hogy rengetegen szeretik, a kritikák magasztalják
és mindenki olvadozik, hogy Senko-san milyen cuki-muki rókalányka.
Akit egy 30 éves pasas fürdet és simogat!!!
Ha valakit ez nem zavar, akkor annak nagyon jó
szórakozás lesz, de ha elborzasztja a tudat, hogy
azt kell néznie, hogy egy 12 éves lányt viccesnek
szánt jelenetekben „molesztálnak” (persze mindig kiderül, hogy a lány élvezi), akkor az inkább
messzire kerülje el.
Ez lett volna az én mostani sorozatos ajánlóm (és ellen-ajánlóm), remélem azért a nyári szezonban is lesz valami érdekes, mert eddig nem sok
hangzatos címet jelentettek be, de aztán kitudja,
még lehetnek meglepetések.
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