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Hirotaka véleményei

Dororo

Befejeződött a tavaszi szezon animéinek
többsége, kivétel, ami dupla évados, de azért jó érzés pár sorozatot magunk mögött tudni.

Joshikausei
A hétfőindító három perces animém bevallom, hiányozni fog. A három sulis csaj semmiről
nem szóló rövid kalandjai egy kellemes élményen
kívül nem hagyott mást maga után, de a célját
tökéletesen kiszolgálta. Nem indult sehonnan és
nem is tartott sehova. Megismertük, hogy a lányok mennyire jól érzik magukat együtt. Ennyi. A
végén lévő „tadaima” szó okán pedig elmondhatjuk, hogy ebben az animében mindössze egy szó
hangzik el. Rövid kikapcsolódásnak jó.

Senryuu Shoujo
Szezon kedvencem egyértelműen, és a neten figyelve a szavazásokat, nem csak nekem. Az
anime trending népszerű, szezon szavazó oldalon az első helyet kapta meg, simán maga mögé
utasítva a SnK-t, az OPM-t meg a többi szutykot.
Ilyen még nem történt, hogy egy short anime
nyerjen, és bevallom örülök neki. Mindezt elérte
azzal, hogy adott nekünk egy aranyos, imádnivaló,
egyszerű, naiv, szerelmes tinilányt, aki csak írott
senryukban kommunikál, egy tök normális srácot,
aki csak a love-ot nem veszi észre, valamint remek
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support karaktereket. Ez sem több egy sulis slice
of life-nál, de amit tesz, azt imádnivalóan teszi,
Nanako pedig hihetetlenül kedvelhető. Egyetlen
hibája az lett, hogy a futó manga okán még nincs
lezárás, de a siker miatt talán lesz folytatás.

Carole & Tuesday
Holtversenyben a másik kedvenc. Igaz, ez
még egy szezon erejéig velünk marad, ami jót is
tesz neki. Az anime változatlanul jól reflektál a mo-

dern világra, a tehetségkutatóknak pedig akkora
görbetükröt mutat, hogy az valami hihetetlen. És
ebből pont annyit kaptunk, amennyit kellett, ha
tovább húzzák, az zavaró lett volna. Cybelle karaktere konkrétan idegesítő volt és felhúzta az ember
agyát a bitóra. Nem mondom, hogy nem kell bele
a fanatikus rajongó, aki a „vagy velem, vagy senkivel elv” híve. De ezt kicsit korainak tartom, mivel
Carole-ék még nem olyan népszerűek. Mindegy,
szerencsére egyelőre lezárult a dolog, bizonyára
az volt a koncepció, hogy kell bele még valami cselekmény, mert önmagában a tehetségkutató nem
viszi el a hátán a részeket, ami valahol igaz is. A
karakterek továbbra is roppant egyediek, Ertigan
egóját pedig imádom. Ahogy Gus visszautasította
a szerződést, azon jót kacagtam, viszont tetszett,
mint történeti elem, a lányok még nem állnak készen nagyobb hírnévre, de azért remélem, nem
maradnak végig indie formáció.
Szóval tartja a színvonalat és mindenképp az idei
év egyik színfoltja ez az anime.

Befejeződött a MAPPA nosztaligája és tiszteletadása a sok évtizedes Dororo felé (AniMagazin 48.). Az eredmény viszont eléggé vegyes.
A történet remekül összekapta magát - hiába, a
lezárás nagy úr - és jól összevegyítette a régiben
külön lévő történetíveket: szellemló, Tahoumaru, faterfájt. Ebben a verzióban nagyon tetszett,
hogy Hyakkimaru mennyire elveszti a józanságát,
amikor már csak egy karnyújtásnyira van a céltól,
de a legvégén mégis emberibb lesz, mint valaha.
Viszont azért érezni, hogy kapkodós lett, nem an�nyira, mint a régi, de sok időt elszakéztak a készítők a filler epizódokkal. Pedig sokkal jobb sztorikkal is ki lehetett volna tölteni az időt.
A minőség viszont, húúú… néha rossz volt
nézni. Félig megrajzolt képkockák, elnagyolt vonalak és az animáció finoman szólva sem volt a
helyén. Régen ilyen nem fordult elő a Mappánál.
Kár érte.
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Dumbbell Nan Kilo Moteru?

Mindazonáltal a Dororo így sem egy rossz
történelmi anime, a kalandos történetek kedvelői
jól fognak rajta szórakozni, de nekem a régi sokkal
jobban tetszett tartalmilag és karakterileg egyaránt.

OPM 2

Huuu, nem is nagyon tudom, mit írjak erről.
Rossz. Nagyon rossz. Sztori nulla, a folyamatosan
érkező random karakterek érdektelenek, röhejesek és miattuk Saitama, az egyetlen humorforrás
teljesen háttérbe szorul. Mintha egy sokadik utáni
random karakter lenne, épp ezért nem is vicces.
A viadal felesleges időhúzás. Inkább csak fogom
a fejemet rajta. Az első évad után ezt nem kellett
volna folytatni. Mivel amúgy sem lett népszerű, illetve nem emelkedett vissza a hype, talán jobb is
lenne offolni ezt a címet.

SnK 3/2
Hehe… huuu… őőőő. Nem! Tudom, sokan
szeretik, de én szenvedtem rajta. Unalmas, kiszámítható, túlnyújtott, lassú. Túljátszott karakterek,
elcsépelt párbeszédek és túlhasznált frázisok.
Nem tudom, melyik a logikátlanabb és nevetségesebb, ordítva belelovagolni a halálba, ami
nyilvánvalóan a legrosszabb taktika volt vagy kétségbeesni, mert elsőre nem tudunk bemenni egy
elkorhadt faajtón, ami furcsán ép volt, miután x
éve az egész házra ráesett egy fél hegy. Egyetlen
örömöm, hogy most egy évig nyugi van.
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Off: Kimetsu no Yaiba, Fairy Gone
Ezekről csak annyit mondok, hogy eljutottam 8 részig mindkettőből és számomra tartalmatlanok, unalmasak, egyszerűen semmi nem fogott meg belőlük. A Kimetsu túlságosan is sablon
shounen, a Fairy Gone pedig üres.

Nyár
Éppen, hogy elindult a nyári szezon és lementek az első részek, valamiből három is.

Sounan Desu ka?
Egy short animével kezdeném, ami tömény
WTF. Négy (középsulis, mi más) lány sajnos nem
jutott el a nyári kirándulásra. Kikötnek egy lakatlan szigeten, ahol a feladat mi más lenne, mint
túlélni. Nos alapból négy ilyen lánynak esélye
sem lenne, hacsak az egyikük teljesen véletle-

nül ne lenne Bear Grylls school girl változata, aki
mindent tud, amit ilyen helyzetben tudni kell. Ez
nagyobb szerencse, mint a lottó ötös, főleg, ha
olyan is van a csapatban, aki meginná a tengervizet. Szóval, egyből tudjuk, hogy a túlélés első
kulcsa a dehidratálás megakadályozása, a folyadékot pedig pótolhatjuk préselt halvérrel, vizelettel és persze smacival átadott nyállal. A folytatás
tovább erősítette az életképtelenséget, az egyik
mindent megenne, még ha mérgező is, a másik a
semmi közepén szégyenlős. Szegény Homare három hisztis libával kell túléljen.

Ezt tömény vígjátéknak kezdtem el, és jee,
talált. Megkapjuk Hibikit, a középsulis csajt, aki
szeret enni, mindenféle finomat. A barátnője
közli vele, hogy mintha hízott volna kicsit. Több
sem kell, irány a mérleg. Szörnyűséges kép várja
Hibikit, 55,4 kg. Tudjuk jól, hogy ez a legtöbb nő
számára majdhogynem a világvégével egyenlő,
mert 55 kilósan már nem jön rá a feszülős gatya,
elszakad a szoknya és persze botrányosan néz ki
bikiniben.

A legnagyobb marhaság számomra, hogy
egy trópusi szigeten, ahol vélhetőleg legalább 35
fokkal melegebb van a fagypontnál, így is teljes
sulifelszerelésben vannak, ergo a mellényt és a
pulóvert sem veszik le. Tipikus japán szabálykövetés és suliruha fétis kielégítés, csak teljesen irreális. Mondjuk az egész sztori az, szóval nem tudom,
mit akadékoskodom. A grafika és a zene átlagos.
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Ha magunktól nem megy (és nem megy),
irány az edzőterem.
Hibiki a képzelt családias és kellemes légkörű fitneszterem helyett, megtalálja a tesztoszteron aranybányáját. Bodybuilder pasik mindenhol,
rajtuk pedig izmok. Izom, izom hátán, a pasik másból sem állnak csak izomból. Ráadásul Hibiki sulitársáról kiderül, hogy izomfétises… És mikor már
megnyugodnánk és azt hinnénk, hogy a személyi
edző hétköznapibb testalkattal rendelkezik, kiderül, hogy csak a tréningruha tartotta vissza dagadó izmait. Amúgy röhejes, mennyire nem passzol
a feje, ahhoz a testhez. Hatalmas lol.
A továbbiakban pedig ez csak folytatódik.
Nagyokos Hibikink hízott is, ami egyrészt annak
köszönhető, hogy nőtt az izomzata, másrészt
ugyanúgy eszik tovább. A történet tanító jellege,
hogy azért bemutatnak pár gyakorlatot, amit akár
otthon is végezhetünk, és, hogy melyik gyakorlat
melyik izomcsoportot mozgatja meg.
A grafika átlagos, az opening egészen
menő, képileg meg egyszerűen vicces.

El Melloi II
A Fate franchise újabb címe, amiből még
lesz idén. Viszont most végre nem egy grál háborút kapunk, azt az Apokripta, meg az Extra sírba
vitte. Bár ennél érdemes ismerni a Fate/Zerót,
mivel az akkor még suhanc Velvet felnőtt verziója
kap főszerepet, és különféle ügyeket old meg. A
nyomozós sztorik engem elég könnyen megvesz-
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Kanata no Astra

nek, hát ha még ez a Fate világában van, akkor
pláne. Az első rész szépen átvezette, mi történt
Velvettel a F/Z óta. Most pedig jöhet az igazi buli.
Sok mágiát, pofázást és persze agyalást is várok.
Az első rész egy nagyon egyszerű, amolyan tipikus
felvezető sztori volt. A Troyca nagyon szép grafikát rakott össze, elképesztően hangulatos, talán
az általam nézettek közül ez a legszebb. A belső
terek rendkívül részletesek, a karakterek szintén.
Az opening külön tetszett, nagyon passzol az animéhez és nincs szövege.

Nagyon rég néztem már sci-fit. Mecha menteset pedig még annál is régebben. A befejezett
mangát adaptáló Astra pont jó volt eme hiányosság pótlására. Teljesen átlagos jövőképet kapunk,
egyetlen furcsasággal. Létezik egy Planet Camp
nevű, afféle túralehetőség, ahová pár egymást
nem ismerő diák utazhat x időnként. A mostani
kiruccanásba viszont egy kis baki ékelődik. Nem
sokkal a megérkezés után egy féreglyuk a külső
űrbe repíti a diákokat. Mit ad az ég, épp ott van
egy megrekedt űrhajó, így megmenekülnek és
muszáj együtt dolgozniuk, hogy hazajussanak.
Kapunk egy csapat diákot, akiknek a tipikus
animeklisé jellemzőket osztották ki. Van csendes,
félénk, hibbant, tsundere, nagyokos meg túlpörgős. A grafika ebben az esetben sem emelkedik ki,
teljesen megszokott, néhol CG-t is felfedezni, ami
elhanyagolható. De a történeti felütés érdekes. A
második rész viszont teljesen egyértelművé tette,

hogy itt nagyon sablon frázisokkal és medzsik történeti elemekkel fognak operálni. Kanata ugrálása, hogy megmentse a kiscsajt, annyira ilyen volt,
hogy már vicces volt. Imádtam a túlzásait, akarok
még ilyen momentet. Érdekes lesz nézni, mik jönnek még, amik a hazajutás útjában állnak. Viszont
hidakat tartó méteres csavarokat nem várok a történettől.

Vinland Saga
Meglehetősen érett már ennek a mangának a mozgó verziója. Ezt most a Twin Engine pénzének köszönhetően a WIT vállalta magára. Bár
féltem a minőségtől, de bizakodtam, hogy a WIT
a titánon kívül mindent normálisan meg tud animálni.
Az első részekben nem csalódtam, nagyon
szép lett a grafikája, a karakterek és a környezet is
szépen részletezett. Az első rész eleje kimondottan menő volt, de hát ennyi ideig könnyű hozni a
csúcsot. Csak aztán meg is maradjon a minőség.
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tomyx20 véleménye:

(https://tomyx20.wordpress.com/)
One-Punch Man 2, avagy hogyan csináljunk
egyedi animéből tucatművet
A One-Punch Man a világ egyik legismertebb animéje lett 2015-ben. A stúdióváltás a J.C.
Staffra viszont nem tett jót a sorozatnak, mivel a
Madhouse-nál kevés jobb stúdió van. De nem csak
ennyi baja van az új évadnak.
Rövid bevezető azon keveseknek, akik nem
látták az első évadot: Saitama egy hobbihős, aki
halálos fegyverré edzette testét, és méltó ellenfelet keres, mert eddig mindet egy ütéssel legyőzte. Ezért belépett a hősök szövetségébe. Ebben
a világban sok hős van, mint a Marvel és DC univerzumban. Közben mellészegődött tanítványnak
Genos, aki részben kiborg.

Mivel egyben kiadtak három részt, így egész tartalmas kezdés volt. A karakterek közül Thorson kívül senki nem ragadja magával a nézőt, kár, hogy
rajta meg ott a kereszt, de úgyis a fián lesz majd a
hangsúly. Amúgy teljesen okés a cucc, leköti a figyelmet, valamint jó nem japán tájakat és kultúrát
nézni. Talán pont ezért a legnagyobb bajom, hogy
így is tudnak japánul viselkedni. Valahogy nem hiszem, hogy a viking harcosnak az anyukája csomagolt ebédet, mikor harcba indult.
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Az új évad története annyi, hogy a szörnyek
megtámadják az embereket, és a hősöknek kell
őket megállítani. Van egy emberszörny, aki hősökre vadászik. Valamint közben még belöktek a
készítők egy harcművészeti tornából is pár részletet.
Ennél az évadnál elveszett az újdonság
varázsa, ami megszépítette az első évadot, és a
manga aktuális történetíve sem annyira jó (ide
bármilyen pozitív melléknevet behelyettesíthetsz), mint az előző volt. Az első évad után nem
tudtam elképzelni azt, hogy hogyan lehetne foly-

tatni a történetet, és most megnyugodtam, hogy
maga a szerző, ONE (lásd még Mob Psycho 100)
sem tudta.
Lehet, hogy nem hat az újdonság erejével,
mint régen, de attól még a felépített világa érdekesebb, mint egy átlag shounennek, nem valami
sablonos alkotás. A hősök után ezúttal a szörnyek
is szervezetbe tömörülnek. Külön poén, hogy a
címszereplő/főszereplő szerepel a legkevesebbet
a saját sorozatában, konkrétan egy epizód szól
teljesen róla. Őszintén szólva, ez nem is baj, mert
mindenki érdekesebb Saitamánál (most, hogy így
végiggondolom, tényleg).
Garou, a hősvadász emberszörny karakterét például nagyon eltalálták, könnyű azonosulni
vele, szerethető. Örülök, hogy ő volt a főellenség,
mert ésszel (is) győzi le az ellenfeleit, nem csak
egy ütéssel, mint Saitama. És azok közé tartozik,
akik a gonoszoknak szurkolnak.
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A 12. részben megismert eredettörténete ugyan
nem váltja meg a világot, de jobb, mint bárki másé
a sorozatból (most, hogy így végiggondolom, egykét kivétellel elég jók a sorozatban az eredettörténetek).
Egy fontos negatívum, hogy komplett harcokat hagytak ki, és nem is keveset, ami fáj, bár
elnézve néhány karakter dizájnját és néhány ütés
animációját, lehet, hogy mégiscsak így jártunk
jobban. De azért egy shounen animéből kispórolni a csatajeleneteket olyan, mint melegen enni a
fagyit, pont a lényeg vész el.
A rajzolás és karakterdizájn sem olyan jó,
mint amilyen 3 és fél éve volt, pedig az animeipar
fejlődött. Azon persze vitatkozhatnánk, hogy pozitív vagy negatív irányba, de ennek nem itt van
a helye. Ez annak fényében is előnytelen, hogy a
manga (nem a webcomic) rajzolása átlag feletti.
Azt viszont kiemelném, hogy a mellek rajzolásába
és mozgásuk animálásába elég nagy energiát fektettek (még ha ebből sokat nem is látunk). Néha

AniMagazin

azonban meggyűlt a CGI-vel a bajuk (gondolok itt
Genos és Százlábfőnök néhány előnytelenül ábrázolt jelenetére).
Visszatérve a fanservice-ra. Nem rémlik,
hogy az előző évadban lett volna annyi, mint
most. Gondolok itt főleg Kaijin Hime Do S egész
karakterére és Fubuki lelkesen meganimált testrészeire, de volt ezenkívül is pár eset. Nem hiába
hordta Saitama az oppaios pulóverét.
Nekem bejön a humora, ami nem sírva röhögős, de néha meglepően jó, ez pluszpont, mert
ahogy öregszem, úgy egyre kevesebb sorozat tud
már meglepni.
A szörnysejt jó ötlet volt, tetszettek az átváltozások, és a morális döntések. Nem tudom,
hogy mit akartak kihozni belőle, de attól félek,
hogy hamarosan megtudjuk.
Az első évadhoz úgy álltam hozzá, hogy hű
de jó lesz, mert mindenki dicsérte, aztán végül kicsit csalódtam, de ennél ilyen nem volt. Nekem az
első sorozat se adta meg azt a nagy lelkesedést,

elégedettséget, motivációt, örömöt, életcélt (Saitama-edzésterv), mint sokaknak, úgyhogy nem
vagyok a sorozattal elfogult, és úgy álltam neki
ennek az évadnak, hogy lássuk, milyen lesz. Megjegyzem, ettől még lehetett volna jobb is.
Az évad vége nyitott maradt, de egyelőre
nem lesz új évad, mert utolérte a mangát (27 fejezettel jár előrébb az alapanyag). Ez nem is baj,
mert ennyi elég volt belőle. Én már remélem,
hogy a mangát is minél előbb befejezik, aztán maximum egy évadot kap az anime és kész. Bár készül belőle verekedős játék, aminek az ötlete nem
tudom, hogy kinek a fejéből pattant ki, de inkább
nem is akarom tudni.
Nem lett kiemelkedő anime, de nem is kell
annak lennie. Szórakoztató, és ez a lényeg. Helyén
kell kezelni, és akkor nincs vele túl sok probléma.
Nem jó, de nem is tragikus. Annyi történt csak,
hogy az első sorozatban jó sztorihoz jó kivitelezés
társult, itt meg egy elfogadható történethez elfogadható minőség.
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Catrin véleményei
Sajnos ismét rövid leszek, emiatt majdnem
elmaradt most a véleményezésem, mert ilyen
helyzetjelentéseknél jóval több illene ide. Remélem, legközelebb sokkal több időm lesz elmélkedni
azon a néhány animén, amiket követek.
A tavaszi szezonból véget ért négy cím is,
amit néztem, maradt a Carole & Tuesday, erről
mindjárt kicsit bővebben.
A Dororóval végül minden hibája ellenére
egész elégedett vagyok. Úgy értem, egynek jó
volt, érdekelt, szórakoztatott, érdekes volt látni,
ahogy a MAPPA felfrissíti, és nem zavart a kiszámítható befejezés-variáns sem. Szóval, bár nem
sikerült nagyobb durranást kreálniuk a címből,
azért rossznak sem mondanám, viszont örülök,
hogy ennek hatására néztem meg a retro animét
is, ami emlékezetesebb marad.
Az OPM2-ről írtak a fiúk előttem eleget.
Tőlem elég annyi, hogy felesleges folytatásnak és
gagyi shounen fightnak tartom ezt az évadot, amiben sajnos nem volt számomra elég poén sem.
Az SnK 3/2. nekem összességében tetszett. Sokat nyafogok a manga sztorijára és a WIT
megvalósításaira, de az összes közül ez az évad
érdekelt a leginkább és sokat láthattam együtt
Erwint és Levit. Nyilván ennek köszönhető a lelke-

AniMagazin

sedésem, még így is, hogy sajnos tragikus és shounenes logikátlansággal sikerült Erwin hatásvadászatát kicsúcsosítani. Most várom, hogy a manga
minél előbb befejeződjön.
Tavasszal a Sarazanmai tetszett a legjobban. Ikuhara cuccként pontosan azt nyújtotta,
amit vártunk tőle és, amit így 11 részben ki lehetett hozni belőle. Se többet, se kevesebbet. Szórakoztató volt, önlopósan szimbolikus volt, szájbarágós is volt, tetszettek a srácok és a fanservice.
Egy kerek, szerethető sorozat, komoly és mókás
szituációkkal, fülbemászó zenékkel.

Carole & Tuesday
Ez szerencsére maradt nyárra, örülök, mert
nagyon kedvelem és van bőven mit bemutatnia
a témáján belül. A két lány nagyon szerethető,
jó látni azt az utat, amit szép lassan bejárnak. A
tehetségkutató műsor külön poén volt, de a mellékszereplők is megkapják a maguk világát, dimenzióit. Úgy értem, érződik, mennyi mindenre
figyeltek a készítők, milyen alaposan ki van dolgozva, meg van tervezve az egész. Nagyon érdekel, mi mindent szeretnének még bemutatni, akár
a showbusinessen belül, akár a politikai szállal.
Persze vannak sablonos, túl egyszerű vagy erőltetett megoldások (pl. Carole családjával kapcsolatban), de annyira laza és mókás hangulatot kapunk
a finoman tálalt drámaibb momentek mellé, hogy
kár lenne ezen pattogni. Mindenkinek ajánlom!
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Anime

040

Szubjektív
Emellé sikerült nyárra is újabb négy címet
választanom, amikről Hirotaka szintén írt, kivéve
a Givent. De azért néhány szóban a benyomásaim,
az eddigi 2-3 epizódról:

Remélem, végig érdekes és színvonalas marad,
mert remek atmoszférával indított.

A Kanata no Astrának nagyon örültem,
mert rég néztem már hasonló sci-fit. Viszont elsőre kicsit sajnáltam, hogy ennyire sablon karakterekkel és ilyen folyamatos baromkodással is meg
van fűszerezve az egész. De ha nem veszem komolyan, úgy már érdekes és szórakoztató a maga
klisés módján. Igazából remekül kikapcsol, a közege tetszik, szóval kíváncsian várom, mi vár még
erre a szedett-vedett csapatra.

tól függetlenül). Ha jobb sztorit is összehoznának
benne, még szezonkedvenc is lehetne. De ezt
most biztosan elkiabáltam…

Az El-Melloi II a szexi felnőtt Waverrel már
a 0. epizódban megvett. Kicsit félek tőle, hogy
gyengék lesznek ezek a kis krimiepizódok, de an�nyira hatásos, hangulatos, jól néz ki az egész, hogy
bizakodó vagyok. Az openingje menő, az állandó
karakterek szimpatikusak (minden fate-sablonuk-

Plusz itt van a Vinland Saga is, ami pedig a
maga vikinges közegével vesz meg kilóra. Elvégre
animében hiánycikk, ahogy mostanság a jól felépített, hatásos shounen/seinen is, szóval eddig ezt
is öröm nézni. Kár, hogy a legszimpatikusabb karakteren van rajta a kereszt...

A nyáriak közül, amellett, hogy előttem
nem írtak róla, azért is ezt emelem ki, mert a noitaminában futó BL sorozatról van szó. Ez pedig
számomra önmagában elég tény a fokozott figyelemre, nemcsak azért, mert az évek alatt magamra öltöttem én is a fujoshi köntöst, hanem mert
műfajában is színvonalasabb darabnak tűnik.
Félreértés ne essék, nem a világ legjobb dizájnját hozta össze a Lerche és nem is vált meg
semmit a sztori, de az egész annyira kis hétköznapira, ripacsmentesre sikerült. Olyan kellemes
slice of life, szimpatikus fiúbandával és zenei játékkal, ami mellé várhatóan finom romantika társul majd, fokozatosan kialakulva a karakterek között. Ez nem hangzik rosszul, sőt, minden esélye
megvan, hogy a zenei vonalat, a banda és a kap-
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Given

csolatok alakulását szépen kidolgozva bemutassa.
Szóval bizakodó vagyok. Persze Mafuyu elsőre túl
sablon-moésan elvarázsolt, de két rész alapján ez
még nem akkora tragédia.
Mindezek után nagyon remélem, hogy a
szeptemberi számban tudok majd ömlengeni a Mo
Dao Zu Shi 2. évadjáról, amit kicsit elcsúsztattak...
a fenébe. De legalább fut belőle az Untamed live
action sorozat, amiről mindenképp írni fogunk!
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