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tétben, hatalmas seregeket mozgatva „játsza-
nak”,	döntéseik	pedig	létfontosságúak.	Az	egész	
monumentalitásából és karaktereinek hatásából 
mindig	 érződik	 egyfajta	 humor	 is	 a	 véresen	 ko-
moly	hadmozdulatok	mellett.	Ez	az	arc	számomra	
vonzónak	 tűnik,	mert	még	kevésbé	érzem	shou-
nenesnek. Oké, tudjuk, valahol seinensége hozná 
magával	 ugyanazokat	 a	 fightolós	 kliséket,	 de	 a	
Kingdom túlmutat ezen. 
 Olyan, mintha egy külön atmoszférában 
mozogna azzal, hogy tényleg másról sem szól, 
csak	Kína	egyesítéséért	 folyó	 katonai	 küzdelem-
ről.	Nem	véletlenül	olyan	sikeres	ez	a	manga.	Kí-
váncsian	várom,	hogy	őrzi	meg	ezt	a	fajta	egyedi-
ségét az évad során.

 Maradt viszont 5 cím, amik úgy néz ki, 
megúszták halasztás nélkül. Egész kellemesen el-
vagyok velük, de eddig egyiktől sem ájultam el… 
Pár oldallal később Venom is véleményezte eze-
ket.

Catrin véleményei

 Idén a tavaszi szezonból hét címet is sikerült 
kiválasztanom, ami kb. kétszerese az utóbbi idő-
ben mutatott hajlandóságomnak. És ez most nem 
a vírus-helyzet miatti plusz otthoni időből fakad, 
hanem tényleg ENNYI cím érdekelt is. Amit viszont 
már a koronára kenhetek, hogy idővel kettőről le 
kellett mondanom. Sajnos mind tudjuk, hogy több 
cím is nyárra vagy későbbre tolódott, a válasz-
tottjaim közül a Fugou Keiji és a Kingdom 3. éva-
da ment pihenőre. De essen néhány szó róluk is:

Fugou Keiji: Balance:Unlimited

 Két részt sikerült tehát megnéznem a 11-
ből,	 de	 az	 annyira	 felcsigázott,	 hogy	 tűkön	 ülve	
várom a nyári folytatását.
	 A	 számomra	 idétlenül	 hangzó	 címe	 miatt	
először	 azt	 hittem,	 hogy	 ez	 valami	 több	 évados	
cucc,	 csak	 nem	 vagyok	 képben,	 de	 hamar	 rájöt-
tem,	hogy	egy	befejezett	regényadaptációról	van	
szó. Noitaminás szokás szerint 11 részben mesél-
nek	el	egy	detektíves	sztorit,	aminek	a	bortóképe	
is elég vonzó... nem volt kérdés, hogy nézem.
	 Az	 első,	 ami	 kapásból	 megvett	 benne,	 az	
openingje!	 Rendkívül	 hatásvadász,	 tele	 pénzzel,	
menőzéssel,	 szexizéssel...	ezek	mennyisége	vala-
hol	annyira	röhejes,	hogy	már	jó!	Ráadásul	mind-
ezt	stílusosan	és	fülbemászó	zenével	teszi.	Érez-
hetjük, hogy itt bizony gusztustalanul gazdag a 
főhős,	és	az	anime	címe	is	hamar	értelmet	nyert	a	

tájékozatlan	fejemben.	Az	OP	persze	bemutatja	a	
többi	karaktert	is,	érdekes	előrevetítésekkel.
	 Az	 ending	már	 csak	 a	 két	 főszereplőre,	 a	
multimilliárdos	 Kanba	 Daisukére	 és	 újdonsűlt	
kollégájára,	a	nyomozó	Katou	Harura	koncentrál,	
szintén remek zenével és egy jó adag fujoshi-fan-
service-szel.	 (Utóbbi	 ship	 lehetőségnek	 előny,	
hogy	hamar	kiderült,	az	openingben	Daisuke	kar-
jaiban	lévő	hölgy	nem	a	párja,	hanem	a	húga,	ami	
hasonlóságuk miatt várható is volt.)

	 Az	 eddigi	 két	 epizód	 részben	 pofátlan	 és	
izgalmas, részben mókás és sablonos hatással ve-
zette	 be	 egy	 nyomozócsapat	 történetét.	 Kanbe	
pénzes	stílusa	és	a	karakterek	közti	ellentét	eddig	
remek	humort	szolgáltat,	meglátjuk,	később	hogy	
működik	ez	a	kémia,	de	szerintem	jól	fog.	Inkább	
az a nagyobb kérdés, hogy mennyire lesznek ér-
dekesek	 az	 ügyek,	 milyen	 lesz	 a	 főszál,	 miért	 is	
vették	 elő	 ezt	 az	 1975	 és	 1977	 között	 publikált	
regényt...	Reméljük,	hogy	nem	válik	túl	lapossá	és	
átlagossá a sorozat. Meglátjuk.

Kingdom 3rd Season

	 Négy	 epizód	 ment	 eddig	 le	 a	 várhatóan	
hosszú évadból. Legalábbis remélem, hogy a ko-
rábbiakhoz hasonlóan most is lesz vagy 39 rész, 
hogy jól haladjanak a manga sztorijával.
 Tálalását tekintve elmondható, hogy a 
Kingdom évadról évadra egyre jobb! Nekem leg-
alábbis	 tetszik	 az	 új	 animáció	 és	 karakterdizájn.	
Oké,	már	a	2.-ban	is	hasonló	volt	az	első	3D-s	bot-
ladozásai után, de most még jobban tetszik, amit 
látok.	Mondjuk	lehet	azért,	mert	Shin,	a	főhős	itt	
már	alapból	egy	érettebb	és	magasabb	pozícióból	
indul,	amit	jó	látni.	Már	nem	érződik	senki	sem,	kis	
shounen	hősnek,	még	akkor	sem,	ha	a	hatalmas	
öreg	 tábornokok	 között	 még	 „aprónak”	 tűnik.	
Zenéjét	nézve	viszont	az	OP-ED	párossal	nem	va-
gyok elégedett... sajnos nagyon sablonos számo-
kat választottak.
 A történet, az államok közötti háború stra-
tégiai	és	politikai	bemutatása	ugyanolyan	színvo-
nalon	 zajlik,	 mint	 eddig:	 érezhetjük,	 hogy	 nagy	
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 Inkább az lehet még a gondom, hogy kü-
lönösebben egyik karakter sem érdekel, még a 
nevüket sem jegyeztem meg, a dizájnjuk sem az 
én	 világom,	 de	 igazából	 problémám	 sincs	 velük.	
Hiszen úgyis Kakushi és lánya, Hime története 
az	igazán	fontos:	nehogy	kiderüljön	apuci	szeme	
fénye	előtt,	mit	is	dolgozik	a	fater...	Nagyon	ara-
nyos	 epizódokat	 kapnak,	 sok-sok	 apró,	 de	 annál	
találóbb	slice	of	life	elemmel	a	hiperaktív	humor	
mellé.	Mindenki	más	ehhez	jól	asszisztál,	csak	va-
lahogy nem ragad teljesen magával az egész.
	 Emellett	van	egy	nagyon	finoman	bemuta-
tott	 drámai	 vonal	 is	 a	 sorozatban...	Minden	 epi-
zódra	 jut	egy-egy	 jövőbeli	 jelenet,	 amiben	Hime	
szomorkásan emlékszik vissza szüleire. Ennek a 
hatása,	tálalása	kimondottan	működik	és	érdekes	
kontrasztot alkot az anime többi szegmensével.

Kitsutsuki Tanteidokoro

 A Fugou Keijihez hasonlóan ez is egy re-
gényadaptáció,	ebben	az	esetben	egy	1999-es	mű-
vet	vettek	elő	a	készítők.	A	történet	a	Meidzsi-kor-
szakban	játszódik,	és	egytől	egyig	valóban	élt	és	
neves	japán	költők	és	írók	a	szereplői.	Szerencsére	
azonban	ez	nem	valamilyen	alternatív,	fantasy	vi-
lág,	ahol	szinte	csak	a	művészek	neveit	használták	
fel... Ebben a történetben tényleg tanúi lehetünk 
a	híres	kortársak	történelmi	közegének,	 irodalmi	
atmoszférájának.	Persze	a	 fűszer	 innen	sem	hiá-
nyozhat:	itt	ugyanis	magánnyomozósdit	játszanak	
Ishikawa	Takuboku	főszereplésével.

Arte

	 Reneszánsz	 Itália?	 Történet	 egy	 festőlány-
ról?	 Naná,	 hogy	 nézem!	 Ritka	 kincs	 az	 ilyesmi	 a	
szezonos	 animék	 között.	 Azonban	 több	 problé-
mám	is	akad	vele,	így	ezekkel	kezdeném.
	 Egyrészt	 sajnos	 túl	 japános...	mármint	ani-
més...	 mármint	 értitek?!	 Egyszerűen	 nem	 tudja	
levetkőzni	azt	a	japános	mentalitást,	hangulatot,	
habitust,	amit	az	animék	döntő	többségében	már	
rég	megszoktunk.	Vannak	azonban	olyan	művek	
és témák, amikbe szerintem nem illik bele ez a 
fajta	 animés	 viselkedés	 és	 karakterinterakció.	
Mire	 gondolok?	 Szerencsére	 nem	 arra,	 hogy	 az	
Artéban	 is	 csapnak	 onszen	 epizódot	 vagy,	 hogy	
japánosan	esznek.	 Szimplán	 a	 gesztusok,	 shoujo	
kirohanások,	 sőt	 esetenként	 a	 ruházatok	 is	 hor-
doznak magukban a tálalt korszakba nem igazán 
illő	 megnyilvánulásokat.	 Persze	 tekinthetjük	 ezt	
szőrszálhasogatásnak	 is,	 mert	 miért	 is	 fájna	 az	
embernek egy kis modern humor vagy egy köny-
nyedebb,	lazább	viselkedés...	Engem	itt	csak	azért	
zavar,	mert	így	nem	tartom	elég	reneszánsznak	és	

olaszosnak a hangulatát. Még a komolyabb, erköl-
csösebb	mozzanatok	is	a	japán	etikettre	emlékez-
tetnek a nyugati helyett. Mivel a seiyuuk is szoká-
sosan	hangsúlyoznak,	így	ez	csak	tovább	erősíti	a	
kényelmes-animés hatást, de igazán nem hibáz-
tatom	őket	érte,	 jól	 játszanak	most	 is,	és	nyilván	
az	eredeti	manga	is	ilyen	shoujós-seinenes	stílusú	
lehet.
	 Másrészt	Arte	karaktere	és	a	hozzákapcso-
lódó	romantikus	vonal	 is	 lehetne	finomabb	vagy	
hatásosabb.	 Úgy	 értem,	 annyira	 szájbarágósan	
és	gyerekesen	közelítették	meg	ezt	 az	oldalát	 a	
dolognak,	 hogy	 kicsit	 fárasztó	 itt-ott.	 Valamivel	
visszafogottabb	 tálalás	 vagy	 idővel	 pont,	 hogy	
élénkebb	 romantikus	 szál	 (bár	 ez	 nem	 fontos)	
szerintem jobban állna az egésznek a jelenlegi ki-
siskolás izgatottság helyett. De annyi baj legyen, 
később	 ez	 még	 változhat	 (már	 ha	 tényleg	 lesz	
belőle	valami),	és	különösebben	nem	rondít	bele	
az	epizódokba.	 Inkább	az	Arte	körüli	reakciók	 le-
hetnének	kevésbé	szájbarágósak	és	önismétlőek,	
még	akkoris,	ha	folyamatos	előítéletet	kell	megje-
leníteni.

	 Ha	ezektől	eltekintek,	akkor	egy	szerethető	
sorozatot látok a szakmai elhivatottságról, a ki-
tartásról,	a	női	érvényesülésről,	szép	képekkel	és	
illeszkedő	témákkal.	Csak	valahogy	nekem	jobban	
működne	az	egész	enélkül	a	túl	gyerekes-shoujós	
érzet nélkül.

Kakushigoto

 Kumeta Kouji már több mangájából készült 
animeadaptáció	 (pl.	 Sayonara Zetsubou Sensei), 
amikkel már többször szemeztem, de sosem ju-
tottam el odáig, hogy megnézzem azokat.
	 Ennek	viszont	kapásból	megvett	a	manga-ké-
szítős,	 gyereknevelős	 története,	 aranyos	 otaku	
vígjátéknak	 ígérkezett.	 Ezt	 többnyire	 jól	 is	 hoz-
za,	bár	 a	humora	nekem	 időnként	már	unalmas.	
Nem	egyszer	láttam	már	ezt	az	intenzitást,	pláne	
Kamiya	Hiroshitól,	 ahogy	Gotou-t	 alakítja,	 így	 ez	
nem	 sok	újdonsággal	 bír,	 kicsit	 néha	 fárasztó	 is.	
Persze	Kamiyára	ráöntötték	ezt	a	szerepet	 is,	 jól	
hozza, mint mindig, és szumma tényleg aranyos és 
mókás	anime	ez,	de	nem	mindig	kap	el	a	lendülete.
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Yesterday wo Utatte

	 Uhh,	na	erről	csak	röviden:	befejezett	man-
gát	 adaptál,	 ami	 alapból	 pozitívum,	 ráadásul	 ez	
egy	nagyon	jó	slice	of	life	lehetne	a	fiatal	felnőt-
tekről.	De	egyelőre	csak	 lehetne,	mert	egyik	ka-
rakter	sem	szimpatikus	benne!	Pláne	nem	a	varjús	
lány...	brrrr.	Nagy	problémám	sincs	velük,	egysze-
rűen	csak	nem	érzem	át	a	szerelmi	sokszögüket.
	 A	 bemutatott	 témák	 és	 epizódok	 nem	
rosszak,	 1-2	 remekül	 reflektál	 az	 egyetem	utáni	
munka	világára.	A	hétköznapi	japán	hangulat	is	jól	
átjön,	szóval	még	a	főszereplők	is	lehetnek	érde-
kesebbek.	De	egyelőre	csak	fásultak,	bosszantóak	
vagy	szerencsétlenek,	a	többiek	pedig	szinte	csak	
epizódszereplők.	Ha	a	belső	vívódásukból	jobban	
a	tettek	mezejére	lépnek,	valószínűleg	kedvelhe-
tőbbek	lesznek	majd	a	szememben.	Addig	marad	
ez	 a	melankolikus,	 keser-édes	 tipródás,	 amit	 né-
hány	tini	próbál	előrébb	rugdosni.

 Az ügyek és a korszak, valamint a karakter-
kapcsolatok	 színes	 egyveleget	 alkotnak,	 amihez	
szép,	 visszafogott,	 de	 szintén	 színes	 látvány	 du-
kál. Nagyon szeretem ezt a légkört, amit a gyil-
kossági	esetek	vagy	a	piroslámpás	negyedek	köré	
kreáltak, de maga a Meidzsi-éra is remekül mege-
levenedik a részek alatt.
	 A	 cselekmény	 különösebben	 nem	 kiemel-
kedő,	de	akik	szeretik	a	detektív	sztorikat	vagy	a	
korszakot, itt sem lesznek elégedetlenek. Kiemel-
ném	még,	hogy	a	szereplőgárda	szinte	csak	férfi-
akból	 áll	 (a	 megjelenő	 nők	 csak	 epizódkarakte-
rek),	akiket	jól	ismert	seiyuuk	alakítanak.	A	köztük	
lévő	kémia	és	a	megjelenített	művész/karakter	tí-
pusok	biztosan	beindítják	a	shippelők	fantáziáját.
 
	 Az	 jut	 eszembe	 egyébként	 az	 egészről,	
hogy egyszer milyen mókás lenne hasonló animét 
(bocsánat,	magyar	rajzfilmet	vagy	sorozatot!)	néz-
ni	pl.	a	Nyugat	alkotóiról.	Haha,	szép	is	lenne.

Otome Game no blablabakarina

	 Az	 anime	 rémesen	 hosszú	 címét	 Venom	
pár	oldallal	odébb	bevállalta,	én	szeretek	csak	az	
„otome	game-es	 cucc”-ként	 hivatkozni	 rá,	 sokan	
pedig	 „Bakarina”-ként	 emlegetik.	 Miért	 is?	 Mert	
adott	Katarina	Claes,	a	hősnő,	aki	képtelen	észre-
venni,	mi	is	zajlik	az	orra	előtt...	Innen	tehát	a	bu-
ta-baka	 jelzője.	 Oké,	 védelmében	mondhatnánk	
azt	 is,	 hogy	 csak	 túl	 naiv	 és	 figyelmetlen,	 de	 ha	
rendesen	 végiggondolná	 a	 lehetőségeket,	 tud-
hatná, milyen eredményeket szülnek szándékos 
cselekedetei.
	 Merthogy	Katarina	egy	isekai	hősnő.	A	mi	vi-
lágunkból került bele egy általa kedvelt otome já-
tékba,	csakhogy	nem	a	főszereplőnő,	hanem	a	fő-
gonosz	liba	testébe...	így	mindent	megtesz,	hogy	
elkerülje végzetét. Összebarátkozik az összes rivá-
lis lánnyal és bishounennel, majd a játék tényleges 
hősnőjével	is,	hogy	senki	se	akarja	a	vesztét.	Min-
den	szép	és	jó,	a	karakterek	idilli	fantasy	világban	
élnek, mágiát tanulnak és sütit zabálnak, közben 

pedig	egytől	egyig	belezúgnak	Katarinába.	A	lány	
észre	sem	veszi,	hogy	kettős	hárem	alakult	ki	kö-
rülötte,	ő	csak	rokonokat,	barátságokat	és	leendő	
szerelmespárokat	lát,	és	igyekszik	ezt	a	harmóni-
át fenntartani.
	 Az	anime	a	feléig	nem	is	kockáztat	semmit,	
kíváncsian	várom,	beindul-e	egyfajta	komolyabb,	
tényleges rivalizálás a karakterek között, vagy 
megmarad	az	egész	ezen	a	túlcukiskodó	vígjáték	
vonalon.	Úgy	tűnik	utóbbi,	és	hiába	van	annyi	le-
hetőség	tényleges	párok	kialakulására,	valószínű-
leg	nem	lesz	az	egészből	semmi,	csak	marhásko-
dás a végére is. 
	 Bár	 a	manga	még	 fut	 (ahogy	az	Arte	és	 a	
Kakushigoto	esetében	is),	és	alapvetően	érdekes	
kérdés lehet, hogy Katarinánál vajon ki lenne a be-
futó...	Egyáltalán	a	fiúk	vagy	a	lányok	közül	válasz-
tana?
	 De	 egyelőre	 nem	 ez	 a	 lényeg,	 hanem	 az	
otome	 game-ek	 és	 isekaiok	 enyhe	 parodizálása,	
és a lányos-mesés környezet túladagolása. Szerin-
tem emiatt kissé unalmas és egyhangú az egész. 
Cuki,	mókás,	a	karakterek	is	jópofák	a	maguk	kli-
séivel,	a	földművelős	téma	külön	tetszetős	húzás,	
de számomra semmi több.
	 Kínai	fronton	néhány	hasonló,	antagonista	
bőrébe	csöppenő	isekai	sztori	egyelőre	jobban	ér-
dekel,	bár	azok	nem	ilyen	shoujós,	hanem	BL	(dan-
mei)	környezetben	játszódnak	(ilyen	pl.	Mo	Xiang	
Tong Xiu The	 Scum	 Villain’s	 Self-Saving	 System 
műve	(AniMagazin 54.),	amiből	idén	érkezik	anime,	
vagy a How	to	Survive	as	a	Villain	regény/manhua).

https://animagazin.hu/magazin/54/
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mondó.	Aztán	feltűnik	egy	másik	srác	is,	aki	szin-
tén Shinakóba szerelmes és kiderül, hogy a lány 
évek óta gyászolja az elhunyt szerelmét, aki nem 
más	mint…

 Na de nem is folytatom, mert már sejtheti-
tek, hogy ez egy igazi szerelmi sokszög, sok drá-
mával,	 érdekes	 szereplőkkel	 és	 egész	 kellemes	
humorral,	amit	főleg	Haru	és	Rikou	csipkelődései	
garantálnak.	 Sanszosan	 igazi	 „tear	 jerker”	 lesz	 a	
vége,	így	inkább	azoknak	ajánlom,	akik	szeretik	az	
ilyen romantikus drámákat.

Kakushigoto
Ajia-Do

	 Meddig	 képes	 elmenni	 egy	 apa	 annak	 ér-
dekében,	hogy	az	imádott	pici	lánya	nehogy	meg-
tudja,	hogy	mivel	is	foglalkozik?	Ezt	a	kérdést	járja	
körül a Kakushigoto, melyet ugyanaz a mangaka, 
Kumeta	Kouji	követett	el,	aki	pár	éve	a	Sayonara 
Zetsubou Sensei-jel is nagyot futott. 

Venom véleményei

 Az elképesztően brutális téli szezon után 
bár vártam, hogy egy pici visszaesés lesz az aktuá-
lis anime sorozatok számában és minőségében, de 
azt nem gondoltam volna, hogy egy vírusjárvány 
ekkora csapást tud mérni az egész világra. Sajnos 
ez alól az animék sem mentesültek, így sok soro-
zatot pár epizód után csúnyán elkaszáltak, hogy 
majd egy későbbi időpontban újrakezdjék. Ez van, 
ezt kell szeretni, így se maradtunk azért néznivaló 
nélkül, össze is szedtem párat, amit ajánlok nektek 
erre az önkéntes karanténos időszakra.

BNA - Brand New Animal
Trigger

	 Lehetne	akár	„Best	New	Anime”	is,	bár	ed-
dig	még	csak	6	epizódját	 láthattuk,	amit	a	 japán	
Netflix	 egyben	 kiadott,	 de	 hogy	 pontosan	 hány	
részes	 is	 lesz,	 azt	 jelenleg	 (áprilisban)	még	 nem	
tudjuk.
	 Adott	egy	olyan	alternatív	modern	Japán,	
ahol	 az	 emberek	egy	 része	 képes	 valamilyen	 fé-
lállattá átváltozni, hogy miért és hogyan, azt nem 
tudni,	 de	ők	 amolyan	elnyomott	 kisebbség,	 akik	
egyre inkább kirekednek az emberek lakta vá-
rosokból.	 Meg	 is	 alapították	 Anima	 City-t,	 ahol	
minden	állatember	békében	élhet	 (legalábbis	ez	
a	 reklámszöveg)	és	az	anime	kezdetekor	ünnep-
lik	épp	a	város	megalapításának	10.	évfordulóját.	
Ebbe	a	városba	 tart	Michiru	 is,	 a	 tanuki	 lány,	aki	

valami	 furcsa	 okból	 ugyan	 embernek	 született,	
de	egyik	napról	a	másikra	mosómaci	farka	és	füle	
nőtt.	 Megérkezésekor	 összefut	 a	 város	 „védel-
mezőjével”	egy	szuper	erős	fehér	farkas	férfival,	
Ogamival,	 és	 természetesen	 mindenféle	 furcsa	
kalandokba keverednek.

	 Egyelőre	 többet	 nehéz	 elmondani	 spoiler	
mentesen, de az tény, hogy nagyon elragadó han-
gulata van az egész sorozatnak, amire a klasszikus 
Trigger	féle	abszurd	látvány	sokat	rápakol.	Foko-
zottan	ajánlom	és	nem	csak	furry	rajongóknak…

Yesterday wo Utatte /
 Sing „Yesterday” for Me

Doga Kobo

	 Bár	 az	 anime	címe	kissé	értelmezhetetlen	
nekem	(sejtésem	szerint	a	Beatles	dalra	gondol-
nak, ami sok dolgot megmagyarázna), de a Doga 
Kobo	ezúttal	az	aranyos	slice-of-life	sorozatoktól	
eltérően	egy	szerelmi	drámát	hozott	nekünk.	
	 Uozumi	 Rikou	 egy	 fiatal	 férfi,	 aki	 főiskola	
után	minden	ambíció	nélkül	tengeti	napjait.	Kasz-
szásként dolgozik egy kisboltban, és látszólag 
semmi	célja	az	életének.	Aztán	egy	nap	betoppan	
az életébe egy volt iskolai szerelme, Shinako, aki 
iránt	 ismét	 fellángolnak	 az	 érzelmei,	 ő	 viszont	
szomorúan,	de	határozottan	csak	barát	szeretne	
lenni.	 Rikou-nak	 nincs	 sok	 ideje	 keseregni,	mert	
szinte	 egyidőben	 megjelenik	 egy	 fiatal,	 nagyon	
energikus	 és	 vicces	 lány,	 Haru,	 akinek	 egy	 holló	
az elválaszthatatlan társa. Haru nem is titkoltan 
szerelmes	 Rikou-ba,	 aki	 viszont	 ezt	 nem	 igazán	
értékeli.	Főleg,	hogy	a	lány	elég	rámenős	és	szóki-
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	 Ez	a	sorozat	nekem	olyan	igazi	pozitív-femi-
nista	 érzést	 adott	 át,	 ami	 nagyon	 pozitív.	 A	 té-
mához	kellő	humorral	áll	hozzá,	és	bár	rámutat	a	
nemek közti aránytalanságokra és igazságtalan-
ságokra,	de	mégsem	akarja	erőszakkal	a	szánkba	
rágni,	 hogy	 „a	 férfiak	 rosszak,	 a	 nők	meg	elnyo-
mottak”.	Arte	sem	az	a	táblával	masírozó	csajszi,	
aki	 kvótákat	 követel	 a	 nőknek	 a	 festő	 céheknél,	
hanem	 kőkemény	 kétkezi	 munkával	 és	 alázattal	
próbálja	bebizonyítani,	 hogy	ő	 is	 ér	 annyit,	mint	
egy	férfi.	Én	tudtam	is	neki	ezért	szurkolni.	

 Akiket a feminista téma zavar, vagy szerin-
tük	egy	nőnek	 igenis	a	 kvótákért	 kellene	 inkább	
harcolnia	fizikai	munka	helyett,	azok	messzire	ke-
rüljék el, mindenki másnak viszont szerintem egy 
kellemes kis romantikus komédia lesz ez.

 Ezek azok az új sorozatok, amiket ebben a 
szezonban	ajánlok,	de	persze	nincs	itt	vége,	csak	
röviden	 párat	 megemlítek,	 hiszen	 vannak	 azért	
még itt gyöngyszemek.

	 Adott	 egy	 apuka,	 Kakushi	 Gotou,	 aki	 egy	
nagyon	híres	mangaka.	Van	egy	nagyjából	10-12	
éves kislánya, Hime, aki olyan ártatlan és kedves, 
hogy	az	apa	a	széltől	 is	óvja,	de	 leginkább	attól,	
hogy megtudja, mi is a valódi foglalkozása. Ugyan-
is	 Gotou	 elég…	morbid	mangákat	 rajzol	 és	 sze-
retné	megkímélni	ettől	 a	pici	 lányát.	A	 végsőkig	
képes	elmenni,	hogy	a	titkát	megőrizze,	álruhákat	
vesz fel, abszurd jeleneteket rendez és attól sem 
riad vissza, hogy megszegje a törvényt, elvégre 
Hime ártatlan lelkivilága mindennél fontosabb 
számára…	a	kérdés	az,	hogy	meddig	 lehet	ezt	a	
színjátékot	fenntartani.
 Gondolom kitaláltátok, hogy ez egy elég 
abszurd komédia, de a nagyon kedves és szeret-
hető	fajtából.	Hime	tényleg	imádnivalóan	naív	és	
ártatlan,	 az	 apja	meg	 olyan	 lendülettel	 próbálja	
mindentől	 megóvni,	 hogy	 azon	 hangosan	 lehet	
nevetni. Bár mintha utalgatnának néha egy-egy 
drámaibb	 részre	 is,	 pl.	 Hime	 anyja	 és	 hasonlók	
kapcsán.	A	rajza	picit	egyszerű,	de	a	humor	min-
denért	kárpótol.	

Arte
Seven Arcs

	 Én	 nem	 igazán	 szeretem	 a	 „történelmi	
animéket”,	 amik	 Japánon	 kívül	 játszódnak,	mert	
a	 legtöbb	 esetben	 olyan	 „kamu”	 érzése	 van	 az	
egésznek	(pl.	tipikus	klisé	példa,	hogy	a	Japánok	
szerint	egész	Európa	Angliából,	Németországból	
és	 Franciaországból	 áll…	 a	 többinek	 a	 nevét	 se	
tudják kimondani, ezért nem is foglalkoznak vele 
többnyire). Persze tisztelet a kivételnek, de álta-
lánosságban elég banálisak szoktak lenni. Ezért is 

álltam	neki	picit	félve	ennek	az	Arte	sorozatnak,	
de	meglepően	kellemes	csalódás	lett.	

	 16.	 század,	 Olaszország,	 Firenze	 ahol	 épp	
fénykorát	 éli	 a	 reneszánsz.	 Főhősnőnk,	 Arte	 15	
éves	 és	 egy	 jómódú	 arisztokrata	 család	 egyik	
gyermeke,	 akit	 épp	 készülnek	 férjhez	 adni.	 Arte	
viszont egyáltalán nem akar még feleség lenni, 
hanem	 festőművésznek	 szeretne	 tanulni.	 Ott	 is	
hagyja	a	családját	és	elindul,	hogy	valamelyik	festő	
iskolába felvegyék tanulónak, de mindenhonnan 
elzavarják	azzal	az	indokkal,	hogy	nők	nem	lehet-
nek	művészek.	Arte	persze	nem	adja	fel,	 levágja	
a	haját,	majd	újra	és	újra	bepróbálkozik,	mígnem	
egy	elég	morcos	festő,	Leo,	a	szárnyai	alá	nem	ve-
szi. 
	 Persze	semmi	sem	egyszerű,	mindent	a	nul-
láról	kell	kezdenie	és	keményen	küzdeni	egy	férfi-
ak	 által	 uralt	 világban,	 hogy	 bizonyítsa	 a	 tehet-
ségét.	Arte	mindeközben	nemcsak	a	 festészetet	
és	a	művész	világot	ismeri	meg,	hanem	bizony	az	
első	szerelmet	is…
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 Ennyi lett volna számomra ez a szezon, saj-
nos az olyan címeket, mint az Appare-Ranman 
vagy a Houkago Teibou Nisshi elhalasztották, így 
ezekről egy későbbi számban lesz csak ajánló. Re-
méljük, hogy nyárra már rendeződik a járványhely-
zet, és minden lassan visszaáll a rendes kerékvá-
gásba, addig is lehet pótolni a sok elmaradást… 
nekem is van olyan 200 sorozat, amit betáraztam, 
hogy meg kellene nézni. Hajaj…

	 Elsőnek	mindjárt	 a	Kaguya-sama: Love is 
War Season 2,	ami	pontosan	ott	folytatódik,	ahol	
az	első	szezon	véget	ért.	
 Adott egy suli diákelnöksége, ahol Shino-
miya Kaguya és Shirogane Miyuki között véget 
nem	érő	párharc	folyik	annak	érdekében,	hogy	a	
másik	végre	kimondja	azt	a	bizonyos	 „szeretlek”	
szót. Ezért mindent elkövetnek, ami többnyire 
nagyon nem úgy sül el ahogy azt szerették volna. 
Még	mindig	 hasfalszaggatóan	 vicces	 és	 ötletes,	
sanszosan	a	szezon	legjobbja	lesz,	csak	azért	nem	
írok	róla	bővebben,	mert	ezt	már	tavaly	megtet-
tem.

 Aztán van itt egy olyan, hogy Gleipnir, ami 
szintén	 elég	 érdekes	 koncepcióra	 épül,	 a	 főhős	
egyik	nap	ráébred,	hogy	képes	átváltozni	egy	nagy,	
szőrös…	 kabalafigurává…	 Jah,	 elég	 morbid,	 de	
előkerülnek	mások	 is	furcsa	képességekkel,	meg	
egy	kissé	pszichopata	csajszi,	akivel	afféle	szövet-
séget	köt,	hogy	kiderítsék,	mi	áll	az	egész	mögött,	
közben	találkoznak	egy	kicsit	dilis	földönkívülivel	
is, meg egy rakás más megmagyarázhatatlan do-
loggal.	Mindezt	erősen	ecchi	és	véres	körítéssel.	
Megosztó lesz az tuti, de én azért adnék neki egy 
esélyt, mert még akár jó is lehet. 

	 A	röviden	csak	Otome Game no Hametsu 
Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshi-
matta…-nak	 nevezett	 sorozat	 szintén	 nagyon	
ígéretesnek	 tűnik.	 Isekai,	 de	 azért	 nem	 annyira	
sablonos,	a	főhősnőnk	szokásosan	egy	fantasy	vi-

lágban reinkarnálódik halála után, de legnagyobb 
döbbenetére az egész új élete nem más, mint egy 
videojáték,	amit	előző	életében	imádott.	A	prob-
léma,	hogy	nem	ő	a	 főhős,	hanem	ellenkezőleg,	
ő	a	játék	„gonosz”	nemeskisasszonya,	aki	nagyon	
csúnyán	pórul	 jár	a	 jövőben.	Katarina,	mivel	tud-
ja, mi vár rá, ezért mindent elkövet, hogy elkerül-
je	a	végzetét,	ami	egyáltalán	nem	lesz	egyszerű,	
tekintve,	 hogy	 bármit	 is	 csinál,	 csak	 sodródik	 a	
tragédia	 felé.	 Szerintem	ez	 is	egy	nagyon	vicces	
kis	sorozat,	ahol	a	„gonosznak”	szurkolunk,	hogy	
elkerülje	a	csúfos	bukását,	mindezt	úgy,	hogy	pró-
bálja	 terelgetni	 a	 többi	 szereplőt	 a	 jó	 irányba…	
több-kevesebb sikerrel. Harsány egy komédia, ise-
kai	rajongóknak	kötelező!

	 És	 végül,	 de	 nem	 utolsó	 sorban:	Princess 
Connect! Re:Dive.	Ez	az	anime	egyszerűen…	cuki!	
De	 tényleg.	 Annyira	 komikus	 és	 színes-szagos,	
hogy	öröm	nézni.	Van	valami	története,	hogy	egy	
srác	felébred	egy	fantasy	világban,	ahol	ő	valami	
Lord meg kiválasztott vagy ilyesmi, de lényegte-
len,	a	sorozat	se	pazarol	erre	időt.	Akik	itt	viszik	a	
show-t,	azok	a	követői,	három	ifjú	hölgy,	Kokkoro,	
Pecorine	és	Karyl,	akik	olyan	dilis	bagázst	alkotnak,	
amit a KonoSuba	szereplői	is	megirigyelhetnének	
(talán	nem	is	véletlen,	hogy	egyezik	a	két	sorozat	
rendezője).	Négyesük	valami	kajás	céhet	akar	ala-
pítani,	mert	mind	 szeretnek	 nagyokat	 enni	 és…	
és…	ennyi.	Abszurd	komédia,	sok-sok	marhaság-
gal, aki szerette a KonoSubát, az szerintem ebben 
sem	fog	csalódni.


