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Shakunetsu Kabaddi

Nagyjából elégedett vagyok a szezonnal,
elég sok néznivalót találtam benne, ráadásul itt
van ugye a Fruits Basket befejező évada is, amit
már alig vártam, de azt egyben szeretném megnézni. Látatlanban megajánlom neki a szezon
kedvence címet, de rajta kívül nem kis meglepetésemre a Shakunetsu Kabaddi pályázik még erre a
címre.

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai
Uchi ni Level Max ni Nattemashita
Újabb isekai, de legalább a szórakoztató slice of life fajta. Azusa egy végkimerülésben elhalálozott irodai alkalmazott, aki halála után esélyt
kap egy új életre, amelyben feltett szándéka egy
nyugis, semmittevő, önellátó életvitel fenntartása, mégpedig egy halhatatlan és örökifjú boszorkányként újjászületve. Pénzkereseti forrásként
pedig a lakóhelyén lézengő leggyengébb szörnyek, a slime-ok vadászatába fog. Szinte pillanatok alatt eltelik 300 év, és miután újra csekkolja
az erőszintjét, megdöbbenve veszi észre, hogy a
sok semmittevés és slime vadászat közben szépen kimaxolta az erejét. A hírek persze gyorsan
elterjednek, és hamarosan nagyravágyó hősök,
sőt még egy sárkány is kihívja főszereplő hölgyeményünket egy kis erőpróbára. Azusát magát
is megdöbbenti, mennyire lazán győzte le a sárkányt, azonban döbbenete még tovább fokozó-
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A sportanime, amibe egyáltalán nem akartam belenézni, mert hát kit érdekelne egy sport,
ahol mindenki idiótán „kabaddi”-zik… De kb. minden kicsit extrémebb sportanimével így voltam
eddig, aztán meg a legtöbbet nagyon megszerettem.
A sorozat főszereplője Yoigoshi Tatsuya,
aki nagyon ígéretes focistának számított általánosban. Még a „Megállíthatatlan” becenevet is
ráaggattak, azonban középiskolára teljesen kiábrándult a sportokból. Helyettük inkább a streamelésnek szenteli az idejét, és Night’s End néven elég
szép rajongói bázist épített ki magának. Így cseppet sem örül, amikor a kabaddi klub egyik elsőse
is rátörte az ajtót, hogy csatlakozzon a csapathoz.
Yoigoshi kénytelen-kelletlen elbaktat egy edzésre, de csakis azért, hogy egy senpai képébe vágja,
mennyire nem fűlik a foga semmilyen sporthoz
sem, nemhogy egy ilyen furcsához.

dik, amikor másnap egy bájos cselédlány - aki persze nem más, mint az emberi alakot öltött sárkány
- keresi fel, hogy megkérje, legyen a mestere. OP
képsoraiból és az első öt részből kiindulva pedig
egyre több lolit, plusz további furcsa szerezeteket gyűjt majd be magának. Alapból szeretem a
slice of life fantasyt, ráadásul kicsit emlékeztet a
Kobayashi-sanra, így egy kellemes kikapcsolódásra számítok, amit eddig maradéktalanul megkaptam.

Seijo no Maryoku wa
Bannou Desu
Takanashi Seit, a huszonéves irodai alkalmazottat megidézik egy másik világba, hogy mint
a királyság Szentje, megmentse őket a szörnyektől. Azonban Sei mellett egy másik lányt is megidéztek, aki sokkal aranyosabban néz ki, mint a
szemüveges és visszahúzódó Sei, így a herceg őt
tekinti az igazinak. Mivel emiatt Sei ottléte feleslegessé vált, úgy dönt, elhagyja a palotát, és

csatlakozik egy kutatóintézethez, akik különböző
gyógynövényekkel, bájitalokkal foglalkoznak. Sei
egyre jobban élvezi új életét, és lassacskán dögös csávók hada zsongja körül, azonban rengeteg
varázsereje okozhat pár problémát. Nagyon rég
nem kedveltem ennyire isekai főszereplőt, Sei bájos és szerethető, a sztori is szórakoztató, így nagyon várom a többi részét. Bár kicsit zavar, hogy
hárem, eddig szerencsére ez annyira nem volt túl
feltűnő, remélem, a továbbiakban sem lesz így, és
majd lesz egy biztos befutó is.
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Tokyo Revengers

Hamarosan azonban rá kell döbbennie, hogy
mind a klubtagokat, mind magát a kabaddit, de
legfőképpen a szemüveges alkapitányt nagyon
alábecsülte, aki pedig szépen csapdába is húzta
főhősünket. Emiatt pedig Yoigoshi szépen lassan egyre jobban belemerül a kabaddi világába.
Valljuk be, először hülyén hangzik, a sok „kabaddi, kabaddi, kabaddi”, de nagyon is fülbemászó…
Nagyon kabaddi szórakoztató sorozat, a karakterek is kabaddisak érdekesek, így mindenképpen
megér egy kabaddit próbát, ha az ember szereti
a sportaniméket.

Bakuten!!
A szezon másik sportaniméje, amiben ritmikus gimnasztikázó srácoknak szurkolhatunk.
Futaba Shoutarou eddigi életében már úszott,
focizott és baseballozott is, de egyikben sem volt
különösebben szenvedélyes. Ám egy nap véletlenül betévedt egy férfi gimnasztikus bajnokságra
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és megnézte a Soshukan Magániskola előadását,
akik csupán négy taggal (egy rendes csoport hat
tagból áll) lenyűgöző teljesítményt nyújtottak. Futaba először érez mindent elsöprő lelkesedést valami iránt, így abba a suliba felvételizik. De nem ő
az egyetlen, aki csatlakozni szeretne a csapathoz,
hiszen rajta kívül még egy újonc zseni is csatlakozik, aki eddig egyéniben versenyzett.
A karakterek kedvelhetőek, bár sportanime és csapatsport lévén nem igazán tudunk meg
róluk sok mindent az alapvető személyiségjegyeiken kívül. Futaba ártatlan lelkesedése eléri, hogy
akaratlanul is szurkolni kezdjen neki az ember. Így
kétféle fejlődéstörténetet is végigkövethetünk
előreláthatóan a sorozat alatt: hogyan fejlődik Futaba, illetve Misato Ryouya hogyan tud alkalmazkodni egy csapathoz. Eddig egy bajom van a sorozattal, az pedig a mutatványoknál lévő nagyon
látványos CGI… De hátha nem lesz a továbbiakban is ilyen feltűnő.

A 26 éves Hanagaki Takemichi élete nem alakult túl fényesen idáig. Egy lepukkant lakásban él,
részmunkaidős állásában a főnöke rendre megalázza, és egyetlen lánnyal járt egész életében gimnazista korában. A híradóból kell értesülnie arról,
hogy ezt a lányt, Tachibana Hinatát, meggyilkolta a hírhedt Tokyo Manji Banda. Másnap hősünk
beesik az éppen érkező vonat elé, ám mielőtt átmenne rajta a szerelvény, hirtelen visszautazott
az időben 12 évet, és újra az a 14 éves huligán
néz rá vissza a tükörből, aki mindig elmenekült
a konfliktusok elől. Takemichi elhatározza, hogy
megragadja ezt a váratlan lehetőséget, és ezúttal
megmenti Hinata életét, még ha ehhez a Tokyo
Manji Bandában kell fontos pozíciót kivívnia. Már
régóta nézegettem fél szemmel a mangát, mert
elég egyedi karakterdizájnja van, ráadásul szeretem a bandás-verekedős sorozatokat is. Az első
részek alapján egyikből sincs hiány, eddig tetszett,
így kíváncsi vagyok, mit fognak kihozni belőle.

Dragon, Ie wo Kau.
Letty, a gyáva sárkány nem képes megfelelni a családja elvárásainak, ezért kirúgják őt a családi fészekből. Erős hátrányból indul képességek és
személyiség terén is, ezért keresni akar magának
egy nyugis otthont, ahol senki sem tudja háborgatni. Csakhogy ez nem túl egyszerű, főleg hogy a
legtöbben ellenségként vagy kajaként tekintenek

rá. Szerencsére találkozik egy Dearia nevű nagyon
erős elffel, aki számos hasonló cipőbe járó lénynek segített már otthont találni. Dearia elszánta
magát, hogy főszereplőnknek is segíteni fog megtalálni a tökéletes házat. Így kezdődik Letty házvadászata, mivel hamar kiderül, hogy más az elgondolásuk a „kellemes lakókörnyezetről”. A sztori
nagyon cuki, szerintem nincs ember, akinek nem
a Süsü a sárkány jutott róla először az eszébe.
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A sárkányunk kinézete viszont nem nagyon tetszik, ráadásul ez lehet személyes probléma, de a
narrátor hangja állandóan kizökkent.

Bishounen Tanteidan
Főszereplő hölgyeményünk, Dojima Mayumi a sorozat elején az eget bámulja, és elveszett
álmán filózik. Ekkor találkozik Sotoin Manabuval,
aki nem más, mint a suli titkos detektív klubjának
az elnöke. A klubnak három szabálya van: légy
gyönyörű, légy fiú, és légy detektív. Mégsem a
háremen van itt a hangsúly. Mayumi megkéri a
detektíveket, hogy keressék meg azt a csillagot,
amit régen gyerekként látott, és ami miatt asztronauta szeretett volna lenni. Meglepő módon,
a Bishounen Detektívek rögtön elvállalják a felkérését. Csakis azért kezdtem bele, mert nagyon
tetszett a trailer, a Kono Danshi grafikájára emlékeztetett. A grafika eléggé kontrasztos, a rendes
részeknél, amikor a karakterek interakcióit láthat-
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juk, a legjobb szó rá, hogy nagyon… „cuki”, míg
amikor például Mayumi történetét hallgatjuk, akkor egyszerűen gyönyörű. Már csak emiatt is folytatni fogom, ráadásul a sztori is tartogat meglepetéseket.

Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui
Amakusa Ryou egy sikeres és nem mellesleg
jóképű üzletember, aki nagy nőcsábász is egyben.
Egy nap majdnem lezuhant egy lépcsőről, de szerencsére egy lány sikeresen visszahúzta. Hazaérve
meglepődve tapasztalta, hogy ugyanaz a lány jött
át látogatóba a húgához. Ryou hálából felajánlotta a lánynak, hogy vesz neki valamit, vagy akár meg
is csókolhatja őt, ha szeretné. Ichika szájából, kicsúszott egy „visszataszító vagy”, és Ryou azonnal
menthetetlenül beleesett. Hogy mi? Pontosan,
ráadásul nem törődve a lány tiltakozásával, rendületlen lelkesedéssel igyekszik kimutatni érzéseit.
Nem rossz sorozat, egy kellemes slice of life, ahol

a srác teper a csajért, eddig jól lehet szórakozni
rajta, plusz részről részre egyre jobban megbarátkozom a párossal. De ettől még a sorozat eleje
nem igazán jön be – a csávó kvázi zaklatja a csajt.

zés, hogy itt valami nem stimmel, hát még akkor,
ha megpillantunk egy-egy gyanús árnyat vagy épp
gonosz vigyort. Nagyon eredeti története van, kíváncsi vagyok, mit fognak kihozni belőle.

Shadows House

Yakunara Mug Cup mo

Az Árnyak házának arctalan nemeseit tetőtől talpig fekete korom borítja. Úgynevezett
élő bábuk szolgálják őket, akiknek a feladatuk a
korom takarítása, illetve a gazdáik képviselése
a külvilág felé. Emilyko Kate-sama szolgája lett,
azonban olyan dolgok foglalkoztatják, amiken
nem szabadna Élő Bábuként gondolkozni, illetve
őszinte, ártatlan és ügyetlen természete is mássá
teszi, mint a többi lakóját a háznak. Az OP alapján
még több gazda-szolga párost is megismerhetünk
majd rajtuk kívül. Maga a sorozat hangulata a gótikus beütésű látvánnyal, és a furcsa arisztokrata
családdal eléggé rejtélyes. Még a legaranyosabb
jeleneteknél is ott motoszkál az emberben az ér-

Ha létezik tökéletes reklám, akkor ez közel
van hozzá. A történet a kerámiáról híres Tajimiben játszódik, amely Gifu prefektúra déli részén
található. Toyokawa Himeko édesapjának vállalata csődbe ment, így visszaköltöznek Tajimibe,
édesanyja szülővárosába, ahol édesapja egy kávézót üzemeltet. A kávézóban pedig az édesanyja
által készített gyönyörű bögrékben szolgálják fel
az italokat. Új barátai ösztönzésére Himeko úgy
dönt, hogy követi édesanyja példáját, és beiratkozik a fazekas szakkörbe. Nagyon aranyos 14 perces részekből álló sorozat, így aki egy kellemes slice of life sorozatot szeretne nézni, annak bátran
tudom ajánlani.
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Sentouin, Hakenshimasu!
Miután a Kisaragi Megavállalat csaknem
teljesen meghódította a Földet, új célt találnak
maguknak. Egy furcsa gépezet segítségével a két
tsundere cosplayer főnöknő elküldi a borzasztóan
perverz Hatos ügynököt egy szöszi kislány kinézetű android társaságában, hogy meghódítson egy
középkori fantasy beütésű világot. A KonoSuba
alkotójának a műve, így akinek bejön ez a stílus,
az biztos imádni fogja. Én sajnos egyáltalán nem
tudtam értékelni a KonoSuba „zsenialitását”, így
ez a sorozat sem jött be túlzottan, bár azt aláírom,
hogy jobban szórakoztam rajta eddig, mint a KonoSuba egészén. De akit érdekel perverz gonoszunk és a csípős nyelvű loli androidjának kalandozása Elborultperverzföldjén saját agyszülemény,
az bátran belekezdhet.

Gokushufudou

halálra rémíti az embereket, tehát lehet rajta nevetni – már ha éppen nem sírnék a megvalósítás
minősége miatt. Viszont a seiyuuk, vagyis főleg
Tatsu seiyuuje, Tsuda Kenjirou hatalmasat alakított, gyakorlatilag ő viszi el a hátán a sorozatot,
de összességében hatalmas csalódás számomra
ez az adaptáció.

gáját imádom, így felcsillant a szemem, amikor
bejelentették az anime adaptációt. Viszont csak
5 epizódból áll az első évad, és ha ez még nem
lenne elég, gyakorlatilag annyit csináltak, hogy
kiszínezték a manga paneljeit, mozgatják a karakterek száját, és a karakterek mozgása úgy néz ki,
mintha játékfigurákkal bábozna az ember egy fix
háttér előtt… Ennek ellenére a poénok még mindig ütnek, a sztori maga arra épít, hogy Tatsu nem
igazán vetkőzte le régi szokásait, és akaratlanul is

Folytatásokat igyekszem csak akkor elkezdeni, ha befejeződtek, elég hétről hétre az új sorozatokat várni, de már nagyon kíváncsi vagyok
a Tensei Shitara Slime Datta ken spin-off slice of
life sorozatára, a Mairimashita! Iruma-kun második évadára, illetve szinte fizikai fájdalmat érzek,
hogy nem vetem rá rögtön magam a Fruits Basket
Final részeire, de még erős vagyok. Plusz a Hetaliát is majd egyben szeretném nézni. A Record of
Ragnarok mangáját is olvastam egy ideig, szóval
kíváncsi vagyok rá. Az istenek – skandináv, görög
stb. – összeülnek tanácskozni, és úgy döntenek,
hogy nincs szükség többé emberekre. Ekkor a 13

Valkűr egyike, Brunhild előáll egy javaslattal, miszerint egyszerű megsemmisítés helyett adjanak
egy esélyt az emberiségnek. Elkezdődik tehát a
Ragnarok, amikor legendás hősök állnak ki az istenek ellen, a tét pedig nem más, mint az egész
emberiség sorsa. Szóval ja, röviden úgy lehetne
összefoglalni, hogy: istenek, emberek, harc, vér,
halál. Nem kínál nagy zsákbamacskát, de ettől
még nagyon is szórakoztató. A Fumetsu no Anata e története is nagyon érdekel, de csak akkor
fogom elkezdeni, ha lelkileg elég erősnek érzem
magam. Kinéztem még egy donghuát is, a Liang
Bu Yi-t, amelyben a császár és a császárné egy baleset során testet cserélnek.

„Halhatatlan Tatsu” egy élő legenda, aki félelmet ébresztett a rendőröktől a yakuzákon át
mindenkiben, aki csak az útjába került. Azonban
egy nap hirtelen eltűnt. Hogy miért? Egy sokkal
fontosabb feladatot talált magának, ami nem
más, mint a háziférji állás. Hogy támogassa felesége karrierjét, ő marad otthon, és hamar megállapítja, hogy egy háziférjnek is megvannak a maga
kihívásai, és semmivel sem egyszerűbb a munkájuk, mint yakuzának lenni, sőt… Ez egy nagyon
humoros és érdekes történet, aminek a man-
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Venom véleményei
Miközben tavaly a Covid miatt majdnem
leállt az anime ipar, idén viszont szinte minden
stúdió megtáltosodott, és már a téli szezont sem
győztem dicsőíteni. Közben elindultak a tavaszi
sorozatok és továbbra is borzasztóan erős címekkel bombáznak minket. Szerintem mindenki megtalálja a neki tetsző témákat, mert a mecha vs kaiju sorozattól a zombi idol csajokig mindent ránk
zúdítottak. Persze most is akad jó néhány folytatás is, de egyet (vagyis inkább kettőt) leszámítva
továbbra is kihagyom az ajánlóból. Na de csapjunk
is bele, kapásból azokkal a bizonyos folytatásokkal…

Mini Dragon
Két szempontból is nagyon különleges ez a
kis sorozat, hiszen jóformán a semmiből jött, és ez
az első TV-s produkciója a Kyoto Animationnak a
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2019-es tragédia óta. Maga a Mini Dragon afféle
rövid (tényleg, alig 1 perces epizódok) kis ízelítők
a nyáron induló Miss Kobayashi’s Dragon Maid
S-hez, így nem kell tőle sokat várni. Aranyos jelenetek a szereplők mindennapjaiból, humorosan
vagy aranyosan bemutatva. Dragon Maid rajongóknak kötelező, remek kis előzetes a hamarosan
érkező igazi folytatáshoz, ami egyben a KyoAni
nagy visszatérése is lesz egyben.

Zombieland Saga: Revenge
Nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy a
Zombieland Saga mekkora hatalmas durranás
volt, amikor megjelent. Nem véletlenül került a
Top10 legjobb eredeti sorozat listán is dobogós
helyre, mert amit a MAPPA megalkotott, az pofátlanul zseniális. Pofátlan, mert valójában egy
hatalmas turisztikai reklám az egész, amivel Saga
városának és prefektúrájának próbálnak nagyobb
forgalmat generálni… és sikeresen, jócskán meg-

ugrott a turisták száma az elmúlt 2 évben. De ami
a lényeg, hogy itt a folytatás, és pontosan olyan
jól, mint az első szezon. Aki esetleg nem tudná, miről van szó, adott egy kissé őrült fazon, aki valami
módon feltámaszt 7 eltérő korban elhunyt lányt,
hogy a tudásuk segítségével népszerű idol formációt alapítsanak, és ezzel megmentsék Sagát.
A 18. századi kurtizántól, a mindenféle tragikus
balesetben életüket vesztő idolok és énekeseken
át az egykori motoros punkig mindenféle csajszi
kerül a csapatba, és kénytelenek zombiként ös�szedolgozni, ami nem mindig egyszerű. Egyszerre
fantasztikus paródia és szatíra, remek karakterekkel, zenékkel, és még a dráma is nagyon ízléses.
Számomra a szezon favoritja, csak ajánlani tudom,
azoknak is, akik idegenkednek a zombiktól vagy az
idoloktól!
És akkor most térjünk is át az „újoncokra”,
mert van itt aztán bőséggel mit ajánlgatni. Kezdjük a könnyedebb darabokkal és szépen haladjunk

a komolyabb témák felé. Bár mindig megfogadom, hogy isekai sorozatokról nem fogok többet
írni, de piszok módon azért mindig megjelenik
egy-két olyan anime, amit képtelenség kihagyni,
mint például a következő marhaság....

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai
Uchi ni Level Max ni Nattemashita
Avagy az I’ve Been Killing Slimes for 300
Years and Maxed Out My Level, rövidítve: Slime
300. Néha tényleg ingerem lenne homokos, nedves strandpapuccsal szájon csapkodni azokat a
japán írókat, akik ilyen hosszú címeket adnak a
műveiknek, de úgy látszik, ez most a divat. Adott
egy húszas éveiben járó céges rabszolga, Azusa,
akinek egy nap a kimerültségtől megáll a szíve és
a másvilágon találja magát. Szinte már klisésen
várja egy angyal, aki felajánlja neki, hogy mehet
egy másik világba isekai hőst játszani. Sőt még
egy kívánságát is teljesíti.

AniMagazin / 036

anime szubjektív
Yuuki Aoi, aki a téli szezonban szintén egy isekai
hőst szinkronizált, csak akkor épp egy pók volt.

Sentouin, Hakenshimasu!
(Combatants Will Be Dispatched!)

Azusa szemrebbenés nélkül válaszolja, hogy „halhatatlanságot szeretnék”. Meg is kapja. Egy klas�szikus fantasy világban tér magához, mint egy 17
éves boszorkány, majd sarkon fordul és úgy dönt,
hogy őt nem érdekli sem a kaland, sem a hatalom,
egyetlen vágya van, a semmittevés. Hogy azért legyen pénze kajára meg hasonlókra, napi szinten
agyoncsap 25 slime-ot, amik a leggyengébb szörnynek számítanak… mindezt 300 éven keresztül. Aztán egyszer csak mindenféle kalandozó,
sárkány, démon és hasonló fura figurák jelennek
meg az ajtaja előtt, akik a legendás halhatatlan
boszorkányt keresik… Azusa ugyanis tudta nélkül
300 éve alatt annyi tapasztalati pontot szerzett
a slime-okból, hogy jóformán ő a világ egyik leghatalmasabb varázslója… ennyit a nyugodt életről. Azusa élete a feje tetejére áll, de cserébe egy
egész aranyos családot is összeszed magának.
Habkönnyű, humoros és cuki kis isekai,
amin garantáltan mindenki jókat fog vigyorogni,
az meg már csak extra poén, hogy Azusa seiyuuje
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Ha azt mondom, hogy ez a KonoSuba alkotójának legújabb agymenése, akkor gondolom
már sokan pontosan tudják, hogy mire számítsanak: egy újabb, perverz humorral bőséggel beoltott hülyéskedésre. És nem is tévednek. Adott
egy világokat meghódító szervezet, a Kisaragi vállalat, akik egy újabb bolygót szemeltek ki a meghódításra. Le is küldik az egyik ügynöküket, akit
csak 6-osnak hívnak, és egy roppant idióta, öntelt
és arrogáns fazon. Kap maga mellé egy szöszi loli
android társat, akinek feladata, hogy terelgesse az ügynököt a célja irányába. A bolygó saccra
amolyan klasszikus középkori szinten lehet, majd
megérkezésük után találkoznak Aqua 2.0-val, akit
most épp Snow-nak hívnak, egy szintén idióta női

lovaggal, aki elviszi a két kémet a helyi palotába
és… mondjuk úgy, minden hülyeségbe belekeverednek. Ebben a sorozatban mindenki teljesen
dilis, de ezt el is várjuk, szóval aki egy pillanatig is
komolyan akarja venni az animét, az magára vessen. Nem annyira friss és eredeti, mint a KonoSuba volt, de attól még mindig nagyon vicces…

Ijiranaide, Nagatoro-san
(Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro)
A „Karakai Jouzu no Takagi-san” és az „Uzaki-chan wa Asobitai!” után befutott a harmadik
manga adaptáció, ahol egy szerencsétlen srácot
pusztán szeretetből(?) halálra szekál egy kiscsaj.
Itt is pontosan ez a helyzet, van egy erősen félénk
és magányos iskolás fiú, aki annyira jellegtelen,
hogy még a nevét sem tudjuk meg, de egyik nap
kiszemeli magának a suli egyik bajkeverője, Nagatoro; majd napi szinten a nyakára mászik, és a
legkülönfélébb módokon próbálja a szerencsét-

len srácot zavarba hozni. Mindent bevet annak érdekében, hogy „Senpai” arca vörösödjön a kínos
piszkálástól. Persze azért kiderül, hogy Nagatoro,
bár látszólag egy klasszikus „bully”, de valójában
azért egy határt nem lép át, mert idővel megkedveli a srácot (egyesek szerint egyenesen fülig
szerelmes belé). A legviccesebb része a sorozatnak mégis azok a pillanatok, amikor a lány ellen
fordul a saját fegyvere és a végén mind a ketten
ott állnak kínos feszengésben, hogy „ezt nem így
terveztem”.
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Azóta különféle férfiaknál húzta meg magát éjszakákra, amiért a testével fizetett rendszeresen.
Yoshida ezen teljesen ledöbben, hogy egy ilyen
fiatal és látszólag naiv és ártatlan lány ilyen módon élje az életet. Sayu többször is nyomatékosítja, hogy bármikor készen áll „fizetni” a szállásért,
de meglepetésére olyan reakciót kap erre, amivel
még nem szembesült. Yoshida ugyanis közli vele,
hogy szexről szó sem lehet (mert kiskorú és egyéb
indokok), viszont maradhat a lakásban, ha elvégzi
a házimunkát és felhagy a korábbi életével. Sayu
nem nagyon érti, mert eddig minden férfi gondolkodás nélkül ágyba vitte, de belemegy és elkezdődik a közös életük, Sayuból pedig lassan feltörnek
az elfojtott érzelmek és tragédiák.
Nagyon komoly témát boncolgató, de mégis néha kimondottan humoros és aranyos, enyhén
romantikus sorozat, nagyon tudom ajánlani mindenkinek, főleg az idősebbeknek.

Csak azoknak tudom ajánlani, akiknek bejött a korábban említett Takagi-san és Uzaki-chan,
ők biztosan nem fognak csalódni Nagatoróban
sem.

Super Cub

Na itt most bajban vagyok, mert erről az
animéről nagyon nehéz érdemben bármit is mondani, ami szerintem sokaknak felkeltené az érdeklődését, mert ez az egész sorozat egy lány és
az ő Honda Super Cub motorjáról szól. Nem keverednek nagy kalandokba, sőt semmi izgalmas
sem történik, csupán csak annnyi, hogy a nagyon
csendes és visszahúzódó iskolás lány, maga sem
tudja, miért, de nagyon leárazva vesz egy használt motort és azzal kezd el járni suliba. A motort
lassan megismeri, egyre bátrabban használja, sőt
lassacskán megtanulja szerelni is, olajat cserélni
stb. Eszméletlenül nyugis és békés anime, ami nekem nagyon bejön, mert szinte relaxációs, de biztos vagyok abban, hogy sokaknak ez maga lesz a

halál unalom. Én mégis azt javaslom, hogy adjatok
neki egy esélyt, mert bár le se tagadhatja, hogy
egy Honda reklám, de ennek ellenére nagyon szerethető és érdekes is.

Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou. (I Shaved. Then I
Brought a High School Girl Home)
Röviden csak Higehiro (említettem már,
hogy mennyire röhejesek ezek a hosszú címek?),
és a banálisnak hangzó témaválasztás senkit ne
tévesszen meg, ugyanis jelenleg ez a szezon egyik
(ha nem egyenesen a) legjobb sorozata.
Átlagos „salaryman” Yoshida egy este szerelmet vall kolléganőjének, akitől sajnos elutasítást kap. Bánatában egész este iszik, majd mikor
erősen alkoholos állapotban hazafelé dülöngél,
az egyik utcai lámpa alatt egy kuporgó fiatal lányt
talál. Mikor megkérdi, hogy miért nincs még ott-
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Vivy: Fluorite Eye’s Song
hon, akkor a legnagyobb meglepetésére azt a választ kapja, hogy nincs hova menni, had maradjon
a férfinál éjszakára… meghálálja. Yoshida rábólint, hazaviszi a lányt, majd bezuhan az ágyba és
elalszik. Másnap reggel józanul már Yoshida enyhén bepánikol, mikor egy alulöltözött iskolás lányt
talál az ágyában. Miután gyorsan tisztázták, hogy
nem történt semmi köztük az éjszaka (a lány minden próbálkozása ellenére sem), elmondja, hogy
Sayunak hívják, 17 éves és elszökött otthonról.

Őszintén szólva, két olyan zsáner van az animéken belül, ahol nagyítóval kell keresni a tényleg
értékelhető alanyokat, a horror és a science fiction. Ezért is örültem, hogy végre kapunk egy kicsit
komolyabb sci-fit, bár az a tény, hogy ugyanaz írta,
mint aki a Re:Zero-t, azért egy picit aggodalommal
töltött el, de szerencsére úgy tűnik, felesleges
volt. A Vivy egy nagyon profin összerakott dráma,
ami ezúttal a mesterséges intelligencia kérdését
járja körbe.
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Valamikor a nem-is-olyan-távoli jövőben létezik
egy vidámpark, ahol a látogatókat különféle androidok szórakoztatják. Ilyen droid Vivy is, aki lényegében a legelső prototípusa az MI-vel rendelkező, teljesen humanoidnak tűnő példányoknak.
Vivy egyetlen célja, hogy minden nap kiálljon a
pici színpadára és dalokkal szórakoztassa a néha
elég hiányos létszámú közönségét. A monotonitást egy nap az töri meg, hogy egy magát Matsumotónak nevező MI jelenik meg a fejében, aki azt
állítja magáról, hogy a jövőből utazott vissza 100
évet, Vivynek pedig segítenie kell megelőzni egy
világméretű katasztrófát. A jövőben ugyanis kitör
egy hatalmas háború az emberek és a robotok között, és azért jött vissza, hogy ezt megállítsa (jah,
kicsit Terminátoros).
Vivy persze kezdetben nem igazán hisz neki
és nem is akar ebbe belefolyni, de hamarosan kiderül, hogy Matsumoto nem viccelt: elkezdődnek
azok a láncreakciók, amik az emberiség pusztulá-
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sához vezethetnek. Így indul el Vivy, hogy újraírja
a jövőt… ami nagyon nem lesz egyszerű és áldozatmentes.
Gyönyörű látványvilág, izgalmas történet
és meglepően komor hangulat, ezek jellemzik
leginkább ezt a sorozatot, amit főleg a sci-fi rajongóknak tudok elsődlegesen ajánlani. Néha picit
tömény és szomorkás, de sokaknak pont ez fog
benne tetszeni.

Fumetsu no Anata e
(To Your Eternity)
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban,
egy nagyon melankolikus anime, amit Ooima Yoshitoki mangájából adaptáltak. A mangakát leginkább az előző művéről, a Koe no Katachiról ismerhetitek (amely jelen pillanatban az első helyen áll
a MAL filmes listáján), és most is hasonló komor és
komoly történetet hozott nekünk.
A történet kezdetén egy természetfeletti
halhatatlan lény egy pici golyót dob le a földre,
hogy megfigyelje, mi történik vele az évek alatt. A
golyó felveszi a környezete alakját, kezdetben egy
sima kődarabként várakozik hosszú évekig, amikor
egy zord télen egy sebesült fehér farkas érkezik.
Az állat nem bírja tovább, belehal a sérülésébe,
majd a kő felveszi az alakját, maga is farkassá, de
ami fontosabb, élőlénnyé változik. Elindul tovább
azon az úton, amit az eredeti farkas szeretett vol-

na megtenni, így találkozik az első emberrel, egy
fiatal fiúval, aki egyedül él egy viskóban. A farkas
megtanul alapvető dolgokat, mint pl. enni-inni,
alapvető zajokra figyelni, folyamatosan tanul,
a srácnak pedig fogalma sincs, hogy a háziállata
nem valódi.
Huuu, nem is mesélem tovább mert iszonyat érdekesen alakul a sorozat, a „lény” mivel
totálisan halhatatlan, ezért korszakokon átívelően járja a világot, mindenhol tanulva egy picit az
emberekről, a kultúrákról, bár kezdetben a tudata
egy újszülött gyerekével vetekszik, de fokozatosan fejlődik. Nagyon furcsa és szokatlan az anime
stílusa, de lebilincselően izgalmas. Ha jót akarsz
magadnak, akkor adsz neki egy esélyt, nem fogod
megbánni!

Most ennyi lett volna a rövid ajánlóm, de a
szezonból még legalább ennyi címet hozzá lehetne
csapni, mert még volt, amibe idő hiányában bele
se tudtam kezdeni.
Nagyon elégedett vagyok az eddigi idei terméssel, de számomra az igazi főfogás majd nyáron érkezik. Alig várom… főleg, hogy addigra már
talán a vírustól is felszabadulunk valamennyire és
még a rendezvények is elindulhatnak.
Kitartást addig mindenkinek, és nézzetek
ZombieLand Saga-t!
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Catrin véleményei
Magamhoz képest most elég sok címet
kezdtem el követni a szezonban. A többiek írtak
a Jouranról, Kingdomról, KoiKimóról és a csupán
5 részes Gokushufudou-ról (eléggé egyetértek velük), így ezeket már nem részletezném. Eddig kb.
mindegyik tetszik: a Jouran érdekes, de működhetne még jobban, a Kingdom hozza a szokásos
színvonalat a nagyszerű karaktereivel és csatáival,
a KoiKimo itt-ott fárasztóan sablonos, de egész jól
szórakoztat, a Gokushufudou háztartásbeli jakuza
férjével pedig nem lehet betelni (az endingjét különösen imádom)!
Azért van még néhány cím, amit nézek, két
japán és két kínai, így ezekről is essen néhány szó.

Mashiro no Oto
A shamisen érdekes hangszer, hangzása
egyedi és csodálatos, pergősebb zenéi egyszerre
keltenek tradicionális és modern hatást. Totálisan
távol-keleti, rendkívül szép, és ebben a sorozatban kellő mennyiségben élvezhetjük is, ahogy a
karakterek zenélnek!
Röviden: ez az anime nagyszerűen működik, még úgy is, hogy a történetével kapcsolatban
kicsit vegyesek az érzéseim, de ez semmi rosszat
nem jelent.
A cselekmény eleje érdekesen indít: Sawamura Setsu lelép otthonról nagyapja, a legendás
shamisen mester halála után… Pontosabban vi-
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dékről Tokióba költözik, hogy megtalálja önmagát, a saját shamisen stílusát gyásza és nagyapja
árnyékában. Persze kvázi nincstelenül elég nehezen boldogulna, de egy vagány lány segít neki,
híres(en gazdag) anyja is előkerül, így hamar beindul az új élete. Ettől fogva irány egy tokiói középiskola, ahol folytathatja tanulmányait, néhány
lelkes osztálytárs képében pedig barátokra és
klubtagokra lel! Mert na ná, hogy a suliban alakul
egy shamisen klub! Első körben erre a szokásos tini-zenélős tartalomra nem vágytam, mert láttunk
már elég iskolás klubot, de nem bántam meg,

hogy végül elkezdtem ezt a sorozatot. Egyrészt a
srácok jól működnek, nincs túlragozva a fejlődési
folyamatuk, versenyre is viszonylag hamar sor kerül, és más elemek, felnőtt művészek is színesítik
a sztorit; másrészt tényleg minden részben annyi
shamisen játékot, jobbnál jobb zenéket kapunk,
hogy már csak ezért a fókuszért és hangzásért totálisan megéri követni az animét. Persze vannak
érzelgősebb, sablonosabb megnyilvánulások, de
a hangszer bemutatása, animációja és a hosszú
dalok isteniek!
Az OP-ED zenék is tetszetősek, persze ezek
nem önálló shamisen zenék, de megjelenik bennük a hangszer. Csak kicsit sajnáltam, hogy az első
openinget 5 rész után leváltották, mert azt jobban szeretem.
Annyi hátránya van még a sorozatnak, hogy
futó mangát adaptál (fogalmam sincs, mennyit
dolgoz fel belőle), így zárás még talán nem várható. Viszont így is mindenkinek ajánlom, akit érdekelnek a távol-keleti zenék és hangszerek.

Az alapszitu egy baromság, a „romantika”
része pedig klisésen nyomulós és bosszantó, de
szeretek néha hülyeségeket nézni. Szóval adott
Shion, a napbarnított srác és haverja, a nőcsábász
Rui, akik csajozni indulnak, de egy fura drog miatt
Shion nővé változik… Rui pedig nehezen tud (pontosabban nem is akar) neki ellenállni. Szerencsétlen srác persze szeretné visszakapni a testét, ami
időnként sikerül is neki, de aztán megint visszaváltozik bögyös lánnyá… Rui persze nem zavartatja
magát, neki Shion jöhet férfiként is, így nyomul
tovább, aztán mindenki tudja, mi lesz ebből.

Kuro Gal ni Natta kara
Shinyuu to shitemita.
Ez egy rövid, 8x7 perces kis szösszenet a
ComicFesta weboldalon. Az utóbbi években ennek keretében adaptálnak ecchi-hentai-BL mangákat ilyen rövid, nem túl színvonalas, de lényegretörő formában. A részekből mindig készül egy
rövidebb, vágott, kb. 3-4 perces változat, és egy
vágatlan hentai változat.
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Igen, ez a sorozat vacak, bár a ComicFesta
előző darabjaihoz képest egész érdekes, hogy váltakoznak benne a hetero és yaoi jelenetek. Amit
pozitívumként tudok felhozni (a nyomulás miatt
kevésbé működő elfogadós üzenet mellett), az a
seiyuuk játéka, különösen Yamamoto Kazutomié.
Aki ismeri a munkásságát, az tudja, hogy gyerekes, már-már lányos hangja miatt fiatal fiúkat, trap
karaktereket is alakít, ami itt is adott volt, hiszen
Shion női és férfi alakját is ő játssza. Kicsit talán
a váltás miatt a férfi formát is néha túl rikítósra/
görcsösre vette, de végülis illett a karaktere személyiségéhez.

Ami a donghuákat illeti, szerettem volna ebbe a számba a Thousand Autumnsról egy
hosszabb cikket írni, de végül nem maradt időm
rá. Viszont a következő AniMagazinba akkor már
bővebb bemutatót tervezek, mivel nemcsak az
animét sikerült végül feliratosan is befejeznem
(imádom!), hanem az eredeti danmei regényt is
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elolvastam (amit még jobban imádok!). Tehát a júliusi számban szó lesz még ezekről, ahogy a chibi
sorozatáról és az audio dramájáról is! Addig az új
éreklődőknek ajánlom figyelmébe a rovat előző
részét, amelyben már írtam véleményt a donghua
változatról.
Persze nemcsak a Tencent hozza itt nekünk
az érdekesebb címeket, hanem a Bilibili is. A jelenlegi felhozatalukból kettőt követek.

Liang Bu Yi (No Doubt In Us)
Egy webmanhuát adaptáló, részenként 10
perces kis történelmi romkom. Főszereplőink egy
császári pár, akik egy nap vízbe esnek és testet
cserélnek, így kénytelenek a másik feladatit ellátni, amíg nem kapják vissza saját testüket. Ez persze számos mókás, jobbnál jobb szituációt szül.
Kezdve azzal, hogy egyébként is civakodós párosról van szó, akik most kénytelenek egymást segíteni, és persze egyiküknek sem könnyű a császári és császárnéi feladatokat ellátni. Nehézségek

adódnak a hivatalnokokkal és az ágyasokkal kapcsolatban is, nem beszélve a rokonokról és egyéb
gondokról (pl. menstruációs fájdalom), de egyre
jobban megoldják a dolgot. Így persze a kapcsolatuk is egyre bizalmasabbá, szeretetteljesebbé
válik.
Eddig kedves, poénos sorozat, ami a trailerből ítélve később kicsit drámaibb irányt is vehet,
meglátjuk, a témája mindenképp érdekes. Szórakoztató nézni, hogyan játsszák a hirtelen jött szerepüket. Egyedül a látvány az, ami bőven lehetne jobb: a dizájn illik hozzá, de ez az egyszerűbb,
csúnyácska 3D nem a kedvencünk. Viszont hamar
hozzászokik az ember, és időnként chibi rajzokkal
is ellensúlyozzák, így nem érdemes csupán emiatt
lemondani a sorozatról. Könnyed kikapcsolódásnak és donghua adagnak teljesen működik.

Tian Bao Fuyao Lu 2. évad
Az első évada tavaly futott, de korábban
még nem írtam róla, egyrészt utólag néztem meg,

másrészt nem is igazán tetszett. Ennek ellenére
nézem tovább, mert azért mókás volt, és még nagyon az elején tart a sztori, bármi megtörténhet.
Az alapszitu és az első évad egész cselekménye eléggé sablonos: adott egy ötfős ördögűző,
vagy inkább mondjuk úgy, démonölő csapat, akiknek a munkáját, nyomozását, konfliktusát és harcát követhetjük. Érdekesség, hogy legfiatalabb
tagjuk maga is félig démon, de a csapat többi tagja is különc alak… akik csak most verbuválódtak
össze, így még szokniuk kell egymás hülyeségét
és tehetségét.
Adott tehát egy érdekes fantasy világ egy
nem túl eredeti cselekménnyel, aminek a folytatásában végre elszakadunk a korábbi fárasztó, rókadémonos esettől, hogy új, zordabb, hidegebb,
háborúsabb vidékre kövessük hőseinket. Az új
szituáció és karakterek is kicsit érdekesebbnek
tűnnek, továbbá a regénye ennek is danmei, tehát várható a csapat főnöke és legfiatalabb tagja
között némi vonzalom alakulása is.
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anime szubjektív
egyet is értek a többiekkel. Bár amennyit mostanában írok a szezonos részbe, ahhoz képest ez is
sok. Így most szótejtek a Jouranról és a Kingdom
harmadik évadáról.

Jouran

Azért is mondom, hogy „némi”, mert a cenzúra miatt, ezt a készítők csak sejtetik. Mindenesetre ez
is egy néző-motiváló tényező lehet… bár nekem
sajnos még nem igazán sikerült megkedvelnem
a főszereplőket. Annyira… szerencsétlenek… és
kissé röhejesek… persze nagyon pretty fiúk.
Igazából a szép dizájn és hátterek sem javítanak sokat a dolgon, mert a 3D animáció sokszor
kínos vagy gagyi, olcsóbb játék CG hatását kelti.
Különösen a hajakon nevetek mindig… ahogy
megállás nélkül hullámzanak és lebegnek (zárt
szobában is!), mindig elállva a karakterek testétől… ugyanígy a ruhák alja. Valami borzasztó.
Mindenesetre egész jól leköt az akciója és
szedett-vedett csapata, így az OP-ED-del együtt
20 perces részek igazán hamar elrepülnek.

Hirotaka véleményei
Ezúttal igen keveset írok a szezonról, mivel
a Fumetsuról, a Vivyről és a Cup Mo-ról már írtak
előttem, így nem akartam duplikációt gyártani, és

< Tartalomjegyzék

Nagyon érdekes anime, már azzal kitűnt
a fantasy-isekai sárból, hogy történelmi vonallal
igyekezte behálózni a nézők figyelmét, még ha az
erősen alternatív is. 1931-et írunk, és még Tokugawa uralom van (a valódi történelemben a sógunátus az 1860-as évek közepén megbukott, utána
a Meiji restauráció, majd a Sóva, azaz Hirohito császár korszaka következett.). De a Jouranban még
a sógun uralkodik Edo felett egy szép kastélyban,
körülötte tradicionális házakkal, de persze van
már villamos, autó és függővasút(hoz hasonló jármű is). Főszereplőnk Sawa, aki egy sógunátusnak
dolgozó, afféle kémcsapat tagja, így míg nappal
könyveket árul, addig éjjel a rendszer ellenségeire
vadászik, akik nem mellesleg szörnnyé is képesek
változni. Sawának is különleges ereje van: „mahou
shoujósan” erősebbé válik. Azonba valódi célja,
hogy bosszút álljon családja gyilkosáért. Ugye,
hogy nagy összevisszaság?

hogy az egész anime olyan, mintha nem igazán
tudná hová is tart, vagy hova akarna kilyukadni,
érdekelt, mi lesz tovább. Az anime második fele
már sokkal érdekesebb és fordulatosabb, a legjobban úgy tudnám megfogalmazni, mintha egy
meiji korban írt japán népmese feldolgozása lenne. Legalábbis hangulatában kezd egyre inkább
ilyen hatást adni számomra.

tős, a megszokott animegrafikába keverték a tusrajz szerű ábrázolást, ami főként a harcoknál van
jelen.

Mindezek ellenére bőven lehetne jobb, ami
főleg a történetvezetésre és a cselekmények kibontására érvényes.
Az anime sokszor ködös, hiányos, a párbeszédek többször üresek, és csak részben foltozzák
be az űrt, viszont ahhoz elég egyszerű, hogy kitaláljuk, mi a helyzet. Szóval nem mondanám rossz
animének, de még lehetett volna ezen dolgozni.
Viszont ez egy friss stúdió és a forgatókönyvíró
is újonc, így valahol nem is csoda, hogy ilyen lett.
De jó, hogy bevállalták ezt az animét, és remélem,
lesz még több történelemből merítő anime a közeljövőben. A grafika eléggé érdekes, de tetsze-

Amúgy ez főleg azoknak jelent valamit, akik
látták az első két évadot. Gyakorlatilag folytatódik Qin háborúja a többi hat királyság ellen Kína
egyesítéséért, vagyis ebben az évadban pont fordítva van: a Koalíciós sereg történetívet dolgozza
fel az anime, és megint többezres seregek feszülnek egymásnak a hatalmas csatatéren. Az ütközet
grandiózus, és bár a sok-sok ember CG, az animáció nagy része rendesen rajzolt, ami sokat dob az
egészen, ismerve az első évad látványát, amit sikeresen elengedtek. Nagyon menő, nagyon epic,
és bár kihagytak pár dolgot a mangából, alapvetően jó adaptáció.

Kingdom 3
Röviden és tömören: A Kingdom jó, nézzetek Kingdomot. Ennyi, vége.

Az első pár részben nem igazán tudtam
hova tenni az animét, még azt sem tudtam eldönteni, hogy tetszik-e. De aztán ahogy haladt előre
a sztori (szerencsére nem sokáig tartott az epizodikusság), úgy kedveltem meg, és annak ellenére,
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