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anime szubjektív
Yuuko véleményei
Míg tavasszal több mint 10 sorozatot néztem hetente, addig első ránézésre a nyáriból alig
néhány sorozat keltette fel az érdeklődésemet –
és abból kettő folytatás. Mindenesetre először is
itt van pár végső benyomás az előző szezonról.
Ebben a szezonban két olyan sorozat is
befejeződött, amit már évek óta figyelemmel kísértem. Az egyik a Fruits Basket, a másik pedig a
Nanatsu no Taizai. Azonban míg az előző szezonkedvenc lett, addig az utóbbi befejezésével már
sokkal nagyobb gondjaim voltak. A Furuba a 13
rész ellenére (az eddigi évadok 25 részesek voltak) is képes volt egy kissé gyors, ám logikusan felvezetett és érzelmes zárást biztosítani, viszont a
Nanatsu no Taizai befejezése számomra nem volt
méltó sem a történethez, sem az első két évadhoz. Az utolsó történetívvel már a mangánál is
voltak problémáim, azonban a rajzolás és a cenzúra megmaradása miatt egyszerűen nem tudott ér-
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zelmileg bevonzani a sorozat. Mindezek ellenére
maga a történet és az első két évad örök kedvenc
marad, valamint azért sem a harmadikat, sem ezt
a negyediket nem utálom. De azért csalódott vagyok, hogy az első stúdió nem vitte végig, mert
biztos vagyok benne, hogy akkor sokkal méltóbb
lett volna a befejezés.
Kedvenc vagy éppen olyan sorozatok, amik
pont azt nyújtották, amit ígértek
Nem meglepő módon az egyértelmű szezonkedvenc számomra a Fruits Basket Final lett,
bár tényleg nagyon nehéz volt elengedni a sorozatot és a karaktereket (már egy cikk is készülget
az egész sorozathoz). Ezt követi meglepő módon
az Odd Taxi, amit szerencsére egyben néztem
meg. Bár elsőre nagyon nem keltette fel az érdeklődésem, a pozitív visszajelzések meggyőztek,
hogy érdemes adni neki egy esélyt, és egyszerűen
imádtam.
A két sportanime közül a Shakunetsu Kabaddi a közepe felé kissé vesztett a lendületből,
míg a Bakuten!! éppen hogy a végére kapcsolt rá.
Mindkettő egészen korrekt sportanime volt, és
nem ment rá az indokolatlan fanservice-re. A két
isekai is végig szórakoztató volt (Slime Taoshite
300-nen Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita és Seijo no Maryoku wa Bannou Desu), bár egyik
sem volt nekem túl maradandó. Azért remélem,
hogy a Seijo kap majd valamikor egy folytatást. A
Slime Taoshite sajnos egy idő után túl önismétlő-

És amik nem teljesítették az elvárásokat
(legalábbis számomra)

és laposabb lett, mint vártam. Pedig az alapötletből simán ki lehetett volna hozni egy zseniális
sorozatot. Nem volt kifejezetten csalódás, hogy
nem tudtam élvezni a Sentouin, Hakenshimasu!-t
– lévén, hogy alapból nem voltak nagy elvárásaim irányába… De arra most már végleg rájöttem,
hogy egyszerűen ez a fajta – perverz főhős egy
csomó lánnyal együtt perverzkedik, akarom mondani próbálja megmenteni/leigázni a világot – stílus nekem nem jön be.
Mindenesetre a tavaszi szezonban több
olyan sorozat volt, amin viszonylag jól szórakoztam, mint amit utáltam, és őszintén szólva ez után
a hatalmas kínálat után a nyári isekai dömping
eddig kissé csalódás számomra. De szerencsére
azért most is van pár sorozat, ami érdekel, és még
néhány, amikkel egyelőre csak szemezgetek.

A Dragon, Ie wo Kau sajnos csalódás lett,
mivel előzetes elvárásaim ellenére végül az Odd
Taxi volt számomra a szezon elborult rejtett
gyöngyszeme, és ez a sorozat sokkal unalmasabb

„...őszintén szólva ez után
a hatalmas kínálat után a nyári
isekai dömping eddig kissé
csalódás számomra.”

vé vált, míg ezzel szemben a Seijo előnyére vált a
normális és kedvelhető isekai főhősnő, valamint
az is, hogy a sorozat nem ment el a reverse hárem
irányába.
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Vanitas no Carte
A sorozat egy legendával indít egy Vanitas
nevű vámpírról, akit a saját fajtája is kitaszított,
mivel nem a vörös, hanem a kék telihold idején
született. Vanitas megalkotott egy grimoárt (varázskönyv), amely segítségével egy nap majd
bosszút fog állni a vámpírokon. A történet főszereplője egy Noé nevű fiatalember, aki mestere kérésére kutat a legendás könyv után. Azonban még
csak Párizsba sem kell érnie, hogy elkezdhesse
nyomozását – léghajója fedélzetén egy különös
potyautasba botlik, aki éppen a hírhedt grimoárt
szorongatja a kezében! A sorozat meglepően humoros interakciókkal indít, azonban már a bevezető is valami baljós dolgot sejtet. Őszintén elég
nagy elvárásaim vannak a történet felé, talán ez
volt az egyetlen a szezonban, amit már nagyon
vártam. A mangaka előző műve, a Pandora Hearts
mind történet, mind karkaterek, mind pedig rajzolás szempontjából nagy kedvencem, és remélem, hogy hozni fogja legalább a PH színvonalát.
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A karakterdizájn már most a kedvencem, valamint
ennek is Kajiura Yuki szolgáltatja a zenéit, akinek
imádom a stílusát.

The Duke of Death and His Maid
Ez volt a második sorozat, aminek már vártam az indulását, mert nagyon tetszett a karakterek kinézete, és a történet is felkeltette az érdeklődésemet. Főszereplő hercegünket elátkozta egy
boszorkány, és emiatt minden élő dolog, amihez
hozzáér, meghal. Emiatt magányosan él családja

legeldugottabb vidéki birtokán. Csupán hűséges
komornyikja, illetve a gyönyörű cselédlány, Alice
azok, akiket nem riaszt el az átok. Alice egyik kedvenc elfoglaltsága főszereplőnk zavarba hozása,
és ehhez bármit bevet – legyen az a szoknyája felhúzása vagy akár célzatos megjegyzések elejtése.
Mindketten gyengéd érzelmeket táplálnak egymás iránt, azonban a tudat, hogy mégsem érhetnek egymáshoz, nagyon nehéz a herceg számára.
Éppen ezért eltökéli, hogy mindenképpen megtöri az átkot. Egy idő után nekem kicsit unalmasak
voltak Alice állandó provokációi, de ezt némiképp
enyhítette az, hogy egész aranyos romantikus jeleneteket kaptunk már az első részben is. Illetve a
második rész már sokkal jobban tetszett, mint az
első.

Uramichi Oniisan
Az élet bizony nem fenékig tejfel! A 31 éves
Omota Uramichi egy gyerekeknek szóló tévéműsor egyik szereplője. Sosem gondolta volna, hogy

végül egy rakás gyerek között fog kikötni, de így
alakult az élet. A tornagyakorlatok bemutatása
alatt szinte végig egy mosolygós maszkba merevedik az arca, de a gyerekek ártatlan kérdései
olykor kizökkentik, és megejt pár pesszimista, cinikus megjegyzést az élettel kapcsolatban. Elég
furcsa és tényleg egyedi sorozat, előreláthatóan
közel sem ez lesz a nyári szezon legnépszerűbb
műve, azonban számos ember tudhat azonosulni
főszereplőnk egy-egy megjegyzésével. Valamint a
maga elborult módján tényleg jól lehet rajta szórakozni, csak ne váljon a későbbiekben önismétlővé.

„A tornagyakorlatok bemutatása
alatt szinte végig egy mosolygós
maszkba merevedik az arca, de a
gyerekek ártatlan kérdései olykor
kizökkentik, és megejt pár
pesszimista, cinikus megjegyzést
az élettel kapcsolatban.”
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Re-Main
A szezon kötelező sportaniméje, ami ezúttal vízilabdázókról szól, azonban a történet kicsit
egyedibb kiindulóponttal rendelkezik, mint társai.
Kiyomizu Minato családja balesetet szenved egy
versenyről hazafelé tartva, emiatt pedig a srác
több mint fél évig kómába kerül. Magához térve
azonban semmire sem emlékszik 3 évre visszamenőleg. Ami éppen lefedi vízilabdázó karrierjének legszebb és legsikeresebb időszakát... Minato nem igazán szeretne újra vízilabdázni, hiszen

vagy három tanévnyi anyagot kell újra a fejébe
gyömöszölnie, és persze a rehabilitáció sem fejeződött még be. Miután sikeresen felvételizett
a szomszédos suliba, úgy dönt, hogy itt az ideje
újrakezdeni a dolgokat, de egy őt istenítő alsóbb
éves és új iskolája lelkes vízilabdacsapatának kapitánya is fejébe veszi, hogy újra játszania kéne. Valamint egy gyönyörű lányba is belefut menekülés
közben, akivel láthatóan közeli kapcsolatban volt
a balesete előtt… Eddig nagyon tetszik, kíváncsi
vagyok, hogyan fog alakulni a történet, és azért
rendezni fogja-e a kapcsolatát a régi csapatával
is, akiket ugye teljesen elfelejtett. A grafika is tetszik, a sportot magát is szeretem (nézni), úgyhogy
remélem végig tartani fogja ezt a színvonalat.

második évada. De itt van még a Kobayashi-san
Chi no Maid Dragon S is, amely a KyoAni első teljes
sorozata lesz a tragédia után. Az első évad rendezője, Takemoto Yasuhiro is ekkor hunyt el, így a
második évadot már Ishihara Tatsuya rendezi, de
a forgatókönyvet még Takemoto-san készítette
el, és az emléke előtti tisztelgésként az ő nevét is
feltüntették a második évad készítői között.

Filmek terén már sokkal több mindent várok, viszont azokra sajnos még fogok is egy jó ideig… Mindenesetre biztosan meg fogom nézni a
Boku no Hero Academia 3. filmjét és az új Nanatsu
no Taizai-filmet, ami talán nem lesz a változatosság kedvéért szétcenzúrázva. Illetve a Shika no Ou
története és a Belle is érdekesen hangzik már csak
a rendező személye miatt is, aki nem más, mint
Hosoda Mamoru (Wolf Children (AniMagazin 11.),
The Boy and the Beast (AniMagazin 29.)).
Folytatások terén is azért van pár nagyon
várós címem, de inkább megvárom, amíg teljesen
befejeződnek. Ilyen például a Tensei Shitara Slime
Datta Ken második évadának második fele, illetve a My Next Life as a Villainess, vagyis a Bakarina
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Balu véleményei
Azt kell mondanom, hogy így a friss animék
rendszeres követésének első évfordulójára egy hihetetlenül erős szezont kaptam. Még a téli sem
volt ennyire durva, hogy ilyen sok felkeltse az érdeklődésem, és hogy ilyen sok ténylegesen jó legyen.
A listából hiányzik még minden olyan, amit
majd akkor szeretnék elkezdeni, ha már az egész
évad kint van (mint a Fumetsu no Anata e, a Mairimashita! Iruma-kun második évada, talán a Tokyo Revengers, illetve ha valamikor beérem a BNHA-val a 4 évadnyi lemaradást, akkor az is), plusz
van három, amibe belenéztem, de nem ragadtak
magukkal: az egyik a Osananajimi ga Zettai ni
Makenai Love Come, aminek az első részét nem
tudtam élvezni, a másik meg a TWEWY, egy videójáték-adaptáció, amiről olvastam, hogy szörnyen
összecsapott volt az első rész, de nekem maguk
a karakterek sem voltak szimpatikusak, ezért nem
folytattam. A harmadik az SSSS.DYNAZENON, egy
átlagosnak tűnő mecha, amibe személyes okokból
belenéztem, de nem kötött le annyira, hogy folytassam. Terveztem még a Jourant, de lebeszéltek
róla, három független helyről is azt a visszajelzést
kaptam, hogy összevissza a történetvezetés.
OVA-ból kettő volt, ami érdekelt és megnéztem. Az egyik a Kaguya-sama wa Kokurasetai.
Ez a rész olyan volt, mintha vettük volna a Shoku-
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gekit, és elkülönítettük volna az ecchit és a főzést
az epizód elejére és a végére. Az eredeti szériához
hűen vicces volt, tetszett, ahogy a cenzúrát parodizálta, jól elszórakoztattam magam rajta. (Nem,
nem úgy.)
A másik a Jaku-chara no Tomozaki-kun két
rövidke része volt, ahol most nem Tomozaki került főszerepbe, hanem a többiek. Az első kifejezetten tetszett Fuukával, a második nem annyira
jött be, mert egyébként sem kedvelem annyira
Mimimit és Tamát, de nem volt rossz, valamennyit
hozzátett a történethez.
És akkor hosszú bevezetés után itt a saját
top 20-as animelistám a 2021-es tavaszi animeszezonból:

20.
Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui
Comedy, Romance, Slice of Life
6,5/10 hétről hétre
Az egyik legjobb openinget és endinget
kapta, viszont ezeket mondanám az anime fénypontjának is. Kis kikapcsolódásnak jó volt elnézegetni, viszont kicsit többet vártam tőle, mert
egész érdekesnek tűnt a trailer alapján. Nem
mondom, hogy nem voltak jó pillanatai, szerelmi
háromszögek, kis dráma, kis cukiság, mazochista
pasi. Csak ha Ichika nem szerette volna viszont
Ryót, akkor tényleg kimochiwarui és disgusting

lett volna, ahogy a cím írja. Illetve olvastam olyanokat, hogy milyen rossz a hangminőség, mintha
otthonról vették volna fel a szinkronszínészek, ez
nekem csak egy-egy helyen tűnt fel, de nem vagyok annyira igényes ilyen téren. Összességében
ajánlani nem igazán tudom, de legalább az openinget érdemes lehet meghallgatni, mert a 3. legjobb szám számomra a szezonban.

19.
Hige wo Soru. Soshite Joshikousei
wo Hirou.
Drama, Romance, Slice of Life
7,0/10 hétről hétre
Ez az az anime, ami nagyon jól indult, aztán
egyre ívelt lefelé nekem. Az eleje tökre tetszett.
Yoshida is szimpatikus volt, kifejezetten bejött a
hangja és a stílusa. És az is jó volt, ahogy a szexualitást kezelte, és helyretette Sayu elképzeléseit.
A slice of life része tényleg tetszett, viszont aztán
jött a dráma. Mintha nagyon komoly dolgokról

akarna szólni – amiket spoiler miatt most nem említek –, de valahogy nem sikerült neki. Nem érződött dramatikusnak, nem volt meg hozzá a kellő
atmoszféra. Yoshida is egyre inkább egy jellegtelen tökéletes karakternek tűnt, aki mindent megtesz azért, hogy Sayunak jó legyen, nekem már túl
valószerűtlen volt a vége felé. Aztán lehet, hogy
azért, mert eldöntöttem, hogy nem tetszik, de
a rajzolásban is több furcsaság tűnt fel a második felében. Az opening száma viszonylag jó, de
egyébként nem lett nagy kedvencem az anime.

AniMagazin / 035

anime szubjektív
18.
Mashiro no Oto
Drama, Music
7,0/10 hétről hétre
Bevezetés a shamisen világába. Erre pont
jó volt, eddig annyit tudtam róla, hogy egy húros
hangszer, viszont most már valószínűleg hangból
is felismerném. Egy-egy előadás tényleg lebilincselő volt. Az ending tök jó, az openingek közül
az első tetszett jobban, úgyhogy örültem, hogy
az utolsó részre visszatért. Viszont a sztori nem
annyira kötött le, a főszereplő pedig nem egy
szerethető karakter, a lényegesebb karakterfejlődése szerintem csak az adaptált cselekmény után
fog elkezdődni. Ettől függetlenül elnézegettem
szombatonként a reggeli mellé, és nekem külön
plusz volt, hogy a karaktereknek egy része Tsugaru-ben nyelvjárást beszélt.

17.
Dragon, Ie wo Kau.
Comedy, Fantasy
7,0/10 hétről hétre
Lehetett volna a hidden gem comedy a
szezonban, mint az előzőben a Design-bu vagy az
ősziben a Maou-jou de Oyasumi, de sajnos annyira jó nem volt, mint azok. Ettől függetlenül voltak
egészen vicces pillanatai, vasárnap délutáni agymenésnek elment. A világa szerintem eléggé általános fantasy világ, de a főbb karakterek egész
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szimpatikusak voltak, főleg Dearia. Lettyvel, a félős és esetlen sárkánnyal sajnos sokszor tudtam
azonosulni. Ami viszont meglepett, hogy egész
sok ingatlanos fogalom, adó és egyebek is előkerültek benne, igaz, többnyire csak viccforrásként.
Ajánlani viszont nem annyira tudom, akkor már inkább az említett másik kettőt érdemes megnézni.

16.
Yakunara Mug Cup Mo
Comedy, Slice of Life,
Cute Girls Doing Cute Things
7,0/10 egyben
Cuki volt, meg tetszett, hogy a kerámiával
foglalkozott, de a lányok többnyire csak idegesítettek, nem igazán az esetem. Ezt terveztem írni
legalábbis az elején. Igazából csak azért vágtam
bele, hogy tudom-e ajánlani a kerámiával foglalkozó ismerősömnek, aki nem igazán jártas animékben, bár korábban én is kipróbáltam már az
agyagozást. Viszont ahogy néztem, a Locodolra
emlékeztetett. Egy létező – egészen véletlen pont
a kerámiáról híres – városban játszódik (Tajimi), és
ha nem is a város bemutatása a cél, akad egy-egy
helyi kifejezés, szokás, egy dallam, amit a helyi rádióban adnak. És az ilyet tudom értékelni. A végére
egyébként a lányokat is megszerettem, főleg Touko-senpait. (Illetve feltűnt, hogy nagyon tetszik az
apuka hangja, Ishikawa Kaito volt az, az egyik kedvenc szinkronszínészem.) Igazából egészen élveztem is, főleg ahhoz képest, hogy egy short anime

15 perces részekkel, de pont ezért volt tökéletes
erre az időszakra, amikor komolyabb sorozatokat
néztem vele párhuzamosan. Már be van jelentve a folytatás, szerintem nem fogom kihagyni.

15.
Seijo no Maryoku wa Bannou desu
Fantasy, Romance, Slice of Life, Isekai
7,0/10 hétről hétre
Amikor megláttam a trailert, biztos voltam
benne, hogy nézni fogom, pedig abban nagyjából csak egy üres szoba volt. De annyira gyönyörű
volt a rajzolása, illetve a könnyed slice of life-szerű isekaiokat is szeretem. Lehet, hogy túl nagy elvárásokkal indultam neki, mert az elején eléggé
csalódott voltam, de a végére már csak úgy élveztem. Az első, ami feltűnt, hogy a karakterek nem
annyira szépek, mint a környezet. Főleg a férfiak
dizájnja nem tetszett, ami nem túl előnyös, ha a
szereplők háromnegyede pasi (de nem reverse
hárem amúgy).
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Azért volt egy-egy jó pillanat, ahol például Hawk is
lenyűgöző és cuki volt egyszerre, de női karaktereknél ez jóval többször fordult elő. Na, és akkor
végül a sztori: nem volt túl izgalmas, hogy őszinte legyek, csak egy-egy harc akadt, bár ez érthető, hiszen a gyógyításon van a hangsúly (és nem
úgy, mint a Redo of the Healerben). Az alapsztori
tök érdekes, hogy ketten is megidéződnek, és bár
ezt a sorozat annyira nem használta ki, a kedvenc
részem (a 7.) pont a másik lánnyal kapcsolatos.
Végül is egészen megszerettem, de nem volt kiemelkedő.

14.
Gokushufudou
Comedy, Slice of Life
7,5/10 egyben
Az első hangosmangám! Őszintén szólva
csak azért néztem meg, hogy a ronda 19 helyett
szép kerek, 5-tel osztható számú anime legyen
felsorakoztatva itt a listában. Korábban hallottam
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a hírét az animációnak. Vagyis az animáció hiányának. Tény, hogy hozzá kellett szokni, hogy minimális mozgással egy színes mangát kapunk szinkronszínészekkel és hangeffektekkel, de nem volt
olyan rossz, mint vártam. A comedy pedig nagyon
jó, meg tudott nevettetni, sok vicces szituval állt
elő, pedig csak egy 5 részes short anime 17 perces
részekkel. A kedvencem talán a csótányos volt. Az
opening és az ending eléggé fülsértő, de igazából
szerintem megéri neki egy esélyt adni.

13.
Bakuten!!
Sports, Cute Boys Doing Cute Things
7,5/10 hétről hétre
Ennek az animének zseniálisak az OST-i,
amiket Hayashi Yuuki írt. Egyébként pedig egy
egész vicces sorozat fun karakterekkel, és nem
csak a sportról szólt, sőt, egyes részekben nem
is tornáztak. Ha már a sportról van szó, most találkoztam először ezzel a danshi shintaisouval

(magyarul férfi ritmikus gimnasztikával), és baromi jól néz ki, ránéztem mindenféle irl előadásra
is. És az animében teljesen realisztikusra vannak
megcsinálva az előadások, koreográfiák, itt-ott
felfedeztem elemeket más videókban is, illetve
még a CGI ellenére is nagyon jól néz ki, ahogy ugrálnak. Olyat is ritkán látni sportanimében, hogy a
főszereplőnek rendes családja van, akik elmennek
megnézni a meccset/előadást. Egy kis plusz volt
még nálam, hogy Shoutarou egy másik hobbija a
szótárak olvasgatása.

12.
Kumo desu ga, Nani ka?
Adventure, Comedy, Fantasy, Mystery, Isekai
7,5/10 hétről hétre
Kicsit kilóg a sorból, mert hivatalosan téli
szezonos, de 24 részes, tehát csak most ért véget.
A sztori nekem nagyon tetszett, egyedien dolgozott az isekai témával (nemcsak mert a főszereplőnk egy pók, hanem mert egy egész osztály át-

került egy másik világba). És a történet két szálon
haladt: a hősén és a pókén. Én mindkettőt nagyon
szerettem, és eléggé frusztráló volt mindenhol
azt olvasni, hogy az emberek unalmasak, kevesebbet kéne velük foglalkozni, csak a pók legyen
főszerepben. A második felére belevitt egy kis
politikai részt is, hogy ki kivel milyen háborús viszonyban van, az is tetszett. Illetve nagyon játékszerű volt rengeteg stattal és képességgel, szintekkel, fejlődéssel, amit alapvetően nem bírok, de
valahogy itt nem zavart, egész jól elszórakoztam
azon, ahogy Kumoko viccet csinál belőle. Az első
ending pedig elképesztő, hihetetlen, amit Yuuki
Aoi leművel benne, érdemes végighallgatni. Ennyi
alapján én simán adnék rá 8,0 vagy több pontot
is, viszont ott van még a grafika. Szörnyen néz ki
a CGI sok helyen, az első felében még egész jól elviseltem, de a másodikban a harcjeleneteknél volt
olyan, ami már nekem is túl rondán nézett ki. Valószínűleg majd megpróbálkozom az LN-nel, mert
egyébként érdekel a történet, és megszerettem a
karaktereket.
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11.
Shakunetsu Kabaddi
Sports, Action, Comedy, Drama
7,5/10 egyben
Egy másik sport, amiről sosem hallottam az
anime előtt. Viszont tök jó és izgalmas az egész,
igaz, a Haikyu!! vagy a Kuroko no Basket szintjét
nem érte el a hangulat fokozásával, de eléggé
megfeszített, heves meccsek voltak. Az edzéssel
töltött időkben pedig a comedyvel is jól bánt.
A karakterek tetszettek, a kedvencem Oujou (a személyiségét is szeretem, illetve az egyetlen nem kigyúrt izompacsirta a sorozatban nagyjából). A legnagyobb hibája, hogy rövid. Konkrétan
egy rendes meccset nem játszottak le benne, csak
gyakorló meccsből volt kettő más csapatok ellen.
Elsietve nem volt szerencsére, teljesen meg vagyok elégedve a pacinggel, viszont ha két courös
lenne rendes meccsekkel egy verseny keretében,

< Tartalomjegyzék

akciójelenetek minőségével elég sok animét leköröz, illetve amikor az arckifejezésekre fókuszál,
akkor hihetetlenül részletes a grafikája. Matsumoto karakterét szerettem a legjobban, egész vicces
volt Koro-sensei (Fukuyama Jun) hangjával.

akkor talán még jobban tudta volna tetőzni a feszültséget, illetve a többi mellékszereplőt is kifejteni, mert nem jutott mindenkire elég idő. Ettől
függetlenül mindenki egyedi a csapatban, már a
dizájn sem ad lehetőséget arra, hogy véletlen ös�szekeverjünk két karaktert, illetve nagyon jó az
animáció/grafika. Reménykedem egy folytatásban.

A dalok közül is van pár, ami kifejezetten
tetszik. A fordulatok, sztorivezetés is teljesen
rendben volt. Objektíven nézve (már amennyire
lehet objektíven pontozni) valószínűleg többet
érdemelne, de a robotok és az ilyesmi sci-fi nem
igazán az én asztalom, és bármennyire is szerettem volna, nem tudtam teljes mértékben élvezni.
Ha nagyon kötözködni akarok, kicsit az is zavart,
hogy néha nagyon emberien, máskor meg nagyon
nem emberien viselkedtek a AI-ok, de nem konzisztensen, mintha karakterfejlődés lenne. Ettől
függetlenül mindenképpen érdemes azoknak
megnéznie, akik szeretik az időutazós, robotos,
kicsit véres sztorikat, és az sem hátráltatja őket,
hogy közben idolkodik a főszereplő.

10.
Ijiranaide, Nagatoro-san
Comedy, Romance, Slice of Life
8,0/10 hétről hétre
Annyira kis wholesome volt. Aki nem látta,
szerintem mindenre számított, csak ilyen bevezetésre nem. Az első epizód tényleg elég sok volt,
de a végén Nagatoro is érezte, hogy túlzásba vitte, úgyhogy nem mondtam le az animéről. Aztán
egyre cukibbak lettek az interakcióik, Nagatoro
másokkal szemben megvédi senpait, az ugratás
és teaselés pedig sokszor baleset folytán egy
perverz szituba ment át, amitől bepánikoltak és
elpirultak. Plusz senpai is fejlődött, és megtanult
kicsit kiállni magáért. Illetve azon kevés animék
egyike, ahol a női főszereplőt szeretem ennyire,
Nagatorót felvettem a kedvenc karakterek közé
is. Az különösen tetszett, hogy elég sokféle öltözetben megjelent, főleg a cicás Nekotoro-cosplay.
Nagatoro barátnőit nem igazán szerettem, illetve
az opening/ending sem lett a kedvencem, de az
animét élveztem. A rajzolása pedig gyönyörű.

9.
Vivy: Flourite Eye’s Song

8.
Shiguang Dailiren

Action, Drama, Music, Sci-Fi, Thriller
8,0/10 egyben

Action, Mystery, Supernatural
8,0/10 egyben

Szerintem a sorozat előtt összesen nem hallottam annyiszor az AI szót, mint ez alatt a 13 rész
alatt. Eredetileg nem nagyon akartam megnézni,
csak eljutott hozzám, hogy a Re:Zero írójától van
és időutazós sztori. És amúgy nagyon jó volt, az

Ő két okból is kilóg a sorból, az egyik, hogy
donghua (avagy kínai anime), és emiatt nincs hivatalosan szezonhoz kötve, de áprilistól júliusig
adták, úgyhogy idevettem. A másik meg az, hogy
a cikk írásakor még egy epizód hátravan belőle.
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7.
Bishounen Tanteidan
Comedy, Mystery, Sci-Fi
8,0/10 hétről hétre

Akkor a lényegre térve: egy urban fantasy időmanipulálással. Ami igazából tök jó. Komoly témákat
dolgoz fel többnyire epizodikus formában, traumák, gyilkosságok és hasonlók, és úgy hallottam,
hogy ezek valós eseményeken alapulnak. Nem
tudom, hogyan fogják lezárni, még feljebb is kerülhet a listában, egyelőre 8 pontot adnék neki az
eddigiek alapján.
A grafika érdekes, kicsit furcsa, nem teljesen
ehhez vagyok hozzászokva. Az opening tetszik, a
klipje nagyon egyedi ezzel a geometrikus tánccal
(amit – mint most megtanultam – tuttingnek hívnak, kpopból a Naughty című számra emlékeztet),
az ending viszont kicsit túl rappes nekem. És akkor
a nagy kérdés, ami a borító alapján felmerülhet,
hogy BL-e vagy sem. Mivel kínai, nyilván nem lehet
expliciten az, de egyelőre mindössze egy mondat
hangzott el 10 rész alatt, amibe, ha nagyon akarom, akkor bele tudom látni, hogy a főszereplők
nem csak barátok, úgyhogy kétlem, hogy bárkit
zavarna, aki nincs oda az ilyenért.

< Tartalomjegyzék

Amikor nézegettem, hogy mit nézzek a szezonból, ezzel úgy voltam, hogy valószínűleg egy
rész után droppolom, de azért belenézek, mert
a szépfiúk mégis szépfiúk. Aztán ahogy előkerült
a téma, hogy a Monogatari-széria írójától van ez
is, lettek felé elvárásaim, de mégsem csalódtam
benne. Eléggé a párbeszédeken és monológokon van a hangsúly, amihez társul, hogy nagyon
abszurd – de közben esztétikus és szép – megoldásokat találnak a rejtélyekre. Egészen egyedi a
felépítés is, nem láttam még animét, ahol mindig
külön ki van írva, hogy prológus, epilógus stb. A
karakterek is tetszettek, illetve a sorozat előszeretettel használ crossdressinget mindkét irányban, amit szintén szeretek. Mindemellett nagyon
sokféle dizájnt és stílust vonultat a 12 rész alatt,
ami még érdekesebbé teszi. Zenéket tekintve az
opening és az első ending is nagyon tetszett.

6.
Yuukoku no Moriarty Part 2
Drama, Mystery, Psychological, Thriller
8,5/10 egyben
Nem vagyok nagy fanja az ebben a korban
játszódó sztoriknak, de ezt nagyon élveztem.
Nem ismerem a Sherlock Holmes-franchise-t, de

még az iránt is felkeltette az érdeklődésem. Itt viszont nem Sherlock a fő főszereplő, hanem egy
anti-hero.
A rajzolás és dizájn nagyon igényes és szép,
a zenéket meg már szénné hallgattam. Az is tetszett, hogy egy csomó ismeretlen angol szó előkerült a feliratban, sokat tanultam belőle. Viszont
az első fele nekem jobban tetszett (arra 9,0 pontot adtam). Itt is megvolt az a bizonyos hangulat,
meg érdekesek voltak az új szereplők. De én akkor
is jobban élveztem, ahogy Moriartyékat mutatta
be az első courben; ahogy Sherlockkal ment a túljárás egymás eszén; vagy ahogy megvalósították
a bűntetteket. És ha külön van szedve, akkor én
külön fogom pontozni. Ettől függetlenül így is
eléggé a lista elején van, mert egyszerűen jó.

5.
ODD TAXI
Drama, Mystery, Psychological
9,0/10 hétről hétre
Ez egy zseniálisan megírt történet, amiről alig láttam bárkit beszélni. Igazából eredetileg én sem terveztem nézni, csak a második rész
után hívták fel rá a figyelmem. Krimi mindenféle
csavarral és érdekességgel, mint például a társadalomkritika. Főleg az első felében nagyon arra
megy rá, hogy a különböző beszélgetésekből mit
tudunk leszűrni, sok látszólag jelentéktelen párbeszéd hangzik el, amikből megismerjük a karaktereket és felépíti a történetet.
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Nekem nagyon tetszett, ahogy a különböző szálakat elindította egyesével, aztán szépen lassan
összeértek.
Kicsit nehéz volt néha követni, mert gyorsan beszéltek, de élveztem Odokawa humoros
megjegyzéseit, meg az egyik szál egy manzaicsoport volt (hagyományos japán stand-up comedy
gyakorlatilag), az is érdekes volt. Tök egyedi a szereplők megírása (pl. az egyik folyamatosan rappel), és mindezt úgy tálalja, hogy állatoknak ábrázolja őket, ami szerintem abszolút jól áll neki.
Személyes kedvenc részem (nyilván az utolsó mellett) a negyedik, mert egy egész részt szentelt egy mellékszereplő hátterének. Az opening
nem lett a kedvencem, de az endinget, illetve egy
másik szál, az idol group számait kifejezetten szerettem.

4.
86: Eighty Six
Action, Drama, Mecha, Sci-Fi
9,0/10 egyben
Sokáig vacilláltam, de végül csak megnéztem most, és nem vártam meg a második court,
majd újranézem. Igazából itt sem zavart, hogy
mecha (nem a kedvenc műfajom), végig lekötött,
két nap alatt befejeztem. Nagyon tetszett a rajzolás és a karakterdizájn, mindenki olyan szépre
van megcsinálva. Igen, a macska is cuki volt. Az
alapkoncepció kicsit hasonlít a Cross Ange-hoz (az
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egyetlen mecha, amit még láttam), de egész máshogy dolgozott a témával. Shin eleinte eléggé jellegtelen karakternek tűnt (hasonlíthatom Ayanokoujihoz a Classroom of the Elite-ből, ha már úgyis
ugyanaz adja a hangjukat), viszont a végére megmutatta, hogy neki is vannak érzései, és nem csak
egy üres célhajhász. Kicsit nehéz volt feldolgozni,
hogy bármikor bárki meghalhat, és voltak benne
eléggé szívszorító jelenetek is. Igazából fogalmam sincs, milyen irányba fog továbbmenni, de
várom a folytatást. Az opening kifejezetten nem
tetszett, de az endingek (Sawano Hiroyuki számai) baromi jók, ED2 a második kedvenc számom
úgy en bloc a szezonból.

3.
Zombieland Saga: Revenge

2.
Shadows House

Comedy, Music, Supernatural
9,0/10 egyben

Fantasy, Horror, Mystery,
Slice of Life, Supernatural
9,0/10 hétről hétre

Nekem hozta az első évad szintjét (sőt, a
CGI szerintem fejlődött is), nagyon élveztem. Komolyan is tudja venni magát miközben az abszurd
comedy dominál, és simán el lehet érzékenyülni
alatta. (Nagyon vacilláltam, hogy az 86-et vagy
ezt tegyem előrébb, de spektrumon nézve ez jobban el tudott érni.) Na meg tele van jó számokkal.
Örültem, hogy a Mezame Returner Electrified,
avagy az abszolút kedvenc számom a szériából ismét előkerült, de Junko és Yuugiri számai is bejöttek. Kedvenc openingünk is visszatért egy részre.
Megkaptuk a háttérsztorit Yuugirihez, és ebből is
látszik, hogy tényleg foglalkozik az anime minden
karakterével. Valami nagyon fura cliffhangerrel
végződött, úgyhogy mindenképpen várom a folytatást!

Vegyük a Yakusoku no Neverland első évadát és keverjünk hozzá a Honzuki no Gekokujout.
Mind a kettő nagy kedvencem, ebből adódik, hogy
ezt is imádtam. (A másik bevezető mondatom az
lett volna, hogy az anime, amiben a karaktereket
az árnyékukkal lehet shippelni, de az első mellett
döntöttem.)
Egy olyan horror, ami nem ócska jumpscare-ekkel akar ijesztgetni, hanem az a lényege,
hogy egy hátborzongató környezetben mennyire
természetesen viselkednek a rendkívül cuki karaktereink. Szívesen áradoznék mindenféléről, hogy
miért zseniális még, de nagyjából minden spoiler
lenne, úgyhogy nem teszem, csak nézd meg.

„Kicsit nehéz volt feldolgozni,
hogy bármikor bárki meghalhat, és voltak benne eléggé
szívszorító jelenetek is.”
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Az elején úgy kezdődik, mint a Honzuki, hogy lassan tágítja a látókörünket (az első részben szinte
el sem hagyunk egy szobát), mégis végig leköt a
karakterek interakcióival. Aztán a második arcban
átvált egy feladványos próbára, ahol az eszüket
kell használniuk a szereplőknek. Nagyon élveztem azt is, hogy hetente tudtunk teorizálni, hogy
mi történhetett, mi folyik a háttérben, hogyan is
működik ez a bizonyos ház. A kedvenc karakterem
Shaun, de mindenkit megszerettem. És akkor ott
az ending, ami a top 1 kedvenc számom a szezonban. Egy anime original arc került a végére, ami
egészen az utolsó részig nem zavart, de a végével
nem voltam 100%-ig megelégedve, különben lehetett volna 9,5 pont is, kár érte. Hamarosan elkezdem olvasni a mangát is.

1.
Fruits Basket: The Final
Comedy, Drama, Slice of Life,
Romance, Supernatural
9,5/10 egyben
Ezért éri meg animézni. Amikor először találkoztam vele Anilisten, a szinopszis alapján nem
tűnt túl érdekesnek, viszont egyre több megerősítést kaptam arról, hogy érdemes elkezdeni. Végül az vett meg, hogy beleszerettem a második
évad openingjébe. És az egyik kedvenc sorozatom
lett.
Kevés animén tudok sírni, de ezen rengeteget. Nem azért, mert olyan szomorú és tragikus,
hanem mert baromi jól csinálja, ahogy egy-egy

„Kevés animén tudok sírni, de ezen rengeteget. Nem azért,
mert olyan szomorú és tragikus, hanem mert baromi jól csinálja, ahogy egy-egy tragédiából kiemeli a szereplőket.”

< Tartalomjegyzék

tragédiából kiemeli a szereplőket. A karaktereket
imádom (a fő négyesünk mellett Hatori és Kisa
a kedvenceim), szerintem nincs még egy anime,
amiből 15+ névre emlékszem. És van benne minden, ami kellhet, a slapstick comedyt meg egyébként a humorát is szerettem, a dráma kiemelkedő,
de a modern környezet mellett a hagyományos
japán kultúra is ott van, illetve az egész supernatural rész egy olyan mesére alapoz a kínai naptárral kapcsolatban, amit már előtte is ismertem.
A széria zenéi pedig mind nagyon jók, a kedvenceim az S2 OP1 (Prism) és az S2 ED2 (Eden).
Így konkrétan a Final Seasonről azt tudom
mondani, hogy egy nagyon jó megoldása és lezárása volt a történetnek.
Sokszor nem vagyok megelégedve az animék lezárásával, de itt szó sincs ilyenről. Leginkább azt sajnálom, hogy vége van, de biztosan
újra fogom még nézni. Párszor.

Még egyszer összegzésnek: ez egy nagyon
kiemelkedő szezon volt nekem, nem szoktam en�nyi animét követni. Nyugodtan lehet válogatni belőle, ami szimpatikus, illetve ez teljes mértékben
az én véleményem (vagy másé, amivel egyetértek)
és a saját rangsorolásom, nem gáz, ha valakinek
mondjuk a Higehiro a kedvence a szezonból, ami
nekem nem annyira tetszett. Kíváncsian várom,
mit tartogat a nyár számomra.
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Hirotaka véleményei
Nah hali mindenkinek, ismét írok a szezonról, jót is meg rosszat is, csak hogy meglegyen az
egyensúly. Röviden írok a tavaszi szezonból pár
animéről, és elkezdődött a nyári is, így arról is nyilatkozom néhány sort. Lássuk.

Jouran
Minden történelmi összevisszasága, fikciói
meg hiányosságai (akad bőven) ellenére örültem
ennek az animének. Gyakorlatilag olyan volt, mintha egy népmesét néztem volta felturbózva. Tetszett a környezet, a megvalósítás, a zenék, de az
egész kicsit súlytalan, a sztori helyenként zavaros,
a párbeszédek pedig ködösek, a szereplők felszínesek maradtak. Kuzuhara seiyuuje meg állandóan suttog, mint Scofield, nehogy valaki meghallja
bárhol is. Ettől függetlenül érdekes volt Sawa történetét végignézni. Hangulatos volt, de kicsit kár
érte, sok részét jobban ki lehetett volna dolgoz-
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ni. Az eleje lassú, és nem lehet tudni, hova tart, a
vége pedig összecsapott. Egyszer nézős

Vivy
Ebben az esetben sokatoknak ellensége leszek, de én ettől nem estem hanyatt, de még meg
se billentem. Félreértés ne essék, nincs bajom az
animével, jól csinálja, amit csinál, bár az időutazás
során létrejött dimenziókról több szó is eshetett
volna, de aláírom, hogy nem ez volt a lényeg, hanem Vivy maga. A baj az, hogy nem tesz ennél
többet. Bevallom, én egyszerűen többet vártam
volna az íróktól, mint egy sablonos android sztorit. Volt ebben minden: Terminátor, Szárnyas Fejvadász, Én a robot (utóbbi kettő híres könyvek
adaptációi ugyebár (hello Philip K. Dick és Asimov)
és a Detroit Become Human című játék vagy ide
sorolható a Nier is. A Vivy minden elemét (öntudatra ébredés, jogokért való küzdelem, szerelem
stb.) láttuk már sokszor, sokféleképpen. Aki kicsit
is jártas a sci-fikben szerintem az csalódni fog, ha

többet vagy bármi újdonságot/eredetiséget vár.
Nekem túl felszínes és olykor még nyálas is lett ez
a sorozat.
A grafika és az animáció egyébként teljesen
a helyén volt, látszik, hogy a WIT élvezte a készítését, a zene viszont teljesen felejthető.

Fumetsu no Anata e
A Vivyvel ellentétben ez fájóan nem népszerű, mivel egy nagyon különleges és nagyon
„szemét” fantasyról van szó. Fushi útja, tapasztalásai, tanulási metódusa és úgy szumma az evolúciója nagyon érdekes, összetett és bizony nehézkes, bár nagyon sok minden egyelőre a homály
ködébe vész, még az is, hogy hova tart egyáltalán
az anime, de egyszerűen nézeti magát. Minden
karakter, aki az egyes történetívekben feltűnik,
nagyon szerethető, emberközeli, és van mélységük. Fushi kalandjai izgalmasak, és bár a világból
egyelőre nem sokat ismertünk meg, érdekel, hogy

mi lesz még, mert minden arckal bővül kicsit a tér.
És, hogy miért szemét? Aki nézi, tudja, aki nem, az
majd megtudja, ha megnézi. A grafika hozza az elvártat, kellően színes és szép, a zene is megkapó.
Aki érdekesebb fantasyra vágyik drámával karöltve, az csapjon bele.

Yakunara Mug Cup mo
Erről tényleg röviden. Ez egy turisztikai anime, se több, se kevesebb. Cuki lányok cuki dolgokat csinálnak, ezúttal kerámia bögrét, vázát
stb. Aranyos a maga módján, de egy kicsit lapos,
eseménytelen, és szerintem jóval többet is foglalkozhattak volna benne a fazekassággal. Jobban
élveztem a részekhez járó kilenc perces videókat,
amikben a seiyuuk ökörködnek az anime valós
helyszínén, és próbálnak ki dolgokat. Mindenesetre ez egy chill sorozat. Látszik, hogy azért készült,
hogy a helyet és annak népművészeti hagyományát népszerűsítse. Szinte biztos, hogy a helyiek
imádták, és már készül a folytatás.
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anime szubjektív

Jöjjön akkor a nyári szezon, szokásosan nem nézek sokat, de azt legalább be tudom tartani.

Love Live Superstar
A Love Live-ról szerintem már mindenki
hallott, mi is írtunk róla (AniMagazin 42.), az első
szériát én is szerettem. A többit már alsó hangon
is kevésbé. A Sunshine az első széria másolata, a
harmadik etapban pedig kivágták az eredeti receptet a kukába és újjal próbálkoztak, viszont így
unalmas lett, nem volt koncepciója. És most itt állunk, a negyedik sorozat elején, ami talán a készítők egoista hajlamait kifejező Superstar alcímet
viseli. Ismét teljesen új csapat, új helyszín. A Sunrise visszatért a megszokott recepthez, de annyi
változott, hogy csak öt lány lesz a kilenc helyett,
valamint a főszereplő kissé lámpalázas. Maradt viszont, hogy össze kell kalapálni az új school idol
csapatot, amire reméljük, hamar sor kerül. Első
ránézésre végre sikerült szimpatikusabb karaktereket alkotni, a grafika is szép lett, de hozza a szo-
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kásos LL stílust, zenék közben is még zavaró lehet
a 2D-s rajz és a CG váltogatása. Új dalokként pedig
úgy fest, a megszokott csajidolos nyálas cukiság
bombát kapjuk. De ígéretesebben indult, mint a
Sunshine és a Nijigasaki.

Genjitsu Shugi Yuusha
no Oukoku Saikenki
Naaagyon ritkán nézek isekait. Csak akkor,
ha valami különlegesebbet találok benne, mint a
megszokott „átkerül-hős-hárem-harc-megmentjük a világot” sémát, amit már jobban lerágtak,
mint patkányok a döghúst. Habár ez a cím sem
mentes a sablonoktól, hiszen van démonország,
fantasy lények, kör alapterületű város (komolyan nehéz lenne egyszer négyszöget rajzolni?),
és persze a megidézett hős, aki mit ad ég, épp
Machiavellit olvasott a megidézés előtt. Micsoda
véletlen...ja nem! Ami különleges, hogy egyből
megkapja a fejére a koronát, egy hercegnőt az
oldalára és gazdasági, pénzügyi intézkedésekkel,

reformokkal kell újra egyenesbe hoznia az országot. Az első két rész ebben a tekintetben egészen
ígéretesnek néz ki, és jó lenne, ha olyan mélységű
lenne ez a része, mint a közgazdaságtan a Spice
& Wolfban, vagy esetleg hozná a Maoyuu Maou
Yuusha szintjét. A grafika tökéletesen átlagos,
ahogy a nagykönyvben meg van írva, ehhez pas�szol a zene is.

Shiroi Suna no Aquatope
Bevallom ettől a címtől várom a legtöbbet
a szezonban. És nem csak azért mert a P.A Works
olyan grafikát rakott a szemünk elé, hogy öröm
nézni. Ígéretesen indult és arra számítok, hogy itt
az élet nagy drámai kérdéseiről fogunk beszélgetni, és ha ezzel remek hangulatot adnak és tényleg
átérezhető lesz és nem mesterkélt, színpadi erőlködés akkor jó anime lehet ez. Okinawa remek
kiindulópont ahová, sikertelen álmait bőröndbe
helyezve a volt idol érkezik majd kis városnézés
és egy éjszakányi tengerparti csövezés után a he-

lyi akváriumba kerül és elkezd dolgozni, kellő bénázásokkal tűzdelve. A feladat meg kell menteni
az akváriumot a bezárástól, és hamár Fuuka álma
ment a levesbe, akkor újdonsül barátnőjéé Kukurué maradjon meg és közben megosztják egymással az élményeket, gondolatokat. Elgondolkodtató lehet a cím, amihez első ránézésre vidám
és szimpatikus mellékszereplő gárda fogad. Plusz
valljuk be van egy turisztikai célja is az animének,
menjen mindenki Okinawára.
A grafika már írtam, hogy pazar, a zene pedig szokásos és elsőre kacsintásra a karakterek is
szimpatikusak.
Ennyi volt a szezonvélemény tőlem, a Kingdomot nem soroltam fel, de megemlítem, hogy
ebben a magazinban is legyen Kingdom. Szóval
(a Kingdom) továbbra is fut, továbbra is megy a
háború, a csata több fronton és nagyon izgalmas.
Amúgy a Kingdomról beszélek és szerintem most
sikerült a legkevesebb mondatba belesüríteni, legtöbbször hogy Kingdom. Fanboy mode OFF.
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