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anime szubjektív
Yuuko véleményei

Miyano Mamoru, Mizuki Nana, Nakamura Yuuichi
és Sugita Tomokazu kölcsönzi a hangját.

Sajnos nemcsak a nyári szezonnal, hanem
az idővel is elég sok problémám volt. A múltkori
szezonértékelőmben is alig tudtam összekaparni
4 olyan sorozatot, amit ajánlani is tudok, és nem
is mindet folytattam azóta. Ez nem feltétlenül a
sorozatok hibája, hanem mivel most kezdem az
egyetemet, azt sem tudtam, hol áll a fejem a rengeteg elintéznivaló miatt. Így a Vanitas no Carte, a
The Duke of Death and His Maid, az Uramichi Oniisan és a Re-Main közül csak kettőt folytattam. A
Vanitas no Carte első két része nagyon tetszett, de
mivel 24 részes lesz, így inkább megvárom, amíg
minden része kijön, illetve sportaniméket is jobb
szeretem egyben nézni, szóval majd azt is csak akkor fogom folytatni, ha befejeződik.

The Duke of Death and His Maid

Uramichi Oniisan
Nagyjából már az első rész után lehetett látni, milyen sorozatra számíthatunk. A kissé kiégett
Uramichi, aki a folyamatos gyúrásban és a kouhaiának fegyelmezésében éli ki az agresszióját, amit
a nemtörődöm főnöke, a gyerekek ártatlan, de
egyenesen a lelkébe gázoló kérdései, illetve az alváshiánya okoz neki. A két kouhai, a medvejelmezes, sztoikus Kumatani, és a semmiből sem tanuló,
randizásban reménytelen, nyúljelmezes Usahara
is hozza a szokott formáját, ahogy az énekes néni,
vagyis a férjhezmenetelre – barátját tekintve – hiába vágyakozó Tadano Utano, illetve a kissé üres-
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fejű és béna humorérzékkel rendelkező énekes
bácsi, Daga Iketeru is. A történet egyben nézve
kicsit laposnak mondható, hiszen ez egy kissé depresszív slice of life sorozat. Tényleg réteganime,
de hetente nézve el lehet szórakozni rajta, vannak
nagyon jó pillanatai. És innentől kezdve – ha valaki
a realitás hiányáról panaszkodik az animéknél, akkor ezt a sorozatot fel lehet hozni ellenpéldának.
(Bár lehet, hogy valóság-túladagolást kapnak.) Valamint rengeteg ismert seiyuut vonultat fel a sorozat, hiszen az öt főszereplőnek Kamiya Hiroshi,

Ahogy múltkor írtam, nekem az első részek
kissé laposak voltak, és ez sajnos továbbra is igaz.
Üdítő viszont, hogy mindkét karakter már az elején tisztázta, hogy szerelmesek egymásba – csak
ugye nem érinthetik meg egymást. Viszont a történet nagy része abból áll, hogy Alice zavarba hozza elátkozott főhősünket, ami egy idő után már
túlzottan önismétlő. De azért vannak benne cuki
jelenetek, szóval hetente megérte nézni, de ezt
sem ajánlom egyben ledarálni. A rajzolás hol jobb,
hol rosszabb, mindenesetre a két főszereplő általában aranyosan néz ki. És a kissé hibbant „mágikus” duó is nagyon szórakoztató, akik időről időre
felbukkannak a birtokon. Mindenesetre kíváncsi
vagyok, hogyan fogják lezárni.
A folytatásokkal már jobban álltam, a Tensei Shitara Slime Datta Ken második évadának
második fele (már abba is belefáradtam, hogy leírtam) hozza a szokott színvonalat, bár érezhető
rajta kissé az időhúzás is. Rimuru továbbra is OP, a
sztori továbbra is pörög – kivéve amikor egész részeket szentelünk haditanácsoknak. Engem úgy,
hogy olvasom a mangát, annyira nem zavart, de
egyébként kissé idegesítő lehet. A Bakarina folytatása nekem kicsit laposabb, mint az első évad
volt. Alapból aggódtam, hogy mi lesz benne, hiszen Bakarina az első évadban már kiküszöbölte

a fő problémát, így a hangsúly itt még inkább a
háremen van. Én gyakorlatilag bárkit elfogadnék
a párjának, de kicsit kezd idegesíteni, hogy még
mindig nem tűnik úgy, hogy a csajszi realizálta volna azt, hogy mindenki bele van zúgva…

Őszi szezon
Az őszi szezonból azért szerencsére több
dolog érdekel, de egy olyan sincs, amit tűkön ülve
várnék.
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Kíváncsi vagyok a Komi-san wa, Komyushou desu-re, elég nagy a hype körülötte, remélem, hogy nem indokolatlanul. Alapból szeretem a
sulis slice of life-sorozatokat egy kis romantikával
(már ha nem mennek el a hárem felé). Érdekel a
Mieruko-chan is, amiben egy diáklány elkezd furcsa lényeket látni, és próbálja őket figyelmen kívül
hagyni. A manga címkéi között ott van a vígjáték
és a dráma is, kíváncsi vagyok, melyik lesz benne
majd a hangsúlyosabb.
Ott van még a Taishou Otome Otogibashi,
amely egy gazdag családból származó 17 éves
fiúról, Tamahikóról szól, aki egy balesetben elveszti édesanyját, és a domináns karja is lebénul.
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Depresszióba zuhan, ráadásul az apja emiatt még
vidékre is küldi, hogy ne legyen szem előtt és ne
hozhasson rá és a családra szégyent. Egy nap feltűnik a birtokon egy 14 éves lány, aki azt állítja,
hogy Tamahiko apja megvásárolta őt, hogy a srác
menyasszonya legyen. Már maga a leírás felkeltette az érdeklődésem, plusz rajta van a történelmi címke is – bár a karakterek közötti korkülönbség kissé zavar, de ha finoman ábrázolják, akkor
jó lehet. Mindenesetre pozitívum, hogy nincs rajta
ecchi címke.
A Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru egy
elég ijedős, könyvkereskedésben dolgozó férfiről
szól, aki – pechjére –, ha leveszi a szemüvegét,
látja a túlvilági lényeket. Természetéből kiindulva
ezt Mikado Kousuke igyekszik elkerülni, azonban
egy nap betér a boltba a hasonló képességekkel
bíró Hiyakawa Rihito, aki előtt lelepleződik. Rihito
felajánl neki egy kölcsönösen előnyös üzletet…
Már a leírásból is gyanakodtam, de a címkék csekkolásával bebizonyosodott, hogy ez egy boys love

sorozat lesz, bár nem tudom, milyen mértékben.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, mit fognak kihozni a
történetből.
Még három anime érdekel valamennyire, a
szerencsétlen, gyáva vámpírról és egy vámpírvadászról szóló Kyuuketsuki Sugu Shinu, illetve az
isekai bérgyilkosos Sekai Saikou no Ansatsusha,
Isekai Kizoku ni Tensei Suru. A Blue Periodnak
tetszik a rajzolása, illetve szeretem a festészetet
is, plusz a seinen besorolás is biztató. Nem táplálok feléjük nagy reményeket, de remélem, hogy
el tudnak majd szórakoztatni. Folytatások terén
a Yakunara Mug Cup második évada, illetve a
Given új OVA-ja érdekel nagyon. Hogy őszinte legyek, engem valahogy elkerült a Mushoku Tensei
hype-vonat, amit leginkább a főszereplő személyének tulajdonítok. Az nem zavar annyira, hogy
egy hatalmas perverz, az inkább, hogy mivel kiskölyöknek néz ki, ezt jobban elnézik neki. Szóval
még ha nézni is fogom a második évadot, az sem
mostanában lesz.
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Balu véleményei
Legutóbb ott hagytam abba, hogy kíváncsian várom, mit tartogat számomra a nyár. A válasz
röviden az, hogy rengeteg középszerű animét.
(Túlnyomórészt isekait.) Ennek köszönhetően viszont jobban tudtam értékelni azokat, amik felmutattak egy kis egyediséget.
Még a későbbiekben tervezem megnézni a
Tensura 2. évadát, illetve az IDOLiSH7 3. évadának első felét is biztosan. Két anime a nyári szezon
közepén kezdődött augusztusban, a Jahy-sama
wa Kujikenai! és a Kaizoku Oujo, ezekből még túl
kevés részt adtak le, hogy véleményt tudjak róluk
mondani. A Tantei wa mou, Shindeiru. nem igazán fogott meg az első három rész alapján, illetve
még akad egy-kettő, amire vevő vagyok, ha valaki
meggyőz, hogy tényleg jó. Ilyen például a Vanitas
no Carte vagy a Shiroi Suna no Aquatope.
Tehát következzen az a néhány nyári anime,
amit kiemelnék:

Cider no You ni Kotoba
ga Wakiagaru
Két-három filmmel is szemeztem a szezonból, de egyelőre csak ezt a szódásat tudtam
megnézni, ami július 22-én jött ki. Már korábban
olvastam, hogy akkor érdemes rá időt szakítani,
amikor kissé lehangolt az ember és nincs kedve
semmihez. Úgyhogy egy ilyen este vettem elő,
és tényleg fel tudott vidítani. Egy ártatlan és vég-
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telenül imádnivaló szerelmi történetről van szó,
amiben egy fogszabályzóját rejtegető streamerlány és egy visszahúzódó haikuköltő srác egymásra találását követhetjük végig. Rengeteg kis rövid
haiku (vers) hangzik el, ami miatt én kifejezetten
élveztem. A rajzstílusa érdekes, de sztoriban túl
sok újat nem mutat fel, egy teljesen átlagos romance volt. Azonban még ha nem is tudott meghatni, egészen élveztem, szeretem a cuki karaktereket és az esetlen interakcióikat is. Ha megfelelő
elvárásokkal kezdi el az ember, akkor egy tök jó
élményt nyújthat.

Fumetsu no Anata e
Kicsit kilóg a sorból, mert tavasszal kezdődött, de a nyári szezonban fejeződött be. Viszont
már az első vélemények alapján eldöntöttem,
hogy csak akkor fogok bele, ha már az egészet
leadták. Amit jól tettem, mert nem bírtam volna
ki egy hetet két epizód között. Egy élénk fantasyt
kaptam, ami teljesen beszippantott, csak úgy elrepült az a 25 perc részenként. Nagyon lebilincselő
volt, ahogy a gömböcskénk hosszú útja során egyre többet fejlődött, és a végére egészen emberi
lett. A szívszorító jelenetek is hatásosak voltak.
Egyedül a harmadik sztoriarc nem tetszett, nem
tudtam megszeretni benne a karaktereket. Ettől
függetlenül várom a folytatást, érdekel, merre viszik tovább a történetet. Az opening első hallgatásra nem jött be, de aztán rájöttem, hogy menynyire illik az anime hangulatához.

Kageki Shoujo
Nekem ez a szezon rejtett gyöngyszeme,
amiről szinte sehol nem láttam senkit sem beszélni. Eredetileg nem is terveztem nézni, aztán
néhány rész után már ezt vártam a legjobban minden héten. Színházas a téma (a nélkülözhetetlen
Rómeó és Júliával), de mindenféle egyéb problémával is foglalkozik, mint a gyerekkori zaklatás,
bulimia és még egyebek. Sok epizód nem viszi előre a cselekményt, csak egy-egy háttértörténetet
mutat be, de ezt nem mondanám hátránynak.
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A főszereplőt pedig kifejezetten szerettem, kicsit Tohrura emlékeztet a Fruits Basketből. Ugyan
shoujo, nem arra kell számítani, hogy jóképű bishounenek lepik el a képernyőt: majdnem a teljes szereplőgárda lányokból áll, hiszen csak ők állhatnak a kageki színpadára, a férfi szerepeket is
lányok játsszák. (Ennélfogva a crossdressing sem
ritka benne.)
Az opening nem nagy szám, de az ending a
kedvenc zeném lett a szezonból. Kicsit régiesebb
stílusú, de nagyon jól passzol az animéhez, ráadásul mindig az a seiyuu énekli, akinek a karaktere a
rész középpontjában volt.

Kanojo mo Kanojo
Szintén egy pozitív csalódás volt. Egy átlagos háremet vártam, de egy háremparódiát kaptam. Na ne már, egyet választani a lányok közül?
Dehogy! Nekem mind kell! Naoya, a főszereplő
pedig nem tud hazudni, így nyíltan megmondja a barátnőjének, Sakinak, hogy egyszerre sze-
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retne járni vele és egy másik lánnyal. Kap is érte
egy pofont, de Saki aztán mégis belemegy. Jóval
viccesebb volt, mint amire számítottam, és a karakterdizájnok is nagyon bejönnek. Azt az egyet
sajnálom, hogy a kedvenc szereplőmnek, a lila témájú Shinónak jutott a legkevesebb képernyőidő
(hasonlóan a Kanojo, Okarishimasu-hoz, sőt, még
a szinkronhangja is ugyanaz Shinónak és Suminak).

Uramichi Oniisan
Azért amikor az fogad a hangszínészek listáján, hogy Kamiya Hiroshi (Levi – Shingeki no
Kyojin, Natsume Takashi – Natsume Yuujinchou);
Miyano Mamoru (Yagami Light – Death Note, Okabe Rintarou – Steins;Gate), Mizuki Nana (Hyuuga
Hinata – Naruto, Kazanari Tsubasa – Symphogear),
Nakamura Yuichi (Gojou Satoru – Jujutsu Kaisen,
Sohma Shigure – Fruits Basket) és Sugita Tomokazu (Sakata Gintoki – Gintama, Karasuma Tadaomi – Ansatsu Kyoushitsu), akkor a reakció az, hogy
ez meg mégis mi lehet?

Bármilyen meglepően is hangzik, gyakorlatilag
egy csapat kiégett felnőtt mindennapjai. Vannak
unalmasabb részek, ugyanakkor nagyon szórakoztatóak is, rengeteg az irónia benne. Árad az animéből az életuntság, talán az egyik legnagyobb
humorfaktora, és néhol már-már túlságosan valószerű, amit a főnök rásóz a szereplőinkre. Viszonylag érdekesek voltak a karakterek, de ha mással
nem, a hangjukkal biztosan eladják magukat.
Az opening egy fülbemászó gyerekdalnak
álcázott panaszáradat, az ending (Miyano Mamorutól a Dream on) pedig a második kedvenc számom a szezonban.

RE-MAIN
Már a borító alapján biztos voltam benne,
hogy nézni fogom, mert szeretem a sportaniméket. És valami egészen mást kaptam, mint amire
számítottam, de talán pont ezért fogott meg enynyire. Ahhoz képest, hogy a vízilabda a fő profilja,

viszonylag keveset foglalkozik vele, sokkal inkább
a karaktereken és a főszereplő problémáin van
a hangsúly. Ugyanis egy baleset okozta kóma és
emlékezetkiesés miatt oda a sportkarrierje. Úgyhogy tényleg a nulláról kezd az új iskolában, és szó
sincs arról, hogy ösztönösen visszajön a tehetsége. Egyszerűen béna. Mellesleg az új csapattársai
is többnyire kezdők, miközben még más akadályokkal is meg kell küzdeniük. Aztán a 8. részben
az anime előállt egy olyan fordulattal, amire egyáltalán nem számítottam.
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Nem tudom, mennyire megy el a dráma irányába
a vége, de nekem eddig tetszik. Egyértelműen az
opening a dominánsabb a zenék közül, amit az
ENHYPEN nevű K-pop-banda énekel. A kedvencek
közé nem került be a szám, de nem rossz, az animének pedig szerintem érdemes esélyt adni.

Sonny Boy
A meg nem értett mestermű. A probléma
csak az, hogy én sem értem. Mindenhol azt olvasom, hogy mennyire zseniális az absztrakt történetvezetése, a rengeteg párhuzam, a mondanivaló és a sok-sok utalás. Egy-kettőt azért sikerült
kiszúrnom, de egyelőre nem találtam kellő részletességű magyarázatot, hogy megértsem, miért
is olyan nagyszerű az anime. Az biztos, hogy egy
egyedi élmény, kicsit a Wonder Egg Priorityre emlékeztet grafikában, illetve abban is, hogy eléggé
furcsa a sztorija. Az elején A Legyek Ura jutott
még eszembe kapásból, de úgy néz ki, hogy végül
más irányba tart a sorozat.
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Ez egy olyan anime, amiben minden résszel
átértékeljük a fő kérdést, és semmi magyarázatot
vagy támaszt nem ad, ami segíthetne feldolgozni
a történéseket. De lehet, hogy az utolsó részben
valami csavarral minden világos lesz, bár erre nem
látok túl sok esélyt. Mindenesetre ajánlom a rejtvényfejtő szelleműeknek.

Isekaiok
Több mint 10 isekai jött ki a szezonban,
amiből a folytatások mellett egy-két újba is belenéztem. Az egyik a Genjitsu Shugi Yuusha no
Oukoku Saikenki volt, avagy a realista hős és a
gazdaságpolitikája. Kifejezetten vártam, hiszen
itt egy isekai, ami hangsúlyt fektet a világépítésre
és a gazdaság működésére. De mégsem kötött le
annyira, mint szerettem volna, főként a nem politikai részek untattak. Azt egyenesen szánalmasnak tartottam, amikor egy főzőműsort csináltak,
és az volt a rész végén a cliffhanger, hogy vajon
mit főzött a szakács, csak hogy minden rész cliff-

hangerrel záródjon. Esetleg az utolsó epizódokban a háború dobhat rajta valamit, de ennyi alapján nem mondanám az átlagosnál jobbnak.
A másik isekai, amire nagyjából random ráböktem, hogy ennek jól néz ki a borítója, a Seirei
Gensouki volt. És tök jól indult, talán az egyik legdurvább átkerülés volt, amin nem tudtam nem
nevetni. Az elején iskolás sztorival indított, ahol a
főszereplő jól kihasználta a másik életéből adódó
tapasztalatokat, de aztán három rész után átváltott unalmas utazós isekaiba, úgyhogy hat rész
után feladtam a próbálkozást.

A folytatások közül az egyik a Hamefura X.
Eléggé kettős a benyomásom róla, mert részben
hozta az első évad szintjét, sőt, kifejezetten érdekes eseményekkel is előállt. (Khm, 7. rész, gender
bender.) Jobban megismerhettük a mellékszereplőket, Nicol epizódja volt eddig a kedvencem. De a
Stuart testvérek múltja is tetszett.
Ugyanakkor nekem hiányzott az az egész
történeten átívelő végső cél, ami az első évadban
megvolt. Itt már nem kell Katarinának semmitől
tartania, nem fenyegeti a végzet, hiszen vége a játék cselekményének.
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Így az anime átment egy slice of life-szerű, kissé
kalandozós történetbe, amiben semmi szerepe
nincs annak, hogy egy isekaiként indult. Ettől függetlenül szórakoztató, rossznak nem rossz.
A másik folytatás a Mairimashita! Iruma-kun 2, amit még jobban is élveztem, mint az
első évadot. Vicces volt, érdekes volt, lekötött,
és továbbra is olyan vegyesfelvágott, mint eddig.
Akciójelenetek is akadtak benne itt-ott, de közben iskolai nehézségekkel és könnyedebb témákkal is foglalkozott. A mellékszereplőket is jobban
megismerhettük, akik korábban még nem annyira tűntek ki. Az első évad végi cliffhangerre várni kell pár részt az elején, de tetszett a „gonosz”
Iruma, akiről azt hittem, hogy nem fogom szeretni. Ha az első évad bejött valakinek, nyugodtan
folytathatja.

Egyéb
Néhány animéről csak pár szót tudok írni,
úgyhogy egybevettem őket. A Bokutachi no
Remake felrúgta az egekbe az elvárásaim azzal,
hogy 50 perces résszel indított, ehhez képest jóval unalmasabb volt, és meg sem közelítette a
ReLIFE-ot nálam. Gyakorlatilag azért folytattam,
mert jól néztek ki a karakterek. Teljesen ignorálta
az időutazás problémáit. Legalábbis ezt akarta elhitetni velünk, aminek jól be is dőltem. Az utolsó
részekre kicsit komolyabbra fordult, akár még valami érdekes is kisülhet belőle.
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A Deatte 5-byou de Battle egy átlagos
death game, sem a történettel, sem a grafikájával
nem vagyok igazán megelégedve. Amikor a trailert bekapcsoltam, az első pillanatban bezártam,
ahogy megszólalt a macskalány. Elviselhetetlen
a hangja. Viszont egész érdekes képességekkel
állt elő, úgyhogy végül belenéztem, és egynek elmegy. Az elmejátékok azért le tudnak kötni valamennyire.
Ott van még a vasárnapi vacsorához a Shinigami Bocchan to Kuro Maid, ami lehetett volna
a szezonban a zseniális hidden gem comedy, de
nem volt annyira vicces, mint vártam. Ami meglepett, hogy mennyire jól állt neki a full CGI. Egy kis
szórakozás, egy kis perverzkedés, és úgy néz ki,
hogy még egy kis dráma is alakulóban van a vége
felé. Ezt az egészet pedig átszövi az átok és a boszorkány rejtélye.
Illetve végül, de azért nem utolsósorban
a Heion Sedai no Idaten-tachi, ami eléggé egy
tipikus shounenre hajaz a sok harccal, edzős részekkel és a rendkívül erős szereplőkkel, viszont
egészen leköt, pedig nem ez a kedvenc műfajom.
Az animáció a helyén van, a grafika pedig nagyon
tetszik, főleg a színek. Az opening viszi a harmadik
helyet a szezonban, már csak a vizualitása miatt is
érdemes megnézni a szám videóját.
Az őszi szezon jóval ígéretesebbnek néz
ki, a Mushoku Tensei és az 86 folytatása mellett az új animék közül is felkeltette már néhány
az érdeklődésem.
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Catrin véleményei
Helyzetjelentés tőlem is, hogy ne feledkezzünk meg a kínai címekről (Can Ci Pin, Dinghai Fusheng Lu, Liang Bu Yi, Mo Dao Zu Shi 3), de lássuk
előbb a japán felhozatalt.
Jelenleg 4 animét követek, plusz volt egy
Uramichi Oniisan is, amit öt rész után félbehagytam, mert bár a humora és a témája tetszetős,
most nagyon nem vágytam rá, így alig tudott lekötni... Szerencsére Yuuko és Balu bővebben írtak
róla az előző oldalakon, így nem maradtok bővebb
vélemény nélkül.
Tehát az a négy, amit ténylegesen nézek:
Kingdom 3, Kaizoku Oujo, Kageki Shoujo!! és
Otome Game... X. Utóbbi kettőről Baluval eléggé
hasonló véleményen vagyok (a Kageki kellemes
meglepetés, szerethető karakterekkel, érdekes/
jól tálalt témákkal, a Bakarina folytatása pedig
kissé ellaposodott - persze a bejelentett filmjét is
meg fogom lesni), így nem is részletezem/ismétlem jobban. Ami a másik kettőt illeti:

Kingdom 3
Ez a szezon tetszik talán a legjobban! Bár
nem tudom eldönteni, hogy csak a szokásos „ez
az évad fut jelenleg” hype érzet beszél belőlem
vagy a tényleges menete nyűgöz le ennyire, de az
biztos, hogy izgalmas és hatásos ez az arc. Mondjuk az is lehet, hogy mostanra szoktam meg azt a
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tömény HÁBORÚT, amit a Kingdom képvisel - már
nem sírok annyira a kívánt pihenős epizódjaim
után és nem rovom fel neki egyetlen shounenesen túlzó, mesés eszközét sem (nem is tompítják egyébként a reális hadmozdulatai élét). Csak
érdeklődve nézem, ahogy mindegyik oldal és
hadszíntér csatáiba és terveibe belelátunk, sőt,
mindet végigkövethetjük! Láthatjuk, mennyire
működnek jól a szövetségek, és milyen egyéni akciók, pontosabban egyéniségek emelkednek ki közülük. Nagyobbnál nagyobb tábornokok, logikus,
jól megtervezett támadások, és a sok szerethető

interakció. Igen, itt már minden könnyedebb, érzelmesebb pillanatnak örülni tud az ember, akárkiről is legyen szó, felüdülés látni, ha egy kicsit fellélegeznek a szereplők az egész napos küzdelmek
közepette.
Ami különösen tetszik ebben az évadban,
hogy Ei Sei is csatába vonul, királyként növelve a
harci morált, de a nagy öregek is remek jeleneteket kaptak, ahogy Shin is folyamatosan fejlődik.
Egészen elképesztő egyébként ennek a sorozatnak a töménysége, talán ezért sem zavaró
az a könnyedség, amit a sokszor túlzó fejekkel,
kiabálásokkal, csíkos effektekkel és egyéb hatásfokozókkal érnek el a készítők. Kapunk így egy
mókás feelinget is a véresen komoly téma mellé,
így válik az egész hadakozás időnként könnyed
szórakozássá. Ezt a shounen fight hatást akár
sajnálhatnánk is, de inkább ajándék, szerethető
elem, ami viszont hozzájárul a Kingdom egyfajta
természetes, könnyed érzetéhez. Talán a drámája
és feszült harca közepette nem ezt a komfortos
mivoltát kéne kiemelnem, de gyengéim az ilyen
szerethető közegek, amit a Kingdom is áraszt magából.
Kár, hogy az opening-ending párosok most
is rémesen gyengék.

lány menekül, majd a múltját keresi), azon pedig
már ki sem akadunk, hogy japán nindzsa-kalózokkal kalandozik az alternatív-európai vizeken... egy
tengeralattjáróval!
Unalmasnak nem tartom, egynek elmegy
ez a rövid kis original sztori, és egész jó lehetne a
romantikus része is Fena és Yukimura között, ha
előbbi nem lenne rémesen unszimpatikus a butácska, túl moe arcával, bár utóbbi is elég sablonosan mogorva, de vonzó srác (bírom a kis szem
alatti ráncait)...

Kaizoku Oujo
Így túl a felén elég gyengécske kis sorozat
maradt ez, nem várok sokat a maradék epizódoktól sem. A szöszi Fena sztorija elég sablonos (árva-
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Bár igazából alig van köztük izgalmas interakció,
pedig adagolja az anime a lehetőségeket... csak
inkább a többi bishounenen és bishoujón legelteti az ember a szemét. Haha. Na jó, igazából
kb. mindenki érdektelen, kivéve Shitant. Ha meg
kéne nevezni egy okot, amiért követem ezt a sorozatot, akkor az ő! Nem túl érdekes arc ő sem, de
annyira pretty a feszülős lila ruhájában, a mindig
kiengedett, hullámzó hajával, a trollkodós főnök
vagyok aurájával, a szexi, flörtölős szavaival, a Sakurai Takahiro hangjával. Igen. A készítők minden
képkockán igyekeztek pózoltatni ezt a karaktert,
egyszerre visszafogottan és egyszerre vonzóan.
Már-már jelenség, kicsit az olcsó, de örülünk, hogy
van fajtából.
Jöjjön pár szó a donghuákról is: egyre többet szeretnék követni közülük, hiába sok a sablonos, japán elődeit másoló közöttük, az új közeg, a
kínai kultúra és nyelv, az érzelmek, hangsúlyok eltérő tálalása, a komplexebb regényadaptációk nagyon csábítóak. Kár, hogy alig van rájuk (is) időm.
A Liang Bu Yi első évadáról vagy inkább
első feléről már írtam májusban, két számmal
ezelőtt, és a folytatásban sincs sok változás. Igazából egyre izgalmasabb a testet cserélt császári
pár sztorija, hiszen már egyre többen tudják, mi is
történt velük, és a hadbavonulás ideje is eljött, így
kénytelenek eltávolodni egymástól a főszereplők. Szórakoztató kis sorozat, a mellékszereplők is
mókásak, a 3D animációját pedig hamar megszok-
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tam. Aki érdekesnek találja egy császár és felesége testcserés, így szerepcserélős kényszerhelyzetét, annak remek szórakozás ez a sorozat.
Danmei regényadaptációk közül most kettő is fut, egyik Priesttől a Can Ci Pin mecha sci-fi,
a másik Fei Tian Ye Xiangtól a Dinghai Fusheng Lu
fantasy. Két teljesen eltérő közeg, izgalmas sztorikkal, cenzúrázottan szerelmes férfiakról. Így sok
romantikára ne számítsunk, bár az a regényekben
is jellemzően később indul csak be. A szép CG dizájn legalább nyújt némi fanservice-t, de ne degradáljam ilyen egyszerű elvárásokkal az egyébként érdekes világot és izgalmas történetet ígérő
címeket. Bár ezek a rövidke első évadok a hosszú
regényekből inkább egyfajta ismerkedésre jók.
A CCP sztorijával/világával kapcsolatban
például televagyok még kérdőjelekkel, de az akciója és a hatásvadász elemei tetszetősek. A karakterek közül leginkább Zhan Lu jeleneteit kedvelem, ő az ügyeletes AI, akinek remekül sikerült
az extravagáns sci-fi ábrázolása, a mondandója

pedig egész mókás. De a főszereplők, Lin Jingcheng és Lu Bixing is érdekes páros, tetszik ahogy
támogatják egymást, jól átjön, mennyire kedvelik
a másikat. A körülöttük rohangáló ellenfelek, társak, kölykök pedig sablonos mecha feelinget kölcsönöznek nekik. Ami mondjuk rémesen mókás,
hogy a főszereplők jól öltözve, ingben vezetik a
robotokat!
A Dinghai a korábbi számokban már emlegetett Tian Baóval játszódik egy világban (annak
egyfajta előzménye is, csak ezt írta később az író),
hasonlóan 3D CG animációs, de más stúdió mun-

kája, persze a Bilibili szárnyai alatt. Nekem kicsit
ennek a megjelenése jobban is tetszik, nincs anynyira játék utóíze és állandó hajlobogtatása, mint
a Tian Baónak. A fiatal főszereplő, Chen Xing, nagyon kedves, laza karakter, és érdekes, hogy elsőre kvázi egyedüli mágia használóként van jelen
ebben a világban, aki a védelmezőjét keresi. Meg
is találja a sokkal mogorvább Xiang Shu képében,
aki rendkívüli harcos. A manhuáját már követtem
egy ideje, nagyon kedvelem Qianerbai artja miatt
(MDZS borítók), és bár a regényt még nem ismerem, de a két adaptáció jól hasonul egymáshoz.
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Készült belőle audio drama is, mondjuk az a CCPhez is. Érdemes lehet azokba is belehallgatni.
Mindenesetre a Dinghai donghuában is
egész jól átjön a karakterek kémiája, ami még
mókás mederben folyik. A fanservice is hatásos,
és örülök, hogy a szájból szájba gyógyszert adagolós jelenet sem maradt ki, még ha csak takarva
is... (Szurkolok, hogy legalább ez a Thousand Autumns második évadában is megjelenhessen, de a
mostani szigorítások és a live action adaptációkat
érintő rémséges kérdőjelek azért aggasztóak... A
Word of Honor doramáról is jó lenne egy AniMagazin cikk... bemutatni, hogy egy újabb sikeres Priest mű kapott szép adaptációt, csak ne árnyékolná
be a sok drasztikus következmény ezt is.) Visszakanyarodva még mindig a Dinghaihoz, valamiért
a sorozat megrekedt a 6. epizódnál, remélhetőleg hamarosan folytatják, és leadják a második
felét is.

Mo Dao Zu Shi 3

nak... TÉVEDTÜNK! Ebbe az évadba minden kimaradt eseményt, nemcsak a hátralévőket, hanem
az eddig hiányzó Wangxian momenteket és egyéb
darabkákat is mind besűrítették! Így egyszerre
halad továbbra is a regény szerint a cselekmény,
és egyszerre van teletűzdelve előrébb/későbbre
tolt jelenetekkel. De mindez nem zavaró, sikerült
nagyon jól összevágniuk, a rendező elképesztően ügyesen oldotta meg az eddigi hiányérzetünket, mindent remekül átkötött, mintha csak erre
az évadra tartogatta volna. Persze kérdés, hogy
tényleg eleve így tervezték-e vagy csak látták az
Untamed live action sikerét és a rajongói igényeket, amitől bátrabbak lettek, de nagyon-nagyon
kárpótolnak minket.

Wangxian jelenet lesz, ami ténylegesen BL/danmei sorozattá emeli ezt az adaptációt is. Hálásak
lehetünk a készítőknek, azért pedig pláne, hogy
milyen menőn ábrázolják a karaktereket. Wuxian itt már-már overpower, de nagyon imádom
így látni őt. Minden szombat reggelt az aktuális
résszel indítom, ami official követhető a wetv-n
vagy a youtube-on is. Nagyon várom, hogy fogják
még tálalni a maradék eseményeket, mi marad
meg a regény legnagyobb jeleneteiből, amiket a
cenzúra miatt nem lehet bemutatni (nem, nem az
erotikára gondolok)... Ömlengés vége! Az ajánlós
cikkben majd folytatjuk.

Bár a tempó így is rohanós, és itt-ott erősen vágott, de minden lényeges elem gyönyörű
és epic tálalást kapott. Látványos, izgalmas és
amennyire kell, regényhű ez az évad. Tényleg egy
ajándéknak érzem, és nem számítottam az előzőek alapján, hogy ebben a szezonban ennyire sok

A Bilibili címek után most jöjjön egy Tencent sorozat, mondhatnám, hogy a danmei/donghua bumm alfája. Hehe. Még mindig imádom, sőt
újfent behálózott a hájpja, ami masszívan ennek a
záróévadnak köszönhető. Igazából egy külön cikket érdemelne ismét, amit a következő számunkban remélhetőleg meg is kap, de már itt is el kell
mondanom, hogy zseniális!
A második évad kapkodós, rövidke mivolta
elsőre ezzel a 12 résszel sem tűnt kompenzálható-
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