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SZEZONOS ANIMÉKRŐL

Baraou no Souretsu
Blade Runner: Black Lotus
Blue Period
Gokushufudou 2
Heike Monogatari
Isekai Shokudou 2
Jahy-sama wa Kujikenai!
Komi-san wa, Komyushou desu. 
Koroshi Ai
Kyuuketsuki Sugu Shinu
Mieruko-chan
Mushoku Tensei: Isekai... 2
Platinum End
Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru
Sasaki to Miyano
Selection Project
Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai
  Kizoku ni Tensei suru
Shingeki no Kyojin Final 2
takt op.Destiny
Taishou Otome Otogibanashi
Yakunara Mug Cup Mo 2
Yashahime 2
Visual Prison
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Ettől függetlenül voltak részek, amik tetszettek, 
a kedvencem a mahou shoujós álom volt. Mivel 
csak 5 epizód részenként 18 perccel (és ebben 
az opening, az ending meg a stáblista is benne 
van), nem vesztettem semmit a megnézésével.

9. Sekai Saikou no Ansatsusha, 
Isekai Kizoku ni Tensei suru

akció, kaland, dráma, fantasy, rejtély, romantika
7,0/10 hétről hétre

 Nem volt szerencsém mostanában a sze-
zonos isekaiokkal, hiába tűnt némelyikük első rá-
nézésre érdekesnek. Pedig ez még jól is indult, 
tetszett, hogy egy egész részt szánt a bérgyilko-
sunk előző életére. Talán jobban is jártunk volna, 
ha csak arról szól a széria. De azért voltak jó pilla-
natai, szeretem, amikor fiatal karakterek nagyon 
jól teljesítenek. Azt viszont már kevésbé, amikor a 
csendes, érzelmeit nem mutató főszereplő ennyi-
re manipulatív, és mindenkit csak ki akar használni. 

10. Gokushufudou Part 2
vígjáték, slice of life

7,0/10 egyben

 Valahogy most nem kötött le annyira, mint 
az első fele tavasszal. Gyanítom, hogy nem a mi-
nőség változott, hanem inkább az elvárásaim. 
Vagy a hangulatom. Most egyszer sem nevettem 
fel rajta, és a karakterdizájn/grafika is szúrta a 
szemem. Animációról továbbra sem nagyon be-
szélhetünk, az openinget és az endinget pedig 
szintén nem cserélték le hallgathatóbb verzióra. 

mindkettőben több volt a perverzkedés, mint 
amire egy ecchi tag nélküli animétől számítanék. 
Egyszerűen nem vettek meg annyira a sztorival, 
hogy a rusnya és ijesztő jelenetek ellenére tovább 
nézzem őket. Nem szeretem az ilyen horrort. 
 A takt op.Destinynek szintén adtam egy 
esélyt, és bár lenyűgöző az animáció, nem érez-
tem, hogy kíváncsi lennék, mi fog ezután történ-
ni. Talán egyszer majd még megpróbálkozom vele 
újra.
 Szóval következzék rangsorolva a 10 anime, 
amit megnéztem, plusz egy ráadás:

+1 Visual Prison
zene, természetfeletti

6,5/10 egyben

 Ezt az animét sokkal jobban élveztem, mint 
azt be merem vallani. Mindenképpen bűnös él-
vezet volt, de annyira trashnek mégsem monda-
nám, mint például az UtaPrit. Azzal, hogy a sze-
replők vámpírok, több teret lehetett adni egy 
érdekesebb sztorinak. Meg a szexi jeleneteknek. 
Voltak tök jó részek benne, de főleg a karaktere-
ket szerettem. Egyrészt személyiségben is egész 
változatos karaktergárdát vonultat fel a sorozat, 
másrészt mind nagyon jól néznek ki. Különösen 
Elizabeth és Hyde voltak szimpatikusak. A sztori 
néhol cringe volt, a CGI pedig ronda, ennek elle-
nére elszórakoztam rajta. És még a számok között 
is volt olyan, ami tetszett: például az opening vagy 
a Gyokuza no Gemini.

Balu véleményei

 Hiába szemeltem ki magamnak 17 olyan 
animét az őszi szezonból, ami érdekesnek tűnt, 
végül csak 11-et fejeztem be. Volt közte egy-két 
csalódás, de amiket végignéztem, azokról összes-
ségében elmondható, hogy tetszettek is. Még az 
átlagosabbak között is akadtak olyanok, amiket 
jobban élveztem, mint vártam, úgyhogy nem zár-
tuk rosszul a 2021-es évet.

 Az 86 még várat magára, hiszen 86 nappal 
eltolták decemberben az utolsó két részt, és csak 
márciusban fog befejeződni – kész szerencse, 
hogy nem is próbáltam meg hétről hétre követni. 
 Az Ousama Ranking pedig kétcourös, ezért 
azt is csak tavasszal nézem majd meg. 

 A két horrorszériával (Mieruko-chan és Sa-
nkaku Mado no Sotogawa wa Yoru) egy-két ré-
szig jutottam, és még csak nem is az zavart, hogy 
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Zenék tekintetében nem múlta felül az első éva-
dot, de az ending megint egészen bejött, olyan 
kis kellemes.

6. Jahy-sama wa Kujikenai!
vígjáték, fantasy, slice of life

7,0/10 hétről hétre

 Eléggé vegyes elvárásokkal vágtam bele, 
mert valahonnan azt hallottam, hogy ez nagyon 
jó lesz, másrészt pedig egy tsundere démonloli a 
főszereplő. 

(szintén a 64. szám), hogy nagyjából a legjobb CGI, 
amit láttam. Nos, ez simán lekörözi azt is. Ráadá-
sul nem az összes előadás CGI, vannak 2D-sek is, 
és azok is baromi jól néznek ki. Rengeteg idő lehe-
tett egy-egy táncos részletet meganimálni. Úgy-
hogy ha magát az animét nem is ajánlom a sztori 
miatt, a zenéket érdemes lehet lecsekkolni.

7. Yakunara Mug Cup Mo: 
Niban Gama

vígjáték, slice of life
7,0/10 egyben

 Belefutottam ugyanabba a hibába, mint az 
első évadnál. Az elején megint azt hittem, hogy 
unalmas lesz, aztán mégis teljesen lekötött. To-
vábbra is értékeltem, hogy Tajimi város népszerű-
sítését szolgálja az anime, igaz, ebben az évadban 
nem kapott olyan nagy szerepet. Hanem most 
sokkal inkább az alkotás szellemi részére fóku-
száltak, a történet pedig a mások és a mi saját 
magunkkal szembeni elvárásokat helyezte a kö-
zéppontba. Tooko-senpai sztorija volt a kedven-
cem. Azt is nagyon élveztem, ahogy Hime-chan  
önfeledten agyagozott, jó volt nézni. Illetve 
behoztak egy új szereplőt, aki Mexikóból érke-
zett. Nem tudok spanyolul, ezért azt sem tu-
dom megmondani, milyen volt a seiyuu akcen-
tusa, de nagyon bírtam, ahogy pergette az R-t.  
Nem annyira vallom magaménak a cute gir-
ls doing cute things műfaját, de néha jó ilyet is 
nézni, tetszettek a cuki és ártatlan interakcióik.  

balaként. Azonban a karakterek néhol kissé egysí-
kúnak érződtek. De ha csak egy dologba köthetnék 
bele, akkor az leginkább a sztori lenne. Ennyire ki-
számítható sztorit még nem láttam. És én minde-
zek ellenére is élveztem. Mert az előadások zseni-
álisak voltak. Tetszettek a számok (a kedvencem a 
B.B.), ami azért nagy szó, mert hiába gondolnánk, 
hogy idolanimének jó zenét adnak, szinte csak a 
Zombieland Saga dalaihoz térek vissza néha-néha. 
A Selection Project esetében viszont már most 
rengetegszer hallgattam meg az összes számot. A 
videó pedig gyönyörű. Az IDOLiSH7-ről azt írtam 

(Legalább bishi, az is valami.) Ám a mellékszerep-
lők még ennyire sem nőttek hozzám. Legjobban a 
vége felé a CGI zavart, mert hiába nézhetett volna 
ki tök jól is az akciójelenet, a furcsa lovak meg a 
környezettől elütő fegyverek nem javítottak az él-
ményen. Viszont hogy pozitívumokat is mondjak: 
a mágia használata tetszett, kreatív volt, valamint 
az istennő jelenetein is jól szórakoztam. Annak is 
hallottam hírét, hogy kinek a keze munkája ez az 
anime, de igazából nem annyira emlékeztetett a 
Kaifukujutsushi no Yarinaoshira, sőt, élveztem, 
amikor valami perverzebb szituáció kizökkentette 
a főhőst a sodrából. Ha lesz folytatás, akkor való-
színűleg nézni fogom.

8. Selection Project
zene, slice of life

7,0/10 hétről hétre

 Ebbe elsősorban azért kezdtem bele, mert 
arra számítottam, hogy nagyjából megkapjuk a 
Nizi Projectet animében. (Utóbbiról az AniMaga-
zin 64. számában írtam.  Az eleje nem tetszett any-
nyira, de onnantól, hogy bekerültek a bentlakásos 
stúdióba, egészen élvezhető volt. Miután a Lapis 
Re:LiGHTs nem igazán kötött le 2020 nyarán, az-
óta nem nagyon próbálkoztam random szezonos 
idolanimékkel, ám ezt mégis hétről hétre vár-
tam. Eleinte még lenyűgözött, hogy van rendes  
táncterem, meg az egész tényleg úgy nézett ki, 
mint amit a Nizi Projectben láttam. Ono Daisuke 
produkciója is fergeteges volt a műsorvezető ka-

https://animagazin.hu/magazin/64/
https://animagazin.hu/magazin/64/
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3. Taishou Otome Otogibanashi
vígjáték, dráma, romantika, slice of life

8,0/10 hétről hétre

 Keverjük össze a Shinigami Bocchan to Kuro 
Maid és a Tonikaku Kawaii sztoriját, játszódjon a 
múltban, a főszereplő lány jelleme legyen olyan, 
mint a Fruits Basket Tohruja, a főszereplő pasi 
pedig nézzen ki úgy, mint Shirogane a Kaguya-sa-
mából! Nagyjából így írhatjuk le legjobban ezt az 
animét. 

amit imádok, többek között a crossdressinget, 
a chuunibyou-t és a yandere karaktert. Meg iga-
zából a végére Komi és Tadano interakcióit is  
megkedveltem. Ha már Tadano Hitohito meg 
például Osana Najimi, nagyon jól szórakoztam a  
beszélő neveken. A karakterdizájn egyedi, 
tetszett, a grafika pedig filmbe illően szép.  
Ha minden igaz, tavasszal jön a második évad,  
már várom.

4. Kyuuketsuki Sugu Shinu
vígjáték, természetfeletti

8,0/10 hétről hétre

 Az első rész után megkockáztattam volna, 
hogy a szezon animéje lesz, illetve felcsillant a 
szemem, hogy végre találtam egy méltó utódot 
a Maou-jou de Oyasuminak, amit az egy évvel ez-
előtti őszi szezonban adtak, szintén hétfőnként. 
Tényleg sokat nevettem az első részen. Aztán vol-
tak laposabb epizódok, amiket kicsit erőltetett-
nek éreztem, meg olyanok, amiken szakadtam. 
(Az 1. és a 8. voltak a kedvenceim, meg a 11. má-
sodik felét vehetjük még ide.) John egyértelműen 
a legjobb karakter, és ezt a sorozat sem próbálja 
tagadni, hiába beszélünk most éppen egy taturól. 
Magára az animére szerintem az elvetemült és 
az őrült jelzők illenek a legjobban, nem véletlen  
népszerű Japánban. (A PASH! PLUS novemberi 
felmérésében első helyre került 234 szavazat-
tal.) Már be is jelentették a második évadot, én  
biztosan nézni fogom.

tele van szövegbuborékba írt megjegyzésekkel, 
hogy egy adott karakter éppen mit csinál vagy mit 
érez. Ennyi erővel elolvashatnám a mangát is, tök 
felesleges az animére időt pazarolni – gondoltam. 
De aztán ahogy jött az újabb és újabb rész, azon 
kaptam magam, hogy egyre jobban élvezem. Sőt, 
már nézném a következő epizódot. Különösen a 
karaktereket szerettem meg. Komi-san cuki meg 
minden, de nem annyira az esetem. Azonban a 
mellékszereplők kifejezetten érdekesek voltak. 
Plusz az anime egy csomó olyan témát érintett, 

És végül az élmény is ilyen vegyes lett. Voltak ré-
szek, amiken nagyon jól szórakoztam, meg voltak 
olyanok is, amik közben közel álltam ahhoz, hogy 
elaludjak. Talán azt mondanám, hogy a közepe felé 
volt a csúcs: az a két rész maradt meg a legélén-
kebben, amiben fürdőzni mennek, illetve amiben 
Jahy paradicsomot nevel. (A 8. és a 11. rész a 20-
ból; egyébként hivatalosan a nyári szezonhoz tar-
tozik, mert augusztusban kezdődött, viszont csak 
decemberben ért véget.) A best girl egyértelműen 
Kokoro, imádnivaló az a kislány. Jahyt eleinte ki-
csit idegesítőnek találtam, de aztán megszoktam. 
Vagy ő változott. Időközben megnéztem a Hata-
raku Maou-samát is, hiszen az is egy reverse isekai 
egész hasonló témával, nekem az sokkal jobban 
tetszett, inkább azt ajánlanám, ha választani kel-
lene a kettő közül. Az akciójelenetekkel is jobban 
meg voltam elégedve, meg szerintem viccesebb 
is volt. A Jahy-sama openingjei és endingjei közül 
az első opening és a második ending tetszett, a 
többi inkább bántotta a fülem. Legalább jól voltak 
párosítva, így mindig semlegesre jött ki egy rész.

5. Komi-san wa, Komyushou desu.
vígjáték, romantika, slice of life

8,0/10 hétről hétre

 Elsőre nekem ez egy hatalmas csalódás volt. 
Főleg a legelső rész, amiben legalább 5 percig a 
táblára írogattak egymásnak, és ezalatt semmifé-
le felolvasást nem kaptunk, hanem csak valami-
lyen nyugtató dallam szólt. Meg az egész anime 
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tán, illetve egy kis sikerélmény hatására ennyire 
gyökeresen megváltoztassa a céljait, de igazából 
meg van magyarázva, úgyhogy ebbe belenyugod-
tam és csak élveztem. Annak ellenére, hogy nem 
vagyok egy művészalkat, teljesen lekötött, ahogy 
a művészetről, különböző technikákról vagy ép-
pen az inspirációról beszéltek. Meg az anime a 
hangulatával is megvett, amihez az opening és 
az ending is nagyban hozzájárult. És akkor még a 
karakterekről nem is beszéltem. Imádtam őket, 
Yotasuke-kun meg Ryuuji voltak a kedvenceim. 
De a két rajztanárnak is annyira élénk személyisé-
ge van, hogy jó volt őket hallgatni. Az pedig hab 
a tortán, hogy Yaguchi sokszor esetlen, már-már 
kissé kínos képet vágott, ez nagyon rokonszen-
vessé tette őt számomra.
 Túl gyors volt a tempó? Én nem éreztem 
annak. A mangához képest leegyszerűsítette a 
történetet meg a párbeszédeket? Talán pont 
ezért tudtam követni, miről van szó. Rossz adap-
táció? Lehet, azonban a manga olvasása nélkül 
nekem abszolút megállja a helyét. Kíváncsi leszek, 
fog-e ez változni, ha egyszer belevetem magam 
a mangába.

 Összeszedtem pár újdonságot a 2022-es 
téli szezonból, illetve az Ousama Rankinget is be 
kell majd fejeznem, ha kijött mind a 23 rész, va-
lamint az 86-et. De legszívesebben a tavaszi sze-
zont nézném már, megint nagyon ütős lesz, csak 
folytatásból várok ötöt: Honzuki, Tate no Yuusha, 
Kaguya-sama, Komi-san és Rikekoi.

1. Blue Period
dráma, slice of life

8,5/10 egyben

 Még a teaser alapján eldöntöttem, hogy ezt 
egyben fogom nézni, és azt hiszem, jól tettem. 
Bár olyan szempontból meg nem volt éppen sze-
rencsés, hogy a csapból is az folyik, hogy milyen 
elsietett és rossz adaptáció. Aztán próbáljak meg 
úgy véleményt fogalmazni, hogy ez ne befolyásol-
jon... Mert engem ez az anime teljesen berántott. 
Az elején kicsit fura volt, hogy valaki egy kép lát-

az tetszett, hogy lassúra vette a tempót, és lassan 
építgette a világot (a bizonyos fordulatig). Most a 
kalandozással kicsit felgyorsultak az események, 
de az érdekes sztori és az akciójelenetek kompen-
zálták. 
 
 Végül az utolsó rész alatt döntöttem el, 
hogy a Part 1-nal ellentétben nem 8, hanem 8,5 
pontot fogok neki adni, ezúttal érzelmileg is meg 
tudott kicsit érinteni. Nagyon várom a folytatást, 
sok helyen olvastam, hogy dicsérik a következő 
arcot.

Viszont ez lett a kedvenc romcomom a szezon-
ban. (Igaz, a Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashiba 
éppen csak belenéztem.) 
 
 Nagyon szeretem az ilyen ártatlan romanti-
kus történeteket, amikben a legapróbb dolgoktól 
is elpirulnak a főhőseink.Ráadásul itt most a karak-
terdizájn is kimaxolta a cukiságfaktort. És minden-
nek a tetejébe még azért is érdekes volt, mert a 
Taishou-korban (1912 és 1926 között) játszódott. 
Fedeztem is fel benne érdekességeket, például 
hogy akkoriban még vízszintesen is jobbról balra 
írtak. Az openinget is szerettem, valahogy GARNi-
DELiA mindig meg tud venni a vidám számaival.

2. Mushoku Tensei: Isekai Ittara 
Honki Dasu Part 2

kaland, dráma, ecchi, fantasy
8,5/10 hétről hétre

 Az első cour után az fogalmazódott meg 
bennem, hogy kerestem, mi nem tetszett, és nem 
jutott eszembe semmi. Na, ezúttal nem így van: 
ennyi hányást még nem láttam egy animében. És 
ez most nem túlzás, minden hajókázás alkalmával 
tengeribetegeskedett valaki és elrontotta a va-
sárnapi vacsorám. Azonban ezt leszámítva nem 
volt vele semmilyen nagyobb bajom. 

 Az anime még mindig kicsit perverzebb, 
mint ami a komfortzónámon belül van, de kez-
dem megszokni a dolgot. Az első évadban nekem 
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merem a mangát, lehet az jobb, és később ezek-
re van megoldás, de az animéből ezt hiányoltam. 
Aki komolyabb animére vágyik és érdekli kicsit a 
művészet, vagyis annak technikai része, az tegyen 
vele egy próbát.  

 Blade Runner: Black Lotus: Ez abból a 
szempontból kakukktojás, hogy még fut, de 13 
részes lesz. Aki ismeri a Szárnyas Fejvadászt, az 
képben van vele, a többieknek elég annyit tudni, 
hogy sci-fi, cégek által irányított szép új világgal. 

tuációi és fejvágásai viccesek. Egyszeri gyors szó-
rakozásra tökéletes. Grafika totál átlagos, zene 
dettó.

 Yakunara Mug Cup Mo 2: Csináljunk kerá-
mia bögrét - második menet. Short anime, köny-
nyed kikapcsolódás a kultúra iránt érdeklődőknek 
ez a kis SoL. Aranyos, kedves, cuki lányok cuki dol-
gokat csinálnak sorozat, bár egyáltalán nem ér fel 
a Yuru Camp vagy a Yama no Susume szintjéhez. 
Viszont mókás volt nézni a kiegészítő epizódokat, 
amiben a seiyuuk az anime helyszínéül szolgáló 
városban esznek-isznak és próbálnak kerámia „va-
lamiket” csinálni. Egyébként az adott városban 
(Tajimi, Gifu prefektúra) természetesen nagyon 
szeretik a sorozatot.  

 Blue Period: Mondtam, hogy egyre jobbak 
jönnek. Bevallom, nem tudok festeni, rajzolni se. 
Viszont szeretem nézni a szép festményeket. Jó 
a koncepció, érdekes a főszereplő motiváltságát 
és elszántságát figyelni, ahogy küzd új céljáért. 
Nagyon tetszett, hogy szegényebb családban él, 
és emiatt nincs sok dobása az egyetem kiválasztá-
sában. Életszagú kissé. Jó volt nézni a fejlődését. 
Viszont nekem túlságosan is főhős központú az 
anime, túl nagy rajta a fókusz. Emiatt pedig egy 
idő után fárasztó lett az agyalása és a túlgondo-
lásai. (A saját agyalásom is lefáraszt néha.) Szeret-
tem volna többet megtudni a mellékszereplőkről 
is, több interakciót, több háttérinfót kapni róluk. 
Egyedül Ryuuji lett fontosabb a végén. Nem is-

zenéket használtak fel. Lehetett volna ez jó, ha 5 
percnél többet agyalnak a sztorin, de nem lett.

 Mieruko-chan: Ez az a cím, amit csak azért 
kezdtem el, hogy szórakoztasson, és ezt el is érte. 
Nem vártam tőle semmit, és nem is adott semmit. 
Viszont egyáltalán nem untam, az előző kettővel 
ellentétben. Egy mókás horror SoL (huu, ez érde-
kes műfaji besorolás), se több, se kevesebb. Mi-
nimális ecchivel, ami teljesen felesleges, de nem 
zavart; a karakterek is totál sablonosak. Miko szi-

Hirotaka véleményei

 Mit ad ég, ismét írok szezonos vélemény-cik-
ket, és ha ez még nem elég, az évértékelőbe is 
„belekontárkodtam”. „Hiro terpeszkedés: ON” 
by Catrin.
 Magamhoz képest egész sok animét néztem 
ősszel, kvázi kétszer annyit, mint általában, de 
azért ezt a cikket tömören fogom tálalni. Halad-
junk az általam rossznak véltektől a legjobbakig. 

 Platinum End: Ez annyira rossz, hogy dob-
tam kb. három-négy rész után. Az a pár is vesze-
delmesen unalmas volt. Komoly akart lenni, de in-
kább kínos, a tescós ultraman jelmezek pedig csak 
emelték a nevetségesség szintjét. A szereplők tel-
jesen érdektelenek, a párbeszédek gyengék, a fe-
szültnek beállított jelenetek pedig mesterkéltek. 
Ennyi. 

 takt op.Destiny: Ez annyival jobb az előző-
nél, hogy befejeztem, de ha félbehagyom, se ke-
letkezett volna bennem túl nagy űr. Most a Coset-
te rajongók biztos elátkoztak. Ahhoz képest, hogy 
Mappa x Madhouse, a szép animáción kívül (bár a 
két stúdiót ismerve még így is lehetett volna jobb) 
nem sok jót tudok mondani rá. Minden karakter 
számomra teljesen felületes és egyszerű, mint a 
faléc. A vége összecsapott, a „főgonosz” karak-
tere kvázi felesleges. Igazából az egészről ordít, 
hogy kidolgozatlan, felületes. A zene jó, de azt 
sem az animének köszönhetjük, mivel klasszikus 
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reggeli ébresztő, zen hangulatba hozó anime volt, 
nagyon sokáig el tudnám nézni. Az első évadról 
született egy hosszabb cikk, érdemes elolvasni. 

 Heike Monogatari: Magasan a szezon leg-
jobbja nálam, de itt csak röviden írok róla, mert 
egyrészt az évértékelőben is megemlítettem, 
másrészt készült ebben a számban hozzá egy is-
mertető is, így átírányítanék mindenkit ezekre a 
cikkekre. (8. oldal) (52. oldal) De röviden, némi 
csetlés-botlás ellenére egy nagyon király történel-
mi anime egy nagyon izgalmas korból, egyedi grafi-
kával. Történelmi animék kedvelőinek kötelező.

 Ennyi volt az őszi szezon tőlem, a téliről még 
nem írok, de a Hakozumét, a Sono Bisque Dollt, 
Genjitsu Shugi Yuusha 2. évadát, a Koroshi Ai-t és a 
Tensai Ouji no Akaji-t fogom nézni. Jah meg persze 
az SnK végét, amiről egy sort sem vagyok hajlandó 
írni, az átkok elkerülése végett, és ezzel el is mond-
tam, milyen a viszonyom vele.

egész anime sötét, mintha csak éjjel játszódna, de 
hát a Blade Runner világa már csak ilyen. Javasolt 
nem reggeli napfényben nézni. A zene átlagos, de 
az opening és az endingek (minden részhez más 
van) nagyon megvettek, mindegyik az adott epi-
zódhoz illik valamennyire és sokat dob a hangula-
ton. Egyik sem japán *csaxólok* (bocs lektorok).   

 Isekai Shokudou 2: Nálam a szezon egyik 
csúcsa. Imádtam az első évadot és örültem, hogy 
lett második, már várom, hogy legyen harmadik is. 
Gyakorlatilag semmiről nem szól, csak, hogy egy 
evilági étterem ajtaja egy másik világban nyílik 
meg hetente egyszer. A betérő vendégek fantasz-
tikus ételeket ehetnek, és mindről megtudunk 
egy kicsit (mármint az ételekről és a karakterekről 
is), valamint a másik világról is bővülnek ismerete-
ink. A hangulata maximális, a karakterek imádni-
valóak, és bár nincs története, egyszerűen jó néz-
ni, persze mi is éhesek leszünk közben. A grafika 
szép, a zene kellemes. Nekem ez mindig egy hétfő 

Elsőre tisztázzuk, ez full CGI, így olyan, mintha 
játékátvezetőt néznénk (szponzor: Crunchyroll). 
Játéktól függ, hogy gyengébb vagy jobb azoknál. 
Mindenesetre nekem nincs bajom vele, persze né-
hol láthatóan megremeg a dolog, de elnézhető, 
láttunk már jóval rosszabbat is. A sztori teljesen kor-
rekt, belepasszol a világba, nem fogja megváltani 
a műfajt, de élvezhető, szépen halad előre; leköt 
és nem is nagyon húzza az időt. Még pár rész hátra-
van, így a végkifejletről nem tudok nyilatkozni. Az 

https://animagazin.hu/magazin/47/
https://animagazin.hu/magazin/47/
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nőket is kapunk benne, akikről majd elválik, meny-
nyire lesznek sablonos vagy épp hatásos antago-
nisták. Egyelőre sem a látvány, sem a zene nem 
hagyott bennem mély nyomokat… Rengeteg 
benne az állókép, a háborús jelenetek már-már 
végig picture drama, de nem is igazán számítot-
tam másra. A seiyuu fesztiválnak viszont nagyon 
örülök (külön imádom Hayami Shót ismét apa sze-
repben hallani).

Koroshi Ai

 Az előbbí címhez hasonlóan ez is manga-
adaptáció, csak jelenleg még fut, shoujo helyett 
josei és történelmi helyett modern, bár mintha 
ez is Európában játszódna, talán egy fiktív orszá-
gában. Röviden: egy Saberre erősen hajazó fej-
vadász hölgy (Chateau) és egy tipikus róka-képű 
bérgyilkos bishi (Ryang-ha) útjai keresztezik egy-
mást. Idővel egyre több közös ügyletük lesz, mi-
vel Ryang-ha szeretne közelebb kerülni a lányhoz. 

a főszereplője, gondolom az ő rémséges hatalom-
ra kerülésén, uralkodásán lesz a hangsúly az eset-
leges románcai (?) mellett, bár a címben szerep-
lő rekviem (souretsu, angol cím: Requiem of the 
Rose King) alapján is végig komor, drámai hang-
súlyra számíthatunk. Érdekesség, hogy Richardot 
interszexuális karakterként ábrázolja a mangaka, 
aki szenved kettős vonásaitól, de férfiként nevel-
ték és annak is tartja magát (tökéletes választás 
a hangjaként Saiga Mitsuki). Már az első néhány 
rész is nagy hangsúlyt fektet erre a témára, ami jól 
bemutatja, hogy a különböző szereplők hogyan vi-
szonyulnak Richardhoz (démonnak bélyegzik, elfo-
gadják, szeretik, félreértik stb.). Emellett heterok-
rómiás, ezért takarja frufrujával az egyik szemét.
 Elsőre kicsit kérdésesen hat nekem ez a bi-
shounenes, darkos közeg a nagyon shoujós han-
gulatával, talán csak a színpadiassága miatt, vagy 
mert nosztalgikus, viszonylag rég néztem már 
ilyet, és kíváncsian várom, mennyire fog működni. 
Az már feltűnt, hogy erős, sőt egyenesen gonosz 

Catrin véleményei

 Igazából novemberben már szinte mindent 
kiírtam magamból az őszi szezonnal kapcsolatban, 
így azzal most már nem foglalkoznék, helyette be-
lekezdtem néhány téli címbe is… Ugyan csak 2-2 
részt néztem mindegyikből (főszerk. előny, hogy a 
magazin megjelenése előtti hétvégén tudok még 
erről pötyögni pár sort), felsorolnám, miken akadt 
meg eddig a szemem (ebben a szezonban egyelőre 
kínai mentesen, hehe).

Baraou no Souretsu

 A történet a középkori Angliába, a rózsák 
háborújának idejébe invitál minket, ahol a York- és 
Lancaster-házak vívták a trónutódlásért folyó küz-
delmet. Bár teljesen más a két anime hangulata, 
de nem bántam, hogy pont a Heike-Genji hábo-
rú után ismét egy hasonló, történelmi sorozatba 
kezdhetek. Hozzá kell tenni, ez a mű sokkal inkább 
fikció, merész alternatíva, így óvatosan kezeljük 
ezt a „történelmi” jelzőt. A mangakát, Kanno Ayát 
leginkább Shakespeare művei inspirálták, így akár 
kedvet is kaphatunk a VI. Henrik és III. Richárd drá-
mák el-/újraolvasásához. Jó hír az animével kap-
csolatban, hogy a mangája elvileg most január 
elején fejeződött be, összesen 17 kötetes, amit 
24 részben adaptálnak. Kíváncsian várom, hogy si-
kerül ez a J.C.Staffnak. Mivel a mangát nem isme-
rem, így nem tudom, hogyan kezeli a történelmi 
tényeket, és mennyi időt ölel fel, de mivel Richard 
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 Ezeken kívül már csak folytatásokat köve-
tek: még mindig nézem a Yashahime 2-t és el-
kezdtem a SnK Final 2-t is.

 A Shingekinek még mindig jót tett a MAPPA 
látványa és megoldásai, de a sztorin ez aligha fog 
segíteni… Meglátjuk, mindenesetre a harcok/ese-
mények számomra még így is sokszor túl vonta-
tottak. Eddig úgy tűnik, igyekeznek mangahűség-
re törekedni. A sorozat openingjeit és endingjeit 
általában szeretni szoktam, kevés kivétellel… Ez a 
mostani páros azonban nem az igazi, valahogy na-
gyon felejthető dallamok. Persze lehet, hogy pár 
hét múlva már meggondolom magam (előfordul 
ilyen is). De egyelőre az ending zeneileg kissé sab-
lonosnak és önismétlőnek tűnik, az openingről 
pedig az egyik Death Note nyitány jutott eszem-
be, csak gyengébb verzióban. Kicsit sajnálom, 
hogy pont a zárásra nem lettek ezek epikusabbak, 
de lehet, idővel megkedvelem.

 Sesshoumaru lányainál pedig kezd egy 
kicsit összébb állni és minimálisan érdekesebb 
lenni a sztori… Ezt ne vegyétek komolyan, annyi 
történt, hogy végre nagyobb lett a fókusz a szü-
lőkön, és összetalálkoztak Inuyasháék is a saját 
lányukkal, BANZAI. Ha másnak nem is, legalább 
fanservice-nek legyen jó ez a cucc! Sajnos egyelő-
re annak sem működik egy-két aranyos momen-
tet leszámítva, de legjobban az zavar, hogy nul-
la karakterfejlődést írtak a régi szereplőknek…  
Komolyan, ha már meglépték, hogy canon össze-

viszont nagyon örülök, hogy Miyano, mint ta-
pasztalt fudanshi, egyáltalán nem gondol magá-
ra ukeként. Ez a tény máris frissít kicsit az átlagos 
BL elgondoláson. Ami viszont egy kicsit sok volt 
már két rész alapján is, hogy Sasaki senpai belső-
monológjai kis túlzással (?) 99%-ban kimerülnek a 
„kawaii” jelző ismétlésében. Tudjuk, hogy Miyano 
elképesztően cuki, de az érthetően szerelmes ál-
lapotot a nézőknek ennél kicsit szélesebb skálán 
is bemutathatnák.

Meglátjuk, hogy flörtölése meddig nem jár siker-
rel… Már az első két rész is utalgat a karakterek 
múltjára, így reméljük, sikerül jól árnyalni őket, és 
nem lesz túl klisés a kapcsolatuk sem. Szívesen 
látnék ismét egy aranyos hetero párt, izgalmas 
kémiával. Egyelőre kellemes kikapcsolódást nyúj-
tanak ezzel a romantikus gyilkolászós témával. A 
látvány és a zene nem kiemelkedő, semmi újdon-
ságot nem nyújt, de jól hozzák a hangulatot. Örü-
lök, hogy a karakterdizájn is kellően felnőttes. 

Sasaki to Miyano

 A szezon BL animéje, ami szintén még futó 
mangát adaptál a Studio Deen jóvoltából. Kö-
zépsulis slice of life aranyos karakterekkel. A két 
főszereplő már első látásra kedveli egymást, de 
vonzalmuk, bátorságuk csak lassan bontakozik ki. 
A félénkebb, moe Miyano egy fudanshi, aki ezt 
nem szereti magáról reklámozni, egy fiú iskolá-
ban pláne nem, de úgy alakul, hogy ezt a lazább, 
menőbb Sasaki előtt mégis felvállalja, aki szintén 
elkezd a hatására BL mangákat olvasni… Rendkí-
vül cukik, ahogy próbálnak barátkozni, közeledni a 
másikhoz.
 Egészen ártatlan kis sorozat ez, sok szim-
patikus osztálytárssal (esetleg még több shippel-
hető párossal). Egyszerű, szórakoztató sorozat a 
műfaj kliséivel, de eddig szerethető. Kíváncsian 
várom, hogy fognak haladni, és mennyire okoz 
majd problémát, amikor a felsőbb évesnek bal-
lagnia kell… Belelapozgatva a mangába, annak 

hozták a SesshxRin párost, legalább adnának ne-
kik több interakciót vagy kicsit változó jellemeket, 
hogy jól működhessen a dolog… De az elvenné 
az időt az aktuális ellenfél naaaagyon izgalmas 
legyőzésétől, mit nem gondolok. Azt pedig lehet 
jobb lenne meg sem említenem, hogy Shippo is 
feltűnt a színen, és valami elképesztően gagyi vic-
celődéssel trollkodták be a kooomooooly dééé-
moniii erőfitogtatás kellős közepébe.
 Köszönjük.


