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re epizodikus animében, ami a rendőrök izgalmas 
és unalmas mindennapjait szeretné bemutatni.

Akebi-chan no Sailor Fuku

 Eredetileg én ezt nem is terveztem nézni, 
csak aztán két helyről is hallottam, hogy jó, így 
felvettem vele a fonalat még viszonylag az elején. 
Minden annyira végtelenül egyszerű benne, hogy 
nem is gondoltam, hogy le tud majd kötni. Gya-
korlatilag arról szól, hogy egy vidéki lány próbál 
barátokat szerezni az új iskolájában. 

istennő átkából fakadóan hirtelen elképesztően 
vonzónak találják egymást, amit mindketten pró-
bálnak leplezni. Kell ennél több? A sztori szerint 
ezután ketten próbálnak a kalandokon és az egy-
szerű hétköznapokon keresztül visszajutni a saját 
világukba. Már az első részen is nagyon jól szóra-
koztam, és én nem nagyon éreztem hanyatlást 
a humorfaktorban sem eddig. Vicces és whole- 
some, tetszik a karakterdizájn, viszonylag sok jele-
netet mutat a szereplők előző életéből, úgyhogy 
én elégedett vagyok vele. Ráadásul nagyon addik-
tív endinget kapott.

Hakozume: Kouban Joshi 
no Gyakushuu

 Még augusztusban láttam a PV-t, és kíván-
csi voltam, milyen lesz ez a rendőr nénis anime. 
Röviden: jó. Jobb, mint vártam. Talán ennél az 
animénél tapasztaltam a legtöbbször, hogy elindí-
tottam a részt, és egyszer csak azt vettem észre, 
hogy megszólalt az ending. Annyira beszippan-
tott, hogy csak úgy elrepült az a részenkénti 24 
perc. Kicsit olyan volt, mintha az Uramichi Oniisant 
rendőrös körítésben kissé komolyabbá tettük vol-
na. Imádtam a társadalomhoz, a munkához kap-
csolódó szarkasztikus humorát, a karaktereket, 
valamint az openinget és az endinget is. A seiyuuk 
alakításával is kimondottan elégedett vagyok. 
Meglepő módon néha tényleg elég drámaira sike-
rült egy-egy rész, a kihallgatások, a bűnesetek. De 
a comedy sem marad el mellette ebben a többnyi-

de most nem igazán vágytam erre. A Kaijin Kai-
hatsubu bármennyire gender bender, a koncep-
ció mégsem igazán nekem való, a Koroshiai pedig 
szimplán nem kötött le annyira, mint vártam, de 
utóbbinak még talán adok még egy esélyt.

Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to

 Gondoltam, hogy kezdhetnék azzal az ani-
mével, amiben minden tényező megvan, amit az 
előző négy animénél említettem, itt mégis műkö-
dik valahogy. Két harmincas éveiben járó vén trotty 
reinkarnálódik, az első csavar az, hogy az egyik-
ből lány lesz, a második csavar pedig az, hogy az 

 Balu véleményei

 Eleinte nem volt annyira vonzó a téli szezon, 
mert hiába szemeztem egész sok animével, egyik 
sem tűnt igazán érdekesnek első ránézésre. Aztán 
szelektáltam kicsit, megszabadultam néhánytól, 
és pár hét múlva azt vettem észre, hogy tulajdon-
képpen mind a hét megmaradt animét várom és 
szívesen nézem, úgyhogy egész jó szezon lett a vé-
gére – bár a legjobbak talán még hátravannak.

 Hogy miket szűrtem ki? Elsősorban az ise-
kaiokat. Nem vagyok rá büszke, hogy szinte esélyt 
sem adtam neki, de Kenja no Deshi wo Nanoru 
Kenja első részét három perc után meguntam. A 
negyedik epizódig néztem a Leadale no Daichi 
nite névre hallgató isekait, aminek egész érdekes 
felvezetése és felvetése volt. Hiszen a főszereplő 
tényleg nyomot hagyott a játék világában, amibe 
bekerült, egészen pontosan gyerekeket készített. 
(Nem, nem szült, készített.) Szóval egy slice of 
life, könnyed animéről van szó, amit nem tartok 
rossznak, a főszereplő karakterét is kedveltem, 
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zúra nélküli verzióban biztosan – mutat nem any-
nyira családbarát jeleneteket is. Ám van még egy 
fontos elem, a sci-fi. El tudja bárki képzelni, hogy 
egy ilyen animének legyen sztorija, és nem csak 
„sztorija”? Mert ennek tényleg van, engem pedig 
kimondottan érdekel. Nem mintha a fanservice-t 
bánnám közben. Bár sok kritikát olvastam, ami-
ben abba kötöttek bele, hogy a főszereplő nem 
akar lefeküdni a rá váró nők tömkelegével, ugyan-
is van neki egy szerelme. És hogy ez milyen unre-
alisztikus, meg mégis ki akar ilyen gáz főszereplőt 
háremanimébe... Én? 

hogy kezdik nagyon elhúzni a szerelmi vallomás 
és az összejövetel között eltelt időt, úgyhogy nem 
tudom, mire számítsak a hátrelévő epizódokban, 
de alapvetően tetszik.

Shuumatsu no Harem

 Éles a váltás a BL-hez képest, de muszáj 
volt ezt a két animét egymás mellé tennem. Egy 
vírus miatt kihalt a férfinépesség 99,9%-a, ezért 
a maradéknak kellene utódokkal benépesíteni a 
Földet. Hárem és ecchi kombinációja, ami – a cen-

részletesen, de mindig vissza-visszatérnek a film-
be illő szépséggel bíró jelenetek, amikben Akebi 
egyszerűen ragyog. Meg az opening és az ending is 
tök jó lett (ígérem, ez az utolsó alkalom a cikkben, 
hogy a zenéket dicsérem). Néha kiírok egy-egy 
idézetet animékből, amikkel nagyon együtt tudok 
érezni, és most hosszabb idő után ebben találtam 
ilyet. Akebi mondta a 7. részben: „De ugye, milyen 
jó érzés, ahogy apránként elsajátítunk valamit, 
amire előtte egyáltalán nem voltunk képesek?”

Sasaki to Miyano

 Előre leszögezném, hogy eléggé kezdő va-
gyok még BL terén. Ám ez a sorozat leírás és PV 
alapján kihagyhatatlan volt. És az anime is pozitív 
élmény eddig. Az eleje kicsit döcögősen indult, 
mert sokat ugráltunk az időben, de aztán beállt 
a sztori és könnyen nyomon lehetett követni.  
A hangulatot úgy írnám le leginkább, hogy cukor, 
méz meg még több cukor. Nagyon édes, ahogy 
a két karakter viszonya alakul, sokszor tényleg 
rózsaszín felhő meg virágok repkednek a képer-
nyőn. Az egyik főszereplő fudanshi, így sok témát 
körbejár a BL-mangákkal kapcsolatban, de a mel-
lékszereplőkön keresztül még azt is bemutatja, 
milyen nehézségeket hozhat az élet, ha valakinek 
fujoshi a barátnője. Az pedig szintén pozitívum, 
hogy az uke és a seme nem határolódik el egymás-
tól, sőt, Miyano kifejezetten nem szeretne ezekbe 
a sémákba beilleszkedni. (A meta utalásokat na-
gyon bírtam benne.) A 7. résznél most úgy érzem, 

Valamiért mégis jobban izgultam azon, 
hogy sikerül-e a lányoknak kifogni egy na-
gyobb halat a hétvégi horgászaton, mint-
ha egy nagyszabású harcot néztem volna.  
Pedig a cute girls doing cute things nem mindig 
tud megfogni. Ez egy cuki, wholesome slice of life 
anime, ami jó lazítás lehet egy nehéz munkanap 
után. Bár az író egyik lépése nekem kicsit negatí-
vum volt: több lábat kaptam, mint amit élveznék. 
De a néhány lábfétises jelenetet leszámítva tény-
leg nagyon tetszett, és ajánlani tudom. Ugyanis 
még ha a sztori nem is tűnik túl érdekesnek, a grafi-
ka lenyűgöző. Nem mindent dolgoztak ki annyira 
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cosplayek gyönyörűek, Marin gyönyörű. Eközben 
a háttér viszont néha úgy elüt a karakterek rajzo-
lásától, mintha nem is ugyanaz az anime lenne. 
Összességében élvezem az animét, de annyira 
mégsem fogott meg, mint némelyik másik friss 
sorozat.

 A szezon véget érése után fogom egyben 
megnézni a Tokyo 24-kut és a Ryman’s Clubot, va-
lamint még az Ousama Ranking és az 86 Part 2 is 
hátravan. A Baraou no Souretsu szintén érdekel, 
ám 24 részes lesz, így majd csak a tavaszi szezon 
végén tervezem ledarálni.

a másik kettőt nem nézem, ám semmiképpen nem 
mondanám nagy kedvencnek a szezonból. Biztos 
voltam benne, hogy nézni fogom, hiszen talán ez 
az első anime, aminek a cosplay áll a középpont-
jában. Nem igazán vagyok otthon a témában, de 
tetszik, hogy a laikusoknak is elmagyaráz néhány 
dolgot. Gojou karaktere azért szimpatikus, mert 
van egy egyedi hobbija (hinababák készítése), il-
letve nagyon elszánt, bármilyen kihívásról legyen 
is szó. Marinnak nem annyira jött be a beszédstí-
lusa, illetve kicsit túl extrovertált nekem, de azt 
elismerem, hogy ők ketten nagyon cukik együtt.  
A grafika kicsit kettős érzést hagyott bennem: a 

A másik két srác foglalkozik eleget férfi-
vágyaival, kicsit sem bánom, ha a harma-
dik legalább a történetet is viszi előre, mi-
közben nyomozva próbálja kideríteni, hogy 
honnan jött a vírus, és hogyan lehetne ellenszert  
készíteni. Egyelőre még elég sok rejtélyt nem 
fedtek fel, kíváncsi vagyok, mit lehet kihozni egy 
ilyen koncepcióból. Szerintem érdekes, hogy az 
egyes karakterek hogyan változnak meg ebben a 
szituációban vagy éppen hogyan maradnak hűek 
magukhoz.

Tensai Ouji no Akaji Kokka 
Saisei Jutsu

 Tulajdonképpen az egész anime olyan, 
mint a Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki. 
(Aminél mellesleg most fut a második coure, csak 
nekem nem igazán tetszett.) Ám ez nem isekai, 
nincs benne mágia, jól néznek ki a karakterek, és 
tényleg van okunk imádni őket. 
 Az első részben azonnal világos volt, hogy 
Wein a best boy, akinek a nemtörődöm attitűd-

jét imádom, de persze közben egy zseni – a cím 
nem hazudik. Ninym pedig rögtön elvitte a best 
girl rangot, nemcsak gyönyörűen néz ki a hosszú 
fehér hajával, hanem miközben nagyon komoly, 
ahogy próbálja kordában tartani Weint, mellette 
még rendkívül cuki is. Nagyon jó interakcióik van-
nak, már csak ezért is megéri nézni. Az első két 
rész háborúja kevésbé volt szimpatikus (illetve az 
is feltűnő volt, hogy korlátozott pénzösszegből 
tudtak dolgozni), de aztán a 3. résztől beindult, 
és nagyon élveztem az elmejátékot meg a gazda-
ságpolitikát. Az ezt követő arc megint nem annyi-
ra szimpatikus, a végére lehet, hogy mégsem fog 
annyira tetszeni, de egy próbát megérhet, főleg, 
ha valakinek tetszett a Genjitsu Shugi, mert sze-
rintem a Tensai Ouji még élvezhetőbb.

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

 A végére maradt a téli szezon leghájpoltabb 
animéje, ami a ranglistán lenyomta a Kimetsut és 
az AOT-t is. Hogy okkal-e, azt nem tudom, ugyanis 
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Koroshi Ai

 Bérgyilkosok, akik között forr a levegő. Ezt 
vártuk, de sajnos nem teljesen ezt kaptuk. A bér-
gyilkosokból Ryang-ha stimmel, valóban az, hideg-
vérű és halálpontos. A röhejes nevű Chateau, már 
inkább tanoncnak mondható, aki nincs jóban a 
ravasz meghúzásával. Szereplőink egy meló során 
összetalálkoznak, onnantól pedig a hölgy karak-
terünk le sem tudja magáról vakarni Ryang-hát. A 
figura láthatóan belecsavarodott, és folyton-foly-
vást zavarba ejtő szituációkba kergeti a csajt, akit 
ez egyszerre bosszant és motivál. Ezzel persze 
célponttá válik, mert Ryang-hát sokan szeretnék 
pár láb mélyen látni a föld alatt. Sajnos az anime 
és a története nagyon súlytalan, szeretne olykor 
komolykodni, és erős karaktereket bemutatni, de 
nem lehet őket komolyan venni. A központi szál a 
két karakter múltja, ez van jó lassan kibontva, de 
nem működik annyira, hogy nagyon érdekeljen a 
folytatás. A zene hangulatos, de a grafika nagyon 
középszerű. Kicsit kár érte.

 Ebben az animében ugyebár hősünk nem 
harcos, hanem egyből király lesz, és gazdasági-
lag kéne helyretenni az országot. Nos a gazdaság 
része, az harmatgyenge, vagyis azt mondanám, 
hogy túl egyszerű, de szórakoztató, és a párbeszé-
dek többsége azért mégiscsak e köré épül. A foly-
tatásban végre sor kerül az előző évadban elkez-
dett háború lezárására, majd a rabszolgarendszer 
folyamatos kivezetésére, és az iskolák kiépítésére, 
továbbá kicsit több infót tudunk meg a környező 
országokról. Viszont Souma királyunknál folyta-
tódott a hárem kiépülése is, mert a többnejűség 
megengedett, legalábbis ilyen magas szinten, 
aminek én már kevésbé örülök. Ennek ellenére az 
anime szórakoztató és témájával egy kicsit kikan-
dikál a túl sablonosak közül.

 Kaptunk egyébként egy másik hasonlót a 
mostani szezonban, a Tensai Oujit, erről Balu írt, 
de nekem az nem tetszett, túl bugyutának érez-
tem, és a grafika is elég gagyi volt. Szóval pont el-
lentétes a véleményünk, ami mókás. 

 A régi karakterek csak most a végén kezdtek 
el jobban szerepelni és csinálni valamit, de fényük 
megkopott, mint egy rozsdás bicikli lánc, legalább 
ennyire működnek is. Erejük, mintha nem is len-
ne, vagy csak mindent az utolsó részben vetnek 
majd be.
 Az eddigi epizodikus harcokból kezd a vég-
kifejlet felé mászni a történet, de az is borzal-
masan vontatott, és minden percben felrémlik a 
„mileszmárhaladjunk???” érzés. Ez az anime min-
den elemében gyenge és unalmas, Naraku forog 
a sírjában. 

Genjitsu Shugi Yuusha no 
Oukoku Saikenki 2

 A soron következő isekaiom folytatása. 
Évente 0 vagy 2 isekait vagyok képes megnézni, a 
milliomodik háremhősisekaitól a falramászok, szó-
val mostmár tényleg várom, hogy ez a sok-sok (kb. 
10) éve húzódó trend változzon, vagy legalábbis 
legyen több tere más műfajoknak.

 Hirotaka véleményei

 Ismét belekontárkodtam a szezonvélemé-
nyekbe, hogy rám lehessen mondani, terpeszke-
dem a magazinban. De hát mit tegyek, ha annyi 
mindenről szeretnék írni, és még rengeteg ötle-
tem van, csak időm nincs. Nah sebaj, mert itt va-
gyok egy kis véleményezéssel.
 Szokásomhoz híven nem nézek sokat, eny-
nyi elég is nekem bőven, inkább régebbi, befeje-
zett sorozatokkal húzom az időt. De lássuk is azt a 
mostani néhány címet.

Yashahime

 Egy kicsit kakukktojás, mert őszről maradt a 
nyakamon. Tömör véleményem, hogy ez az anime 
bár ne létezne. Vagy fogalmazhatunk úgyis, hogy 
nem létezik és pont. Régi Inuyasha rajongók fan-
service-ének pocsék, shounennek unalmas, folyta-
tásnak gyenge, és filler az egész, hiába „hivatalos” 
folytatás, a mangakának vajmi köze van hozzá. 
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a Paripi Koimei, a SpyXFamily, a Summe Time Ren-
der és a Deaimon. Meglátjuk, mi lesz belőlük. A 
Kingdom biztos, és már nagyon várom, mert most 
nem tömény harc lesz végig.

a végén több mindenben segít neki: sminkelni, 
pózolni, és fotókat is készít róla, sőt együtt men-
nek rendezvényre. 
 Kettejük kémiáját öröm nézni, ahogy alakul 
a kapcsolatuk, mert Marin hamar belezúg a cos-
playek felé nagyon érdeklődő Gojouba, aki olyan 
„lassú víz partot mos” tempóval felveszi a fonalat. 
Emellett a jó vígjáték elemek, Gojou nevetsége-
sen ártatlan megnyilvánulásai és persze a több-
ször pikáns kameranézetek lökték fel az animét 
a szezonchartok csúcsára, legyűrve a Kimetsu no 
Yaibát és a Shingeki no Kyojint is. Ez érvényes a 
karakter listákra is.
 A grafika teljesen jó, Marint, a cosplayeit 
és egyéb kinézetét rajzolták a legszebbre, a többi 
már az átlagos kategória. 

 Ejtek pár szót a tavaszi felhozatalról is. Nem 
sokat néztem ki, valahogy alig fogott meg egy-ket-
tő. De ami érdekel, az  természetesen a Kingdom 
4. évada (megint sikerült a Kingdomot belecsem-
pészni a cikkbe), valamint a P.A.Works új animéje, 

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

 Az anime központjában a cosplay, a cosp-
layezés és a ruhák készítése áll, amivel a szubkul-
túra legjellemzőbb részét sikerült megfogniuk. 
Bár én nem vagyok nagy cosplayrajongó, az ani-
me nagyon tetszik, ahogy próbálja elmagyaráz-
ni, hogy nem mindegy, milyen anyagból varrjuk a 
ruhát, milyen parókát viselünk, hogy használjunk 
egyéb kellékeket stb. Ehhez kapunk egy szinte 
már zavaróan extrovertált lányt, Marint, aki azon 
kívül, hogy otaku, még teljesen ki is van kenve, 
műkörmei vannak, és mindig más ruhát hord. 
Szóval igazi divatcsajszi. A sors közelebb hozza 
osztálytársával, Gojouval, aki Marin szöges ellen-
téte. Nincsenek barátai, mindennap rohan haza 
Hinadoll ruhákat gyártani, amiket a nagyapjával 
készítenek. Igazi régi vágású srác, a sulis egyen-
ruháján kívül csak egy tradicionális japán öltözete 
van, és ennyi. Szóval tényleg mindenben ellentéte 
a lánynak. A közös pont, hogy Gojou tud varrni, így 
Marin megkéri, készítse el neki a cosplayt. Persze 

Hakozume

 „Szóval rendőrök akarunk lenni?” - Szól 
Mcbride kapitány Walshnak a Bűnvadászok című 
Bud Spencer és Terence Hill filmben. Aki nem lát-
ta, nézze meg most!
 Ez az anime egy rendőr slice of life, se 
több, se kevesebb, megtudjuk, hogy a rendőrök 
is ugyanolyan emberek, mint mi. Központi karak-
terünk Fuji és Kawaii, a két rendőrhölgy. Előbbi ta-
pasztalt, utóbbi nagyon kezdő, így jó párost alkot-
nak. Egy kis rendőrőrsön teljesítenek szolgálatot. 
Járőröznek, bejelentéseket ellenőriznek, forgal-
mat irányítanak és besegítenek a nyomozóknak, 
akik szintén megérik a pénzüket. Az anime egy na-
gyon kellemes kikapcsolódás, nem kell rajta sem 
agyalni, sem izgulni. Ugyan vannak komolyabb 
ügyek/szituációk, akár egy üldözés vagy kihallga-
tás során, de alapvetően egy könnyed sorozatot 
kapunk a Hakozume képében. Különleges darab, 
rendőrökről ritkán készül anime, így aki szeretne 
kikapcsolódni, annak ajánlom.


