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szórakozom azon, amikor késeket nézeget, hogy 
azokkal milyen jól lehetne gyilkolni. Anya pedig… 
ha valami tényleg több figyelmet kap az animé-
ben, mint ami az én ízlésemnek megfelel, akkor 
az ő. Kissé hullámvasút volt az ő jelenléte: eleinte 
arra számítottam, hogy ő is felnőtt lesz, akinek a 
gyerekszerep csak álca, és eléggé tartottam, hogy 
mi lesz, amikor megtudtam, hogy tényleg kisgye-
rekkel van dolgom. De szerencsére közel sem 
olyan idegesítő, mint amitől féltem, nélküle nem 
is működne az anime. Néha rendkívül aranyos ő 
is, a waku waku pedig úgy beleégett az agyam-
ba, hogy megtapasztaltam, milyen az, amikor az 
ember ránéz egy fényképre és hangokat hall a 
fejében. Remélem, hozza a színvonalat végig az 
anime, mert eddig nálam nagyon betalált – a nép-
szerűség alapján pedig úgy tűnik, másoknál is.

Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

 Az előzővel ellentétben itt nem teljesen 
értem, hogy miért ennyire népszerű az anime. 

(Főleg mivel szegény anime arra a sorsra jutott, 
mint sok friss sorozat: ketté lett bontva a 25 ré-
szes évad.) Szóval az alapszituáció: egy kém, egy 
bérgyilkos és egy gondolatolvasó gyerek eljátsz-
sza, hogy ők egy család. A képzeletbeli Berlint 
városában próbálja az apuka teljesíteni a külde-
tését, amit most nem részletezek. Nem egészen 
azt kaptam, amire számítottam, hiszen azt hittem, 
hogy egy összeszokott „szupercsalád” epizodikus 
életét követhetjük majd. De nem panaszkodom, 
hogy nem így történt, az ismerkedés baromi szó-
rakoztató volt, és a legepikusabb eljegyzésnek le-
hettem szemtanúja az első részek egyikében.
 De nemcsak a sztori miatt várom minden 
szombat délután az új részt, ugyanis imádom a 
karaktereket is, és szívesen nézem őket, bármit is 
csinálnak éppen. Loid és a kémdolgai izgalmasak 
és menők, miközben maga a pasi meg rendkívül 
cuki, ahogy idegeskedik, mert most először nem 
teljesen a saját kezében van az irányítás, és má-
sokkal kell együttműködnie. Yor nagyon jól néz ki, 
szintén vannak imádnivaló dolgai, és rendkívül jól 

Balu véleményei

 Számomra ismét olyan durva a tavaszi sze-
zon, mint tavaly (amiről egyébként az első cikke-
met küldtem be anno a magazinba). Sok animét – 
ahol nem tudnám kivárni az egy hét szünetet az új 
epizód megjelenéséig, vagy úgy gondoltam, hogy 
elrontaná az élményt a kihagyás – el is raktam ké-
sőbbre. De így is maradt 12, amit nézek hétről hét-
re. Tehát júliusban legalább egy 16-17 animéből 
álló szezonértékelőre lehet majd számítani. Most 
összeszedtem néhány kedvencemet az újabbak kö-
zül, amiket az első pár rész alapján is tudok már 
ajánlani.

SPY×FAMILY

 Kezdjünk a szezon leghájpoltabb animé-
jével, ami kivételesen szerintem is megérdemli 
a népszerűséget. Őszintén szólva egyedül azért 
egyeztem ki magammal, hogy hétről hétre köve-
tem, mert tudom, hogy úgyis újra fogom nézni. Amikor néztem az AniCharton, mik lesznek a sze-

zonban, talán a SPY×FAMILY és néhány nagynevű 
folytatás (Kaguya, Tate no Yuusha, Komi-san) után 
ez volt az első új anime, amiről még előtte sosem 
hallottam. Nekem szintén kedvenc a szezonban, de 
ennek a waifuhoz nem annyira sok köze van. Sok-
kal inkább Izumi, a fiú főszereplő ragadta meg a fi-
gyelmem, aki vonzza a balszerencsét. Szeretem az 
ilyen koncepciót, néhány éve néztem a Milo Mur-
phy törvénye című sorozatot is. Néha pedig el nem 
tudom mondani, mennyire tudok azonosulni vele. 
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Heroine Tarumono!: Kiraware 
Heroine to Naisho no Oshigoto

 Aki olvasta néhány cikkemet, valószínűleg 
tudja, hogy aktív K-pop-hallgatóként az idolos ani-
mékért is odavagyok. Ez pedig nem akármilyen 
idolanime, hanem a HoneyWorks idolaniméje. A 
HoneyWorks egy japán banda, akik sok animéhez 
is adtak már openinget vagy endinget. (Többek 
között az Ao Haru Ride, az Araburu Kisetsu no 
Otome-domo yo – ami az egyik kedvencem –, de 
a Haikyuu!! To The Top első endingje is nekik kö-
szönhető.) 

egész, és biztos vagyok benne, hogy kapja a savat 
az anime némelyik lengébb öltözetű nindzsanö-
vendék miatt, ám én mégsem éreztem azt, hogy 
túl lennének szexualizálva a szereplők. (Az esetek 
többségében.) Így csak élvezem a nindzsák min-
dennapjait, sok időt szán az anime a különböző 
mellékszereplők bemutatására, mind külön egyé-
niségek, egyedi hajstílusuk és ruhájuk van (csak 
tudnám, mire ez a hatalmas homlok), látszik, hogy 
sok munka volt mindezt kidolgozni. A grafika tet-
szik, már csak a szépség miatt is szívesen elnézem 
az animét, a nindzsaharcok nagyon jól meg van-
nak animálva, illetve az ending egészen kellemes.

tetszik a karakterdizájn, különösen a szemek rajzo-
lása, illetve a hajszínek. Az openinget utálom, de 
az ending kimondottan kreatív. Bónuszként pedig 
akadt egy-két képzeletbeli BL-jelenet is a második 
részben (amiben egyébként egy feszültségekkel 
teli röpimeccs is volt), néha olyan érzésem van, 
mintha ezt az animét kifejezetten nekem találták 
volna ki. Remélem, még sok wholesome jelenet-
ben fog bővelkedni az évad hátrelévő része is.

Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi

 Ezt neveztem ki a szezon rejtett gyöngysze-
mének a leírások alapján, mert biztos voltam ben-
ne, hogy szinte senki nem fogja nézni. Rejtettnek 
biztosan rejtett, a gyöngyszem viszont talán ki-
csit túlzás. Igaz, hogy az elvárásaimnak megfelelt 
eddig, de annyira azért nem kiemelkedő darab, 
hogy nyugodt szívvel tudjam ajánlani bárkinek. 
 Kunoichi kislányokról szól a történet, akik 
szinte egy klánként működnek. A kunoichi annyit 
tesz, hogy női nindzsa, ez hoz magával néhány 
természetfeletti elemet is, főleg különböző jut-
suk alkalmazását, tűzokádást és egyebeket, de 
nincs annyira túltolva ez a szál. Kislányokról szól, 
de valahogy itt is kevésbé találtam idegesítőnek 
őket (oké, Sazankát néha igen), mint némelyik 
másik cute girls doing cute things animében. A 
sztori alapján el vannak különítve a lányok és a 
fiúk, semmilyen érintkezés nincs köztük, és a fő 
cselekményszál, hogy a címszereplőt mégis ér-
dekelné, milyenek a fiúk. Szerintem aranyos az 

Egészen pontosan aznap kaptam a fejem tetejére 
tesiórán a padon ülve egy röplabdaszervát, amikor 
a második részt néztem, ahol Izumit focizás köz-
ben rúgták fejbe. Illetve a srác rettenetesen cuki 
is: amikor örül, amikor morcos, amikor szomorú, 
amikor fél, amikor alszik vagy amikor valamilyen 
apróságon elpirul. Kedves és imádja a barátnőjét. 
Oké, elismerem, Shikimori-sannak is van szerepe 
abban, hogy így odavagyok az animéért, néha az 
aranyos oldala dominál, de sokszor nagyon menő 
tud lenni, megvédi a barátját és szembeszáll a bal-
szerencsével (hát nem romantikus?). Ebből pedig 
elég érdekes akciójelenetek születnek néha.
 De ez még mindig nem minden. Kis apró-
ság, hogy a karakterek hasonlítanak más soroza-
tok szereplőire, Izumi olyan, mint Nasa a Tonika-
ku Kawaiiból, Hachimitsu engem a Jaku-chara no 
Tomozaki-kunból Tama-chanra emlékeztet, de a 
legegyértelműbb hasonlóság Inuzuka és Bakugou 
között van (igaz, hogy a személyiségük épp ellen-
kező). A grafika szerintem fantasztikus, nagyon 
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Paripi Koumei

 Az ókori kínai taktikus, Kongming (japánul 
Koumei) a modern Japánban reinkarnálódik, ahol 
felfedezi, milyen jó bulizni. Mondhatnánk, hogy 
ő lesz a bulikirály, hiszen Jolly Bulikirály száma 
ihlette az openinget. Mindig áttekerem. Egyéb 
magyar vonatkozás egy-egy zászló itt-ott, de még 
az is lehet, hogy később világkörüli turnéra indul-
nak, és ellátogatnak Budapestn’t városába is. De a 
sztori jó, szintén zenével kapcsolatos (inkább DJ-, 
énekes- és rappervonalon), valamint a kínai törté-
nelemhez is elég sok köze van. Eiko énekhangját  
96猫 szolgáltatja, akinek szintén sok számával ta-
lálkoztam már, és szívesen hallgatom. És tényleg 
jó koncertek vannak az animében. Az pedig a hab 
a tortán, hogy Koumei háborús stratégiákat alkal-
maz arra, hogy népszerűséget szerezzen mesteré-
nek kikiáltott énekesnek. 
 Egy japántanulós Discord-szerveren szok-
tam látni, ahogy egy három királyság korában 
jártas tag részletezi, milyen referenciák vannak 
benne mind a történelemre nézve, mind az erre 
visszavezethető szólásokat és kifejezéseket te-
kintve. De élvezem a comedyt is. Legújabban 
most a rapperekhez érkeztünk el, ami legalább 
olyan borzalmas, mint a Hypnosis Mic című anime, 
aminek két részéhez volt szerencsém. Komolyan 
mondom, Chika a Kaguyában simán lekörözte a 
díjnyertes rapperünket. Ám maga a srác egész 
cuki, úgyhogy várom, mi sül ki ebből még.

iskolába megy, hogy ott kiélhesse futással kap-
csolatos vágyait, hiszen a saját településén nem 
volt atlétikaklub. A családjának több pénzre lenne 
szüksége, így elhatározza, hogy dolgozni is fog az 
iskola mellett, ami azt jelenti, hogy az osztályába 
járó LIP×LIP menedzsere lesz. Úgy, hogy egyálta-
lán nem ismeri az idolokat, és nem éppen fényes 
a viszonya a két sráccal – akiknek pedig egyéb kihí-
vásokkal is kell küzdeniük, hiszen egyikük például 
nem igazán tudja kezelni a lány fanokat. 

 Nemcsak a menedzser mindennapjait kö-
vethetjük végig a részekben, hanem a két fiú idol-
tevékenységét is, ahogy koncerteznek, forgatnak 
vagy koreográfiát tanulnak. Eleinte nagyon zavart 
a lány hangja (Minase Inori kitett magáért, töké-
letesen hozza az idegesítő karaktert), de aztán 
megbékéltem vele. A fiúkkal is egyre jobban kijön, 
de azért remélem, hogy nem szeretne romanti-
kus anime lenni a végére, értelmetlen szerelmi 
háromszögekkel, nem tudom, merre tart a sztori.

A zenéik és videóik cselekményéből már több film 
és sorozat is született (például a Zutto Mae kara 
Suki deshita.: Kokuhaku Jikkou Iinkai vagy az Itsu-
datte Bokura no Koi wa 10 cm Datta. – tényleg na-
gyon szeretik a kilométeres hosszúságú címeket).

 A jelenleg futó anime a LIP×LIP nevű két-
tagú fiúbandáról szól, akiknek korábban már hal-
lottam is egy-két számát, így YouTube-videókli-
pekből ismerősek voltak a karakterek. Az anime 
igazi főszereplője egy vidéki lány, aki nagyvárosi 
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Már az első nap furcsa dolgok történnek, és 
Shinpei barátja gyanítja, hogy Ushio halála nem 
baleset volt. Ezt tetézi, hogy a szomszéd család 
másnapra eltűnik. Shinpei Ushio hugának, Miónak 
a segítségével rájön, hogy a háttérben az „árnyé-
kok” állnak. 
 Shinpei az egész ügy nyomába ered, és egy-
re furcsább dolgok és jelenségek kerülnek a fel-
színre. A szigeten senki sincs biztonságban. 
 A történet egész jól halad, nem nagyon van 
üresjárat, folyamatosan kapjuk az infókat és Shin-
pei agyalását. Jól adagolja a feszültséget, és még-
is érezzük kicsit az idilli, szigeti hangulatot, ahol 
valaki mindig figyel a háttérből. Érdekesen ala-
kulnak az események, és kíváncsi vagyok, miként 
halad tovább. A zene okés, az opening és ending 
képi világa minimalista, főleg az utóbbinál, csak a 
szigetet látjuk a hajóról. A grafika pedig szép, hoz-
za, amit elvárunk. 

Deaimon

 Az új chill animém erre a szezonra. A szto-
ri végtelenül egyszerű, Nagomu hazatér Kiotóba, 
mert apja egészsége nem túl jó. Persze ez csak 
félig igaz. Mindenesetre mivel Nagomu bandája 
feloszlott, amúgy is kénytelen hazamenni. Egyet-
len örökösként azt reméli, hogy övé lesz a családi 
édességbolt. Ám meglepődik, amikor a családba 
fogadott kislányt, Itsukát szeretnék örökösnek. 
 Az egész anime egy egyszerű slice of life, 
Kiotó óvárosában, szimpla családi szituációkat 

netív már le is zárult, nemrég indult a következő, 
ami megint harcolósabb, és egyre izgalmasabb is, 
ahogy közeledik Ei Sei koronázása. Sok huzavona 
és udvari manipuláció lesz még itt.
 A jelenetek, harcok továbbra is izgalma-
sak, a rajzolás szokásos, csak nagy csatarészeknél 
használnak 3D CG-t, minden más 2D, a markánsan 
rajzolt vonalak jól kiemelik a karaktereket.  
 Szívfájdalom, de amit egy Kingdom évad-
nál sem tudnak eltalálni, az az opening és ending 
párosa, sőt mintha egyre jobban alulteljesítenék 
magukat. Mindkettő harmatgyenge és inkább ne 
lennének.

Summer Time Render

 Egy misztikus, természetfeletti thriller. 
Olyan régen néztem hasonlót, hogy mindenképp 
el akartam kezdeni. Ritkán van mostanában ilyen 
anime, nem menő jelenleg ez a műfaj annyira. 
 Shinpei hazatér szülővárosába, egy kis szi-
getre, mivel gyerekkori barátja, Ushio meghalt. 

 Hirotaka véleményei

 Egy rövid szezonértékelés tőlem, olyan 
címekről, amikről Balu nem írt. 

Kingdom 4

 Ismét legálisan csempészhetem be a King-
domot a magazinba. Elstartolt az új évad, hurrá! 
Mivel az előző teljesen lezárta a coalition army 
sztoriívet, így új történet kezdődött. Ei Seinek ez-
úttal udvari intrikákkal kell szembenéznie, ugyanis 
Ryo Fui már jó ideje a trónjára áhítozik. Természe-
tesen minden a háttérben történik, míg maguk a 
karakterek gyilkos „mosolyokkal” néznek szembe 
egymással. Ráadásul most rövidebb arc-ok jönnek, 
így változatosabb valamivel, mint az előző évad 
végtelenbe tartó harcai. Ezt fokozza, hogy olyan 
karakterek kerülnek középpontba, akik a harma-
dik évadban nem szerepeltek, például kiemelt 
szerepe lett Ei Sei öccsének, Sei Kyounak, akit 
csak az első évadban láthattunk eddig. Egy törté-

láthatunk. Nem egy kiemelkedő darab, szívesen 
látnék többet a sütik készítéséről, meg több sü-
tit, több kiotói képet, de így is kellően nyugtató 
darab. Itsuka és Nagomu kapcsolatát öröm nézni, 
igazi testvér viszony lesz ebből. A karakterek tel-
jesen egyszerűek, hétköznapiak, szerethetők, a 
zene kellemes és lágy. Az anime felépítése ennek 
megfelelően epizodikus. A grafika ehhez igazodva 
is egyszerű, de szép. Szóval, aki szereti a nyugtató 
animéket, az erre is rávethet egy pillantást. 

 Még belekezdtem a Paripi Koumeibe és a 
Spy x Familybe, de arról Balu részletesen érteke-
zett, és engem egyik sem fogott meg úgy igazán, 
így ezekről nincs is hangulatom írni. Pár szóban, a 
Paripi nekem unalmas, hiába láttam sok zenés ani-
mét, és ismerem a három királyság korát is. A Spy 
x Family pedig túl mesés és fárasztó számomra. 
Bár azt nem tagadom, hogy mindkettőnek vannak 
szórakoztató elemei.


