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mert kíváncsi voltam, milyen játékokkal áll elő a 
Tomodachi Game, amibe keveredett az öt fősze-
replő, illetve hogy hogyan járnak túl a karakterek 
a másik eszén. Aki szereti az ilyen abszurd játéko-
kat, annak esetleg érdemes lehet megpróbálni, 
de túl nagy elvárásaink inkább ne legyenek felé.

12.
Otome Game Sekai wa Mob ni 

Kibishii Sekai desu
akció, kaland, vígjáték, dráma, fantasy, mecha, 

romantikus, isekai
7,0/10 - hétről hétre

 Elég csak ránézni a műfajokra, és láthatjuk, 
hogy nem spóroltak ki belőle semmit sem. Vala-
hogy mégis hiányzott valami. A grafika sem lett az 
igazi (a mangához képest például), meg a sztori is 
lehetett volna jobb. Ettől függetlenül érdekelt, 
hogy mi fog történni, és mit tudnak kihozni az öt-
letből. És végül is nem mondanám rossznak, inkább 
csak átlagos. A főszereplő személyisége érdekes 

re. Az Aharen-san wa Hakarenai pedig szimplán 
nem kötött le, négy rész után elmaradtam vele. 
Hiába akartam neki még esélyt adni (elvégre egy 
NiziU-táncot is tettek bele), nem tudtam kötődni 
a karakterekhez, és nagyon lassan teltek el a 24 
perces részek, úgyhogy inkább nem próbálkoz-
tam vele tovább.

13.
Tomodachi Game

dráma, rejtély, pszichológiai
6,5/10 - hétről hétre

 Ez egy elmebeteg anime, amiben semmin 
nem kell meglepődni. Bárkiről kiderülhet, hogy 
áruló, gyilkos vagy esetleg rosszabb. Kicsit olyan 
volt, mint tavaly nyáron a Deatte 5-byou de Battle 
szuperképességek nélkül, csak valamivel elfogad-
hatóbb a grafika. Meg ezúttal egytől egyig utáltam 
az összes karaktert. (De pozitívum, hogy Manabu 
hangjától nem másztam a falra, mint a macskalá-
nyétól a Deattéban.) Pusztán azért néztem végig, 

 Tudom, hogy az előző számban azt mond-
tam, hogy 16-17 animéből fog állni a szezonérté-
kelőm, de közbejött egy-két dolog, leginkább az, 
hogy lefoglaltak a nyugati sorozatok, amiket né-
metül nézek. Májusban például újranéztem a teljes 
Avatart német szinkronnal, ami a harmadik vagy 
a negyedik újranézésem volt. (Meg is fordult a fe-
jemben, hogy cikket kéne róla írni, de szerintem Is-
kariotes 15 oldalon keresztül minden létező infót 
megemlített – AniMagazin 41.)

 Azért az elmúlt pár szezonhoz képest tény-
leg elégedettebb voltam a felhozatallal, elég sok 
anime felkeltette az érdeklődésem, és ebből a 
legtöbb jól is teljesített. A listáról lemaradt a De-
aimon, ami egész szimpatikus, de most nincs hoz-
zá hangulatom, plan to watchra tettem egyelőre. 
A Tate no Yuusha no Nariagari is tervben volt, az 
első évad egy újranézést is megérdemel, mert 
kezdőként imádtam. Ám miután a folytatásról 
eddig csak negatív kritikát olvastam, nem igazán 
volt kedvem hozzá, így inkább eltettem később-

volt, de leginkább a robot vitte el a hátán a soro-
zatot, nem véletlen Ishida Akira adta a hangját.

11.
Shokei Shoujo no Virgin Road

akció, kaland, dráma, fantasy, isekai
7,0/10 - hétről hétre

 Az első anime volt, amibe belenéztem a sze-
zonból. Számíthattam volna a képek meg a leírás 
alapján arra, hogy mi lesz, de miután ezekről meg-
feledkeztem, meglepett a csavar az első részben. 
Nem mondanám tipikus isekainak. Nem éppen 
egy Re:Zero, de azért ott van az időmanipuláció 
meg a gore is. Meg nyomokban yurit is tartalmaz. 
Igazából érdekes volt a sztori meg a világ, csak va-
lahogy nem éreztem, hogy tart valahova. A harcok 
jól néztek ki, a grafikával eléggé meg voltam elé-
gedve, egyedül az utolsó részes CGI nem tetszett. 
Az opening rajzolása is gyönyörű, zenéből viszont 
az ending jobban megfogott. Még nincs lezárva, 
szerintem nézni fogom, ha kap folytatást.

https://animagazin.hu/magazin/41/#downloads
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meg… hajlandó vagyok elismerni, hogy fülbemá-
szó, de azt nem, hogy jó.

8.
Komi-san wa, Komyushou desu. 2

vígjáték, romantikus, slice of life
7,5/10 - hétről hétre

 Valahogy most nem fogott meg annyira, 
mint az első évad. A legtöbb új karakter nem iga-
zán volt szimpatikus, valahogy Najimi is idegesí-
tőbbnek tűnt, meg Yamai és Nakanaka rivalizálása 
is az agyamra ment, főleg az első felében. Néhol 
mintha a grafika sem lett volna az igazi. Ennek el-
lenére volt sok jó pillanata, az osztálykirándulást 
nagyon élveztem, az első évadhoz képest több 
wholesome interakció volt Komi és Tadano kö-
zött, meg még mindig voltak olyan jelenetek, ahol 
eléggé tudtam azonosulni Komival. Az ending 
kimondottan bejött. Összességében tehát azért 
élveztem, de az első évad jobban tetszett. (Az is 
elképzelhető, hogy pusztán jobban passzolt hozzá 
a hangulatom, amikor néztem.)

7.
Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi

vígjáték, természetfeletti
7,5/10 - hétről hétre

 Végül az egyik személyes kedvencem lett 
a szezonból, az is megfordult a fejemben, hogy 
meg kéne keresni a mangát. A fő cselekményszál 

9.
Paripi Koumei

vígjáték, dráma, zene, természetfeletti
7,5/10 - egyben

 Elég szkeptikus voltam ezzel az animével, 
hiszen arról híresült el, hogy az opening Jolly Bu-
likirályának a japán feldolgozása, illetve magyar 
zászló is akad itt-ott. A cselekményt nem részle-
tezem, mert az előző szezonos cikkben is írtam 
róla, a mostani számban pedig egy teljes cikket is 
kapott (10. oldal). Röviden kínai töri, parti, ének és 
rap. Annyira nem vonzott be, hogy nézzem hétről 
hétre, így elmaradtam vele, de igazából amikor az 
első felét néztem, akkor is tetszett, ahogy Koumei 
stratégistaként hallgatókat szerez Eikónak, a má-
sodik felében pedig Eiko útkeresése meg az idolos 
sztori fogott meg, úgyhogy egészen élveztem. A 
rapet viszont szörnyű volt hallgatni, ha KABE Tai-
jin nem lett volna ilyen cuki, akkor lehet, hogy át-
tekertem volna azokat a részeket. A számok nem 
voltak rosszak, az ending tetszett, az openingről 

10.
Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

vígjáték, romantikus, slice of Life
7,0/10 - hétről hétre

 Amennyire imádtam az elején, annyira rá-
untam a végére. Izumi imádnivaló, Shikimori is, a 
Murphy-témát nagyon szeretem, és azt is értékel-
tem, hogy az anime szembemegy azokkal a szere-
pekkel, amiket egy párkapcsolatban a lánynak és 
a fiúnak szánnak. De például kiaknázatlanul hagy-
ták a tényt, hogy a két főszereplő a sorozat elejé-
től együtt van: tényleg annyi fejlődés van köztük, 
mint, amit egy szokásos 12 részes romantikus ani-
mében láthatunk, az utolsó részre már elképzel-
hetünk a kézfogáson túl egy puszit is. Rajtuk kívül 
egyáltalán nem nőtt hozzám egy karakter sem, 
már csak ezért is kötött le kevésbé a második fele, 
hiszen ez nagyrészt a mellékszereplőkről szólt. 
Összességében azt mondanám, hogy akkor már 
érdemesebb a Horimiyát (AniMagazin 61.) meg-
nézni, vannak bennük egész hasonló motívumok. annyi, hogy Tsubakit érdekelnék a lányoktól elszi-

getelten élő fiúk, ezt leszámítva szinte teljesen 
epizodikus cute girls doing cute things. Rengeteg 
kis ninjanövendék van, majdnem mindegyik rész-
ben szánnak egy kis időt egy-egy mellékszereplő 
bemutatására. Ezt a sokféle karakterdizájnt és jel-
lemet szerettem benne, illetve hogy nagyon igé-
nyes az anime. Gyönyörű a rajzolása, nagyon jól 
néznek ki a harcok is, ráadásul minden ending ki-
csit más, mert az a csapat énekli személyre szabott 
szöveggel, akiket az adott részben megismertünk. 

https://animagazin.hu/magazin/61/#downloads
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magát a karaktert is megszerettem. (Mellesleg 
amikor az idolok kiöltöztették, akkor tényleg gyö-
nyörű volt.) Eredetileg attól féltem, hogy egy ér-
telmetlen szerelmi háromszög fogja elrontani az 
élményt, ez szerencsére nem történt meg. Ám a 
végén azért volt egy dráma, amivel nem voltam 
teljes mértékben elégedett, de ez nem változtat 
azon a tényen, hogy ez egyike annak a három ani-
mének, amit akkor sem hagytam ki hetente, ami-
kor az érettségivel voltam elfoglalva. (A másik ket-
tő a ninjalolis és a kémcsaládos volt.)

4.
Rikei ga Koi ni Ochita no de Shou-

mei shitemita. r=1-sinθ (Heart)
vígjáték, romantikus
8,0/10 - hétről hétre

 Azt gondolnánk, hogy semmi jó nem sülhet 
ki a szerelem túlanalizálásából. Pedig itt van ez az 
anime, ami a jelenség tudományos vizsgálatáról 
szól, én pedig imádom. Nem mostanában néztem 

hiszen semmilyen tapasztalatom nincs ezzel kap-
csolatban. Az előadások is lenyűgözőek voltak. Az 
egyes szereplők tragédiái is hatásosak, meg egé-
szen élethű volt az anime (ami alatt részben azt 
értem, hogy sokszor cringe volt a szereplők visel-
kedése, de ez a valóságban is gyakran előfordul).  
A bullying nekem nem annyira jött be, őszintén 
szólva még csak a 3-gatsu no Lionban voltam tel-
jes mértékben elégedett a téma feldolgozásával. 
Illetve ha már megemlítettem a shougis animét, 
az opening annak a hangulatára emlékeztetett, 
ami nem meglepő, hiszen annak is jutott két ope-
ning YUKI-tól. A végére egész jól meg tudott érin-
teni a Dance Dance Danseur, egy picit többet vár-
tam tőle, de nem volt rossz.

5.
Heroine Tarumono!: Kiraware 

Heroine to Naisho no Oshigoto
dráma, zene, slice of life

8,0/10 - hétről hétre

 Pusztán elfogultságból tettem az előzőnél 
előrébb, én nagyon élveztem nézni a két középis-
kolás idol és a titkos menedzserük mindennapja-
it. Még a grafika is aranyos a maga módján, meg 
imádtam a tsundere karakterek interakcióit. Eköz-
ben az idolok életébe is bepillanthattunk, hogy 
mennyit gyakorolnak, mennyi fanlevelet kapnak, 
mi dolguk van még a színpad mögött, milyen egy 
forgatás és így tovább. A főszereplő hangja ele-
inte idegesített, de hamar megszoktam, aztán 

Az is nagyon tetszett benne, hogy ninja lévén volt 
néhány különleges képessége a szereplőknek, de 
mégsem használták őket folyamatosan, és nem 
volt hatalmas újdonságnak beállítva az egész, ha-
nem teljesen jól beilleszkedett a hétköznapjaikba. 
Néha kicsit sokat nyafogtak, de ettől függetlenül 
mindig vártam az új részt. 

6.
Dance Dance Danseur

sport, dráma, romantikus, slice of life
8,0/10 - egyben

 Amikor valaki felvetette, hogy vajon ez 
lesz-e a következő Yuuri!!! on Ice, végképp felkel-
tette az érdeklődésem. Noha nem mintha a balet-
tozó fiúk felvezetés nem lenne önmagában elég 
érdekes. De el kell keserítenem minden BL-ra-
jongót, ez az anime annyira heteró, amennyire 
csak lehet. A balett nekem eléggé tetszett, jó 
volt nézni a gyakorlást, a gyors fejlődést, érdekes 
volt egy kis betekintést nyerni a sport világába, 

az első évadot, úgyhogy nem teljesen emlékszem, 
milyen volt, de szerintem a második évad felül-
múlta. Az elején kicsit döcögősen indult, de aztán 
egyre érdekesebb lett, mindenféle teóriát és híres 
elméletet is bemutatott, meg persze wholesome 
jelenetekből sem volt kevés. Nagyon szeretem a 
sorozatban, hogy egyszerre humoros és tudomá-
nyos, meg romantikus is (igaz, hogy személyfüg-
gő, ki mennyire találja a laborban végzett kísérle-
teket romantikusnak). 
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9,5 pontot. Azért, mert az utolsó részen sírtam, és 
ilyen elég ritkán fordul elő. Ott valahogy mindent 
megbocsátottam neki, ami hiányzott a tíz részből. 
Illetve a sztori alapján egy átvezető évadnak is 
mondhatnánk, szóval ilyen szempontból is érthe-
tő, hogy nem teljesen olyan volt, mint az első ket-
tő. Most kivételesen az ending tetszett jobban, 
egyszer sem tekertem át. Illetve örültem, hogy 
egy-két alkalommal visszatért a kedvenc OST-m is.

1.
SPY×FAMILY

akció, vígjáték, slice of life, természetfeletti
9,5/10 - hétről hétre

 Van még egy animetípus, amire 9,5 pontot 
adok: aminek tényleg minden pillanatát élveztem. 
Ez pedig ilyen. Nem számítottam rá, hogy ennyire 
népszerű lesz, de szerintem megérdemli. Az előző 
szám szezonos cikkében már kifejtettem, mennyi-
re imádom a karaktereket, és ez a sorozat végére 
sem változott. Egyszerre cuki, wholesome, vicces 

best girl van benne. Ebből az évadból most Tsu-
bame vetekedhet Kaguyával és Hayasakával a 
címért. De Shiroganét meg Ishigamit is legalább 
annyira bírom, mint a lányokat. Ha romcomról van 
szó, kihagyhatatlan darab.

2.
Honzuki no Gekokujou: Shisho ni 

Naru Tame ni wa Shudan wo 
Erandeiraremasen 3rd Season

dráma, fantasy, slice of life, isekai
9,5/10 - egyben

 Az isekaios cikkemből (AniMagazin 63.) át-
jöhetett, hogy mennyire imádom ezt a sorozatot. 
A szereplőket, a színeket, az apró részleteket, a 
világépítést. Ez nem változott, de ha őszinte sze-
retnék lenni, ezt a 3. évadot kevésbé szerettem, 
mint az előző kettőt. Több volt benne az akció, és 
kevesebb a cukiság, arról meg ne is beszéljünk, 
hogy a maga tíz részével milyen rövid. Jogosan 
merülhet fel a kérdés, hogy akkor miért adtam rá 

Sok apróság akadt benne, amit szeretek, például 
cosplay, crossdressing, de komolyabb témákhoz 
is nyúlt. Ráadásul most már jóval több szerepet 
kaptak a mellékszereplők is, többek között Ka-
nade, aminek örültem, mert a karakterek is egé-
szen hozzám nőttek. Az endinget pedig bármikor 
szívesen hallgatom, elég fülbemászó. Akit kicsit is 
érdekel tudományos kutatás, és szereti a romco-
mokat, annak mindenképp ajánlom az első évad-
dal együtt.

3.
Kaguya-sama wa Kokurasetai: 

Ultra Romantic
vígjáték, pszichológiai, romantikus, slice of life

9,0/10 - hétről hétre

 Ez az az anime, aminél nem tudom igazán 
megmagyarázni, hogy miért szeretem. Egyszerű-
en imádom a karaktereket, a humort, a narrációt, 
mindent. De különösen a karaktereket. Nem vé-
letlen készült el a mém, ami szerint legalább hat és akciódús. Tetszett, ahogy a három főszereplő 

élete között ugrált, egyiket sem éreztem alulrep-
rezentáltnak. (Ha nagyon választani kéne, esetleg 
Yor gyilkolásaiból néztem volna többet.) Tovább 
nem részletezem, hiszen Yuuko alaposan kifej-
tett mindent a címlaphoz tartozó cikkben. (4. ol-
dal) Nagyon várom a folytatást, kíváncsi vagyok, 
hogy lesz-e összefüggőbb sztori, de még slice of 
life-ként is szívesen elnéznék egy 20 részt simán a 
kémcsaládunkkal.

https://animagazin.hu/magazin/63/#downloads

