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Három szezonos anime ajánló következik: egy sulis romantikus, egy 
bishis akciós és egy kalandos fantasy. Ezeket szeretném most és majd 
a későbbiek folyamán is bemutatni, véleményezni; igyekszem az egyes 
epizódokról is betekintőt adni, de nagy spoilerektől nem kell félnetek. Ha 
megtetszik valamelyik, ne habozzatok, nézzétek, jó hétről-hétre izgulni! Ani-
mézzünk együtt! :)

Az őszi anime megjelenéseket 
böngészve sok-sok ígéretesnek tűnő 
tv sorozatot pillantottam meg. Miu-
tán az első új széria a szemem elé 
került, gondoltam lassan belenézek, 
így nem fog felhalmozódni. Körül-
belül egy héttel később kezdtem el 
nézni. A videó elindítása utáni első 
reakcióm volt: „Éljen, egy új romanti-
kus sorozat!”.

A történet középpontjában a 
barátság, a külvilág felé nyitás, kap-
csolatteremtés, szerelem áll. Mindezt 
egy vicces történetbe ágyazva. Min-
den kis problémát poénos helyzetek-
be csomagolva tálalnak a nézőknek.

A történet két szereplőre épít, 
Mizutani Shizukura és Yoshida Harura. 
E két gimnazista találkozásán, kapcso-
latuk kialakulásán alapul az anime. 
Közben új szereplők jelennek meg, 
akik ugyanazzal a nehézséggel, a 
magánnyal küszködnek, továbbá vala-
milyen kapcsolatban állnak Shizukuval 
és Haruval.

Miket néz egy fangirl 
az őszi szezonból? // Miichan (Su.An.Kai.)

Folytatás a következő oldalon!
A történet a Shoyo gimnázium osz-
tálytermében kezdődik, ahol Saeko-
sensei megkéri Shizukut, hogy vigye el 
az órai jegyzetet Harunak, itt lesznek 
vicces jelenetek. 

A feladat elvégzése egyoldalú 
barátságként zárul (Haru barátként 
tekint Shizukura). Ez az első lépés 
kettejük örömmel és szomorúsággal 
teli napjaiban. Később megjelennek 
Haru „barátai”, majd láthatunk egy 
szerelmi vallomást, versengést, és 
az első csóknak is tanúi lehetünk. 
A kezdeményező szerepet betöltő 
személy változó. Egy biztos, itt a cse-
lekményvezetés olyan, mint az EKG. 
Egyszer az ember azt hiszi, hogy most 
minden happy, de a második percben 
történik valami, amitől a két szereplő 
kapcsolata megváltozik. És hogy miért 
szerepel az alcímben egy csirke? Erre 
választ akkor kapunk, ha megnézzük 
az animét. Állatszemmel ő egész 
bishoujo.

A második részben kap szerepet 
Natsume, amikor megkéri Shizukut, 
hogy segítsen neki a pótvizsgára való 
felkészülésben. Körülötte és Shizuku új 
érzései körül forog az epizód. Szegény 
Nagoyának (a csirkének) is helyet kell 
találni. Haru pedig új szerepben találja 
magát.

A harmadik részben Nagoya 
házának építése lesz a középpontban, 
de feltűnnek Haru régi barátai is, akik 
„szívfájdalmukat” szeretnék megosztani 
Shizukuval. Persze ebben a részben is 
történik pár csavar Haru és Mizutani 
kapcsolatában, és egy sms nem várt 
helyzetet teremt.

A negyedik részben Haru hirtelen 
népszerűvé válik. A verekedés most sem 
hiányozhat, ezt követően egy jó pihenés 
a hegyekben ellazítja az embert. Lesz 
fürdés, horgászás és Haru családjáról 
is szó esik. A rész vége felé megjelenik 
Yuuzan (Haru bátya), aki első látásra 
egy nagyon kedves srácnak tűnik, 
Haru mégis utálja, és szó sze-
rint menekül előle.

Cím: 
Tonari no Kaibutsu-kun

Terjedelem: 13 rész

Megjelenés éve: 2012.

Studio: Brain’s Base

Rendezõ: Kaburaki Hiro

Zene: Nakayama Masato 

Téma:
suli, vígjáték, romantika

Néhány szinkron:
- Tomatsu Haruka
- Suzuki Tatsuhisa

Barátság, szerelem, csirke

Egy kis ízelítő pár további epizódból
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Folytatás a következő oldalon!

Az ötödik részben szó lesz 
Yuuzan és Haru múltjáról és apjuk 
kéréséről, mégpedig egy hosszú 
sétával összekapcsolva. Chizuru és 
Yoshida kapcsolata is alakulóban 
van. Olyan, mintha a lány kezdene 
beleszeretni. Lehet, hogy ő lesz Shi-
zuku vetélytársa. 

Yoshida Haru: Szintén 
elsőéves, aki az első napon 
verekedésbe keveredett, e-
zért felfüggesztették. Eléggé 
bizarr viselkedésű, aki belül 
egy naiv és kedves állatbarát 
fiú. Barátokat szeretne találni, 
de nézése és agresszív maga-
tartása miatt az emberek fél-
nek tőle, elkerülik őt. 

Mizutani Shizuku: Elsőéves lány a Shoyo 
gimnáziumban, aki állandóan a tankönyvet 
bújja, semmi és senki nem érdekli a tanuláson 
kívül. Kitűzött maga elé egy célt, ami nem 
más, mint az évfolyam első helye és a pénz-
jutalom. A történet alatt kicsit nyitottabb 
lesz a külvilág felé Harunak köszönhetően. 
Van egy öccse, ő még nem jelent meg rende-
sen az animében, de egy képkockányit már 
szerepelt.

Saeko-sensei: Az első-
évesek tanára, ő kérte meg 
Shizukut, hogy vigye el 
Harunak a jegyzetet, mivel 
a fiú már látni sem akarta 
a tanárt. Saeko-sensei sok 
próbálkozás ellenére se 
tudta visszahívni Harut az 
iskolába, így Shizukut kérte 
meg rá.

Natsume Asako: Shizuku osztálytár-
sa. Kissé egocentrikus lány, magába 
erőlteti az ételt, így próbálja távol 
tartami magától a fiúkat (minden fiú 
szerelmes lesz belé, mert nagyon ara-
nyos), ebből adódóan a lányok kerülik 
őt, és nem barátkoznak vele. Tanulás 
terén enyhén szólva rossz, helyette 
az interneten lóg és próbál barátokra 
lelni.

Sasahara Souhei: Egy iskolába járt 
Haruval, ezért tud pár információval 
szolgálni Shizukunak.
Egyik részben megemlítette, hogy 
tartozik valamivel Harunak. Lehet, 
hogy régen megmentette vagy 
valami hasonló.

Yamaguchi Kenji: Gazdag srác, 
Haru „barátja”. Mindig 3 fiúval 
mászkál a városban.

Misawa Mitsu-
yoshi más néven 
Micchan: A játék-
terem vezetője. 
Pár rész elteltével 
kiderül, hogy Haru 
unokatestvére és 
jelenlegi gondvi-
selője.

Yoshida Yuuzan: 
Haru bátyja. Nagyon 
kedvesnek tűnik, de az 
igazi természetét még 
nem mutatta meg. Az 
is lehet, hogy alapjára-
ton ilyen, de akkor mi-
ért utálja Haru annyira. 
Imádja az édességeket 
és hosszú ideig képes 
beszélni róluk.

Ooshima Chizuru: 
Ő az osztályképviselő 
és a negyedik részben 
jelenik meg először. 
Félénk lány, aki min-
dent megtesz más 
helyett. Nem áll ki 
magért, ezért a töb-
biek mindig beleköt-
nek. Haru egyik alka-
lommal megpróbálja 
megvédeni.Karakterek
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Folytatás a következő oldalon!

Először az openingről ejtenék 
pár szót. Teljes mértékben passzol az 
animéhez a képi megjelenés és a zene 
is. Hangulatban hasonlít a Honey and 
Clover és a Lovely Complex opening-
jéhez. Hangulatos, gyors, színes és vic-
ces. Tomatsu Haruka énekli és a címe 
Q&A Recital!.

Az ending ceruzás kivitelezése 
eszméletlenül szépre sikerült. Az 
előadója 9nine és a szám címe White 
wishes. A zene könnyed és lassú, egy 
kissé álomba ringató. Az openingben 
és endingben egyaránt feltűnik a Ru-
bik-kocka, nagyon szeretheti a készítő. 
Olyan, mint a Honey and cloverben az 
óriáskerék. 

Egy szóval lehetne leírni: “csudi-
szép”. Tipikus iskolás, szerelmi törté-
nethez illő grafika. Mivel rengeteg 
bishi van benne, így nem lehet rá 
panasz. Igaz ha jobban megnézzük, 
néhol vannak apró hibák, de ez más 
animére is igaz. Megint a hason-
lóságokkal fogok dobálózni, de kicsit 
hasonlít a Kimi ni todoke grafikájára 
karakterek szempontjából.

A Tonari no Kaibutsu-kun a 
romantikus animék egy új változata. 
A karakterek szerethetőek, és az em-
ber a helyükbe tudja képzelni magát. 
Persze itt is van idegesítő szereplő, 
nekem pl. Yuuzan volt ilyen. Néha 
azért bosszantó, hogy „órákig” képes 
beszélni az édességekről, mert éhes 
leszek tőle. Azt viszont nem értem, 
hogy miért rajzolták szebbre Harunál. 
Szemmel láthatóan nagyobb bishi. 
Kíváncsian várom az anime folyta-
tását, mivel még nagyon az elején 
tart, a továbbiakban bármi megtör-
ténhet. Mindenkinek csak aján-
lani tudom, mivel egy kivételesen jó 
történetről van szó.

Zene

Grafika

Összegzés

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-39-

Egy újabb őszi szerzemény, melyben több a fiú karakter, mint a lány, ráadá-
sul a többségük bishi. Nem is csoda, hogy a szemem elé került ez az anime. Igaz 
ennél először pont nem a bishik, hanem a rózsaszín hajú lány fogott meg, de 
nagy csalódás ért, mikor rájöttem, hogy a történet nem a lányra fókuszál. Sebaj, 
helyette vicces robotok és különös erővel rendelkező egyének szórakoztatják 
a nézőt.

Folytatás a következő oldalon!

A történet egy futurisztikus 
világban játszódik, ahol a miniszterel-
nök csak egy báb és az országot titok-
ban a királyok irányítják. Tehát ebben 
a világban a klánok és az azok élén 
lévő királyok vívják harcaikat. Az első 
epizód elején láthatjuk a Vörös klánt 
(Homra) információszerzés közben. Itt 
megjelenik a másik oldal (Specter4) is, 
akik a kék király vezetésével érkeznek 
meg a tett színhelyére. A fejemben 
először az a gondolat futott át, hogy 
biztos e két fél áll a középpontban, de 
tévedtem. Igaz, szerintem nagyobb 
szerepe van a két klánnak, mint a tör-
ténet igazi főszereplőjének.

Akit a középpontba helyeztek az 
nem más, mint az Ashinaka gimnázi-
um tanulója, Isana Yashiro, más néven 
Shiro. A fiú egyszerű ételkéregetős 
életét élte addig a pillanatig, míg rá 
nem támadtak. Az egész ott kezdődik, 
hogy Kukuri, az osztályelnök megkéri 
Shirót, vásároljon be neki a kulturális 
fesztiválra.

hanem Shirót megölni jött. Vajon mi-
ért akarja mindenki elvenni egy át-
lagosnak mondható fiú életét? A 
válasz egyszerű: Shirót gyanúsítják a 
Vörös klán egyik tagjának meggyilko-
lásával. Kuro elmondása szerint pe-
dig Shiro a színtelen király utódja. Az 
előző király Miwa Ichigen utolsó kíván-
sága az volt, hogy Yatogami Kuro ölje 
meg a gonosz királyt, ez lenne Shiro, 
így nem csoda, hogy  üldözi.

Az első három rész Yashiro 
oldaláról csak macska-egér játék. Me-
nekül, elkapják, majd újból menekül, 
közben egy cica, aki mindig Shiroval 
van, átváltozik lánnyá és segít neki. Így 
hárman fogócskáznak, amíg el nem 
fáradnak, majd megegyeznek abban, 
hogy Shiro bebizonyítja ártatlanságát. 
A negyedik részben már ezt lehet 
megfigyelni, továbbá a többi király is 
keresi a fiút, érezhető, hogy ebből jó 
nagy harc készülődik. Az anime másik 
oldaláról pedig időközben visszatekin-
téseket mutatnak, amikből fontos 
információkat kapunk. 

A fiú el is indul a városba, de 
miközben a boltot keresi, a távolból 
figyelik, és egyszer csak hátulról meg-
támadja a Homra egyik tagja (Yata 
Misaki). Shiro menekülőre fogja a dol-
got, de Misaki társai is megjelennek. 
Már épp bekeríti szegény fiút a Vörös 
klán, de ekkor megjelenik Kuro, aki 
erejét (sanctum, mágiaféle) használva 
elintézi az ellenség tagjait (ők szintén 
rendelkeznek különleges erővel). 
Azonban Kuróról is hamar kiderül, 
hogy ő sem barátkozni, 

Pl. a Homra vezetője, Suoh 
Mikoto megadta magát, így a 
Specter4 vezetője, Reishi Munakata 
börtönbe zárta.

A királyok mintha barátok 
lennének, de mégis ellenségek. A 
részek alatt folyamatosan kapunk 
információkat az egész király ügyről 
és arról is, hogy Mikoto ereje miért 
veszélyes a világra nézve. Az animé-
ben egy áruló is található, kinek 
tervéről eddig, az általám látott ré-
szekben még nincs semmi említés.

Cím: K
Terjedelem: 13 rész

Megjelenés éve: 2012.

Studio: GoHands

Rendezõ: Suzuki Shingo

Zene: Endo Mikio

Téma: 
akció, természetfeletti

Néhány szinkron:
- Namikawa Daisuke
- Komatsu Mikako
- Ono Daisuke
- Fukuyama Jun
- Sugita Tomokazu
- Tsuda FKenjirou
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Folytatás a következő oldalon!

Isana Yashiro: Az Ashinaka gimnázium 
tanulója. Barátságos, ételkéregetős-
lopkodós, színészi tehetséggel megál-
dott fiú, aki mellett mindig ott van 
a macskája. Feltételezhetően ő az új 
színtelen király.

Neko: Egy nagyon játékos, 
aranyos cica, aki emberré tud 
változni. Nem szeret ruhát fel-
venni és a teret kedve szerint 
manipulálja.

Yukizome Kukuri: Shiro osztálytársa és az 
osztály képviselője is. Kedves lány, aki mindig 
bentót készít Shirónak. Továbbá ő segített 
Kurónak megtalálni Yashirót.

Reishi Munakata: Ő a kék király, 
aki harc közben is leáll tárgyalni az 
ellenséggel. Figyelmes és vigyáz az 
emberek életére. Munakata a Specter 
4 vezetője is, az ott lévő emberek in-
formációkat gyűjtenek, és a helyszínre 
mennek egy-egy támadásnál.

Yatogami Kuro: Miwa Ichi-
gen (előző színtelen király) 
hűbérese, aki nagyon jó kardfor-
gató és szakács mellékesen. Az 
is biztos, hogy ő a legnagyobb 
Ichigen fan a világon.

Suoh Mikoto: A vörös király, a 
tüzet használja fegyvereként. 
Ő a Homra vezetője.

Az opening előadója Angela, a szám címe 
pedig Kings. Itt is leginkább Mikotót és Mu-
nakatát mutatják. Az opening próbálja kerülni a 
spoilert, ami ritkaság. A zene első hallásra nem 
tetszett, másodszor már elment és harmadszor-
ra már fan lettem.

Az ending előadója Komatsu Mikako és a 
szám címe pedig Tsumetai Heya, Hitori. Ez egy 
„pöttyet” perverz ending, ugyanakkor varázsla-
tos is. A zene pedig első hallásra is kiváló.

Az anime grafikája csodaszép. A készítők 
sok kék színt használnak, ami picit rideg hatást 
kelt. A harcok, az üldözések jók, Neko ereje 
kiemelkedő, ahogy a térrel szórakozik. Elsőre 
kicsit szemzavaró, de ötletes.

Sok jó és kiemelendő dolog mellett ez egy 
átlagos anime. Nincs benne semmi, amire az 
ember az tudná mondani, hogy jobb, mint más 
hasonló művekben. A lányoknak sok bishounent 
raktak bele, a fiúkat pedig harcokkal és mezte-
len lánnyal csalogatják a képernyő elé. Az anime 
rövid terjedelme miatt a történet egyből a 
közepébe vág, ha jól formálják az eseményeket, 
akkor teljesen megmagyaráznak mindent, ha 
nem, akkor lyukakkal teli sztorit kapunk. Vagy 
készítenek második szériát és folytatják, de ak-
kor sem garantált a siker. Ezektől eltekintve egy 
humoros, kicsit ecchi beütésű animét kapunk, 
ami feldobja hétköznapjainkat. Ezt erősítik 
a perverz robotok is, akik a férfi alsóneműt 
darabokra szaggatják, a női fehérneműt pedig 
megtartják. Néha kicsit összetévesztik az em-
bereket és a hulladékot, ebből poénos hely-
zetek alakulnak ki. Ha másért nem is, de a vicces 
jelenetekért, amiket a szereplők és a robo-
tok teremtenek, érdemes megnézni az
animét.

Karakterek Zene, grafika

Összegzés
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Ez a történet a 2012-es őszi megjelenések egyik never ending animéje 
lehet. Egy „icipicit” Aladdin copy, ennek ellenére jónak tűnik. Az első 3 részben 
az alaptörténet, a szereplők és a világ bemutatása történik. Ehhez kell egy-két 
Dzsinn, egy hazudozó munkás fiú, egy dinnyét evő vándor kisfiú, egy rabszol-
galány és egy gonosz nagyúr. Persze nem maradhat ki a kaland sem, hisz egy 
fantasyról beszélünk.

Folytatás a következő oldalon!

A történet elején egy nekropo-
liszban (halottak városában) vagyunk, 
ahol Aladdin, a főszereplő épp egy 
Dzsinnel beszél, aki egy kívánságát 
teljesíti a fiúnak. Gyors helyszínváltás 
következik és Aladdin a vándor fiú már 
egy dinnyével megrakott szekéren 
tömi tele magát. Itt találkozik Ali-
babával a másik kiemelt szereplővel. 
Kiderül időközben, hogy mind a 
kettejüknek közös céljuk van, a várto-
ronyba akarnak menni. Aladdin Dzsinn 
barátait keresi, akik a tornyokban van-
nak, Alibaba pedig pénzt és hatalmat 
szeretne (tényleg erre vágyik?). Még 
ha a céljaik közösek is, Alibaba eleinte 
nem akar Aladdinnal együtt kalandoz-
ni. A városban belebotlanak egy rab-
szolgalányba, a neve Morgiana. Alad-
din a sípját használva elvágja a lány 
láncait (a síp egy mágikus eszköz, 
ami nagy mennyiségű erőt vesz el 
tulajdonosától, így megidézhet egy 
dzsinnt). Azt hitte, így a lány szabad 
lesz, de nem ez történt. Alibaba 
viszont ekkor felfigyel a fiú erejére és 
megkéri, hogy tartson vele a torony-
ba, mivel nagyobb eséllyel üríti ki sike-
resen, ha Aladdin vele tart.

A fiúval kapcsolatos információk 
már a bevezetőben említett gonosz 
nagyúr fülébe is eljutottak, aminek 
nagyon megörült. A nagyúr mestere 
tíz évvel ezelőtt megjósolta, hogy egy 
Magi fog a városba érkezni, a király 
kiválasztása miatt.

A nagyúr tudta, hogy a kisfiú egy 
Magi, ezért követte abban a hitben, 
hogy királlyá teszi. Ez az alaptörténet. 
A szereplők felsorakoztak, és a kaland 
elkezdődött. A helyszín a vártorony, 
aminek kapujában ott áll Alibaba és 
Aladdin, aki időközben a barátja lett. 
Őket követi a nagyúr és a rabszolgái. 
A labirintusban sok veszélyes hely-
zetbe kerülnek, de a végén bejutnak 
a nekropoliszba, ahol kiderül, hogy ki 
is valójában Aladdin (azaz ennek egy 
töredéke). A vége felé megjelenik az 
anime „Fő” gonosza, aki megpróbálja 
bezárni a torony kapuját. Amon a 
toronyban élő Dzsinn azonban meg-
akadályozza és kimenekíti a két fiút 
plusz a harmadik fontos szereplőt, 
Morgianát. Hogy hogyan is került oda, 
az az animéből kiderül. Mikor megme-
nekültek, azt hittem, hogy hárman 
folytatják a kalandozást, de nem ez 
történt. Helyette mind a hárman más-
más helyszínre érkeztek...

Cím: Magi

Terjedelem: ? rész

Megjelenés éve: 2012.

Studio: A-1 Pictures

Rendező: Masunari Koji

Zene: Sagitsu Shiro

Téma: shounen, kaland,
akció, fantasy

Néhány szinkron:
- Ishihara Kaori
- Kaji Yuki
- Tomatsu Haruka

Magi, labirintus, szabadság
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Aladdin: Alacsony kisfiú, nagy 
varázserővel bír és egy Dzsinn a barátja 
(mellékesen imádja a melleket). Nem 
tudja, hogy ki is valójában, ezért kér-
dezi meg más Dzsinntől. A toronyban 
megtudja, hogy ő egy Magi (nagy 
varázserővel rendelkező mágus, aki 
kiválasztja és vezeti a királyt).

Amon: A vártoronyban levő Dzsinn. 
Ő a lángok mestere, a méltóságból 
és a szigorból született. Sokat hallott 
Aladdinról, sajnos teljesen nem tudta 
elmondani, hogy ki is ő valójában.

Ugo: Egy Dzsinn, aki valóra 
váltotta Aladdin egy kíván-
ságát. Mindig segít, ha Alad-
din előhívja. Nagy, óriásszerű 
kék lény, aki nagyon félénk.

Morgiana: Rabszolgalány, 
sokszor próbálják szabaddá 
tenni, sikertelenül. Ő a Fana-
liszkek leszármazottja, nagy 
fizikai erővel rendelkező lány.

Alibaba: A városban lévő munkás, célja 
a vártornyok kiürítése, hatalom és pénz 
megszerzése (elvileg). Erőssé és bá-
torrá válik Aladdinnal való találkozása 
során.

Judal: Az anime rosszfiúja, aki meg-
próbálta bezárni a kaput, sikertelenül. 
Vele volt a nagyúr egykori mestere is, 
akire nagyon kíváncsi vagyok.

Az openinget a Sid együttes énekli, a címe V. I. P. Nekem 
személy szerint nagyon tetszik. Mint mindig, tele van spoilerrel.

Az endinget a Nogizaka46 nevű együttes énekli, a címe Yubi 
Bouenkyou. Az ending már nem tud sok mindent lespoilerezni a 
nézőnek, viszont a zene fanatikussá teheti az embert. Nagyon rá 
lehet kattanni.

A képi világ szép, a chibi rajzolás nagyon tetszik.:D A gri-
maszok viccesek. A harcjelenetek jól megrajzoltak, habár nem 
nagyon szoktam őket elemezgetni, helyette a bishiket figyelge-
tem. Bishounenek szempontjából tökéletes a grafika.

Egy kis érdekességként megemlítem, hogy a készítő az a 
Shinobu Ohtaka, aki a Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no 
Yome művet is készítette.

Összességében egy hangulatos kis animének nézünk elébe. 
Remélem, sokáig fog tartani, és normálisan elmondanak majd 
mindent (nem hagynak elvarratlan szálat). Körbenézegettem, 
mások vagy arra tippelnek, hogy 12 részes lesz a sztori, vagy nem 
írnak pontos számot. Szerintem ez egy hosszú-hosszú sorozat 
lesz. Remélem, igazam is lesz. A kicsi Aladdin copy se vészes, sze-
rencsére nem azon alapszik. Aladdin perverz hajlamai roppant 
humorossá teszik a történetet. A 3. rész vége pedig egy nem várt 
fordulatot foglal magába. Mindenkinek ajánlom, aki szereti a hu-
moros, kalandos, shounen animéket.

Remélem, mások is kedvet kaptak 
a sorozatokhoz. A magazin következő 
számában folytatom ezen történetek 
további ismertetését, véleményezé-
sét.

Szereplők

Zene, grafika
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