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Folytatás a következő oldalon!

A leírás alapján egy jó kis romantikus komédiára számítottam, de ezen nem 
lehet nevetni. Az első részt megnéztem belőle, de számomra akkora csalódás 
volt, hogy már dobtam is. Nem áll szándékomban senkit sem megbántani, mert 
biztos lesznek a sorozatnak rajongói, de annyira bugyutának tűnik az egész, 
hogy az már fáj. Kouko valami hihetetlenül idegesítő karakter, bármit mond-
tak neki, egyik fülén be, a másikon pedig ki. Mosollyal az arcán pofozta fel egy 
rózsa segítségével a barátját. Örült egy perszóna én mondom! Kerüljétek el őt 
is és az animét is nagy ívben! (Jó hír, hogy akiket mégis érdekel, olvashatnak róla 
bővebben a fangirl rovatban. Bár, ahogy láttam ott sincs teljes elragadtatás.)

Úgy gondoltam, hogy ha már a lányoknak van egy ehhez hasonló cikkso-
rozatuk, akkor a fiúk is megérdemelnek egyet! Tesztoszteron, izzadságszag 
és benzingőz fogja jellemezni a magazin ezen részét, úgyhogy készüljetek fel 
lelkileg! Talán a hölgy olvasók kerülni is fogják...

Megpróbálok minden animét megemlíteni az aktuális szezonból, amibe 
belenézek. Mennyire tetszett vagy éppen mennyire nem tetszett? Persze ez
már az első cikknél sem fog sikerülni, mert egy párat mégsem említek meg 
azok közül, amiket elkezdtem.

Elmondhatom előre, hogy engem első körben az őszi szezonból csak 
egy-kettő érdekelt, a többire meg azt mondtam, hogy majd belenézek. 
Szerencsére ért sok pozitív csalódás és van pár darab, amit végig sem tudtam 
nézni. Az animéket olyan sorrendben említem meg, ahogy az első részüket lát-
tam!

//  NewPlayer

Golden Time

Posztapokaliptikus történet, ahol a három lány próbál túlélőket 
keresni, sőt maguk is a túlélésért küzdenek Tokió romjai között. 
Engem már ennyivel megvettek!

A történet szerintem nagyon izgalmas, misztikus. Bár igaz, hogy 
az első rész hihetetlenül lassú és vontatott de a többiről már nem 

lehet ezt elmondani! Bevallhatom férfiasan, hogy a részek alatt 
nemcsak szanaszét izgultam az agyam, de néha még egy picit 

szipogtam is. Hihetetlenül izgalmas és magával ragadó!
A rajzolása eszméletlenül jó! Varázsoltak a készítők, 

mert szinte fekete-fehérnek tűnik, sok a nyomott, 
sötét szín és árnyalat, de mégis látni az árnyalatbeli

 különbségeket. A karakterek erős körvonalat kaptak 
és szinte más stílusban is vannak megrajzolva, mint az 

előterek, így nagyon jól kivehetők. Nekem ez különösen 
tetszik. Az animációk olyanok, mintha egy festő a sze-

münk előtt festené le éppen a jelenetet!
Ha valaki egy kicsit is vevő a hasonló témára és nem

 zavarja, hogy anime nézés után elgondolkodik, akkor 
nagyon ajánlom neki! Viszont ne essetek abba a hibába

 mint én: NE este, sötétben nézzétek!

CoppelionMit néz egy fanboy
        az aktuális animékbol? 
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Folytatás a következő oldalon!

A történet akár egy alternatív jelenkorban is játszódhat, 
ahol az emberek egy része a szárazföldön, mások a víz alatt 
élnek. Főhőseink, Hikari, Manaka, Kaname és Chisaki is a 
tenger lakói, viszont iskolájuk bezárása miatt áthelyezik őket 
egy szárazföldi intézménybe, ahol előjönnek a felsziniek és 
a víz alattiak ellentétei. Eközben az első részben elénk tárt 
szerelmi négyszög immáron 5-szöggé de inkább sokszöggé 
bővül. Ezt próbálják megoldani a fiatalok és talán sikerülne 
is nekik, ha egy kicsit őszintébbek lennének egymással és 
önmagukkal is!

Az anime nemcsak az alap történetével fogott meg, ha-
nem a rajzolásával is. Szerintem valami gyönyörű lett! Szépek 
a karakterek, szépek a hátterek és a legszebbek az animációk, 
a mozgások! Igazi EyeCandy!

Manaka az egyik legaranyosabb és egyben legbénább 
főszereplő akit valaha is láttam. Szegény próbálkozik sok 
minden-nel, de a legtöbb esetben csak még ügyetlenebb 
lesz. Hikari talán egy kicsit túl önfejű és erőszakos, de a töb-
biek jelenleg még nagyon semlegesek. Remélem ez a továb-
biakban változni fog!

A nem is olyan távoli jövőben járunk, ahol egy titokzatos 
Ködflotta nevű katonai szervezet támadja meg az embereket 
és átveszi az uralmat a tengereken. Ez ellen a sereg ellen veszi 
fel a harcot Gunzou, aki egy tengeralatjáró kapitánya. 
Ám ez a tengeralattjáró sem hétköznapi, ugyanis egykoron 
az is a Ködflottához tartozott. Engem igazából már ennyivel 
megvettek.

Ráadásul a Ködflottába tartozó hadihajókat lány karak-
terekkel személyesítették meg. Innentől kezdve ez a sorozat 
már nem lehet rossz!

És tényleg egész jó! Sőt! A legszebb dolog az egészben, 
hogy Gunzou háremet épít a hadihajókból! Ki ne szeretne egy 
hadihajó háremet magának? Úgyhogy, aki hozzám hasonlóan 
ilyen háremet akar építeni, az fogadja meg a sorozat második 
részének tanulságát: ha van egy bazinagy ágyúd, akkor a lehet-
séges hárem tagokat ne találd el vele!
Grafikát tekintve egy CG-vel állunk szembe és nem tudom 
eldönteni, hogy ez a készítők részéről szándékos volt, vagy a 
költségcsökkentés volt az oka. Néha egészen jól tud kinézni, 
máskor meg olyan, mintha 20 évet visszamentünk volna az 
időben. Ezért kap egy fekete pontot a sorozat. A második 
feketepont pedig azért jár, mert Iona egy tengeralattjáró. Nem 
lehetne inkább csatahajó?

Nagyon nehezen tudnám leírni, hogy mi minden 
kavarog bennem egy-egy rész megnézése után. Két-
ségkívül a szezon legjobbja (a BlazBlue-val egyetem-
ben). Az alaptörténet szerintem nem túl érdekes, 
sőt egészen szokásos: a főszereplő szeretné meg-
tudni, hogy ki ölte meg az édesapját. Menetközben 
elkerül egy iskolába, ahol az egyenruhák egyfajta 
harci erő növelőként működnek és szokás szerint ah-
hoz, hogy megtudja az igazságot, meg kell küzdenie 
az egész iskolával.
Mindezt megfejelték egy elég érdekes rajzolási stí-
lussal, furcsa szereplőkkel, agyament és lehetetlen 
jelenetekkel. Ha ez még nem lenne elég, az egészet 
megdobták egy eszméletlen jó “kamerakezeléssel”! 
A gyors vágásokkal, a közeli ké-
pekkel az elnagyolt háttérrel
együtt, nekem nagyon be-
jön az anime.
Már csak ezek 
miatt is érdemes 
megnézni és azért 
is tökéletes vasár-
nap esti kikapcsoló-
dás, mert a 20 perces
részben kb. 
19 perc 
59 másod-
percet har-
colnak!

Nagi no Asukara

Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova Kill la Kill
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Ezt az animét vártam már évek óta! Mikor először játszottam 
a Guilty Gearrel, azt éreztem, hogy ebből kell egy anime, aztán 
azt sajnos nem lépték meg. Ráadásul a sorozatnak is úgymond 
vége lett (jövőre jön az 5. rész), és helyette érkezett egy szellemi 
utód, a BlazBlue. Úgyhogy akkor csináljatok ebből animét - kiál-
tottam fel az első 10 perces játékom után és lám, most itt va-
gyunk! Van BlazBlue anime!

És sajnos a nagy várakozás és a támasztott elvárásaim miatt, 
az első rész után azt mondtam volna, hogy (bocsánat a kifejezé-
sért, de) szar az egész! Kezdjük azzal, hogy ha egy harcos játékből 
csinálunk animét, akkor kötelező már az első részben több har-
cot lejátszani, vagy elindítani. Az nem elég, hogy az utolsó 5 
percben egy 2 perces harcocska van! Értem én hogy valahogy el 
kell kezdeni a történetet, de ez akkor sem elfogadható! Az pedig 
főleg elfogadhatatlan, hogy az openinget az első részből vágják 
össze!

Aztán ott van a második rész, amivel egy kicsit kiengeszteltek. 
Noelt, a kedvenc karakteremet láttuk végre egy kicsit akció köz-
ben, már ha a céltalanul lövöldözést annak lehetett nevezni. 
Maga a rész is úgy kezdődik, hogy Ragna és Hakumen összecsap-
nak, úgyhogy ez már egy nagyon nagy piros pont!

A rajzolás teljesen hozza a játék hangulatát, így ez egy újabb 
piros pont. Az animációk szépek, a harci jelenetek kidolgozot-
tak. Erre egy rossz szavam sem lehet. Néha egy kicsit ugrálunk 
a helyszínek és a karakterek között, ami szerintem azok számára, 
akik nem ismerik a játékot vagy annak háttértörténetét, kicsit 
kaotikus lehet.

Továbbra is sok reményt fűzök hozzá, és a Kill la Kill mellé 
megszavazom neki a szezon legjobbjának járó díjat. Szerintem 
nézzétek meg! A második rész már tényleg jó volt és ha így halad-
nak tovább, akkor egy elég jó kis anime lesz ez a végére.

Adott egy főszereplő, Masayoshi Hazama, aki modellként 
dolgozik és a legközelebbi yaoiból lépett át ide. Adott egy másik 
főszereplő, aki rendőrként dolgozik és arcvonánasait egy baltával 
formálták meg. Ja, és Hazama esténként egy szuperhős.
Sajnos nem sok részt láttam belőle lapzártáig, de amit láttam, 
az meggyőzött. Vicces, könnyed hangvételű, de mégis komoly 
témákat próbál feszegetni. A második rész pl. arról elmélkedik, 
hogy az esernyőlopás, ami már a hétköznapi élet része bűn-e 
vagy sem?
Az egész anime átlagosan szépre van megrajzolva. Szépek az 
animációk, szépek a hátterek. Semmi kirívóság, egyszerűen csak 
szép. Bár Hazama tényleg olyan mintha egy yaoi szereplője lenne. 
Remélem, hogy nem ebbe az irányba halad majd a történet.
Igazi felüdítő kikapcsolódás egy-egy fárasztó hétköznap estére!

A hősök legyőzik a démonokat, így munka nélkül marad-
nak és új állás után néznek. Az egykori hős Raul is így tesz és 
bolti eladónak áll egy háztartási gépeket forgalmazó áruházban. 
Nagyjából ebbe a világba csöppenünk be az első részben. Ezt 
megfűszerezzük azzal, hogy a Démonkirály lánya is ugyanott fog 
dolgozni ahol Raul és kész is a Yuusha ni Narenakatta! Ennyi infó 
után a rutinosabbak már tudják is, hogy ők egyszer valamikor 
össze fognak jönni.
Az biztos, hogy nem sok mű foglalkozik azzal a témával, hogy mi 
lesz a hősökkel, miután megmentették a világot, így ez az anime 
különösen érdekes! A szép rajzolás mellé pedig egy kis fanservice 
társul, így én csak annyit mondok uraim: van belőle light novel 
és manga is!

Bár igaz, hogy az őszi szezon még nagyban tart, de a januári számban már a téli 
szezonról fogok írni. Ahogy az elején is írtam, úgy indultam neki a szezonnak, hogy kb 
1-2-t akarok végignézni, és másik 2-3-ba fogok belelesni.
Nem vagyok elhalva ettől a szezontól. Sok animétől többet vártam volna, és pont ezért 
nincs is igazán az az érzésem, hogy hűha most aztán tényleg olyanokat látunk, amitől 
leesik az állunk. Persze vannak kivételek, de sajnos a legtöbb ami most megy, az vagy 
egyszer nézhetős, vagy inkább egyszer sem.
Volt még egy pár anime, amit megnéztem, vagy terveztem, hogy belekezdek, de sajnos 
azok véleményezésére most nem jutott idő. Talán majd egy AniStationben megem-
lítjük őket!
Ha valaki nem ért velem egyet, dobjon egy emailt a newplayer@anipalace.hu címre!

Az őszi szezonból számomra ez 
volt a...
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