
A következő oldalakon fangirl és fanboy szemmel mu-
tatunk be pár animét a téli szezonból. Röviden vélemé-
nyezzük, kritizáljuk az általunk nézett sorozatokat, így 
megtudhatjátok, nekünk mi tetszett vagy épp mi nem.

//  Catrin, NewPlayer

Téli Szezon
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Miket néz egy fangirl és egy fanboy?
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Az igazság az, hogy szezonból álta-
lában mindig keveset, csak 1-2 címet 
követek. Most valamilyen csoda foly-
tán viszont egyszerre 6-tal is próbálko-
zom. Ez se sok, de magamhoz képest 
meglepő. Szóval nézzük mik is ezek: 
Gin no Saji 2, Gundam Build Fighter, 
Hoozuki no Reitesu, Nobunaga the 
Fool, Space Dandy és Super Sonico.

Így jobban belegondolva most esik 
le, hogy a cikk címétől eltérően nem 
fest valami csajosan a kép. Ehhehhe. 
Ilyenkor eszembe jut, hogy Miichan 
a Kuroko és Magi folytatást nézi, 
amikről talán több élvezettel mesél-
hetne, én pedig itt vagyok egy halom 
középszerű animével. De a gagyi sze-
zonokkal nincs mit tenni. Mondjuk az 
előző ABC-triumvirátusnál (Arpeggio-
BlazBlue-Coppelion) sokkal bíztatóbb 
a helyzet, persze azoknál nem nehéz 
jobbnak lenni.

Mostani számunkban egy remek 
cikket olvashattok róla, mindenkinek 
ajánlom. Az első évad nekem is na-
gyon tetszett, hangulatos, humoros, 
szeretnivaló, remek karakterekkel. 
Néha kicsit túlzásba viszik a dolgokat, 
a főhős lelkijét főleg, de ezt feledteti 
a sok egyedi kaland. Mindenkinek 

ajánlom tehát ezt a szórakoztató 
mezőgazdasági sulis slice of life-ot. 
Az FMA alkotója most is remekelt 
egy egészen más stílusban. Viszont a 
második évad gyengébb az elsőhöz 
képest. Míg az első az alapnehézségek 
mellett végig változatos maradt, ad-
dig itt az első felében főként a lovas 
témákon van a hangsúly, amiből már 
kicsit sok volt (főleg, hogy még túl is 
spilázzák a mondanivalót). Erre jön rá, 
hogy a romantikusnak ígérkező szál is 
igen lassan döcög, de hát ez van. A so-
rozat második fele már hozza a remek 
színvonalat. A manga még fut, szóval 
valószínű kapunk egy - az első évad 
végéhez hasonló - random lezárást 
és egyszer majd folytatódik a srácok 
állatos-sulis kalandja.

Azért a szezonból még így is ez 
a kedvencem (tudom ez nem túl 
bizalomgerjesztő a cikk elején). A 
rajzolását imádom, a zenéje viszont 
gyengécske. Egyelőre 7 körülire pon-
toznám.

Ezt a shounen-kütyüs-harcolós 
gyerek stílust anno én is szerettem, 
most azonban totál hidegen hagy. 
Akkor mégis miért nézem? 1. Eltökélt 
szándékom megnézni az összes Gun-
dam cumót. Egyelőre a sorozatait 
követem és gondoltam hatékonyabb, 
ha az aktuálisan futót is már most le-
tudom (csak azt bánom, hogy tavaly 
a Gundam AGE-nél erre még nem jöt-
tem rá). 2. őő, nincs több okom.
Sztori: Kissrácok a saját kezüleg ösz-
szerakott és fejlesztett Gunplájuk-
kal (= Gundam plastic összerakhatós 

figura) vívnak menő mecha csatákat 
az erre létrehozott virtuális térben. 
Ehhez jön a barátság, a család, a 
versengés, a bajnokság, az ellenfelek 
és a Gundam fanság, és kész is a Sun-
rise legújabb gyerek hülyítése.
Vélemény: 
Azt kaptam, amit vártam, se többet, 
se kevesebbet. Így számomra egy 
részben unalmas, részben elmenős 
alkotás lett. A karakterek bár aranyo-
sak közönbösek maradtak. A részek 
minimum felét kitevő Gunpla harcok 
pedig érdektelenek és egyértelműek, 
de van köztük pár látványos, em-
lékezetesebb megvalósítás. A látvány-
világra nincs panasz, a zenét - mint a 
többi Gundamnál is - nagyon szere-
tem. A vígjáték elemek miatt időnként 
szórakoztat, összességében viszont 
érdektelen, részben időhúzásnak, 
részben pedig laza kikapcsolódásnak 
okés sorozat. Akik látták a Beybladet 
és társait, tudják mire számíthatnak. 
Nem ragozom tovább. Örömhír, 
hogy elvileg csak 25 részes (nem 50 
mint G társai nagyrésze). Lehet mire 
a véleményemet olvassátok, már az 
anime is befejeződik (hm, ez a többire 
is igaz). Nálam 5 pont körül mozog.

Miichan barátnőm következő cikkéig garázdálkodom kicsit a rovatban, hogy 
NewPlayer kolléga ne érezze magát egydül. Következzen pár sorozat rövid 
véleményezése a téli felhozatalból fujoshi otaku onna szemszögből, erősen 
szubjektíven.

Fangirl Mód

Gin no Saji 2

Gundam Build Fighter

“Kicsit szórakoztatnak, 

kicsit kikapcsolnak,

kicsit untatnak.”

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-52-

Folytatás a következő oldalon!

Hoozuki vicces, érdekes figurának 
tűnt, a téma is tetszett, így végül 
belekezdtem. Lényegében egy slice 
of life vígjáték animéről van szó, ami 
a japán pokolban játszódik és erősen 
épít kultúrájukra, hidelemvilágukra. 
Hoozuki ott a szuperügyintéző, aki 
mindenkit (még főnökét is) fapofával 
lekezel, továbbá nevelgeti kedves 
aranyhalnövény-terméseit. Igen, az 
egész anime eléggé bizarr, tele fekete 
humorral és agymenésekkel, aranyos, 
de nem kiemlkedő karakterekkel. Saj-
nos Hoozuki is menő helyett inkább 
átlagos lett a maga nemében, de 
azért nem rossz.

Az anime képi világa egyedi, az 
OST-ja hozzáillő, az opening pedig 
elsőre rendkívül idegesítő és taszító, 
de aztán megszokható. Összességé-
ben kellemes kikapcsolódást nyújt, 
de számomra nem elég élvezetes, 
helyenként ez is érdektelenségbe/
unalomba fullad. De mondhatnám 
inkább köny-nyen felejthető sorozat-
nak (már ami a történéseit illeti), a 
hangulata azért picit maradandóbb. 
Kedvenc részem az volt, mikor Sátán 
látogatóba jött, hogy szemügyre ve-
gye a keleti alvilágot... aztán erősen 
szörnyülködött és ijedezett. Szerin-
tem ez a sorozat is 5 körül zár majd 
nálam.

Random módon összehajigált 
történelmi alakok + fura sci-fi világ + 
mecha harc + egy nagy rakás népszerű 
(fangirlködést kiváltó) seiyuu = mi ez 
a marha nagy baromság? Na ná, hogy 
nézem! A katyvasz főszereplője Oda 
Nobunaga, aki a Kelet Bolygón igyek-
szik erős férfiként viselkedni és Take-
da Shingen ellen harcolni. De, hogy 
ezt egy (később ZáFürünek - The Fool 
- elnevezett) fullos mechában tegye, 
szükség van a Nyugat Bolygóról Da 
Vincire, aki biztosítja neki a csoda-
fegyvert és még lufi-tőgyü nőcit 
(=Jeanne D’Arc) is ad hozzá. Eredeti 
mi? Aztán felbukkan az Oda klán többi 
része, nyugatról pedig pl. a Magellán, 
Caesar, Artúr király neveknek is örül-
hetünk. A hatalmas csata közben még 
egy loli is megérkezik házasodási szán-
dékát jelezve

Nobunaga felé.
Akármekkora hülyeségnek látszik 

ez a sztori bizony dráma és igyekszik 
komolyan venni magát. Azon pedig 
még mindig agyalok én mennyire 
akarjam komolyan venni... Kétségte-
len, hogy helyenként ez a sorozat 
jobban leköt, mint az előbb említett, 
köszönhető ez műfajának, egy-egy 
pózörködésének és a “mi lesz ebből” 
kíváncsiságnak. Plusz a karakterek 
felnőttek, ármánykodnak és harcol-
nak, de ez nem jelenti azt, hogy máris 
egy érdekes animét kapunk. Az eddig 
látott részekből túl sok reményt nem 
fűzök hozzá, attól tartok végig egy 
mű mecha-komolykodás lesz, talán 
később némi romantikával... talán... 
Azért valamennyire érdekel és még 
benne van a sztoriban egy “hátha”, 
szóval meglátjuk. 25 rész alatt sok 
minden történhet(ne).

Nobunaga the Fool

Hoozuki no Reitetsu

Eddigi pozitívumok:
- Kellemes kivitelezés (pl. jó op-ed, szép karakterek).
- Kedvenc seiyuuk (Miyano M., Sakurai T., Koyama R.).
- Tetszetős, enyhe kíváncsiságot kiváltó hangulat.
- Okés, rövid csaták.
- Néhány poén moment.
- Írásom pillanatában a főhőshöz valamilyen formában kapcsolódó 
3,5 karakter halála (igazán kár, hogy nem kerekítették fel ezt 4re, 
tapsikoltam volna az örömtől).

Eddigi negatívumok:
- Rögtön az előző pozitívumhoz tartozik a főhős erőltetett 
megtömése spirálisan növekvő műdráma heggyel (szóval nem is 
tudom örüljek-e vagy ne örüljek, majd meglátjuk).
- Túl sok történelmi személy céltalan, felesleges és menőnek gon-
dolt összehajigálása, és ezek mélységesen semmilyen mondatai.
- A loli.
- Jeanne idétlen mellei (legyen nagy, de ne ilyen természetellenes!). 
Mondjuk nem panaszkodom, mert a pozi-tívban elfelejtettem felso-
rolni, hogy Jeanne eddig nagyrészt fiú ruhában van, így nem kapok 
kínos vigyor görcsöt, ha ránézek. Ugyanakkor ez újabb negatívumot 
generál:
- Jeanne férfilétét naná hogy megkajálják (még ha mélyebb hangon 
beszélne...).
- Hiányzik az “anima spiritia” (lásd Macross7). Szóval hiába van egy 
termékenynek tűnő alaphangulata, ösz- szességében semmi hűha/
lenyűgöző/igazán érdekes esemény nem történt. 

Egyszerűen érződik, hogy a készítők a “nesze nektek itt egy óriási 
coolság, egyétek meg” üzenetet egyfolytában közvetítik, de sajnos 
ez így elég erőltetett. A sorozat többször unalomba fullad. Nem pa-
naszkodom tovább, mert félig-meddig szórakoztat a NtF, és így is túl 
sokat írtam róla. De egyelőre ez is 5/10 körül kering.
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Kihagyhatatlan alapanyaggal rendelkező, abszolút 
nézős anime. Most a Frank Drebin x John Travolta, Ford Fer-
lin x MIB, stb képletek helyett csak annyit mondok: Dandy egy “ja
mpispózőrszerencsétlenkedőhülye” és épp ezért szeretjük. Az anime 
annyiból áll, hogy Dandy űrlényekre vadászik, célja a felfedezetlen 
fajok begyűjtése, két bolygóközi út között pedig betéved kedvenc 
helyére, az egyik Boobies bárba, ahol nőkre nyáladzik. Mindehhez két 
kedvelhető társ, egyedi űrhajó és egy állandó (háttérben asszisztáló) 
ellenfél is jár. A sztorik totál epizodikusak, egy-egy témát boncolgat-
nak rendkívül humoros, drogos, elvont és hatásvadász köntösben. 
Dandy-ék szinte részenként elpatkolnak különböző agymenések 
közepette, hogy aztán a következő epizódban, mintha mi sem történt 
volna, ismét szórakoztassanak.

Kellemes és poénos sorozat, remek látványvilággal, de az igazság az, 
hogy lehetne még szórakoztatóbb. Van benne lehetőség, egyedi, de egyelőre 
inkább az “egynek elmegy” kategóriát erősíti. Végülis tetszik, elvagyok vele, de 
nem ragadott magával. A részek közt akadnak gyengék és találóak is. Szemé-
lyes kedvencem eddig a zombis, de a legtöbb epizódban találtam valami best 
momentet. Kíváncsian várom a további kalandokat. OP/ED páros illik hozzá, jók 
lettek. Szigorúan pontozva 6 körüinek érzem.

Gondoltam WhiteFox fronton is 
kezdeni kéne magammal valamit, így 
a Nitro+ kabala lányáról készült slice 
of life anime most könnyű választás-
nak tűnt. Sonico eléggé meglepett. 
NewPlayerrel ellentétben mondhatni 
elvárások nélkül sikerült pozitívan 
csalódnom. Gondoltam lesz egy túl 
cuki ecchi/fanservice animém fárasztó 
lánykákkal a szezonból, amit majd va-
lahogy végigszenvedek (hehe, lehet 
NP-nek fanboyságából kifolyólag pont 
ez tetszett volna). De szerencsémre 
Sonico annyira aranyos és kedvelhető, 
hogy eléggé leköt mi történik vele. 
Félreértés ne essék, összességében 
ez egy gyengébb anime, de mégis va-
lamilyen szinten magávalragadó.

Sonico modell, énekes, egye-
temista és részmunkaidőben a 
mamájánál dolgozik, a különböző 
epizódok által pedig megismerhetjük 
mindennapjait. Az anime összességé-
ben nem fárasztó, nem túl csillogó, 
vagy nyáladzó, nem pörgős, sőt kife-
jezetten nyugodt, enyhe fanservice-
zel és humorral. Igazából nem akarom 
kritizálni, mert műfajában - bár alig 
szól valamiről - kellemes, korrekt szto-
ri. Az ember nem is várja tőle, hogy 
ennél kerekebb, több legyen (én lega-
lábbis nem). 

Super Sonico The Animation

Space☆Dandy 
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Hibája nálam szimplán annyi, hogy 
ilyen animéknél erősen befolyásol a 
szeretem tényező. Tehát, hogy meny-
nyire tudok rajongani érte. Nos Soni-
cóval kapcs nem talált el hatalmas 
szeretetcsapás, így ezt is szimplán egy 
elmenős, kellemes, kedves animének 
tudom besorolni. A részek pedig ál-
landóan hullámzóak: hol gyengéb-
bek, érdektelenebbek, hol kedve-
sebbek, viccesebbek, aranyosabbak. 
Szerencsére (vagy épp nem szeren-
csére? - nálam inkább előbbi) sem-
milyen adalékanyag nem dominál 
erősen az animében: se a zene, 
se Sonico (a gigamellek ellenére 
is baromi arányos, esztétikus) 
kinézete/teste, se a csajbanda, 
stb. Ami állandó az maga a 
kedves, moe, “belassult” Soni-
co karakter, aki önmagában 
hangulatos, szerethető 
lány (kedvenc nyilván nem 
lett belőle). Nemrég még 
Kurisut is cosplayelte a S;G-ből, 
de valljuk be borzalmasan állt neki 
(azért az utalás miatt örültem). Plusz 
megjegyzem, hogy eléggé zavaró, 
hogy a headphone-ját soha nem veszi 
le, abban fürdik, alszik, stb. Oké, hogy 
kabala tartozék, de ez viszont már 
fárasztó túlzásnak mondható… lega-
lábbis nem történt volna semmi, ha 
néha lekerül róla, sőt ha látnánk, hogy 
egyáltalán sűrűn használja...

Animáció és grafika terén a stúdió 
hozta magát, szép lett. Sonico zenéi 
viszont elég gyengék, nem valami jók, 
bár akadnak köztük jobbak, elfogad-
hatóbbak. Az openinget pl. végül 
megkedveltem. Érdekesség, hogy az 
endingek mindig mások, egyediek 
(képileg külön kiemelném a zombisat, 
ami hát... emlékezetes - ja és igen, 
Dandy után itt is “zombultak”).

Kedvencem egyértelműen a 7. 
rész, ami külön ovaként, speciálként 
vagy rövidfilmként is remekül szu-
perálna. Mutogatnám mindneki-
nek, annyira kiemelkedő. Sonico 
szimplán egymaga utazik benne 
és ezt csodálhatjuk elképesztően 
hangulatos 20 percen át. Ha 

valamit, akkor ezt a szezonból 
maradandóan megettem. De 
ez az egy rész nem vetíthető rá 
az egész sorozatra, így összes-

ségében egyelőre ezt is 6 pont 
körülire saccolom.

Tudom a pontok nem hangzottak 
bizalomgerjesztően, de az az igazság, 
hogy tényleg szinte mindegyik so-
rozattal erényeik és hibáik ellenére 
most totál középszerűen állok. 
Kicsit szórakoztatnak, kicsit kikap-
csolnak, kicsit untatnak. Ez persze 
változhat még bármelyik irányba, 
de jelentősen nem hiszem... (ahogy 

azt sem, hogy idővel újranézem őket, 
de ki tudja). Lehet félév múlva azt fo-
gom mondani, hogy hmm ez a Dandy 
tetszett adok rá még egy pontot.. 

vagy a Hoozukiból már semmire sem 

Tervek a tavaszi szezonból

Ha előrébb lapoztok, láthatjátok 
a tavaszi animék listáját, és egyes so-
rozatok rövid bemutatóit is. Még én 
sem döntöttem el, pontosan miket 
követek majd, de a következő címek-
kel szemezgetek:
Soredemo Sekai wa Utsukushii, Cap-
tain Earth, Mahouka Koukou no Ret-
tousei, Gokukoku no Brynhildr, de ez 
még módosulhat. Plusz a Kiniro no 
Corda és a Soul Eater újabb soroza-
tait egyszer majd biztos megnézem, 
de hétről hétre nem fogom követni.

Következő számunkban remélem 
Miichannak ismét lesz ídeje vélemé-
nyezni/bemutatni valamit. Hogy 
ehhez hasonló cikkel jelentkezünk-e 
az még eldől, de fanboy rovatra biz-
tosan számíthattok!

emlékszem -1. Mert otaku szokásom az 
időnkénti átpontozás…

Ezeken kívül még kedvet kaptam 
a Toaru Hikuushi e no Koiutához, amit 
később majd biztosan megnézek (plusz 
a korábbi filmje is tetszett). Érdekel 
még a Buddy Complex (mert sunrise és 
mecha), és valamikor pótolom majd a 
Seitokai folytatását is. Gondolom hozza/
folytatja, amit az első sorozatban meg-
kezdett. NP kedvéért majdnem elkezd-
tem a Sakura Tricket, hogy legyen róla 
fangirl vélemény is, de egyelőre nem 
hagytam rá időt. 

Összegzés
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