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Venom véleményei

	 Nem	kertelek,	a	nyári	szezon	olyan	erőtlen	
lett,	hogy	nemhogy	10-et,	de	a	szokásos	5	soro-
zatot	 is	 csak	 komoly	 homlokráncolással	 sikerült	
összeizzadnom.	Persze-persze,	vannak	itt	nagyon	
populáris	 címek,	 mint	 a	 Re:Zero 2., a Fire Force 
2., a A Certain Scientific Railgun 3., a My Teen Ro-
mantic Comedy SNAFU 3. és a Sword Art Online 
fogalmam	 sincs	 hányadik	 szezonja,	 de	 egyiknek	
sem	 vagyok	 annyira	 nagy	 rajongója,	 szóval	 ezek	
most	 szokásosan	 kimaradnak.	 Azért	 szerencsére	
van	pár	egész	jó	sorozat,	mondjuk	kettő	a	tavaszi	
szezonról	csúszott	át	a	COVID	19	miatt...

Kanojo, Okarishimasu

	 Van	a	vígjátékoknak	egy	speciális	kategóri-
ája,	a	félreértések	komédiája	(idősebbek	még	em-
lékezhetnek	a	klasszikus	francia	filmekre).	Amikor	
egy	kisebb	félreértés	miatt	lavinaszerűen	indulnak	
meg	 az	 események,	 a	 szereplők	 pedig	 az	 őrület	
határán	próbálják	kezelni	a	helyzetet.	Animékben	
is	van	pár	nagyon	szép	példa	az	ilyen	komédiákra,	
mint	pl.	a	zseniális	School Rumble,	és	ezzel	próbál-
kozik	az	aktuális	sorozat,	a	Kanojo, Okarichimasu 
is. 
	 Adott	egy	szerencsétlen	srác,	Kazuya,	akit	
frissen	dobott	ki	 a	barátnője	és	mivel	úgy	 tartja	
a	mondás,	 hogy	 „kutyaharapást	 szőrével”,	 ezért	
egy	 online	 barátnő	 bérlő	 alkalmazásból	 választ	
magának	 egy	 (kamu)	 randi	 partnert,	 aki	 jópén-

zért	eljátssza	a	szerepet.	Így	ismerkedik	meg	Chi-
zuruval,	 aki	 látszólag	 kedves,	 aranyos,	 megértő	
és	 tökéletes	 barátnő,	 de	 szokásosan	 jön	 egy	 kis	
probléma,	megtudja	a	srác	nagymamája	a	randit,	
és	természetesen	kiderül,	hogy	ismeri	a	lány	nagy-
mamáját,	meg	persze	nagy	a	boldogság.	Aztán	az	
osztálytársak	is	megtudják,	hogy	randiztak,	és	így	
lesz	a	kamu	randiból	egy	igazi	hazugság	cunami,	
amin	hőseink	próbálnak	szörfölni	több-kevesebb	
sikerrel.	Chizururól	is	kiderül,	hogy	valójában	egy	
undok	tsundere,	és	még	az	ex-barátnő	is	visszatér,	
megkavarja	az	amúgy	sem	egyszerű	helyzetet.	

	 Gondolom	mindenkinek	lejött	ezek	alapján,	
hogy	egy	klasszikus	rom-kom	sorozat,	a	szokásos-
nál	is	több	hormonnal	megfűszerezve.	Aki	szereti	
az	ehhez	hasonlókat,	az	biztos	jól	fog	szórakozni	
rajta.

Monster Musume no Oishasan

	 Azon	gondolkodtam,	hogy	olyan	sok	anime	
van,	 ami	 sportot,	 főzést	 vagy	 hasonló	 témákat	
vesz	 alapul,	 de	 valahogy	az	orvosos	 sorozatokat	
nem	 igazán	 szeretik	 Japánban	 (oké-oké,	 hentai-
ban	van	pár).	Így	ez	a	„Monster	Girl	Doctor”	amo-
lyan	hiánypótlónak	is	számíthat,	mert	a	főhősünk,	
ahogy	azt	a	címből	sejteni	lehet,	orvos,	és	nagyon	
szexi	szörnylányokat	vesz	kezelésbe	minden	rész-
ben…	természetesen	csak	gyógyítási	szándékkal.

	 Adott	 egy	 klasszikus	 fantasy	 város,	 Lind-
worm,	ahol	az	emberek	és	 szörnyek	békésen	él-
nek	 egymás	 mellett.	 Itt	 található	 Doctor	 Glenn	
kis	klinikája,	 ahol	 lamia	asszisztensnőjével,	 Sapp-
hee-vel	 (aki	 természetesen	 halálosan	 szerelmes	
a	jóképű	dokiba)	oldanak	meg	mindenféle	esete-
ket.	És	ezen	a	ponton	nagyon	nehéz	mit	írni	erről	
a	 sorozatról,	 mert	 szinte	 mindent	 leírtam,	 amit	
tudni	kell	róla.	

	 Kicsit	 vicces,	 kicsit	 szexi,	 kicsit	morbid,	 de	
alapvetően	egy	elég	ártalmatlan	kis	sorozat,	ami-
től	 sokat	 nem	 kell	 várni,	 de	 témájából	 adódóan	
még akár egyedinek is mondható. 
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szem	ezzel	már	majdnem	mindent	el	is	mondtam	
erről	az	animéről,	avagy	aranyos	 lányok,	aranyos	
dolgokat	csinálnak,	jelen	esetben	horgásznak.	
	 Aki	 látta	 a	 Yama no Susume	 vagy	 a	 Yuru 
Camp	 sorozatokat,	 az	 pontosan	 tudja,	mire	 szá-
míthat.	Adott	 itt	 is	négy	lány,	főszerepben	Hiná-
val,	aki	 természetesen	frissen	költözött	egy	ten-
gerparti	 városba	 és	 leginkább	 varrogatni	 szeret.	
Találkozik	 régi	 ismerősével	Natsumival,	 aki	 ráve-
szi,	hogy	csatlakozzon	a	„Hullámtörő	klubba”,	kez-
detben	nem	 is	 sejtve,	hogy	ez	egy	 sulis	horgász	
klub.	

	 Hogy	kinek	ajánlom?	Főleg	azoknak,	akiknek	
bejönnek	a	hasonló	ecchi	 „furry”	 sorozatok,	 sze-
rintem	nekik	akár	még	kimondottan	kedvencük	is	
lehet.	Én	nem	vagyok	nagy	rajongója	a	témának,	
de	heti	20	percre	egész	jól	szórakoztatott,	ezért	is	
van	itt	az	ajánlóban.

Appare-Ranman!

	 Kicsit	 komolyabb	anime…	vagy	 talán	még	
komolytalanabb…	A	P.A.	Works	stúdióval	felemás	
a	viszonyom,	egyrészről	nagyon	értékelem	a	mun-
kájukat,	mert	az	vitathatatlan,	hogy	brutálisan	te-
hetséges	grafikusok	és	animátorok	serénykednek	
náluk,	akik	szinte	mindig	az	AAA	kategóriát	céloz-
zák	meg,	ugyanakkor	mégis	hiányzik	valahogy	az	a	
pici	plusz,	az	a	megfoghatatlan	kicsi	extra,	ami	mi-
att	valahogy	a	„szegény	ember	KyoAnija”	maradt	
mind	 a	 mai	 napig.	 Félreértés	 ne	 essék,	 ez	 nem	
negatív	kritika,	csak	valahogy	a	sorozataik	sosem	
kapnak	akkora	figyelmet,	mint	amit	talán	megér-
demelnének.	 Pontosan	 ilyen	 az	 Appare-Ranman	

is,	aminek	az	előzetese	alapján	én	vala-
mi	 szezon	 legjobbját	 sejtettem	még	 az	
év	elején	(merthogy	ez	még	a	tavaszi	sze-
zonban	debütált),	de	lehet	a	vírus	miatti	ha-
lasztás, lehet más okok miatt, szinte senki se 
foglalkozik	vele.	Pedig	 igenis	megérdemel-
né	a	figyelmet,	hiszen	már	a	témaválasztá-
sa is elég bizarr. 
	 Valamikor	 a	 19.	 század	 végén	 ját-
szódik,	 kezdetben	 Japánban,	 ahol	 is	 a	
nagyon	különc	és	dilis	feltaláló,	Appa-
re	megépít	 egy	 gőzhajót.	 Bár	 excent-
rikus	 viselkedése	miatt	 sokszor	 ütközik	 a	
rendőrökkel	 és	másokkal,	 aminek	 követ-
kezménye,	hogy	kénytelen	idő	előtt	elme-
nekülni	 a	 hajójával;	 fedélzetén	 egy	 kissé	
morcos	szamurájjal,	Kosaméval,	aki	nem	iga-
zán	önszántából	került	a	tengerre	az	őrült	
feltalálóval.	 Párosuk	 Amerikában	 köt	 ki,	
ahol	egyrészt	rájönnek,	hogy	se	pénzük,	se	
kajájuk,	másrészről	meg	valahogy	minden-
ki	beszél	japánul	(engedjük	el	a	miérteket).	

Kénytelenek	 tehát	 valami	 munka	
után	nézni,	amiből	egyenesen	csöp-
pennek	 bele	 egy	 egész	 Amerikán	
keresztül	 tartó	 autóversenybe	 (a’la	
Flúgos	Futam),	ahol	természetesen	
egyik	hülye	helyzetből	kerülnek	a	
másikba. 
	 Bizarr	 járgányok,	 dilis	 karak-
terek,	 debil	 verseny,	 mindez	 a	

P.A.	Works-től	 megszokott	 nagyon	
magas	minőségben.	Kár,	hogy	vala-
mi	miatt	szinte	teljesen	radar	alatt	
maradt	a	többségnél,	és	ugyan,	ha	
nem	 is	 év	 animéje	 kategória,	 de	
azért	szerintem	egy	próbát	minden-

kinek megérhet.

Houkago Teibou Nisshi

	 Ismét	egy	vírus	miatt	megcsú-
szott	 sorozat,	 de	 jobb	 későn,	
mint	 soha.	 Doga-Kobo,	 azt	 hi-
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Hina	 természetesen	 semmit	 sem	 tud	 a	 horgá-
szatról és mindenféle bogártól és nyálkás tengeri 
herkentyűtől	pánikrohamot	kap,	de	azért	szépen	
apránként	a	klub	tagjai	megmutatják	neki	(és	egy-
ben	a	nézőnek	is)	a	felszereléseket,	technikákat	és	
persze	a	finomabbnál	finomabb	halakat…	elvég-
re	amit	kifognak,	azt	illik	megenni.	Hina	egyre	job-
ban	rákattan	a	horgászatra,	és	minden	epizódban	
más-más tengeri állatra mennek, melyeknek nem-
csak	a	kihalászását,	de	a	nagyon	guszta	elkészítést	
is	alaposan	bemutatják	(kezdve	a	kibelezéssel).	
	 Szerintem	ez	egy	nagyon	aranyos	kis	soro-
zat,	ami	nemcsak	vicces,	de	akárcsak	elődei,	ren-
geteg	hasznos	információval	is	ellátja	a	nézőt.	Aki	
kedveli	a	 fentebb	említett	animéket	vagy	szeret	
horgászni	 és	 halakat	 sütni-főzni,	 az	 vágjon	 bele,	
szerintem	nem	fog	csalódni.

Uzaki-chan wa Asobitai!

	 Persze,	hogy	a	végére	tartogattam	az	igazi	
nagyágyúját	a	szezonnak,	aminek	az	anime	adap-

tációját	már	nagyon	 sokan	várták.	Azon	mangák	
egyike	volt,	aminek	az	első	két	fejezetét	elolvasva	
azonnal	az	jutott	eszembe,	ebből	100%,	hogy	lesz	
anime,	és	nagyon	botrányos	lesz.	Mert	természe-
tesen	már	az	első	epizód	kiborította	az	amerikai	
Anime	 News	 Network	 kritikusait…	 hát	 igen,	 ez	
NEM	az	az	anime,	amit	bátran	ajánlanék	a	„social	
justice	warrior”	lelkületű	nézőknek.	
	 Shinichi	 az	 igazi	 lusta	 egyetemista,	 akinek	
az	 minden	 vágya,	 hogy	 lustálkodhasson	 és	 nyu-
godtan	játszhasson	otthon	a	videojátékaival.	Ám	
ezt a békés életet darabokra töri Uzaki Hana, a 

nagyon	 idegesítő,	 rámenős,	 irritáló	 lány,	 akinek	
kedvenc	 szórakozása,	 hogy	 Shinichit	 bosszantsa.	
Persze	 nem	 rosszindulatból,	 Hana	 valójában	 na-
gyon	is	kedveli	a	srácot,	de	nagyon	élvezi,	amikor	
picit	alázhatja	és	piszkálhatja	őt.	Persze	Shinichit	
sem	kell	félteni,	rendszerint	hatalmas	jeleneteket	
képesek	 előadni	 bárhol	 és	 bármikor,	 amit	 a	 kör-
nyezetükben	 lévők	nem	 igazán	díjaznak…	 leszá-
mítva	a	barátokat,	akik	kéjesen	eszik	a	popcornt	
ilyenkor	 és	 várják,	 hogy	 mi	 lesz	 a	 kimenetele	 a	
dolgoknak.	Külön	„probléma”,	hogy	Hana	nagyon,	
hm,	dús	keblekkel	lett	megáldva,	amiktől	Shinichi	
nagyon,	öh...	kényelmetlenül	tudja	magát	érezni.	
Ha	eltekintünk	Hana	roppant	megosztó	és	egye-
sek	szerint	„botrányos”	karakterétől	(mintha	nem	
láttak	 volna	 még	 nagyobb	 melleket	 anime	 csa-
jokon),	akkor	az	Uzaki-chan	egy	nagyon	aranyos,	
de	kissé	klisés	 romantikus	komédia.	Egyértelmű,	
hogy	 a	 főhősnő	 viszi	 a	 hátán	 (vagy	 a	mellén)	 az	
egész	 sorozatot,	 de	 nincs	 is	 ezzel	 semmi	 prob-
léma.	 Humoros,	 szókimondó,	 néha	 kifejezetten	
arcpirító	anime,	aminek	remélem,	lesz	folytatása,	
mert	jó	nézni	ezt	a	két	idiótát.	

	 Ezek	 lettek	 volna	 azok,	 melyeket	 a	 nyári	
szezonból	ajánlani	tudok	nektek	a	mainstream	
animék	mellett.	Októberben	indulnak	az	új	so-
rozatok,	ahol	már	most	találtam	sok	érdekes	cí-
met,	reméljük,	hogy	véget	ér	az	uborkaszezon	(és	
a	 vírus	pánik	 is…	bárcsak),	 és	 ismét	bőség	zava-
rával	kell	megküzdenünk.	A	novemberi	 számban	
kiderül!
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hez	(démoni	lények,	kultivátor	klánok),	itt	viszont	
tudni	kell,	hogy	isekai	címről	beszélhetünk.
	 A	főszereplő,	a	huszonéves	Shen	Yuan	egy	
pocsék	webregényt	olvas,	amit	jól	meg	is	kritizál:	
sablonos	hárem	fantasy,	tipikus	főhős	pasival,	aki	
kénytelen	a	démoni	utat	választani...	Yuan	azon-
ban	 hirtelen	 meghal,	 és	 lelke	 pont	 ennek	 a	 re-
génynek	 a	 világába	 kerül,	 ráadásul	 a	 főellenség,	
Shen	 Qingqiu	 testébe,	 akit	 korábbi	 tanítványa,	
a	 hős	 Luo	 Binghe	 fog	megölni	 az	 eredeti	 sztori	
szerint.	Természetesen	QingQiu	ezután	mindent	
elkövet,	 hogy	 ne	 érje	 utol	 ez	 a	 tragikus	 végzet,	
de	tetteit	egy	Rendszer	nehezíti,	ami	pontozza	a	
cselekmény	 szerinti	 viselkedését	 (sajnos	 negatív	
irányba	 is,	ami	szintén	a	halálához	vezethet).	Túl	
kell tehát élnie, amihez elengedhetetlen, hogy ta-
nítványával	jó	viszonyt	ápoljanak.	Arra	persze	nem	
számít,	hogy	idővel	ez	a	kapcsolat	még	bensősé-
gesebb	irányt	vehet.
	 Kellően	mókás	sztori,	ami	így	az	elején	ne-
kem	 animében	 megelevenedve	 kicsit	 jobban	 is	
működik,	mint	regényként.	

Catrin véleményei

	 Nem	 lett	 most	 valami	 csábító	 a	 nyári	 fel-
hozatal,	így	csak	néhány	címet	néztem	szezonos-
ként.	Nyár	végén	-	ősz	elején	viszont	két	Mo	Xiang	
Tong	Xiu	adaptáció	 is	érkezett	 (chibi	Mo	Dao	és	
Scum	Villain),	amiket	már	nagyon-nagyon	vártam.

Mo Dao Zu Shi Q

	 Amíg	várunk	a	talán	jövőre	érkező	3.	évad-
ra,	készítettek	nekünk	egy	kis	chibi	sorozatot,	ami	
több	 szempontból	 is	 hatalmas	 ajándék	 a	 rajon-
góknak:
	 -	Idén	sem	maradunk	így	Wei	Wuxianék	nél-
kül!	Ráadásul	30	részes	összesen,	így	februárig	el-
tart	a	heti	részek	sugárzása!

	 -	 Többnyire	 kifigurázva,	 de	 azokat	 a	 jele-
neteket	 szerepeltetik	 nagy	 részt	 benne,	 amiket	
a	 korábbi	 évadokból	 kihagytak!	 Tehát	 olyan	 re-
gény	jeleneteket	kapunk,	amik	egyrészt	hozzáad-

nak	az	anime	változathoz,	másrészt	a	romantikus	
szálat	 is	még	egyértelműbbé	 teszik.	 (Úgy	 látszik	
chibi	formátumban	be	merik	vállalni	a	még	több	
Wangxian	pillanatot.)
	 -	Mindehhez	már	az	eddig	megszokott	gyö-
nyörű,	részletgazdag	hátterek,	tájképek,	belsőte-
rek	adják	a	látványt	(még	több	szögből!),	amiben	
a	chibi	karakterek	megszokott	felnőtt	hangjukkal	
elképesztően	cukin	járnak-kelnek.

	 Egyedüli	 negatívum	 lehetne,	 hogy	 -	 bele-
értve	az	OP-ED-et	is	-	csupán	5	percesek	a	részek.	

De	ez	igazán	nem	zavaró,	a	kis	epizódoknak	ennyi	
is	 elég.	Mindegyik	 rész	mókás	 és	 aranyos,	 teljes	
mértékben	 eltalálják	 a	 Mo	 Dao	 Zu	 Shi	 humorát	
és	 a	 karakterek	 viselkedését.	 Imádom,	Wei	 Ying	
mennyire	 szemtelen,	 de	 ő	 is	 megkapja	 a	magá-
ét!	Ahogy	a	többi	mellékszereplőnek	is	megvan	a	
maga	poénos	 jelenete.	Ráadásul	a	regénnyel	 (és	
a	korábbi	donghuákkal)	ellentétben	úgy	tűnik,	ez	
végig	lineárisan	mutatja	be	a	cselekmény	kis	kima-
radt	vagy	éppen	színesített	jeleneteit.
	 Minden	Mo	Dao	Zu	Shi	kedvelőnek	kötele-
ző	sorozat!

Chuan Shu Zijiu Zhinan

	 Avagy	Scum	Villain,	a	még	hosszabb	angol	
címéből	rövidítve	(ajánló	a	regényéről: AniMaga-
zin	54.). 
Sok-sok	 Mo	 Xiang	 Tong	 Xiu	 rajongó	 örül,	 hogy	
végre	elindult	ez	a(z	anno	még)	tavalyra	ígért	so-
rozat,	amely	az	első	regényét	adaptálja.	Bár	a	vilá-
ga	nagyon	hasonlít	a	modaóból	már	megismert-

https://animagazin.hu/magazin/54/
https://animagazin.hu/magazin/54/
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Great Pretender

	 Egy	 anime	 szélhámosokról,	 csalókról,	 akik	
elképesztően	 nagyban	 játszanak:	 hatalmas	 pén-
zekkkel	 és	 pénzekért	 dolgoznak,	 kiszemeltjeik	
korruptak	és	gazdagok.

	 A	 szereplőgárda	 szó	 szerint	 színes,	 több	
nemzetiség	 is	 képviselteti	magát,	 és	esetenként	
másik	országban	is	találjuk	magunkat.	A	történet	
úgy	 indul,	 hogy	 Edamura	Makoto,	 japán	 szélhá-
mos	 részese	 lesz	 egy	 sokkal	 nagyobb	 átverés-
nek...	ennél	többet	nem	is	árulnék	el,	mert	minde-
gyik	színlelés	több	részen	át	zajlik,	fordulatokkal,	
problémákkal	teli,	amit	a	szereplők	végül	ügyesen	
megoldanak.

	 Jó	 tehát	 szurkolni	 nekik,	 és	 érdekel,	 mit	
terveznek	legközelebb,	de	az	egészhez	rengeteg	
abszurditás	és	vígjáték	elem	is	társul,	amitől	időn-
ként	 erőltetett,	 máskor	 pedig	 még	 szórakozta-
tóbb	sorozat	lesz	belőle.

	 Tong	 Xiu	 bár	 szintén	 nagyon	 sablonos	
sztorit	választott	ezzel	a	„főellenség	testébe	ke-
rülés”-sel,	 de	 annyira	 jól	 kritizálja	 és	 parodizálja	
közben	ezeket	a	műveket,	hogy	azt	öröm	nézni.	
Qingqiu	 nagyon	 szerethető	 figura,	 könnyű	 vele	
azonosulni,	 pláne	 egyetérteni	 a	 sok-sok	 jobbnál	
jobb	 megjegyzésével.	 Igazából	 ő	 viszi	 a	 hátán	
a	 sztorit,	 a	 többiek	 még	 elég	 mellékes	 figurák,	
Binghe	viszont	aranyos,	szimpatikus,	érdekes	lesz	
őt	démoni	kultivátorként	látni.

	 Ami	nagy	negatívum	az	az	animáció:	gyen-
gébb	számítógépes	játékokat	idéző	3D	CG.	Igazá-
ból	 a	 hátterek,	 környezet,	 a	 karakterek	 dizájnja,	
ruhája	szép,	könnyű	megszeretni,	de	a	mozgásuk	
legtöbbször	 béna	 és	 komikus.	 Bár	 valahol	 ez	 is	
hozzájárul	a	Scum	Villain	humorához.	A	hangok	is	
jól	játszanak,	csak	ezzel	a	CG-s	merevséggel	vagy	
túlmozgással	 nem	 mindig	 harmonikusak.	 És	 az	
sem	a	legjobb,	hogy	a	részek	elég	rövidek,	OP-ED-
del	együtt	20	percesek.

	 Elvileg	most	10	rész	 fog	megjelenni,	 jövő-
re(?)	pedig	további	10,	és	talán	a	mostani	évadban	
eljutnak	a	regény	feléig.

Fugou Keiji: Balance:Unlimited

	 Utazzunk	át	Japánba,	de	maradjunk	
a	szépfiúknál...	Három	dolog	miatt	érdekelt
ez	 a	 cucc:	 1.	 tetszett	 a	 borító,	 2.	 befejezett	
regényt	 adaptál	 a	 szokásos	 noitaminás	 11	
részben,	3.	HATÁSVADÁSZ	OPENING.

	 A	 történet	már	 nem	 ennyire	moti-
váló:	a	szemtelenül	gazdag	Kanbe	Daisuke	
csatlakozik	egy	nyomozócsoporthoz,	ahol	
mindent	 a	 pénzével	 és	Heusc	 nevű	mes-
terséges	 intelligenciájával	 igyekszik	megol-
dani.	 Persze	 kollégája,	 az	 igazság	 bajnoká-
nak	 is	bátran	hívható	Katou	Haru	nehezen	
tud	azonosulni	ezzel	a	stílussal...	Lényegé-
ben	együttműködésüket,	nyomozásaikat	
kísérhetjük	 figyelemmel,	 ami	 közben	 ki-
alakul	egy	nagyobb	ügy	cselekménye.

	 Nos,	 amilyen	 hatásos,	 és	 hangulatos	
az	opening,	annyira	 lapos	a	 sorozat...	 Jó,	ez	
azért	túlzás,	de	tény,	hogy	nagyobb	menőzés-
re,	 izgalomra,	 fordulatokra	 számítottam,	eh-
hez	 képest	 inkább	 poénos,	 lazább	 eseteket	
és	 közeget	 kapunk.	 Az	 OP	 szexi	 fanservice	
utalásaiból	is	alig	maradt	meg	valami	a	soro-
zatban.	Szóval	ez	egy	nagyon	könnyed	és	egy-

szerű	anime,	„egynek	elmegy”	kategória,	ami	iga-
zából	végig	leköt	és	szórakoztat,	de	semmi	több.
	 Kanbe	sem	tud	igazán	újat	mutatni	gazdag-
sága	mértékével,	de	poénos,	kedvelhető	karakter,	

Haruval	 jók	 az	 interakcióik	 (könnyen	 ship-
pelhetők	is,	bár	nincs	különösebb	fanservi-
ce).	A	többi	karakter	pedig	szimpatikus,	de	
nem	túl	emlékezetes.
	 	 A	 látvány	 szokványos,	 a	 zene	

és	a	seiyuuk	jól	passzolnak,	az	OP	mel-
lett	pedig	az	ending	is	nagyon	fülbe-

mászó.
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Összességében 
egy elég egyedi 

kivitelezésű,	minden	
szempontból	 színes,	
látványos	 és	 ötletes	 ani-

mét	készített	a	WIT	Studio	
(ami	tőlük	egyébként	egész	újszerű).	Érző-

dik	rajta,	hogy	nyugati	közönségnek	 (is)	 szánták,	
és	 hogy	 minél	 érdekfeszítőbbre,	 izgalmasabbra	
próbálták	megírni.	Így	bár	vannak	benne	fárasztó	
dolgok,	és	mesés	túlzások,	remek	kikapcsolódást	
nyújt.	A	seiyuuk	is	fergetegesek,	a	zene	pedig	illik	
a	 látványhoz.	Külön	érdekesség,	hogy	az	ending	
alá	 Freddie	 Mercury	 The	 Great	 Pretender	 című	
számát	választották.

	 Mivel	netflixes	címről	van	szó,	így	júniusban	
egyben	kiadták	az	első	felét,	most	ősszel	pedig	ér-

kezik	a	többi	rész	(összesen	23	epizódos),	amit	saj-
nos	a	magazin	megjelenéséig	már	nem	lesz	időm	
megnézni.	 De	 talán	 a	 novemberi	 számban	még	
visszatérek	rá...	bár	nem	biztos.	Nálam	eddig	ez	is	
ilyen	egyszer	nézős	kategória,	de	bátran	ajánlom	
mindenkinek.

Kyojinzoku no Hanayome

	 A	 pár	 éve	 futó,	 főként	 nőknek	 készült	 rö-
vid	 erotikus	 animéket	 tartalmazó	műsorblokkba	
most	ismét	egy	BL	cím	került.	A	történet	szokásos	
fantasy	 marhaság:	 egy	 középiskolás	 srácot	 egy	
óriás	király	átvisz	a	saját	világába,	hogy	a	„meny-
asszonyává”	 tegye...	 Persze	 a	 srác	 ennek	 nem	
örül,	pláne	a	méretkülönbségeknek	nem,	de	a	ki-
rály	annyira	csábító,	hogy	hamar	beadja	a	derekát	
neki.	Hm,	 szerintem	még	hamarabb	 is	 sikerül	 az	
együttlétük,	mint	a	mangában.

	 Van	tehát	egy	minimális	sztori,	de	a	9	kis	6	
perces	epizód	főként	a	köztük	lévő	romantikáról	

és	erotikáról	szól.	Kínos	hangok	és	jelenetek	köze-
pette...	de	egész	bevállalós	adaptáció	lett.	Követi	
a	mangát,	persze	azért	bizonyos	részleteket	cen-
zúrázva,	de	a	lényegen	ez	nem	változtat.

	 BL	rajongóknak	ajánlom	csak,	elég	gyenge	
kis	sorozat,	de	nem	is	vár	tőle	többet	az	ember.	A	
mangája	még	fut,	de	animeként	szerintem	bőven	
elég	volt	ennyi	belőle.

 Az őszi szezont már nagyon várom, mivel ok-
tóber 31-én kezdődik Mo Xiang Tong Xiu harmadik 
regényadaptációja, a Tian Guan Ci Fu is. Számom-
ra nagy valószínűséggel ez lesz az év animéje... 
Egyébként még a Yashahimét és a tornászos Tai-
so Samurait tervezem az őszi szezonból. Esetleg a 
Noblesse és Moriarty sorozatokba is belenézek... 
A novemberi AniMagazinból majd kiderül, mire ju-
tottam.


