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A magam részéről viszonylag elégedett
voltam az őszi szezonnal. Heti szinten csak pár
animét követtem az elejétől, mert általában szeretem megvárni, amíg minden része kijön egy sorozatnak, mivel utálom a függővégeket – és így követem heti szinten a One Piece-t… Két kedvencet
avattam, bár ebből az egyik folytatás volt. Ezek
voltak az A3! Season Autumn & Winter és a Maoujou de Oyasumi. Mindkettőt heti szinten követtem,
egyszerűen alig bírtam kivárni a következő részeket. Nem szeretnék részletesen írni folytatásokról,
de azért én nagyon ajánlom az A3!-t azoknak, akik
érdeklődnek a színészet iránt, és szeretik a még ha
nem is túl egyedi, de saját személyiséggel rendelkező bishouneneket. Ráadásul hiába a sok srác és
az egy szem női rendező, ez a sorozat egyáltalán
nem hárem. Anno az A3! Season Spring & Summer
hatalmas pozitív csalódás volt számomra, így nem
volt kérdés, hogy a második évadát is mindenképpen nézni fogom. És a Season Autumn & Winter
sem okozott csalódást, sőt… Az első évadban
megismertük a Tavaszi és Nyári srácokat, míg a
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második évadban folytattuk a sort az Őszi és a Téli
srácokkal. Nyolc újabb fiút ismerhetünk meg, és
mindegyiküket nagyon meg lehet szeretni. A négy
csapat közül az itt megismert őszikék lettek a kedvenceim, és összességében ezt az évadot is imádtam. Nagyon a szívemhez nőtt az egész sorozat. A
végét meg is könnyeztem, nagyon sajnálom, hogy
vége lett.

Maoujou de Oyasumi
Utólag is nagyon köszönöm Venom, hogy írtál róla az előző szezonvéleménynél, mert anélkül
lehet, nem kezdtem volna bele, akkor pedig nem
tudtam volna új kedvencet avatni. Viszont róla
külön cikkben szeretnék majd áradozni, így elöljáróban annyit: egyszerűen imádom, Syalis-hime karaktere zseniális, főleg így egy kis online oktatás
és egyéb vizsgák mellett én is csak egy kis alvásra
vágyom, szóval nagyon könnyen azonosulni tudtam vele. Ráadásul a történet sem laposodott el
még a vége felé sem, pedig kicsit tartottam ettől.

Yuukoku no Moriarty
Gyakorlatilag a bishi – és szőke Sebastian
Michaelis klón – Moriarty kvázi előzménysztoriját,
a későbbiekben pedig a szintén bishi Sherlockkal
való összecsapásait és egyéb gyilkosságokat kínál
ez a sorozat a néző számára. A sztori nagyon gyorsan pörög, a karakterek mind dögösek, és Sherlock Holmes rajongóként már a nevük elhangzása is fangörcsöt vált ki belőlem, bár nem igazán
tudok Williamnek szurkolni, pedig általában bírni
szoktam az antagonista főhősöket. Bár ebbe beleszólhat az is, hogy számomra csakis Sherlock lehet a nyerő… Úgy néz ki, lesz folytatása is, amibe
azért majd bele fogok nézni.

Tonikaku Kawaii
Venom már az előző számban részletesen
írt róla, így csak nagyon röviden térnék ki rá. Annak ellenére, hogy eszemben sem volt megnézni,
végül mégis belekezdtem, mivel állandóan a heti
toplisták élén láttam a párosukat. Még én is élveztem nézni Nasa és Tsukasa-chan elvörösödési
versenyét, nagyon cukik voltak, még ha nehéz is
volt elhinni, hogy tényleg házasok – és hogy Nasa
már elmúlt 18… Külön örültem, hogy bár kaptunk
lehetséges szerelmi riválisokat, még sincs rajtuk
nagy hangsúly, mert gyűlölöm a szerelmi sokszögeket és a riválisokat, akikről tudjuk, hogy nincs
sok esélyük, mégis sok szerepet kapnak. Azt kicsit
sajnálom, hogy az elején belengetett misztikus

szállal nem sok mindent kezdtek, csak apró morzsákat kaptunk benne. Mindenesetre a párocska
nagyon cuki és ártatlan – de senkinek sem ajánlom, hogy ilyen rövid ismeretség után, ennyi idősen csak úgy rögtön házasodjanak meg. Társadalmi célú hirdetést hallottak.
De míg ezek az animék viszonylag tetszettek, valamint néhány régi kedvenc, a Haikyuu és a
Golden Kamuy új évada is hozta az előző évadaik
színvonalát, addig volt egy anime, ami az év legnagyobb csalódása címre pályázik nálam, ez pedig
a Noblesse, de erről az évértékelőnél bővebben
olvashattok. (32. oldal)
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Valamint néztem pár régi-új donghuát is.
És most leleplezem magam, hogy Catrin mellett
én is rendszeresen hódolok MXTX művei imádásának, sőt gyakorlatilag az AnimeAddicts-os kis
– már 400 oldalnál járó – topiknak köszönhetem,
hogy cikkírásra adtam a fejem. Két MXTX adaptáció futott az őszi szezonban, vagyis a Mo Dao Zu
Shi Q már nyáron elkezdődött, de még télen is velünk marad.

kivárni, hogy a végük felé járjanak, de van pár,
amit nem tudtam megállni, hogy el ne kezdjek.

Heaven’s Design Team

Mo Dao Zu Shi Q
Bár nagyon rövidek a részek, mindegyik
zseniális a maga nemében, nagyon cuki és vicces
kiragadott szeleteket kapunk, nem is beszélve a
határozottan WangXian pillanatokról. Könyörgöm, csak egy icipici XiYao sejtetést szeretnék
még bele. Ráadásul most jönnek a jelenben játszódó részek, amiket egyszerűen imádok, nagyon
kíváncsi vagyok, hogy milyen minisztorikat kapunk
belőle.

Tian Guan Ci Fu
Adaptálás tekintetében ezt a sorozatot a
Noblesse tökéletes ellentétének mondanám –
annak ellenére, hogy sem az ország, sem a műfaj
nem egyezik. De míg a Noblesse-t feláldozták a
jóég-tudja-ki-hitte-hogy-ez-jó-lesz-így oltárán, addig a TGCF esetében világosan látszik, mekkora
tisztelettel nyúltak a készítők az alapanyaghoz.
Kicsit várni szerettem volna a regény olvasásával
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is, hogy minél több fejezet jöjjön ki magyarul, de
mikor megláttam a donghua első trailerét, nem
tudtam visszafogni magam. Imádom a regényt,
imádom a történetet, és imádom a donghuát is.
A látványvilága egyszerűen gyönyörű, minden rész megnézése után megyek áradozni mindenkinek, aki még hajlandó meghallgatni, amikor
MXTX műveiről ömlengek. Az opening rajzolása
is lenyűgöző, általában át szoktam őket tekerni,
de itt mindig végignézem. A történet nagyon regényhű, és külön boldogság, hogy nem spórolták

ki belőle a HuaLian pillanatokat sem, és nem redukálták le a kapcsolatukat a „best bro ever” szintre.
Talán, ha hátrányt kéne mondanom, az az, hogy
teljesen a regény olvasóinak kedveznek vele – bár
ez nem feltétlenül negatívum. De aki esetleg még
nem ismerte a sztorit, annak sok minden hiányos
lehet. Nekem is kellett tartanom egy gyorstalpalót a tesómnak, hogy akkor az a kard miért volt
fontos „annál a résznél”. Vagy például míg a regényt ismerők, köztük én is, az ötödik rész alatt
fangörcsben haldokoltak, hogy: „San Lang! Itt van
San Lang…”, addig a csak animéseknek kicsit eseménymentes résznek tűnhetett. Mindenesetre,
emberek nézzétek! A történet nagyon izgalmas, a
karakterek fantasztikusak, és a grafikája is remek,
csak nagyon kevés ez a 11 rész. Már most alig várom, hogy folytassák.

Már a leírásába is belezúgtam. Remélem,
éppen olyan elborult anime lesz, mint amit az előzetes és az első rész mutat. Mert hát, érted, pegazust terveznek benne. PEGAZUST! A történet
röviden annyi, hogy mivel a rengeteg különböző
állatfaj megtervezése elég macerás feladat, ezért
Isten létrehozta a Mennyország Tervezőosztályát,
ahol ezt mind megcsinálják helyette, és neki csak
engedélyezni vagy éppen elutasítani kell a terveket. Ide kerül Shimoda-kun, az újonc angyal, akinek
a feladata közvetíteni Isten döntéseit és megálljt
szabni a lehetetlen agymenéseknek. Persze a tervezők egytől egyig elborult alakok, de a sok vicces
helyzet mellé még egy kis ismeretterjesztést is sikerült becsempészniük a készítőknek. Nagyon-nagyon imádom, remélem, végig tartani fogja ezt a
színvonalat.

A téli szezonból már nagyon sok mindent
néztem ki magamnak, aztán meglátjuk, hogy melyikeknek fogok még esélyt adni. Nem mindet
kezdtem el rögtön, főleg a folytatásoknál fogom
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Kumo Desu ga, Nani ka?
Most már nem szükséges valakit megmenteni vagy éppen csak borzalmasan szerencsétlennek lenni ahhoz, hogy átkerülj egy másik világba!
Elég simán bemenni a suliba, hogy aztán rejtélyes
módon valami belecsapódjon az osztályterembe és végezzen mindenkivel. Mondjuk most suliba menni szinte annyira lehetetlen... Az osztály
legkevésbé népszerű diákja pókszörnyként éledt
újra, míg a többiek viszonylag szerencsésebbnek
tűnnek nála. Az eleje ezzel a felfedezős-szörnyevős résszel nagyon Tensei Shitara Slime Datta Ken
beütésesnek tűnt, annyira nem nyűgözött le, de
azért nézni fogom, csak hogy meglegyen a negyedéves isekai adagom is. Aztán majd meglátjuk,
milyen lesz.

Sportanimék
Három is startol a téli szezonban, a 2.43
Seiin Koukou Danshi Volley Bu, az SK8 és a Skate-Leading Stars. Az első egy röpis, a másik egy
gördeszkás, a harmadik pedig egy jégkoris cucc
lesz. Nagyon szeretem a sportaniméket, így mindenképpen belenézek majd ezekbe is. Eddig a
Skate-Leading Startst kezdtem el nézni, és két
rész alapján elég izgalmas sorozat lesz, bár azért
nem számítok nagy meglepetésekre. Vöröske
főszereplőnk, Maeshima Kensei gyerekkorában
tehetséges jégkoris volt, de sosem volt esélye a
győzelemre a tökéletes jégherceg mellett, aki őt
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még riválisnak sem tartotta. Így Maeshima végül
feladta a sportkarrierjét annak ellenére, hogy
évekkel később is titokban gyakorolja a mozdulatokat. Amikor a jégherceg Reo bejelenti, hogy
otthagyja az egyéni korcsolyázást, és áttér a „skate-leading”-re, meglátogatja Maeshimát egy Sasugai Hayato nevű srác. Aki nem más, mint Shinozaki Reo féltestvére, és feltett szándéka legyőzni
a bátyját. Szóval Maeshima végül úgy dönt, hogy
ő is fejest ugrik ebbe a sportba. Legalábbis ugrana, mert a csapatsport nem igazán erőssége, ráadásul a régi társai is okkal fújnak rá.

Folytatások, amiket majd
biztos nézni fogok
Hataraku Saibou 2, Dr. Stone: Clone Wars,
Non Non Biyori 3, Log Horizon 3 – szinte csoda,
hogy végül lesz folytatása, bár már olyan régen
láttam, hogy nem is emlékszem rá nagyon, Re:Zero
2 Part 2 – ha már eddig kibírtam Subaru non-stop
szenvedéseit, akkor végig is nézem alapon, illetve
a Tensei Shitara Slime Datta Ken második és a Nanatsu no Taizai befejező évada nagyon várós – bár
a mangát már elolvastam, de nagyon jó kis harcok
lesznek benne, csak animálják is meg rendesen…
Ha olyan cenzúrázott borzalom lesz, mint az előző évad, sírni fogok. Kíváncsi vagyok még a BSD
spin-off animéjére, a Bungou Stray Dogs Wan!-ra
is. Egy slice of life Dazai-sannal? Ki nem hagynám!
És a Hataraku Saibou Black is érdekesnek tűnik,
a trailer és a leírás alapján jóval komolyabb lesz,
mint a rendes sorozat, bár a karaktereket elnézve
megint shippelni fogok benne két sejtet egymással.
Bár nekünk, földi halandóknak sokáig kell
várni a filmekre, de már most alig várom az új
Natsume Yuujinchou filmet, valamint a Gintama
befejező filmjét, ami, huh… Hatalmas elvárásaim
vannak, de Gorilla-sensei egy zseni, szóval biztos
fantasztikus lesz… Csak hát, nem akarom, hogy
vége legyen a Gintamának… Magamat és a sztorit
ismerve sírva fogok röhögni, aztán pedig röhögve
sírni rajta.
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Catrin véleményei
A 2020-as évértékelős cikkhez (32. oldal)
most nem írtam, mert úgy gondolom, a többiek
mindent kiemeltek, ami fontos volt tavaly. Ide is
csak rövid impressziókkal jövök, mivel mostanság
kevés címet követek, és egyelőre tartalmilag azok
sem a legmotiválóbbak. Idén majd hátha javulni fog ez az arány... vagy legalábbis az animézési
kedvem.
Az őszi szezonból két címet fejeztem be a
legutóbbi számban említettek közül. Ebből a Tian
Guan Ci Fu nálam egyértelműen az év animéje
lett, így olyannyira kivételt képez az előbb említett tartalom hiánytól, hogy rögtön címlapcikket
írtam hozzá (4. oldal). És annak is nagyon örülök,
hogy Yuuko is ennyire szívesen emlegette a saját
cikkeinél.
A másik befejezett sorozat a Taiso Samurai,
aminek a második fele talán picit jobban tetszett
a több tornász jelenet és a verseny lezajlása miatt.
Aragaki, a lánya és Leo kedves hármast alkottak,
jó jeleneteket kaptak, de összességében csalódás
ez original animeként. Túl szedett-vedett, nem
működik elég jól a slice of life és a sport aránya,
továbbá béna sablonoktól sem mentes.
A téli szezonban is fut a Mo Dao Zu Shi Q,
bár már csak pár rész van hátra belőle. Továbbra
is imádom, az utolsó harmada pedig még jobban
a szívemhez nőtt, hiszen a karakterek interakció-
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it nézve egyértelmű, hogy az eredeti cselekmény
után játszódó, cuki kis epizódokról van szó. Elvégre már mindenki tisztában van benne Wei Ying
kilétével, így különösen jó látni, milyen békésen
élnek Lan Zhannal, és hogyan segítenek a többieknek ebben-abban. Mindenki veszélyesen édes
benne, így már most hiányoznak ezek a kis minirészek, de nyáron jön a 3. évad!
Tart még a Hanyou no Yashahime is, aminek az első fele katasztrofálisan gyenge lett. Szerintem nem áll jól neki a régi koncepció: gagyi
szörny/epizód, a háttérben pedig néha hintenek
1-2 infót az alapproblémáról, ami itt kvázi: HOL
A FRANCBAN VANNAK A SZÜLŐK?! Ha többet
foglalkoznának ezzel vagy, ha jobb fanservice jeleneteket adnának, akkor működne, de így elég
unalmas és önismétlő sorozat. Uh, sajnos ilyen ez
a Sunrise stúdió. Viszont most a történet második
felére VÉGRE érkeznek a régóta várt infók és jelenetek, így remélem, valamit javulni fog a helyzet.
Az új OP-ED páros sem rossz.

Decemberben elindult a Shingeki no Kyojin befejező sorozata is. Pletykálták, hogy ketté
bontják ezt az évadot is, de nagyon úgy néz ki,
hogy simán bele fognak férni a tervezett 16 részbe. Egész sokat rövidítettek eddig, de szerintem
nem vágtak semmi lényegeset; tetszik ahogy a
MAPPA adaptálja ezeket a fejezeteket. Esetleg
még egy zárófilmet el tudnék képzelni hozzá, de
anélkül is működhet a dolog. A manga is pár fejezeten belül lezárul... VÉGRE. Így tényleg nincs már
sok esemény hátra. Az opening különösen megvett, főként egyedi hangzásvilágával. A sztoriért
és a karakterekért nem lelkesedem, de így is kíváncsian várom a zárást. Az eddigi epizódok alapján elégedettek lehetünk az adaptálásával, hátha
most jobban fog működni kicsit, mint mangában.
De kedvenc nálam most sem lesz, az fix.
Az új animék felhozatalából sajnos még nem
kezdtem el semmit, pedig csábítottak a korcsolyázós srácok meg még 1-2 cím. Ráadásul amióta figyelem a donghuákat, rá kellett jönnöm, hogy az
utóbbi években kínai animékből is TÚL SOK FUT
EGYSZERRE szezononként... még ha ezek rövidebbek is... az ember alig tudja követni a felhozatalt.
De visszakanyarodva a japánokra: jelenleg folytatás jön folytatás hátán, csak az a gond, hogy a
legtöbbnél már az első évadot sem követtem. Ez
elég lehangoló, pótolnom kéne pár címet!
Nézem viszont a Yuru Camp 2-t közülük.
Végre valami, amit láttam és kedvelek; Non Non
Biyori új évadával is hasonlóan szemezgetek,
így a magazin megjelenése után igyekszem időt

szakítani rá. Egyelőre a lényeg, hogy a Yuru Campes lányok ismét szép és békés helyekre visznek
minket. Bár jobban szeretem, amikor csak Rin és
Nadeshiko kerül fókuszba, de a többiekkel együtt
is szívmelengető és a japán utunkra emlékeztető
sorozat.
Február 16-án pedig kiéhezetten várom a
Tian Guan Ci Fu special - lényegében 12. - epizódját!
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