Az animék világa
Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Az animék eredeti hazájában több korosztályt is
megcéloz, és az élőszereplős filmekhez hasonlóan több műfajban készül, például romantikus,
komikus, akció- és drámaanimék.

Az animéket a mangákhoz képest később, a második világháború után
kezdték el gyártani. A műfajra nagyon jellemzőek a sajátos kifejezőeszközök.
Ilyenek például a sebességvonalak használata, vagy a különféle szemek és
akár az izzadtságcseppek is.

Az animék világában rengeteg műfaj közül válogathatunk, mindenki
megtalálhatja a magához illőt. Ilyen a shounen,
ami kimondottan a fiú nézőközönséget célozza
meg, például a Naruto. A shoujo elsősorban
lányok számára készített anime, ilyen például
a Fruits Basket. Ezekben általában kifejezetten
nőies témákat, problémákat vet fel a történet.

2018 december – 2019 január 5 legnézettebb animéje:

Mob Psycho II

Yakusoku no
Neverland

Tate no Yuusha
no Nariagari

Dororo

Kakegurui
2. évad

2019 3 legvártabb animéje

One Punch Man 2. évad

Code Geass: Fukkatsu no Lelouch

Boku No Hero
Academia 4. évad

Az én történetem az animékkel lassan öt éve kezdődött, amikor egy barátom ajánlotta, hogy nézzem
meg a Bleachet, ami egy közismert shonen. Elsőnek elég nagy falat volt, mivel egy majdnem 400
részes animéről van szó. Ezután kezdtem el nézni a Death Note című thriller animét, ami nagyon
elterjedt Magyarországon. Ezt követte az egyik leghíresebb shonen, a Naruto, amit még az Animax is
leadott annak idején. Azóta már sok idő eltelt, és rengeteg animét láttam, de az örökös kedvencem a
Fullmetal Alchemist maradt. A kedvenc fajtáim a shonen, a thriller és a horror.

A témában megkérdeztem Kocsis Dorkát:
„Számomra az anime iránti imádatom akkor kezdődött, amikor megnéztem a Fairy Tail első részét,
ami miatt két és fél éve abba se tudom hagyni. Ez volt az első, amit végignéztem, amit követett a
Noragami, az Acchi Kocchi és a Haikyuu, ami a kedvenceim közé tartozik. Nagyon szeretem a horrort,
a shonent és a fantasyt.”
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