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szezon
Akanesasu Shoujo

Anime Yell!

Bakumatsu

original

4-koma manga alapján

játék alapján

Stúdió:
DandeLion Animation Studio, Jumonji

Stúdió:
Doga Kobo

Stúdió:
Studio Deen

Műfaj:
vígjáték, iskola, sport

Műfaj:
akció, kaland, sci-fi

Seiyuuk:
Kusunoki Tomori, Shiraishi
Haruka, Izawa Mikako,
Yamada Yuina

Seiyuuk:
Someya Toshiyuki, Satou
Takuya, Yonaga Tsubasa,
Tada Keita

Műfaj:
akció, iskola
Seiyuuk:
Kurosawa Tomoyo, Inoue
Marina, Koshimizu Ami

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

2018 októbere. Egy
vidéki városban élő lánycsapat rituálét hajt végre
a Crystal Radio Clubban. A
vidámságáról híres Asuka
Tsuchimiya a barátaival alapította a klubot. A rituálé
ugyan városi legenda, de a
játéknak és a kacagásnak hamar vége szakad.

Egy kis iskolai misztikum, ami mókásnak indul, de
aztán fordul a kocka. A Dandelion stúdió 2007 óta számtalan címen dolgozott már,
mint a Love Live, Haikyuu,
Yuri!!! on Ice. Persze többnyire csak belső munkákat
végeznek. Az anime original,
tehát számíthatunk befejezésre. A kezdőnek számító
Abe Yuuichi lesz a rendező,
aki pl. a Gundam Evolve vagy
SD Gundam Force animéket
is igazgatta.

A manga főszerepője
Hatoya Kohane, egy fiatal
lány, aki szeret másoknak
segíteni. A felső középiskolában érdekelni kezdi a pompom, ezért alapít egy klubot.
Csatlakozik hozzá a tapasztalt Hizume és Kohane gyerekkori barátja, Uki.

Sportanime a pompomról, amit fiatal lányok
űznek. Az animációt a
Doga Kobo készíti, akik a
Tada-kunt, Touken Ranbu Hanamarut és a New
Game!!-et is kreálták. Az
anime Unohana Tsukasa
mangája alapján készül. Ő
egyébként a Clannadhoz
és a Madokához is készített már mangát.

Kiotó, Japán. A főhősnő egy férfival találkozik, aki
egy zsebórát ad neki, és az
elvezeti egy toriihoz. A kapu
beszippantja és a bakumatsu korszakába kerül. Ebben
az igencsak eltérő korszakban próbálja keresni a visszautat. Találkozik egy időutazó
férfival, aki azt mondja neki,
„Érted fogok élni”. Kibontakozik egy szerelmi történet.

Az isekai animék újabb
képviselője. A dolog érdekessége, hogy az anime tele
lesz bishikkel. Amúgy is a bakumatsu és a bishik együtt
járnak, ahogy a Hakuoukiban
vagy a Token Ranbuban is
láthattuk. Az animét a Studio
Deen készíti, aminek mostanában vannak egészen jó
húzásai, ők sem mindig teljesítenek jók. A rendező Watanabe Masaki lesz, aki a Seikaisuru Kadót (AniMagazin 38.)
vagy a Bartendert rendezte.

AniMagazin

Tartalomjegyzék
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szezon
Beelzebub-jou no Okinimesu mama.

Conception

Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete

manga alapján

játék alapján

manga alapján

Stúdió:
LIDENFILMS

Stúdió:
Gonzo

Stúdió:
CloverWorks

Műfaj:
vígjáték, fantasy, shounen

Műfaj:
akció, kaland, fantasy, hárem, romantika

Műfaj:
dráma, romantika,
shounen ai

Seiyuuk:
Ono Yuuki, Kitamura Eri,
Yamaguchi Yuriko

Seiyuuk:
Takahashi Hiroki, Ono Yuuki,
Hatano Wataru

Seiyuuk:
Oonishi Saori, Yasuda
Rikuya, Yuuki Aoi,
Okitsu Kazuyuki

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Murin megkapja álmai
állását a démonkirálynál,
akitől mindenki fél. Amikor
megkezdődik a munka, kiderül, hogy a király egészen
más, mint amire számított.

Az animék világában
még a leggonoszabb is lehet
cuki lány, ahogy azt sokan
tudjuk. Mi más lehetne ebből, mint egy furcsa vígjáték.
A manga matoba munkája és
még fut. A Lidenfilms fogja
animálni, ami egész vegyes
műfajú animéket tud hozott
már, mint a Hanebado, a Killing Bites, a Phantom in the
Twilight vagy a Koi to Uso. Kazuto Minatónak ez a második
rendezése, az első a Rokudenashi volt.

A középiskolás Yuuge
Itsuki a ballagásán tudja meg,
hogy unokatestvére és egyben gyerekkori barája, Mahiro terhes. Ezek után átkerülnek egy mágikus világba,
Granvaniába, amit szörnyek
szállnak meg. Az egyetlen,
aki szembe tud velük szálni,
a „csillaggyermek”, akit a 12
csillagkép papnői hozhatnak
létre. A győzelemért és, hogy
visszatérjenek a saját világukba Itsukinak kell az apának
lennie.

A Gonzo egy ideig
eléggé háttérbe vonult, de
az elmúlt 1-2 évben újra
belecsapott az animegyártásba. Legutóbbi munkájuk
a 18if, a Kakuriyo no Yadomeshi és a Tiramisu. Ez egy
cuki lányos játékadaptáció
lesz, ami ráadásul hárem is,
így szerintem mindenki tudja, mire számíthat. Endou
Aya rajongói örülhetnek,
hisz az egyik lány hangját
fogja adni.

Saijou Takato immár
öt éve uralja az idol szakmát. Egészen addig, amíg
egy frissen felkapott sztár
Azumaya Junta fel nem tűnik. Takato nem bírja elviselni, hogy mindig csak második legyen, így bánata az
alkohol felé sodorja. Ezzel
sikerül felkeltenie ellenfele,
Azuyama figyelmét, aki ezt
az információt zsarolásra
használja.

BL rajongók figyelem,
újabb anime érkezik, ráadásul
az annyira kedvelt idol témában. Garantált választás minden fujoshinak. Az anime Sakurabi Hashigo még futó mangája
alapján készül. Maga a manga
yaoi, ahogy a mangaka korábbi
művei a Fubin BL és a Toshoshita Kareshi is. A Cloverworks korábban a Persona 5-öt készítette és a Darling in the FranXXban
is segédkezett. A rendező Tatsuwa Naoyuki lesz, aki főként a
Shaftnál tevékenykedett.

AniMagazin

Tartalomjegyzék
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szezon
Double Decker! Doug&Kirill
original

manga alapján

light novel alapján

Stúdió:
Sunrise

Stúdió:
DLE

Stúdió:
White Fox

Műfaj:
akció, vígjáték, rejtély,
szupererő

Műfaj:
vígjáték

Műfaj:
akció, fantasy

Seiyuuk:
Saitou Soma, Hikasa Yoko,
Hatano Wataru,
Masuda Roshiki

Seiyuuk:
Umehara Yuuichirou,
Ogura Yui, Iguchi Yuka,
Touyama Nao

Seiyuuk:
Amasaki Kouhei, Tanezaki
Atsumi, Hayami Saori

Leírás

Ajánló

Lisvalletta városa felett két nap kel fel. Az emberek itt békében élnek, de
a mélyét bűnözés és drog
hálózza. Gyorsan terjed az
Anthem nevű narkotikum. A
SEVEN-O speciális egység az
Anthem terjedését hivatott
megakadályozni. Az egység
a Duble Decker rendszeren
alapul, aminek működtetéséhez két ember kell. Csatlakozik a csapathoz Doug
Billingham, a tapasztalt nyomozó és Kirill Vrubel, aki titokzatos képességgel bír.

Goblin Slayer

Gaikotsu Shotenin Honda-san

A Sunrise a Gundam,
a Code Geass, a Love Live és
még megannyi cím fenntartója, most újabb saját sorozattal jelentkezik. Szórakoztató, ugyanakkor akciódús
animére lehet számítani.
A rendezői széket Furuta
Takeshi foglalja el, aki az
Uta No Prince-sama filmet,
a Saint Seiya Omegát vagy
a Mangaka-san animét is irányította.

AniMagazin

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A történet középpontjában egy csontváz, Honda
áll, aki egy könyvesboltban
dolgozik. Mindennapjait követhetjük nyomon.

Meglehetősen groteszk, de talán ezért figyelemfelkeltő. A különlegességek kedvelőinek érdemes
vele tennie egy próbát.
Vicces, hogy a mangaka a
MAL-on Honda néven fut. A
DLE nem túl ismert stúdió, a
Sword Gait és a Wakaokami
wa Shougakusei!-t írhatjuk
hozzájuk. A seiyuuk közül
Saitou Soumát érdemes
kiemelni, aki a főszereplő
hangja lesz, illetve mellékszerepben Hatano Watarut.

Egy fiatal papnő megszervezte első kalandját, de a
csapat szinte azonnal problémába keveredik. A Goblin
Slayer érekzik megmentésükre, egy ember, aki egész
életét a goblinok legyilkolásának szentelte.

Fantasy rajongóknak
mondhatni kötelező darab,
ránézésre a teljesen tipikus
fajtából. Az animáció a White Fox műhelyében készül,
ahol annyi jól ismert cím
is: Steins;Gate 0, Re:Zero,
Shoujo Shuumatsu Ryokou,
Akame ga Kill stb. A sorozat előnyére válhat, hogy
Ozaki Takaharut kapta rendezőnek, aki a Shoujo Shuumatsut is dirigálta. A Goblin
Slayer mangáról olvassátok
el ismertetőnket: (AniMagazin 40.)

Tartalomjegyzék
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szezon
Hangyakusei Million Arthur

Hinomaru Zumou

játék alapján

manga alapján

webmanhua alapján

Stúdió:
J.C.Staff

Stúdió:
Gonzo

Stúdió:
-

Műfaj:
akció, kaland, mágia, fantasy

Műfaj:
harcművészet, shounen,
sport

Műfaj:
vígjáték, shounen ai, slice of
life

Seiyuuk:
Abe Atsushi, Kumagai
Kentarou, Ochiai Fukushi

Seiyuuk:
Murase Ayumu, Uchida
Yuuma, Akito Sarina

Seiyuuk:
Amamiya Sora, Touyama
Nao, Serizawa Yuu,
Mimori Suzuko

Leírás

Hora, Mimi ga Mieteru yo!

Ajánló

Az anime a Square
A játék rajongói biztoEnix MMORPG játéka alap- san örülnek egy anime adapján készül.
tációnak és lehet a fantasy
rajongók köréből is gyűjt a
Square Enix új játékosokat.
Mindenesetre, már most
tudni, hogy két évados lesz
az anime, a második 2019
áprilisában érkezik majd.

AniMagazin

Leírás

Ajánló

Egy isteni rituálé,
harcművészet, közdősport:
ez a szumó. Egy új diák, Ushio
Hinomaru jelenik meg az
Odachi középiskola kicsi és
gyenge szumócsapata előtt.
De a nagy és nehéz szavak
közül, amik leírják a szumóst,
egyik sem érvényes rá. Ushio
és a kis szumó csapat célja a
Hinoshita Kaisan, a legmagasabb szint a szumóban, ami
egyenértékű a Yokozunával.

Ismét Gonzo, ezúttal
egy sportanime. Örömünkre
szolgál, hogy egy tradicionális ágat, a szumót sikerül képernyőre vinni. A manga még
fut, Kawade első alkotása. A
Gonzo hosszú csend után újra
visszakerült az animekészítés
tabellájára, a 18if, a Kakuriyo
no Yadomeshi és a Tiramisu
a legfrissebb műveik. Itthon
a Gankutsuouval, a Kaleido
Starral, a Csajkommandóval,
és a Full Metal Panic-kal lettek ismertek.

Leírás

Ajánló

Ez a történet egy srácA webmanhuából kéról és a szobatársáról szól, aki szülő anime egy újabb BL a
macskafiú.
szezonban. Aki szereti a cicafiúkat, annak garantált élvezet. Az anime kínai-japán
koprodukcióban készül.

Tartalomjegyzék
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szezon
Ingress the Animation

Karakuri Circus

Irozuku Sekai no Ashita kara

játék alapján

original

manga alapján

Stúdió:
Craftar

Stúdió:
P.A. Works

Stúdió:
Studio VOLN

Műfaj:
akció, rejtély, sci-fi

Műfaj:
dráma

Műfaj:
kaland, rejtély, shounen

Seiyuuk:
Kiyama Shigeo, Ueda Reina,
Nakajima Yoshiki,
Tone Kentarou

Seiyuuk:
Hondo Kaede, Ishihara Kaori,
Chiba Shoya, Murase Ayumu

Seiyuuk:
Koyama Rikiya, Hayashibara
Megumi, Ueda Chihiro,
Sakurai Takahiro

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Makotónak gyerekkora
óta az a képessége, hogy látja
a tárgyak emlékét, ha megérinti őket. Képességét titokban
tartva a rendőrség különleges
ügynökeként dolgozik. Egy új
ügy kapcsán, egy ismeretlen
anyaggal az „XM”-mel kerül
kapcsolatba és rejtélyes emléket lát. Az emlék az egyetlen
túlélő, Sarah gyűrűéjé volt. Makoto egy komplex konspirációba keveredik, hogy harcoljon
az „XM” ellen, ami befolyásolja
az emberi elmét.

Az Ingress nevű mobilos
MMO játékot talán többen ismerik, most ebben a világban
játszódó anime kerül a nézők
elé. Remélhetőleg a játék ismerete nélkül is élvezhető lesz, az
amúgy igen érdekes, rejtélyes
történet. Az animét az ismeretlen Craftar stúdió készíti,
a rendező sem tapasztalt, Sakuragi Yuuhei, aki korábban a
nem túl ismert, Hana to Alice-t
és a Soutai Sekait rendezte.
Ezek némi félelemre adhatnak
okot.

Nagasaki városában járunk, de egy olyan világban,
ahol a varázslat a mindennapi
élet része. Hitomi Tsukishiro
17 éves és egy boszorkánycsaládban nőtt fel, ám fiatal
korában elvesztette a színérzékét. Unokáját féltve Kohaku, a nagy boszorkány, visszaküldi őt 2018-ba. Az akkor 17
éves nagymamával és a többi
klubtaggal folytatott beszélgetésekből Hitomi felnőtté
válását követhetjük nyomon.

Időutazás és mindennapi élet a fiatal nagyival. Hangsúlyos a felnőttéválás, ami a P.A.
Works egyik kedvenc témája
(Hanasaku Iroha (AniMagazin
39), Sakura Quest, Maquia (18.
oldal), Shirobako), így vélhetőleg nem fogunk csalódni. A
rendezői szerepet Shinohara
Toshiya vállalta magára, aki
régi motoros, az Inuyasha filmeket, a Nagi no Asakurát és a
Kuroshitsujit rendezte, de dolgozott az első LoGH-on is.

Masaru Saiga egy ötödikes, aki bábmester akar
lenni. Miután apja meghal,
megörököl 18 milliárd jent.
Ezáltal persze célpontba kerül, de két ember megmenti: Narumi Kato, aki kung-fut
tanul, és egy fura betegsége
van, a „Zonapha” szindróma, valamint Shirogane, egy
ezüst hajú nő, aki az Arurukan bábot irányítja. Együtt
különféle összeesküvésekbe
keverednek.

Egy darkosabb animét lehet ebből kihozni, de kérdés, hogy mennyire
lesz izgalmas. A shounen rajongóknak
ajánlom. Érdekes, hogy befejezett
manga az alapja, ami 1997 és 2006 között futott, az animét pedig 36 részesre tervezik a szakmában régóta ismert
seiyuukkel. A mangakája az a Fujita Kazuhiro, aki az Ushio to Torát is alkotta.
A VOLN stúdió nem sok mindent ért el
eddig, az Idol Jihen, a Kimi no Suizou
wo Tabetai és az új Ushio to Tora áll
a nevük mellett. A rendező Nishimura
Satoshi, aki az itthon is ismert Trigunt
rendezte, de dolgozott az Utenán is.

AniMagazin
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szezon
Kaze ga Tsuyoku Fuire Iru

Ken En Ken: Aoki Kagayaki

Kishuku Gakkou no Juliet

regény alapján

játék alapján

manga alapján

Stúdió:
Production I.G

Stúdió:
Studio Deen

Stúdió:
LIDENFILMS

Műfaj:
dráma, seinen, sport

Műfaj:
akció, kaland, démonok, fantasy, mágia, harcművészet

Műfaj:
akció, vígjáték, romantika,
iskola, shounen

Seiyuuk:
Matsuoka Yoshitsugu,
Kugimiya Rie, Mizuki Nana

Seiyuuk:
Kayano Ai, Sakura Ayane,
Ono Yuuki, Shimamura Yuu

Seiyuuk:
Toyonaga Toshiyuki,
Ootsuka Takeo, Kimura Juri,
Hoshino Takanori

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A Hakone Ekiden a
legnagyobb egyetemi váltó
verseny Japánban. A versenyt minden évben január
2-3-án tartják, Tokió és Hakone között, ami 217,9 km.
A barátság két atléta között
segít nekik visszatalálni a
sporthoz és csapatot építeni
a hosszú versenyre.

Sport anime ezúttal a futásról. Miura Shion regénye
2006-os, a manga változat 2007
és 2009 között futott, az animét
23 részesre tervezik. Az alkotó
egy korábbi műve, a slice of life
és dráma műfajba tartozó Fune
wo Amu (AniMagazin 36.) már
kapott animét. Ahogy ez utóbbi,
így a mostani Kaze ga is a felnőtt
korosztályt célozza meg, így talán
a sport komolyabb oldalát láthatjuk. A Production I.G neve garancia a minőségre, így a megvalósítással biztos nem lesz gond.

A Xuan-Yuan Sword,
egy kínai RPG sorozat adaptációja lesz ez az anime, a TV
Tokyoval és néhány tajvani
céggel együttműködve.

Ez nem kínai anime, viszont
kínai játékot dolgoz fel. Kérdés,
mennyire lesz élvezhető, mivel a
játékadaptációk ritkán sikerülnek
jól. Mindenesetre a fantasy harcos téma rajongói tehetnek vele
egy próbát. A Deen mostanában
jó címeket hozott, de azért tudnak spórolni, ami sajnos meg is
látszik. Előbbire a Hoozuki, utóbbira az Ito Junji Collection a példa. De a KonoSuba, a Kabukibu és
a Super Lovers is az ő munkájuk. A
rendező Watanabe Hiroshi, aki pl.
a Slayers OVA-kat, a Video Girl Ait
vagy a Tacticsot dirigálta.

“Szeretni vagy nem
szeretni.” Juliet Percia és
Inuzuka Romio ősellenségek. Mindketten középiskolai kollégiumok vezetői,
az egyik a „Fekete Kutyák”,
a másik a „Fehér Macskák”.
Azért harcolnak, hogy irányíthassák a szigetet, amit
most meg kell osztaniuk.
Percia és Inuzuka azonban
a szeretet és a béke oldalán
szeretné vezetni a kapcsolatukat.

Rómeó és Júlia története animésítve és iskolásítva. Az alapot leszámítva
sima suliromi cuccnak tűnik.
A manga még fut és Kaneda Yousuke alkotás, aki korábban egy Non Non Biyori
antológiát is készített. A Lidenfilms egy feltörekvő stúdió, kezdenek egészen jól
dolgozni, például a Hanebado, a Killing Bites vagy a Koi
to Uso fűződik hozzájuk.

AniMagazin
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szezon
Merc Storia: Mukiryoku Shounen to Bin no Naka no Shoujo

Radiant

Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja Nai

játék alapján

light novel alapján

manga alapján

Stúdió:
Encourage Films

Stúdió:
NAZ, Magia Doraglier

Stúdió:
Lerche

Műfaj:
akció, kaland, fantasy, mágia

Műfaj:
vígjáték, romantika

Műfaj:
akció, kaland, fantasy, mágia

Seiyuuk:
Minase Inori, Tamura Mutsumi, Cho, Hanamori Yumiri

Seiyuuk:
Kondou Reina, Hatanaka
Tasuku, Aranami Kazusa,
Akasaki Chinatsu

Seiyuuk:
Hanamori Yumiri,
Yuuki Aoi, Park Romi,
Oohata Shintarou

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Ebben a világban az
emberek és szörnyek együtt
élnek. A főhős Yuu egy gyógyító segéd, aki szörnyszelidítő képességgel rengelkezik. Egy küldetéskor - ahol
Merc emlékeit kell visszaszerezni - egy palackba zárt
lánnyal indul el a kalandra.

Mágia, utazás és izgalmas kalandok. Minden
fantasy erről szól, nem sok
egyediséget tudok mondani, de a műfaj rajongói örülhetnek. A stúdió már létezik
egy jó ideje, de sok címet
nem alkottak (pl. Etotama,
Love Kome, Hitorijime My
Hero). A rendezői széket az
Acchi Kocci és a Romeo x
Juliet irányítója Oizaki Fumitoshi kapta.

Nagami Suzuka egy
gyönyörű harmadéves lány
az alsó középsikolában. Kitűnően tanul és a diáktanács
elnöke. Írt egy regényt egy
lányról, akit a bátyjára bíztak
és díjat is nyert vele. Azonban helyette bátya, Yuu debütált regényíróként Towano Chikai néven.

Ez sem a komplex történetéről lesz híres, ugyanakkor egy kellemes kikapcsolódást nyújthat bárki számára,
aki könnyed szórakozást keres. Ebisu Siji mangája 2016
óta fut. A NAZ néhány év
alatt olyan címeket készített,
mint az új Tsubasa kapitány,
Hajimete no Gal, Hamatora,
Dramatical Murder. Furukawa
Hiroyuki kapta meg az irányítást, aki a Hajimete no Galt és
a Masou Gakuen HxH-t rendezte.

Seth feltörekvő varászló. Mint minden mágus,
ő is „fertőzött”. Olyan, aki
túlélte az érintkezést a Nemesissel, a lényekkel, akik az
égből jöttek és megfertőzik,
amihez hozzáérnek. Seth vadász, aki üldőzi a Nemesist,
sőt ennél többet akar. Meg
akarja találni a Radiantot, a
szörnyek központját. Varázslótársaival ezért a világot
járja az Inkvizíció figyelő szeme alatt.

Kimondottan virágkorát
éri a fantasy, a rajongó nem
is tudja, hogy a sok cím közül
melyiket válassza. A Radiant
központjában a gonosz szörnyek üldözése áll. A Lerchét jól
ismerjük már, most az Asobi
Asobase készült náluk, előtte
a Hakumei to Mikochi és az új
Kino no Tabi is. Az animét Kishi
Seiji rendezi. Seiji elég tapasztalt, az Angel Beats!, az Arpeggio, a Persona 4, a Tsuki ga
Kirei és sok más cím van már a
háta mögött.
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Anime

034

szezon
Release the Spyce

RErideD: Toki Koe no Derrida

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai

original

original

light novel alapján

Stúdió:
Lay-duca

Stúdió:
Geek Toys

Stúdió:
CloverWorks

Műfaj:
akció, iskola

Műfaj:
sci-fi

Műfaj:
vígjáték, romantika, iskola

Seiyuuk:
Anzai Yukari, Uchida Aya,
Noguchi Yuri, Fujita Akane

Seiyuuk:
Ono Kensho, Akaneya Himika,
Ichimichi Mao,
Matsuda Kenichirou

Seiyuuk:
Seto Asami, Ishikawa Kaito,
Tanezaki Atsumi,
Minase Inori

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Momo beiratkozik a
Sorasaki városi középiskolába. Azonban ő a Tsukikage,
egy titkos ügynökség tagja,
ami megvédi az embereket.
Új tagként a kollégái szárnyai alatt dolgozik, mint a
rangidős Yuki és barátai.
Együtt teremtik meg a békét a városban.

Kémcsajok akcióban.
Először a Princess Principal
jutott eszembe, de az egy kicsit eredetibbnek tűnik. Mindenesetre a téma hasonló.
Jó hír, hogy original, tehát
várható a lezárás. A Lay-duca fiatal stúdió, mégis nagy
címekbe nyúlt bele, mint a
Fate/Grand Order OVA, a
Classroom Crisis vagy a Magi
Sinbad OVA. A rendezést
egy kezdőre, Satou Akirára
bízták, akinek ez lesz az első
rendezése.

2050. Egy fiatal mérnök
Derrida Yvain híressé válik az „Autonomous Machine DZ” fejlesztése miatt. Egy nap hibát találnak
a gépben, amit Derrida jelez is a
főnökség felé, de figyelmen kívül hagyják. Derridát és Nathant
nem sokkal ezután megtámadják
Nathan lányának, Mage-nek a születésnapja után. A menekülés végén Derrida fagyasztógépbe kerül és csak 10 év után kel fel egy
háború sújtotta világban. A DZ-k
támadása közben barátja utolsó
szavait idézi fel: vigyázz Mage-re.

Egészen érdekes koncpeció, egy izgalmas, menekülős akció sci-fit lehet ebből
összedobni. Original a cím,
így konklúziót is várhatunk.
A rendező neve is garancia
lehet, a tapasztalt Satou Takuya számtalan címen dolgozott már, rendezései közül a
Sukitte Ii na yo, Steins;Gate,
Wixoss, Asagao to Kase-san
emelhető ki. Abe Yoshitoshi
karakterdizájnja is sokaknak
ismerős lehet (Haibane, NHK,
Lain, Texhnolyze).

Egy pletyka terjeng az
úgynevezett pubertás szindrómáról. Például Azusagawa
Sakuta esete, amikor egy nyuszilány (Sakurajima Mai) jelenik
meg előtte. Mai Sakuta felett
jár a suliban, híres színésznő,
aki épp szünetet tart a média
bizniszben. Valamiért mások
nem látják nyúl jelmezben,
ezért Sakuta a lánnyal tölti az
idejét, hogy rájöjjön a rejtélyre. Később más lányok, ugyanezzel a „betegséggel” kerülnek Sakuta közelébe.

Nagyon úgy tűnik, hogy ez
egy fanservice sorozat, azok számára, akik szeretik a nyuszilányokat. Persze ettől még egy sima suliromi anime marad. A CloverWork
egyre jobban bejön a köztudatba
az olyan címekkel, mint a Persona
5 vagy a Slow Start, de közük volt
a Darling in the FranXX-hez is.
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Anime

035

szezon
Sono Toki, Kanojo wa.

Sora to Umi no Aida

SSSS.Gridman

original

játék alapján

original

Stúdió:
Master Lights

Stúdió:
TMS Entertainment

Stúdió:
Trigger,
Tsuburaya Productions

Műfaj:
dráma, romantika

Műfaj:
kaland, űr

Seiyuuk:
Uchida Maaya, Nao,
Takada Riho, Fukuda Mei

Seiyuuk:
Komeno Maori, Kousaka Ai,
Suzuki Momoko, Inoue Hono

Műfaj:
akció, mecha, sci-fi
Seiyuuk:
Hirose Yuuya, Ueda Reina,
Saitou Souma

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Az anime Fukuokában játszódik, ahol négy lány
szerelmi életét követhetjük
nyomon a középiskolában,
az egyetemen és a dolgos
hétköznapokban.

A történet legerősebb pontja, hogy eltérő
korosztályokban mutatja be
a lányok romantikus kalandjait. A műfaj kedvelőinek
igazi csemege. A stúdió teljesen új, Banba Susumunak
ez lesz az első rendezése,
de Natsuo Saeri írónak sincs
még más anime a számláján.

A történet Onomichiben, Hiroshima prefektúrában játszódik 20XX-ben. A
halak eltűntek az óceánból,
a bálnák maradtak csak. A
halügyi minisztérium elhatározza, hatalmas halfarmot
hoz létre az űrben. Az Onomichi Univerzum halkutató
egysége azért lett létrehozva, hogy megkezdjék az űrhorgászok képzését. Hat új
női horgászt választanak ki,
őket követi nyomon a történet.

Érdekes, hogy egy animében tűnik fel az a jövőkép,
hogy csak bálnák vannak a tengerben. (Pont a japánok vadásszák őket.) Mindenesetre ebből
is sikerült olyan világot építeni,
amin csak pislogunk. A játék
rajongói azért örülni fognak. A
TMS Entertainmant meglehetősen híres stúdió (ReLife, Baki,
Karakai Jozuo, Yowamushi, Detective Conan stb.). A rendezést
Nigorikawa Atsuishi vállalta magára, aki rendezett már a Narutóban és az Inazuma Elevenben.

Yuta Hibiki amnéziával ébredt fel, de azzal a
képeséggel, hogy lát dolgokat, amiket mások nem.
Barátja, Takarada Rikka számítógépén meglát egy Gridmant, ami azt mondja neki,
„emlékezz a hívására”, ám
Yuta nem érti, mi lehet ez.
Később meglát egy nagy
szörnyet, ami nem mozog.
Idővel összerakja ezt a két
dolgot, majd Yuta bekerül a
számítógép világába és Gridmanné válik.

A főhős bekerül a
mechába. Mennyi ilyen volt
már, de persze ez most egy
játékban történik. A Trigger
pl. a Kiznaiver, a Little Witch Academia és a Kill la Kill
készítője, mostanában kicsit visszafogták magukat. A
cím original, rendezésre pedig Amemiya Akirát, a Ninja Slayer rendezőjét kérték
meg.
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Anime

036

szezon
Tensei Shitara Slime Datta Ken

Tonari no Kyuuketsuki-san

Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudou-bu

light novel alapján

4-koma manga alapján

light novel alapján

Stúdió:
8bit

Stúdió:
Studio Gokumi

Stúdió:
Kyoto Animation

Műfaj:
akció, kaland, vígjáték,
dráma, fantasy, seinen

Műfaj:
vígjáték, slice of life, természetfeletti, vámpír

Műfaj:
dráma, iskola, sport

Seiyuuk:
Okasaki Miho, Ichimichi Mao,
Hidaka Rina

Seiyuuk:
Yano Shougo, Uemura
Yuuto, Suzuki Ryouta,
Ishikawa Kaito

Seiyuuk:
Tomita Miyu, Waki Azumi,
Sasahara Yuu, Lynn

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A magányos Mikami Satoru 37 éves, rossz a munkája,
boldogtalan, de miután egy
rablás során meghal, új életet
kezdhet egy fantasy világban,
mint iszapszörny. Ezután új
formájában olyan kalandba
keveredik, ami örökre megváltoztatja ezt az új világot.

Az ideális isekai, amikor
egy szerencsétlen fazon átkerül egy jobb világba. Vagy
mégsem. Vicces elem, hogy
ezúttal nem a daliás hős bőrébe kerül, hanem egy szörnyébe. Poénos cucc lehet, az
alapjául szolgáló light novel
még fut. Az animációt a 8bit
végzi, ami most a nagy sikerű Yama no Susumét futtatja,
de a Rewrite vagy a Grisaia
sorozatok is ide tartoznak. Kikuchi Yasuhito a rendező, aki
a Comet Lucifert és az Infinite
Stratost irányította.

A középsulis Akari
elveszett az erdőben és a
vámpírlány, Sophie mentette meg. Azóta Akari érdeklődik Sophie iránt, de ő inkább
egyedül lenne.

Számomra ez tömény
vámpíros komédia, mindenféle komolyság nélkül.
A manga még fut, Amatou
készíti, aki korábban az Idolmasterhez készített egy antológiát. A Studio Gokumi az
elmúlt években a Toji no Mikóval, a Tsurezure Childrennel, a Seirennel vagy a Kiniro
Mosaickal lett híres.

Narumiya Minato a
kyuudót, avagy a japán íjászatot űzi az alsó középsuliban, de egy bizonyos eset
miatt eltávolodik a sporttól.
A felsőben Minato új barátokkal találkozik az íjász
klubban, akikkel azt a célt
tűzik ki, hogy megnyerik a
prefekturális bajnokságot.

Egészen különleges sportanime lehet ez. A kyuudó rengeteg animében megjelenik, de
az nem nagyon fordul elő, hogy
erre építsenek fel egy animét. A
KyoAnit bizonyára senkinek nem
kell bemutatni, elég csak a Violet
Evergardent vagy a Free-t említeni. A regény még fut, továbbá
itt is srácok lesznek a szereplők.
A rendező Yamamura Takuya,
akinek ez lesz az első teljes rendezése, de sok KyoAni sorozaton
dolgozott már.
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Anime

037

szezon
Uchi no Maid ga Uzasugiru!

Ulysses: Jeanne d’Arc to Renkin no Kishi

Yagate Kimi ni Naru

manga alapján

light novel alapján

manga alapján

Stúdió:
Doga Kobo

Stúdió:
AXsiZ

Stúdió:
Troyca

Műfaj:
vígjáték, slice of life

Műfaj:
akció, fantasy

Műfaj:
iskola, shoujo ai

Seiyuuk:
Numakura Manami, Shiraishi
Haruka, Katou Masayuki,
Izawa Shiori

Seiyuuk:
Osaka Ryota, Ishigami Shizuka, Oono Yuuko, Tojo Hisako

Seiyuuk:
Tadaka Yuuki, Kotobuki
Minako, Kayano Ai, Ichikawa
Taichi

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Takanashi Misha fiatalon elvesztette orosz édesanyját, így csak japán apjával
él. Kamoi Tsubame, az önvédelmi erők volt tisztje érkezik
Takanashihoz, mint házvezetőnő. Kamoi egy hardcore
lolicon, így Misha közelében
akar lenni, aki viszont harcol
ez ellen.

Itt a szezon tömény
marhasága, groteszk humorral. Ez a manga is fut még,
ám a Doga Kobo (a Tada-kun
és a Touken Ranbu animációs stúdiója) által kapunk egy
évadnyi animét. A rendezői
székben Oota Masahiko ül,
aki a Yuru Yuri, a Minami-ke,
és a Himouto! Umaru-chan
rendezője.

A 100 éves háború
idején Montmorency, egy
nemes fia a lovagok iskolájába jár, mágiát és alkímiát tanul. Azonban a franciák veresége miatt Agincourtnál, az
iskolát bezárják és Montmorency menekülni kényszerül.
Ekkor fut bele egy gyönyörű
falusi lányba, Jeanne-ba.

Az alternatív történelem rajongói is találhatnak
animét őszre. Visszaugrunk a
francia középkorba, így mindenki szemügyre veheti Jeanne d’Arc cukiságfaktorát. A
light novel még fut, Kasuga
Mikage írja, aki az Oda Nobunba no Yabout is, az AXsiZ
stúdió pedig a Studio Gokumival dolgozott együtt a Seirenen vagy a Ramen Daisukin. A
rendező Itagaki Shin, aki az új
Berserk, a Devil May Cry vagy
a Teekyuu rendezője.

Yuu mindig szerette a
shoujo mangákat, így várta azt
a napot, amikor szívvel és buborékkal teli szerelmi vallomást
kap. Mégis, amikor egy osztálytársa bevallotta neki érzelmeit,
nem jelentett számára semmit.
Bizonytalanul és összezavarodva jár tovább a suliba, és nem
képes választ adni. Ám Yuu
meglátja a gyönyörű diáktanács
elnököt, Nanamit, aki épp segítségre szorul. A következő ember, aki szerelmet vall Yuunak,
az Nanami lesz és a shoujo románc megkezdődik. Talán.

A szezonajánló elején volt egy shounen ai, a
végére pedig itt egy shoujo
ai, hogy a másik műfaj rajongói is kapjanak néznivalót. A
még futó mangát a Troyca,
a Re:Creators, az Idolish sorozat vagy az Aldnoah.Zero
stúdiója fogja képernyőre
vinni. A minőséggel így vélhetőleg nem lesz baj. Az
animét a Sakurako-san rendezője Katou Makoto fogja
irányítani.
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Anime

038

szezon

Néhány folytatás az őszi szezonban

Zombieland Saga
original

Fairy Tail (2018)

Golden Kamuy 2nd Season

Jojo no Kimyou na Bouken:
Ougon no Kaze

Senran Kagura: Shinovi Master Tokyo Youma-hen

Sword Art Online: Alicization

Toaru Majutsu no Index III

Tokyo Ghoul:re 2

Uchuu Senkan Tiramisu II

Stúdió:
Mappa
Műfaj:
akció, horror,
természetfeletti
Seiyuuk:
Miyano Mamoru, Tano
Asami, Yoshino Hiroyuki

Leírás

Ajánló

Szokásos reggel, szokásos zene, szokásos önmagunk. Hét lánynak a békés
élete hirtelen összeomlott:
a halott dolgok mozogni
kezdenek, minden a zombik kezében. Most belépnek
egy új világba, akár szeretik,
akár nem. A „zombiworld”
képviseli a legjobbat és a
legrosszabbat. A hét lánynak egyetlen kívánsága van:
„élni akarunk”.

A Mappa a Yuri on Ice,
a Banana Fish, a Shingeki no
Bahamut, a Kakegurui és az
Inuyashiki után most a zombiműfajban teszi próbára
magát. Horror rajongóknak
igazi csemege. A cím a stúdió saját ötletén alapul, a
rendező pedig a One Piece
egyik kulcsrendezője, Sakai Munehisa lesz. Érdemes
még kiemelni, hogy Miyano
Mamoru kapta a főszerepet.
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