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Anime

018

szezon
22/7

Leírás

A3! Season Spring & Summer

ARP Backstage Pass

egyéb

játék alapján

egyéb

Stúdió:
A-1 Pictures

Stúdió:
3Hz, P.A. Works

Stúdió:
Dynamo Pictures

Műfaj:
zene

Műfaj:
zene

Műfaj:
zene

Seiyuuk:
Amaki Sally, Miyase Reina,
Shirosawa Kanae

Seiyuuk:
Asanuma Shintarou,
Igarashi Masashi,
Nishiyama Koutarou

Seiyuuk:
-

Ajánló

Az Anime a 22/7 idol
Remélem
mindencsapatról szól.
kinek hiányoztak már a lányidolok, mert akkor ez az
anime jó hír. Ezúttal az A-1
Pictures próbálkozik a műfajjal. Én kicsit kétkedem a
dologban, a rendező viszont
szakértő a témában. Abo
Takao dolgozott az Uta no
Prince-sama mindegyik évadában és a Macross F-ben is.

AniMagazin

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Tokióban van egy
hely, amit úgy hívnak Velude Way. Előadóművészek és
színházcsoportok negyede.
Tachibana Izumi, aki egykor
színész volt, megérkezik egy
levéllel, melyben az áll: „Teljes tartozás, nulla ügyfél!
Csak egy színész!”. Ez tökéletesen leírja az egykor híres
Mankai Companyt. A feladata, hogy újjáépítse a céget,
mint új vezérigazgató.

Színész fiúk a főszereplők,
szóval idolokról van szó, a hölgyrajongók örülni fognak. A P.A.
Works és a 3Hz közösen dolgozik
rajta. Egyik sem a téma mestere,
de jó kis stúdiók. Előbbi a Shirobakóval és a Fairy Gone-nal hódít,
míg a másik a Princess Principallal és a SAO-val, a mostani szezonban pedig a Rifle is Beautifullal. Ez lesz az első évad, de már
bejelentették a másodikat is. Bár
a címválasztás érdekes, most télen érlezik a Spring&Summer,
míg az Autumn&Winter nyáron
kerül a képernyőre.

Az ARP egy zenei formáció, akik élő fellépéseiken énekelnek, táncolnak
és interaktív beszélgetést
kezdeményeznek a közönséggel. A csoport tagjai: a
vezető Shinji, a táncos Leon
és a Rebel Cross Duo tagjai,
Daiya (dizájner) és Rage (író,
zeneszerző).

És még mindig idolok..., ha
az első két anime nem tetszene.
Viszont erről lényegében semmi
infó nincs még, a stúdió is teljesen új.

Tartalomjegyzék

△

Anime

019

szezon
Boku no Tonari ni Ankoku Hankaishin ga Imasu.

Darwin’s Game

Dorohedoro

manga alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
EMT2

Stúdió:
Nexus

Stúdió:
MAPPA

Műfaj:
vígjáték, josei, iskola

Műfaj:
akció, rejtély, shounen

Műfaj:
akció, vígjáték, fantasy,
horror, seinen

Seiyuuk:
Sakurai Takahiro,
Ikuta Yoshiko, Kayano Ai

Seiyuuk:
Ueda Reina,
Kobayashi Yuusuke

Seiyuuk:
Takagi Wataru,
Kondou Reina, Tomita Miyu

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Koyuki Seri középiskolás diák, aki próbálja elkerülni a furcsa embereket,
mert tudja, hogy túlságosan
egyenes lenne velük szemben. Hanadori Kabuto chuunibyou és szemkötőt visel,
ami elzárja a pusztítás isten
énjét. Emiatt egy normális
emberre van szüksége, aki
ellenőrzés alatt tartja.

Ez egy ízig-vérig vígjáték, elsősorban fiatal hölgyeknek. Egy 2013 óta futó
mangáról van szó, Arata Aki a
szerzője, több mangája van,
de ez kap először animét. Az
EMT ért a slice of life vígjátékokhoz, így a megvalósítással
sem lesz gond. Habár főleg
short animéket gyártottak
eddig, mint az Ameriro Cocoa
vagy a Fudanshi. Legutóbb
az Assassin’s Pride-ot készítették. A főszereplő hangja
lehet még érdekes, azaz Sakurai Takahiro.

Sudou Kaname meghívást kap, hogy próbáljon ki egy rejtélyes mobil
applikációt, amit Darwin’s
Game-nek hívnak. Később
tapasztalja csak meg, hogy
többről van szó, és nincs lehetőség, hogy kilépjen a játékból.

Játsszunk bentrekedős játékot. Már többen
meglovagolták a témát,
többnyire az mmo alapúak… A manga 2012 óta fut,
szóval hosszú játék, az alkotó pedig FLIPFLOPs, akinek a Nekogami Yaoyorozu
mangjából már készült anime. Tokumoto Yoshinobu
lesz a rendező és a Comic
Girlst irányította, de dolgozott a Monogatari szérián
is.

A városban, amit csak
„A lyuk”-nak hívnak egy csapat mágus az embereket
használja fel a különféle kisérletekhez. Egy sötét sikátorban Nikaudou egy hüllő
fejű embert talál, aki amnéziás. Hogy visszafordítsák a varázslatot, vadásznak a mágusokra, abban a reményben,
hogy megtalálják a varázs
forrását. Ám En, a mágusok
vezetője erről tudomást szerez, így egy csapat „tisztítót”
küld a Lyukba, és kitör a két
világ közti háború.

A MAPPA, a Vinland
Saga és a Dororo készítője
most egy hüllős, mágusos
horrorban látja a jövőt. Egy
lepukkant világra számíthatunk, és ami jó hír, hogy
a 2000 óta futó manga befejeződőtt tavaly, így teljes
adaptáció várható. A rendezést Hayashi Yuuichirou kapta, aki a Garót és a Kakeguruit is készítette, szintén a
MAPPA berkeiben.

AniMagazin

Tartalomjegyzék

△

Anime

020

szezon
Hatena★Illusion

Eizouken ni wa Te wo Dasuna!

Housekisho Richard-shi no Nazo Kantei

manga alapján

light novel alapján

regény alapján

Stúdió:
Science SARU

Stúdió:
Children’s Playground
Entertainment

Stúdió:
Shuka

Műfaj:
vígjáték, iskola, slice of life

Műfaj:
rejtély

Műfaj:
vígjáték, romantika,
természetfeletti

Seiyuuk:
Tamura Mutsumi

Seiyuuk:
Sakurai Takahiro,
Uchida Yuuma

Seiyuuk:
-

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Asakusa Midori animét akar készíteni, de nincs
elég akaratereje, hogy megtegye az első lépést. Találkozik Mizusaki Tsubaméval,
aki titokban arról álmodik,
hogy animátor lesz. Együtt
Midori pénzéhes legjobb barátjával, Kanamori Sayakával
az energikus trió lassan, de
biztosan halad, hogy saját világukat megvalósítsák.

Animekészítős animét
rég láttunk, több klasszikus
született már e témában, talán a Shirobako a legismertebb. A manga viszont még
fut. A studiót nem sokan ismerhetitek, de a Devilman
Crybabyt ők készítették.
A rendező igazi nagyágyú,
Yuasa Masaaki lett, aki az új
Devilman mellett a Kaiba,
a Mind Game, a Ping Pong
vagy a Tatami Galaxy rendezője is.

Shiranui Makoto elsőéves a középiskolában és
Tokióba utazik, hogy a híres
illuzionista Hoshisato Mamoru tanítványának álljon.
Mióta Mamorut és feleségét
a tévében látta, Makoto illuzionista akar lenni. Ráadásul a pár gyermeke, Kana a
gyerekkori barátja. A Hoshihato ház egy elvarázsolt kastély, Makoto találkozik az alkalmazottakkal és Kanával.

Mágikus egy animének
ígérkezik. Minimális újdonságot ad az illuzionista téma
szerepeltetése, aztán kiderül,
mi lesz belőle. Egy befejezett
light novelről van szó, ami pozitív, és az író Matsu Tomohiro,
aki a Marchen Mädchent is alkotta. A stúdió elég fiatal, ez
az első önálló művük, eddig
csak besegítők voltak. Matsuo
Shin a rendező, aki bár dolgozott a One Piece-ben vagy a
Soul Eaterben, de eddig főkémt epizódrendező volt.

Ebben az animében
az ékszerszakértő Richard
Ranashinha és a vidám egyetemista Nakata Seigi megfejtik az ékszerekben rejlő
titkos üzeneteket.

Nos, ékszerekről még
nem nagyon láttunk animét.
Főleg a hölgy nézők fognak
örülni a bishiknek. A regény
még fut, de komplex történet
hiányában, talán nem gond ez.
A Shuka fogja adaptálni, ami a
Natsuméval, a 91 Days-szel és
a Durararával eléggé belopta
magát a szívünkbe. Rendezi
Iwasaki Tarou fogja, aki az Isshukan Friendst és a Yakushichi
Ryokót is rendezte, de több
detektíves animéban is dolgozott, szóval szakértelemből
nincs hiány.

AniMagazin

Tartalomjegyzék

△

Anime

021

szezon
Infinite Dendrogram

ID:INVADED

Ishuzoku Reviewers

original

light novel alapján

manga alapján

Stúdió:
Troyca

Stúdió:
NAZ

Stúdió:
Passione

Műfaj:
Sci-Fi, rejtély

Műfaj:
fantasy, játék

Műfaj:
vígjáték, ecchi, fantasy

Seiyuuk:
Tsuda Kenjirou

Seiyuuk:
Oono Yuuko, Saitou Souma,
Koichi Makoto

Seiyuuk:
Majima Junji,
Kobayashi Yuusuke

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Sakaido
nyomozó
egy különös, furcsa, virtuális világban találja magát,
ahol elhatározza, hogy kinyomozza, egy meggyilkolt lány, Kaeru-chan esetét.

A történet önmagában semmi többet nem ígér egy szimpla
detektívsztorinál. Viszont most az
egészet egy virtuális világba helyezi. Szóval afféle isekai lesz ez, csak
nem fantasy. Ami még jobb, hogy
original, lezárt történet várható.
Ei Aoki ismét összebútorozott a Troycával, ez vagy tetszik valakinek, vagy nem. Korábbi
együttműködésük eredményezte a
Re:Creatorst és az Aldnoah:Zerót.
De a Troyca műve pl. az El-Melloi is
(4. oldal), szóval a grafika szép lesz.
Ei Aoki a Fate/Zerót követte még el
sok más cím közül.

2043-ban adták ki a
világ legsikeresebb VRMMO
játékát, az Infinite Dendrogramot. A játék fantasztikus
élményt ígér. Két évvel később az ifjú egyetemista,
Mukudori Reiji végre megveszi a játékot. Társaival el
is kezdi felfedezni a világot,
ami a végtelen lehetőségekről és realizmusról ismert.

Első ránézésre a cím
nem kínál többet egy szimpla mmo alapú kalandozásnál. A műfaj kedvelői előnyben. A light novel 2016 óta
még fut. A NAZ közepesen
ismert stúdió, de a Hamatorát vagy az új Tsubasa kapitányt bizonyára többen ismeritek. A rendezői székbe
Kobayashi Tomoki huppant
bele, aki az Akame ga Killt és
az Utawarerumonót is rendezte. A nyitózenét pedig
Yuuki Aoi adja majd elő.

A szépség bizonyítottan belülről fakad! Az elfektől a succubusokon át, a
küklopszig, a Yoruno Gloss
értékelői véleményt mondanak a különféle szörnylányokról. Az egyetlen dolog,
amiben sosem egyeznek
meg, hogy melyik faj a legjobb.

Ez az anime azoknak
ajánlott, akik szeretik a melleket, meg azoknak, akik az
annál is nagyobbat. A manga
ebben az esetben is még fut.
A Passione korábban pl. a
Joshikousei no Mudazukait,
a High School DxD Herót és
a Citrust készítette. Egy közepes stúdió, az irányítást pedig Ogawa Yuuki kapta, aki az
FLCL Progressive-et és a Miru
Tights-ot is rendezte.

AniMagazin

Tartalomjegyzék
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Anime

022

szezon
Jibaku Shounen Hanako-kun

Koisuru Asteroid

Kuutei Dragons

manga alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Lerche

Stúdió:
Doga Kobo

Stúdió:
Polygon Pictures

Műfaj:
iskola, természetfeletti

Műfaj:
vígjáték, iskola, slice of life

Műfaj:
kaland, fantasy, seinen

Seiyuuk:
Ogata Megumi, Chiba
Shouya, Kitou Akari

Seiyuuk:
Sashide Maria,
Takayanagi Tomoyo,
Yamaguchi Megumi

Seiyuuk:
Saitou Souma,
Maeno Tomoaki,
Hanazawa Kana

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A Kamome akadémián pletykák keringenek az iskola hét rejtélyéről. Az egyik
Hanako-san, a régi iskola
épület női wc szelleme, aki
bármely kívánságot teljesít.
Yashiro Nene szereti az okkultizmust és romantikáról
álmodozik. Megidézi a szellemet, de legnagyobb meglepetésére Hanako-san fiú.

Egy kis sulis kísértetsztori, nem is rossz, rég volt
már hasonló. A manga még
fut 2014-ben startolt. A Lerche jó kis stúdió, legutóbb a
Givent és a Kanata no Astrát
hozta nekünk, mindkettő
elég népszerű lett. Rendezni Ando Masaomi fogja, aki
a Hakumei to Mikochit, az
Astrát és a Kuzu no Honkait
irányította.

Amikor Kinohata Mira
kicsi volt, találkozott egy
Ao nevű fiúval a városban.
Amíg együtt nézték a csillagos eget Mira megtanulta,
hogy van egy csillag, aminek
ugyanez a neve, de Ao nevű
nincs. Ketten elhatározzák,
hogy egy nap aszteroidákat
fognak keresni, és találnak
egy csillagot, amit róla neveznek majd el.

Egy egyszerű iskolai animét köszönthetünk a
címben, vélhetőleg ennél
nem lesz több. A manga két
éve fut és a csajos animék
egyik szakértője végzi az animálást. Korábban a Dumbbell vagy az Uchi no Maid is
a Doga Kobónál készült, kis
kitérőt tettek a Touken Ranbuval. Hiramaki Daisuke lett
a rendező, akinek ez lesz a
második teljes rendezése,
viszont olyan címeken dolgozott már, mint a Naruto
vagy a Yuru Yuri.

Ideje megtudni, milyen íze van a sárkányoknak!
A Zaza királynő léghajó legénysége sárkányokra vadászik. Ha sikeresek, jutalmuk
gazdagság és bőséges hús.
Kudarc esetén a vég vár rájuk.

Sárkányvadászok
figyelem, itt az animétek. Egy
kicsit komolyabb fantasy lehet belőle. Itt sem kapunk lezárást, a futó manga végett.
A Polygont talán nem kell bemutatni senkinek. Kizárólag
CG-vel dolgoznak: Sidonia,
Godzilla, Ajin stb. A rendező
is saját emberük, Yoshihira
Tadahiro, akinek ez az első
rendezése, de dolgozott a
Blame-en, a Godzillán és a Sidonián is.

AniMagazin

Tartalomjegyzék

△

Anime

023

szezon
Kyokou Suiri

Majutsu Orphen Hagure Tabi

number24

manga alapján

light novel alapján

original

Stúdió:
Brian’s Base

Stúdió:
Studio Deen

Stúdió:
PRA

Műfaj:
vígjáték, rejtély, shounen,
természetfeletti

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

Műfaj:
sport

Seiyuuk:
Kitou Akari, Miyano Mamoru, Uesaka Sumire

Seiyuuk:
Okitsu Kazuyuki,
Murase Ayumu,
Suzuki Ryouta

Seiyuuk:
Ookubo Rumi,
Kobayashi Yuusuke

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Kotoko és Kuro, akiket megigézett egy youkai,
szupererőre tettek szert.
De ehhez Kotokónak meg
kellett válnia egy szemétől
és egy lábától, Kuro magánélete pedig lényegében
megszűnt. Amikor Kotoko
javasolja, hogy csapatban intézkedjenek a túlvilágról érkező renegátokról, Kurónak
nincs más választása, de Kotokónak van pár hátsó szándéka.

Egy kis természetfeletti
shounen, talán ilyen még nem
volt ebben a listában, így a kicsit
akciódúsabb, sötétebb történeteket kedvelők örülhetnek. 2015
óta fut Shirodaira Kyou mangája, aki az itthon is vetített Spirál,
valamint a Zetsuen no Tempest
alkotója. A Brian’s Base mostanában nem sok népszerű címet
tett le elénk, náluk készült pl. a
Gakuen Babysisters, a Rinne és a
Gakuen Basara. Gotou Keiji ül a
rendezői székben, ő irányította
az Uta Katát, a Kiddy Grade-et és
még sok mindenen dolgozott.

Orphen a legnagyobb
varázsló a Tower történelmében, de őt jobban érdekli
a Bloody August nevű hírhedt és rejtélybe burkolózó
sárkány üldözése. Útitársai
egy tanítványa, Majic, Clió
és a Baltanders kardja, az
egyetlen dolog, ami képes
felszabadítani a sárkányt a
varázs alól.

Ez az anime egy reboot. A cím 1998 és 2000
között kapott két sorozatot
a J.C.Stafftól, ám a regény
2003-ig futott. A Deen remélhetőleg most egy teljes
értekű adaptációt készít.
Hogy a mai isekai mániában
mennyire válik be egy teljesen fantasy anime, az majd
kiderül. Akita Yoshinobu írta
a történetet 1994-től, aki
a Slayershez is készített regényt.

Natsusa Yuzuki arra
számít, hogy a rögbi csapat
ásza lesz, amikor bekerül az
egyetemre. De egy bizonyos
dolog miatt, nem képes többé játszani. Ueoka Ibuki egy
idősebb diák, szintén kiszállt
a rögbiből. Yasunari Tsuru
fiatalabb, aki nem kedveli
Natsusát. Yuu Mashiro ennek pont ellentéte. Shingyou Seiichirou, Natsusa
gyerekkori barátja. Ők mind
a Kansai egyetem rögbicsapatában versenyeznek.

Sportanime kedvelőknek ajánlott, ráadásul a cím
original, tehát egy kerek
sztorit fogunk kapni. A stúdió nagyon új, főleg besegítő volt eddig, pl. a High
School DxD-ben. A 2017-es
Tuskipro volt az első független munkájuk. A rendező
Kimiya Shigeru, aki kisebb címeket dirigált, mint a Harukanaru, One Off.

AniMagazin

Tartalomjegyzék
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Anime

024

szezon
Oda Shinamon Nobunaga

Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu

Pet

manga alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Studio Pierrot

Stúdió:
8bit

Stúdió:
Geno Studio

Műfaj:
vígjáték, történelmi, seinen,
harcművészet, slice of life

Műfaj:
vígjáték, zene, seinen

Műfaj:
rejtély, seinen,
természetfeletti

Seiyuuk:
Fairouz Ai, Tachibana Hina

Seiyuuk:
Furukawa Toshio, Sugita
Tomokazu, Genda Tesshou

Seiyuuk:
Ueda Keisuke, Kase Yasuyuki, Taniyama Kishou

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Nobunaga, ahogy a
történelem írja, meghalt
a Honnouji incidensben.
Azonba reinkarnálódik a
modern Japánban, mint
egy Shinamon nevű kutya.
Később a korszak nagy harcosai, mint Takeda Shingen,
szintén csatlakoznak hozzá
kutya formában.

Ha valaki azt hinné,
hogy Nobunagát már semmilyen formában nem lehet
feldolgozni, az téved. Íme,
egy újabb verzió. A még futó
mangát a Pierrot adaptálja
nekünk, ami a Tokyo Ghoul
és a Black Cover óta nem sok
mindent adott. Hidetosho
Takahashi még fiatal a szakmában, a Tenchi Muyou 4.
évadát rendezte, továbbá a
Harukanán és a Nyuszi-senpaion dolgozott.

Eirpiyo
hatalmas
idol rajongó. Odáig van
Maináért, a Cham Jam underground banda félénk
tagjáért, akik Okayama prefektúrában lépnek fel. An�nyira belé van zúgva, hogy
előadás közben orrvérzést
is kap. Eirpiyo reméli, hogy
egy nap a Budoukanon, Tokió legnagyobb fesztiválján
láthatja.

Idolokról sok animét
láttunk már, de idolrajongóról még nem sok készült.
Ezt az űrt próbálja betölteni
az anime. A manga természetesen még fut. A 8bit a
Slime-mal elég híres lett, de
a Yama no Susumét is nekik
köszönhetjük.
Yamamoto
Yuusuke, a B Gata H Kei, az
NHK és a Yama no Susume
rendezője irányítja az animét.

Léteznek olyan emberek, akik képesek mások
elméjébe bejutni és irányítani az emlékeiket. Ezt főként
rejtélyek megoldására és
gyilkosságokra használják.
Erejük elpusztítja az emberek elméjét és felemészti a
szívüket. Ezt megakadályozandó láncokkal zárják el
egymás gyenge és veszélyes
szívét. A növekvő félelem
okán „kisállatnak” nevezik
őket.

Akár érdekes is lehet ez
az anime, a felütés mindenesetre nem tűnik annyira ros�sznak. Meglátjuk, mit dolgoz
ki ebből, melyik részére megy
rá a témának. A bizalmat erősíti, hogy egy 2002-2003 között
futott mangát adaptál, szóval
egy teljes körű adaptáció lesz.
A Geno Studio a Manglobe-ból
alakult, a Golden Kamuyt és a
Kokkokut is készítette. A rendező Oomori Takahiro, aki a
Baccanót, a Durararát és a
Natsume évadokat is dirigálta,
szóval nem amatőr.
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Anime

025

szezon
Plunderer

Rebirth

Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita.

manga alapján

játék alapján

manga alapján

Stúdió:
Geek Toys

Stúdió:
Lidenfilms

Stúdió:
Zero-G

Műfaj:
akció, kaland, vígjáték, ecchi,
fantasy, romantika

Műfaj:
játék

Műfaj:
vígjáték, romantika

Seiyuuk:
-

Seiyuuk:
Amamiya Sora,
Uchida Yuuma

Seiyuuk:
Honizumi Rina,
Nakajima Yoshiki

Leírás

Ajánló

Az Alciai naptár 305.
éve van, a világot a számok
irányítják. Minden embernek van egy száma, ami
bármit jelenthet, kezdve az
emberek által megtett kilométerek számától egészen
addig, hányan mondták neked, hogy finom az étel. Ha
ez a szám nullára csökken,
elküldenek az Abyssba. Miután Hina anyjának 0-ra esett
a száma, az utolsó kívánsága, hogy Hina keresse meg a
legendás vörös bárót.

Ez egy teljesen átlagos fantasynak tűnik, ám van egy érdekes pontja a címnek, az alkotó.
Ugyanis a mangaka az a Minazuki Suu, aki a Sora no Otoshimono alkotója is, így ecchiben
és humorban garantáltan nincs
hiány, sőt erre fog rámenni az
egész. A manga már 2014 óta
fut. A GeekToys nem egy kockashop, hanem egy fiatal stúdió,
ami pl. a RErideD és a most futó
Kawaikereba animéket adta.
Kanbe Hiroyuki fiatal rendező,
de az Ore no Imouto ga Konnani
anime az ő nevéhez fűződik.
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Leírás

Ajánló

A történetben 12 köCuki lányok játszanak,
zépsulis lány szeret a Re- ennyi. A Lidenfilmst szeretbirth for you nevű TCG játék- jük, bár nagyon kiemelkedőt
még nem alkotott. De népkal játszani.
szerű a Koi to Uso, a Hanebado vagy a Mugen no Juunin címe. Yoshioka Shinobu
korábban csak a Black Rock
Shooter OVÁt rendezte, de
dolgozott a Suzumiya Haruhin is.

Leírás

Ajánló

Yukimura Shinya és
Himuro Ayama két tudós,
akik tudományos elméletekkel akarják megfejteni
a szerelmet. Egymás felé is
vannak érzelmeik, amit szintén hasonlóképpen akarnak
megfejteni, tudományos tényekkel.

Tudomány alapú szerelem, mintha a híres brit tudósokat hallanánk vagy épp
nézzük majd télen. Azért
reméljük, nem csak plátói
kapcsolatuk van a karaktereknek. Végkigfejletre ne
számítsunk, a manga még
fut. A Zero-G fiatal stúdió,
de már van pár ismert címük,
mint a Dive, a Grand Blue és
a One Room. A rendezés feladatait Kitahara Tooru kapja, aki a Hinako Note-ot rendezte.
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Anime

026

szezon
Runway de Waratte

Somali to Mori no Kamisama

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Ezo’la

Stúdió:
Satelight

Műfaj:
dráma, shoujo

Műfaj:
fantasy, slice of life

Seiyuuk:
Hanamori Yumiri,
Hanae Natsuki

Seiyuuk:
Ono Daisuke, Minase Inori

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Chiyuki Fujito egy feltörekvő
ruhamodell, aki a Mille Neige modellügynökségnél dolgozik. Chiyuki
álma mindig az volt, hogy apja cégénél modellkedjen Párizsban. Ám
az álom hirtelen összetörik, amikor
kiderül, hogy 158 cm-nél megállt a
növekedésben és nem elég magas
a profi szakmához. A visszautasítások után Chiyuki belép az utolsó
középsulis évébe. Találkozik Tsumura Ikutóval, egy tehetséges divattervező, aki valami miatt szintén
kénytelen feladni álmát. Innentől
együtt dolgoznak, hogy sikerüljön
a lehetetlen.

Kimondottan érdekes
a koncepció. Divat témában
nem sok animét láthattunk,
itthon a Paradise Kiss tartozik az abszolút etalonnak.
Ez is egy shoujo, bár a megközelítés más, és itt is fut
még a manga. Az Ezola nagyon friss stúdió, a Happy
Sugar Life-ot és a Shounan
desu ka?-t kaptuk tőlük. A
rendező is stimmel az előző
két címmel, Nagayama Nobuyoshi ül a székben.

A világot szellemek,
goblinok és mindenféle fura
lény uralja. Az emberiséget
a kihalás szélére taszították.
Egy nap egy gólem és egy
magányos emberlány találkoznak.

Amolyan posztapokaliptikus fantasy féle anime lesz
ez. Akik szeretik a misztikus lényeket, örülni fognak. 2015 óta
fut a webmanga és a Satelight
készíti a mozgóképes verziót.
A Macross Delta óta nem sok
mindent tettek le az asztalra,
de előtte a Nanbaka és a Log
Horizon náluk készült. Rendezni Yasuda Kenji fogja, aki a
Macross Deltát, a Ikoku Meirot
és a Shogo Charát is rendezte,
tapasztalt figura. Minase Inori
pedig a főszerepen kívül a nyitózenét fogja adni.
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Folytatások az téli szezonban!
Haikyuu!!: To the Top

Isekai Quartet 2

Magia Record: Mahou Shoujo
Madoka★Magica Gaiden

Toaru Kagaku no Railgun T
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