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Akudama Drive

original

Stúdió: 
Studio Pierrot

Műfaj: 
akció,	sci-fi

Seiyuuk:
Kurosawa Tomoyo, Sakurai 

Takahiro, Ogata Megumi

Ajánló

	 Egy	 fiktív	 jövőkép	
sötét bugyraiba merészke-
dünk ebben az animében. 
Úgy	 néz	 ki,	 komolyan	 is	 ve-
szi magát, aztán meglátjuk, 
hogy	 sikerül	 ez.	 A	 pozitív	
hozzáállást	 erősíti,	 hogy	
original	címről	van	szó.	A	Pi-
errot	 főleg	 shounenekben	
utazik, lásd Black	 Cover, de 
a	hasonló	műfajú	Hero Mask 
is	tőlük	jött.	Az	irányítást	pe-
dig a Persona animék rende-
zője,	Taguchi	Tomohisa	vet-
te magára.

Leírás

 Réges-régen	 hábo-
rú	tört	ki	Japán	két	régiója,	
Kansai és Kantou között, 
ami ketté osztotta az orszá-
got. Kansai végül Kantou be-
folyása alá került, de lassan 
a	 rendőrség	 és	 a	 kormány	
kezdte	 elveszíteni	 Kansai	
felett	 az	 irányítást	 az	 Aku-
damának	nevezett	bűnözők	
miatt. A magazin megjele-
nése	 előtt	 láttuk,	 hogy	 az	
animét	őszre	tolták.

Assault Lily Bouquet

vegyes	média	projekt

Stúdió: 
Shaft

Műfaj: 
mágia,	katonaság,	sci-fi

Seiyuuk:
Tsugumi	Risa,	Nishimoto	

Rimi,	Akao	Hikaru

Ajánló
 
	 Lányok	harcolnak	má-
gikus	 fegyverekkel:	 ~	 8736.	
fejezet.	 Elsőre	 az	 egyedüli	
érdekesség, hogy a Shaft 
fogja	készíteni,	 így	 lehet	el-
borult dizájnt látunk majd. 
Mondjuk a Madokánál nem 
lehet drogosabb. Ezt alá-
támasztja	 a	 rendező	 Saeki	
Shouji személye, aki dolgo-
zott az FLCL-en és a Gurren 
Lagannon, a Houkago no 
Pleiadest és a Medaka	Boxot 
pedig	rendezte.

Leírás

	 A	 közeljövőben	 az	
emberi	 faj	 egy	 pusztító	 el-
lenséggel néz szembe, amit 
Huge-nak neveznek. A vi-
lág összefog és megalkotja 
a	 Charm	 nevű	 fegyvert,	 a	
tudomány és a mágia kom-
binálásával.	 A	 Charm	 főleg	
tini	 lányokkal	 képes	 szink-
ronizálni, akiket Lilies-nek 
hívnak.	 Szerte	 a	 világon	 a	
Garden	 akadémián	 képzik	
ezeket a lányokat.

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu

original

Stúdió: 
fantasy,	vígjáték

Műfaj: 
Super	Normal	Studio

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Annyira semmitmon-
dó	ez	a	 leírás,	hogy	nem	 is	
tudom,	mit	írjak	róla.	De	az	
biztos,	hogy	a	poénkodásra	
megy	 rá.	Viszont	 short	 ani-
me lesz. Más infó még nem 
derült ki.

Leírás

 A Kashiwában játszó-
dó	 gag-anime	 középpont-
jában	 középsulis	 lányok	 és	
misztikus szörnyek állnak.
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Deca-Dence

original

Stúdió: 
NUT

Műfaj: 
akció,	kaland,	sci-fi

Seiyuuk:
Konishi Katsuyuki, 
Kusunoki Tomori

Ajánló

	 Sci-fi	 túltengésünk	
lesz nyáron, de nem akkora 
baj	az.	A	leírásból	sajnos	sok	
konkrétumot nem tudunk 
meg,	max.	 annyit,	 hogy	 ak-
ciódús	lesz.	
	 A	 rendező	 Tachikawa	
Yuzuru, a Death	Parade	(Ani-
Magazin 25.) és Death Bili-
ard atyja	 és	 rendezője,	 de	
dolgozott az OPM-ben és az 
SnK-ban	is.	A	stúdiót	pedig	a	
Youjo Senki óta ismerhetjük.

Leírás

 A	 technológia	 uralta	
jövőben	 játszódik	 ez	 a	 sci-fi	
akciótörténet,	ahol	városóri-
ások uralják a tájat.

Dokyuu Hentai HxEros

manga	alapján

Stúdió: 
Project	No.9

Műfaj: 
akció,	vígjáték,	ecchi,	iskola,	
shounen, természetfeletti

Seiyuuk: 
Matsuoka Yoshitsugu, 
Kakuma Ai, Kayano Ai

Ajánló

	 Nekem	 erről	 egyből	
a Masou	 Gakuen	 HxH ju-
tott	 eszembe,	 ahol	 csöcs-
fogdosásból és hasonlóból 
lett	a	harci	energia.	Mókás	
szórakozásnak	 ígérkezik,	
sok-sok	 ecchivel.	 Persze	
ettől	 még	 a	 többi	 része	
lehet unalmas. A manga 
2017	óta	 fut,	Kitada	Ryou-
ma	 készíti,	 akinek	már	 van	
pár	 mangája,	 köztük	 hen-
tai is. A stúdió korábban a 
Pastel Memoriest és a Wa-
tashi, Nouryokut	 csinálta.

Leírás

	 A	 világ	 a	 pusztulás	
szélén	 áll.	 A	 hősök	 a	 HxE-
ros eszközzel felszerelve az 
ecchi	 és	 az	 erotika	 erejét	
használják, hogy megment-
sék a bolygót a libidó faló 
szörnyektől.
	 Enjou	Retto	és	Hoshi-
no Kirara gyerekkori bará-
tok, de elsodródnak egymás-
tól.	 Egy	 nap	 egy	 szexuális	
energiát faló szörnyet kell 
legyőzniük,	 ezután	 pedig	
csatlakoznak	a	hősökhöz.

Ex-Arm

manga	alapján

Stúdió: 
-

Műfaj: 
akció,	sci-fi,	seinen

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Ez a szezon tényleg 
nagyon	 sci-fis	 lesz.	 Most	 is	
hirtelen Robotzsaru érze-
tem	 lett.	 Főleg	 akcióköz-
pontú	 animének	 néz	 ki,	
sok	 harccal.	 Egy	 2015	 és	
2019 között futott mangát 
adaptál,	 ugyanakkor	 van	
még egy futó folytatása.

Leírás

 Natsume Akira egy kö-
zépsulis	 diák,	 akinek	 csak	 az	
agyát sikerült megmenteni 
egy tragikus közlekedési bal-
eset	 után.	 Most	 az	 EX-ARM	
különleges	 rendőri	 egység-
gel	 működik	 együtt,	 hogy	
visszaszerezze elveszett em-
lékeit és testét.

https://animagazin.hu/magazin/25/
https://animagazin.hu/magazin/25/
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Get Up! Get Live!

vegyes	média	projekt

Stúdió: 
-

Műfaj: 
vígjáték,	dráma,	slice	of	life

Seiyuuk:
-

Ajánló

	 Az	 leírásról	egyből	 az	
jutott eszembe, hogy az a 
történet	 viccesen,	 minket	
szórakoztatva szeretné be-
mutatni	 a	 szórakoztatóipar	
többféle	oldalát.	Viszont	saj-
nos	 egyelőre	 nincs	 bővebb	
infó	az	animéről.

Leírás

	 A	 „hangszínész	 x	 2D	
előadó”	 projekt	 központ-
jában	 az	 ipar	 tehetségei	
gyűlnek	 össze	 az	 SSS	 ügy-
nökségnél. A történetben 
súrlódások, féltékenység, 
csalódás,	továbbá	veteránok	
iránti	 csodálat	 kap	 helyet,	
ahogy	 a	 szereplők	 Japán	
legnagyobb	 előadóművé-
szeivé akarnak válni.

Gibiate

original

Stúdió: 
-

Műfaj: 
akció,	kaland

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Egészen aktuális anime 
lett ez végül sajnos. Bár senki 
nem vált szörnyeteggé, azért 
mindenkinek elege lett egy 
időre	 a	 vírusokból.	 Az	 anime	
különlegessége, hogy a karak-
terdizájnere, Komino Masa-
hiko	 (JoJo) Magyarországon 
járt	a	2019-es	Őszi	MondoCon	
vendégeként,	és	 rajzolt	ebből	
az	animéből,	majd	dedikált	 is.	
Nekünk	 is	 van	 itthon	 belőle	
egy	példány.	Az	anime	original	
mű.

Leírás

	 2030,	 Japán.	 Egy	 ví-
rus	 söpört	 végig	 a	 világon,	
amely	 a	 fertőzött	 embere-
ket különféle szörnyekké 
alakítja	 koruk,	 nemük	 és	
rasszuk	alapján.	A	vírus	neve	
Gibia.

Great Pretender

manga	alapján

Stúdió: 
WIT studio

Műfaj: 
akció,	kaland,	vígjáték

Seiyuuk:
Fujiwara Natsumi, 
Kobayashi	Chiaki,	
Suwabe	Junichi

Ajánló

		 Színes-szagos,	 mó-
kás	 maffiasztori,	 akcióval	
és meneküléssel. Egészen 
szórakoztatónak	 ígérkezik.	
Ráadásul	 original	 a	WIT-től,	
ami ezzel elszakad végre a 
fantasy	 vonaltól,	 és	 a	grafi-
kai	is	 jóval	művészibbre,	CG	
mentesebbre sikerült. Kü-
lön	pozitívum,	hogy	Kabura-
gi Hiro a 91 Days és a Hoo-
zuki rendezője	 irányítja	 az	
animét.

Leírás

 Edamura Masato a 
legnagyobb	 csaló	 Japán-
ban, barátjával, Kudóval át 
akarnak	 verni	 egy	 franciát	
Asakusában, de helyette 
őket	 csapják	 be.	 Az	 uraság	
Laurent Thierry, aki jóval 
nagyobb szinten mozog, 
továbbá	 a	 maffia	 embere.	
Edamurának rá kell jönnie, 
milyen sors vár rá, amikor 
beszáll Laurent melójába.
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Hypnosis Mic: Division Rap Battle - Rhyme Anima

egyéb

Stúdió: 
A-1	Pictures

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Shirai Yuusuke, Kimura 
Subaru, Hayami Show

Ajánló

	 A	Hypnosis	Mic	 játék-
ról	 már	 volt	 cikkünk	 koráb-
ban	 (AniMagazin 49.), azon-
ban	most	 anime	adaptációt	
kap.	 A	 pasi	 idol	 címek	 sze-
relmesei örülhetnek. Az A-1 
Pictures	az	UtaPri évadaival 
már	egyszer	bizonyított,	 így	
talán	nem	 lesz	panasz	 sem-
mire. Ono Katsumi lesz a 
rendező,	aki	a	Hataraki Mant 
és a Senki Zesshou	 címeket	
is dirigálta.

Leírás

	 A	világban	a	nők	ural-
ják a kormányzást, minden 
fegyver tiltott. Azonban 
zajlik egy másfajta háború a 
Hypnosis	Mic	erejével.	A	dal-
szövegek hatással vannak az 
ellenfélre és valódi sérülést 
is	okozhatnak.	A	nők	számá-
ra	fenntartott	Chuou	kerüle-
ten	 kívül	 komoly	 rap	 csaták	
dúlnak a területekért.

regény	alapján

Stúdió: 
Doga Kobo

Műfaj: 
rejtély

Seiyuuk:
Kumagai	Kentaru,	Tsuchida	
Reiou,	Uchiyama	Kouki

Ajánló

	 Elsőre	 hasonló	 össze-
visszaságnak	 tűnik,	 mint	 a	
Durarara vagy a Kabukichou	
Sherlock,	így	ha	azok	tetszet-
tek,	érdemes	erre	is	figyelni.	
Egy	 regényadaptációról	van	
szó, ami 2001-2004 között 
futott.	 A	 Doga	 Kobo	 főleg	
kislányos	 moe	 animéiről	 is-
mert, bár a legutóbbi Yes-
terday wo Utattéval, mintha 
ki	akarnának	törni	ebből.	Ez	
a	 cím	 is	 ezt	mutatja.	 A	 ren-
dezői	 székbe	 Koshida	 To-
moaki	(Zoku	Touken	Ranbu,	
Sewayaki Kitsune) ülhetett.

Leírás

 Ez a rejtélyes törté-
net Tokió Ikebukuro negye-
dében	 játszódik,	 pontosab-
ban	az	Ikebukuro	Nishiguchi	
Kounen környékén. Majima 
Makoto	egy	helyi	gyümölcs-
kereskedő	 fia,	 Ikebukuro	
megoldóembereként is-
mert.	Segít	minden	helyinek	
megoldani az ügyes-bajos 
problémáikat.

Ikebukuro West Gate Park Kanojo, Okarishimasu

manga	alapján

Stúdió: 
TMS Entertainment

Műfaj: 
vígjáték,	romantika,	iskola,	

shounen

Seiyuuk:
Horie Shun, Amamiya Sora, 

Yuuki Aoi

Ajánló

 Barátnő	 bérbe.	 El	 tu-
dom	 képzelni,	 hogy	 tényleg	
van	 ilyen...	 Viszont	 egy	 szo-
kásosan szórakoztató anime 
lehet	 belőle.	 A	 TMS	 mosta-
nában a Fruits Baskettel, a 
Dr Stone-nal, nah meg Lupin	
filmekkel	 tündököl.	 Az	 ani-
mét	 Koga	 Kazuomi	 (Amerio 
Cocoa) rendezi, aki dolgozott 
a Goblin Slayeren és a Wota-
koin is.

Leírás

	 Japánban	 a	 magányo-
soknak van egy megoldás. Egy 
online szolgáltatás, amivel le-
het	pl.	apát,	gyereket	és	barát-
nőt	 bérelni.	 Amikor	 Kazuyával	
szakít	 addigi	 párja,	 kipróbálja	
ezt a szolgáltatást, és nagyon 
aranyosnak és kedvesnek ta-
lálja	 bérelt	 barátnőjét.	 A	 hölgy	
titokban	 akarja	 tartani	 a	 kap-
csolatot,	 de	 gondok	 adódnak,	
amikor kiderül, hogy ugyanarra 
az egyetemre járnak és egymás 
szomszédai. Kazuya rájön, hogy 
a való életben nem is olyan ked-
ves ez a lány.

https://animagazin.hu/magazin/49/
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Lapis Re:LiGHTs

original

Stúdió: 
Yokohama Animation Lab

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Saeki Iori, Mukai Live, 

Kubota	Rise

Ajánló

 Sok helyen láttuk 
már, hogy a zenének milyen 
mágikus	hatásai	 vannak,	pl.	
Macross.	 Ettől	 függetlenül	
ez bizony egy idolanime 
lesz,	 cuki	 lányokkal.	 A	 stú-
dió eddig kisebb munká-
kon dolgozott, legutóbb a 
Miru Tights-on.	 A	 rendezői	
székbe	pedig	Hata	Hiroyuki	
ül	 (Yumekuri, Yuru Yuri Na-
chuyachumi és San Hai).

Leírás
 
 Egy Maesquester 
nevű	 városban	 járunk,	 ahol	
a	 pyroxene	 nevű	 kristály	 az	
energia forrása. A boszorká-
nyoknak nevezett lányok ezt 
felhasználva, dallamokkal 
hívják	elő	a	varázslatot.	Előa-
dásukkal	 így	 képesek	 ször-
nyeket	ölni,	és	persze	vonz-
zák az embereket. Egy lány, 
Tiara, akinek álma, hogy 
ilyen boszorkány legyen, 
megérkezik	a	bosziképző	su-
liba.

Maesetsu!

vígjáték,	slice	of	life

Stúdió: 
Studio Gokumi, AXsiZ

Műfaj: 
történelmi, rejtély

Seiyuuk:
Igarashi Hiromi, Nakamura 

Sakura, Oozora Naomi

Ajánló

	 Szép	 dolog	 az	 álma-
inkért küzdeni, mennyi ani-
me üzeni nekünk. Ebben a 
sorozatban	 pedig	 ez	 lesz	 a	
főtéma.	 Átlagos	 élet-sze-
let rajongóknak ajánlott. A 
manga	harmadik	éve	fut,	így	
konklúzióra	 ne	 számítsunk.	
Stúdiós	 koprodukció	 lesz,	 a	
Gokumi az Endrót és a Toji 
no Mikót,	 az	 AXsiZ	 pedig	 a	
Ulysses:	Jehanne	Darcot ké-
szítette.	 Rendező	 Nobuta	
Yuu, aki a High	School	Fleet 
mögött is állt.

Leírás

	 A	történet	központjá-
ban	 négy	 fiatal	 lány	 áll,	 fia-
talságuk	 csúcsán,	 akik	 azért	
küzdenek, hogy elérjék ál-
mukat.

Maou Gakuin no Futekigousha

light	novel	alapján

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
vígjáték,	fantasy,	mágia,	

romantika, iskola

Seiyuuk:
Suzuki Tatsuhisa, Kusunoki 
Tomori, Natsuyoshi Yuuko

Ajánló

 Mágia, iskola, démo-
nok - sablon triumvirátus. 
Láttunk már sok ilyet, né-
hány	 humoros	 szituáción	 kí-
vül nem sok újat tud adni. A 
light	novel	is	elég	friss,	2018	
óta fut. A Silver Linknél jó ke-
zekben van, értenek a sulihoz 
és a mágiához, lásd Masamu-
ne-kun vagy Illya.	 Tapasztalt	
rendezőt	 is	 kapunk	 Oonum	
Shin személyében, aki az Illya 
sorozatokat vagy a Tasogare 
Otome X Amnesiát	 (AniMag-

zin 19.)	is	irányította.

Leírás

 Anoth, a zsarnok dé-
monkirály, ki embereket és 
isteneket	 győzött	 le,	 elfá-
radt	a	harcokban.	Békés	éle-
tet remélve reinkarnálódik. 
Mikor	2000	évvel	később	fel-
ébred, látja, hogy a világ túl 
békés lett, és a mágia kihaló-
ban van. Hogy visszaszerez-
ze jogos helyét, beiratkozik a 
démonkirály	akadémiára.	És	
mivel nem tudják megmérni 
az erejét, Misha támogatja 
őt,	hogy	feljebb	léphessen	a	
ranglétrán.

https://animagazin.hu/magazin/19/
https://animagazin.hu/magazin/19/
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Monster Musume no Oisha-san

light	novel	alapján

Stúdió: 
ARVO	Animation

Műfaj: 
vígjáték,	ecchi,	fantasy,	

romantika

Seiyuuk:
-

Ajánló

 A félig lány, félig 
szörny lényeket szerintem 
senkinek nem kell bemutat-
ni. Több hasonló is készült 
az	 utóbbi	 időkben,	 elég	 a	
Monster Musume no iru Ni-
chihou-ra	 gondolni.	 Viszont	
a	 címen	 kívül	 semmi	 közük	
egymáshoz. A manga 2016 
óta	fut,	a	stúdiót	pedig	a	Bo-
kutachi	wa	Benkyou	ga	Deki-
nai! során ismerhettük meg. 
A	rendező	is	ugyanaz,	Iwasa-
ki	Yoshiaki,	de	ő	irányította	a	
Hayate no Gotoku 2-t is.

Leírás

 Lindworm városá-
ban az emberek és ször-
nyek együtt élnek. Dr. Glenn 
szörnylányoknak tart fenn 
klinikát. Legyen az kentaur, 
sellő	 vagy	gólem,	Dr.	Glenn	
a legjobb tudása szerint vég-
zi a munkáját. De amikor egy 
bosszantó	karakter	megpró-
bálja	 ellopni	 egy	 hárpia	 to-
jását, vajon miként reagál a 
neves	orvos?

Ochikobore Fruit Tart

4-koma	manga	alapján

Stúdió: 
feel.

Műfaj: 
zene,	slice	of	life

Seiyuuk:
Kondou	Reina,	Moriya	

Kyouka, Shiraishi Haruka

Ajánló
 
 Ez a kiégett idolok egészen 
remek	indítás,	ne	mindig	csak	
a sikeresekkel foglalkozzunk. 
A téma, hogy sikerül-e újra 
népszerűnek	 lenni.	 A	 manga	
még	fut,	Hamayumiba	Sou	írja	
és rajzolja, akinek Hanayama-
ta mangájából 2014-ben már 
készítettek	 animét.	 Akkor	 a	
Madhouse,	most	a	feel.	(Tsuki 
ga Kirei, Oregairu, Hinamat-
suri)	 lesz	 az	 elkövető.	 A	 ren-
dező	 Kawaguchi	 Keiichirou	
(Frame	Arms	Girl,	Mayo	Chiki,	
Nyan	Koi,	Sket	Dance).

Leírás
 
	 A	 Nezumi-sou	 produk-
ciós	 iroda	 negyedik	 kollégi-
umában	 a	 lecsúszott	 idolok	
vannak:	 a	 korábbi	 gyerekszí-
nész,	 Roko	 Sekino,	 a	 zenész	
Hayu Nukui és a modell Ma-
ehara Nina. Sakura Ino, aki-
nek álma, hogy idol legyen, 
épp	beköltözik,	de	pont	akkor	
döntik	 el,	 hogy	 az	 épületet	
lebontják. Egy Kajino Hoho 
által	 vezetett	 új	 projektnek	
köszönhetően	 új	 idolcsapat	
formálódik,	a	Fruit	Tart,	így	el-
kezdhetik	 visszafizetni	 a	 100	
millió jenes tartozásukat.

Peter Grill to Kenja no Jikan

manga	alapján

Stúdió: 
Wolfs Bane

Műfaj: 
vígjáték,	ecchi,	romantika,	

fantasy, hárem, seinen

Seiyuuk:
-

Ajánló

	 Az	 első	 gondolatom	
a	 „facepalm”.	 A	 második,	
hogy	 igen,	 ez	 a	 tipikus	 há-
rem	ecchi,	amiben	kínosabb-
nál	kínosabb	és	persze	annál	
viccesebb	 jelenetek	 vált-
ják	 egymást.	 2017	 óta	 fut	
a manga. A stúdió ezzel az 
animével fog bemutatkozni, 
korábban	 csak	 a	Mao-sama, 
Retry!	 animében segédkez-
tek.

Leírás

	 A	 történet	 középpont-
jában	Peter	Grill	áll,	a	legerő-
sebb	 ember	 a	 világon.	 Van	
egy	 barátnője,	 aki	 szentül	
hiszi, hogy a gyereket a gó-
lya	hozza,	és	kapcsolatuk	két	
évében a kézfogásnál nem 
is jutottak tovább. Közben 
pedig	 Petert	 ostromolják	 az	
olyan	nők,	mint	az	ogre	nővé-
rek vagy egy elf, mivel mind 
erős	gyermeket	szeretnének.	
Peternek el kell kerülnie min-
den	kísértést	és	botrányt,	de	
közben	bűnösnek	érzi	magát	
Luviliával szemben.
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Senyoku no Sigrdrifa

original

Stúdió: 

Műfaj: 
akció,	fantasy

Seiyuuk:
-

Ajánló

 A jó öreg északi mito-
lógia, mit is kezdenének az 
animék nélküle. Egyébként 
repülős	 fantasy	 animének	
jó lehet annak, aki szereti 
a témát. A tavalyi Girly Air 
Force rémesen sikerült, a 
Kouya no Kotobuki azért él-
vezhető	 volt.	 Mindenképp	
pozitívum,	 hogy	 ez	 original	
sorozat. A forgatókönyvet 
Nagatsuki	Tappei,	a	Re:Zero 
alkotója	írja.

Leírás

	 Hirtelen	 oszlopok	 je-
lentek meg a Föld felett, 
ami veszélyezteti az életet. 
Egy	 isten,	akit	Odinnak	hív-
nak,	 segített	 a	 teljes	 vere-
ség szélén álló emberiség-
nek.	Odin	Valkűröket	küld	a	
csatába.	
	 Néhány	évvel	később	
a háború még mindig zajlik. 
Japánban	 három	 képzett,	
de	problémás	valkűr	harcol	
a	 Fudzsi	 felett	 lebegő	 osz-
loppal,	Európából	ezért	egy	
új	pilóta	érkezik	a	japán	val-
kűrökhöz.

Skate-Leading ☆ Stars

original

Stúdió: 
J.C.Staff

Műfaj: 
sport

Seiyuuk:
Uchida	Yuuma,	Furukawa	
Makoto, Kamiya Hiroshi

Ajánló

 Ha	 műkorcsolya,	 akkor	
a Yuri!!!	on	 Ice megkerülhetet-
len,	 ám	 itt	 csoportosan	 jegel-
nek,	 és	 középiskolás	 bishikről	
van	 szó.	 Lány	nézők	 előnyben.	
A	 J.C.Staffot	 szerintem	 nem	
kell bemutatni, legutóbb a Sou-
ma új évadát alkották. A rende-
zői	 feladatot	 Taniguchi	 Gorou	
kapta,	aki	amúgy	a	Code	Geass	
atyja, és egyéb munkáiban is 
inkább	a	 sci-fi	 szakértője,	mint	
a Planetes vagy a Gun	x	Sword. 
Persze ne menjünk el amellett 
sem, hogy igazi seiyuu sztár-
parádé	lesz	itt.

Leírás

	 A	 történet	 középis-
kolás	 fiúkról	 szól,	 akik	 csa-
patban	versenyeznek	a	mű-
korcsolya	 egy	 különleges	
formájában.

The God of High School

webmanhwa

Stúdió: 
MAPPA

Műfaj: 
akció,	kaland,	vígjáték,

fantasy,	harcművészet,	sci-fi

Seiyuuk:
Tachibana	Tatsumaru,	

Kumagai Kentarou

Ajánló

	 A	 harcművészet	 ked-
velői	 nincsenek	 eleresztve	
mostanában,	 így	 nekik	 ér-
demes lehet ránézni erre 
a	 címre.	 A	 MAPPA	 (Yuri on 
Ice,	 Dorohedoro,	 Granblue	
Fantasy), most egy manhwát 
szemelt ki, ami 2011 óta fut. 
Ráadásul	a	rendező	is	koreai,	
Park Seong-Hu, aki a Garo:	
Vanishing	 Line-t is rendez-
te, de dolgozott a Macross	
F-ben és az FMA:B-ben is.

Leírás

	 Minden	 egy	 harcmű-
vészeti	 tornával	 kezdődött,	
ami	a	középiskolai	diákok	kö-
zött zajlott Koreában, hogy 
megtalálják a legjobbat. 
Mori Jin taekwondo mester 
hamarosan szembesül azzal, 
hogy valami sokkal nagyobb 
van a viadal hátterében.
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Folytatások a nyári szezonban, valamint néhány cím, 
amit a covid-19 miatt nyárra toltak!Uzaki-chan wa Asobitai!

manga	alapján

Stúdió: 
ENGI

Műfaj: 
vígjáték,	ecchi,	slice	of	life

Seiyuuk:
Oozora Naomi, 
Akaban Kenji

Ajánló

 Nos, ez bizony tömény 
marhaságnak látszik, hogy 
ez	 pozitív	 vagy	 negatív,	 azt	
majd aki nézi, megtudja. Egy 
futó mangáról van szó, mint 
sok más esetben, amit most 
az	 ENGI	 fog	 adaptálni,	 ko-
rábban	 csak	 a	Hataage! Ke-
mono	Michi	volt önálló mun-
kájuk. A rendezés feladatát 
Miura	 Kazuya	 (DRAMAtical	
Murder, Hattage)	 kapta,	 de	
dolgozott a Soumában is.

Leírás

 Sakurai	Shinichi	egyet-
len	 kívánsága	egy	 kis	 csend	
és béke. De az alsóbb éves 
Uzaki Hanának más terve 
van.	Ő	pörgést,	 szórakozást	
és együtt lógást akar. Kitar-
tása és más vonzó tulajdon-
sága	 egy	 gyönyörű	 kapcso-
lat kezdetét jelenti.

Enn Enn no Shouboutai: 
Ni no Shou

Yahari Ore no Seishun Love 
Comedy wa Machigatteiru. Kan

Haikyuu!!: To the Top 2

Re:Zero kara Hajimeru Isekai 
Seikatsu 2

DanMachi III

Sword Art Online: Alicization - 
War of Underworld Part 2

Baki: Dai Raitaisai-hen

Higurashi no Naku Koro ni 
(2020)


