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100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru

manga	alapján

Stúdió: 
Maho	Film

Műfaj: 
akció,	dráma,	fantasy,	játék,	

shounen

Seiyuuk:
Uemura	Yuuto,	Waki	Azumi,	

Kubota	Risa

Ajánló

	 Isekaijal	 kezdődik	
az	 őszi	 szezonajánló	 (lesz	
még	pár).	A	műfaj	kedvelői	
tovább	 bővíthetik	 a	 listáju-
kat.	A	manga	2016	óta	fut,	
a	stúdiót	még	nem	nagyon	
láthattuk,	a	2018-ban	alapí-
tott	cég	eddig	csak	az	Uchi 
no Ko no Tame naraba ani-
mét	hozta	nekünk.	A	rende-
ző	 is	újonc,	Habara	Kumiko	
eddig	 rendezőasszisztens-
ként	 dolgozott	 az	 Angol-
moisban és a 12-saiban.

Leírás

	 Yotsuya	 Yuusuke	 két	 iskola-
társával,	Shindou	 Iuval	és	Hakozaki	
Kusuével	egy	fura	és	ismeretlen	vi-
lágba	 kerülnek,	 ahol	 mitológiai	 lé-
nyek	 élnek.	 Megérkezésükkor	 egy	
magát	Játékmesternek	nevező	ille-
tővel	találkoznak,	aki	egy	küldetést	
ajánl	 fel	 hőseinknek.	 Segítségképp	
Shindou	 a	 mágus	 kasztot	 kapja,	
Hakozaki	 harcos	 lesz,	 Yotsuya	 pe-
dig…..földműves?!	 Így	 kezdődik	 a	
három	fiatal	kalandja,	nincs	más	vá-
lasztásuk,	 mint	 küldetéseket	 telje-
síteni,	ha	életben	akarnak	maradni,	
és	meg	akarják	védeni	a	valódi	vilá-
got	a	szörnyektől	és	démonoktól.

Adachi to Shimamura

light	novel	alapján

Stúdió: 
Tezuka	Production

Műfaj: 
romantika,	iskola,	yuri,	

slice	of	life

Seiyuuk:
Kitou	Akari,	Itou	Miku,	

Ueda	Reina

Ajánló

	 A	 lányok	 sportolnak	
toposz	 mindig	 jó,	 és	 ebbe	
most	 egy	 kis	 yuri	 is	 került.	
2012	 óta	 fut	 a	 light	 novel,	
Iruma	 Hitoma	 írja,	 akinek	
a Denpa Onna és az Arata 
naru Sekai	 című	 írásából	 is	
készült	már	 anime.	 A	 Tezu-
ka	 Production	 (Dororo, 
Dagashi Kasi, Young Black 
Jack)	 készíti	 az	 animációt,	
a	 rendezést	 pedig	 Kuwaha-
ra	Satoshi	 (Dagashi Kashi 2, 
Black Jack 21)	kapta.

Leírás

 Két lány, akik szeret-
nek	az	 iskola	mellé	 járni,	ta-
lálkoznak	 egy	 edzőterem	
második	 emeletén.	 Ettől	
kezdve	Adachi	és	Shimamu-
ra	 barátsága	 szépen	 alakul,	
miközben	 pingpongoznak	
és	együtt	lógnak.	De	ha	tör-
ténik	valami,	ami	megváltoz-
tatja	 a	 kapcsolatukat,	 akkor	
hogyan	fognak	reagálni?

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	
Pierrot	 főleg	 shounenek-
ben	 utazik,	 lásd	 Black Co-
ver,	 de	 a	 hasonló	 műfajú	
Hero Mask	 is	 tőlük	 jött.	Az	
irányítást	 pedig	 a	 Persona 
animék	 rendezője,	 Taguchi	
Tomohisa	 vette	 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.
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Assault Lily Bouquet

vegyes	média	projekt

Stúdió: 
Shaft

Műfaj: 
mágia,	katonaság,	sci-fi

Seiyuuk:
Iwata	Haruki,	Nishimoto	
Rimi,	Izawa	Mikako

Ajánló

	 Lányok	harcolnak	má-
gikus	 fegyverekkel:	 ~	 8736.	
fejezet.	 Egyedüli	 érdekes-
ség	 egyelőre,	 hogy	 a	 Shaft	
fogja	 készíteni,	 így	 való-
színűleg	 elborult	 dizájnt	 lá-
tunk	majd.	Mondjuk	a	Mado-
kánál nem lehet drogosabb. 
Ezt	 alátámasztja	 a	 rendező,	
Saeki	Shouji	személye	is,	aki	
dolgozott az FLCL-en és a 
Gurren Lagannon, a Houka-
go 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	
tinilányokkal	 képes	 szink-
ronizálni,	 akiket	 Liliesnek	
hívnak.	 Szerte	 a	 világon	 a	
Garden	 akadémián	 képzik	
ezeket a lányokat.

D4DJ First Mix

vegyes	média	projekt

Stúdió: 
Sanzigen

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Fujii	Yukiyo,

Kakihara	Tetsuya,
Touchi	Hiroki

Ajánló

 Ki	kedveli	a	DJ	lányokat?	
Nos,	 aki	 kíváncsi	 rá,	 az	 lessen	
bele	 ebbe	 az	 animébe.	 Telje-
sen	original	a	sztorija,	csak	egy	
játék	 az	 alapja.	 A	 Sanzigen	 a	
Bang Dream	új	évadaival	bebi-
zonyította,	 hogy	 van	 keresni-
valója	 a	 zenei	 animék	 környé-
kén.	Mizushima	Seiji	(Beatless, 
FMA, Gundam00, Slayers Next) 
fogja	rendezni	az	animét,	az	ő	
hozzáértése sem kérdés.

Leírás

	 A	Bushiroad	DJ	témá-
jú	 projektje	 ihlette	 ezt	 az	
animét.

Hanyo no Yashahime

original

Stúdió: 
Sunrise

Műfaj: 
akció,	kaland,	démonok,	

fantasy, történelmi

Seiyuuk:
Tadokoro	Azusa,	Matsumo-
to	Sara,	Komatsu	Mikako

Ajánló

		 Szerintem	ehhez	nem	
sokat	kell	 írnom.	Az	 Inuyas-
hát mindenki ismeri, aki sze-
rette,	 annak	 kötelező	 lesz	
ez	is.	A	cím	teljesen	original,	
a	mangaka,	Takahashi	Rumi-
ko	csak	a	karakterdizájnt	ké-
szítette.	A	stúdió	is	marad	a	
Sunrise,	a	rendező	pedig	Sa-
tou	Teruo	lett,	aki	az	Inuyas-
hán	is	dolgozott	epizódren-
dezőként.

Leírás

	 Sesshoumaru	 és	 Inuyasha	 lányai	
átlépik	 az	 időt!	 A	 feudális	 Japánban	 a	
féldémon	ikrek	Towa	és	Setsuna	egy	er-
dőtűz	miatt	 elvesztik	 egymást.	 Towa	 a	
keresés	közben	egy	rejtélyes	alagúthoz	
ér,	ami	a	modern	Japánba	repíti,	ott	Hi-
gurashi	Kagome	öccse,	Sota	és	családja	
neveli	fel.	10	évvel	később	az	alagút	újra	
megnyílik,	így	Towa	újra	találkozhat	Set-
sunával,	aki	démonvadász	lett,	és	Koha-
kuval	dolgozik.	Azonba	Setsuna	minden	
emlékét	elvesztette	a	nővéréről.	Kago-
me	 és	 Inuyasha	 lányához,	 Morohához	
csatlakozva	a	három	lány	a	korok	között	
kalandozik,	 hogy	 visszanyerjék	 az	 elve-
szett	múltat.
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Hypnosis Mic: Division Rap Battle - Rhyme Anima

egyéb

Stúdió: 
A-1	Pictures

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Shirai	Yuusuke,	Asanuma	
Shintaro,	Hayami	Show

Ajánló

 A	 Hypnosis	 Mic	 játék-
ról	 már	 volt	 cikkünk	 koráb-
ban	 (AniMagazin	 49.), és 
most	 anime	 adaptációt	 kap.	
A	 pasi	 idol	 címek	 szerelme-
sei	örülhetnek.	Az	A-1	Pictu-
res az UtaPri évadaival	 már	
egyszer	bizonyított,	így	talán	
nem	lesz	különösebb	panasz	
semmire.	Ono	Katsumi	lesz	a	
rendező,	aki	a	Hataraki Man 
és 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	 rapcsaták	
dúlnak	 a	 területekért.	 Igazi	
seiyuu	sztárparádé	lesz.

Ikebukuro West Gate Park

regény	alapján

Stúdió: 
Doga	Kobo

Műfaj: 
rejtély

Seiyuuk:
Kumagai	Kentarou,	Tsuchida	

Reiou,	Hanae	Natsuki

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	fu-
tott.	 A	Doga	 Kobo	 főleg	 kis-
lányos	moe	animéiről	 ismert,	
bár	a	legutóbbi	Yesterday wo 
Utattével, mintha ki akarná-
nak	törni	ebből.	Ez	a	cím	is	ezt	
mutatja.	 A	 rendezői	 székbe	
Koshida	 Tomoaki	 (Zoku Tou-
ken 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.

Iwa Kakeru! Sport Climbing Girls

manga	alapján

Stúdió: 
BLADE

Műfaj: 
vígjáték,	drama,	ecchi,	shou-

nen,	slice	of	life,	sport

Seiyuuk:
Uesaka	Sumire,	Ishikawa	Yui,	

Tomita	Miyu

Ajánló

 Lányok	 sportolnak,	
szerintem ennél nem kell 
több, bár a kategóriában 
láttunk	 már	 rosszat	 (Kanda-
gawa Jet Girls)	és	 jót	 is	(Kei-
jo, Dumbbell).	 Szintén	 egy	
manga	 alapján	 készül,	 ami	
2017	 óta	 fut.	 A	 stúdió	 nem	
túl	 régi,	 főleg	OVA-kat	gyár-
tott.	 Viszont	 egy	 tapasztalt	
rendezőt	kap	Amino	Tetsuro	
(Arslan Senki, Futari Ecchi, 
Macross 7) személyében.

Leírás

	 A	történet	központjá-
ban olyan lányok állnak, akik 
szeretnek	falat	mászni,	külö-
nösen	a	mesterségesen	épí-
tettet	kedvelik.	Az	első	éves	
gimis, Kasahara Konomi a 
Hanamiya	 lánygimnázium-
ban	fedezi	fel	ezt	a	sportot.

https://animagazin.hu/magazin/49/
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Jujutsu Kaisen

manga	alapján

Stúdió: 
MAPPA

Műfaj: 
akció,	démonok,	fantasy,	
shounen,	természetfeletti

Seiyuuk:
Nakamura	Yuuichi,	Enoki	
Junya,	Uchida	Yuuma

Ajánló

	 Démonúr	 iskolába	
megy,	 sokadik	 fejezet.	 Volt	
már	 ilyen	 recept	 nem	 egy-
szer,	és	nem	ez	lesz	az	utol-
só.	 A	 nyári	 szezonos	 Maou	
Gakuin	 pont	 ilyen.	 A	 2018	
óta	 futó	mangából	már	 ké-
szült	 egy	 3	 részes	 OVA,	 de	
most	 TV	 adaptációt	 kap	 a	
MAPPA	 (The God of High 
School, Listeners, Dorohe-
doro)	 jóvoltából.	 Park	 Se-
ong-Hu	 (The God of High 
School, Garo: Vanishing Line) 
ül	majd	a	rendezői	székbe.

Leírás

	 Ebben	 a	 világban	 a	 démo-
nok	 gyanútlan	 embereket	 esznek;		
a	 legendás	 démon,	 Sukuna	 darab-
jai	 szétszóródtak	 és	 elvesztek.	 Ha	
bármelyik	 démon	megszerzi	 Suku-
na	testrészeiből	az	erejét,	akkor	el-
pusztíthatná	a	világot.	Szerencsére	
létezik	egy	 iskola,	 ahol	 azok	 tanul-
nak,	 akik	megvédik	 az	 embereket.	
Yuuji	 Itadori	 átlagosnak	 tűnő	 srác,	
de	 hatalmas	fizikai	 ereje	 van.	Min-
den	 sportklub	magának	 akarja,	 de	
inkább	az	okkult	klubba	jár.	Egy	nap	
egy	 lepecsételt	 tárgy	 kerül	 a	 klub	
birtokába,	 de	 semmit	 nem	 tudnak	
arról,	mi	lesz,	ha	feltörik	a	pecsétet.

Kamisama ni Natta hi

original

Stúdió: 
P.A.	Works

Műfaj: 
dráma, fantasy

Seiyuuk:
Hanae	Natsuki,	Sakura	
Ayane,	Ishikawa	Yui

Ajánló

	 Az	utolsó	középiskolai	
nyár	 minden	 japánnak	 fon-
tos, itt most a köbre emelték 
ezt az érzést, de azért egy 
remek nyári kaland lehet az 
anime.	 A	 P.A	 Works	 (Appa-
re-Ranman, Shirobako, Sa-
kura Quest) szeret original 
címeket	 gyártani,	 így	 lezárt	
sztorit	 kapunk.	 A	 rendezői	
pozíciót	pedig	Asai	Yoshiyu-
ki	 (Charlotte, Fate/Apocry-
pha) foglalhatta el.

Leírás

	 Egy	nap	Narukami	You-
ta	 utolsó	 középsulis	 nyarán	
egy	 lány,	 Hina	 jelenik	 meg	
előtte,	 és	 a	 mindentudó	 is-
tennek	nevezi	magát.	Elmon-
dása	 szerint	 a	 világ	 30	 nap	
múlva	 véget	 ér.	Miután	Hina	
bebizonyította,	 hogy	 való-
ban	 isteni	 hatalommal	 bír,	
beköltözik	 Youtához,	 így	 egy	
eseménydús	nyár	 kezdődik	 a	
világ	vége	előtt.

Kami-tachi ni Hirowareta Otoko

light	novel	alapján

Stúdió: 
Maho	Film

Műfaj: 
kaland, fantasy, mágia

Seiyuuk:
Tadokoro	Azusa,	Kuwahara	

Yuuki,	Inoue	Kikuko

Ajánló

	 Egyre	 nevetségesebb	
okokat találnak ki az alkotók 
a	 másik	 világba	 kerülésre.	
Ezenkívül	a	szokásos	recept,	
fantasy	 világ,	 a	 rajongók	
örülhetnek.	A	2017	óta	futó	
regényt	 egy	 fiatal	 stúdió	
hozza	el,	akik	tavaly	készítet-
ték az Uchi no Ko no Tame 
naraba…	 animét.	 A	 rende-
ző	 pedig	 Yanase	 Takeyuki	
(Himegoto, Isekai wa Smart-
phone...) lett.

Leírás

	 Amikor	 a	 39	 éves	
Takebayashi	 Ryoma	 vér-
veszteség	 miatt	 meghalt	
(tüsszentés	 után	 beverte	 a	
fejét	a	földbe),	újjászületett	
8	 éves	 fiúként	 egy	 fantasy	
világban.	 Ryoma	 békés	 éle-
tet	él	az	erdőben	slime-okat	
tanulmányozva.	De	ha	isekai	
fan	vagy…	nos,	tudod,	hogy	
az	élet	nem	ilyen	egyszerű.
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Kimi to Boku no Saigo no Senjou, 
Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen

light	novel	alapján

Stúdió: 
Silver	Link

Műfaj: 
akció,	fantasy,	katonaság,	

romantika

Seiyuuk:
Amamiya	Sora,	Kobayashi	
Yuusuke,	Ishihara	Kaori

Ajánló

	 Az	ismertetőből	egy	do-
log	jutott	eszembe:	Rómeó	és	
Júlia	 sztorija.	 Kissé	 hasonlít,	
nem?	 A	 regény	 2017	 óta	 fut,	
az	 alkotó	 Sei	 Kazane	már	 sok	
mangát	 írt,	 főleg	 fantasy	mű-
fajban,	 de	 ez	 lesz	 az	 első	 ani-
mefeldolgozás.	A	Silver	Linket	
(Non Non Biyori, Maou Gakuin, 
Fate/Illya)	 szeretjük,	 ráadásul	
a	fantasyhoz	is	értenek.	A	ren-
dezői	 székbe	 pedig	 Oonuma	
Shin	 (Fate/Illya, Kokoro Con-
nect, Tasogare Otome x Am-
nesia	 (AniMagazin	 19.)	 ülhe-
tett.

Leírás

	 Egy	 nagy	 háború	 dúl	
a	 fejlett	 Birodalom	 és	 Ne-
bulis,	a	boszorkányok	orszá-
ga	között.	A	fiatal	lovag,	aki	
a	 Birodalom	 legerősebbje,	
találkozik	 a	 rivális	 nemzet	
hercegnőjével.	 Bár	 esküdt	
ellenségek,	a	lovagot	a	szép-
ség	 és	 méltóság,	 a	 herceg-
nőt	az	erő	és	életmód	veszi	
le	 a	 lábáról.	 Vajon	 véget	 ér	
az	örökös	harc?

King’s Raid: Ishi wo Tsugumono-tachi

játék	alapján

Stúdió: 
OLM,	Sunrise	Beyond

Műfaj: 
akció,	kaland,	fantasy,	mágia

Seiyuuk:
Kawanishi	Kengo,	Ozawa	Ari,	

Kakuma	Ai

Ajánló

	 Ez	 egy	 fantasyban	
dús	 őszi	 szezon	 lesz,	 sorra	
jönnek	a	hasonló	animék.	A	
műfaj	kedvelői	el	lesznek	ha-
vazva.	 Viszont	 ez	 egy	 játék-
adaptáció,	amit	a	Sunrise	új	
részlege,	 az	 I.G-től	megvett	
korábbi	Xebec	fog	animálni.	
Hoshino	Makoto	 lesz	 a	 ren-
dező,	aki	főleg	epizódrende-
zőként	 	 (Hayate no Gotoku, 
SAO, Terra e…)	tevékenyke-
dett eddig.

Leírás

	 100	éve	már,	hogy	Kyle	
király	 eltemette	 Ang	 Mun-
dót.	 Most	 a	 béke	 idejében	
a	 tanonc	 lovag,	 Carsel	 gond	
nélkül	 éli	 életét.	 De	 a	 hatá-
ron	 démonok	 megjelenésé-
ről	 szól	 a	 hír,	 és	 Carsel	 vég-
zete	 megváltozik.	 Egy	 bölcs	
vezetésével	 Carsel	 barátokra	
lel,	 és	 elindul	 a	 küldetésére,	
melyben egy szent kardot ke-
res,	amivel	legyőzheti	az	új	el-
lenséget.

Kuma Kuma Kuma Bear

light	novel	alapján

Stúdió: 
EMT2

Műfaj: 
akció,	vígjáték,	fantasy

Seiyuuk:
Kawase	Maki,	Waki	Azumi,	

Hidaka	Rina

Ajánló

	 Az	MMO	 játékok	 ked-
velői	megint	kapnak	egy	ani-
mét,	ráadásul	tele	cuki	moe	
lányokkal.	 2015	 óta	 fut	 a	
regény,	 egészen	 régóta.	 Az	
EMT-t	(Assassins Pride, Ame-
iro Cocoa)	 viszonylag	 keve-
sen	 ismerik,	 nincs	 is	 túl	 sok	
címük.	A	rendezői	széket	pe-
dig	Nobuta	Yuu	(High School 
Fleet, Daitoshokan no Hitsu-
jikai)	kapta.

Leírás

	 A	15	éves	Yuna	szeret	
otthon	 lenni,	 és	 a	 kedvenc	
VRMMO-jával	 játszani,	 akár	
iskola	helyett	is.	Egy	frissítés	
következtében	 egy	 medve	
jelmez	elképesztő	nagy	erőt	
ad	 neki.	 A	 jelmez	 nagyon	
aranyos,	 de	 túl	 ciki	 a	 játék-
ban	viselni.	Végül	azonban	ő	
is	a	játék	világába	kerül,	ahol	
szörnyekkel	és	valódi	mágiá-
val	kell	szembenéznie,	 így	a	
medve	jelmez	lesz	a	legjobb	
fegyvere.

https://animagazin.hu/magazin/19/
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Maesetsu!

original

Stúdió: 
Studio	Gokumi,	AXsiZ

Műfaj: 
vígjáték,	slice	of	life

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	 életsze-
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.	A	rendező	itt	is	No-
buta	Yuu,	mint	az	előző	ani-
ménél.

Leírás

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

Magatsu Wahrheit: Zuerst

játék	alapján

Stúdió: 
Yokohama	Animation	Lab

Műfaj: 
akció,	fantasy,	mágia

Seiyuuk:
Ono	Yuuki,	Abe	Atsushi,	

Yanagita	Junichi

Ajánló

	 Az	 elsőre	 kimondha-
tatlan	 nevű	 anime,	 a	 borí-
tóról	 engem	 elsőre	 a	 Fairy	
Gone-ra	 emlékeztet,	 szóval	
nem	 egy	 középkori	 fantasy	
lesz	 elvileg.	 Játék	 adaptá-
cióról	 van	 szó,	 a	 stúdió	 pe-
dig	 mindössze	 három	 éve	
gyárt	 animét	 (Miru Tights, 
Lapis Re:LiGHTs).	 Az	 irányí-
tás	 Hosoda	 Naoto	 (Hatara-
ku Maou-sama!, Mirai Nikki, 
Shuffle!)	kezébe	került.

Leírás

	 Két	 fiatal	 a	 Wahrheit	
birodalomban	él,	ami	épp	ter-
vezi	 áttelepíteni	 a	 fővárost.	
Egyikük	 Inumael,	 aki	 szál-
lítmányozóként	 dolgozik,	 a	
másik	pedig	Leocaido,	 a	naív	
katona,	aki	a	fővárosban	tölti	
napjait,	és	a	jövőjét	tervezi.

Majo no Tabitabi

light	novel	alapján

Stúdió: 
C2C

Műfaj: 
kaland, fantasy

Seiyuuk:
Hondo	Kaede,	Hikasa	Yoko,	

Hanazawa	Kana

Ajánló

	 Majdnem	a	Kiki,	a	bo-
szorkányfutárra	 emlékeztet	
a sztori, de hasonlóan han-
gulatos	 cím	 lehet.	 2016	óta	
fut	a	regény,	és	szerintem	a	
C2C-nél	 (Hitoribocchi, Shuu-
matsu Nani Shitemasu ka?, 
Harukana Receive)	 jó	 ke-
zekben	 lesz.	 A	 rendezőnek	
járó	 széket	 pedig	 Kubooka	
Toshiyuki	 (Harukana Recei-
ve,	új	Berserk	filmek)	foglal-
hatta el.

Leírás

	 Mi	a	kedvenc	sztorid?	
Egy	 hős,	 aki	 legyőzi	 a	 sár-
kányt és megmenti a her-
cegnőt?	 Vagy	 egy	 kiválasz-
tott,	kinek	végzete	meg	van	
írva?	Nos,	nekem	más	a	ked-
vencem.	 Egy	 boszorkányról	
szól,	akinek	nincs	küldetése,	
csak	száll	a	széllel.	Emberek-
kel	találkozik,	új	helyeket	is-
mer	meg,	és	végül	tanoncot	
fogad	fel,	aki	majd	ugyanezt	
teszi.	 A	 kör	 így	 folytatódik	
tovább.	Most	egy	új	boszor-
kány	indul	útnak.



Anime
023szezon

TartalomjegyzékAniMagazin △

Maoujou de Oyasumi

manga	alapján

Stúdió: 
Doga	Kobo

Műfaj: 
vígjáték,	fantasy,	shounen,	
slice	of	life,	természetfeletti

Seiyuuk:
Minase	Inori,	Matsuoka	

Yoshitsugu,	Yamane	Masashi

Ajánló

	 Ez	 lesz	 aztán	 a	 cuki-
ság	emeletes	 tortája!	Vajon	
mit	 kell	 átvészelnie	 a	 várt	
hősnek?	 Nagy	 tündérme-
se	 a	 2016	 óta	 futó	 manga,	
és	naná,	hogy	a	Doga	Kobo	
(Houkago Teibou Nisshi, 
Dumbbell, Koisuru Aste-
roid)	 hozza	 el	 nekünk.	 A	
rendező	 Yamazaki	 Mitsue	
(Dumbbell, Nozaki-kun	 (Ani-
Magazin	 22.), Tada-kun wa 
Koi wo Shinai), aki már so-
kat	 dolgozott	 a	 stúdióval.

Leírás

	 Réges	 régen	 az	 em-
berek	 igencsak	 diszharmó-
niában	 éltek.	 Egy	 démonki-
rály	 elrabol	 egy	 hercegnőt,	
és bebörtönzi. Hamarosan 
érkezik	 a	 hős,	 aki	megmen-
ti,	de	addig	mit	csinál	a	her-
cegnő?	 A	 Teddy	 maci	 őrők	
denevér	szárnyakkal	nagyon	
jók,	de	a	cella	unalmas,	ezért	
úgy	dönt,	hogy	a	hosszú	órá-
kat	alvással	tölti	ki…	Már	ha	
kényelmes lenne, és nem 
szenvedne	inszomniától.

Munou na Nana

manga	alapján

Stúdió: 
Bridge

Műfaj: 
pszichológia,	shounen,	ter-

mészetfeletti, thriller

Seiyuuk:
Ookubo	Rumi,	Nakamura	
Yuuichi,	Shimono	Hiro

Ajánló

	 Fiatalok	iskolája	a	Föld	
védelme	 érdekében	 800.	
rész.	Szezononként	van	 leg-
alább	egy	ilyen.	A	manga	eb-
ben	 az	 esetben	 is	 fut	még,	
2016	óta.	A	stúdiót	kevesen	
ismerik,	 főleg	 bedolgozott	
(Fairy Tail, Saint Seiya) ed-
dig,	 csak	 pár	 saját	 sorozata	
van	 (Yu☆Gi☆Oh!: Sevens, 
Oushitsu Kyoushi Heine).	 A	
rendező	 is	 elég	 újonc	 még	
a	 szakmában:	 Ishihara	 Shin-
jinek	 ez	 az	 első	 rendezése,	
eddig	 rövid	 special	 animé-
ken dolgozott.

Leírás

	 20XX.	A	Földet	megtá-
madták	a	szörnyek,	így	az	em-
beriség	 ellenségeivé	 váltak.	
Hogy	a	válságot	kezeljék,	egy	
iskola	alakult,	ahol	a	különle-
ges	 képességekkel	 rendelke-
ző	 tiniket	 képzik.	 A	 kiválasz-
tottak	 felrúghatják	a	valóság	
szabályait,	 azonban	 van	 egy	
kívülálló,	aki	képességek	híján	
kerül	be	az	egyik	 iskolába.	Ő	
az	 intelligencia	 és	 a	manipu-
láció	segítségével	győzi	 le	az	
ellenséget.

Noblesse

webmanhwa	alapján

Stúdió: 
Production	I.G

Műfaj: 
akció,	fantasy,	iskola,	vámpír

Seiyuuk:
Shingaki	Tarusuke,	Hirakawa	

Daisuke,	Oda	Hisafumi

Ajánló

	 Hölgyek,	 figyelem!	
Bishik,	 vámpírok,	 sznobsá-
gok.	 Egészen	 rég	 volt	 ilyen	
(vagy	csak	én	nem	követem).	
Egyébkén	 a	 címből	 készült	
már	egy	ONA	2016-ban.	A	jó	
hír,	 hogy	 a	manhwa	 befeje-
zett,	tavaly	ért	véget.	Az	I.G-t	
szerintem senkinek nem kell 
bemutatni,	minőségi	munka	
várható,	 valamint	 tapasz-
talt	rendezőt	 is	kapott	Tada	
Shunsuke	(Kuroko no Basket, 
Starmyu) személyében.

Leírás

	 Raizel	 felébred	 820	
éves	álmából.	Ő	a	Noblesse,	
az	 igazi	 tiszta	 vérű,	minden	
más	 nemes	 védelmezője.	
Raizel	 védelme	 érdekében	
szolgája,	 Frankenstein	 be-
íratja	 a	 Ye	 Ran	 középis-
kolába, ahol a Noblesse 
megtanulja	 az	 emberi	 világ	
szokásait	osztálytársai	segít-
ségével.	 Azonban	 a	 világot	
irányító	 Unió	 kémeket	 küld	
Raizel	 ellen,	 hogy	 megvéd-
jék	tőle	a	körülötte	lévőket.

https://animagazin.hu/magazin/22/
https://animagazin.hu/magazin/22/
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Ochikobore Fruit Tart

4-koma	manga	alapján

Stúdió: 
feel.

Műfaj: 
zene,	slice	of	life

Seiyuuk:
Nitta	Hiyori,	Shiraishi	
Haruka,	Moriya	Kyouka

Ajánló

	 Ez	 a	 kiégett	 idolok	
egészen	 remek	 indítás,	 ne	
mindig	 csak	 a	 sikeresek-
kel	 foglalkozzunk.	 A	 téma,	
hogy	 sikerül-e	 újra	 népsze-
rűnek	 lenni.	 A	 manga	 még	
fut,	Hamayumiba	Sou	írja	és	
rajzolja,	 akinek	Hanayamata	
mangájából	 2014-ben	 már	
készítettek	 animét.	 Akkor	 a	
Madhouse,	most	a	feel.	(Tsu-
ki ga Kirei, Oregairu, Hina-
matsuri)	az	elkövető.	A	ren-
dező	 Kawaguchi	 Keiichirou	
(Frame Arms Girl, Mayo Chi-
ki, 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.

Senyoku no Sigrdrifa

original 

Stúdió: 
A-1	Pictures

Műfaj: 
akció,	fantasy

Seiyuuk:
Kikuchi	Sayaka,	Ichimichi	

Mao,	Hieda	Nene

Ajánló

	 A	jó	öreg	északi	mito-
lógia, mit is kezdenének az 
animék	 nélküle.	 Egyébként	
repülős	fantasyként	jó	lehet	
annak,	aki	szereti	a	témát.	A	
tavalyi	Girly Air Force réme-
sen	sikerült,	a	Kouya no Ko-
tobuki	 azért	 élvezhető	 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	hívnak,	se-
gített	a	teljes	vereség	szélén	
álló	emberiségnek.	Odin	Val-
kűröket	küld	a	csatába.	
	 Néhány	 évvel	 később	
a	 háború	 még	 mindig	 zajlik.	
Japánban	három	képzett,	de	
problémás	 valkűr	 harcol	 a	
Fudzsi	 felett	 lebegő	 oszlop-
pal,	Európából	ezért	egy	új	pi-
lóta	érkezik	a	japán	valkűrök-
höz.

Taiso Samurai

original

Stúdió: 
MAPPA

Műfaj: 
sport

Seiyuuk:
Namikawa	Daisuke,	Horiuchi	

Kenyuu,	Kaji	Yuki

Ajánló

	 Sokféle	 sportról	 volt	
már anime, most a tornászok 
kerülnek	 előtérbe.	 És	 úgy	
néz	 ki,	 a	 MAPPA	 (Yuri!!! on 
ICE, Dorohedoro, The God of 
High School)	komolyan	is	ve-
szi	 a	 címet.	 Sportrajongók-
nak	 mindenképp	 érdemes	
nézni.	A	rendező	viszont	kez-
dő,	 Shimizu	 Hisatoshi	 (Kou-
kyoushihen Eureka Seven 
Hi-Evolution 1),	 meglátjuk	
hogy remekel.

Leírás

 2002-ben a korábban 
erős,	japán	férfi	tornász	csa-
pat	 tagja,	 Aragaki	 Joutarou	
többé	 nem	 képes	 verse-
nyezni.	 Mindennap	 edzett,	
míg	 Amakusa,	 az	 edző	 arra	
nem	 kérte,	 hogy	 vonuljon	
vissza.	Egy	bizonyos	találko-
zás	 viszont	 megváltoztatja	
Aragaki	sorsát.
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Tonikaku Kawaii

manga	alapján

Stúdió: 
Seven	Arcs

Műfaj: 
vígjáték,	romantika,	shounen

Seiyuuk:
Kitou	Akari,	Enoki	Junya

Ajánló

 Egy	 kis	 romantika	 így	
a	 végére,	mert	 az	 is	 kell,	 jó	
kikapcsolódás	 lehet	 a	 stílus	
kedvelőinek.	A	manga	2018	
óta	 fut;	 alkotója,	 Kenjirou	
Hata	 a	 Hayate	 no	 Gotoku	
szerzője	 is.	 A	 Seven	 Arcs	
(Arte, Nanoha) mostanában 
kevésbé	 volt	 aktív,	 de	 kezd	
ismét	 visszatérni.	 Az	 irányí-
tást	pedig	 Ikehata	Hiroshira	
bízták	 (Akiba’s Trip The Ani-
mation, FLCL Progressive, 
Uchuu Senkan Tiramisù), aki-
nek nem hiszem, hogy megy-
gyűlt	vele	a	baja.

Leírás

 Yuzai	Nasa	első	 látás-
ra	beleszeret	a	rejtélyes	Tsu-
kasába.	 Amikor	 bevallja	 ér-
zelmeit,	a	következő	választ	
kapja:	 „randizok	 veled,	 de	
csak,	 ha	 összeházasodunk”.	
Így	 veszi	 kezdetét	 Nasa	 és	
Tsukasa	 aranyos	 szerelmi	
élete.

Yuukoku no Moriarty

manga	alapján

Stúdió: 
Production	I.G

Műfaj: 
rejtély,	pszichológiai,	shou-

nen

Seiyuuk:
Saitou	Souma,	Furukawa	
Makoto,	Satou	Takuya

Ajánló

 Tény	 és	 való,	 hogy	 a	
Holmes	 történetek	 kimerít-
hetetlenek,	 de	 Moriartyról	
még	nem	volt	külön	anime,	
egészen	 érdekes	megvilágí-
tásba	kerülhet	a	karakter.	A	
manga	2016	óta	fut,	alkotó-
ja	Takeuchi	Ryousuke,	aki	az	
All You Need is Kill mangát is 
írta.	A	stúdió	a	jól	ismert	I.G,	
a	 rendező	 pedig	 a	 szintén	
tapasztalt	 Nomura	 Kazuya	
(Black Fox, Joker Game, Kaze 
ga Tsuyoku Fuiteiru) lett.

Leírás

 A	 történet	 főszerep-
lője	 James	 Moriarty,	 kinek	
felfedezhetjük	 a	 motiváci-
óit,	 hogyan	 vált	 az	 Egyesül	
Királyság	 leghírhedtebb	bű-
nözőjévé.

Néhány folytatás az őszi szezonban!

Strike Witches: 
Road to Berlin Danmachi 3

Mahouka Koukou no 
Rettousei: Raihousha-hen Golden Kamuy 3


