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2.43: Seiin Koukou Danshi Volley-bu

regény alapján

Stúdió: 
David Production

Műfaj: 
iskola, sport

Seiyuuk:
Umehara Yuuichirou, 

Ono Kenshou, Aou Shouta

Ajánló

 Röplabdás anime, 
ami nem a Haikyuu. De 
hát ki mondta, hogy nem 
üthet más a labdába az is-
mert cím mellett. Egy re-
gényadaptációról van szó, 
ami 2015 óta fut. A David 
Productionról csak annyit 
mondok, hogy JoJo és Ha-
taraku Saibo, és mindenki 
képben is lesz a minőség-
gel. A rendezői széket Ki-
mura Yasuhiro (JoJo Part 
5: Ougon no Kaze) kapta 
meg.

Leírás

 Haijima Kimichika röp-
labdajátékos, visszaköltözik 
Fukuiba, ahol a gyerekkorát 
töltötte. Itt újra találkozik 
egykori barátjával, Kuroba 
Yunival, akivel egy régi ve-
szekedés miatt romlott meg 
a viszonya. Elkezdik a Seiin 
középiskolát és csatlakoz-
nak a röpiklubhoz, ahol Aoki 
és Kanno lesz a társuk. Cél a 
nemzeti bajnokság. 
 Ám előtte a közép-
sulis tornát kell legyűrniük, 
ami nem lesz könnyű.

Back Arrow

original

Stúdió: 
Studio VOLN

Műfaj: 
akció, fantasy, mecha

Seiyuuk:
Ono Kenshou, Ozawa Ari, 

Kaji Yuki

Ajánló

 Egy új mecha sorozat, 
rég láttunk ilyet, a műfaj 
rajongói mostanában kicsit 
el vannak hanyagolva, szó-
val ez most jól jön. A Studio 
VOLN (Ushio to Tora, Kara-
kuri Circus (AniMagazin 50.)) 
fogja készíteni, akik eddigi 
szerény felhozataluk elle-
nére jól dolgoznak. Rende-
zőnek sikerült egy sci-fi, me-
cha szakértőt megszerezni, 
Tanuguchi Goro (Active 
Raid, Code Geass, Revisions) 
személyében.

Leírás

 Ringarindo területét 
fal veszi körül, védi és óvja 
az ott élőket. A fal az isten, 
és Ringarindo alapja. 
 Egy nap, egy rejtélyes 
férfi, aki Back Arrownak ne-
vezi magát megjelenik Essha 
faluban. Arrow elvesztette a 
memóriáját, csak egy dolog-
ra emlékezik: „A fal másik 
oldaláról jöttem”. Hogy visz-
szaszerezze a memóriáját, 
Arrow átmegy a falon túlra, 
miközben saját magával is 
meg kell küzdenie.

Ex-Arm

manga alapján

Stúdió: 
Visual Flight

Műfaj: 
akció, sci-fi, seinen

Seiyuuk: 
Kitou Akari, Komatsu Mikako

Ajánló

 Már kétszer elhalasz-
tott címről van szó, talán 
most elindul. Nekem hir-
telen Robotzsaru érzetem 
lett tőle. Főleg akcióköz-
pontú animének néz ki, sok 
harccal. Egy 2015-2019 kö-
zött készült mangát adap-
tál, aminek van egy jelenleg 
is futó folytatása. A stúdió 
teljesen újonc, kiderül, mit 
tesznek le az asztalra. Kimu-
ra Yoshikatsu rendezőnek 
is ez lesz az első munkája.

Leírás

 Natsume Akira egy 
középsulis diák, akinek csak 
az agyát sikerült megmen-
teni egy tragikus közleke-
dési baleset után. Most az 
EX-ARM különleges rendőri 
egységgel működik együtt, 
hogy visszaszerezze elve-
szett emlékeit és testét.

https://animagazin.hu/magazin/50/
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Gekidol

original

Stúdió: 
Hoods Entertainment

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Satou Amina, Hanazawa 

Kana, Akiyoshi Aya 

Ajánló

 
 Idolkodunk, csak ez-
úttal a környezet kicsit le-
pusztultabb. De aki szereti 
a műfajt, az tehet vele egy 
próbát. A Hoods (3D Kanojo, 
Drifters, Marchen Madchen) 
ezúttal egy original animét 
ad nekünk, amit Ueda Shige-
ru (Marchen Madchen, Ere-
mentar Gerad) fog rendezni.

Leírás

 Öt év telt el a rejté-
lyes katasztrófa óta, mely-
ben egy város hirtelen el-
tűnt. Egy lánycsoport, a 
Theatrical Material Syste-
met használva 3D holog-
ramként jelenik meg a szín-
padon a posztapokaliptikus 
város újjáépítése során.

Horimiya

manga alapján

Stúdió: 
CloverWorks

Műfaj: 
vígjáték, romantikai, iskola, 

shounen, slice of life

Seiyuuk:
Uchiyama Kouki, Tomatsu 

Haruka, Kozakai Yurie

Ajánló

 Egy szimpla roman-
tikus vígjátékra számítha-
tunk, bizonyára sok jókedv-
vel és persze drámával. Egy 
2011 óta futó mangáról 
van szó, így alapanyag van 
bőven, az animációt pedig 
a CloverWorks (Fugou Kei-
ji, Fate/Babylonia, Bunny 
Girl Senpai, Yakusoku no 
Neverland) készíti. Remél-
hetőleg a minőségre nem 
lesz panasz. A rendezői szé-
ket pedig Ishihama Masashi 
(Persona 5, Shinsekai Yori) 
kapta.

Leírás

 Hori Kyouko okos, 
attraktív és népszerű a suli-
ban. Osztálytársa, Miyamura 
Izumi viszont unalmas és ko-
mor, így „lúzer fanboynak” 
nevezik. De miután Miya-
mura megváltozott és ki-
tetoválta magát, megjelenik 
Hori előtt, így a két hasonló-
an eltérő tinédzser felfede-
zi, hogy minden történetnek 
több oldala van.

Hortensia Saga

játék alapján

Stúdió: 
LIDENFILMS

Műfaj: 
akció, fantasy, kaland, 

mágia

Seiyuuk:
Horie Yui, Hosoya 

Yoshimasa, Eguchi Takuya

Ajánló

  Egy kis fantasy kaland 
a birodalomért, sok harccal 
és baráti segítőkkel. Újabb 
húzás a sablonkalapból. 
Nem is meglepő, hogy egy 
játékadaptációról van szó. 
A Lidenfilmssel (Kitsutsuki 
Tanteidokoro (AniMagazin 
57.), Tejina-senpai, Haneba-
do!) nem szokott minősé-
gi gond lenni, reméljük így 
marad. A rendezői posztot 
Nishikata Yasuto (Killing Bi-
tes, Nanatsu no Taizai mo-
vie) vitte.

Leírás

 
 Három évvel ezelőtt 
a királyt elárulta és meggyil-
kolta az egyik herceg, aki sa-
ját belátása szerint újjáépí-
tette a birodalmat. De most 
az igazi trónörökös nagyko-
rú lett, férfinak álcázva ma-
gát barátaival egy küldetés-
re indul, hogy megmentse a 
birodalmat.

https://animagazin.hu/magazin/57/
https://animagazin.hu/magazin/57/
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I★Chu: Étoile Stage

játék alapján

Stúdió: 
Lay-duce

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Toyonaga Toshiyuki, KENN, 

Matsuoka Yoshitsugu

Ajánló

 Idol fiúk, idolosdit ta-
nulnak, idol iskolában. Höl-
gyek figyelem. Ahogy sok 
más a műfajban, ez is játék 
alapján készül. A Lay-duce 
(Release the Spyce, Class-
room crisis) nem igazán for-
gott ebben a műfajban, meg-
látjuk, mit kezdenek vele. A 
rendező viszont tapasztalt, a 
Golden Kamuyt és a Gosickot 
is irányító Nanba Hitosi sze-
mélyében.

Leírás

 Egy híres tehetségku-
tató ügynökség az Ailedore 
iskolát alapított Etoile Vio 
School néven, hogy képezze 
a kezdő idolokat.

Idoly Pride

original

Stúdió: 
Lerche

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Kanda Sayaka, Toyosaki Aki, 

Shutou Yukina

Ajánló

 Ismét egy idol anime, 
azonban a leírásból ez kevés-
bé tűnik rózsaszín ködbe bur-
kolva, mint társai. Reméljük 
realisztikusabb lesz. A Lerche 
sokaknak ismerős lehet, több 
animéről, mint a Kanata no 
Astra, Given, Asobi Asobase. 
Egy újonc rendezőt kap Ki-
mone Yuu személyében, aki 
eddig csak az Asobi Asobase 
animében volt segédrende-
ző.

Leírás
 Hogy idol lehessek, véremet 
adtam, verejtékeztem, sírtam. De 
így is tovább haladok, tündökölni 
akarok, azt akarom, hogy én legyek 
az első. Mosolyogni akarok, hogy 
álmaim valóra váljanak. Vissza aka-
rok nézni az emberek tengerére. 
Azt akarom, hogy észrevegyenek, 
hogy legyőzzem az akadályokat. 
Csak büszkeség van bennem. 
 Senki sem születik a rivalda-
fénybe, mindenki gyenge, egyedül 
azok jutnak fel a csúcsra, akik nem 
törnek meg. Ez a történet olyan 
idolokról szól, akik nagy álmokat 
dédelgetve ismerik meg a nyers va-
lóságot.

 

Jaku-Chara Tomozaki-kun

light novel alapján

Stúdió: 
Project No.9

Műfaj: 
dráma, hárem, romantika, 

iskola

Seiyuuk:
Satou Gen,

Kanemoto Hisako,
Shimazaki Nobunaga

Ajánló

 Egy pasi, sok csaj, sok 
drámával, konklúzió nél-
kül. A hárem animék ked-
velőinek ajánlott. Egy 2016 
óta futó light novel adja az 
alapot. A Project No.9 is-
merős a műfajban (HxEros,  
Watashi, Nouryoku wa Hei-
kinchi, Netoge), így különö-
sebb gond nem lesz. 
 A rendező Yanagi 
Shinsuke (Ryuuou no Oshi-
goto!, Netoge, Tenshi no 
3P!), aki már dolgozott a stú-
dióval.

Leírás

 Tomozaki a legjobb 
gamer Japánban, és az a 
véleménye, hogy a valóság 
az egyik legrosszabb játék: 
nincsenek tiszta szabályok a 
győzelemre, kiegyensúlyo-
zatlan és semmi sem logikus 
benne. De aztán találko-
zik egy másik gamerrel, aki 
olyan jó, mint ő, a lány pedig 
felajánlja, hogy megtanítja 
pár hasznos fogásra.
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Kai Byoui Ramune

manga alapján

Stúdió: 
Platinum Vision

Műfaj: 
pszichológiai, shounen, 

természetfeletti

Seiyuuk:
Nagatsuka Takuma, 

Uchida Yuuma

Ajánló

 Nem biztos, hogy 
ilyen sztorialappal most ér-
demes animét indítani, de 
ettől még lehet jó. A manga 
még fut, 2017-ben startolt. 
A Platinum Vision stúdió a 
Kono Oto Tomaréval sokak 
szívébe belopta magát, ko-
rábban nem volt annyira 
sikeres. Ooba Hideaki ren-
dező viszont elég tapasz-
talt annak ellenére, hogy 
viszonylag ismeretlen címe-
ket rendezett. Ilyen az Arad, 
Denku Chou Tokkyuu Hikari-
an, Neko no Sumu Shimai.

Leírás

 Amíg az embereknek 
van szívük, addig mindig 
lesz, aki szenved. Egyszer 
csak valami „fura” befészkel-
te magát az emberek agyá-
ba, és egy különös kór jelent 
meg a testükben. A rejtélyes 
betegség ismeretlen, de lé-
tezik. Egy orvos és tanítvá-
nya harcolnak ellene, ami 
a modern gyógyszereknek 
sem sikerül. Ramune nem 
néz ki orvosnak, de mikor 
találkozik a betegséggel, ha-
mar feltárja annak gyökerét, 
így képes gyógyítani.

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

light novel alapján

Stúdió: 
TNK

Műfaj: 
ecchi, fantasy

Seiyuuk:
Hozumi Yuya,

Ishigami Shizuka,
Shibuya Ayano

Ajánló

 Ismét egy fantasy, 
ecchivel leöntve, vagy for-
dítva, ahogy tetszik. A light 
novel 2017 óta fut, TNK-t 
pedig sokan ismerhetik a 
High School DxD miatt, vi-
szont a legutóbbi Kanda-
gawa Jet Girl rémesre si-
keredett. Mindenesetre az 
ecchihez értenek. Asaoka 
Takuyának ez lesz az első 
rendezése, de dolgozott a 
Dorei-ku, a Kabukichou Sher-
lock (AniMagazin 55.) és a 
Senran Kagura animékben is.

Leírás

 Keyaru - akit folyton 
csak kihasználnak - egy nap 
rájön, hogy a gyógyító va-
rázsló a legerősebb osztály. 
Mire azonban ki tudta vol-
na használni, elvették tőle. 
Ezért úgy határozott, va-
rázslatot szór a világra, hogy 
visszamenjen négy évet és 
megváltoztasson mindent.

Kemono Jihen

manga alapján

Stúdió: 
Ajia-do

Műfaj: 
akció, shounen, 
természetfeletti

Seiyuuk:
Hanae Natsuki, Fujiwara

 Natsumi, Murase Ayumu

Ajánló

 Egy kis misztikus shou-
nen, démonokkal, és ahogy 
egy shounenhez illik, az alap-
jául szolgáló manga 2016 óta 
fut. Az animációt az Aija-do 
(Honzuki no Gekokujou, Ka-
kushigoto) készíti, rendező-
nek pedig Fujimori Masayát 
(Fairy Tail movie 1, Shuumat-
su no Izetta) szemelték ki.

Leírás

 Inugami faluban egy 
éjszaka alatt számos állat-
tetemet találnak. Egy nyo-
mozó érkezik Tokióból, hogy 
felderítse az ügyet. Össze-
barátkozik egy fiúval, aki suli 
helyett neki segít. A társasá-
got kerülő fiút, Dorota-bou-
nak becézik a mocsárban élő 
youkai után. A természetfe-
letti ügyben a fiúról elkép-
zelhető, hogy nem csak a 
neve ered a youkaioktól.

https://animagazin.hu/magazin/55/
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Kumo desu ga, Nani ka?

light novel alapján

Stúdió: 
-

Műfaj: 
akció, kaland, vígjáték, drá-
ma, fantasy, seinen, termé-

szetfeletti

Seiyuuk:
Yuuki Aoi

Ajánló

 Ki szereti a pókokat? 
Nyilván nagyon sokan, er-
ről híresek. Mindenesetre 
egy szép példány lesz eme 
anime főhőse, fantasy kör-
nyezetben. A regény 2015 
óta fut, viszont a stúdió az 
ajánló írásáig nem derült 
ki. Ugyanez érvényes a stáb 
többi tagjára.

Leírás

 Én, a főszereplő, egy 
átlagos gimis lány voltam, 
de hirtelen, reinkarnálód-
tam egy fantasy világban, 
pókszörny formájában. Rá-
adásul egy dungeonban, 
tele gonosz szörnyekkel. 
Tudásomnak és pozitív hoz-
záállásomnak köszönhetően 
pókhálóval győzöm le őket.
Kezdetét veszi a harc a túl-
élésért, egy erős lánnyal az 
egyik legalacsonyabb szintű 
szörny testében. 

Maiko-san Chi no Makanai-san

manga alapján

Stúdió: 
-

Műfaj: 
shounen, slice of life

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Gésákról vagy gésa ta-
noncokról ritkán látunk ani-
mét, így remek színfolt le-
het a szezonban annak, aki a 
különlegeseket keresi. Egye-
lőre stábinfó nem áll rendel-
kezésre, de az biztos, hogy 
egy 2016 óta futó mangát 
adaptál.

Leírás

 Kiyo és Sumire a két 
barát Aomoriból Kiotóba ér-
keznek, hogy maikók (gésa 
tanoncok) legyenek. Ez Su-
mirének sikerül, de Kiyo se 
nem szerencsés, se nem te-
hetséges. Kulináris képessé-
gei viszont kimagaslóak, így 
ezzel segíti Sumirét és a töb-
bi maikót.

Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu

light novel alapján

Stúdió: 
Studio Bind

Műfaj: 
dráma, fantasy, mágia

Seiyuuk:
Uchiyama Yumi, Kakuma Ai, 

Kohara Konomi

Ajánló

 Huu, emberek. Nos, 
amikor ezt olvastam én fel-
nevettem. Inkább nem írok 
semmit, isekai, pont. Kicsit 
telített a műfaj piaca. 2014 
óta fut a light novel, és a 
stúdiónak ez lesz az első 
munkája. Okamoto Mana-
bu (Gamers!) foglalhatja el a 
rendezői széket.

Leírás

 Éppen akkor, amikor 
egy munkanélküli 34 éves 
otaku zsákutcába kerül az 
életében, és elhatározza, 
hogy újrakezdi, elüti egy te-
herautó, és meghal. Újszü-
löttként találja magát egy 
fura, kardokkal és mágiával 
teli másik világban. Ő Ru-
deus Grayrat, akinek meg-
maradtak előző életéből az 
emlékei. Az ő életét követ-
hetjük nyomon csecsemő-
kortól a felnőttkorig, egy 
szép, de veszélyes világban, 
hogy megváltsa magát.
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Ore dake Haireru Kakushi Dungeon: 
Kossori Kitaete Sekai Saikyou

light novel alapján

Stúdió: 
Okuruto Noboru

Műfaj: 
akció, kaland, fantasy

Seiyuuk:
Osaka Ryota, Tomita Miyu, 

Horie Yui

Ajánló

 Szerintem minden 
fantasy rajongó ilyen dunge-
onra vágyik. Már csak a pasi-
nak kell felnőnie a feladat-
hoz. A regény 2017 óta fut, 
a stúdió viszonylag új, de 
az Isekai Maou to Shoukan 
Shoujo 2. évadát is ők készí-
tik. Oonishi Kentának ez lesz 
az első rendezése, de olyan 
címeken dolgozott, mint a 
Donten ni Warau, 3-gatsu no 
Lion, Grand Blue).

Leírás

 A rejtett katakom-
ba az a hely, ahol legendás 
kincsek és tárgyak vannak. 
Egy elszegényedett nemesi 
család harmadik fia hallott 
erről a helyről. Megszerzi 
azt a tudást, amivel alkot-
hat, átadhat, módosíthat 
képességeket. A használatá-
hoz pontokat kell gyűjtenie, 
olyan feladatok végrehatj-
tásával, mint a finom ételek 
fogyasztása, vagy szexuális 
tevékenység az ellenkező 
nemmel.

Praeter no Kizu

vegyes média projekt

Stúdió: 
GoHands

Műfaj: 
akció, szupererő

Seiyuuk:
Arthur Lounsbery,
Hatanaka Tasuku,

Masuyama Takeaki 

Ajánló

 A csábító külső, bishis 
belsőt takar, szóval a höl-
gyek figyelmébe ajánlom. A 
Gohandsól (K, Seitokai Yaku-
indomo) már jó régóta nem 
hallottunk, úgy fest vissza-
tértek. Az irányítást pedig 
Suzuki Shingo (Coppelion, 
Hand Shakers, K) kapta.

Leírás

 A tokiói Akatsuki kü-
lönleges gazdasági körzetet 
a Sakishima Holding cégóriás 
irányította, de a csőd után a 
terület kormánya összeom-
lott. A zóna törvényen kívüli 
terület lett. Különleges ké-
pességű emberek, akik ere-
jét tetoválás zárja le, védik a 
városrészt. Csapatokra oszla-
nak: Helios, a város védelme-
zői, Artemis, a szervezetük 
védelmezője és Közbizton-
sági különleges osztály, a 
törvény és rend képviselői.

SK∞

original

Stúdió: 
Bones

Műfaj: 
sport

Seiyuuk:
Kobayashi Chiaki, Hatanaka 

Tasuku, Ono Kensho

Ajánló

 Újabb sportág az ani-
mék körében, amit én még 
nem láttam: a gördeszka. 
Ráadásul egy original címet 
hoz nekünk a jól ismert Bo-
nes (BnHA, Carole&Tuesday, 
Bungo Stray Dogs). Rende-
zőnek pedig Utsumi Hirokót 
(Banana Fish, Free!) találták 
meg.

Leírás

 A középiskolás Reki 
korcsolyázó és nagy rajon-
gója az „S”-nek, a titkos és 
veszélyes gördeszkás ver-
senynek, amit egy elhagya-
tott bányában tartanak. Reki 
a Japánba visszatérő Langát 
elviszi egy ilyen versenyre. 
Bár nincs semmilyen gör-
deszkás tapasztalat, mégis 
az „S” világában találja ma-
gát.
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Skate-Leading ☆ Stars

original

Stúdió: 
J.C.Staff

Műfaj: 
sport

Seiyuuk:
Kamiya Hiroshi,

Furukawa Makoto,
Uchida Yuuma

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 
Souma új évadát alkották. A 
rendezői feladatot Taniguchi 
Gorou kapta, aki amúgy a Code 
Geass atyja, és egyéb munkái-
ban is inkább a sci-fi szakértő-
je, mint a Planetes vagy a Gun 
x Sword. Persze ne menjünk 
el amellett sem, hogy iga-
zi seiyuu sztárparádé lesz itt.

Leírás

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

Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban
 no Machi de Kurasu Youna Monogatari

light novel alapján

Stúdió: 
LIDENFILMS

Műfaj: 
kaland, vígjáték, fantasy

Seiyuuk:
Hanamori Yumiri, Kayano Ai, 

Asahina Madoka

Ajánló

 Egy fantasy a nagy 
erejű főhősről. Valaki megint 
kreatív volt. Egy 2017 óta 
futó regény az anime alap-
ja, szóval itt se számítsunk 
befejezésre. A Lidenfilms 
(Kitsutsuki Tanteidokoro 
(AniMagazin 57.), Tejina-sen-
pai, Hanebado!) nagyon 
belehúzott a szezonban, 
három animéjük is startol. 
Migmi, mint rendező pedig 
most debütál a szakmában.

Leírás

 Az optimisa Llyod 
egyetlen célja/álma hogy a 
fővárosban katona legyen. 
Viszont a falubeliek őt tartják 
a leggyengébbnek a faluban. 
Azonban senki sem veszi ész-
re közülük, hogy valójában az 
egyik legveszélyesebb kata-
komba mellett élik minden-
napjikat, ami mások számára 
maga az apokalipszis. Így csak 
mikor Llyod elindul kalandjá-
ra a királyság többi részébe, 
derül ki, hogy főhősünk meny-
nyire erős.

Tenchi Souzou Design-bu

manga alapján

Stúdió: 
Asahi Production

Műfaj: 
vígjáték, fantasy, seinen, 

slice of life

Seiyuuk:
Hara Yumi, Enoki Junya, 

Kino Hina

Ajánló

 Nah ez egy nagyon 
mókás és néhol talán fárasz-
tó fantasy lesz, de legalább 
kicsit egyedibb társainál. 
2017 óta futó mangát adap-
tál az amúgy régi, de nem túl 
ismert Asahi stúdió (Shuu-
matsu no Izetta (AniMagazin 
35.), Pan de Peace, Orenchi 
no Furo Jijou). A rendező 
pedig Masui Shouichi (Buny-
ny-girl senpai, Sakura Quest, 
Scrapped Princess).

Leírás

 A Mennyországi Ál-
lattervező Osztályon dizáj-
nerek az állatok különféle 
változatait hozzák létre, mi-
közben az ügyfelek éssze-
rűtlen kívánságát teljesítik. 
A történet vicces, érdekes 
és tele van hasznos infor-
mációval, melyek olyan kér-
désekre válaszolnak, hogy: 
Miért nem létezik unikornis? 
Miért finomak az állatok? Mi 
a legerősebb élőlény az óce-
ánban? Madár vs. kígyó? Ki 
nyerne?

https://animagazin.hu/magazin/57/
https://animagazin.hu/magazin/35/
https://animagazin.hu/magazin/35/
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Ura Sekai Picnic

light novel alapján

Stúdió: 
LIDENFILMS, Felix Film

Műfaj: 
kaland, rejtély, sci-fi, fantasy, 

yuri

Seiyuuk:
Kayano Ai, Hanamori Yumiri, 

Hidaka Rina

Ajánló

 Elsőre kicsit sze-
dett-vedett történet, de 
lehet, hogy érdekes lesz. 
Ráadásul yuri, szóval férfi-
társaimnak is külön ajánlott. 
Az alapjául szolgáló regény 
2017 óta fut, és a mosta-
ni ajánlóban már többször 
szerepelt Lidenfilm készíti 
hozzá az animét. (Kitsutsuki 
Tanteidokoro (AniMagazin 
57.), Tejina-senpai, Haneba-
do!). Rendezője Satou Ta-
kuya (Asagao to Kase-san, 
Steins;Gate, Sukitte Ii na yo).

Leírás

 Az első találkozása Nishi-
na Torikóval Odaát volt, miután 
látta „azt a dolgot”, és majdnem 
meghalt. Azóta kimerült egye-
temistaként, Kamikoshi Sorao 
élete megváltozott. Ebben a 
Másvilágban, ami a miénk mel-
lett létezik, tele rejtéllyel, ve-
szélyes lények, mint Kunekune 
és Hasshaku-sama, valódi kísér-
tetsztorikról beszélnek. A ku-
tatás, profit és egy fontos sze-
mély megtalálása érdekében 
Torikóék bizarr felfedezésre 
tesznek szert, és túl kell élniük.

Néhány folytatás az téli szezonban!

Dr. Stone: Stone Wars Beastars 2nd Season

Nanatsu no Taizai: 
Fundo no Shinpan

Shingeki no Kyojin: 
The Final Season

Go-toubun no Hanayome ∬ Hataraku Saibou!!

Yakusoku no Neverland 2 Yuru Camp△ Season 2

https://animagazin.hu/magazin/57/
https://animagazin.hu/magazin/57/

