
Őszi szezonajánló                             

A 2016-os téli szezon-
ban futott Bubuki Buranki 
anime folytatása.

original
műfaj: akció, dráma, 

mecha, sci-fi
stúdió: Sanzigen

Shimazu Toyohisa a Sze-
kigaharai csatában megölte 
Li Naomasát, ám ő maga is 
megsérült. A csatamezőn sé-
tálva egyszercsak egy ajtók-
kal teli folyosón találja ma-
gát, ahol egy Murasaki nevű 
férfi várja. Elküldi Toyohisát 
az egyik ajtóhoz és egy má-
sik, háborúban álló világban 
ébred fel, ahol fantasztikus 
lények élnek. Más nagy har-
cosokkal együtt ők alkotják a 
Drifters nevű csoportot. 

manga alapján
műfaj: akció, vígjáték, fan-

tasy, történelmi, seinen
stúdió:  Hoods Drifters 

seiyuuk: Nakamura Yuuichi, 
Uchida Naoya, Saiga Mitsuki

Classicaloid DriftersBubuki Buranki: Hoshi 
no Kyojin

Kanae és Sousuke közép-
iskolások egy vidéki város-
ban, ami a zenével próbál 
pezsgést vinni az életbe. Egy 
nap Beethoven és Mozart 
Classicaloid változata jelenik 
meg Kanaeék előtt. Amikor 
zenélni kezdenek furcsa je-
lenségek követik egymást: 
csillagok hullanak le és hatal-
mas robotok jelennek meg. 
Több Classicaloid érkezik, 
mint Bach, Chopin, Schubert. 
Miféle erő ez és vajon barát 
vagy ellenség?

original
műfaj: vígjáték, zene

stúdió: Sunrise
seiyuuk: Komatsu Mikako, 

Kaji Yuki, Shimazaki Nobuna-
ga, Sugita Tomokazu

Flip Flappers
Papika és Cocona talál-

kozásukkor más időbe és 
dimenzióba az úgynevezett 
Pure Illusionba kerülnek. Itt 
kezdődnek kalandjaik, me-
lyek során számos akadály 
áll a lányok útjába. A Mimi 
kristály szilánkjait keresik, 
mely bármilyen kívánságot 
teljesít. Amikor a lányok ve-
szélybe kerülnek a szilánk 
világítani kezd és Coconáék 
átalakulnak.

original
műfaj: mágia, sci-fi

stúdió: 3Hz
seiyuuk:Takahashi Minami, 

Ichimichi Mao, Okitsu 
Kazuyuki, Murase Michiyo

A 17 éves Kiriyama Rei 
egyedül él és profi sógi já-
tékos révén, még fedezni is 
tudja kiadásait. Ám társasá-
gi és érzelmi élete jócskán 
hagy kívánni valót maga 
után. A sógi karrierje is épp 
stagnál. Rei megismerkedik 
a Kawamoto nővérekkel: 
Akarival, Hinatával és Mo-
móval. Ők igazi harmóniá-
ban élnek és segítenek Rei-
nek, gyakran találkoznak és 
töltik együtt az időt.  

manga alapján
műfaj: dráma, játék, 
seinen, slice of life

stúdió: Shaft
seiyuuk: Kawanishi Kengo, 
Hanazawa Kana, Kayano Ai
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3-gatsu no Lion All Out!!
Gion Kenji a Kanagawa 

középiskola újdonsült tanu-
lója, aki csatlakozik a rögbi 
klubhoz. Osztálytársai is 
vele tartanak. A csapatka-
pitány Sekizan, félelmetes 
erejéről híres. Találkozunk 
még az alkapitánnyal Ha-
chiojival, aki mindig gondját 
viseli a tagoknak. Mi lehet a 
cél egy ilyen animében? 
Naná, hogy a legjobb csa-
patnak lenni. 

manga alapján
műfaj: sport, seinen, iskola

stúdió: Madhouse
seiyuuk: Adachi Yuto, 
Chiba Shouya, Hosoya 

Yoshimasa, Kobayashi Daiki



Majime Mitsuya egy 
komoly, hallgatag ember, 
míg barátja Nishioka Ma-
sashi szereti a társaságot. 
Az anime alapját képező 
regény az ő barátságukat, 
elszántságukat mutatja be, 
miközben együtt dolgoz-
nak egy új szótáron, mely-
nek címe Fune wo Amu (A 
nagy átjáró).

regény alapján
műfaj: slice of life

stúdió: Zexcs
seiyuuk: Sakamoto Maaya, 

Kamiya Hiroshi, Sakurai 
Takahiro

A 2015-ös őszi sze-
zonban futott Gundam: 
Iron-Blooded Orphans 2. 
évada.

original
műfaj: akció, dráma, 

mecha, sci-fi
stúdió: Sunrise

seiyuuk: Kawanishi Kengo, 
Hosoya Yoshimasa, Tera-

saki Yuki, Sakurai Takahiro

A közeljövőben az Ido-
lok a virtuális valóságban 
hódítanak. Két csapatot a 
Shiritsu Kanon iskolából ép-
pen leminősítettek, így az a 
céljuk, hogy az idolbajnok-
ság legjobbjai legyenek.

original
műfaj: zene

stúdió: Seven Arcs Pictures
seiyuuk: Aoki Ruriko, 

Kohara Riko, Sagara Mayu, 
Kimura Yuu

Karasuma Chitose 
egyetemi hallgató és 
seiyuu akar lenni. Az anime 
az idol seiyuukat állítja kö-
zéppontba.

original
műfaj: slice of life
stúdió: Diomedea

seiyuuk: Ishikawa Yui, 
Hondo Kaede, Oonishi 

Saori, Suzuki Eri

Főhősünk Kaminashi 
Nozomi páratlan tornász. 
Családja szegény ezért ő 
csatlakozik a Keijóhoz. Ez 
egy sport, ahol két lány 
egy úszó platformon áll 
és egymás ellen küzd. A 
cél belelökni a másikat 
a vízbe, ám ehhez csak a 
hátsójukat vagy a mellüket 
használhatják. 

manga alapján
műfaj: ecchi, shounen, 

sport
stúdió: Xebec

seiyuuk: Lynn, Ichimichi 
Mao, Hondo Kaede, 

Takahashi Rie
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Girlish Number Idol Memories Keijo!!!!!!!! Kidou Senshi Gundam: 
Tekketsu no Orphans 2nd Long Riders!

Kurata Ami átlagos el-
sőéves egyetemista. Egy 
nap meglát valakit egy ösz-
szecsukható kerékpáron, 
ami annyira megtetszik 
neki, hogy minden zseb-
pénzét beleöli, hogy ve-
gyen egyet. Három hölgy-
társával megalapítják a For-
tuna csapatot.

manga alapján
műfaj: vígjáték, shounen, 

slice of life, sport
stúdió: Actas

seiyuuk: Hikasa Yoko, 
Kurosawa Yurika, Ookubo 

Rumi, Igarashi Hiromi

Fune wo Amu



A WIXOSS franchise új 
animét kap.

játék alapján
műfaj: játék, pszichológia

stúdió: J.C.Staff

Az anime egy börtön-
ben játszódik, és négy 
érdekes férfi kerül a közép-
pontba: Juugo, aki mindig 
szökni akar, de végül a 
börönévei meghosszab-
bításával végzi, Uno szeret 
játszani a nőkkel, Rokku, 
akinek a harc a szenvedélye 
és végül Niko, aki szimplán 
animézni szeret.

manga alapján
műfaj: akció, vígjáték, 

dráma
stúdió: Satelight

seiyuuk: Seki Tomokazu, 
Uemura Yuto

Ebben a világban a mű-
vészet mágia és akik ezt 
űzik, ők az Artistas (Művé-
szek/Artist-ok/Artisták). 
Foglalkozásuk a szórakoz-
tatóipar, minden fiúnak 
saját művészeti stílusa van. 
A Hoshinomori magán kö-
zépiskolában képzik őket. 
Ide iratkozik be Aigasaki 
Ohana, aki az éves nyári kul-
turális fesztiválért felelős 
bizottság tagja lesz. Ohana 
hat fiútársával éli iskolai 
életét. 

original
műfaj: Sunrise

stúdió: mágia, zene, 
romantika, iskola

seiyuuk: Umehara Yuuichi-
rou, Hatano Wataru

Testa egy nyelvészeti 
zseni és egyetemi pro-
fesszor. Felettese, Rossa 
őrmester révén jut be a 
Szövetségi Rejtjelelemzési 
osztályba. Feladata vérfar-
kasok kódjának feltörése, 
amivel rádióadásokat 
titkosítanak. Testa meg-
döbbenésére a dekódolt 
hang egy farkasüvöltés. 
Mivel kutatásai nem járnak 
eredménnyel ezért elhatá-
rozza, hogy elfog egy élő 
vérfarkast. Nagy nehezen, 
de talán egy női farkast, 
Yonagát.   

original
műfaj: akció, fantasy, 

történelmi, misztikum, 
sci-fi, természetfeletti
stúdió: Studio Deen

seiyuuk: Eguchi Takuya

A CAPCOM játékán 
alapuló animében egy 
szörnyekkel teli világba ke-
rülünk, ahol főhősünk ren-
delkezik a Kizuna Ishivel, 
amely felébreszti a ször-
nyek erejét és elmélyíti a 
velük való kapcsolatot. A 
történet egy szörnylovag-
ló faluban indul, akik távol 
élnek a szörnyvadászoktól. 
Egy fiú azonban elindul és 
csatlakozik a vadászokhoz, 
mert érdekli, hogy látják ők 
ezeket a szörnyeket.  

játék alapján
műfaj: kaland, fantasy, 

gyerekek
stúdió: David Production
seiyuuk: Makino Yui, Go-
tou Tetsuo, Osaka Ryota
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Lostorage incited 
WIXOSS Luger Code 1951 Magic-Kyun! 

Renaissance (TV)
Monster Hunter 
Stories: RIDE ON NanbakaMahou Shoujo Ikusei 

Keikaku

Ebben a világban a 
Magical World Girl Rai-
sing egy közösségi játék és 
sok ezren játszanak, hogy 
varázslányok legyenek. Kü-
lönleges fizikai képességük 
és kinézetük különbözteti 
meg őket az átlagos embe-
rektől. De egy nap úgy dön-
tenek, hogy egy 16 mahou 
shoujóból álló kerületben 
felére csökkentik a számu-
kat, hogy a mágikus ener-
gia problémáját megoldják. 
Elkezdődik a versenyfutás, 
ahol a szabályok kegyetle-
nek és a túlélés a tét. 

light novel alapján
műfaj: akció, fantasy, 

természetfeletti, thiller
stúdió: Lerche

seiyuuk: Kobayashi Yuu, 
Hayami Saori



Amino Tokine titkárnő-
ként dolgozik a TEN2 rek-
lámügynökségnél. Egy nap, 
amikor a konferenciater-
met takarítja fények veszik 
körül és rádöbben, nem 
hagyhatja el a szobát, amíg 
meg nem old egy rejtvényt.

original
műfaj: játék

stúdió: Tengu Koubou
seiyuuk: Sasaki Mikoi, 

Yashima Sarara, Matsui 
Eriko, Tokui Sora

A gag anime főhőse 
Chidori egy fiatal lánynin-
dzsa, akinek az az álma, 
hogy a nagy hadvezér Oda 
Nobunaga sikeresen telje-
síthesse céljait. 

manga alapján
műfaj: vígjáték, seinen

stúdió: TMS Entertainment
seiyuuk: Murase Ayumu, 
Hatano Wataru, Minase 

Inori, Kugimiya Rie
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Nazotokine Nobunaga no 
Shinobi

A paranormális tudo-
mányos történet kilenc 
egyént mutat be, akik a 
Choujou Kagaku Kirikiri 
Basara okkult blogon ke-
resztül ismerik egymást. 
A blogot a 17 éves Yuuta 
Gamon üzemelteti. Ezen 
kilenc személy körül törté-
nő kisebb jelenségek végül 
egy világot is megváltoz-
tató elképzelhetetlen ese-
ménnyé állnak össze.  

light novel alapján
műfaj: rejtély, sci-fi
stúdió: A-1 Pictures

seiyuuk: Taniyama Kishou, 
Noto Mamiko, Kakihara 

Tetsuya, Sawahiro Miyuki

Az anime a tradícionális 
japán festészet egyik ágát 
a sumi-e-t felhasználva 
mutatja be a Sengoku-kor-
szak híres hadvezéreit 
állat formában. Ezeknek a 
történelemben fontos sze-
repet betöltő személyeket 
a mindennapjait láthatjuk.

original
műfaj: démonok, törté-
nelmi, természetfeletti

stúdió: ILCA

1939-ben Germánia im-
perialista nemzete betört 
egy szomszédos országba, 
de a háború egész Euró-
pában elterjedt. 1940-ben 
a Germán támadás az Elys-
tadti fejedelemséget vette 
célba. Ez egy kis ország az 
alpokban, gyönyörű tá-
jakkal.

original
műfaj: akció, törénelmi, 

katonaság
stúdió: Aija-Do

seiyuuk: Hayami Saori, 
Akaneya Himika, Majima 

Junji, Okiayu Ryotaro

A másodéves közép-
sulis Sumeragi Matoi rész-
munkaidőben dolgozik a 
Kamaya városi Tenman 
szentélyben, mint papnő. 
Matoi apai nagyszüleinél 
élt, mióta anyja elhagyta. 
De három hónappal ez-
előtt apjához költözött, így 
éli normális életét. Azon-
ban a mágia belekavar a 
dolgokba. 

original
műfaj: mágia

stúdió: White Fox
seiyuuk: Tomatsu Haruka, 

Oozora Naomi, Suwa 
Ayaka, Abe Atsushi

Occultic;Nine Sengoku Choujuu Giga Shuumatsu no Izetta Soushin Shoujo 
Matoi



A történet Honda Ta-
makiról szól, aki újoncként 
csatlakozik a középiskolai 
doujin játék készítő klub-
hoz.

manga alapján
műfaj: ígjáték, iskola, 

seinen, slice of life
stúdió: Silver Link

seiyuuk: Yuuki Aoi, Ozawa 
Ari, Murakawa Rie, Naga-

nawa Maria

A “Tirgis verme”. A 
színfalak mögött újjáéled 
a birkózás világa. Ketten 
állnak egymással szemben. 
Az egyik egy tigris masz-
kot visel, a másik a verem 
bajnoka, aki kiérdemelte a 
fekete tigris maszkot. Egyi-
kük sem látta még a másik 
arcát. A ringben ellenfelek, 
de céljaik azonosak, szét-
zúzni a Tigris vermét.

manga alapján
műfaj: akció, dráma, 

shounen, sport
stúdió: Toei Animation
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Stella no Mahou Tiger Mask W

Tokió, napjainkban. Egy 
középiskolás azonban a 
24. századi Téridő közigaz-
gatási hivatal tagja lesz. 
Megtudja, hogy amit ed-
dig a történelemkönyvek 
írtak téves. A szépségéről 
híres Kleopátra valójában 
egy komikus duó, Kleó és 
Pátra, Momotaro pedig 
ogre volt. Csapattársá-
val Karennel a Bokan 24 
mechával kutatják a valós 
történelmet.

original
műfaj: akció, vígjáték, sci-fi

stúdió: Tatsunoko
seiyuuk: Kito Akari, 

Wakayama Akihisa, Aikawa 
Rikako, Hori

2205-ben a történelmi 
revizionisták támadást 
indítottak a múlt ellen, 
hogy megváltoztassák azt. 
A Saniwa feladata, hogy 
megvédje a történelmet 
és élettel töltse fel a tár-
gyakat. A legerősebb köz-
tük Touken Danshi. 

játék alapján
műfaj: harcművészet

stúdió: Doga Kobo
seiyuuk: Masua Toshiki, 
Ichiki Mitsuhiro, Satou 
Takuya, Kasuya Yuuta

A 2030-as években 
az ifjú detektívek klubját 
Akechi Kogoro a titokzatos 
nyomozó irányítja. A cso-
port különféle bűnügyeket 
old meg. Egy nap a csapat 
egyik tagja Hanazaki Ken-
suke találkozik Kobayashi 
Yoshióval, aki nem tud 
meghalni. Hanazaki felkéri 
Kobayashit, hogy csatla-
kozzon a csoporthoz és 
hárman együtt szálljanak 
szembe a húszarcúval.

 
original

műfaj: misztikum, 
shounen

stúdió: Shin-Ei Animation
seiyuuk: Yamashita 

Daiki, Gackt, Osaka Ryota, 
Yamaya Yoshitaka

Time Bokan 24 Touken Ranbu: 
Hanamaru

TRICKSTER: Edogawa Rampo 
“Shounen Tantei-dan”yori

Tawara Souta webdi-
zájner Tokióban. Amikor 
meglátogatja a családja 
volt Udon éttermét Ka-
gawa prefektúrában, 
találkozik egy fiatal fiúval 
Pokóval, aki egy tanuki. 
Souta  elhatározza, hogy 
otthagyja a munkáját, 
hogy vigyázzon a fiúra. 

manga alapján
műfaj: fantasy, seinen, 

slice of life
stúdió: Liden Films

seiyuuk: Kokido Shiho, 
Nakamura Yuuichi, Shima-

mura Yuu

Udon no Kuni no
 Kiniro Kemari



Az anime alcíme azt 
mondja: „Ne félj, én veled 
vagyok.”

original
műfaj: zene

stúdió: Seven Arcs Pictures
seiyuuk: Ogura Yui, Minase 

Inori, Mizuhashi Kaori, 
Noto Mamiko

Serinuma Kae fujoshi. 
Ha látja, hogy a fiúk jól ki-
jönnek egymással, egyből 
beindul a fantáziája. Egy 
nap kedvenc anime karak-
tere meghal és a sokk ha-
tására rengeteget fogy. Ezt 
követően négy srác randira 
hívja, de Kaét nem érdekli 
a dolog. Inkább egymással 
látná őket randizni.

manga alapján
műfaj: vígjáték, hárem, 

romantika, iskola, shoujo
stúdió: Brians Base
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ViVid Strike! Watashi ga Motete 
Dousunda

Főszereplőnk Katsuki 
Yuuri, aki elbukta a Grand 
Prix Finale korcsolyaver-
senyt, pedig mindenki 
reménykedett benne. 
Mikor hazaér, úgy érzi ab-
bahagyná és folytatná is 
a korizást. Érzelmi harca 
közben megjelenik előtte 
az ötszörös világbajnok 
Viktor Nikiforov és a fiatal 
Yuri Plisetsky. Elkezdik 
a felkészülést egy újabb 
nagy versenyre.

original
stúdió: Mappa

műfaj: sport
seiyuuk: Suwabe Jinuchi, 

Uchiyama Kouki, Toyonaga 
Toshiyuki, Fukuyama Jun

Yuri!!! on ICE
Chi’s Sweet Home 

(2016) Ajin 2nd season Bungou Stray Dogs 2

Hibike! 
Euphonium 2Haikyuu!! 3

Uta no☆Prince-sama♪ 
Maji LOVE Legend Star

Natsume 
Yuujinchou Go

Kaitou Joker 4

Show By Rock!! 2


