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Nyári szezon
Összeállította: Hirotaka



Leírás:

A középiskolás Fujita 
Tatara annyira átlagos, 
amennyire csak lehet. Sze-
retne jó lenni valamiben, de 
ehelyett mindig csak a helyi 
huligánok szórakoznak vele 
a pénzéért. Minden megvál-
tozik, amikor Sengoku Kana-
me egy csomagot küld neki. 
Kaname egy profi táncos, 
amikor beviszi Fujitát ebbe 
a világba, minden megvál-
tozik.

Ballroom e Youkoso

manga alapján

Stúdió: 
Production I.G

Műfaj: 
vígjáték, iskola,
shounen, sport

Seiyuuk: 
Tsuchiya Shinba, 

Okamoto Nobuhiko, 
Sakura Ayane, Morikawa 

Toshiyuki

Anime - szezon

Leírás:

2045-ben megjelentek 
az Irousu nevű lények és 
megszállták a világot. Az 
emberek korlátok közé szo-
rultak, a harcot pedig fiatal 
lányok vették fel velük. A 
Shinjugammine lányakadé-
mia a harcosok kiképzésére 
alakult.

Battle Girl High School

játék alapján

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
iskola, sci-fi

Seiyuuk: 
Sakura Ayane, Tamura 

Mutsumi, Amamiya 
Sora, Suzaki Aya

21

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Leírás:

A történet Hinanóban 
játszódik, egy csendes vá-
rosban, ahol gyümölcster-
mesztéssel foglalkoznak, 
de az emberek kissé bele-
fáradtak már a munkába. 
A várost kedvelő embere-
kért egy középiskolás lány, 
Shirogane Misaki és néhány 
barátja helyi hősnőkké vál-
nak. A lányok mindenütt 
felbukkannak, hogy újjáé-
lesszék a várost.

Action Heroine Cheer Fruits

original

Stúdió: 
Diomedéa

Műfaj: 
slice of life, vígjáték, 

iskola
Seiyuuk: 

?

Ajánlás:

A Diomedéa ebben a 
szezonban is ontja magá-
ból a hasonló műveket. 
Így aki kedveli a munkáju-
kat, annak most is lesz mit 
néznie. Az anime a stúdió 
saját ötlete alapján készül, 
a forgatókönyvet Arakawa 
Naruhisa készíti, aki dolgo-
zott többek között a Spice 
and Wolfon. A rendező 
Kusakawa Keizou, aki a Di-
omedéa több címét, mint 
pl. a KanColle-t is rendezte.

Ajánlás:

Mindig előjön a “tucat” 
érzés, ha hasonló törté-
netet kapunk. De néha 
beférhet egy ilyen is, ha az 
ember előtte sokáig más 
stílusút nézett. A Silver 
Link a legutóbbi szezon-
ban nem remekelt túl jól. 
A Chaos;Child animációja 
katasztrofálisra sikeredett. 
Reméljük ez jobb lesz. A 
rendező Akitaya Noriaki, 
akinek eddig a Bakuman 
írható a számlájára.

Ajánlás:

Egy sport anime, ami-
nek középpontjában a tánc 
áll. Sajátos téma, ezért 
nagy újdonság faktorral 
bír. A 2011 óta futó man-
gát Takeuchi Tomo készíti, 
akinek ez az első műve. 
2013-ban Manga Taisho 
díjra is jelölték. Az animét a 
Production I.G gondozásá-
ban kapjuk, akik a Haikyuut 
és a Kurokót is készítették. 
Yoshimi Itazunak ez az első 
rendezése, de dolgozott 
már az FMA-n, a Kaze Ta-
chinun és a Miss Hokusaion 
(AniMagazin 29.).

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-29/


Leírás:

A főszereplő Minori 
egy beteges, árva lány, akit 
folyton félelemben tarta-
nak. Egy esős nap után nem 
jelenik meg többet az isko-
lában, hanem felvételt nyer 
egy távoli városban lévő 
kórházba. Két hónap telik 
el, mikor a lány barátai, Ta-
kashi és Kyouko egy feladó 
nélküli titokzatos mailt kap-
nak. Az üzenet egy közelgő 
nyári fesztiválról szól, egy 
közeli városban.

Clione no Akari

regény alapján

Stúdió: 
drop

Műfaj: 
dráma

Seiyuuk: 
?

Anime - szezon

Leírás:

A Mizuki Műugró Klub 
pénzügyi gondok miatt a 
bezárás küszöbén áll. Az 
új edző meggyőzi a tulaj-
donost, hogy ne zárja be a 
klubot, cserébe megígéri, 
hogy az egyik sportolójuk 
az olimpiai csapat tagja lesz.

Dive!!

light novel alapján

Stúdió: 
Zero-G
Műfaj: 
sport

Seiyuuk: 
Kaji Yuuki
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Leírás:

Tinédzsernek lenni nem 
könnyű, különösen egy 
kentaurnak. Himeno egy 
kedves, félénk lány, kedveli 
kortársait. Bár ő egy kenta-
ur, de nincs egyedül. Mind-
egyik osztálytársa mitikus 
lény, akik valamilyen szarv-
val, szárnnyal, vagy farokkal 
stb. rendelkeznek. Himeno 
legjobb barátja a sárkány 
szárnyú Nozomi és a csavart 
szarvú Kyoko. Együtt élve-
zik az életet.

Centaur no Nayami

manga alapján

Stúdió: 
Haoliners Animation 

League
Műfaj: 

fantasy, seinen, slice of 
life, természetfeletti

Seiyuuk: 
Fukagawa Seria,
Shiraishi Haruka,
Kuwahara Yuuki

Ajánlás:

Akinek elevenen él még 
emlékeiben a Monster Musu-
me, annak itt egy új kötelező 
darab, mitikus lények és lányok 
forgatagával a középpontban. 
Tehát ha azt szerettétek, való-
színűleg ezt is fogjátok, leszá-
mítva, hogy ez nem ecchi. A 
Haoliners nem egy népszerű 
stúdió, a tavaszi szezonban a 
Gin no Guardiant, előtte pedig 
a Reikenzant készítették. A 
Centaur no Nayami Murayama 
Kei 2010 óta futó azonos című 
mangáját adaptálja. Konno Na-
oyuki szintén kezdő a rendezői 
székben, eddig főleg karakter 
dizájnerként dolgozott.

Ajánlás:

A sport szerelmesei örül-
hetnek. Egy animében még 
nem látott sportág, a műug-
rás kerül célkeresztbe a Noi-
tamina blokkjában. A fangirlök 
fogják elsősorban élvezni a so-
rozatot a főként pasi karakte-
rek miatt. Az anime alapja egy 
2000 és 2002 között futott 
regény, melyet Mori Eto (Co-
lorful) írt. A történet 2007-
ben manga adaptációt is ka-
pott, de az új animéhez is lesz 
egy. Suzuki Kaoru rendező ta-
pasztalt, bár még ez a második 
teljes rendezése. Eddig epizód 
rendező volt a Psycho-Pass-
ban és az Inuyashában.

Ajánlás:

Egy kellemes iskolai 
történet, aranyos karakte-
rekkel. Az animét Ishikawa 
Naoya, más néven Iskikawa 
Pro, az egyszemélyes ani-
me stúdió rendezi. Ismert 
műve nem nagyon van, a 
Magical Chocolate, Kutt-
sukiboshi és a Binchou-tan 
fűzhető a nevéhez.



Leírás:

Amano Keitának és ba-
rátainak, Uehara Tasukunak 
és Hoshinomori Chiakinak 
a videójátékok a hobbija. 
Ám a dolog nem ilyen egy-
szerű, Tasuku csak titokban 
gamer, és tökéletesnek 
gondolja az életét. Chiaki 
pedig folyton veszekszik 
Keitával.

Gamers!

light novel alapján

Stúdió: 
Pine Jam

Műfaj: 
vígjáték, romantika, 

iskola
Seiyuuk: 

?

Anime - szezon

Leírás:

A tavasz a szerelem év-
szakja és Junichi barátnőt 
szeretne, de ez nehezebb, 
mint gondolná. Barátja be-
mutatja neki Yukana Yamét, 
de a dolgok nem úgy men-
nek ahogy várja.

Hajimete no Gal

manga alapján

Stúdió: 
NAZ

Műfaj: 
vígjáték, romantika, 

iskola, shounen
Seiyuuk: 

Nagaku Yuki, Asanuma 
Shintaro
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Leírás:

Az FSN világával pár-
huzamos idősíkon, Trifas 
városában két frakció 
harcol egymással a szent 
grál irányításáért. Mindkét 
oldalnak megvan a hét szol-
gája. A Fekete csapat a Yg-
gdmillennia mágus család 
tagjaiból áll, ők birtokolják 
a grált, a másik a Vörös csa-
pat, akiket a mágus szövet-
ség küldött, hogy megsze-
rezzék azt. Ám a grálnak is 
megvan a szolgája, a Ruler, 
aki felügyeli a harcot.

Fate/Apocrypha

light novel alapján

Stúdió: 
A-1 Pictures

Műfaj: 
akció, dráma,

természetfeletti, mágia, 
fantasy, történelmi

Seiyuuk: 
Sakamoto Maaya, Suwa-

be Junichi, Sawashiro 
Miyuki, Hayami Saori

Ajánlás:

Minden Fate rajongónak 
kötelező darab, egy team 
deathmatchben amúgy is 
vannak szórakoztató elemek. 
A Fate animékben még nem 
látott új szolgák még izgal-
masabbá teszik a címet. A 
rendező Asai Yoshiyuki, akinek 
eddig a Charlotte fűzhető a 
nevéhez. Yamada Yuri neve 
érdekes még, ugyanis ő, mint 
karakterdizájner vesz részt a 
sorozatban, akinek ez az első 
ilyen munkája. Az A-1 Pictu-
res-t szerintem senkinek nem 
kell bemutatni, nem hiszem, 
hogy nagy panasz lenne a 
megvalósításra.

Ajánlás:

A romantikus iskolai víg-
játékok kedvelői biztos ta-
lálnak szórakoztatót ebben 
a sorozatban. Főleg ha ked-
velik a nagymellű és nagyon 
nagy mellű főszereplőket. A 
NAZ stúdió nem nagy név, 
a Hamatora és a Dramatical 
Murder óta nem készítettek 
sorozatot. A manga 2015 óta 
fut és Ueno Megurunak ez az 
első műve. Furukawa Hiroyu-
ki már kicsit többet tud fel-
mutatni, ez lesz a negyedik 
munkája a rendezőként, az 
Okusama ga Seitokaichou és 
a Masou Gakuen HxH után.

Ajánlás:

Főképp azoknak ajánla-
nám, akik olyan iskolai víg-
játékot keresnek, amiben a 
játék fontos téma. A stúdi-
ónak ez lesz a harmadik so-
rozata. A hosszát még nem 
tudni, de az eddigi kettő 
animéjük short formátumú 
volt. Aoi Sekina alkotónak 
ez már a sokadik műve, az 
eddigiek a hárem vagy a 
fantasy vonalban mozog-
tak. A Seitokai no Ichizon 
light noveljéből már ké-
szült anime 2009-ben a 
Studio Deen berkeiben.



Leírás:

A Youshoku no Nekoya 
egy különleges hely. Az ajta-
ján egy macskarajz találha-
tó. Közkedvelt az üzletem-
berek körében. Látszólag 
egy nyugati stílusú étkezde 
változatos menüvel. De van 
egy titka. A kávézó mindent 
szombaton csak különleges 
vendégkegeknek van nyit-
va. Amikor a csengő meg-
szólal, különféle helyről 
különféle lények érkeznek, 
hogy igazán finomat ehes-
senek.

Isekai Shokudou

light novel alapján

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
vígjáték, fantasy, rejtély

Seiyuuk: 
?

Anime - szezon

Leírás:

Touya Mochizukit vélet-
lenül megölik és bocsánat-
kérésként Isten megengedi 
neki, hogy egy fantasy 
világban szülessen újjá, 
bónuszként pedig megtart-
hatja okostelefonját az új 
életében is. Sok emberrel 
ismerkedik meg, és övé lesz 
egy ősi civilizáció öröksége. 
Touyának így olyan hatás-
kört kap, amivel a világ töb-
bi királyának riválisává válik.

Isekai wa Smartphone to Tomo ni

light novel alapján

Stúdió: 
Production Reed

Műfaj: 
kaland, hárem, vígjáték, 

romantika, fantasy
Seiyuuk: 

?
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Leírás:

A történet középpont-
jában Ooshiba Kousuke és 
barátja Setagawa Masahiro 
kapcsolata áll.

Hitorijime My Hero

manga alapján

Stúdió: 
?

Műfaj: 
iskola, shounen ai

Seiyuuk: 
?

Ajánlás:

Egyértelműen a hölgy 
nézőknek ajánlom ezt az 
animét már csak a shou-
nen ai miatt is. Persze ettől 
még bárki megnézheti. A 
mangát Memeco Arii írja 
és rajzolja, akinek több 
egykötetes yaoi mangája 
is készült már. A Hitoriji-
me My Hero 2012 óta fut, 
melynek egyik szereplője, 
Setagawa Masahiro egy 
korábbi mangában, a Hi-
torijime Boyfriendben is 
feltűnik.

Ajánlás:

Már a borítóból is lát-
szik, hogy ez teljesen ki-
meríti a szokványos hárem 
fogalmát, a maga minden 
sablonjával együtt. A re-
gény 2015 óta fut és az al-
kotónak nincs is más mun-
kája. A rajzoló többeknek 
érdekes lehet, Usatsuka Eiji 
illusztrálta a Zero no Tsuka-
ima regényt is. A stúdió 
régóta tevékenykedik és 
sokféle műfajban találunk 
tőlük animéket. Ilyen volt 
a Nijiiro Days vagy a Sousei 
no Aquarion, de dolgoztak 
a második Inuyasha film-
ben is.

Ajánlás:

Az anime egy igazán 
könnyed darabnak ígér-
kezik. A regény írójának 
Inuzuka Junpeinek ez az 
első műve. Akik kedvelik az 
elvarázsolt kávézó témát, 
azoknak érdemes tenni 
vele egy próbát. Mikor 
először olvastam, akkor a 
Flying Witch (AniMagazin 
32.) kávézós részei jutottak 
eszembe. A stúdió a Silver 
Link (Fate/Illya), akik szere-
tik a cukiságokat, pláne a 
moe lányokat. Grafikában 
pedig remélhetőleg job-
bat kapunk, mint a Cha-
os;Child.

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-32/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-32/


Leírás:

A Chrono Rulerek har-
colnak az időevő démonok 
ellen, amik akkor tűnnek 
fel, amikor az emberek azt 
kívánják, hogy forduljon 
vissza az idő.

Jikan no Shihaisha

manga alapján

Stúdió: 
Project No.9

Műfaj: 
shounen,

természetfeletti
Seiyuuk: 

?

Anime - szezon

Leírás:

A Hyakkaou magána-
kadémia nem akármilyen 
hely. Az intézménynek 
sajátos tananyaga van. 
Nem kell atletikus termet 
vagy könyvmolyság, itt a 
gazdagok leggazdagabbjai 
vannak. A kulcsszó: szeren-
csejáték. A győztesek úgy 
élnek, mint a királyok, a 
veszteseknek pedig nincs 
menekvés. Yumeko Jabami 
is ebbe az iskolába iratkozik, 
ő lesz a tanára ezeknek a 
diákoknak.

Kakegurui

manga alapján

Stúdió: 
MAPPA
Műfaj: 

dráma, misztikum, 
pszichológiai, iskola, 

shounen
Seiyuuk: 

Hayami Saori, Sawashiro 
Miyuki, Tanaka Minami, 

Tokutake Tatsuya
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Leírás:

Sok év után ismét új 
évadot kap a Jigoku Shoujo, 
magyar címén Pokoli lány. A 
Yoi no Togi évad 12 részes 
lesz, amiből hat új, hat pe-
dig visszaemlékezés.

Jigoku Shoujo: Yoi Togi

original

Stúdió: 
Studio Deen

Műfaj: 
horror, pszichológiai, 

természetfeletti
Seiyuuk: 

Noto Mamiko

Ajánlás:

Az első évad nagyon 
sikeres volt itthon, és a 
másik kettő is nagy népsze-
rűségnek örvend. Akik sze-
rették a címet, azoknak ez 
kihagyhatatlan. Az animét 
ismét a Studio Deen ké-
szíti. Ugyanígy a rendező, 
Takahiro Omoi is visszatér, 
akinek azóta például a 
Durarara!! vagy a Natsume 
Yuujinchou széria köthető 
a nevéhez. A karakterdizáj-
ner is a régi marad.

Ajánlás:

A szerencsejáték ritkán 
képezi egy anime fő tár-
gyát. A műfajban az Akagi 
és a Kaiji (AniMagazin 17.) 
számítanak abszolút klasz-
szikusnak. Aki szereti a 
hasonló animéket, annak 
érdemes vele próbát tenni. 
A MAPPA akármennyire kis 
stúdió, a minőségre nem 
lehet különösebb pana-
szunk majd. A Yuri!!! on Ice 
(AniMagazin 35.), a Zan-
kyou no Terror, és a Shin-
geki no Bahamut is tőlük 
került ki. Utóbbi rendezője 
Yuuichirou Hayashi fogja 
dirigálni ezt az animét is.

Ajánlás:

Ismét egy koreai mű 
adaptációját kapjuk. Az ani-
me egy 2014 óta futó man-
hwát dolgoz fel. A készítő 
Jea Pon, akinek ez az első 
története. A stúdió eddig a 
romantika, iskola, shounen 
műfaj körül mozgott, ami 
alól ez sem lesz kivétel, bár 
az utóbbi egy évben pasz-
sziválták magukat. Tavaly a 
Netoge no Yome wa Onna-
noko volt az utolsó címük. 
A rendező Matsune Ma-
sato, aki a Chaos Dragont 
irányította.

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-17/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-35/


Leírás:

A jóképű focizsonglőr 
Aoyama a főszereplőnk. 
Tiszta játékstílus jellemző 
rá, nem gáncsol, nem fejel. 
Ha be kell dobnia a labdát, 
csak akkor teszi, ha van rajta 
kesztyű.

Keppeki Danshi! Aoyama-kun

manga alapján

Stúdió: 
Studio Hibari

Műfaj: 
vígjáték, seinen,

slice of life
Seiyuuk: 

?

Anime - szezon

Leírás:

Egy mecha otaku re-
inkarnálódott egy másik 
világban, mint Ernesti Eche-
calier, rövidebb nevén Eru. 
Ebben a világban hatalmas 
humanoid fegyverek lé-
teznek, amiket Silhouette 
Knightoknak neveznek. Eru 
és barátai, Archid Walter és 
Adeltrud Walter ezen robo-
tok pilótái lesznek.

Knight’s&Magic

light novel alapján

Stúdió: 
8bit

Műfaj: 
akció, fantasy, mecha, 

iskola
Seiyuuk: 

Takahashi Rie, Sugawara 
Shinsuke, Ohahshi Ayaka
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Leírás:

Újabb anime adaptáció 
készül a DMM és a Nit-
roplus játékából, a Touken 
Ranbuból.

Katsugeki: Touken Ranbu

játék alapján

Stúdió: 
ufotable
Műfaj: 

akció, fantasy,
harcművészet

Seiyuuk: 
Saito Soma, Kimura 

Ryouhei, Hama Kento, 
Enoki Junya

Ajánlás:

2016-ban készült már 
egy adaptáció a Doga 
Kobo stúdió jóvoltából, 
aminek folytatása is lesz 
jövőre. A mostani művet 
az ufotable készíti, így 
fantasztikus látványra szá-
míthatunk. A játékot ked-
velőknek, és akiknek meg-
tetszett a cím a Hanamaru 
után, ez kötelező darab. A 
rendező Toshiyuki Shirai 
lesz, aki már régóta dolgo-
zik az ufotable-nek, hisz a 
Zestirián, a FSN: UBW-n és 
a Fate/Zerón (AniMagazin 
6.) is dolgozott, de ez lesz 
az első teljes rendezése.

Ajánlás:

A Knight’s & Magic egy 
2013 óta futó regény, Hi-
sago Amazake első műve. 
Idén kezdett egy újba, ami 
a Junkie Junk Guns névre 
hallgat. Yamamoto Yuu-
suke személyében tapasz-
talt rendezőt kap a cím. A 
8bit berkeiben dirigálta az 
Aquarion Evolt, a Walkure 
Romanze-t és a Yama no 
Susumét (AniMagazin 34.), 
de az NHK ni Youkosót is ő 
követte el. A fantasy ked-
velőknek jó választás lehet, 
ha nem riadnak vissza az 
óriás robotoktól, amiket itt 
varázslat hajt.

Ajánlás:

Újabb darab a sportani-
mék rajongóinak. A manga 
2014 óta fut, Sakamoto 
Taku írja és rajzolja, akinek 
ez az első műve. A rende-
ző Ichikawa Kazuya, aki a 
Studio Hibari berkeiben 
már rendezte a Monster 
Strike-ot, de az ő számlá-
jára írható a Flying Witch 
Petit és a Tantei Team KZ 
Jiken Note is. Ez lesz a 8. 
rendezése. A Studio Hibari 
nem egy “minden szezon-
ban csináljunk 5 soroza-
tot” csapat, viszont régi, a 
Nauszikában és a Kikiben is 
tevékenykedtek.

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-6/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-6/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-34/


Leírás:

Az első éves Haruki 
Mishima és Honda Towa 
alig várják iskolai életüket. 
Eközben Sanagi Nasa, a 
főzőklub egyetlen tagja 
folytatja klubtevékenysé-
gét a felső középsuliban is. 
A másodéves Natsu Asumi 
ezt az évet egyedül szeret-
né tölteni. A harmadévesek, 
Nakajime Mikado és Sakura-
koji Masamuna mosolygva 
néznek rá. Mindegyikük a 
közeli kis boltba jár, de más 
okból. Ám ezek az okok szé-
pen, lassan megváltoznak.

Konbini Kareshi

original

Stúdió: 
Studio Pierrot

Műfaj: 
slice of life
Seiyuuk: 

Anime - szezon

Leírás:

Az Abyssnak nevezett 
hatalmas üreg és barlang-
rendszer az egyetlen még 
felderítetlen hely a világon. 
Különös és csodás lények 
rejtőznek itt, olyan relikvi-
ák, amiket az ember nem 
tud elkészíteni. A Cave 
Raiderek azok, akik leme-
részkednek az Abyssba és 
az életüket kockáztatják. Az 
árva lány, Rico álma, hogy 
Cave Raider legyen, mint az 
anyja. Egy nap Rico elindul 
felfedezni a barlangokat, és 
rátalál egy robotra, akinek 
emberi fiú teste van.

Made in Abyss

manga alapján

Stúdió: 
Kinema Citrus

Műfaj: 
kaland, fantasy, sci-fi

Seiyuuk: 
Ise Mariya, Tomita Miyu
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Leírás:

Hazudni tilos, a szere-
lem pláne tilos. A közeljövő-
ben, akik betöltik a 16 éves 
korukat, azoknak a kormány 
választ házastársat. Ezzel 
mindenki mentesül a párke-
resés problémáitól. Nejima 
Yukari minden tekintetben 
átlagos 15 éves, az isten 
háta mögött lakik. Ám sze-
relembe esik, és nem azzal, 
akit a kormány javasol.

Koi to Uso

manga alapján

Stúdió: 
LIDENFILMS

Műfaj: 
dráma, romantika, iskola

Seiyuuk: 
Hanazawa Kana, Makino 

Yui, Osaka Ryota

Ajánlás:

A LIDENFILMS Arslanok és 
Berserkek után/mellett egy 
könnyedebb sorozatot kínál. 
Központosított párválasztás, 
tiltott szabad szerelem. A 
téma érdekes lehet, de van 
félnivalónk a semmitmondó 
tálalástól, és hogy nem lesz 
több sulirominál. A manga 
2014 óta fut és ez Musawo 
Tsugumi harmadik mangája. 
A rendező Seiki Takuno, aki 
tapasztalt epizód rendező. 
Dirigált a Gintamában (Ani-
Magazin 30.) és az Idolmas-
terben. Továbbá teljes rende-
zőként a Yamada-kun to 7-nin 
is az ő kézjegyét viseli.

Ajánlás:

Maga az alapszituáció 
egészen kellemes és rendel-
kezik némi érdekességi fak-
torral, jó fantasy lehet. Ami 
visszatarthat egyeseket, az a 
karakterdizájn. A gyerek ka-
rakterek kicsit komolytalanná 
tehetik az animét. A Kinema 
Citrus nem nagy stúdió, legis-
mertebb címük a régmúltból 
a Barakamon (AniMagazin 
23.) és a Black Bullet. A ren-
dező Kojima Masayuki, aki a 
már említett Black Bulletet 
irányította, vagy ha nagy cí-
met akarok mondani, akkor a 
Monster (AniMagazin 22.) is 
hozzá tartozik.

Ajánlás:

Hat középiskolás srác, 
akik élvezik iskolai életü-
ket, együtt bandáznak és 
dumálnak a helyi kisbolt-
nál. Egy egyszerű slice of 
life-ot hoz nekünk most 
a Pierrot, amt szerintem 
nem kell bemutatni. Nem 
is árt egy kis lazaság a To-
kyo Ghoul (AniMagazin 
22.) után és Boruto mellé. 
A Konbini Kareshi a stúdió 
saját műve, és nem kisebb 
név kapta a rendezői szé-
ket, mint Date Hayato, aki 
a Narutót is vitte.

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-30/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-30/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-23/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-23/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-22/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-22/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-22/


Leírás:

Yuma és Hotaru gye-
rekkori barátnők és szom-
szédok, mindkettőjüknek 
van párja. Hotaru többször 
megcsókolja és csábítgatja 
Yumát. Mindez persze titok-
ban zajlik, és Yuma érzései 
összekavarodnak.

Netsuzou TRap

manga alapján

Stúdió: 
Creators in Pack

Műfaj: 
dráma, shoujo ai

Seiyuuk: 
Igarashi Hiromi,

Kakuma Ai, Osaka Ryota,
Ono Daisuke

Anime - szezon

Leírás:

A XIX. században Lon-
don egy város az Albion 
Királyságban és egy nagy 
fal osztja keleti és nyugati 
részre. A történetben öt 
lányt ismerünk meg, akik 
kémek és beiratkoznak egy 
rangos iskolába. A lányok-
nak használniuk kell minden 
tudásukat, hogy sikeresen 
végezhessék munkájukat.

Princess Principal

original

Stúdió: 
3Hz

Műfaj: 
akció

Seiyuuk: 
Imamura Ayaka, Furuki 

Nozomi, Kageyama 
Akari, Taichi You,

Sekine Akira
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Leírás:

Koshiyama Shiki a Bun-
zo általános iskolába jár. 
Felkérik, hogy vegyen részt 
az új tanulók kvízbajnoksá-
gán, de ő kerüli a feltűnést 
és irtózik az ötlettől. Ha 
ez még nem lenne elég, 
az osztálytársa Fukami 
Mari már akkor nyomja a 
gombot, amikor épphogy 
csak elkezdték felolvasni a 
kérdést. Shiki ettől még jól 
veszi az akadályokat. Meg-
ismerkedik a kvízklub tagja-
ival és egy riválissal, Chisato 
Mikuriyával.

Nanamaru Sanbatsu

manga alapján

Stúdió: 
TMS Entertainment

Műfaj: 
játék, iskola, seinen

Seiyuuk: 
Kawashima Umika, 

Satou Takuya, Ishikawa 
Kaito, Horie Shun

Ajánlás:

Ki szereti a kvízjáté-
kokat? Mert ez az anime 
azoknak készül. Mindez 
természetesen iskolai kön-
tösben. Mert hát tudjuk, 
hogy a japánok a világot is 
a klubtevékenység kereté-
ben mentik meg. A manga 
2010 óta fut, Iqura Sugi-
moto készíti, aki a Summer 
Wars mangáját is rajzolta, 
de számos alkotása van 
még. A TMS nagy stúdió 
és jó munkát végeznek, az 
Onihei, a Nobunaga no Shi-
nobi és az Orange is tőlük 
került ki.

Ajánlás:

Ismét egy original művel 
van dolgunk. A 3Hz kicsi stú-
dió és már a harmadik saját 
művüket készítik. Előző a Flip 
Flappers volt. Akit érdekel 
az ipari forradalom közepén 
álló London, annak jó válasz-
tás, mindezt persze kicsit 
fantasy beütéssel és cuki 
lányokkal kapjuk. A zeneszer-
ző Kajiura Yuki, felsorolni is 
nehéz lenne, hány anime lett 
jobb a műveitől (F/Z, Mado-
ka, Gundam Seed,SAO stb.). 
A rendező Tachibana Masa-
ki, a Barakamon és a Tokyo 
Magnitude (AniMagazin 27.) 
rendezője.

Ajánlás:

Férfi társaim figyelem! 
A mű shoujo ai, nem sűrűn 
fordul ilyen elő, de nyáron 
lesz. Természetesen ettől 
még a suliromi kategóriá-
ba fog tartozni. A Creators 
in Pack szeret TV shortokat 
gyártani, a Kiitarou Shou-
nen, az Ojisan to Marsh-
mallow. is őket dicséri, így 
lehet a Netsuzou is rövid 
lesz. A mangaka Kodama 
Naoko, aki főleg yuri man-
gákat készít, a Netsuzou 
TRap 2014 óta fut. A ren-
dező Hirasawa Hisayoshi 
lesz, aki a fent említett mű-
vek rendezője is volt.

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-27/


Leírás:

Mahmut fiatal pasa és 
Törökország tanácsában 
szolgál. Az országra a há-
ború árnyéka vetül, és a 
tanács két részre oszlik, a 
pacifistákra és a háború pár-
tiakra. Mahmut célja a béke 
megtartása. Ahogy belemé-
lyed a politikába egyre több 
ellenfél és szövetséges 
kerül elő.

Shoukoku no Altair

manga alapján

Stúdió: 
MAPPA
Műfaj: 

kaland, dráma, fantasy, 
történelmi, shounen

Seiyuuk: 
Murase Ayumu, Furu-

kawa Makoto, Suwabe 
Junichi, KENN

Anime - szezon

Leírás:

Nukui Kyou első éves 
középiskolás és hikikomori. 
A hobbija a vocaloid számok 
gyártása és közzététele. 
Egy nap egy fan személyes 
találkozót kér tőle. A talál-
kozón három általános isko-
lás lány várja, akik együttest 
akarnak alapítani, és Kyou 
segítségét kérik ebben.

Tenshi no 3P!

light novel alapján

Stúdió: 
Project No. 9

Műfaj: 
zene, iskola, slice of life

Seiyuuk: 
Hidaka Rina, Inoue 

Yuuki, Koga Aoi, Endou 
Yurika
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Leírás:

Az anime a DJI által 
szervezett RoboMasters 
versenyről szól, amely a 
világ legnagyobb robot ver-
senye diákok számára.

RoboMasters the Animated Series

manga alapján

Stúdió: 
Dandelion Animation 

Studio
Műfaj: 

akció, iskola
Seiyuuk: 

Ookubo Rumi, Lynn, 
Umehara Yuuichirou, 

Yamashita Daiki

Ajánlás:

A robotika szerelmesei 
előnyben. Ez is egy origi-
nal, ami újdonság a stúdi-
ótól, eddig főleg nagyobb 
stúdióknak segítettek 
be. A rendező Yamamoto 
Yasutaka, aki a Senjou no 
Valkyriát is remekül dirigál-
ta vagy a Jitsu wa Watashi 
wa is hozzá köthető. Az ani-
mét a Da-Jian Innovation, a 
RoboMasters szervezője 
támogatja, tehát kopro-
dukcióról van szó.

Ajánlás:

Vocaloid és zenélő kis-
lányok rajongói előnyben, 
ez az anime nekik készül 
Sagu Aoyama harmadik 
light noveljéből. Korábbi 
művei sport témájúak, de 
most a zene került elő-
térbe. A Ro-Kyu-Bu!-ból 
készült is anime 2013-ban, 
szintén a Project No. 9 
berkeiben, akik szeretik az 
iskolai témát (bár a Jikan 
no Shihaisha kilóg ebből 
a sorból). A rendező Yana-
gi Shinsuke, aki eddig a 
stúdió több címét, pl. a 
Netoge no Yomét és a Ro-
Kyu-Bu!-t is dirigálta.

Ajánlás:

Aki szerette a Magi ke-
leti világát, annak minden-
képp javaslom ezt az ani-
mét. A MAPPA egy 2007 
óta futó mangát kapott 
elő, de mivel a közel-keleti 
helyszín nem túl gyakori, 
így előre izgalmas lehet. 
Itt is lesznek bishik, lezárás 
viszont nem. A stúdióról 
sokat nem kell elmonda-
nom, elég csak a Yuri!!! on 
Ice-t említenem. De van 
nekik Shingeki no Baha-
mut is. A rendező Furuhasi 
Kazuhiro, aki korábban a 
GetBackerst és a Hunter x 
Huntert rendezte.



Leírás:

A fiatal szerelemnek 
számtalan forgatókönyve 
van. Adott egy fiú, akiből 
hiányzik az önbizalom, és 
nem tudja elfogadni a té-
nyt, ha álmai nője elhívja 
randira. Adott egy lány, aki a 
saját vérét keveri a csokiba, 
hogy elnyerje a fiú szívét.

Tsure-dure Children

4-koma manga alapján

Stúdió: 
Studio Gokumi

Műfaj: 
vígjáték, romantika, 

iskola, shounen
Seiyuuk: 

Minase Inori,
Ono Kensho, Maeno 
Tomoaki, Ogura Yui

Anime - szezon

Leírás:

Hiraga Josef Kou egy 
zseniális tudós, Robert Ni-
cholas pedig kriptoanalízis 
szakértő. Ketten együtt 
dolgoznak, mint a Vatikán 
“csodanyomozói”. Utaznak 
a világban és felderítik a 
csodák mögött álló igaz-
ságot.

Vatican Kiseki Chousakan

regény alapján

Stúdió: 
J.C. Staff

Műfaj: 
dráma, rejtély, shounen, 

természetfeletti
Seiyuuk: 

?
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Leírás:

A Reflectionnak neve-
zett jelenség óta a világ 
minden részén sok ember-
nek fantasztikus képes-
ségei lesznek. Néhányan 
hősökké válnak, néhányan 
bűnözőkké. Vajon mi okoz-
hatta a jelenséget? A sok 
megoldatlan rejtély miatt a 
világ zűrzavarba kerül.  

The Reflection Wave One

original

Stúdió: 
Studio Deen

Műfaj: 
akció, rejtély, szuper erő

Seiyuuk: 
?

Ajánlás:

A Studio Deen saját 
műve, és egy ilyen nagy 
múltú stúdiótól azért el-
várunk ezt-azt. A felállás 
működhet, de félő, hogy 
belefullad az egysíkú tör-
ténetbe. Mindenesetre 
érdekes grafikával bír a bo-
rító alapján. Az anime Na-
gahama Hiroshi munkája, ő 
találta ki, és a rendezésen 
túl még a karakterdizájnért 
is felel. Nagahama szeret 
több feladatot ellátni, ilyen 
volt a Mushishinél (AniMa-
gazin 27.) vagy az Utenánál 
is. Így talán reménykedhe-
tünk egy jó animében.

Ajánlás:

Viszonylag gyakran 
használt elem a keresz-
ténység, főleg fantasyk-
ban. Ez az anime talán 
kicsit komolyabban veszi a 
dolgot, hiszen a főszereplő 
két pap. Érdemes figyelnie 
az animére annak, aki sze-
reti a nyomozós történe-
teket. A J.C. Staff szintén 
nagy stúdió, legutóbbi 
címeik pl: a Shokugeki no 
Souma, Danmachi, Prison 
School. A rendező Yone-
tani Yoshitomo, aki sokat 
dolgozott már a J.C.-nek, 
pl. a Soumát is ő rendezte. 

Ajánlás:

Egy újabb iskola-ro-
mantika kombó, egy kis 
japános szadizmussal. A 
Studio Gokuminak bele 
is illik a profiljába, főleg 
iskola, fantasy, akció vona-
lon mozognak. Legutóbbi 
sorozatuk a Seiren volt. A 
rendező Kaneko Hiraku, 
aki a Seikon no Qwasert 
és a Valkyria Drive-ot (Ani-
Magazin 30.) is irányította. 
A manga 2012 óta fut, 
Wakabayashi Toshiya írja 
és rajzolja, ez a harmadik 
mangája.

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-27/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-27/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-30/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-30/


Folytatások

Anime - szezon

Előző szezonban indultak
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Leírás:

Inaba Yuusi szülei meg-
haltak, amikor elsőéves volt 
az alsó-középsuliban, ezért 
a rokonokhoz költözött. 
Később kollégiumba akart 
menni, de az leégett. Pénz 
hiányában egy régi ház 
szobáját bérli, de a házban 
természetfeletti lények 
laknak. Ám élő lakótárs is 
akad. Akine, a szintén kö-
zépsulis lány utálja ezeket 
a lényeket.

Youkai Apartment no Yuuga no Nichijou

light novel alapján

Stúdió: 
?

Műfaj: 
rejtély, slice of life, 

természetfeletti
Seiyuuk: 

?

Ajánlás:

Ki szeret természetfe-
letti lényekkel teli házban 
lakni? Ebből az animéből 
megtudjuk, milyen lehet 
ez a szellemes slice of life. 
Az anime Hinowa Kouzuki 
10 kötetes, befejezett light 
noveljéből készül, tehát 
várható befejezés.

Owarimonogatari 2017 New Game!! Kyoukai no Rinne 3 Boku no 
Hero Academia 2

Re:CreatorsTeekyuu 9 Senki Zesshou 
Symphogear AXZ

Shingeki no Bahamut: 
Virgin Soul


