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Anime

020

szezon
Boogiepop wa Warawanai

Circlet Princess

Dimension High School

light novel alapján

játék alapján

original

Stúdió:
Madhouse

Stúdió:
Silver Link

Stúdió:
Polygon Pictures

Műfaj:
dráma, horror, rejtély, pszichológiai, természetfeletti

Műfaj:
akció, iskola, sci-fi, sport

Műfaj:
iskola

Seiyuuk:
Gotou Mai, Mizuhashi Kaori,
Nabatame Hitomi

Seiyuuk:
Someya Toshiyuki, Zaiki Takuma, Hashimoto Shouhei

Seiyuuk:
Yuuki Aoi, Oonishi Saori

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A gyerekek között terjeng egy városi legenda egy
halálistenről, aki megszabadítja az embereket a fájdalmuktól. Ennek a „halálangyalnak” a neve Boogiepop. A
legenda igaz, tényleg létezik.
A Shinyo Akadémián tanuló
lányok közül nagyon sokan
tűnnek el, a rendőrség és a
tanárok úgy vélik, elszöktek.
Azonban Kirima Nagi tudja,
hogy valami rejtélyes dolog
van a háttérben. A Boogiepop az vagy valami baljósabb?

A Boogiepopnak ugyan
már volt egy régebbi sorozata, azonban ez ténylegesen
feldolgozza a light novelt. A
pszichológiai horrorok szerelmeseinek kötelező darab. Az
elkövető ismét a Madhouse,
így a minőségre nem lesz panasz. A rendező Natsume
Shingo, aki a One Punch Mant
és a Space Dandyt is irányította, de dolgozott a Tatami
Galaxy-n és a TTGL-en is. Kérdés, hogy egy vígjátékokban
tapasztalt rendező, hogy boldogul egy komolyabb művel.

Az emberek élete
megváltozott a VR és az AR
létezése óta. Egy új sport
alakult, a Circle Bout (CB).
Ebben egyszerre két iskola
tud megküzdeni egymással, a tevékenység e-sporttá
vált, ami befolyásolja az iskola jólétét és megítélését.
A CB-ben elért eredmény az
iskola mérőszáma is lett.

A sportanimék egy
újfajta formája, ezúttal
nem rpg-be jutunk a VRral, hanem sportolni fogunk. Bár így is küzdelmeket fogunk látni, nem rossz
felütés. A Silver Link a még
elfogadható minőséget
képviseli, a Masamune-kun
no Revegne és a Fate/Illya
is náluk készült. Tachibana
Hideki személyében tapasztalt rendezőt is kap, ő
dirigálta a Dragon Crisist.

AniMagazin

Leírás

Ajánló

Középsulis srácok átHányan szeretnének
kerülnek egy anime világba. átkerül egy anime világáAzóta ide járnak suliba és ba? Biztos sokan. Ezzel az
élik iskolás életüket.
animével át lehet élni, milyen is lenne ez. A stúdióról
annyit érdemes tudni, hogy
kizárólag 3D CG-vel dolgozik, a Sidonia, a Godzilla
filmek és az Ajin is náluk készült. A scriptet a rendező,
Abe Yuuichi írta, aki a most
futó Akanesasu Shoujót
rendezte, korábban pedig
a Gundam Evolve-ot.

Tartalomjegyzék

△

Anime

021

szezon
Domestic na Kanojo

Dororo

Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue.

manga alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Diomedéa

Stúdió:
MAPPA, Tezuka Productions

Stúdió:
Zero-G

Műfaj:
dráma, romantika, iskola,
shounen

Műfaj:
akció, kaland,
természetfeletti

Műfaj:
vígjáték, slice of life

Seiyuuk:
Uchida Maaya, Hikasa Yoko,
Yashiro Taku

Seiyuuk:
Yamazaki Haruka, Ono Kensho, Murase Ayumu

Seiyuuk:
Suzuki Hiroki, Suzuki Rio,
Sasaki Mutsumi

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A középsulis Natsuo
reménytelenül szerelmes a
vidám és népszerű tanárba,
Hinába. Egy nap azonban
egy vakrandi alkalmával találkozik a kissé rosszkedvű
Ruival, akivel végül együtt
alszik. Nemsokkal ezután
Natsuo apja bejelenti, hogy
újraházasodik egy nővel, akinek két lánygyermeke van.
Természetesen Hina és Rui
az. Natuso élete új kerékvágásba terelődik.

A suliromi kategória táborát erősíti ez az anime. Nem
ad újdonságot, minden elemét
láttuk már máshol. Kicsit mókás, hogy az egyik testvér tanár. A manga 2014 óta fut és
Sasuga Kei készíti. A Diomedea
végzi az animációt, akik mostanában visszább vettek, korábban a Kancolle és a Handa-kun
is tőlük került ki. A rendezést
Ibata Shoutára bízták, aki a
Gi(a)rlish Numbert rendezte,
dolgozott a KanCollban és a Tiger & Bunny filmeken is.

Egy szamurájúr eladta
a fia testrészeit negyven�nyolc démonnak a csatamezőn való dominanciáért. Egy
orvosnak hála a gyermek
túléli. A fiú protéziseket kap,
amely segítségével le tudja
győzni a démonokat és vis�sza tudja szerezni a testét
mielőtt szembenéz apjával.
Utazása során találkozik egy
árvával, aki a legnagyobb tolvaj Japánban.

Egy akciódús szamurájtörténetet kaphatunk ebben az
animében. Talán a szezon legkülönlegesebb címe, mivel a Dororo egy Tezuka manga 1967-ből,
aminek egy 26 részes sorozata
már volt 1969-ben. A MAPPA
sok mindent letett már az asztalra. A minőséggel nem szokott
gond lenni, de azért nem mindig
figyelnek oda. Reméljük tisztelettel fordulnak ehhez a címhez.
A rendezés feladata Furuhashi
Kazuhiróra hárul, aki a Hunter x
Huntert vagy az Unicorn Gundamet és a Kenshint is rendezte.

Az író, Mikazuki Subaru nem jön ki jól az emberekkel, zavarják, amikor
a képzeletbeli világát kell
megalkotni. Egy nap egy kóbor macskával találkozik, aki
inspirációt hoz Subarunak,
ezért hazaviszi a macskát,
ami múzsaként szolgál.

Egy mókás, egyszerű és nyugis
animét köszönthetünk ebben a
címben. A manga 2015 óta fut,
de mivel nincs olyan komplex
története, talán nem érezzük
majd a félbevágást. A stúdió a
Zero-G, akik legutóbb remek
munkát végeztek a Grand Blueval. Továbbá a One Room második évada és a Dive! is náluk
készült. Suzuki Kaoru fogja
irányítani az animét, aki eddig
csak a Dive-ot rendezte, de epizódrendező volt a Karasban, a
Kiddy Grade-ben, vagy a Psycho
Passban.

AniMagazin

Tartalomjegyzék

△

Anime

022

szezon
Egao no Daika

Flying Babies

Endro~!
original

original

original

Stúdió:
Tatsunoko

Stúdió:
Studio Gokumi

Stúdió:
Gaina

Műfaj:
akció, mecha, katonaság,
sci-fi

Műfaj:
fantasy, mágia, slice of life

Műfaj:
slice of life, sport

Seiyuuk:
Akao Hikaru, Minase Inori,
Natsukawa Shiina, Ozawa Ari

Seiyuuk:
Toyota Moe, Itou Miku,
Yamaguchi Rikako,
Yoshimura Haruka

Seiyuuk:
Hayami Saori, Hanamori
Yumiri

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Egy bolygón, messze
a Földtől van egy királyság,
ahol mindenki boldog. Yuuki
hercegnő 12 éves, mindennap sír, nevet és néha a szíve
hevesebben ver. Barátokkal
tölti idejét: Reira a mentora,
Izana poltikai ügyekben segédkezik, a lovasság vezetője Harold és gyerekkori barátja Joshua. Stella 17 éves
tartalékos katona, azonban
ő mindig mosolyog, ez az
élet alapja. A történet két
lányról szól a távoli bolygókon.

Egy hercegnő és egy katona barátsága ismeretlen vidéken, bolygón, ám bizonyára lesz
itt még történeti elem. Az anime original, tehát kapunk majd
lezárást is, ami emeli az anime
értékét. Suzuki Toshimasa fogja
rendezni, aki nem sok animében dolgozott, de dirigálta a
Heroic Age-t, a Toaru Hikuushi e
no Koiutát és a Fafner filmet. Az
animét a Tatsunoko készíti, akik
mostanában nem sok mindent
tettek elénk, de korábban a
Psycho Pass 2-t és a Gatchaman
Crowds-t láttuk tőlük.

Nara szigete, ahol kard
és mágia, emberek és szörnyek
élnek együtt. A félelmetes démonkirály is itt él. Réges-régen
az első hős legyőzte a démonkirályt. Azonban most, sok évvel
később feltámadt, így a hős, aki
kiáll ellene, szintén feltűnik. Lányok a démonkirály legyőzése
érdekében járnak suliba: megtestesült hős, Yusha, a nagyon
komoly, ám problémás elf, Seyla, a vidám harcos, Fai, aki szeret
enni és Mei, az otaku mágus.
Békés fantasy életet élnek, a cél
pedig valahol a távolban van.

Fantasy cuki lányokkal. Szerintem ez mindent
elmond, nem is tudom, mit
fűzhetnék hozzá. Cukiság
lesz. A Gokumi original animéje ez, tőlük láttuk a Tsurezure Childrent, a Toji no
Mikót meg az A-Channelt.
Szóval értenek a cukisághoz.
A rendező sem kezdő, Kaori,
aki a Yuyushikit rendezte és
dolgozott a Gochuumon wa
Usagi desu ka?? animén is. A
karaktereket pedig az Inu x
Boku és a Tamayura dizájnere, Iizuka Haruko készíti.

AniMagazin

Leírás

Ajánló

Az anime központjáNem
emlékszem,
ban egy csapat lány áll, akik- hogy láttam volna hula lánek célja, hogy hula lányok nyokat animében, szóval
legyenek.
már ezért különleges a cím.
De, hogy ezen belül mi lesz,
az passz, mivel elég kevés
infó van eddig. A Gaina stúdiót korábban Fukushima
Gainexként ismertük, és
három évük alatt leginkább
a Piano no Mori tv-sorozatról ismerhetjük. A rendező
házon belülről jön, maga a
stúdió vezetője, Asao Yoshinori, aki eddig a stúdió korábbi címein dolgozott.

Tartalomjegyzék

△

Anime

023

szezon
Girly Air Force

Go-toubun no Hanayome

Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen

light novel alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Satelight

Stúdió:
Tezuka Productions

Stúdió:
A-1 Pictures

Műfaj:
akció, sci-fi

Műfaj:
vígjáték, hárem, romantika,
iskola, shounen

Műfaj:
vígjáték, pszichológiai,romantika, seinen, slice of life

Seiyuuk:
Minase Inori, Hanazawa
Kana, Matsuoka Yoshitsugu

Seiyuuk:
Koga Aoi, Furukawa Makoto

Seiyuuk:
Morishima Yuuka, Osaka
Ryota, Izawa Shiori, Lynn

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Rejtélyes repülő lények jelennek meg, amiket
Zainak neveznek. Legyőzésük érdekében az emberiség repülőket fejleszt ki,
amiket „Daughtersnek” hívnak. Ezek lényegi eleme az
automatikus repülő mechanizmus, az „Anima”, amik
lány alakban jelennek meg.
A történetben Narutani Keit
követjük, aki elnyeri a lehetőséget, hogy repüljön, és a
gépéhez tartozó lány, Guripen lehet az emberiség ütőkártyája.

Első olvasatra az Arpeggio jutott eszembe, mint
hasonló téma, csak ott repülők helyett tengeri járműveknek volt lány kivetülése. Szóval, akinek az tetszett, ezzel
is érdemes próbát tennie. A
Satelighttal nem nagyon lesznek gondok, jó kezekben lesz,
a Marcoss Delta, a Juushinki Pandora és a Symphogear
is az ő kezük alól került ki. A
rendezői széket Ono Katsumi
kapta meg, aki a YuGiOh 5D-t,
a Symphogeart és a Hataraki
Mant irányította.

Egy nap a szegény
középsulis, Uesugi Futarou
rábukkan egy jól fizető magántanári állásra, de a tanítványai, az osztálytársai. Mind
fiatal lány, akik utálnak tanulni és a bukás szélén állnak.
Futarou első dolga tehát,
hogy megszerezze a lányok
bizalmát.

A tipikus vidám, semmire kifutó hárem jegyeit viseli
magán a történet. A manga
még fut, Haruba Negi írja és
rajzolja. A Tezuka Productiontől érdekes választás ez a cím,
mostanában nem gyártottak ilyet. Párhuzamosan fog
futni a Dororóval, korábban
a Dagashi Kashi és az Atom:
The beginning is tőlük jött ki.
Kuwahara Satoshi fogja egybefogni a művet, aki a Black
Jack tv-sorozatát, a legújabb
YuGiOh filmet és a Zexalt is
rendezte.

Szerelemben és háborúban mindent szabad! Két
zseni, két szív, egy csata. Ki
vall színt először? Shinomiya
Kaguya és Shirogane Miyuki
a legjobb tanulók az elit akadémián. Viszont magányosak
és egymásba szeretnek. De
egy nagy akadály áll kettejük
útjába, mindketten túl büszkék ahhoz, hogy bevallják
érzelmeiket a másiknak és
ezáltal vesztesek legyenek a
szerelem versenyében. A történetben harcuk pillanatait
követhetjük nyomon.

Első körben kicsit hasonlít
a mostani szezonban futó Julietre, bár ez talán kicsit komolyabb
hangvételű. Mindenesetre biztos
lesznek mókás és feszült pillanatok. A manga 2015 óta fut, a
mangaka Akasaka Aka. Az A-1 Picturest bizonyára mindenki ismeri,
maradjunk annyiba, hogy vegyes
minőséget tudnak produkálni. A
rendező Omata Shinichi lesz, aki
a Grancrest Senki, a Sankarea és a
Rakugo rendezője. A zeneszerzőt
érdemes még kiemelni, ő Haneoka Kei, aki több Monogatari címnek készítette a zenéjét.

AniMagazin

Tartalomjegyzék
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Anime

024

szezon
Kemurikusa

Kouya no Kotobuki Hikoutai

Mahou Shoujo Tokushusen Asuka

original

original

manga alapján

Stúdió:
Yaoyorozu

Stúdió:
WAO World, Gemba

Stúdió:
LIDENFILMS

Műfaj:
akció, sci-fi

Műfaj:
akció, katonaság, kaland

Műfaj:
dráma, mágia, seinen

Seiyuuk:
Sumi Tomomi Jiena, Kiyoto
Arisa, Komatsu Mikako

Seiyuuk:
Seto Asami, Suzushiro Sayumi, Tomita Miyu

Seiyuuk:
Suzaki Aya, Taketatsu Ayana,
Sekine Akira

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A történetben egy
lányt követhetünk, aki a becenevükön „mushi”-nak nevezett furcsa entitások ellen
harcol és túléli a vörös ködbe burkolózott világot.

Nem igazán tudok
semmi érdekeset kiemelni,
biztosan lesz olyan, aki belenéz. Az anime egyébként
Tatsuki műve, aki azonos
című munkájával megnyerte a 24. 3D Anime Contestet
2012-ben, ami egyébként
egy 2 részes ONA. Természetesen ennek a műnek is
Tatsuki a rendezője. Ő irányította még a Kemono Friends-t is. A stúdió a Yaoyorozu, 2013-óta léteznek, és
az első Kemono Friends-et
készítették.

A semmi közepén, az
emberek kereskednek egymással, hogy biztosítsák
a túlélésüket. A Kotobuki
egy zsoldos testőrosztag,
vezetőjük egy szigorú, de
gyönyörű, megbízhatatlan
parancsnok, valamint egy
igazi vezető. A csapat tagjai
légiharcokat vívnak, gépeik
hangja bezengi az eget.

A Girly Air Force után
egy újabb repülős anime. Aki
szereti a légi csatákat, annak
ez is jó lehet. Original történet, tehát kapunk lezárást is.
A Wao World stúdió egy nagy
szórakoztatóipari cég része,
legutóbb az igazán jópofa
Animegatarist készítették.
Az irányítást Mizushima Tsutomu kapta, aki elképesztően sok címet tud már maga
mögött, ilyen az Another,
Genshiken, Girl&Panzer, Prison School, Shirobako stb.

A Földet élőholtak
lepik el. Egy fiatal lányokból
álló csoport hivatott legyőzni őket, akik erejüket egy rejtélyes rózsából nyerik. Most
három évvel a béke eljövetele után, ezek a borzalmas
lények újra megjelennek. Öt
mahou shoujo újra harcba
száll, hogy megvédje az emberiséget.

Újabb darkos mahou shoujót
kapnak a rajongók, így a téma kedvelőinek kötelező. Ebben az esetben is fut még a manga, 2015 óta.
Fukami Makoto írja, aki már több
ismert címhez is írt light novelt,
többek között a Psycho-Passhoz
vagy a Berserkhez. A Lidenfilmmel
nem szokott bajunk lenni, a Terra Formars, Gakkou no Juliet és a
Hanebado is tőlük került ki. Yamamoto Hideyo lesz az irányító, aki
a Strike the Bloodot rendezte, de
epizódrendező volt a Darker than
Blackben és a GitS-SAC-ban is.

AniMagazin

Tartalomjegyzék
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Anime

025

szezon
Meiji Tokyo Renka

Pastel Memories

Revisions

játék alapján

játék alapján

original

Stúdió:
TMS Entertainment

Stúdió:
Project No.9

Stúdió:
Shirogumi

Műfaj:
fantasy, hárem, történelmi,
romantika, shoujo

Műfaj:
akció, kaland, sci-fi

Műfaj:
akció, sci-fi, mecha

Seiyuuk:
Murakawa Rie, Oozora
Naomi, Fujii Yukiyo,
Uchiyama Yumi

Seiyuuk:
Uchiyama Kouko,
Komatsu Mikako, Takahashi Rie, Saitou Souma

Seiyuuk:
Morohoshi Sumire,
Morikawa Toshiyuki

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Ayazuki Mei egy hétköznapi középiskolás lány.
A vörös telihold éjszakáján
a Meidzsi-korszakba kerül,
hála Charlienak, egy önjelölt
mágusnak. Ebben a korban
a szellemek elfogadottak és
Mei egyike azoknak, aki látja is őket. Eme erő kapcsán
találkozik történelmi alakokkal, akikkel szorosabb kapcsolatba is kerül.

A hölgyek figyelmébe
ajánlom ezt az animét, főleg,
akik kedvelik a háremet. A játék
2015-ben és 2016-ban már kapott ugyan két filmet a Deentől,
most azonban a TMS sorozatot
készít belőle. Nagy stúdió, a Bakit, a Relife-ot és a Yowamushit
is ők dobták elénk. A stábtagokról nem sokat tudni, ellenben a
theme songokat olyanon éneklik, mint Fukuyama Jun, Okamoto Nobuhiko vagy Namikawa
Daisuke. Vélhetőleg a szinkronhangok is ők lesznek.

A jövőbeli Akihabarában járunk, ahol az otaku
kultúra igencsak lecsökkent.
A játékosok otaku boltost
játszanak. A hősnők otaku
lányok, akiknek a boltos segít visszaszerezni az otaku
memóriájukat.

Nos, aki az otakuságról akar animét, annak ez
érdekes lehet, ráadásul itt
inkább a posztotakuizmus
kap szerepet. Érdekes koncepció. A stúdió még sok ismert dolgot nem tett le az
asztalra, elég középszerű, az
utóbbi időkből a Ryuuou no
Oshigoto! és a Tenshi no 3P!
köthető hozzájuk. A rendező
is kezdő, Shinozaki Yasuyuki
első rendezése lesz ez.

Toujima
Daisuke
másodéves, akit fiatalkorában elraboltak. Barátaival a Shibuya Drift
nevű furcsa jelenség tanúja volt.
A háromszáz évvel későbbi Shibuyába kerültek: végtelen vadon
és erdő, romok, „revisions”-nak
nevezett mechanikus szörnyek
és mindezek között emberek.
Egy Miro nevű lánnyal találkoznak, aki a String Puppet nevű mobil suitot adja oda hőseinknek,
hogy mentsék meg Shibuyát. A
fiatalok külön utakon, különféle
kalandokon esnek át, hogy vis�szakerüljenek saját idejükbe.

Egészen érdekes a dolog, van itt posztapokaliptikus közeg, plusz időutazás.
Az anime a Fuji TV új programsávjában a +Ultrában
fog futni, ahol legutóbb az
Ingress. Ez az anime teljesen
3D CG lesz. A stúdió nem
túl ismert, a Moyashimon
köthető hozzájuk, de a Revisionshoz a Netflix adta a
pénzt. A rendező igazi nagyágyú, ő alkotta a Code
Geass Akitót, rendezte az
eredetit és az új Code Geass
rendezője is ő lesz.

AniMagazin

Tartalomjegyzék
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Anime

026

szezon
Renshi!! Ekoda-chan

Tate no Yuusha no Nariagari

Ueno-san wa Bukiyou

4 koma manga alaján

light novel alapján

manga alapján

Stúdió:
-

Stúdió:
Kinema Citrus

Stúdió:
Lesprit

Műfaj:
vígjáték, seinen, slice of life

Műfaj:
akció, kaland, vígjáték, dráma, fantasy, romantika

Műfaj:
vígjáték, romantika, seinen

Seiyuuk:
Ishida Haruka, Park Romi

Seiyuuk:
Tanaka Aimi, Serizawa Yuu,
Kageyama Akaria

Seiyuuk:
Ishikawa Kaito, Matsuoka
Yoshitsugu

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Egy fiatal nőről szóló történet, aki Tokióban él,
hosztesz klubokban dolgozik és mindenféle kapcsolaton keresztül megy. Körülötte sok a „ragadozómadár”,
az olyan lányok, akik kedvességüket és aranyosságukat használják, hogy pasikat
szedjenek fel.

Az anime története
mindent elmond, szerintem
nem is kell hozzáfűznöm semmit. Max. annyit, hogy borító
alapján nem ez lesz a grafikai
megvalósítás csúcsa. A 2005től 2014-ig futó manga már
kapott egy short animét 2011ben, ami kudarcosra sikeredett. Hogy ezt melyik stúdió
fogja elkövetni, az még rejtély, de a rendezőt már tudni:
Morimoto Kouji lesz, aki főleg
a „művészanimék” világában
forog (ez is az lesz), például ő
rendezte a Memoriest.

Iwatani Naofumi egy
jelentéktelen otaku, aki napjait játékokkal, mangákkal
tölti. Hirtelen egy párhuzamos világba csöppen. Ő a
négy hős egyike, akiknek feladata a világ megmentése.
Ám ő a leggyengébb, hamarosan egyedül találja magát,
pénz nélkül, elárulva. Csak a
pajzsa maradt és a cél, hogy
igazi, legendás hőssé váljon.

Akárhogy is nézzük a
sablon isekai tökéletes példája ez az anime. A light novel 2013 óta fut és Aneko
Yusagi munkája. A Kinema
Citrus a Made in Abyss-szal
feltette magát az ígéretes
stúdiók listájára. De a Barakamon vagy a Code:Breaker
is tőlük származik. A rendezői széket Abo Takao kapta,
aki a Norn9-t is rendezte, de
dolgozott a Macross F-ben
és az Eureka Sevenben is.

Ueno
harmadéves
diák, aki bele van zúgva a
szerelembe esés szituációjába. Minden tudását beveti,
hogy ezt átadja Tanakának,
a tudományos klubban lévő
kouhaiának.

Elég az anime borítójára tekinteni, hogy tudjuk,
nem egyszerű cím lesz ez.
Meglehetősen zakkant darab. A manga 2015 óta fut.
A Lesprit eléggé új stúdió, a
Cinderella Girls Gekijou-t csinálták. Rendezőnek Tsukimisa Tomohirót találták meg,
aki a Yurumatest rendezte.
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szezon
Watashi ni Tenshi ga Maiorita!

W’z

Yakusoku no Neverland

4-koma manga alaján

original

manga alapján

Stúdió:
Doga Kobo

Stúdió:
GoHands

Stúdió:
CloverWorks

Műfaj:
vígjáték, shoujo ai

Műfaj:
zene

Műfaj:
horror, rejtély, sci-fi,
shounen

Seiyuuk:
Ueda Reina, Nagae Rika, Kito
Akari, Sashide Maria

Seiyuuk:
Fukuyama Jun, Namikawa
Daisuke, Fukuhara Katsumi

Seiyuuk:
Ise Mariya, Uchida Maaya,
Morohoshi Sumire

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Egy nap az ötödikes Hoshino Hinata elhívja
magához Shirosaki Hanát,
akibe nővére, az egyetemista Miyako első látásra
beleszeret. Miyako igyekszik
egyedül lenni Hanával, aki a
furcsa viselkedése miatt aggódni kezd. Azonban Hana
folyamatosan kezd megnyílni Miyakónak, aki közel akar
lenni hozzá.

Ez a szezon sem maradhat
lányszerelem nélkül. Mukunoki
Nanatsu mangája 2016 óta fut. A
mangaka készített már mangát a
Boku wa Tomodachi no Sukunaihoz és a Yuruyurihoz is. A Doga
Kobo stúdió fog életet lehelni a
dologba, korábban a Tada-kunnal
és a Touken Ranbuval sok rajongót szereztek. A mostani Anima
Yell! is az ő munkájuk. Hiramaki
Daisuke fogja irányítani a projektet, akinek ez lesz az első rendezése, de dolgozott már az Eureka
Sevenön, a Hayate no Gotokun
és a Naruto Shippuudenen is.

Yukiya, aki „valószínüleg” 14 éves, egyedül
DJ-skedik. Apja befolyása
miatt fiatalkora óta hallgat
zenét és videózik. Szeretné,
ha mások is megismernék és
elismernék. Egy nap, amikor
több nézőt szeretne szerezni, olyat tesz, amit nem lehet
visszavonni. Lát egy élő közvetítést, „abból a világból”.
Yukiya úgy véli, egyedül tehetetlen, de el tudna érni
valamit, ha mással együtt
tenné meg.

Elég rébuszos a leírás,
de a téma aktuális: videózás
és zene. Egészen jó ötletnek
tűnik, de hogy mi lesz belőle...
A GoHands jó ideje nem adott
ki önálló sorozatot, a tavalyi
Hand Shakers volt az utolsó.
Idén nagyon dolgoztak a K filmeken, amik nyár óta jönnek
ki. A W’z-ben is bishik lesznek,
ismert hangokkal. Lány nézők
előnyben.

Emma, Norman és
Ray a legokosabb gyerekek
a Grace Field árvaházban.
Nevelőjük vigyázó tekintete alatt a gyerekek élvezik
az életet. Jó ételek, tiszta
ruhák és remek környezet a
tanuláshoz. Egy nap Emma
és Norman leleplezi a sötét
titkot a kinti világról, amit
eddig elrejtettek előlük.

Első körben a Falu
című borzalmas horror jutott
eszembe, ez talán jobb lesz
annál. Mindenesetre a téma
érdekes. A manga még fut,
2016 óta. Az iparosmunkát a
Cloverworks fogja végezni.
Nemrég a Persona 5-öt és a
Bunny Girlt is ők készítették.
A rendezést Kanbe Mamoru
viszi a hátán, aki az Elfen Liedet, a Kimi to Bokut, a SoRaNoWoTót és a Subete ga F ni
Narut is dirigálta.
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Folytatások a téli szezonban!
3D Kanojo: Real Girl 2

Ame-iro Cocoa: Side G

BanG Dream! 2

Bermuda Triangle: Colorful Pastrale

B-Project: Zecchou＊Emotion

Date A Live III

Fukigen na Mononokean: Tsuzuki

Ikkitousen: Western Wolves

Kakegurui XX

Kemono Friends 2

Mob Psycho 100 II

Piano no Mori 2
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