
Tavaszi szezon
Összeállította: Hirotaka2020



Anime
019szezon

TartalomjegyzékAniMagazin △

A3! Season Spring & Summer

játék alapján

Stúdió: 
3Hz, P.A. Works

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Asanuma Shintarou, 

Igarashi Masashi, 
Nishiyama Koutarou

Ajánló

 Színész fiúk a főszereplők, 
szóval idolokról van szó, a hölgy-
rajongók örülni fognak. A P.A. 
Works és a 3Hz közösen dolgozik 
rajta. Egyik sem a téma mestere, 
de jó kis stúdiók. Előbbi a Shiro-
bakóval és a Fairy Gone-nal hó-
dít, míg a másik a Princess Prin-
cipallal és a SAO-val, a mostani 
szezonban pedig a Rifle is Beau-
tifullal. Ez lesz az első évad, de 
már bejelentették a másodikat 
is. Bár a címválasztás érdekes, 
most tavasszal érkezik a Spring&-
Summer, míg az Autumn&Winter 
várhatóan ősszel.

Leírás

 Tokióban van egy 
hely, amit úgy hívnak Velu-
de Way. Előadóművészek és 
színházcsoportok negyede. 
Tachibana Izumi, aki egykor 
színész volt, megérkezik egy 
levéllel, melyben az áll: „Tel-
jes tartozás, nulla ügyfél! 
Csak egy színész!”. Ez töké-
letesen leírja az egykor híres 
Mankai Companyt. A felada-
ta, hogy újjáépítse a céget, 
mint új vezérigazgató.

Appare-Ranman!

original

Stúdió: 
P.A. Works

Műfaj: 
történelmi

Seiyuuk:
Yamashita Seiichirou,

Hanae Natsuki,
Saitou Souma

Ajánló
 
 Történelmi és még 
vadnyugatos is. Igazán érde-
kes helyszínválasztás. Régen 
volt már ilyen, így már csak 
ezért is érdekes. Ha nem 
shouneneskedik el, akkor 
még izgalmas is lehet. De 
talán bízhatunk a P.A Works-
ben, igaz a Fairy Gone annyi-
ra nem sikerült nekik. Befe-
jezett, kerek sztorit viszont 
kaphatunk, mivel original 
cím. A rendező Hashimoto 
Masakazu lesz, aki a Tari Ta-
rit és a Soul Eater Not!-ot 
rendezte.

Leírás

 A XIX. század végén, 
egy zseniális, de társadalom-
ban kudarcot valló mérnök, 
Sorano Appare és a ravasz, 
de gyáva szamuráj, Isshiki 
Kosame Japánból Ameriká-
ba hajóznak. Meg akarják 
nyerni a Trans-America Wild 
Race-t. A két rivális végig-
küzdi magát a vadnyugaton 
Los Angelesből, New Yorkba 
a saját gőzmeghajtású autó-
jukkal.

Arte

manga alapján

Stúdió: 
Seven Arcs

Műfaj: 
történelmi, seinen

Seiyuuk:
Komatsu Mikako,
Enoki Junya, Mao

Ajánló

 Szintén egy izgalmas 
helyszín és kor. A reneszánsz 
Itália nekem nagyon a szí-
vem csücske, így nézős lesz. 
Remélhetőleg remekül be-
mutatja a kort és a művésze-
tet. A manga egészen rég-
óta, 2013 óta fut. A stúdió 
egy ideje eltűnt, de koráb-
ban a Dog Dayst és a Nano-
hát készítették. Meglátjuk, 
hogy sikerül visszajönni. Ha-
mana Takayuki lesz az irá-
nyító, aki a Mushobugyou-t, 
Nanohát és Applesee XIII-t is 
rendezte.

Leírás

 Arte arisztokrata csa-
ládba született a XVI. száza-
di Firenzében. A művészetek 
iránti hatalmas érdeklődése 
miatt Arte felhagy neme-
si életmódjával, csak, hogy 
művész legyen.
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BNA

original

Stúdió: 
Trigger

Műfaj: 
fantasy

Seiyuuk:
Hosoya Yoshimasa,
Morohoshi Sumire,

Ishikawa Kaito

Ajánló

 Az ember-állat ábrázo-
lások az elmúlt időszakban 
eléggé elterjedtek, szinte 
minden szezonban van lega-
lább egy hasonló cím. A BNA 
original, így nem kell majd a 
mangát bújnunk a végkifejle-
tért. A Trigger az SSSS Grid-
man óta eléggé eltűnt, talán 
most visszatérnek. A rendező 
Yoshinari You lesz, aki a Little 
Witch Academiát is dirigálta.

Leírás

 A 21. században az 
emberi állatok létezése 
hosszú idő után napvilágra 
kerül. Michiru, aki ez idáig 
emberként élt, hirtelen ta-
nuki-emberré válik. Anima 
városába menekül, amit 
10 éve alapítottak, ennek 
a fajnak. Michiro találkozik 
Shirouval, a farkas-ember-
rel, aki utálja az embereket. 
Shirou segítségével Michiru 
megismeri fajának életvite-
lét, gondjait, örömeit. Ám 
eközben valami váratlan 
esemény történik.

Bungo to Alchemist: Shinpan no Haguruma

játék alapján

Stúdió: 
OLM

Műfaj: 
akció, kaland, fantasy

Seiyuuk: 
Nakamura Yuuichi,
Sugita Tomokazu,

Suwabe Junichi

Ajánló

 Japán írókhoz kap-
csolódva a Bungo Stray 
Dogs lett talán a legnép-
szerűbb cím, meglátjuk, ez 
képes-e hasonló sikerre. Az 
esélye megvan rá, mert iga-
zi seiyuu sztárparádé lesz. 
Az OLM főleg gyerekeket 
céloz meg animéivel, ilyen 
a Youkai Watch, az új Poké-
mon vagy a Cardfight! Van-
guard. Rendezőnek Wata-
nabe Odahirót találták 
meg, aki a Mix és a Tokyo 
Ghoul: re irányítója volt.

Leírás

 Egy olyan világban 
vagyunk, ahol híres japán 
írókkal találkozhatunk. Az 
írók társaságával beleássuk 
magunkat az átkozott köny-
vekbe, hogy megtisztítsuk 
és felfedezzük titkaikat, és 
új szövetségesekre tegyünk 
szert.

Fugou Keiji: Balance:UNLIMITED

regény alapján

Stúdió: 
CloverWorks

Műfaj: 
rejtély

Seiyuuk:
Oonuki Yuusuke, 
Miyano Mamoru

Ajánló

 A történet több szem-
pontból is különleges. Egy-
részt az eredeti regény a 
hetvenes években íródott. 
Alkotója Yasutaka Tsutsui, 
aki az Idő fölött járó lányt és 
a Paprikát is írta. A detektív 
történetek kedvelőinek ez 
külön figyelemre méltó. A 
CloverWorks, mint az A-1 Pic-
tures alcége, egyre népsze-
rűbb. A Fate/Babyloniát és a 
Nyuszi-senpait is ők készítet-
ték. Ito Tomohiko, a Boku-
Machi, a Gin no Saji és a SAO 
rendezőjének új munkája.

Leírás

 A történet főszereplő-
je a dúsgazdag Kanbe Daisu-
ke, aki szokatlan módon old 
meg különféle ügyeket. Kan-
be a Modern bűncselekmé-
nyek csoportjának tagja, akik 
a problémás tisztségviselő-
ket távol tartják másoktól. Itt 
Kanbe új partnere Kato lesz.
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Gal to Kyouryuu

manga alapján

Stúdió: 
Kamikaze Douga,

Space Neko Company

Műfaj: 
vígjáték, seinen, slice of life

Seiyuuk:
Shimabukuro Miyuri,
 Yamashita Seiichirou

Ajánló

 Nos, ez aztán az agya-
ment szituáció. Biztosan 
tele lesz komikus elemekkel. 
Egy 2018 óta futó mangát 
adaptálnak, így elég friss 
cím. A Kamikaze Douga fő-
leg kisebb műveket készí-
tett eddig, mint a Batman 
Ninja vagy a teljesen friss 
Space Neko. Nagyon egysze-
rű grafikára számítsunk.

Leírás

 A történetben Kaede 
együtt él egy dinoszaurusz-
szal, aki emberi ételt eszik, 
tévét néz és élvezi, ha diva-
tos lehet.

Girl-Gaku. Sei Girls Square Gakuin

egyéb

Stúdió: 
OLM, WIT Studio

Műfaj: 
zene, iskola

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Ismét idollányokat ka-
punk, ha esetleg még nem 
lenne belőlük elég. Mindkét 
stúdiótól idegen ez a műfaj, 
az OLM a Youkai Watch, míg a 
WIT az SnK okán lehet ismert. 
Meglátjuk, hogy teljesítenek. A 
rendező elég kezdő, Takahashi 
Norihitónak ez lesz az első ren-
dezése, korábban a Seikoku no 
Dragonaron dolgozott.

Leírás

 Az anime a Holy Girls 
Square Akadémián játszó-
dik, ahol a profi előadókat 
képzik. Középpontban olyan 
diákok lesznek, akiknek cél-
ja, hogy részt vegyenek az is-
kola éves nagy eseményén, 
a Girls’ Arena shown.

Geipnir

manga alapján

Stúdió: 
Pine Jam

Műfaj: 
akció, rejtély, seinen, 

természetfeletti

Seiyuuk:
Hanazawa Kana, Touyama 

Nao, Hanae Natsuki

Ajánló

  Amikor már azt hinnéd, 
semmi nem tud meglepni, ak-
kor itt van ez. Mit mondhat-
nék, agresszív plüsskutyává 
még nem változott senki. Szin-
tén egy mangaadaptációról 
van szó, ami 2015 óta fut, a 
stúdió eddig nem sok mindent 
adott nekünk, pl. a Gamers!, a 
Just Because! meg egy Hoozu-
ki OVA a kiemelkedő. A rende-
zőnek azért van tapasztalata, 
Yoneda Kazuhiro az Akatsuki 
no Yonát, a Hoozuki 2-t és a 
Kabukibu!-t is irányította.

Leírás

 Kagaya Shuichi nor-
mál középsulis diák egy 
unalmas városban. Ám, ami-
kor egy gyönyörű osztálytár-
sa egy raktártűzben reked, 
ráébred titkos képességére. 
Át tud változni kutyává, ami-
nek van egy túlméretezett 
pisztolya és egy cipzár a há-
tán. Megmenti a lány éle-
tét, aki nővérét keresi, mert 
megölte a családját. Célja el-
érése érdekében felhasznál-
ja Shuichi képességét.
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Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou!

light novel alapján

Stúdió: 
Shin-Ei Animation, 

SynergySP

Műfaj: 
akció, dráma, fantasy

Seiyuuk:
Mimura Yuuna, Ichimichi 

Mao, Komatsu Mikako

Ajánló

 Ohh, drága isekai. 
Csak itt az író, még a halált 
sem akarta betenni, most 
már elég, ha a karakter el-
alszik. A regény immár ha-
todik éve fut. Az animálást 
két stúdió vállalta magára, 
a Shin-Ei a Takagi-san-t adta 
nekünk, míg a Synergy az Ini-
tial D új részeiről lehet isme-
rős.

Leírás

 Ichinomiya Shingo 25 
éves és egy befektetési cég-
nél dolgozik, amíg a más-
napon agyal, elalszik. Mikor 
felébred, ismeretlen helyen 
találja magát, ráadásul egy 6 
éves testében. Rájön, hogy 
ő a legfiatalabb egy szegény 
nemesi családban. A mágián 
kívül semmire nem képes, 
amivel segíthetné családját, 
és ezzel is csak gondot okoz. 
A történet Wendelin Von 
Benno Baumesiter útját mu-
tatja be egy kemény világ-
ban.

manga alapján

Stúdió: 
Doga Kobo

Műfaj: 
vígjáték, iskola, seinen, 

slice of life

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Újabb cuki lányok cu-
kin csinálnak dolgokat. Ezút-
tal pecázni fogunk, ami leg-
alább kicsit újdonság, mint 
a tavalyi társasjátékos. A 
manga 2017 óta fut. A Doga 
Kobo a kislányos animék 
szakértője, így a moeséggel 
tuti nem lesz gond. Koráb-
ban a Watashi ni Tenshi vagy 
a Dumbbell is náluk készült. 
Ookuma Takaharu ül a ren-
dezői székben, akinek ez 
lesz az első ilyen alkalom, 
eddig főleg asszisztensként 
működött pl. a Yuru Yuriban.

Leírás

 Hina és három másik 
középiskolás lány a fősze-
replő. Hina szereti a szabad-
téri elfoglaltságokat. Miu-
tán egy tengerparti városba 
költözik, találkozik Kuroiwá-
val, miközben a tengerparti 
töltésen sétál, és csatlakozik 
a klubjához. Hina nem szere-
ti a tengeri élőlényeket, de 
a klubtagokkal eljár pecázni 
és megeszi a fogásokat.

Houkago Teibou Nisshi Kakushigoto

manga alapján

Stúdió: 
Aijo-do

Műfaj: 
shounen, vígjáték, SoL

Seiyuuk:
Takahashi Rie, 
Kamiya Hiroshi

Ajánló

 Kicsit hasonlít az alap-
felállás a Midara na Ao-chan-
hoz. A cím érdekessége, 
hogy egy közel 1 perces ONA 
készült már hozzá 2016-ban. 
A manga még fut, de az al-
kotó igazi nagyágyú, Kumeta 
Kouji, aki a Zetsubo-sensei 
mangakája. Az Aija-Do végzi 
a nagy melót, ők az Izettát és 
a Honzuki no Gekokujou-t ké-
szítették. Murano Yuuta lesz 
a rendező, aki eddig a Dream 
Festivalt dirigálta.

Leírás

 Gotou Kakushi egy vul-
gáris manga alkotója, amit 
megpróbálja elrejteni lánya, 
Hime elől. Egy szerethető és 
nevettető apa-lánya törté-
net.
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Kami no Tou: Tower of God

digital manhwa alapján

Stúdió: 
Telecom Animation Film

Műfaj: 
kaland, akció, dráma,

fantasy, rejtély

Seiyuuk:
Ichikawa Taichi, Hayami Saori

Ajánló

 Az anime különleges-
sége, hogy manhwa adap-
táció, és igen érdekes tör-
ténetnek tűnik. A stúdió az 
utóbbi években főleg Lupin 
animéket gyártott meg a 
Tsukumogami Kashimasut. 
Sano Takashi lesz a rendező, 
aki olyan animéken dolgoztt 
már, mint a Blassreiter, Lu-
pin III, Princess Principal.

Leírás
 
 Egy srác, Bam élete 
nagy részét egy rejtélyes to-
ronyban töltötte, egyetlen 
társasága és barátja Rachel 
volt. Amikor Rachel belép a 
toronyba, Bam kinyithatja 
az ajtót. Minden emeleten 
különféle kihívásokkal kell 
szembenéznie, hogy megta-
lálja társát. 

Kitsutsuki Tantei-Dokoro

regény alapján

Stúdió: 
Lidenfilms

Műfaj: 
történelmi, rejtély

Seiyuuk:
Asanuma Shintarou, 

Sakurai Takahiro

Ajánló

 Nyomozunk a Meiji 
korban, ráadásul kezdő de-
tektívek fognak a nagy kér-
désre választ kereseni: who-
dunnit? A kor miatt lehet 
érdekesebb. Ráadásul ez egy 
regényadaptáció. A Lidenfil-
mst egészen szeretjük, tud-
nak jót, ha akarnak, nemrég 
az új Blade of Immortalt és 
a Houkago Saikoro Clubot 
készítették. Ezaki Shinpei, a 
Hanebado rendezője fogja 
irányítani az animét.

Leírás

 A Meiji-kor vége. A 
zseni költő, Ishikawa Taku-
boku épp le van égve anyagi-
lag, így felcsap detektívnek, 
egy bizonyos gyilkossági ügy 
kapcsán. Takuboku ezután 
asszisztensével, Kindaichi 
Kyosukével egy sor furcsa 
esettel találkozik. Más írók, 
mint Nomura Kodo, Yoshii 
Isamu, Hagiwara Sakutaro 
és Wakayama Bokusui is be-
szállnak Takuboku bizniszé-
be, miközben Tokió a nyuga-
tiasodás útján van.

Listeners

original

Stúdió: 
MAPPA

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Takahashi Rie,

Murase Ayumu,
Oohara Sayaka

Ajánló

 Jó hír, hogy végre a ze-
nét, mint témát nem idolban-
dákon keresztül láthatjuk. A 
MAPPA a Dororo, a Yuri!!! on 
ICE vagy a Sarazanmai stúdi-
ója megint kicsit mást ad ne-
künk, ami ráadásul original 
is. A rendezői széket Andou 
Hiroaki foglalja el, aki mint-
ha átigazolt volna a Polygon 
Picturestől: az Ajin került ki a 
kezei közül, de dolgozott a Si-
donián és a Godzilla filmeken 
is.

Leírás

 Ebben a világban nem 
létezik olyan, hogy zene. 
Egy fiú találkozik Myuuval, 
a rejtélyes lánnyal, akin talál 
egy jack-aljzatot. Amikor egy 
erősítőre kötik, a világ meg-
változik. Így kezdődik a hang 
útja, amit sosem felejtenek 
majd el.
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Mewkledreamy

egyéb

Stúdió: 
J.C.Staff

Műfaj: 
kaland, fantasy, gyerekek

Seiyuuk:
Kanemoto Hisako, 

Yukimura Eri, Kubo Yurika

Ajánló

 Tipikus kislányos ani-
me, aranyos karakterekkel 
és sztorival. Mindenképp 
meg kell jegyezni, hogy a 
producer a Sanrio, a Hello 
Kitty és sok más cukiság ki-
találója. A stúdió sokaknak 
lehet ismerős, pl. a Danma-
chiról, a Soumáról vagy a To-
aru szériáról.

Leírás

 Yume, a középsulis 
lány egy nap lát valamit lezu-
hanni az égből. Találkozik 
egy macskával, Mew-vel. Ki-
derül, hogy Mew különleges 
ereje, hogy be tud lépni az 
álmokba. Az álomvilágban 
Yume és Mew álomköveket 
gyűjtenek.

Nami yo Kiite Kure

manga alapján

Stúdió: 
Sunrise

Műfaj: 
vígjáték, dráma, romantika, 

seinen

Seiyuuk:
Sugiyama Riho, Oohara 
Sayaka, Ishikawa Kaito

Ajánló
 
 A rádiózás, mint főtéma nem 
túl gyakori, így hirtelen a Kimi 
no Koe-ra emlékszem csak. Itt 
viszont nem sulisok lesznek. A 
manga 2014 óta fut és Samura 
Hiroaki a mangaka, aki a Blade 
of the Immortalt is készítette. 
A Sunrise-t nem kell senkinek 
bemutatni, szinte csoda, hogy 
befért náluk a Gundamek, Love 
Live-ok és Code Geassek közé 
egy földhöz ragadtabb alkotás. 
A rendezést Minamikawa Tatsu-
ma kapta, aki főként epizód di-
rektor volt eddig, pl. az SnK-ban 
vagy az Aldnoahban.

Leírás
 
 Sapporo, Hokkaido. 
Egy éjszaka, egy hősnő, Mi-
nare Koda épp kiönti a lelkét 
egy rádióállomás dolgozó-
jának ivás közben. Másnap 
visszahallja ezt a rádióban. 
Dühösen bemegy az állo-
másra, ám ott a rendező be-
hívja egy talkshowba. Ezzel 
viszont Minare élete meg-
fordul és mélyebben bele-
merül a rádió világába.

Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou
 ni Tensei shite Shimatta…

light novel alapján

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
vígjáték, dráma, fantasy, 

romantika, iskola

Seiyuuk:
Uchida Maaya, Suzuki 

Tatsuhisa, Tamura Mutsumi

Ajánló

 Nemrégiben volt már 
hasonló témájú anime, de 
ettől függetlenül egy szimp-
la fantasy. A regény 2015 
óta fut. A Silver Link fogja 
végezni az animációt, amit 
talán senkinek nem kell be-
mutatni, Non Non Biyori, 
Fate/Illya stb.

Leírás

 Katarina, egy gróf lánya, 
fejsérülés miatt emlékezni kezd 
korábbi életére. Egy tini japán 
lány volt, aki halála előtt otome 
játékkal játszott, aminek a világa 
pont olyan volt, amiben Katari-
na jelenleg él. Ő most így a játék 
antagonistája, aki üldözi a fősze-
replőt. Viszont minden vég-
kimenetel az ő halálával vagy 
száműzetésével ér véget. Hogy 
ezt elkerülje, a játék minden le-
hetőségét és saját tudását is fel 
kell használnia, hogy minden 
kapcsolatát megszakítsa a her-
ceggel.
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Princess Connect! Re: Dive

játék alapján

Stúdió: 
Cygames Pictures

Műfaj: 
fantasy

Seiyuuk:
Tachibana Rika, Itou Miku, 

Mao

Ajánló

 No lám, csak nem egy 
isekai fantasy. Milyen rég 
volt ilyen. A Cygames játéka 
alapján kapjuk most ezt az 
animét, amit a saját stúdió-
juk fog elkészíteni. Ez idáig 
a Blade Runner rövid animá-
ciója és a Manaria Friends 
került ki tőlük. Kanasaki Ta-
kaomi lesz az irányító, aki a 
Kore wa Zombie desu ka?-t 
és a Konosubát is rendezte.

Leírás

 A főhős emlékek nél-
kül ébred fel egy ismeretlen 
helyen. Találkozik egy lány-
nyal, akivel társulnak, hogy 
felfedjenek egy titkos rej-
télyt.

Shachou, Battle no Jikan desu!

játék alapján

Stúdió: 
C2C

Műfaj: 
fantasy

Seiyuuk:
Aoyama Yoshino, 

Waki Azumi, Ichinose Kana

Ajánló

 A katakombákban 
harcolás legnépszerűbb 
címe a DanMachi, de ettől 
még bármennyi címet el le-
het adni a témában. A stúdió 
legutóbb a Hitoribocchit és 
a Harukana Receive-et adta 
nekünk. Rendezőnek egy 
ifjú titánt találtak meg Ikes-
hita Hironoki személyében, 
aki a fent említett címeket 
dolgozott.

Leírás

 A játékban egy cég-
vezetőt irányítunk, aki ka-
landorokat alkalmaz, hogy 
a katakombákba küldve 
őket szörnyekkel harcolja-
nak. A játékos harcosokat 
és mágusokat bérel fel és 
képez ki, aztán irány a csa-
tatér.

Shadowverse

játé alapján

Stúdió: 
Zexcs

Műfaj: 
játék

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Egy YuGiOh klónnal 
van dolgunk, így aki szereti 
a stílust, az bátran kezdjen 
bele. Az eredetije ugyan já-
ték, de már két mangát is ké-
szítettek a címhez. A Zexcs a 
Frame Arms Girl keretében 
dolgozott hasonló címen, de 
a Fune wo Amu is náluk ké-
szült. Keiichirou Kawaguchi 
lesz a rendező, aki számtalan 
animében dolgozott már, és 
ő rendezte a Hayate no Go-
tokut, a Minami-ke-t vagy a 
Nyan-Koit.

Leírás

 Ryuugasaki Hiiro a 
Tensei Akadémia diákja. Egy 
furcsa eset kapcsán egy rej-
télyes telefon kerül hozzá, 
amin egy Shadowverse nevű 
játék van. Hiiro elkezd játsza-
ni, versenyeken vesz részt, 
riválisokat és barátokat sze-
rez.
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Shironeko Project: Zero Chronicle

játék alapján

Stúdió: 
Project No.9

Műfaj: 
akció, kaland, fantasy, mágia

Seiyuuk:
Horie Yui, Kaji Yuuki

Ajánló

 Egy kalandos és rej-
télyes fantasyt köszönthe-
tünk ebben az animében. 
Örvendetes, hogy nem ise-
kai. A stúdiót főleg a Pastel 
Memories, a Tenshi no 3P 
vagy a Watashi, Nouryoku 
kapcsán ismerhetjük. Jinbo 
Masato személyében ta-
pasztalt rendezőt is kapunk, 
a Chaos;Child, Fate/Illya, Ise-
kai Shokudou, Senryu Shou-
jo mind hozzá tartozik.

Leírás

 A világban számtalan 
sziget létezik. A fiatal hős 
Astoráról egy Kyle nevű ka-
landorral találkozik, akivel 
együtt mennek felfedezőút-
ra. Találkoznak egy lánnyal, 
aki egy fehér macskával 
beszél, elmennek vele a ro-
mokhoz, ahol egy lebegő 
szigetre lelnek. Kyle-t elnye-
li a sötétség, a csapat ezért 
úgy dönt, a repülő szigeten 
a világ végéhez mennek, 
hogy megtalálják a hét nagy 
rúnát, amit Kyle említett az 
eltűnése előtt.
 

Tamayomi

manga alapján

Stúdió: 
Studio A-CAT

Műfaj: 
iskola, seinen, slice of life, 

sport

Seiyuuk:
Maeda Kaori, Amano Satomi, 

Yoshimura Haruka

Ajánló

 Sport anime, baseball 
kedvelők előnyben, pláne, 
ha női sportolókra kíváncsi-
ak. A manga 2016 óta fut. A 
stúdió elég ismeretlen, hoz-
zájuk köthető a Pastel Life és 
a Choukadou Girl ½. Fukushi-
ma Toshinori remek válasz-
tás rendezőnek, mivel ő irá-
nyította a szintén baseballos 
Major sorozatot is.

Leírás

 Takeda Yomi csalódot-
tan fejezte be az iskolák kö-
zötti baseball bajnokságot. 
Nem tudta használni a „Va-
rázsdobást”, mert az elkapó 
csapattársával nem voltak 
egy szinten. Elhatározta, 
hogy többet nem játszik és 
új középiskolába megy, ahol 
nincs baseball klub.

Tomika Kizuna Gattai: Earth Granner

original

Stúdió: 
OLM

Műfaj: 
akció, sci-fi, kaland, mecha

Seiyuuk:
Sakurai Haruna,

Ishigami Shizuka,
Fukuyama Jun

Ajánló

 A célközönség egyér-
telműen a fiatalabb kor-
osztály, elég, ha ránézünk 
a plakátra. Az OLM stúdió 
ért a műfajhoz, elég a Po-
kémonra, Youkai Watchra, 
Bayblade-re vagy a Van-
guardra gondolni. Az irányí-
tást Ushiro Shinji kapta, aki a 
Youkai Watchot is rendezte.

Leírás

 A történetben egy 
rejtélyes földönkívüli faj, a 
Dark Spinner és a titkos vé-
delmi erők, az Earth Granner 
harcolnak egymással. Utób-
binak rendelkezésére áll a 
Föld Energia, ami a bolygó 
forgásából ered.
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Folytatások a tavaszi szezonban!Yesterday wo Utatte

manga alapján

Stúdió: 
Doga Kobo

Műfaj: 
dráma, romantika, seinen, 

slice of life

Seiyuuk:
Hanae Natsuki, Hanazawa 

Kana, Miyamoto Yume

Ajánló

 Egy komolyabb co-
ming of age lehet ez az ani-
me, így a felnőttebbeknek 
javallott. Érdekessége, hogy 
a manga befejezett, 1997 
és 2015 között futott. Tou-
me Kei a mangaka, akinek a 
Hitsuji no Uta mangájából 
már készült OVA. A Doga 
Kobo főleg a lányos ani-
méket kedveli, mint az Ani-
ma Yell, a Senko-san vagy a 
Dumbbell. Kicsit most újíta-
nak.

Leírás

 Az egyetemen frissen 
diplomázott Rikuo, aki nem 
tudott munkát találni, egy 
Haru nevű rejtélyes nő, aki-
nek van egy varjúja és Shi-
nako, Rikuo szaktársa életét 
követhetjük nyomon.

Kingdom 3

Yahari Ore no Seishun Love 
Comedy wa Machigatteiru. Kan

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

Shokugeki no Souma: 
Gou no Sara

Jashin-chan Dropkick’

Sword Art Online: Alicization - 
War of Underworld Part 2

Fruits Basket 2

Major 2nd Second Series


