
Téli szezonajánló                             

Toyama Kasumi egy zá-
logház kirakatában egyből 
beleszeret egy csillag alakú 
gitárba. De van még négy 
másik lány, akik hozzá ha-
sonlóan keresik a lehetősé-
get, hogy megcsillogtassák 
zenei tudásukat.

manga alapján
Műfaj: zene

Stúdió: ISSENx Xebex
Seiyuuk: Itou Ayasa, 

Otsuka Sae, Ohashi Ayaka, 
Nishimoto Rimi

2009. november 6-án 
7,8-as erősségű földrengés 
rázta meg Tokiót. A Shibuya 
földrengés néven elhíresült 
tragédiában 3851 ember halt 
meg és több mint 30 ezer 
megsérült. A történet 2015. 
októberében indul. Shibuya 
újjáépült, ám rejtélyes halá-
lesetek történnek, amikre a 
közvélemény is felfigyel, és 
újra eluralkodik az 5 évvel ez-
előttihez hasonló káosz. 

visual novel alapján
Műfaj: hárem, misztikus, 

pszichológiai, sci-fi
Stúdió: Silver Link

Seiyuuk: Matsuoka 
Yoshitsugu

Chain Chronicles: Hek-
kuseitasu no Hikari Chaos;ChildBanG Dream!
A Chain Chronicles mobil-

játék animeadaptációja.
Yuguto földje több területre 
van osztva és mindegyiket 
egy-egy király uralja. Kisebb 
konfliktusokon kívül béke ho-
nol egészen addig, amíg egy 
sötét csoport sötét szörnyei 
megjelennek. 

játék alapján
Műfaj: akció, kaland, fantasy, 

mágia, shounen
Stúdió: Telecom Animation 

Film

Chiruran: Shinsengumi 
Chinkon-ka

1912-ben egy fiatal nő 
elhatározza, hogy felkutat-
ja a démoni Shinsengumi 
igaz történetét. 1859-től 
kezdődően Hijikata Toshizo 
különféle emberekkel talál-
kozik, akik a társai lesznek 
a Shinsengumiban. Az első 
társ Kondó Isami. 

manga alapján
Műfaj: akció, történelmi

A DOWA királyság 13 ál-
lamra van tagolva és éppen 
a fennállásának 99. évfor-
dulóját ünnepli. 
A 13 államot az ACCA szer-
vezet felügyeli. A történet 
központjában Jean Otis pa-
rancsnokhelyettes áll, aki 
csapatával az ACCA munká-
ját felügyeli a királyságban.   

manga alapján
Műfaj: dráma, rendőrség

Stúdió: Madhouse
Seiyuuk: Yasumoto Hiroki, 

Shimono Hiro, Suwabe 
Junichi
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ACCA Jusan-Ku 
Kansatsu-Ka

AKIBA’ S TRIP: 
THE ANIMATION

Az Akibai utazás című 
játékban a játékosok a 
reprodukált tokiói Akihaba-
ra városrészében játszanak. 
Itt vámpírokkal kell harcol-
ni, cél: letépni a ruháikat és 
napfénynek kitenni őket. 

játék alapján
Műfaj: akció, ecchi, kaland, 

természetfeletti
Stúdió: Gonzo



A történet Edogawa 
Ranpo híres regényéből is-
mert Kobayashi unokáinak 
történetét meséli el.

regény alapján
Műfaj: rejtély
Stúdió: DLE

Seiyuuk: Uesaka Sumire, 
Hosoya Yoshimasa, Kimura 

Ryouhei, Eguchi Takuya

Ebben az animében 
Gabriel arkangyal leszáll a 
Földre és másokhoz hason-
ló életet él. Online játékok-
kal játszik és lóg a suliból. 

manga alapján
Műfaj: vígjáték, iskola, 

shounen, természetfeletti
Stúdió: Doga Kobo

Seiyuuk: Tomita Miyu, 
Hanazawa Kana, Oonishi 

Saori, Oozora Naomi

Kokonose Chuuta árva 
és a nagynénjével él. Egy-
szer hazafelé furcsa dolog-
gal kerül kapcsolatba és 
egy fantasztikus lényekkel 
teli világba, egy űr-rendő-
rállomásra kerül, ahol Rein 
Brickke a Naprendszer 
osztály főnöke. Chuutát 
a számítógép választotta 
ki, bár Sonokata Misuzu, a 
főnök helyettese nem hiszi, 
hogy Chuuta alkalmas a 
feladatra. 

manga alapján
Műfaj: akció, sci-fi, űr
Stúdió: Studio Pierrot

Seiyuuk: Murase Ayumu, 
Suzuki Tatsuhisa, Kugimiya 

Rie

Succubus, dullahan és 
vámpír, kiket úgy nevez-
nek, hogy ajin vagy demis. 
Régen üldözték őket, de 
az elmúlt években elfo-
gadta őket az emberi tár-
sadalom. A történetben 
egy középiskolai biológiai 
tanár megfigyeli ezeknek a 
lényeknek az interakcióit és 
problémáit.

manga alapján
Műfaj: vígjáték, fantasy, 

iskola, seinen
Stúdió: A-1 Pictures

Seiyuuk: Suwabe Junichi

Haruna Yuu épp beköl-
tözött a városba és rend-
szeresen használja a Twit-
tert. A bevásárlása közben 
belefut egy titokzatos 
lányba, Fuuka Akitsukiba, 
aki megpróbálja lefény-
képezni a lány bugyiját. 
Hogyan fog változni az 
életük?

manga alapján
Műfaj: dráma, ecchi, zene, 
romantika, iskola, shounen

Stúdió: Diomedea
Seiyuuk: Lynn
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Demi-chan wa Kataritai ēlDLIVE Fuuka Gabriel Dropout Gintama.

A Gindama negyedik 
sorozata.

manga alapján
Műfaj: akció, vígjáték, 

történelmi, paródia
Stúdió: BN Pictures

Seiyuuk: Sugita Tomokazu, 
Kugimiya Rie, Sakaguchi 

Daisuke, Ishida Akira

Chou Shounen 
Tanteidan NEO



Oszaka, A.D. 20XX. 
Középpontban az úgyneve-
zett Hand Shakerek állnak, 
akik párban vannak, és ha 
megfogják egymás kezét, 
akkor meg tudják idézni a 
Nimród nevű fegyvereket. 
A Hand Shaker párok egy-
mással harcolnak, a nyertes 
találkozhat “Istennel” és 
kihívhatja őt.

original
Műfaj: akció

Stúdió: GoHands
Seiyuuk: Morohoshi Sum-

ire, Saito Soma, Murase 
Ayumu, Kayano Ai

Akko rajong a népsze-
rű boszorkányért, Fényes 
Chariotért. Álma, hogy ő 
is boszorkány legyen, így 
beiratkozik a Luna Nova 
Akadémiára, ahová Chariot 
is járt. Lotte és Sucy szemé-
lyében barátokra lel, akik-
kel megkezdi varázslatos 
életét az akadémián szá-
mos csodával és kalanddal 
fűszerezve.

original
Műfaj: fantasy, mágia

Stúdió: Trigger
Seiyuuk: Murase Michiyo, 

Han Megumi, Orikasa 
Fumiko, Hikasa Yoko

A történet a Japari 
Parkban, egy hatalmas ál-
latkertben játszódik, ahol 
a homokcsillag nevű anyag-
nak köszönhetően az álla-
tok lány alakot öltöttek. A 
park nagy népszerűségnek 
örvend, de egy gyerek el-
téved, és az állat lányokkal 
együtt próbálja megtalálni 
a kiutat.

játék alapján
Műfaj: akció, fantasy

Stúdió: Yaoyorozu
Seiyuuk: Uchida Aya, Ono 

Saki, Ozaki Yuka, Motomiya 
Kana

Minden prefektúrából 
kiválasztottak egy lányt és 
így összeállt a 47 tagú idol 
csapat. Cél megváltoztatni 
Japánt a tánc és ének ere-
jével, hogy mosolyt csalja-
nak mindenki arcára. 

original
Műfaj: zene

Stúdió: MAPPA, Studio 
VOLN

Hanabi és Mugi egy 
irigylésre méltó pár, min-
denki olyan akarna lenni 
mint ők. De ez a két látszó-
lag tökéletes ember egy 
titkot őriz, mely megbújik 
a látszólag tökéletes kap-
csolatuk mögött.

manga alapján 
Műfaj: dráma, romantika, 

iskola, seinen
Stúdió: Lerche
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Hand Shakers Idol Jihen Kemono Friends Kuzu no Honkai Little Witch AcademiaKobayashi-san Chi no 
Maid Dragon

Miss Kobayashi egy 
átlagos irodai dolgozó, 
unalmas élete volt egészen 
addig, amíg meg nem men-
tette egy lánysárkány éle-
tét. A sárkány neve Tohru 
és egyik képessége, hogy 
lánnyá tud változni, ám a 
szarva és farka megmarad. 
Miss Kobayashi élete felfor-
dul az új szobatárssal. 

manga alapján
Műfaj: vígjáték, seinen, 
slice of life, természet-

feletti
Stúdió: KyoAni

Seiyuuk: Kuwahara Yuuki, 
Naganawa Maria, Tamura 
Mutsumi, Takahashi Mi-

nami



A Rejet és Idea Factory 
által készített Marginal#4 
franchise alapján.

játék alapján
Műfaj: zene, shoujo

Stúdió: J.C.Staff
Seiyuuk: Masuda Toshiki, 

Takahashi Naozumi, Suzuki 
Yuto, KENN

Masamune Makabe 
túlsúlyos. Egy lány, Adagaki 
Aki folyton terrorizálja, így 
Makabe elhatározza, hogy 
bosszút áll. Évekkel később 
új emberként tér vissza. Jó-
képű, sportos alkat, és még 
népszerű is, ám Aki nem 
ismeri fel az új cserediákot. 
Makabe felkészül, hogy 
visszaadja, amit kapott. Va-
jon édes lesz a bosszú?  

manga alapján
Műfaj: vígjáték, iskola, ro-
mantika, shounen, hárem

Stúdió: Silver Link
Seiyuuk: Ohashi Ayaka, 
Hanae Natsuki, Mimori 

Suzuko, Minase Inori
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Marginal#4 KISS Kara 
Tsukuru Big Bang

Masamune-kun no 
Revenge

Maiharu Hiromi Naga-
sakiból Kamakurába költö-
zik. Az első napján biciklivel 
megy iskolába, de gyerek-
kora óta nem ült biciklin. 
Az évnyitó ünnepségre 
menet találkozik Akitsuki 
Tomoéval, aki megtanítja 
hogy kell rendesen bicik-
lizni.

manga alapján
Műfaj: iskola, shounen, 

sport
Stúdió: J.C.Staff

Ez az anime Tomoko 
történetét mutatja be, akit 
az iskolából hazafelé há-
rom macska üdvözöl.

manga alapján
Műfaj: vígjáték, slice of life

Stúdió: EMT2

Hasegawa Heizo veze-
tő tiszt, aki védi a várost 
a bűnözéstől. 1783-ban ő 
a békefenntartó hivatal 
vezetője, semmilyen piti 
bűnöző nem siklik ki a 
markából. Elnevezik ördögi 
Heizounak.

regény alapján
Műfaj: történelmi, seinen

Stúdió: M2

A középiskolás Nanase 
Morina a Trattoria Festa 
nevű olasz étteremben 
dolgozik, ahol természe-
tesen igen sokféle ember 
veszi körül.

manga alapján
Műfaj: vígjáték, slice of life

Stúdió: Zero-G
Seiyuuk: Hikasa Yoko, 
Yashiro Taku, Azakami 

Youhei, Yonai Yuki

Minami Kamakura Kou-
kou Joshi Jitensha-bu Nyanko Days Onihei Piace: Watashi no 

Italian



A közeli jövőben, a Go-
ryoukan Akadémia különle-
ges egysége, amely tagjait 
az iskolából választották, 
az Oburinak nevezett ellen-
ség ellen küzd.

játék alapján
Műfaj: akció, iskola

Stúdió: J.C.Staff
Seiyuuk: Sawahiro Miyuki, 

Hidaka Rina, Hanazawa 
Kana, Ogura Yui

Meiro-machi a jöven-
dőmondás városa. Itt van 
az Urara üzlet, ahová az 
egész országból jönnek, 
hogy jósok legyenek. Chiya 
a hegyekből érkezik és ta-
lálkozik a mindig komoly 
Konnal, a nyugati dolgo-
kat kedvelő Kouméval és 
a félénk Nonóval. Együtt 
élik vidám napjaikat jósta-
noncként.

manga alapján
Műfaj: vígjáték, seinen, 

slice of life
Stúdió: J.C.Staff
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Schoolgirl Strikers: 
Animation Channel

A háború első soraiban 
ott egy szőke, kék szemű, 
fehér bőrű lány. Ő Tanya 
Degurechaff. Valójában 
ő volt japán legjobb üz-
letembere, de miután 
febőszített egy magát 
istennek nevező lényt, kis-
lány formában született 
újjá. Előnybe részesíti a 
hatékonyságot és a saját 
karrierjét, ezáltal ő a legve-
szélyesebb lény a birodal-
mi seregben.  

regény alapján
Műfaj: mágia, katonaság

Seiyuuk: Yuuki Aoi

Urara Meirochou Youjo Senki
Rewrite 2nd Season: 

Moon-Hen / Terra-Hen
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: 

Sukeroku Futatabi-hen

Kono Subarashii Sekai ni 
Shukufuku wo! 2

Super Lovers 
2nd Season

Kizumonogatari III: 
Reiketsu-hen

Digimon Adventure 
tri. 4: Soushitsu

Reikenzan: 
Eichi e no Shikaku

Yowamushi Pedal: 
New Generation

Ao no Exorcist: Kyoto 
Fujouou-hen
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