Tavaszi szezonajánló

Anime - szezon

Atom:
The Beginning

Boruto: Naruto Next
Generations

Busou Shoujo
Machiavellism

Clockwork Planet

Egy csapat fiatal lány
az Alice álma néven ismert
erő birtokosa, amellyel a
gondolataikat valósággá
tudják változtatni. A fiatalokat fogva tartják egy
laborban, ám egyikük megszökik. Sana képessége a
fizikai törvények meghazudtolása. A laboron kívül
találkozik egy idős emberrel, Zourokuval.

A történetben megismerjük mik történtek Astro
Boy születése előtt.

Ezt sem kell nagyon bemutatni. Boruto kalandjait
követhetjük nyomon.

Nomura Fudou olyan
iskolába iratkozik át, ahol a
lányok fegyvereket viselnek,
hogy uralkodjanak a fiúk felett. Átiratkozás után egyből
Onigawara Rin célpontjává
válik, a lány a Five Ruling
Swords tagja, akik uralják az
iskolát. Nomurának le kell
győznie őket, ha szabad akar
lenni.

Naoto Miura minden
nap minden percében
bütyköl valamit, és fogaskerékként működik az agya.
Senki sem érti, hogy tudja
érezni és hallani ezen szerkezetek működését, még
akkor is, ha nagy távolságra
van tőlük. Egy nap váratlanul egy lány esik le az égből
és felkavarja a világot.

manga alapján
Műfaj: fantasy, seinen,
természetfeletti
Stúdió: J.C.Staff
Seiyuuk: Ootsuka Akio,
Ohwada Hitomi, Noto
Mamiko, Matsukaze
Masaya

manga alapján
Műfaj: akció, mecha, sci-fi,
seinen
Stúdió: Production I.G,
OLM, Signal.MD

manga alapján
Műfaj: akció, harcművészet,
shounen
Stúdió: Studio Pierrot
Seiyuuk: Kikuchi Kokoro, Sanpei Yuuko, Kijima Ryuuichi,
Takeuchi Junko

manga alapján
Műfaj: akció, vígjáték, romantika, iskola, shounen
Stúdió: Silver Link
Seiyuuk: Hatanaka Tasuku,
Matsui Eriko, Takada Yuuki,
Nishida Nozomi

regény alapján
Műfaj: dráma, fantasy,
romantika, sci-fi, shounen
Stúdió: Xebec
Seiyuuk: Kakuma Ai, Nanjo
Yoshino, Oonishi Saori,
Senbongi Sayaka

100% Pascal-sensei

Alice to Zouroku

A történet egy általános iskolai tanárról szól,
aki olyan ostoba, hogy még
a saját nevét sem tudja
leírni. Megtesz bármit az
osztályában, amit csak akar,
és minden jel szerint nem
ember.

manga alapján
Műfaj: gyerekeknek
Stúdió: OLM
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Eromanga-sensei

Frame Arms Girl

Fukumenkei Noise

Gin no Guardian

Hinako Note

ID-0

Masamune Izumi középiskolás light novel író.
Van egy húga, Sagiri, aki
egy éve nem mozdult ki a
szobájából. Mindig a bátyja
készíti el és viszi fel neki az
ételt, amikor a lány megüti a padlót. Masamune
illusztrátorának álneve Eromanga, perverz és megbízható, ám sosem találkozott
vele, és egy otakunak gondolja. De az igazság kiderül,
a rajzoló a saját húga.

A történet kezdetén
Ao kinyit egy érkező csomagot, amiben megtalálja
Gourait, a robotlányt. Ő
egy új prototípus, aminek
új fejlesztésű AI-a és személyisége van. Miután Ao
bekapcsolja Gourai elkezd
adatokat gyűjteni, főként
Ao hétköznapi életéről.

A mottó: zene és egyoldalú szerelem. Nino szeret
énekelni, gyerekkorában
fogadalmat tett a szintén
zenekedvelő Momóval és
Yuzuval, hogy egy nap megtalálja a hangját. Hárman
végül elsodródtak egymástól, de Nino megtartotta
ígéretét és tovább énekelt.
Évekkel később mindhárman középiskolások és
Nino zenei klubot alapít.

Hinako egy vidéki kislány, akinek nem erőssége
a beszéd. Azért, hogy fejlessze eme képességét egy
tokiói iskolába iratkozik, és
a színjátszó klubhoz csatlakozik. Albérletben lakik,
ami igazából egy használt
könyvkereskedés,
lakótársnője pedig megeszi a
könyveket.

I-Machines az extrém
körülmények között dolgozó robotok gyűjtőneve.
Maya a Szövetségi Akadémia tanulója épp egy ilyen
géppel végzett munka
közepén van, amikor kalóztámadás áldozatává válik.

light novel alapján
Műfaj: vígjáték, dráma,
romantika
Stúdió: A-1 Pictures
Seiyuuk: Fujita Akane,
Matsuoka Yoshitsugu,
Takahashi Minami

Műfaj: mecha
Stúdió: Studio A-Cat, Zexcs
Seiyuuk: Yamamura
Hibiku, Kabayama Minami,
Abe Rika, Yamazaki Erii

manga alapján
Műfaj: zene, romantika,
iskola, shoujo
Stúdió: Brains Base
Seiyuuk: Yamashita Daiki,
Hayamo Saori, Uchiyama
Kouki

Sui Gin bár szegény,
de az egyik legjobb online játékos. Valódi kiléte
ismeretlen, egyedül osztálytársa, RikuLei tudja. Sui
Gin kap tőle egy rejtélyes
mobil eszközt, de mielőtt
RikuLei elmagyarázhatná a
helyzetet, elrabolják és Sui
problémás körülmények
sorozatában találja magát.
A lány keresésére indul és
a mobil eszköz aktiválásával egy új virtuális világba
merül bele.
webmanhua alapján
Műfaj: akció, vígjáték,
fantasy, játék, természetfeletti
Stúdió: Haoliners
Animation

manga alapján
Műfaj: vígjáték, slice of life
Stúdió: Passione
Seiyuuk: Tojo Hisako,
Ogura Yui, Tomita Miyu,
Ichimichi Mao

original
Műfaj: mecha, sci-fi
Stúdió: Sanzigen
Seiyuuk: Ueda Reina,
Kanemoto Hisako, Tsuda
Minami
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Idol Time PriPara

Kabukibu!

Love Kome: We
Love Rice

Oushitsu Kyoushi
Haine

Puripuri Chii-chan!!

Re:Creators

Főszereplőnk Yui, akinek álma, hogy idol legyen.
Ez, bár lehetetlennek tűnik,
mégis rámosolyog a szerencse, ugyanis a városban
megnyílik a PriPara idol
park. A szomszéd városból
érkező Laala segít Yuinak
az álma megvalósításában.

Kurogo egy fiatal srác,
aki szereti a kabukit. Amikor beiratkozik a középiskolába, feltűnik neki, hogy
nincs kabuki klub, ezért
barátaival alapít egyet.

Ebben a vígjátékban a
szereplők mellett fontos
szerepet kap a rizs. Öt
jóképű fiút követhetünk
nyomon, akiknek mindenük
a rizs.

Heine
Wittgenstein
királyi oktató lesz a Grannzreich király bíróságán. A
királyság négy hercegének
különálló
személyisége
van. Az új oktatóval vajon
lesz érdemi tanulás?

Yuka a Föld mélyéből származó lényekkel,
Chii-channal és Ucchannal
találkozik. A történet a
mindennapjaikat mutatja
be.

Az emberek különféle történeteket találnak
ki. Öröm, szomorúság,
düh, mély érzelmek. A
történetek összezavarják
az érzéseinket és elbűvölnek. De mi van akkor, ha
a karaktereiknek céljaik
vannak. Számukra mi, emberek istenszerű létforma
vagyunk, ami megalkotja
történetüket.

original
Műfaj: gyerekek, zene,
slice of life
Stúdió: Dongwoo A&E,
Tatsuonok
Seiyuuk: Akaneya Himika,
Taichi You, Date Arisa,
Yamada Yuina

light novel alapján
Műfaj: iskola
Stúdió: Studio Deen
Seiyuuk: Ebihara Jin, Niwa
Hanamichi, Akutsu Shin,
Murase Tonbo

original
Műfaj: iskola
Stúdió: Encourage Films
Seiyuuk: Tamaki Nina

manga alapján
Műfaj: vígjáték, történelmi
Stúdió: Bridge
Seiyuuk: Hirose Daisuke,
Adachi Yuto, Asato Yuuya,
Ueda Keisuke

manga alapján
Műfaj: gyerekeknek
Stúdió: OLM

original
Műfaj: akció, mecha, sci-fi
Stúdió: Troyca
Seiyuuk: Amamiya Sora,
Sakamoto Maaya, Ono
Atsushi, Komatsu Mikako
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Renai Boukun

Rokudenashi Majutsu
Koushi to Akashic
Records

A Kiss Note egy hatalommal rendelkező füzet.
Akiknek beírják a nevüket
együtt, azonnal szerelembe esnek, amint megcsókolják egymást. Ez a füzet
egy Guri nevű angyalé, aki
Cupidóként dolgozik. De
véletlenül beírja a füzetbe
egy középsulis, Seiji Aino
nevét, aki ha nem csókol
meg valakit, Guri meghal.

Sistine felvételt nyer
egy mágia akadémiára,
hogy fejlessze képességeit abban a reményben,
hogy meg tudja oldani
a titokzatos Sky Castle
rejtélyét. Kedvenc tanára
nyugdíjazása után a helyére
érkező Glenn elég lusta, és
látszólag egyáltalán nem
alkalmas a feladatra. Mégis
állítólag ő a legjobb.

manga alapján
Műfaj: vígjáték. természetfeletti, romantika, iskola
Stúdió: EMT2
Seiyuuk: Numakura
Manami, Nagano Yuki,
Ono Kensho

light novel alapján
Műfaj: akció, fantasy,
mágia, iskola
Stúdió: Liden Films
Seiyuuk: Saito Soma, Fujita
Akane, Miyamoto Yume
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Shuumatsu Nani Shitemasu
ka? Isogashii desu ka? Sukutte
Moratte Ii desu ka?

Sakurada Reset

Sakura Quest

Seikaisuru Kado

Sakurada lakóinak a
fele rendelkezik valamilyen különleges erővel.
Egy Kanrikyou nevű csoport figyeli ezen képességek használóit. Asai Kei
és Haruki Misora a Houshi
nevű iskolai klub tagjai,
akik a Kanrikyou által adott
feladatokat oldják meg.
Misora képessége, hogy 3
napot tud visszaugrani az
időben, és meg is változtathatja a történéseket.
Kai pedig minden múltbeli
eseményre emlékszik.
light novel alapján
műfaj: fantasy, rejtély,
iskola, természetfeletti,
szuper erő
Stúdió: David Production
Seiyuuk: Ishikawa Kaito,
Hanazawa Kana, Yuuki Aoi

A történet öt lány körül
forog, akik egy turisztikai
irodában dolgoznak egy
kis városban. A város egy
nemzeti mozgalom keretében fel kívánja lendíteni
turizmusát. Az öt lány
turisztikai nagykövetként
dolgozik, az anime egy
évet mutat be a munkájukból.

Kojiro Shindo épp egy
repülőn ül, amikor egy
hatalmas szerkezet jelenik
meg. Shindo és a többi
251 utas sértetlenül kerül
a szerkezet belsejébe. Egy
lény mindenkit biztosít,
hogy nem lesz bajuk. A
magyarázat helyett, egy
nagy képernyőn jelenik
meg a szerkezet külseje,
és ugyanekkor minden
japán ember telefonjára
érkezik a következő üzenet: “Yaha-Kui za Shunina
vagyok, és bejelentemm
hogy beavatkozom a japán
belügyekbe.
original
Műfaj: sci-fi
Stúdió: Toei Animation
Seiyuuk: Ichimichi Mao,
Terashima Takuma

original
Műfaj: vígjáték, slice of life
Stúdió: P.A. Works
Seiyuuk: Nanase Ayaka,
Komatsu Mikako, Anzai
Chika, Ueda Reina

Ötszáz év telt el az emberiség kihalása óta. A túlélő fajok egy lebegőszigeten élnek, de így is veszély
fenyegeti őket. Egyedül
egy csapat fiatal lány, a
Leprechauns képes használni az ősi fegyvert, ami
legyőzheti a szörnyeket.
A lányok élete azonban
emiatt rövid, és bármikor
meghalhatnak. Mindeközben az utolsó ember, egy
fiatal férfi, aki mindent
elveszített ötszáz évvel
ezelőtt, felébred hosszú,
fagyos álmából.
light novel alapján
Műfaj: akció, fantasy
Stúdió: C2C, Satelight
Seiyuuk: Tadokoro Azusa,
Arai Ryouhei

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

20

Anime - szezon

Sin: Nanatsu no Taizai

Tsugumomo

Tsuki ga Kirei

Zero kara Hajimeru
Mahou no Sho

A hét főbűnt megtestesítő gyönyörű lányok kapják
a főszerepet ebben az animében.

Kagami Kazuya legértékesebb tárgya az édesanyjától rámaradt obi. Ez
segíti át a mindennapok
nehézségein. De azt sosem gondolta volna, hogy
meg is menti az életét,
úgy, hogy egy szép, kimonós lánnyá változik, aki
tárgy szellemnek nevezi
magát, és Kirihának hívják.

Azumi Kotarou és Mizuno Akane harmadévesek
az alsó-középiskolában és
kezdettől fogva osztálytársak. Másik két barátjukkal
Chinatsu Nishioval és Hira
Takumival jól megértik
egymást. Együtt legyőzik
a kihívásokat, és felkészülnek az előttük álló változásokra.

manga alapján
Műfaj: akció, vígjáték,
ecchi, iskola, seinen,
természetfeletti
Stúdió: Zero-G
Seiyuuk: Oozora Naomi,
Kubo Yurika, Sanpei
Yuuko, Shibasaki Noriko

original
Műfaj: romantika, iskola
Stúdió: feel.
Seiyuuk: Murakawa Rie,
Tamaru Atsushi, Ohara
Konomi, Chiba Shouya

Liturgikus naptár 526.
éve. A világ tudja, hogy
boszorkányok léteznek. A
történet egy félig ember,
félig állat zsoldost helyez
középpontba, aki arról
álmodott, hogy egyszer
teljesen ember lesz. Egy
nap találkozott egy boszorkánnyal, Zeróval, aki
megváltoztatta az életét.
Zero egy rablóbandát
üldöz, akik elloptak egy
könyvet, mely nagy mágikus tudást őriz.
light novel alapján
Műfaj: akció, kaland,
fantasy, shounen
Stúdió: White Fox
Seiyuuk: Hanamori
Yumiri, Koyama Tsuyoshi,
Taichi You

original
Műfaj: démonok, ecchi,
fantasy
Stúdió: Artland, TNK
Seiyuuk: Fujita Akane,
Sakuraba Arisa, Takahashi
Chiaki, Kitamura Eri
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Shingeki no Kyojin 2

Boku no Hero
Academia 2

Berserk (2017)

Uchouten Kazoku 2

Shingeko no Bahamut:
Virgin Soul

Saenai Heroine no
Sodetekata ♭
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