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Anime - szezon
Anime-Gataris

Black Clover

Blend S

original

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
WAO World
Műfaj:
vígjáték, iskola
Seiyuuk:
Inami Anju, Takahashi
Rie, Itou Setsuo,
Terashima Junta

Stúdió:
Studio Pierro
Műfaj:
akció, vígjáték, fantasy,
mágia, shounen
Seiyuuk:
Kajiwara Gakuto,
Shimazaki Nobunaga,
Yuuki Kana

Stúdió:
A-1 Pictures
Műfaj:
slice of life, vígjáték
Seiyuuk:
Waki Azumi, Haruno
Anzu, Kito Akari

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Asagaya Minoa tavas�szal iratkozik be a Sakaneko
iskolába. Egyik osztálytársa
Kamiigusa Arisu megkéri,
hogy alapítsanak anime klubot. Csatlakozik még egy
felsőbbéves, Kouenji Miko,
aki szintén szereti az animéket. A diáktanács viszont fel
akarja oszlatni a klubjukat,
de a lányokat sem ez, sem a
világvége nem érdekli. Csak
élvezik az animékről való
társalgást, Akihabarát és
egyéb valós helyszíneket.

Egy otaku animének ígérkezik a cím. Első olvasásra a
Genshiken (AniMagazin 15.
szám) juthat eszébe mindenkinek, ami témáját tekintve
verhetetlen sorozat. Ennek
ellenére érdemes rá vetni
egy pillantást. A WAO World
kicsi stúdió, főleg mellékmunkákat vállalnak, legutóbb a 2016-os Time Travel
Shoujót készítették önállóan.
Az animét Morii Kenshirou
rendezi, aki főleg vígjátékokban dolgozott, mint a Wake
Up, Girl Zoo!, vagy a most
futó Nora to Oujo.

Asta és Yuno ugyanazon
a napon találnak rá egy elhagyatott templomra. Yuno
különleges mágikus erővel
van megáldva, míg Asta az
egyetlen a világon, akinek
semmi ereje nincs. 15 évesen mindketten megkapják
a mágikus könyvet, mely
felerősíti a varázslatukat.
Astáé a ritka anti-mágia
könyv, ami semlegesíti a
varázslatot. Yuno és Asta
készen állnak az előttük álló
feladatokra, hogy elérjék
álmukat, ami a Varázslókirályi cím.

A történet első ránézésre
semmi újdonságot nem tartalmaz. Főleg a mágia téma kedvelőinek tudnám ajánlani. A
Pierrot ért a shounenhez, így a
megvalósítással nem lesz baj.
A rendező Yoshihara Tatsuya,
aki a Long Riders! és a Monster Musume irányítója is volt.
Akinek felkeltette a cím az érdeklődését, annak ajánlom a
2016-os specialt, amit a Xebec
követett el. A seiyuu rajongók
is örülhetnek, Yunót, Shimazaki Nobunaga fogja alakítani,
míg mellékszerepben Suwabe
Junichit is hallhatjuk.

Nomiya Sakura peches
ember, üldözi a balszerencse, így mindig bajba kerül.
Ismeri Dinót, aki egy kávézót vezet, ahol a pincérnőknek szerepet kell játszaniuk.

A kávézós témájú animék kedvelőinek érdemes
rávetni pillantásukat. Ha
szeretik a cuki, moe lányokat
is, akkor meg szinte kihagyhatatlan. Az A-1 Pictures
ezúttal egy könyedebb művet pakol le az asztalra, a
rendező Masuyama Ryouji,
akinek ez lesz az első rendezése, de több vígjátékon dolgozott már animátorként.
Ilyen a Panty&Stocking with
Garterbelt, vagy a TTGL. A
mangaka sem kezdő, Nakayama Miyuki kilencedik
alkotása, de ez az első, ami
animét is kap.
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Anime - szezon
Boku no Kanojo ga Majime
Sugiru Shojo Bitch na Ken

Code:Realize - Sousei no Himegimi

Dia Horizon

manga alapján

játék alapján

original

Stúdió:
Diomedéa
Műfaj:
vígjáték, romantika,
iskola
Seiyuuk:
Yuuki Aoi, Takeda Rarisa
Tago, Ichiki Mitsuhiro

Stúdió:
M.S.C
Műfaj:
kaland, dráma, fantasy,
romantika, shoujo
Seiyuuk:
Suwabe Junichi, Hayami
Saori, Kaji Yuki

Stúdió:
?
Műfaj:
akció, kaland, mágis,
fantasy
Seiyuuk:
?

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

A középiskolás Shinozaki
Haruka bevallja érzelmeit a
gyönyörű osztályelnöknek
Kousaka Akihónak. A lány
elfogadja és randizni kezdenek, amit Kousaka ugyanolyan komolyan vesz, mint
bármi mást. Azonban igyekszik minden tevékenységet
szexualitással megtölteni.

Újabb szexuális tartalmú anime. Nemrég futott
a Kuzu no Honkai, vélhetőleg annak célközönséget
próbálja megcélozni ez
az anime is. Matsumoto
Namiru mangakának ez a
második munkája, de a cím
a Diomedéánál jó kezekben van, szeretik a hasonló
műveket, az évek során a
műfaj éllovasává váltak,
ami a romantikus iskolai
élet bemutatását illeti.

Elzárva egy London
külvárosában lévő elhagyatott kastélyban apjának
tett ígérete miatt Cardia
magányosan él. Teste halálos mérget rejt, amely szétroncsol vagy megolvaszt
bármit,
amihez
Cardia
bőre hozzáér. A helyiek
szörnynek nevezik.

Bishifaló
hölgyek
őszi animéje, csupa híres
karakterrel, mint Lupin,
Frankenstein, Van Hellsing,
Saint-Germain. Yamamoto
Hideyo dirigálta a New
Prince of Tennist, és a
Strike the Bloodot, ez lesz
a harmadik rendezése. Az
otome game alapján készülő animében olyan remek seiyuuk növelik a fangörcs faktort, mint Suwabe
Junichi vagy Kaji Yuki.

Egy lány kinek titka,
hogy nem élhet szabadon.
Egy zárt és szűk világban élt.
Azt hitte, ha az isten csak
szabadság nélküli életet
ad, akkor a halál a végzet,
a megváltás, amit meg akar
osztani.

A kissé ködös leírás egy
fantasy animét takar, némi
kalanddal és mágiával természetesen. A mű original,
tehát lezárt történetet
várhatunk. Eddig semmi
más infó nem derült ki az
animéről, így csak némi
előérzetünk lehet.
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Anime - szezon
Dynamic Chord

Dies Irae

Garo: Vanishing Line

visual novel alapján

otome játék alapján

original

Stúdió:
A.C.G.T.
Műfaj:
akció, szupererő, mágia
Seiyuuk:
Mizusawa Kei, Toriumi
Kousuke, Sakakibara Yui

Stúdió:
Studio Pierrot
Műfaj:
zene
Seiyuuk:
Eguchi Takuya,
Aoi Shouta, Kimura
Ryouhei

Stúdió:
MAPPA
Műfaj:
akció
Seiyuuk:
?

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Alternatív II. világháború,
1945. Berlin. A város ostromakor egy náci hivatalnokokból álló csoport rituálét
hajtott végre, ám évekre
eltűntek és senki nem tud
róluk. Napjainkban Fujii Ren
2 hónapja korházban fekszik.
Barátjával Yusa Shirou-val
majdnem megölték egymást.
Ren megpróbálja értékelni a
megmaradt dolgokat, ám van
egy álma, amiben megjelenik
egy nyaktiló. Megpróbál vis�szatérni a normális élethez,
de még mindig hallja barátja
szavait: mindenki, aki a városban marad, elveszti az eszét.

Az ősz egyik hype címe
lehet, az akció és mágia
keveréket
kedvelőknek
érdemes rá odafigyelni.
A világháborús alap csak
körítésnek kellett, így arra
kevésbé érdemes koncentrálni. A trailerek kellően
pózőrként és izgalmasként
tálalják, majd kiderül tud-e
többet a sablonoknál. A
rendező Kudou Susumu,
aki tapasztalt etéren. Többek között a GitS Arise negyedik filmjét, a K-t vagy a
Magic Kaitót is ő rendezte.

A történet a Dynamic
Chord zenei ügynökségnél
dolgozó együttesek munkáját és mindennapjait követi
nyomon.

A rövid leírás mindent
elmondott.
Fangirlök
célkeresztben az újabb
fiúbandás animével. Nem
mellesleg remek seiyuukkal, mint Sakurai Takahiro
vagy Tachibana Shinnosuke. Kageyama Shigemori
tapasztalt rendező, sokféle műfajban és animében
kipróbálta magát (pl. Naruto, Queen’s Blade), de főleg a hentai áll közel hozzá.
A zene kicsit új terep neki.

Russel City gazdag
város, ám összeesküvés
készül, amely a világot fenyegeti. Egy Sword nevű
fickó fel akarja fedni az
igazságot. Az egyetlen nyoma: “El Dorado”. Találkozik
Sophie-val, az eltűnt bátyját
kereső lánnyal, aki ugyanezt az üzenetet hagyta rá.
Ketten összefognak, hogy
kiderítsék eme kifejezés
jelentését. A MAPPA pedig
nemrég bejelentette, hogy
az anime a GARO franchise-hoz fog tarozni.

Ismét egy MAPPA anime.
Rendkívül termékeny mostanában a stúdió, nemcsoda,
hisz a Shingeki no Bahamut
és a Yuri on Ice (AniMagazin 35. szám) kapcsán kellő
lökést kaptak. Egy remek
akció, nyomozós sorozat lehet ebből, és még a grafika
is szépnek tűnik. Ígéretes
cím. Ami érdekes, hogy koreai rendezőt kap az anime,
Park Seong Hu személyben.
A karakterdizájnert érdemes
még kiemelni, Okazaki Takashi pl. az Afro Samurai és a
Summer Wars karaktereiért
is felelt.
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Anime - szezon
Houseki no Kuni

Imouto sae Ireba Ii

Infini-T Force

manga alapján

light novel alapján

manga alapján

Stúdió:
Orange
Műfaj:
sci-fi, fantasy, seinen
Seiyuuk:
Kurosawa Tomoyo,
Komatsu Mikako,
Hayami Saori

Stúdió:
Silver Link
Műfaj:
vígjáték, romantika
Seiyuuk:
Kanemoto Hisako,
Kakuma Ai, Yamamoto
Nozomi

Stúdió:
Tatsunoko Production
Műfaj:
akció, szupererő, seinen
Seiyuuk:
?

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

A jövőben egy új életforma születik, a houseki
(drágakő). A 28 housekinek
harcolnia kell a tsukijinekkel
(holdi ember), akik díszekké
akarják őket változtatni.
Ezért minden houseki harcos vagy orvos lesz. Phos
egy houseki, bár szeretne
harcolni, túl gyenge és
nincs posztja. A housekik
vezetője Kongo egy természettörténeti lexikon összeállításával bízza meg.

Egy futó seinen manga
adaptációjáról van szó.
Maga az alaptörténet nem
kecsegtet túl nagy extrákkal, de a lexikon szerkesztése adhat érdekességet
a címnek. Mindemellett a
trailer alapján a grafika is
stílusos. A manga Ichikawa
Haruko harmadik és egyben leghosszabb műve. A
rendezői széket Kyogoku
Takahiko kapta, aki a Gatenél és a Love Live-nál is bizonyított.

A történet néhány fiatal
mindennapi életét követi
nyomon, a testvérkomplexusos regényíró Hashima
Itsukiét, a testvér Chihiróét, a zseni illusztrátor Kani
Nayutáét és a legjobb barát
Shirakawa Kyotóét. Ehhez
adódik még pár karakter a
kiadótól.

Szexuális töltetű vígjátékok kedvelőinek itt az
újabb célanime. A Silver
Link gondozásában még
nincs is rossz kezekben. Sokat tanultak az Illya alatt,
ami mellett számtalan
animéjük van már. Persze
tudnak ők rosszabbat is,
lásd Chaos;Child. A rendező Oonuma Shin, aki igazán
tapasztalt (Illya, Baka to
Test, ef, Kokoro Connect).
A regény még fut, Hirasaka
Yomi sokadik munkája. Ő
írta a Boku wa Tomodachi
ga Sukunait is.

A manga története akkor kezdődik, amikor egy
Emi nevű lány használ egy
ceruzát, ami teljesíti a kívánságokat. Emi egy bolti
rablás részese lesz, élete
veszélybe kerül. Használva
a ceruzát olyan hősért kiált,
aki mindenkit megment.
Négyen jelennek meg, hogy
Emi kivánsága szerint megváltoztassák a jövőt.

Bár az anime manga
alapján készül, a leírás szerint más történetet kap.
Így akár lezárása is lehet.
A manga alkotója Kodachi
Ukyou, aki egyébként a Boruto forgatókönyvét írta.
A művet a mostanában
nem jeleskedő Tatsunoko
Production készíti CG-vel,
amire első ránézésre barátkozni kell.
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Anime - szezon
Inuyashiki

Just Because!

Juuni Taisen

manga alapján

original

light novel alapján

Stúdió:
Mappa
Műfaj:
akció, sci-fi,
pszichológiai
Seiyuuk:
Kohinata Fumiyo,
Murakami Nijirou

Stúdió:
Pine Jam
Műfaj:
iskola
Seiyuuk:
Isobe Karin, Ichikawa
Aoi, Murata Taishi

Stúdió:
Graphinica
Műfaj:
akció
Seiyuuk:
Okamoto Nobuhiko,
Hayami Saori, Sakura
Ayane

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Inuyashikinek van felesége és két gyermeke, de
egyik sem érdekli. Amikor
megtudja, hogy már csak
három hónapja van hátra,
eszébe jut, hogy az egyetlen, akinek hiányozni fog, az
a kutyája. Röviddel ezután
meghal egy földönkívüliek általi kényszerleszállás
miatt. Újraépítik, mint egy
gép és emberi külsőt kap.
Hogyan változik az élete,
így, hogy már nem ember?

Az Inuyashiki egy idén
nyáron befejezett mangát adaptál. Alkotója Oku
Hiroya, aki a méltán híres
Gantz alkotója is. A rendező sem kisebb név, Satou
Keiichi a Tiger&Bunnyt, a
Shingeki no Bahamutot
és a Karast is ő dirigálta. A
MAPPA pedig a kisebb stúdiók közül a legnagyobb
sikert befutó és legtermékenyebb animekészítő
jelenleg, így jogosan várjuk
el a minőséget. Emellett a
grafikára is érdemes odafigyelni.

A harmadik középiskolai
év vége, a diákok már várták
az érettségit, amíg Ő váratlanul haza nem jött. A osztálytársuk volt az általános
iskolában, majd messzire
költözött, ám most újra találkoznak. Egy hang szólalt
meg a diákokban, akik csak
azt gondolták, nem ér véget
az iskola harsonaszó nélkül.

Egy original történet a
Pine Jam stúdiótól, akik az
elmúlt szezonban a Gamers!
című animét mutatták be
nekünk. A készítőgárda elég
vegyes. A rendező Kobayashi
Atsushi teljesen új az anime
iparban, akárcsak néhány
seiyuu, név szerint Isobe
Karin és Ichikawa Aoi. A többiek már tapasztaltabbak,
Lynn például a Gate-ben,
Murata Taishi a Soumában
bizonyított. A forgatókönyv
Kamoshida Hajime (Orphans,
Sakurasou) műve. Utóbbi három név együtt dolgozott a
Gundam Orphansban.

Tizenkét harcos, akik a
kínai zodiákus neveit viselik, harcolnak egymással az
életükért és a büszkeségükért, hogy valóra váljon egy
kívánságuk.

Az alapsztori olvasásakor a Fate széria juthat
eszünkbe. Az anime alapja
egy egykötetes light novel.
Sokak számára érdekes lehet, ha megnézzük, hogy
az írója Nisio Isin, akit a
Monogatari
címekből
minden animerajongó ismerhet. A megvalósítást a
Graphinica vállalta magára,
akik a Chain Chronicle-lel
(AniMagazin 36. szám)
kiváló munkát végeztek. A
rendező Hosoda Naoto, aki
a Mirai Nikkiért és a Hataraku Maou-sama!-ért is felelt.
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Anime - szezon
Konohana Kitan

Kujira no Kora wa Sajou ni Utau

Mahoutsukai no Yome

manga alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Lerche
Műfaj:
fantasy, seinen, shoujo
ai, slice of life
Seiyuuk:
Okamoto Nobuhiko,
Hayami Saori

Stúdió:
J.C.Staff
Műfaj:
sci-fi, rejtély, dráma,
fantasy, shoujo
Seiyuuk:
Hanae Natsuki, Umehara
Yuuichirou

Stúdió:
WIT Studio
Műfaj:
fantasy, mágia, slice
of life
Seiyuuk:
Takeuchi Ryouta, Tanezaki Atsumi, Endou Aya

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Egy youkaiok lakta faluban néhány rókaszellem
egy onszenben dolgozik.
A történet az új alkalmazottról Yuzuról szól. Eddig
a hegyekben élt, de most új
életet kezdett. Feledékeny
és ügyetlen, de remekül
megvan a többi rókával.

Egy shoujo ai címről van
szó, így elsősorban férfitársaim figyelmébe ajánlom.
Különösen azokéba, akik a
rókafüleket részesítik előnyben. A mangaka Amano Sakuya, akinek nem ez az első
shoujo ai műve, de ő rajzolta
a Gosick mangát is. A rendezői székben Hidaki Okamoto
ül, akinek a Da Capo II az
ismertebb műve. A Lerche a
Danganronpa és az Ansatsu Kyoushitsu címek után
kisebb dolgokba kezdenek.
Bár a szintén a szezonban
érkező új Kinót sokan várják
tőlük.

Chakuro 14 éves egy
közel utopisztikus szigeten
lakik, amely a végtelen homoktenger felett úszik. 10
lakóból 9 meg van átkozva a
saimia nevű képesség használatával, amely miatt korán
halnak. Charuko és barátai
még nem találkoztak olyannal, akik nem közülük valók,
de most összefutnak egy
lánnyal, aki megváltoztatja
sorsukat.

Az anime még futó
mangát adaptál, műfaját
tekintve elég változatos,
emiatt sokaknak érdekes
lehet. Emellett shoujo is.
A grafikára érdemes kimondottan odafigyelni. A
J.C.Staff nagyon egyedien
próbálja ábrázolni, ami jó
hangulatot teremthet az
animének, annak ellenére,
hogy csináltak ők már ros�szat is. A rendezői széket
Ishiguro Kyohei, a Shigatu
wa Kimi no Uso, és az Occultic;Nine rendezője foglalhatja el.

Hatori Chise magányos
életet él, szerelemhez köze
sincs. Családjától távol
egyedül néz szembe az élet
buktatóival. Amikor már
minden remény elveszett,
egy szörnyfejű emberrel találkozik, aki megváltoztatja
a végzetét. Chise kiszabadul a rabságból: a “mágus”
tanítványává és menyasszonyává fogadja.

Már készült belőle egy
háromrészes OVA, de most
tv-sorozat folytatja a történetet. A mágikus animék
kedvelőinek érdemes tenni vele egy próbát, pláne
ha ezt slice of life elemekkel szeretik. A WIT stúdióra nem lesz különösebb
panasz minőség tekintetében. A rendező Naganume
Norihiro, aki a Hiyokoit
rendezte, de dolgozott a
Hoozukin és a Kimi ni Todokén is. A seiyuuk között
pedig Endou Ayának vagy
Yamaguchi Kappeinek is
örülhetünk.
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Anime - szezon
Netojuu no Susume

Osake wa Fuufu ni Natte kara

Ousama Game

webmanga alapján

webmanga alapján

regény alapján

Stúdió:
Signal.MD
Műfaj:
vígjáték
Seiyuuk:
Ueda Reina, Suzuki
Ryouta, Sakurai Takahiro

Stúdió:
Creators in Pack
Műfaj:
vígjáték, romantika,
slice of life
Seiyuuk:
Ichiki Mitsuhiro,
Kitamura Eri, Asai Ayaka

Stúdió:
Seven
Műfaj:
dráma, horror, rejtély,
iskola, természetfeletti
Seiyuuk:
Miyano Mamoru,
Tachibana Shinnosuke,
Ichimichi Mao

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Morioka Moriko 30 éves
NEET. Miután kilépett a valóságból, feladta, hogy teljes életet éljen és netfüggő
lett. A netoge világban új
életet kezdett, mint egy jóképű karakter, akit Hayashinak hívnak. Még egy Lily
nevű karakter is segít neki.
Eközben a valódi világban
egy sokkoló találkozás vár
rá, egy jól menő cég rejtélyes, kék szemű, szőke alkalmazottja személyében.

A Signal.MD kis stúdió,
így nem is várunk sok animét
tőle. Legutóbbi nagyobb
címük az Atom: The Beginning áprilisban indult, bár azt
másokkal együtt követték el.
A Netojuu alapja egy 2013
óta futó vígjáték manga. A
téma a sok cím által körüljárt
netfüggőség, de látnak még
benne lehetőséget a japánok
vagy mondjuk úgy, ez örök
téma náluk, nem is csoda. A
seiyuuk között Sakurai Takahiro és Nakamura Yuuichi is
szerepelnek.

Mizusawa Chisato egy
kiváló és csinos vezető a
cégénél. Van egy titka, amit
csak férje, Sora tud. Szereti az alkoholt és nagyon
aranyos, amikor részeg.
Kezdődhet a japán koktélvígjáték.

Kezeket fel, aki szereti
az alkoholt! Ezt az animét
imádni fogjátok. Vélhetőleg többféle italt megismerünk ebben a vígjátékban.
Könnyed
szórakozásnak
ígérkezik. A Creators in
Pack főleg TV-shortokat
gyárt, mint a Netsuzou
TRap, vagy a Kiitarou Shounen. Jelenleg nem tudni,
hogy ez is short lesz-e.

Egy középiskolai osztály
32 tagból áll és mind kapnak egy sms-t éjjel. Üdvözli
őket az Ousama game,
amelyben 24 óra alatt különféle feladatokat kell
végrehajtaniuk.
Először senki nem veszi komolyan, hisz először
olyan feladatokat kapnak,
hogy csókolják meg a másikat. Ám hamarosan komolyabb feladatok érkeznek,
melynél a kudarc halál.

Játék
életre-halálra.
Különféle
felállásokban
szintén
találkozhattunk
már a helyzettel pl:
Danganronpa, Akuma no
Riddle stb. Az alap egy
2012-ben befejezett regény. A stúdió a Seven,
ami azért érdekes, mert
sok hentai írható a számlájukra. A rendező Sasaki
Tokihiro, akinek az önéletrajzában csak az Ojisan to
Marshmallow
található.
De a fangirlök figyelmébe
ajánlom, hogy a főszereplő hangja Miyano Mamoru
lesz.
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Anime - szezon
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Sengoku Night Blood

Shiyan Pin Jiating

light novel alapján

otome játék alapján

webmanhua alapján

Stúdió:
Seven Arcs Pictures
Műfaj:
akció, dráma, fantasy,
sci-fi
Seiyuuk:
Hosoya Yoshimasa,
Shimazaki Nobunaga

Stúdió:
Typhoon Graphics
Műfaj:
fantasy, romantika
Seiyuuk:
Yamashita Daiki,
Umehara Yuuichiro,
Konishi Katsuyuki

Stúdió:
?
Műfaj:
sci-fi, természetfeletti
Seiyuuk:
?

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

A történet helyszíne
Eridana, ami két birodalom
határán fekszik, és a várost
átszeli az Orielal folyó. Ebben a világban a speciális
képességeket varázsformuláknak nevezik. A sztorinak
két főszereplője van, Gaius
Sorel és Gigina Ashley-Bufh,
akik ezeknek a formuláknak
az alkalmazásával foglalkoznak. Sokan fordulnak hozzájuk a varázslat használatával
kapcsolatban.

Egy 2008 óta futó
regényadaptációról
van
szó. A Seven Arcs szereti
a harcolós fantasykat, sőt
mahou shoujóban is van
tapasztalatuk. Erre példa
a Vivid Strike! vagy a Trinity
Seven. A rendezői széket
Nishikiori Hiroshi kapta
meg, aki a nagynevű Azumanga Daioh és a Toaru
Majutsu no Index rendezője, szóval jó kezekben lesz
az anime.

Jinga világában járunk,
ami egykor egy békés, virágzó birodalom volt. A női
főszereplő a kulcs, hogy vis�szatréjenek a régi szép idők.
A káosz akkor kezdődött,
amikor a speciális képességekkel rendelkező emberek
elkezdtek vámpírokká és
vérfarkassá változni, majd
harcolni egymással. Egy rejtélyes hölgy, Hime Miko a
főhősnő vérével meg tudja
gyógyítani az embereket.

Vámpírrajongók figyelem, ha hiányotok van,
akkor nektek való ez az
anime. A visual novelt a
Typhoon Graphics adaptálja, ami egy elég kis stúdió.
Bár 2014-ben alakultak,
eddig csak a One Room
és a Room Mate az önálló
munkájuk.

Egy tudós párt letartóztattak, amiért öt gyermekükön genetikai kísérleteket
folytattak. Egyikbe kutya,
másikba növényi, harmadikba pók gént, a negyedikbe
pedig gondolat olvasási képességet ültettek. A legfiatalabb, Dannis az egyetlen,
aki normál emberként nő
fel, és próbál megoldást
találni, hogy a testvéreit
visszaváltoztassa.

Többször előfordul az
utóbbi időben, hogy embereket és élőlényeket csapnak össze, ilyen a Monster
Musume vagy a Centaur no
Nayami, így akik szeretik a témát, azoknak érdemes ezt az
animét követni. Még semmit
sem tudni a készítőstábról.
Az sem biztos, hogy ősszel
elindul.
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Anime - szezon
Shoujo Shuumatsu Ryokou

TsukiPro The Animation

Two Car

manga alapján

original

original

Stúdió:
White Fox
Műfaj:
kaland, slice of life
Seiyuuk:
Minase Inori, Kubo
Yurika

Stúdió:
PRA
Műfaj:
zene
Seiyuuk:
Eguchi Takuya, Toyonaga Toshiyuki, Umehara
Yuuichirou

Stúdió:
Silver Link
Műfaj:
sport
Seiyuuk:
Tanaka Aimi, Koga Aoi

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

Leírás:

Ajánlás:

A civilizáció halott, de
Chito és Yuuri élnek. A
Kettenkrad
motorjukon
járják céltalanul a világot.
Minden nap üzemanyag és
élelem keresésével megy
el. Lényeg, hogy együtt
vannak, mégha a világ ilyen
is. Az érzéseik és tapasztalataik, amiket megosztanak
egymással, töltik tele az
életüket.

Elpusztult civilizáció,
haldokló
világ.
Lehet
ebben
érdekességeket
találni, például a karakterdizájn, ami egy egyszerűbb
megvalósítást kapott. Egy
komor, vidám és drámai
pillanatokkal
tarkított
animét várunk. A White
Foxnál jó kezekben lesz az
anime. Ozaki Takaharunak
pedig ez lesz a második
teljes rendezése a Persona
5 special után.

Ez a zenei anime a
TsukiPro néhány énekes
csapatának a SolidS-nek, a
Quell-nek, a SOARA-nak és
a Growth-nak mindennapi
életét és drámáját mutatja
be.

Az éneklő bishiket kedvelő fangirlöknek ismét
lesz mire rápörögni. Bár
a 2016-os Tsukiuta című
animéhez tartozik, mások
lesznek a karakterek. A
stúdió változott, a PRA
vállalta magára, akik főleg
ecchiben jártasak.

Az anime Miyake szigetén játszódik, egy kicsi,
gyéren lakott területen
Tokiótól délre. Miyata Yuri
és Meguro Megumi mindketten középsikolások és
teljesen ellentétei egymásnak, de épp ezért jól kiegészítik egymást a versenyek
alatt. Japánszerte oldalkocsis motorversenyeken
vesznek részt. Ellenfeleik
pedig változatosak: valaki
becsületes, valaki szadista,
valaki vicces.

Lányok és sport, kell
ennél több? Nos, majd
meglátjuk elég lesz-e,
mindenesetre érdemes lehet belenézni, pláne, ha a
versenyek különböző helyszíneken zajlanak majd. A
Silver Linkre a Chaos;Child
óta sunyi szemmel nézünk,
de tudnak ők jobbat, lásd
Illya vagy Isekai Shokudou.
Tamura Masafumi másodszor ülhet a rendezői székbe, az Ange Vierge került ki
korábban a kezei közül.
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Anime - szezon
Folytatások

Urahara

Előző szezonban indultak

webmanga alapján
Stúdió:
EMT2, Shirogumi
Műfaj:
vígjáték, fantasy, sci-fi
Seiyuuk:
Haruna Luna, Iwami Manaka, Uesaka Sumire

Leírás:

Ajánlás:

Három
középiskolás
lány létrehoz egy ideiglenes boltot Harajukuban,
amit úgy neveznek el, hogy
PARK. Egy nap földönkívüliek érkeznek, hogy ellopják a
kerület kultúráját. Ugyanekkor egy rejtélyes lány jelenik meg. A három lány
összefog, hogy legyőzzék
a földönkívülieket és megvédjék Harajukut.

Első olvasásra az Akiba’s Trip jutott eszembe,
bár a vígjátékon kívül nem
sok közös van a két címben. Ami érdekes, hogy a
rendező egy hölgy, Kubo
Amika, aki eddig csak a This
is My House című 13 perces special producere volt.
A főszereplő seiyuuja Haruna Luna lesz, aki egyben
az endinget is énekli majd.

AniMagazin/AniPalace

Hoozuki no Reitetsu 2

Kino no Tabi
- The Beautiful World

Ballroom e Youkoso

Fate/Apocrypha

Kekkai Sensen
& Beyond

Love Live! Sunshine!! 2

Shoukoku no Altair

Youkai Apartment
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