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Téli szezonajánló
Összeállította: Hirotaka



Leírás:

10 év telt el az előző 
nindzsaháború óta, amiben 
a Kouga és Iga klán legjobb 
harcosai mérték össze ere-
jüket. 1626-ban járunk, egy 
új nemzedék nőtt fel és az 
eddigi béke ismét megtörni 
látszik. 

Basilisk: Ouka Ninpouchou

original

Stúdió: 
Seven Arc Pictures

Műfaj: 
akció, dráma,

történelmi, seinen, 
harcművészet

Seiyuuk:
Minase Inori, Hatanaka 

Tasuku, Kirimoto Takuya

Anime - szezon

Leírás:

Yuzu anyukája újrahá-
zasodott és átkerült egy 
másik iskolába, a divatot 
kedvelő lány nem is gon-
dolta, hogy egy szigorú és 
konzervatív lányiskolába 
került. Így a középiskolai 
románc helyett összeakasz-
kodik a diáktanács elnökkel 
Meijel, aki végülis az új 
mostahatestvére. Yuzu 
megtanulja, hogy a gyűlölet 
és a vonzalom nincs is olyan 
messze egymástól.

Citrus

manga alapján

Stúdió: 
Passione
Műfaj: 

dráma, romantika, 
iskola, shoujo ai

Seiyuuk: 
Tsuda Minami, Taketatsu 

Ayana, Fujii Yukiko
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Leírás:

2105, Japán. A fejlett 
android hiE az emberek éle-
tének része. Enou Arato ba-
rátaival, Kenkóval és Ryou-
val ellentétben szimpátiát 
érez a hiE-k iránt, amiket 
csak tárgyként kezelnek. 
Egy éjjel Arato hirtelen egy 
rejtélyes cseresznyevirág 
hullást él át, ami hiE és a 
gépek pusztulálást okozza.

Beatless

regény alapján

Stúdió: 
Diomedéa

Műfaj: 
akció, dráma, 

romantika, sci-fi

Ajánlás:

A Beatless egy egykö-
tetes regényen alapul. Be-
fejezett révén kerek, egész 
történetet kaphatunk. A 
sci-fi és romantika elegyét 
kedvelőknek remek választás 
lehet. A regényt Hase Satoshi 
írta, a Beatless az egyik az öt 
művéből. A karakterdizájner 
redjuice már ismertebb, a 
Guilty Crown és az Ito Pro-
jekt filmek karaktereit is ő 
rajzolta. A rendezői székben 
Mizushima Seiji ül, aki nem 
kisebb címeket dirigált, mint 
az FMA vagy a Gundam 00.

Ajánlás:

Ismét lányszerelem. A 
nyári szezonben a Netsuzou 
TRap short anime után most 
újra egy shoujo ait köszönt-
hetünk a felhozatalban. A 
manga még fut, alkotója 
Saburouta, aki a Juujo Mujin 
no Fafnirt rajzolta. Az animá-
lást a Passione stúdió végzi, 
akik 2011-ben alakultak, és 
a Hinako Note, a Rokka no 
Yuusha, a Rail Wars! vagy az 
új HighSchool DxD írható 
a számlájukra. A rendező 
házon belülről érkező Taka-
hashi Takeo, aki a Spice and 
Wolfot is dirigálta.

Ajánlás:

A Basilisk 2005-ös Gonzo 
anime, abszolút klasszikus. 
Remek adaptációt készítettek, 
méltó emléket állítva Yamada 
Futaro 1959-es Kouga Ninja 
Scolls című regényének (nem 
összekeverendő az itthon 
kiadott Ninja Scrollal). Aki 
szerette az előző sorozatot, 
annak érdemes ebbe is be-
lekezdeni. A Seven Arc kis 
stúdió, a Vivid Strike, a Trinity 
Seven írható hozzájuk. A ren-
dezői széket Nishimura Junji, 
a Bakuon! (17. oldal), a Nura-
rihyon és a Glasslip rendezője 
foglalta el. 



Leírás:

Egy idegen, virtuális vi-
lágban a múlt emléke nélkül 
Hakunónak harcolnia kell a 
túlélésért egy olyan hábo-
rúban, amit nem is ért. Ha 
megnyeri, lehetősége lesz, 
kívánni egyet. Egy titok-
zatos szolgával az oldalán 
Kishinami Hakuno halálig 
szembenéz barátokkal és 
ellenségekkel, nem csak 
a Szent Grálnak nevezett 
tárgy megszerzéséért, ha-
nem a válaszért a kérdésre: 
Ki vagyok én?

Fate/Extra: Last Encore

játék alapján

Stúdió: 
Shaft

Műfaj: 
akció, fantasy, mágia

Seiyuuk: 
Tange Sakura, Abe 

Atsuhi, Noaka Ai

Anime - szezon

Leírás:

Egy testvérpárt, Kashi-
ma Ryuuichit és Kotarou-t 
mutatja be az anime. Előbbi 
középiskolai diák, utóbbi 
még baba. Miután szüleik 
meghaltak egy repülőgép-
balesetben a két testvér 
együtt él a Morinomiya 
akadémia vezetőjével, aki 
ugyanabban a balesetben 
vesztette el fiát és menyét. 
Az elnökasszony viszont az-
zal a kitétellel engedi őket 
ott lakni, hogy Ryuuichi az 
akadémia napközijében 
bébiszitterként dolgozzon.

Gakuen Babysitters

manga alapján

Stúdió: 
Brian’s Base

Műfaj: 
vígjáték, iskola, shoujo, 

slice of life
Seiyuuk: 

Furuki Nozomi,
Nishiyama Koutarou,
Umehara Yuuichirou
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Leírás:

A 29 éves programozó 
Suzuki Ichirou egy fantasy 
RPG-ben találja magát. A 
játékban ő a 15 éves Satou. 
Először azt hiszi álmodik, de 
minden túl valóságos. A ké-
pességének köszönhetően 
kiírt egy seregnyi gyíkem-
bert, és magas szintű kalan-
dorrá válik. Satou elhatároz-
za, hogy elrejti a szintjét és 
békés életet élve találkozik 
új emberekkel. Azonban a 
játék története megváltozik. 
Visszatér a démonkirály, és 
ez felborítja Satou terveit.

Death March kara Hajimaru 
Isekai Kyousoukyoku

light novel alapján

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
fantasy

Seiyuuk: 
Horie Shun, Yuuki Aoi, 

Hayase Marika

Ajánlás:

A Butlers kapcsán már 
volt szó a Silver Linkről, 
most is ők az elkövetők. Az 
alap egy 2014 óta futó re-
gény. Igazából egy random 
ember fantasy világba való 
átteleportálása eléggé le-
rágott csont, de úgy fest, 
még van rajta némi konc. 
A téma kedvelőinek köte-
lező darab. A rendező itt 
is házon belülről érkezik, 
Oonuma Shin, aki a Bata 
to Test, Illya 2, vagy a Ta-
sogare Otome x Amensia 
rendezői székében is ült.

Ajánlás:

Egy egyszerű slice of 
life-ot kapunk, amiben 
kisgyerekek kapják a fősze-
repet. Bizonyára a bébi-
szitterkedés sok oldalát 
bemutatja majd az anime. 
Az aranyos vígjáték főleg 
a lányokat célozza meg, 
de akik szeretik az egysze-
rű szórakozást, tegyenek 
vele egy próbát. A Brian’s 
Base sosem csapott bele 
nagyobb dolgokba, kelle-
mesen elevickél az anime 
piacon. Tokeino Hari 2009 
óta futó mangája az alap, 
és ez az első műve, ami ani-
mefeldolgozást kap.

Ajánlás:

Épphogy véget ér az 
Apocrypha, máris itt az 
újabb Fate cím. Rajongók-
nak kötelező, így nekem is 
persze. Az A-1 Pictures ré-
mes tálalása után remélhe-
tőleg a Shaft minőségibb 
munkát fog kiadni a kezé-
ből, és a stílusukat ismerve 
„művészi” lesz. A rendezőt 
sem bízták a véletlenre, 
Shinbou Akiyuki vérbeli 
Shaftos, hisz a Monogatari 
címek és a Madoka irányí-
tója volt.



Leírás:

Helyszíne egy olyan kon-
tinens, ahol káosz uralkodik. 
Egyedül a kontinens urainak 
van hatalma kezelni a káoszt 
és megvédeni az embere-
ket. Ám egy nap a vezetők 
elkezdtek egymással har-
colni a dominanciáért. Az 
egyik szereplőnk Silka, aki 
megveti a nagyurakat, ami-
ért elvesztették hitüket, 
a másik egy vándor lovag 
Theo, aki vonaton utazik, 
hogy felszabadítsa szülővá-
rosát. Összefognak, hogy 
felszabadítsák a kontinenst 
a háború és káosz alól.

Grancrest Senki

light novel alapján

Stúdió: 
A-1 Pictures

Műfaj: 
akció, fantasy

Seiyuuk: 
Kito Akari, Kumagai Ken-
tarou, Sakurai Takahiro

Anime - szezon

Leírás:

Első látásra Fukuoka 
egy békés város, de a felszín 
alatt a bűnüzés virágzik. A 
város Hakata kollégiuma 
ad otthont a legjobbaknak: 
gyilkosok, nyomozók, infor-
mátorok, bosszúval és kín-
zással foglalkozók. Továbbá 
egy városi legenda szerint a 
gyilkosok gyilkosa is létezik. 
Amikor az alvilági emberek 
történeteiről mesélnek a 
gyilkosok gyilkosa megje-
lenik...

Hakata Tonkotsu Ramens

manga alapján

Stúdió: 
Satelight

Műfaj: 
akció

Seiyuuk: 
Ono Daisuke, Kaji Yuki, 

Kensho Ono
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Leírás:

Light és Yomi boldogan 
élnek és játszanak. Egy este 
amikor már alszanak, Light 
meghívást kap egy magát 
Királynak nevező egyéntől. 
Light és Yomi egy másik világ-
ban rekednek, ahol meg kell 
menteniük Melody herceg-
nőt a démonúr fogságából. 
Segítségükre van Alpha, a 
mesterséges intelligencia, aki 
a szintlépésben segít.

gd Men

original

Stúdió: 
Strawberry Meets 

Pictures
Műfaj: 

vígjáték

Ajánlás:

Bár ennek van egy előz-
mény szériája, de törté-
netben független. A készí-
tőgárda viszont ugyanaz, 
mint a 2013-as CG borza-
lomé. Ha van olyan még, 
aki másik világban ragadt 
emberekről akar fantasyt, 
annál plusz egynek elme-
het, de a szintén a szezon-
ban induló Death March 
kara komolyabb darabnak 
látszik.

Ajánlás:

Egy őrült akciósorozat, 
némi humoros betétekkel. 
A trailer láttán nekem a Drrr! 
jutott eszembe, de ez nem 
jelent semmit. Az anime 
alapja manga, melyből van 
egy két kötetes, befejezett 
mű, aminek a folytatás még 
fut, idén nyáron indult. Az 
alkotó Kisaki Chiaki, akinek 
ez az első mangája. A ren-
dező Yasuda Kenji, aki eddig 
az Arata Kangatarit és a 
Macross Deltát irányította. 
A cím inkább seiyuu felhoza-
talban erősít: Ono Daisukét, 
Kaji Yukit és Kensho Onót is 
hallhatjuk.

Ajánlás:

Ízig-vérig fantasy, a 
maga összes sablonjával 
együtt, nem is kérdés, ki 
a célpont. A még futó re-
gény írója Mizuno Ryou, 
akinek a híres Lodosst vagy 
a mostani számban olvas-
ható Starship Operators 
regényét köszönhetjük. 
Szóval nem kezdő. Az A-1 
Pictures viszont tud szé-
pen és rondán is tálalni, at-
tól függ, mekkora prioritás 
náluk a cím. Reméljük az 
első verziót, egy fantasyba 
kell szép táj.



Leírás:

Amikor a fiatal Taikobo 
klánját lemészárolta egy 
fiatal démon, a rejtélyes 
Houshin projektbe kerül. 
Küldetése: megtalálni és le-
pecsételni az összes hallha-
tatlan lényt az emberi világ-
ban. De vajon kiben bízhat?

Hakyuu Houshin Engi

manga alapján

Stúdió: 
C-Station

Műfaj: 
kaland, démonok, 
fantasy, shounen, 
természetfeletti

Seiyuuk: 
Ono Kensho, Furukawa 

Makoto, Sakurai 
Takahiro

Anime - szezon

Leírás:

Az újabb pasi idol ani-
mében egy 7 tagú fiúcsapat 
énekel majd, és láthatjuk 
mindennapjaikat, elvileg 17 
részben.

IDOLiSH7

játék alapján

Stúdió:
Troyca
Műfaj: 

zene, shoujo
Seiyuuk: 

Ono Kensho, Masuda 
Toshiki, Abe Atsushi, 

KENN
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Leírás:

Hakumei és Mikochi 9 
cm magasak, és az erdőben 
élnek. Egy fában laknak, 
bogarakon és madarakon 
utaznak, levelekből csinál-
nak esernyőt. Az ő életüket 
követhetjük nyomon.

Hakumei to Mikochi

manga alapján

Stúdió: 
Lerche
Műfaj: 

fantasy, slice of life
Seiyuuk: 

Matsuda Risae, Shi-
moji Shino, Matsukaze 

Masaya

Ajánlás:

Nagyon aranyos fan-
tasynak ígérkezik ez az ani-
me, így a nyugodt percekre 
vágyóknak üdítő lehet ez a 
cím. A manga 2011 óta fut, 
alkotója Kashiki Takuto, 
kinek ez az első mangája. 
A studió a Lerche, akik az 
Ansatsu Kyoushitsuval let-
tek ismertek, de a Monster 
Musume és a Danganron-
pa is hozzájuk kötődik. 
A mostani Kino no Tabi 
adaptációjuk szép ugyan, 
de jobb is lehetne. A ren-
dező Andou Masaomi, aki a 
Kuzu no Honkai és a White 
Album 2 rendezője.

Ajánlás:

A lányok megkapják a 32. 
pasi idol animéjüket. Ahogy 
nekünk pasiknak is megvan 
a 32 csaj idol animénk. Va-
lószínüleg ez is ugyanolyan 
sablonos cselekményszálon 
halad majd. De hát úgyis az 
a lényeg, hogy megvegyük 
a franchise termékeket. Az 
animációt a Troyca készíti, 
akik a Re:Creatorst vagy 
az Aldnoah-t is csinálták. A 
rendező nem sok címet tud-
hat maga mögött. Bessho 
Makoto a Shangri-La és a 
Uchuu Senkan Yamato 2199 
rendezője.

Ajánlás:

A cím érdekessége, 
hogy 1999-ben már készült 
egy alternatív változata, 
Senkaiden Houshin Engi 
címmel, 26 részben, a Stu-
dio Deen megvalósításá-
ban. Sok cím él meg mos-
tanában újrafeldolgozást, 
pl. az Ushio to Tora is ilyen 
volt. Az alapjául szolgáló 
manga 2000-ben fejező-
dőtt be, készítője Fujisaki 
Ryuu, aki pl. a Shiki mangát 
rajzolta. A rendező Aizawa 
Masahiro, akinek ez lesz az 
első teljes rendezése.



Leírás:

Nishikata középiskolás 
diák, akinek nem túl felhőt-
lenek a napjai, mert Takagi 
mellette ül és nem hagyja 
békén. Nishikata megfo-
gadja, hogy egy napon 
ugyanezt teszi, és sikerül 
megijesztenie a lányt.

Karakai Jouzu no Takagi-san

manga alapján

Stúdió: 
Shin-Ei Animation

Műfaj: 
vígjáték, romantika, 

iskola, shounen, 
slice of life
Seiyuuk: 

Takahashi Rie, Kaji Yuki

Anime - szezon

Leírás:

Létrejöttek az em-
ber-állat hibridek, és nagy 
üzlet a párbajaikra fogadni. 
Nomoto Yuuya szemtanúja 
lesz, hogy egy lányt, Hito-
mit elrabolják, aki megöli 
elrablóit, Yuuyát viszont 
életben hagyja. Hitomi egy 
borz-ember hibrid, ami a 
legfélelmetesebbnek szá-
mít. Hitomi Yuuya mellett 
marad, hogy védje.

Killing Bites

manga alapján

Stúdió: 
LIDEN FILMS

Műfaj: 
akció, ecchi, horror,

sci-fi, seinen
Seiyuuk: 

Amamiya Sora, Hatano 
Wataru, Uchida Maaya
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Leírás:

A nevéből is adódóan 
több történetet bemutató 
animét kapunk, melyeket 
Itou Junji műveiből adap-
tálnak.

Itou Junji: Collection

manga alapján

Stúdió: 
Studio Deen

Műfaj: 
horror, rejtély, 
pszichológiai

Seiyuuk: 
Mitsuya Yuuji, Shimono 

Hiro, Nazuka Kaori

Ajánlás:

Itou Junji talán a legis-
mertebb horrormangaka. 
A horrorkedvelőknek köte-
lező darab lesz. A sorozat 
válogatás Itou rövidebb 
műveiből, így több törté-
netet is láthatunk. Eddig 
egy munkáját animálták 
meg, a Gyót, ami finoman 
szólva rossz lett, reméljük 
ez színvonalasabban sike-
rül. A Studio Deennel nem 
vagyok mindig elégedett, 
de a Hoozuki most pont 
szép lett. A rendező Ta-
gashira Shinobu jó válasz-
tás, dolgozott a Hellsingen 
és a Monsteren is.

Ajánlás:

Az ember-állat hibrid 
animék sora folytatódik, 
így a műfaj kedvelői ismét 
örülhetnek. Bár harcosabb 
darab elődjeinél, azért az 
ecchit ez sem nélkülözi. A 
rendező Nishikata Yasuto, 
akinek ez lesz az első ren-
dezése. A Lidenfilms pedig 
az új Berserk után nem túl 
kedvelt, de majd kiderül, 
mit alkotnak ezúttal.

Ajánlás:

Az animében két fiatal ci-
vakodását láthatjuk, először 
biztos bosszantó elemeket 
fog tartalmazni a sorozat, de 
egyértelmű, hogy egymás-
nak lettek teremtve. Az ala-
pul szolgáló manga 2012 óta 
fut, Yamamoto Souichirou 
írja és rajzolja, akinek különö-
sebben ismert alkotása még 
nincs. A Shin-Ei stúdió főleg 
gyerekeknek szánt alkotás-
ban utazik, mint a Doraemon 
vagy a Crayon Shin-chan. A 
seiyuuk miatt is biztos sokan 
felveszik a listájukra.



Leírás:

Yukawa Juri netfüggő 
apjával, bátyjával, nagyap-
jával, nővérével és uno-
kaöccsével él. Egy nap az 
unokaöccsét és a bátyját 
elrabolják. Juri nem képes 
összeszedni a váltságdíjat, 
ezért elhatározza, hogy 
megmenti őket. Nagyapja 
ekkor egy misztikus követ 
használ, hogy megállítsa az 
időt. A család elindul a men-
tőakcióra, de nem csak ők 
tudnak mozogni a megállt 
világban.

Kokkoku

manga alapján

Stúdió: 
Geno Studio

Műfaj: 
dráma, misztikum, 

pszichologiai, seinen
Seiyuuk: 

Anzai Chika,
Gouda Hozumi, Yoshino 

Hiroyuki

Anime - szezon

Leírás:

Kagimura Hazuki egy 
normális lány, aki általában 
egyedül van. Az új családjával 
sem jön ki jól, így könyvekbe 
temetkezik. Egy nap suli után 
a könyvtár egy másik világ-
beli mágikus iskolába küldi, 
ahol találkozik Tsuchimikado 
Shizukával. Kiderül, hogy az is-
kolában olyan lányok vannak, 
akiket ismert történetek vá-
lasztottak ki. Ilyen a Kaguya-hi-
me, A kis gyufaárus lány, vagy 
az Artúr legenda. Hazukit a 
Hamupipőke történet válasz-
totta ki. Megkezdi tanulmá-
nyait a suliban, és megtanulja 
használni a mágiát.

Märchen Mädchen

light novel alapján

Stúdió: 
Hoods Entertainment

Műfaj: 
fantasy, mágia, iskola

Seiyuuk: 
Kusunoki Tomori, Lynn, 

Suegara Rie
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Leírás:

Akira egy tartózkodó 
lány, aki korábban az iskola 
futóklubjának tagja volt. 
Mostanában egy családi 
étteremben dolgozik rész-
munkaidősként. A mene-
dzsere egy 45 éves elvált 
férfi.

Koi wa Ameagari no You ni

manga alapján

Stúdió: 
Wit Studio

Műfaj: 
 romantika, seinen

Ajánlás:

A Wit studio most egy 
felnőtteknek szánt művel áll 
elő, nem is árt a reputációjá-
nak, ha egy komolyabb mű-
vet is letesz az asztalra, úgyis 
ráérnek még a nyári SnK-ig. 
A manga még fut, Mayuzuki 
Jun első műve.

Ajánlás:

Ennek az animének 
megint sikerül sok ismert 
történetet egybepakolni. 
Rakjuk a híres alakokat su-
liba, és meglátjuk, mi lesz. 
Ráadásul az alapmű idén 
februárban indult. Egy egy-
szerű mágikus szórakozás 
lesz, nem több, kicsit a Lit-
tle Witch Academia jutott 
eszembe. 

Ajánlás:

Egészen érdekes kon-
cepciót ad ez az anime, 
műfajait tekintve még 
izgalmas dolog is kijöhet 
belőle. Külön öröm, hogy a 
manga 2014-ben befejező-
dött. Az alkotó Seita Horie, 
akinek ez volt az első man-
gája, jelenleg a Golden God 
fut. A Geno Studióról nem 
sokan hallottatok, pedig 
nem maiak, csak Manglo-
be-nak hívták őket. Ők kö-
vették el a Gangstát vagy a 
Deadman Wonderlandet.  



Leírás:

Három aranyos kislány 
folyton együtt lóg, és azt 
mondják, megvédik a város 
békéjét. Sokat szórakoznak, 
játszanak, rejtélyeket olda-
nak meg és elmennek az 
állatkertbe.

Mitsuboshi Colors

manga alapján

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
vígjáték, slice of life

Seiyuuk: 
Hioka Natsumi, Kouno 
Marika, Takada Yuuki

Anime - szezon

Leírás:

Koizumi egy rejtélyes és 
attraktív középsulis diák, de 
amit kevesen tudnak róla, 
hogy egy rámen mester, 
és mindig keresi a legjobb 
rámenező éttermeket. Min-
den nap vadászaton van, 
hogy különféle helyeken a 
legjobb rámeneket és leg-
jobb tésztákat egye.

Ramen Daisuki Koizumi-san

4-koma manga alapján

Stúdió: 
Studio Gokumi, AXsiZ

Műfaj: 
vígjáték
Seiyuuk: 

Taketatsu Ayana, Hara 
Yumi, Sakura Ayane
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Leírás:

A középsulis Kashiwagi 
Sora egy hatalmas csoma-
got kap és csodálkozva néz 
rá. Önjelölt kalandor apja 
küldte, és mikor kinyitotta, 
meglepődve tapasztalta, 
hogy egy tenyérnyi múmia 
rejtőzik benne.

Miira no Kaikata

manga alapján

Stúdió: 
8bit

Műfaj: 
vígjáték, slice of life, 

természetfeletti

Ajánlás:

Akárhogy nézzük ez az 
anime szórakoztatni akar, víg-
játék a javából, így a jókedvre 
vágyóknak ajánlom elsősor-
ban. A manga még fut, Utsugi 
Kakero készíti, akinek ez az 
első mangája.

Ajánlás:

Étel anime rajongók 
figyelem, itt a ti animétek. 
Ezúttal a rámen a közép-
pontban. Ráadásul lányok 
rámeneznek, ami külön 
öröm. A Studio Gokumi 
lesz az elkövető, aminél 
szeretik a cuki lányos ani-
méket, mint a Seiren, a Ki-
niro Mosaic vagy a Tsurezu-
re Children. A rendezői 
széket Setou Kenji kapta, 
aki dirigálta az Gakusen 
Toshi Asterisket is.

Ajánlás:

A Silver Link ismét egy 
hozzájuk közel álló animét 
nyújt: kislányok, akik ara-
nyosan elvannak. Nem is 
mindig kell ennél több a 
kikapcsolódáshoz. Ebben 
az esetben is futó man-
gáról van szó. A rendező 
Kawamura Tomoyuki, aki a 
Kamigami no Asobi rende-
zője volt.



Leírás:

Oosaki Rio új középis-
kolába iratkozik, és néhány 
srác barátja lesz, akik hozzá-
hasonlóan rajonganak a Sa-
nrio karakterekért. Egyikük 
felkelti a figyelmét.

Sanrio Danshi

egyéb

Stúdió: 
Studio Pierrot

Műfaj: 
iskola

Seiyuuk: 
Saito Soma, Uchida 
Yuuma, Oosuka Jun

Anime - szezon

Leírás:

Hana Ichinose egy átla-
gos 16 éves, középiskolai 
diák. Azonban valami más 
benne. Egy év késéssel 
iratkozott csak be a suliba, 
amit a többiek nem tudnak, 
így keményen kell tanulnia, 
hogy felérjen az osztálytár-
saihoz.

Slow Start

4-koma manga alapján

Stúdió: 
A-1 Pictures

Műfaj: 
vígjáték, iskola

Seiyuuk: 
Naganawa Maria, 

Mineuchi Tomomi, Itou 
Ayasa
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Leírás:

A történet egy fiatal 
fiúról szól, aki sógi mester. 
Egy nap egy 9 éves lány 
keresi fel, hogy a tanítványa 
legyen.

Ryuuou no Oshigoto!

light novel alapján

Stúdió: 
Project No.9

Műfaj: 
vígjáték, játék

Seiyuuk: 
Kanemoto Hisako, Saku-

ra Ayane, Hidaka Rina

Ajánlás:

Ki szereti a sógit? Ki 
érdeklődik a sógi iránt? Ha 
érdekel a japán sakk, ez az 
anime neked érkezik. Szin-
tén futó manga alapján ké-
szül, írója Shiratori Shirow, 
a Nourin mangakája, ami 
szintén kapott anime adap-
tációt. A rendező Yanagi 
Shinsuke, aki a Project No. 
9 stúdió rendezője, több 
címüket is dirigálta, mint a 
Netogét, a Tenshi no 3P-t 
és a Momo Kyun Swor-
dot is.

Ajánlás:

Egy szórakoztató, cuki, 
moe lányos cucc, se több, 
se kevesebb. Az alap Tokumi 
Yuiko első mangája, amihez 
az A-1 Pictures talán nézhe-
tő munkát hoz össze. A ren-
dező, Hashimoto Hiroyuki 
tapasztalt az animeiparban, 
sok címben benne volt már 
a keze: Accel World, Angel 
Beats, Code Geass, továbbá 
rendezőként is a negyedik 
címe már ez. Korábbi soroza-
ta pl. a Gochuumon wa Usagi 
desu ka.

Ajánlás:

Akik kedvelik a Sanrio 
karaktereket, mint pél-
dául Hello Kitty és egyéb 
cukiságok, azok örömüket 
lelik ebben az animében. A 
Studio Pierrot original ani-
méje kellemes szórakozást 
nyújthat rövidtávon.



Leírás:

Aratama egy ördögi te-
remtmény, ami megtámad-
ja az embereket. A mikók 
kardjukkal űzik el ezeket a 
lényeket. Az ördögűzőket 
Tojiknak hívják, és az állam 
engedélyével hordhatnak 
kardot. Öt kiképzőiskola is 
létezik, ahol tanítják a leen-
dő Tojikat. A napi sulis fel-
adatok mellett megvédik az 
embereket is. Tavasszal az 
öt iskola versenyt rendez...

Toji no Miko

original

Stúdió: 
Studio Gokumi

Műfaj: 
akció, fantasy

Seiyuuk: 
Kino Hina, Waki Azumi, 

Oonishi Saori

Anime - szezon

Leírás:

Egy kaland anime, mely-
ben középiskolás lányok 
utaznak el a Déli-sarkra.

Uchuu yorimo Tooi Basho

original

Stúdió: 
Madhouse

Műfaj: 
kaland
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Leírás:

A 20 éves Amatsuki Mi-
chiru Tokióba megy, hogy új 
karriert kezdjen. Úgy dönt, 
olyan házba költözik, ahol 
csak nők lakhatnak, ez a 
Stella House Haruno. Itt kü-
lönböző korú és foglalkozá-
sú nők élnek, Michiru pedig 
mindig vidám, amikor van 
finom alkohol és hús.

Takunomi.

manga

Stúdió: 
Production IMS

Műfaj: 
vígjáték, slice of life

Seiyuuk: 
Uchida Maaya, Komatsu 

Mikako, Anzai Chika

Ajánlás:

Csak lányok egy házban. 
Nagyon szórakoztató műnek 
ígérkezik, ha a vicces oldalát 
fogják meg a dolognak, és 
miért ne tennének így. Mos-
tanában sok anime készül 
webmangából, ez is ilyen, 
és Haruto Hino első műve. A 
Production IMS eddig harcos 
ecchikben utazott főként, 
mint a Shinmai Maou no Test-
ament vagy a Masou Gakuen, 
nem árt egy icipici pályamó-
dosítás. Kobayashi Tomoki 
fogja dirigálni a művet, aki az 
Akame ga Killt, a Hundredet, 
a Seirent vagy az Utawareru-
monót is rendezte.

Ajánlás:

Meg kell mondjam, 
nekem ez az egy mondat 
már felkeltette az érdek-
lődésemet. Ráadásul a 
MadHouse készíti, ami 
garancia a minőségre. Vél-
hetőleg élvezetes is lesz. 
A rendező sem akárki, egy 
hölgy, Ishizuka Atsuko, aki 
a MadHouse saját embere, 
és számos címet irányított 
már, ilyen a Hanayamata, 
a No Game No Life vagy a 
Sakurasou, de dolgozott a 
Monsteren és az Aoi Bun-
gaku Seriesen is.

Ajánlás:

Lányok harcolnak ré-
misztő ellenségek ellen. 
Ismerős szituáció, számta-
lanszor láttunk már ilyet, 
aki szereti a hasonlókat, 
annak jól jöhet. Az anime 
original lesz, tehát várható 
hozzá befejezés, ami nem 
utolsó dolog.
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Leírás:

Orland professzor, a 
nyomdaipar befolyásos tagja 
új típusú nyomtatót fejleszt 
feleségének, hogy úgy is 
tudjon regényt írni, hogy 
nem lát. A gépnek egy sze-
rethető formát adott, neve 
“Auto Memories Doll”. A gép 
széles körben elterjed, és se-
gíti a mindennapi életet, így 
a kifejezést azokra a nőkre 
használják, akik a gondolato-
kat szavakba öntik azok szá-
mára, akik nem tudnak írni. 
A történet egy fiatal lányról, 
Violet Evergardenről szól, és 
arról, hogy köti össze az em-
berek szívét.

Violet Evergarden

light novel alapján

Stúdió: 
KyoAni
Műfaj: 

dráma, fantasy
Seiyuuk: 

Ishikawa Yui, Uchiyama 
Kouki, Endou Aya

Ajánlás:

A KyoAni animéket so-
kan várják, mivel a minőség 
változatlan, és igencsak él-
vezhető műveket tesznek 
le az asztalra. A Violet egy 
jövőbe kalauzoló anime, 
ami ígéretesen hangzik 
még a KyoAnitól is. Rá-
adásul egy befejezett light 
novel kerül adaptálásra. És 
ahogy lenni szokott belső 
rendező is lesz, Ishidate 
Taichi személyében, aki a 
Kyoukai no Kanatát is el-
követte. Most kapja meg 
a rendezés lehetőségét 
másodjára.

3-gatsu no Lion
 2nd Season Dagashi Kashi 2

Nanatsu no Taizai: 
Imashime no Fukkatsu Overlord II

Leírás:

Rin szeret kempingezni, 
főleg azon tavak környé-
kén, ahonnan remek kilátás 
van a Fudzsira. Nadeshi-
ko bicikilizni szeret olyan 
helyekre, ahol láthatja a 
Fudzsit. Rin és Nadeshiko 
együtt indulnak kemping-
túrára, dobozos ráment 
esznek és élvezik a kilátást.

Yuru Camp△

manga alapján

Stúdió: 
C-Station

Műfaj: 
vígjáték
Seiyuuk: 

Touyama Nao, Toyosaki 
Aki, Hara Sayuri

Ajánlás:

Kemping vagy túra ked-
velők figyelem! Ez egy igazi 
csemege, nem sok ilyen 
anime van, ahol ez a fő 
téma. A Yama no Susumét 
tudnám párba állítani vele. 
Cuki lányok kempingeznek, 
és most végre nem csak a 
tengerpartot, hanem Ja-
pán más részeit is megis-
merhetjük. Reméljük, nem 
csak a Fudzsi lesz a lényeg. 
A manga még fut. Jó len-
ne, ha a C-Station tenne 
bele annyi energiát, hogy a 
tájak lenyűgözzenek.


