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3D Kanojo: Real Girl

manga alapján

Stúdió: 
Hoods Entertainment

Műfaj: 
shoujo, romantika, iskola

Seiyuuk:
Uenishi Teppei, Serizawa 
Yuu, Terashima Takuma

Ajánló

 Tinik, otakuk és ro-
mantika. Sok ilyen volt már, 
millió egy tucat. Noozaki-kun 
például. Az biztató, hogy a 
manga már lezárt, ez Nana-
mi Mao második mangája. A 
megvalósítást a Hoods vég-
zi, akik legutóbb a Marchen 
Madchent és a Drifterst vit-
ték képernyőre. A rendezői 
székbe Takashi Naoya ülhet, 
aki eddig a Tokuen Ranbu 
Hanamarut irányította.

Leírás

 A középsulis Tsutsui 
Hikari igazi 2D otaku. Egy 
bizarr esemény vezeti őt 
romantikus kapcsolatba a 
gyönyörű Igarashi Irohával. 
Hikarinak nehéz napokkal 
kell szembenéznie, hogy el-
hagyja otaku énjét.

Butlers: Chitose Momotose Monogatari

original

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
vígjáték, természetfeletti

Seiyuuk:
Satou Takuya, 

Suzuki Tatsuhisa, KENN

Ajánló

 A női rajongókat céloz-
za meg az anime. Két bishi és 
még harcolnak is. A Silver Link, 
ami általában cuki moe lányo-
kat hoz nekünk, most a höl-
gyeket szeretné megszólítani 
original sorozatával. Jó, ha egy 
stúdió kicsit kitekint a megszo-
kott kerékvágásából. A ren-
dező Takahashi Ken lesz, aki 
már rendezett a Silver Linknél, 
méghozzá az Illya 3. évadát, 
animátorként pedig számtalan 
címben benne volt. A nyitóze-
nét a lányok nagy kedvence, az 
OLDCODEX adja.

Leírás

 Az anime két főszerep-
lőt mutat be. Jinguji Kouma 
egy okos és jóképű diákta-
nács elnök. A mosolya rabul 
ejti a női szíveket. Hayakawa 
Tsubasa tehetséges és ked-
ves asszisztens egy kávézó-
ban. A bagoly mintás latte 
kávéja nagyon népszerű a női 
vásárlók körében. Ők ketten 
az időn át utazva harcolnak 
ősellenségükkel. A két sár-
mos „komornyik” természet-
feletti csatákat vív, de meg-
tapasztalják a vidám iskolai 
életet is.

Caligula

játék alapján

Stúdió: 
Satelight

Műfaj: 
akció, sci-fi

Seiyuuk:
Sawashiro Chiharu, Umehara 

Yuuichirou, Ueda Reina

Ajánló

 Az alapötlet megint 
nem találta fel a spanyol vi-
aszt, szóval a kérdés inkább 
ennél az animénél az, hogy a 
téma elemeit mennyire fog-
ja jól használni. Az önálló tu-
datra ébredt gép téma ked-
velőinek érdemes tenni vele 
egy próbát. Nekem kicsit a 
Macross Plus jutott eszem-
be az idolos vonal miatt. A 
rendező Wada Junichi lesz, 
aki már dolgozott a Gosick-
ban és rendezte a Nagato 
Yuki animét.

Leírás

 A történet középpont-
jában egy virtuális idol, μ áll. 
A felhasználók érzései miatt 
öntudatot nyer, ami alapján 
úgy ítéli meg, hogy az embe-
riséget meg kell mentenie. 
Az embereket ezért folya-
matosan csábítja be a virtu-
ális valóságba, a Mobiusba, 
majd bebörtönözi őket, ez-
zel megmentve a valós világ 
gondjaitól. Egy Going Home 
Club nevű csoport azonban 
ki akarja szabadítani az em-
bereket ebből a világból.
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Comic Girls

manga alapján

Stúdió: 
Nexus

Műfaj: 
vígjáték, slice of life 

Seiyuuk:
Akao Hikaru, Takahashi Rie, 

Hondo Kaede

Ajánló

 Akit bármilyen formá-
ban érdekel a mangakészí-
tés, mindenképpen nézze 
ezt az animét. Plusz még 
cuki csajok is vannak ben-
ne. Hanzawa Kaori még futó 
mangáját adaptálják, aki az 
Aldnoah.Zerohoz és a Sa-
kura Trickhez is készített 
már mangát. A megvalósí-
tást a Nexus végzi, ami főleg 
besegítő stúdió, a Wakaba 
Girl vagy a Rakudai Kishi no 
Cavalry tartozik a munkáik 
közé. A rendező Yoshinobu 
Tokumoto lesz, aki egyszer-
re két címet fog rendezni, a 
másik a Devils Line.

Leírás

 Moeta Kaoruko 15 
éves középsulis diák és 
mangaka, aki egy Chaos név-
re hallgató tollat használ. 
Miután az olvasói értékelés 
alján végzett, Kaorukot a 
szerkesztője egy mangaal-
kotók számára fenntartott 
kollégiumba küldi. Szoba-
társai a shoujo mangaka, 
Koizuka Koyume, a tiniromi 
szakértő, Irokawa Ruki és a 
shounen mangaka, Katsu-
ki Tsubasa. Ők támogatják 
egymást, hogy jobb alkotók 
legyenek.

Devil’s Line

manga alapján

Stúdió: 
Platinum Vision

Műfaj: 
akció, dráma, romantika, 

seinen, vámpír

Seiyuuk: 
Matsuoka Yoshitsuu, Ishi-
kawa Yui, Kamiya Hiroshi

Ajánló

 Mintha rég lett vol-
na vámpíros anime. Talán 
mostanában lejjebb ment 
a rajongás. Mindenesetre 
most ismét kapunk egyet. 
Itt is még fut a manga, ami 
Hanada Ryou első alkotá-
sa. A Platinum Vision viszi 
képernyőre a művet, akik a 
Servampot vagy a Saiyuu-
ki Reload Blastot készítet-
ték. A szinkront emelném 
még ki: Matsuoka Yoshitsu-
gu, Kamiya Hiroshi, Sakurai 
Takahiro, Miyano Mamoru. 
Fangirlök, rajt! Aoi Shouta 
énekli majd az openinget.

Leírás

 Tsukasa főiskolai diák, 
akit egy ördög támadásától 
egy vámpír ment meg. A 
megmentő Anzai egy külön-
leges egység tagja, ami a dé-
monok támadása ellen jött 
létre Tokióban. Anzai és Tsu-
kasa között kötelék alakul ki.

Dorei-ku The Animation

manga alapján

Stúdió: 
TNK, Zero-G

Műfaj: 
dráma, pszichologiai

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Leginkább egy hentai-
ban tudnám ezt a történetet 
elképzelni, de lehet túl per-
verz a fantáziám. A manga 
befejezett, Okada Shinchi és 
Ooishi Hiroto készíti, több-
ször dolgoztak már együtt. 
A TNK stúdió a High School 
DxD-ről, a Zero-G-ről és a 
Dive-ról ismert. A rendezői 
feladatokat Kuraya Ryouichi 
látja el, aki korábban a Tsu-
gumomót is irányította.

Leírás

 Mi lenne, ha szolgád-
dá tudnál tenni valakit, akit 
szeretnél? Az SCM ezt lehe-
tővé teszi. Ha viseled, ak-
kor lehetőséged nyílik arra, 
hogy szolgáddá tegyél min-
denkit, aki SCM-et használ. 
De ahhoz előbb nyerni kell.
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Full Metal Panic! Invisible Victory

regény alapján

Stúdió: 
Xebec

Műfaj: 
akció, mecha, 

katonaság, sci-fi

Seiyuuk:
Seki Tomokazu, 

Yukino Satsuki, Yukana

Ajánló

 Ki ne ismerné ezt a cí-
met? Szerintem nem is kell 
bemutatni Sagara őrmeste-
rünk kalandjait. Az első szériát 
a Gonzo, a másik kettőt pedig 
a KyoAni készítette el. A mos-
tanit a Xebec kapta, ahol telje-
sen jó kezekben van. Igazi me-
cha szakértők (lásd Fafner), 
a grafikával így tuti nem lesz 
gond. A seiyuuket a magyar 
szinkron miatt sokan csak a 
harmadik évadban ismertük 
meg, a stáb maradt: Seki To-
mokazu és Yukino Satsuki sze-
mélyben. A rendező Nakaya-
ma Katsuichi, aki az EVA alatt 
csiszolódott.

Leírás

 Sagara őrmester és 
Kaname kalandjai sok év 
után anime formában is foly-
tatódnak.

Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Kaikou

regény alapján

Stúdió: 
Production I.G

Műfaj: 
akció, kaland, 

dráma, sci-fi, űr

Seiyuuk:
Miyano Mamoru,

Umehara Yuuichirou

Ajánló

 Akik ismerik az eredeti cí-
met, azoknak nem kell mondani 
semmit, akik nem, azoknak meg-
jegyzem, hogy alapjában véve 
egy nagyívű űreposzról van szó, 
nincsenek mechák, tinihősök, 
csak katonák, űrhajók és katonai, 
szociális stratégiák, mindez elké-
pesztően részletesen. A Produc-
tion I.G biztos nem fog minket 
cserben hagyni a minőség tekin-
tetében, a rendező Tada Shun-
suke, aki tapasztalt, a Kuroko no 
Basketet is ő rendezte, ahogy a 
karakter dizájner is a kosarasok-
tól jött. A seiyuu kedvelőknek 
külön ajánlott, mert tele lesz a 
sorozat ismert nevekkel.

Leírás

 A távoli jövőben a ko-
lonizált űrben az emberek 
két birodalomra szakadtak, 
az egyik nyugatias, modern, 
demokratikus szellemű, a 
másik a klasszikus német 
császári, nemesi világot idé-
zi vissza. A történet a két 
birodalom, azon belül is két 
zseniális hadvezér, Yang 
Wen-Li és Reinhard von Lo-
hengramm csatáját mutatja 
be.

Golden Kamuy

manga alapján

Stúdió: 
Geno Studio

Műfaj: 
akció, történelmi, 

kaland, seinen

Seiyuuk:
Kobayashi Chikahiro, Shira-
ishi Haruka, Itou Kentarou

Ajánló

 Érdekes kor, érdekes 
helyszín és még az Ainu kultú-
ra is feltűnik benne. Ezek ösz-
szessége eléggé újszerű. Hogy 
a történet izgalmas lesz-e, az 
már más kérdés, de a kaland 
kedvelőinek érdemes tenni 
vele egy próbát. A még futó 
mangát Satoru Noda készí-
ti, ami a második munkája. A 
Geno Studio a Manglobe utód-
jaként szépen dolgozik, a Kok-
koku is szép lett. Ígéretes a ta-
pasztalt, régi motoros rendező 
is, Hitoshi Nanba, aki a Gosic-
kot rendezte, de dolgozott az 
FMA-ban, Anpanmanban, Ha-
jime no Ippóban is.

Leírás

 Hokkaidón járunk, 
Sugimoto túlélte az orosz-ja-
pán háborút. Most az arany-
láz kerítette hatalmába 
annak érdekében, hogy baj-
társa özvegyét megvédje a 
háborútól. Nyomokra buk-
kan egy rejtett kinccsel kap-
csolatban. Egy Ainu lánnyal 
szövetkezik, hogy túlélje 
az északi zord időjárást, és 
ezzel egy kalandba is bele-
csöppen.
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Gundam Build Divers

original

Stúdió: 
Sunrise

Műfaj: 
mecha, sci-fi

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Mert minden évben 
kell egy Gundam. A Sunrise 
nem akar elszakadni az épít-
hető Gundamek történe-
tétől, így az Orphans után 
ezzel újra a fiatalabb kor-
osztályt célozza meg. Az új 
Gundam dirigálásával Shinya 
Watadát bízták meg, aki a 
Gundam Age-ben és az Uni-
cornban is dolgozott, továb-
bá a Love Live és a Xamd 
néhány epizódja is hozzá 
köthető.

Leírás

 A Gunpla Force Batt-
le egy nagy verseny, amit 
évente egyszer rendeznek 
meg. Az utolsó fordulóban 
a bajnok Kyoya Kujo irányí-
tásával az Avalon, Rommel 
vezetésével pedig a 7. pán-
célos divízió mérkőzik meg. 
Kyoya kezd a Gundam Age II 
Magnumjával. A versenyen 
nagyon sok Gunpla vesz 
részt.

manga alapján

Stúdió: 
Studio Deen

Műfaj: 
seinen, sport

Seiyuuk:
-

Ajánló

 A sportanimék szerel-
meseinek kedvez ez az ani-
me, és itt kapásból egy profi 
játékost kapunk. De nem 
csak ez a jó, hanem, hogy a 
manga befejezett. Az alko-
tó Yuuji Moritaka, aki főleg 
sportmangában utazik. A 
rendezői széket Watanabe 
Ayumu kapta meg, aki ren-
geteg Doraemonban dolgo-
zott és rendezett is, továb-
bá az Uchuu Kyoudai és a 
mostani Koi wa Ameagari is 
az ő műve. A Deent újabban 
nagyon szeretem, remek da-
rabokat hoznak a szezonok-
ban, jó minőségben.

Leírás

 Natsunosuke Hona 
profi baseball játékos nyolc 
évig a Spiders nevű csapat-
ban játszott. A játékosok 
fizetését teljesítményük ha-
tározza meg, és Honda a leg-
jobban fizetett. Így könnyen 
le tudja mérni, melyik játé-
kos mennyire jó, de mindig 
keresi a kihívást és igyekszik 
a legjobb maradni.

Gurazeni Hinamatsuri

manga alapján

Stúdió: 
feel.

Műfaj: 
vígjáték, sci-fi, seinen, 

slice of life

Seiyuuk:
Tanaka Takako, Nakajima 

Yoshiki, Hondo Kaede

Ajánló

 Jakuzás ökörség, ráadá-
sul a grafika is elég furcsára 
sikeredett. Számomra elég 
nagy marhaságnak ígérkezik, 
inkább paródiára gondolnék. 
Ohtake Masao mangája még 
fut, de ennél talán nem lesz 
gond, hogy nincs befejezés. A 
rendező Oikawa Kei, aki a Ya-
hari Ore no Seishun… vagy a 
Minami-ke rendezője. A feel, 
mint stúdió pedig elég ve-
gyes, a Tsuki ga Kirei nagyon 
kedvelt volt tavaly, ahogy a 
Yahari és a Dagashi Kashi is, 
de a többi címük kevésbé. 
Mindenesetre érdemes odafi-
gyelni rájuk.

Leírás

 A történet két szupe-
rerővel rendelkező lányt mu-
tat be, Hinát és az újdonsült 
jakuza tagot, Nittát. Hina 
egy nap hirtelen megjelenik 
Nitta szobájában és felru-
házza emberfeletti képes-
ségekkel. Ezenfelül együtt 
élnek.
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Hisone to Masotan

original

Stúdió: 
Bones

Műfaj: 
fantasy, katonaság

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Műfaji besorolása el-
lenére elég gyermetegnek 
tűnik az anime, de aki szereti 
ezt a kategóriát, annak érde-
mes tenni vele egy próbát. A 
Bones fogja képernyőre vinni 
ezt az original animét. A tör-
ténet megalkotója Toshinao 
Aoki, aki az itthon is vetített 
Kimi no Koe című animét is 
megálmodta. A rendező Ko-
bayashi Hiroshi, aki főként 
epizód rendezőként tevé-
kenykedett eddig olyan mű-
vekben, mint a C, Kill la Kill, 
Tiger&Bunny, a Kiznaiver 
pedig teljesen a kezei alatt 
készült.

Leírás

 Az egyenes és ártat-
lan Makasu Hisone egy újonc 
önvédelmi tiszt. Zavarta a 
gondolat, hogy embereket 
bánt, akaratlanul azonban 
csatlakozott a légi önvédel-
mi erőkhöz, hogy bizonyos 
távolságot tartson az embe-
rektől. Ez a döntés azonban 
sorsfordítónak tűnik. A bá-
zison egy sárkány rejtőzött 
és Hisonát választotta piló-
tának. Azt mondják, a sárká-
nyok a kulcs a világ jövőjé-
hez.

Juushinki Pandora

original

Stúdió: 
Satelight

Műfaj: 
mecha, sci-fi

Seiyuuk:
Maeno Tomoaki, Touyama 

Nao, Ishizuka Unshou

Ajánló

 Újabb original alko-
tás, így szerencsére ennek 
is lesz vége. Bevallom, nem 
is lenne rossz egy ilyen sci-
fit nézni, a műfaj kedvelői 
mindenképp tegyenek vele 
egy próbát. A történetet 
valamint a karakter- és me-
chadizájnt is Kawamori Shoji 
alkotta, aki az AKB0048-at 
és a Macross F-et rendezte, 
de több Macrosson is dolgo-
zott már. Mint mecha rajon-
gó, én várom.

Leírás

 Hét évvel járunk a Xi-
anglong válság után, mely-
ben egy energia kísérlet 
katasztrófába torkollott. A 
világ és az emberi faj is meg-
változott, elmosódott a ha-
tár ember és gép között, az 
evolúció felgyorsult. Leon, 
Neo Xianglong szélén él Ch-
loe Lauval, akivel saját kuta-
tásokat végeznek. Nyugod-
tan élnek, de a múlt egyre 
jobban kísért.

Kakuriyo no Yadomeshi

regény alapján

Stúdió: 
Gonzo

Műfaj: 
démonok, természetfeletti

Seiyuuk:
Toki Shunichi, Konishi 

Katsuyuki, Touyama Nao

Ajánló

 Egy kellemes fogadós 
anime, évente egyet mindig 
sikerült gyártania a japánok-
nak. De meg kell hagyni, van 
egy hangulata, ráadásul ke-
verték a démonokkal, amik 
szokás szerint bishiket jelen-
tenek. Így talán a hölgyek 
fognak elsősorban örülni 
az animének. A Gonzo az 
utóbbi egy évben újra aktív-
kodik, reméljük, kapunk pár 
jó címet tőlük. A light novel 
egyébként még fut, Okuda 
Yoshikónak ez lesz az első 
rendezése, de dolgozott az 
AnoHanán és a Black La-
goonon.

Leírás

 Aoi középsulis diák, 
aki örökölte nagyapja képes-
ségét, hogy lássa a szelleme-
ket. Aoi büszke főzőtudo-
mányára, és étellel kínál pár 
mezőgazdasági szellemet. 
Ekkor megjelenik a mennyek 
fogadójának mestere és 
magával viszi Aoit. Elárulja, 
hogy nagyapja adósságai fe-
jébe a lány a menyasszonya. 
Aoinak nem tetszik a dolog, 
és helyette inkább ledolgoz-
za az adósságot a Tenshinyá-
ban.
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Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari

játék alapján

Stúdió: 
J.C.Staff

Műfaj: 
akció, fantasy, mágia

Seiyuuk:
Murase Ayumu, Kikuchi 

Mika, Tamura Yukari

Ajánló

 A fantasy rajongók is-
mét örülhetnek, megint kap-
nak egy egyszerűbb darabot. 
Igazából kimeríthetetlen a 
téma. Akik ismerik a játékot, 
azoknak talán még érdeke-
sebb lehet. A J.C.Staff vállal-
ta magára a megvalósítást, 
akik elég vegyes minőség-
ben szoktak dolgozni, de pl. 
a Souma az szép. A rendező 
Yoshiaki Iwasaki lesz, nagyon 
tapasztalt, rendezte a Haya-
te no Gotokut, az El Hazard 
2-t, a Love Hinát, de dolgo-
zott a Slayersen vagy a Turn 
A Gundamen is stb.

Leírás

 Egy fantasy világban 
járunk, ahol a „Sprials”-nak 
nevezett szörnyek élnek. 
Azokat, akik le tudják győz-
ni őket „Period”-nak neve-
zik. Haru gyakornok Period 
az Arc End 8. egységénél. 
Azonban egy rejtélyes rab-
lási incidens miatt gazdasági 
összeomlás következett be, 
és a 8. osztályt megszünte-
tik. Így már csak három Pe-
riod maradt: Haru két társá-
val azon dolgozik, hogy újjá 
élesszék egységüket.

Layton Mystery Tanteisha

játék alapján

Stúdió: 
LidenFilms

Műfaj: 
vígjáték, gyermekeknek, 

rejtély

Seiyuuk:
Hanazawa Kana

Ajánló

 Gyerekek és nyomoz-
nak. Nekem elsőre a Conan 
ugrott be, de ez nyilván nem 
olyan nagy ívű. Inkább vicces, 
szórakoztató jellegével akar-
ja megnyerni a nézőt. Egy 
2009-es filmmel rendelkezik 
már, de az független ettől. 
A megvalósító LIDENFIL-
MS-nek köszönhetjük az Ar-
slant, az új Berserket vagy 
a Killing Bites-t. Az animét 
Susumu Mitsunaka fogja irá-
nyítani, aki a Haikyuu! ren-
dezője. Szinkronhangként 
pedig az igen népszerű Han-
azawa Kana emelendő ki.

Leírás

 A történet London-
ban játszódik, Katrielle ka-
landjait követhetjük nyo-
mon, aki rejtélyeket old meg 
Sherl nevű beszélő kutyájá-
val.

Lost Song

original

Stúdió: 
LidenFilms

Műfaj: 
fantasy, zene

Seiyuuk:
Suzuki Konomi, Tamura 
Yukari, Koyama Tsuyoshi

Ajánló

 Akárhonnan nézem ez 
egy Disney mese. Legalább-
is nekem ez jutott eszembe. 
Mindenesetre egy aranyos, 
egyszerű fantasynak tűnik, 
lányokkal a főszerepben, 
de lesznek hercegek, némi 
dráma, és persze dalok is. 
Az anime amúgy original 
ONA-sorozat lesz, by Netflix. 
A LIDENFILMS olykor vegyes 
minősége most is meglát-
szik: a trailer alapján lesznek 
szép képek, de CG is.

Leírás

 Rin egy energikus 
lány, aki szeret enni és egy 
határ menti faluban él. A ki-
rályi palota falai közt Finis, 
az énekesnő magányosan 
tölti napjait. Mindkettejük-
nek különleges képessége 
van, amely képes sebeket 
gyógyítani, vizet és szelet 
teremteni az ének erejével. 
Háború fellegei lengik be a 
birodalmat, amely semmit 
és senkit nem kímél. A két 
lány sorsa találkozik és talán 
egy igazi dal megmenti a re-
ményt.
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Mahou Shoujo Ore

webmanga alapján

Stúdió: 
Pierrot Plus

Műfaj: 
vígjáték, fantasy

Seiyuuk:
Hatano Wataru, Ishikawa 

Kaito, Yusa Kouji

Ajánló

 Ha valaki azt hiszi, hogy 
a mahou shoujo műfajban 
nem lehet újítani, az téved. 
Bár már a Bouei-bu látványo-
san ellőtte a mahou shounen 
húzást, itt normál lányokból 
lesznek férfi varázs„lányok”. 
A manga befejeződött 2014-
ben, Icchokusen Moukon so-
kadik műve ez már. A rendező 
Kawasaki Itsurou, aki például 
a Tsukiutát rendezte, de dol-
gozott a GitS SAC-ban, a Mirai 
Nikkiben és a Pschyo-Pass-
ban is. A Pierrot Plus nem új 
stúdió, hanem a Studio Pier-
rot leányvállalata, csak régeb-
ben Studio Kikannak hívták.

Leírás

 Saki Hino egy új idol-
csapat, a Magical Twin tagja. 
Csodálja Mohiro Mikagét, a 
Star Rice népszerű idolját és 
bármit megtenne érte. A kí-
vánsága valóra válik egy nap, 
amint férfi mahou shoujóvá 
válik.

Mahou Shoujo Site

manga alapján

Stúdió: 
production doA

Műfaj: 
dráma, horror, pszichológiai, 

természetfeletti

Seiyuuk:
-

Ajánló

 A leírásból és a trailer-
ből ítélve egy komor hangu-
latú, kimondottan drámai, 
sötét mahou shoujo animét 
várhatunk. Talán a Madoka 
volt hasonló, ami egy igazán 
remek darab. Ezt viszont egy 
igencsak friss stúdió fogja 
képernyőre vinni, így amiért 
aggódhatunk kicsit, az a mi-
nőség, de reméljük a legjob-
bakat.
A rendező viszont ígéretes, 
főként kulcsanimátorként 
tevékenykedett a GitS:SAC-
on, a Gosickon vagy a Kuros-
hitsujin, és epizódrendező 
volt a Tokyo Ghoulban.

Leírás

 Asagiri Aya egy lány, 
akit a suliban és az ottho-
nában is zaklatnak. Egy nap, 
a számítógépén felvillan a 
Mahou Shoujo weboldal, és 
üdvözli őt ebben a világban.

Nil Admirari no Tenbin

játék alapján

Stúdió: 
Zero-G

Műfaj: 
fantasy, történelmi, 

romantika

Seiyuuk:
Osaka Ryota, Kaji Yuki,

Sakurai Takahiro

Ajánló

 Egy kis misztikus ro-
mantika, ilyen még nem volt 
ebben a szezonban. Mivel 
otome játék alapján készül, 
főként a hölgyeknek aján-
lom figyelmébe. A Zero-G-
ről már volt szó az ajánlóban, 
a Dive!! és a Tsugumomo al-
kotóit jelenti. A rendezőnek 
sem volt túl sok munkája ed-
dig, a Super Seisyun Brot-
herst rendezte, ezenkívül 
inkább rendezőasszisztens 
és epizódrendező volt. A 
seiyuuk kedveltek: Sakurai 
Takahiro és Kaji Yuki is szere-
pelni fog.

Leírás

 A Taishou-korban, család-
ja érdekében egy lány hozzá-
megy egy férfihoz, akit nem is 
ismer. A ceremónia előtt a lány 
öccse öngyilkos lesz, és egy régi 
könyvet találnak a kezében. A 
lány előtt megjelent a Birodalmi 
Könyvtár eszközkezelő ügynök-
sége, akik elmondták, hogy lé-
teznek Maramonok, olyan köny-
vek, melyeknek olvasása nagy 
hatással van az olvasóra. A lány 
úgy dönt, hogy kilép az arany-
kalitkából: féltékenységgel, 
gyűlölettel, együttérzéssel, sze-
relemmel találkozik. A császári 
fővárost körülöleli az árulás. Va-
jon a lány eléri az igazságot?
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Persona 5 the Animation

játék alapján

Stúdió: 
A-1 Pictures

Műfaj: 
kaland, iskola, misztikum, 

természetfeletti, szupererő

Seiyuuk:
Fukuyama Jun, Yuuki Aoi, 

Satou Rina

Ajánló

 Egyértelműen a játék 
kedvelői a célpont, szóval 
főleg nekik ajánlott. Persze 
ettől még a műfaj kedve-
lői is probálkozhatnak vele. 
Az A-1 Picturestől óva intek 
mindenkit, sajnos elég ve-
gyes minőségben képesek 
dolgozni. Masashi Ishiha-
ma bár rendezőként kezdő, 
tapasztalt alkotó is: dolgo-
zott a Yojouhanon, a Spe-
ed Grapheren, a Shinsekai 
Yorin, az SnK-n és még sok 
máson. A seiyuukból pedig 
Fukuyama Junt, Sugita To-
mokazut és Yuuki Aoit emel-
ném ki.

Leírás

 Az Atlus 2016-ban 
megjelenő játékának anime 
változata. Vélhetőleg törté-
netben követni fogja a játé-
kot.

Piano no Mori

manga alapján

Stúdió: 
Fukushima Gainax

Műfaj: 
vígjáték, dárma, zene, 

iskola, seinen

Seiyuuk:
Saitou Souma, Hanae Natsuki, 

Suwabe Junichi

Ajánló

 A történet nem új 
keletű, készült már ebből 
egy nem túl népszerű Mad-
house film, amit itthon An-
ilogue-on is vetítettek. Egy 
nagyon kedves, kicsit drá-
mai, de szerethető történet, 
amit bátran ajánlok minden-
kinek. Aki pedig látta a fil-
met, annak kötelező darab. 
A stúdió a Gainax egyik alcé-
ge, talán nem volt nehéz ki-
találni. Isshiki Makoto man-
gája 1998 és 2015 között 
futott, 26 kötetet élt meg. 
Örülnénk, ha az egészet fel-
dolgoznák.

Leírás

 A történet két elté-
rő sorsú fiúról szól. Kai egy 
prostituált gyermeke, és 
egy elhagyatott zongorán 
játszik az erdőben. Syuhei 
egy neves zongorista csa-
ládból származik, így életpá-
lyája egyértelmű. Ők ketten 
sosem találkoztak volna, ha 
nincs a zongora.

Rokuhoudou Yotsuiro Biyori

manga alapján

Stúdió: 
Zexcs

Műfaj: 
seinen, slice of life

Seiyuuk:
Yamashita Daiki,

Ono Daisuke,
Suwabe Junichi

Ajánló

 Újabb bishis anime, 
ismét a hölgyek előnyben. 
Itt az anime hangulatára 
hívnám fel a figyelmet, va-
lószínűleg egy nagyon nyu-
godt, lassabb történetet ka-
punk, némi bolondozással. A 
manga még fut, és Shimizu 
Yuu első munkája. A Zexcs 
már jó pár éves stúdió, náluk 
készült a Frame Arms Girl, 
a Fune wo Amu, a Diabolic 
Lovers, a Mangaka-san stb. 
Ono Daisukét és Suwabe Ju-
nichit emelném ki a seiyuuk 
közül.

Leírás

 Négy srác: Gure, Sui, 
Tokitaka és Tsubaki egy ja-
pán teaboltot üzemeltet 
Rokuhoudouban. Amikor va-
laki betér a boltba, melegen 
üdvözlik és teát szolgálnak 
fel neki, ami gyakran segít a 
vendég bármely problémá-
ján.
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Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

light novel alapján

Stúdió: 
Seven Arcs Pictures

Műfaj: 
akció, dráma, fantasy, sci-fi

Seiyuuk:
Hosoya Yoshimasa, 

Shimazaki Nobunaga, 
Hosino Takamori

Ajánló

 Fantasy világban har-
colós anime. Sokadik a ten-
gerben, nem is tudom mit 
emelnék ki belőle. Az alap-
mű még fut, Nishikiori Hi-
roshi fogja rendezni, aki pl. 
anno az Azumanga Daioht, 
a Jyu Oh Sei-t vagy az In-
dex sorozatokat is irányítot-
ta, így tapasztalatból nincs 
hiány. A Seven Arcs pedig 
még nem gyártott ilyet, az 
új Basilisk a legkomolyabb 
művük és az elég kettős lett 
minőségben.

Leírás

 Egy alternatív világ-
ban járunk, Eridana városá-
ban. Az Orielal folyó ketté 
választja a Tseberun Dragon 
birodalmat és a Seven Cities 
szövetséget. Ebben a világ-
ban létezik egy jushikinek 
nevezett képesség, amiknek 
fegyverrel kiegészítve, va-
rázslatszerű hatása van. Eze-
ket szintén varázshasználó 
lények ellen vetik be,mint a 
sárkányok, aoinok, vagy en-
ormesek.

Steins;Gate 0

visual novel alapján

Stúdió: 
White Fox

Műfaj: 
sci-fi, thiller

Seiyuuk:
Miyano Mamoru, Imai Asami, 

Hanazawa Kana

Ajánló

 Aki szerette a Steins; 
Gate alapsorozatot, annak 
ez kötelező darab, lényegé-
ben azok kezdjenek ebbe 
bele, akik ismerik az előz-
ményeket. A seiyuu gárda és 
a stúdió is maradt a régi. A 
rendező viszont nem, Kawa-
mura Kenichi a Qualidea 
Code-ot és a SoniAnit ren-
dezte, de dolgozott az Iron 
Manen vagy a Tenjou Ten-
gén is. A White Foxot sze-
rintem nem kell bemutatni, 
a Re:Zero, az új Utawareru-
mono és az Akame ga Kill! 
is hozzájuk tartozik.

Leírás

 Okabénak nem sike-
rült megmentenie Kurisut, 
teljesen magába roskad és 
elfeledett múltját keresi. 
Egyszer csak feltűnik Kurisu 
egyik ismerőse, aki elmond-
ja, hogy létezik olyan szerke-
zet, amely képes tárolni az 
emlékeket. Ezzel szimulálva 
a személyiségét, Okabe egy 
kísérletbe kezd, hogy meg-
találja Kurisut.

Tada-kun wa Koi wo Shinai

original

Stúdió: 
Doga Kobo

Műfaj: 
vígjáték, romantika

Seiyuuk:
Nakamura Yuuichi, Iwami 

Manaka, Shimono Hiro

Ajánló

 Egy nagyon kedves, 
aranyos, romantikus animé-
nek néz ki. Ráadásul némi 
városnézés és kellemes kör-
nyezetbemutató is lehet 
benne. Arról az előnyről 
nem is beszélve, hogy az 
egész original. A Doga Kobo 
több ismert címet adott az 
elmúlt időszakban, mint a 
Touken Ranbu vagy a New 
Game!. Az animét a Hak-
kenden és a Nozaki-kun 
rendezője, Yamazaki Mitsue 
irányítja, aki dolgozott pl. a 
Drrr!-n, az Itazura na Kissen 
és a Mawarun.

Leírás

 Mitsuyoshi Tada egy 
fiú, aki nem ismeri a szerel-
met. Amikor a cseresznyevi-
rágokat fotózza, találkozik 
egy luxemburgi cserediák-
kal, Teresa Wagnerrel. A lány 
mikor Japánba érkezett, le-
szakadt útitársaitól és elté-
vedt. Mitsuyoshi segít neki 
és elviszi a nagyapja kávézó-
jába.
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Wotaku ni Koi wa Muzukashii

manga alapján

Stúdió: 
A-1 Pictures

Műfaj: 
vígjáték, romantika

Seiyuuk:
Itou Kento, Date Arisa, 

Sugita Tomokazu

Ajánló

 Az ismertetőt olvasva 
már jól szórakoztam, elég 
sok vicces jelenetet lehet 
ebből kerekíteni. Reméljük 
a romantika része nem lesz 
nagyon kínos, esetleg nyá-
las. Az A-1 Picturestől saj-
nos nem várok sokat, mert 
ami nem húzócím, arra nem 
költenek. A manga még fut 
sajnos, a rendező Yoshima-
sa Hiraike, az AKB0048, az 
Amagami, a Kaleidostar és 
a Working!! rendezője, re-
mek választás.

Leírás

 Egy gamer otaku és 
egy fujoshi ugyanannál a 
cégnél dolgoznak, ráadásul 
most találkoznak először kö-
zépiskola óta. Néhány mun-
ka utáni piálás után randizni 
kezdenek. Vajon tökéletes 
lesz a kapcsolatuk?

Néhány folytatás a tavaszi szezonban:

Binan Koukou Chikyuu 
Bouei-bu Happy Kiss!

Boku no Hero Academia 3 Captain Tsubasa (2018) High School DxD Hero

Hoozuki no Reitetsu 
2nd Season Part II

Koneko no Chii 
Ponpora Dairyokou Lupin the Third: Part 5 Shokugeki no Souma: 

San no Sara - Toutsuki Ressha-hen
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