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Összeállította: Hirotaka

Anime

027

szezon
Araburu Kisetsu no Otome-domo yo.

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

BEM

manga alapján

light novel alapján

original

Stúdió:
Lay-duce

Stúdió:
Asread, White Fox

Stúdió:
Production I.G,
LandQ Studios

Műfaj:
vígjáték, dráma, romantika,
iskola, shounen, slice of life

Műfaj:
akció, kaland, fantasy,
pszichológiai

Seiyuuk:
-

Seiyuuk:
Fukamachi Toshinari,
Kuwahara Yuuki

Műfaj:
démonok, horror,
természetfeletti
Seiyuuk:
Mao, Kenshou Ono

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A lányok a középsuli irodalom klubjában szeretnék jobban megismerni
egymást, így válaszolnak
egy kérdésre: Mi lenne az
az egy dolog, amit halálod
előtt tennél? Az egyik lány
azt feleli, hogy „szex”. Kevesek tudják csak, hogy ezek a
szavak továbblendítik a különböző hátterű és személyiségű lányokat a vicces, fájdalmas, érzelmes felnőttkor
felé.

Akár a felnőttéválás mikéntje is lehet a téma ebben
az animében, de valószínűleg
azért itt is a szórakozásé lesz
a főszerep. Szóval nem lesz
vakbélgyulladás komolyságú.
A manga még fut, az író maga
Okada Mari, aki az AnoHanát és
a Fractale-t is írta, továbbá anime rendező is. A tavalyi év egyik
sikerfilmje a SayoAsa (AniMagazin 45.) is az ő műve. Az irányítás viszont most Andou Masahiróé lesz, aki a Shiroyukihimét,
a Hanasaku Irohát és még sok
mindent rendezett.

A 17 éves Nagumo Hajime egy hétköznapi otaku.
Azonban egy iskolában alvós éjszaka során felfordul az élete,
mivel az egész osztály egy fantasy világba kerül. Hősökként
kezelik őket, és küldetésük az
emberiség megmentése. Hajime álma viszont rémálommá
válik, mivel minden társának
isteni ereje van, míg neki csak
transzmutációs képessége. Az
osztálytársai persze kinevetik.
Vajon hogy éli túl a szörnyekkel és démonokkal teli világot
kovács szintű erővel?

Megint egy isekai, a változatosság kedvéért. És most
egy egész osztály kerül át.
Ekkora kreativitás a világon
nincs. Ahogy társai esetében,
itt is egy futó regényt adaptálnak. A White Fox a cuki lányok
szakértője. Legutóbb a Goblin Slayert, S;G0-t és Re:Zerót
kaptuk tőlük. Az Asread ismeretlenebb stúdió, talán a Mirai
Nikki a legismertebb művük. A
rendező Yoshimoto Kinjo, aki
a Genshiken 2-t és a Queen’s
Blade-et is rendezte.

Adott három szörny:
Bem, aki úgy néz ki, mint egy
gengszter, Bero, mint egy fiú
és Bera, mint egy boszorkány.
Ők az igazság bajnokaiként
tetszelegnek, és remélik, emberré válhatnak. Őket védik a
gonosz démonoktól.

Egy kis darkos démonos akció, lehet ebből egész
izgalmas anime is, de félő,
hogy a klisé tengerébe veszik.
Mindenesetre a stílus nem új,
huszadik századi közeg jazzel
keverve. Érdemes szemmel
tartani, főleg mivel original
lesz. A munkát a Production I.G
végzi, tehát a magas minőség
szinte borítékolható. A rendezői feladatokat Odaka Yoshinori kapta, akinek csak a Cross
Fight B-Daman volt előtte. Eddig inkább epizódrendező volt
pl. a Narutóban.

AniMagazin

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Tartalomjegyzék

△

Anime

028

szezon
Cop Craft

Dr. Stone

Dumbbell Nan Kilo Moteru?

light novel alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Millepensee

Stúdió:
TMS Entertainment

Stúdió:
Doga Kobo

Műfaj:
akció, fantasy, mágia,
rendőrség, sci-fi

Műfaj:
kaland, sci-fi, shounen

Műfaj:
vígjáték, ecchi

Seiyuuk:
Kobayashi Yuusuke,
Nakamura Yuuichi,
Furukawa Makoto

Seiyuuk:
Fairouz Ai, Amamaiya Sora,
Touyama Nao

Seiyuuk:
Kenjirou Tsuda,
Yoshioka Mayu

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

15 éve egy ismeretlen
űrkapu nyilt meg. A túloldalán fekszik Reto Semaani, egy
tündérek és démonok lakta világ. San Teresa City, egy város,
ahol kétmillió bevándorló él
mindkét világból. Ez az új „álmok városa”, de a káosz árnyékában ott a bűnözés, drogok,
prostitúció és a fegyverkereskedelem. A városi rendőrség
igyekszik féken tartani ezeket.
A helyi nyomozó, Kei és a másik
világból egy lovag, Tirana találkozásakor egy új incidens bontakozik ki.

Ha az ember nem megy
fantasy világban, a világ jön el
hozzá. Hasonlóval próbálkozott a Gate néhány éve, közepes sikerrel. Itt most a rendőri
munka és a rendfenntartás lesz
a téma. Még a Kekkai Sensen
ugorhat be sokaknak. Egy futó
light novelről van szó, amit Gatoh Shoji ír, az ő agyából pattant ki az Amagi Brilliant Park
és az itthon oly sikeres FMP! is.
Itagaki Shin tapasztalt rendező, a két új Berserk és a DMC is
hozzá köthető. A stúdió pedig a
Teekyuuról lett ismert.

Ebben a sci-fiben két
fiú próbálja újraéleszteni az
emberiséget egy rejtélyes
krízis után, ami mindenkit
kővé változtatott több ezer
évre.

A posztapokaliptikus
világok és sci-fi kedvelőinek érdemes lesz ezzel egy
próbát tenni. Egy mangaadaptációról van szó, ami
még fut, így lezárásra ne
számítsunk. Inagaki Riichiro
írja a mangát, aki az Eyeshield 21-t is alkotta. A TMS-t
jól ismerjük, felsorolni is
nehéz lenne a műveiket, de
mostanában a Hachigatsu
no Cinderella Nine-t és a
Fruit Basket rebootot csinálták.

“Hibiki… megint híztál?” A barátok kegyetlen
szavai, melyek késként hatolnak Sakura Hibiki szívébe.
Elhatározza, hogy diétázni
fog és nyárra vékony lesz.
Ám ez egyedül nem megy,
ezért ellátogat egy edzőterembe, ahol Hibiki találkozik
a diáktanács elnökével, Souryuuin Akemivel, így belép
az intenzív és élvezetes tréning világába.

Sarkalatos kérdés a súlyfelesleg. Ez egy érdekes téma, annak ellenére, hogy poénokkal lesz
tele, szóval semmi komolyságot ne
várjunk. Egy még futó webmanga
az alapja, amit Sandrovich Yabako
ír, aki a Kengan Ashura című mangáját zárta le tavaly. Érdekesség,
hogy ez a manga is most nyáron
kap adaptációt OVA formájában.
A Doga Kobo lényegében a lolik és
az ecchi szakértője, itt ezzel nem
lesz gond. A rendezői széket Yamazaki Mitsue kapta, aki főként
epiződrendező volt eddig, ám a
Nozaki-kunt teljesen ő dirigálta.

AniMagazin

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Tartalomjegyzék
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Anime

029

szezon
Enen no Shouboutai

Given

Ensemble Stars!

manga alapján

játék alapján

manga alapján

Stúdió:
David Production

Stúdió:
David Production

Stúdió:
Lerche

Műfaj:
akció, iskola, sci-fi

Műfaj:
zene

Műfaj:
dráma, romantika,
boys love

Seiyuuk:
Kajiwara Gakuto, Yuuki Aoi,
Kobayashi Yuusuke

Seiyuuk:
Kaji Yuki, Morikubo Shoutarou, Kakihara Tetsuya

Seiyuuk:
Yano Shougo, Uchida Yuuma, Eguchi Takuya

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Tokiót terror fenyegeti. Az emberek felgyulladnak, így létrehozzák a
speciális tűzoltó egységet,
a Fire Force-t. Ők harcolnak
a spontán égés ellen és akcióba lépnek bárhol, ahol
kell. Shinra újként csatlakozik a csapathoz, képessége,
hogy rakétasebességgel tud
futni és a híres „ördög lábnyomát” hagyja maga után.
Vajon a csapat fel tudja deríteni a furcsa jelenség okát,
majd megállítani azt?

Nem
emlékszem,
hogy tűzoltókról lenne anime, bár egy kis sci-fit belevittek a sztoriba, azért érdekes
lehet. De egy kis shounenes
túlzást érzek a dologban. A
manga ebben az esetben is
még fut, a mangaka pedig
az az Ookubo Atsushi, aki a
Soul Eatert is megalkotta.
A stúdió az utóbbi időben a
JoJóval és a Hataraku Saibóval bizonyított. A rendezői
széket Yase Yuki kapta, aki a
Mekakucity Actorst is irányította.

A Yumenosaki magániskola a dombtetőn,
tengerparti kilátással rendelkezik. Fiúidolok képzésére specialozálódott, nagy
presztizse és szakértelme
van. A főhős első lányként
érkezik az iskolába, ő az
első diák, akit egy új kurzusra vettek fel.

Hölgyek figyelem: bishik és idolok. És ezzel szerintem eleget is mondtam.
Egy játék és egy manga áll
a hátterében. Ahogy az előző animénél, itt is a David
Prod. a stúdió, belecsapnak
így nyárra. Soejima Yasufumi lesz a rendező, aki még
idolos animét nem rendezett, de a JoJo alkotói csapatának tagja. Meglátjuk,
ezzel a feladattal hogy birkózik meg.

A játszott akkord rozsdás hangja mindkettőnk
dobhártyáját szelíden megrezegtette. Attól a pillanattól a zenénk megszületett.

Ismét hölgyeké a
figyelem. Ez egy BL és a
téma itt is a zene. Még fut
a manga, Kizu Natsuki készíti, aki korábban a Linkset
és a Yukimura-sensei to Keikunt alkotta. A Lerche végzi
a megvalósítást, ami még
nem próbálkozott ezzel a
műfajjal. Legutóbb a Radiantot és az Asobi Asobasét
készítették. Yamaguchi Hikaru rendező új a szakmában, eddig csak az Eshca
Chron köthető hozzá.

AniMagazin
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Tartalomjegyzék
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Anime

030

szezon
Granbelm

Isekai Cheat Magician

Joshikousei no Mudazukai

original

light novel alapján

manga alapján

Stúdió:
Nexus

Stúdió:
Encourage Films

Stúdió:
Passione

Műfaj:
fantasy, mágia

Műfaj:
akció, kaland, fantasy

Műfaj:
vígjáték, iskola

Seiyuuk:
Shimabukuro Miyuri, Tanezaki Atsumi, Hikasa Youko

Seiyuuk:
Takahashi Rie,
Amasaki Kouhei

Seiyuuk:
Tomatsu Haruka, Toyosaki
Aki, Akasaki Chinatsu

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

A történet egy olyan
világban játszódik, ahol régen létezett a mágia, de
mára elveszett. Egy egyszerű középsulis diák, Mangetsu Kohinata találkozik Shingetsu Ernesta Fukamival, aki
Németországból érkezett
vissza Japánba egy teliholdas éjszakán.

Egy laza fantasynak
tűnik első olvasásra a cím,
ráadásul original. A Nexus
ismeretlennek tűnhet, de
szeretik a kislányos animéket, mint amilyen ez is. Ők
készítették a Comic Girlst és
a Wakaba Girlt is. Az animét
Watanabe Masaharu irányítja, aki a Re:Zerót, de nagyon
sokat dolgozott a Narutón
is, mint epizódrendező, és
kulcsanimátor volt az Inuyashában.

Nishimura Taichi és
barátja, Rin egy fantasy világba kerülnek. Taichi a normál világban csak egy egyszerű ember, jó reflexekkel.
Rinnel magas szintű fizikai
és mágikus képességekre
tesznek szert és elkezdik új
életüket, mint mágusok.

A változatosság kedvvéért még egy isekai. A
műfaj kedvelőinak hajrá.
NewPlayer egy korábbi
számban kicsit bővebben
írt a mangáról, ami még fut
(AniMagazin 48.). A stúdió
nem sok mindent adott ki
eddig a kezéből, legutóbb
a Love Kome és a Hitorijime
My Hero jött ki tőlük.

Egy nap Tanaka unalmában elhatározza, hogy
osztálytársainak nicknevet
ad, jellemzőik alapján. Barátja, Sakuchi lett Ota, nerd
érdeklődése miatt, a másik
barátja, Saginomiya a Robo
nevet kapja, mivel kifejezéstelen személyisége van. Barátai Tanakát viszont a Baka
névvel illetik. A három középiskolás napjait követhetjük nyomon.

Teljesen egyszerű iskolás vígjáték, kellően idióta karakterekkel. Kikapcsolódásnak jó lehet. 2014
óta fut a manga. A stúdió
legutóbb az új High School
DxD-t, a Citrust és a Bang
Dream 2. évadát készítette.
A rendezést Sanpei Hijiri kapta, aki eddig csak az Otome
Nadeshiko Koi Techout rendezte, ezenkívül epizódrendező volt pl. a Genshikenben.

AniMagazin
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Anime

031

szezon
Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

Kanata no Astra

Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka?

manga alapján

manga alapján

light novel alapján

Stúdió:
Lerche

Stúdió:
MAPPA

Stúdió:
Seven, Geek Toys

Műfaj:
akció, sci-fi, shounen, űr

Műfaj:
akció, dráma, fantasy,
shounen

Műfaj:
vígjáték, romantika, slice of
life, hárem, ecchi

Seiyuuk:
Kakuma Ai,
Konishi Katsuyuki

Seiyuuk:
Koumoto Keisuke, Shimono
Hiro, Hondo Kaede

Seiyuuk:
-

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

2061. Az űrutazás
létezik és bárki számára elérhető. A Caird középiskola pedig bolygóközi túrára
indul. Nem sokkal azután,
hogy a B5-ös csoport megérkezik a helyszínre, egy
rejtélyes fény kilenc tagot
a külső űrbe, otthonuktól
5012 fényévre repíti. Ezen a
feltérképezetlen területen
egy elhagyott űrhajóban kell
a diákoknak túlélni és hazatalálni az Astra fedélzetén.

Rég voltunk már az űrben, ami nem Gundam. A
mostanában több anime témájaként szolgáló túlélés lesz
a központban. A lost in space
témát ismerhetjük sok műből,
meglátjuk, ez mit kezd vele.
Öröm, hogy a manga lezárt és
a SKET Dance alkotója, Shinohara Kenta követte el. A Lerche
az Asobi Asobasével, a Radianttal és a Hakumei to Mikochival
operált mostanában. Andou
Masaomi lesz a rendező, aki a
White Album 2-t és a Kuzu no
Honkait rendezte.

Az észak és dél között
zajló polgárháborúban, a
túlerőben lévő északiak sötét mágiát használnak, hogy
megalkossák az Incarnate-nak nevezett szuperkatonákat. A háború végeztével
ezeknek a lényeknek meg
kell próbálni beilleszkedni a
társadalomba vagy szembenézni a vadászokkal. Nancy
Schaal Bancroft, egy Incarnate lány vadász lett. Felfedezi az igazságot a misztikus
lények körül.

Fantasy akció, első felütésre hasonló a most futó
Fairy Gone-hoz. Az nem lett
túl fényes, talán majd ez.
Még fut a manga és a Tasogare Otome x Amnesiát is
alkotó Maybe írja és rajzolja.
Az elkövető a MAPPA lesz,
akiket aligha kell bemutatni, legutóbb a Sarazanmai, a
Dororo (AniMagazin 48.) és
a Kakegurui fémjelzi a munkájukat. A rendezői széket
Shishido Jun kapta, aki a Hajime no Ippo utóbbi két sorozatát is rendezte.

Kiryuu Keiki egy normál középiskolás diák, sosem volt még barátnője, ám
szerelmeslevelet kap, de
nem tudja, kitől. A levélben
egy fehér bugyit talál. Kutatása során felfedezi, hogy
minden jelöltje perverz és
mindannyian arra hajtanak,
hogy Keiki részt vegyen a
perverziójukban.

A
háremrajongók
örülhetnek és most nem
fantasy világnak, hanem iskolának. A manga ebben az
esetben is még fut. Egyik
stúdió sem túl nagy, a Seven
az Ousama Game óta nem
készített önálló sorozatot, a
Geek Toys pedig a RErideD-t
adta eddig nekünk. A rendező Imazaki Itsuki lesz, aki
főleg ismeretlen címeken
dolgozott eddig, ismertebb
talán a Danna ga Nani.

AniMagazin
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Anime

032

szezon
Kochoki: Wakaki Nobunaga

Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Machikado Mazoku

manga alapján

light novel alapján

4-koma manga alapján

Stúdió:
Studio Deen

Stúdió:
Troyca

Stúdió:
vígjáték, mágia, slice of life

Műfaj:
történelmi

Műfaj:
fantasy, rejtély,
természetfeletti

Műfaj:
J.C.Staff

Seiyuuk:
-

Seiyuuk:
-

Seiyuuk:
Namikawa Daisuke, Ueda
Reina, Matsuoka Yoshitsugu

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Ez a történelmi dráma Oda Nobunaga korai
életét követi nyomon,
ahogy tinédzserből hadúrrá válik a bátyjával, Nobuyukival szemben.

Nobunaga jól ismert történelmi figura, most viszont fiatalkorát tekinthetjük meg bishi verzióban, de ez bizony egy történelmi
anime, bár kérdéses, mennyit merít a valósíából. A történet vélhetőleg Nobunaga daimjóvá válásával
végződik, onnantól meg minden
történelem. A Studio Deen mostanában nem jeleskedett, idén
csak a Bakumatsu: Crisist készítették. A rendező Abe Noriyuki, aki a
Bleach, GTO, YYH rendezője. Ami
érdekes még, az May’n személye,
aki az openinget énekli, őt főleg a
Marcoss F zenéiről ismerhetünk.

Waver Velvetett, a későbbi Lord El Melloi II-t, arra
kérik, hogy vegye át az Adra
kastély örökségét, tanítványával Grayjel odautaznak.
De nem ők az egyetlen meghívottak. A korábbi tulajdonos egy kis versenyt hirdetett. Wavernek, továbbá
Luviagelita Edelfeltnek meg
kell nyernie ezt a játékot a
kastélyért.

Bár valószínüleg önállóan is
élvezhető lesz, mégis a Fate széria
ismerői fogják igazán érteni ezt a
mágikus, nyomozós animét. A szilveszterkor bemutatott rész nagyon
szórakoztató volt. Regény alapján
készül, ami még fut. A Troyca biztos, hogy szép munkát fog végezni,
ahogy a Re:Creatorsnál vagy a Sakurako-sannál (AniMagazin 33.) is tette.
De övék az Idolish is. A Sakurako és a
Yagate Kimi ni Naru rendezője, Katou
Makoto felel az animéért, a zeneszerző pedig Kajiura Yuki, aki sok Fate animének adta a zenéjét, de felsorolni is
nehéz lenne a munkásságát.  

Egy nap Yoshida Yuuko ráeszmélvén démoni erejére azt a feladatot kapja,
hogy győzze le a Fény klán
papnőjét, egy mahou shoujót. Yuuko osztálytársa, Sada
Anri segítségével találkozik
Chiyoda Momóval, akivel
párbajozik, majd veszít ellene. Yuuko azóta küzd önmagával és gyakran kéri Momo
segítségét, viszont ezzel a
társulással gyengíti is, ami
megvédi Tama várost.

Aki egy kis varázslányos animére vágyik, az
most kap egyet. A manga
még fut, szóval lezárás nem
lesz. A J.C.Staff idén Toaru
projektet gyárt, meg Konosuba movie-t, így erőforrásuk nagy része oda megy, de
talán nem lesz akkora gond
a megvalósítással. A rendezés Sakurai Hiroaki feladata
lesz, aki többek között a Di
Gi Chara és a Kaichou wa
Maid-sama rendezője.

AniMagazin
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Anime

033

szezon
Maou-sama, Retry!

Naka no Hito Genome [Jokkyouchuu]

Re:Stage! Dream Days

light novel alapján

manga alapján

Mixed media projekt

Stúdió:
Ekachi Epilka

Stúdió:
Silver Link

Stúdió:
Graphinica, Yumeta

Műfaj:
akció, kaland, fantasy

Műfaj:
dráma, játék

Műfaj:
zene, iskola, shoujo,
slice of life

Seiyuuk:
Takako Kanon, Toyosaki Aki,
Tomatsu Haruka

Seiyuuk:
Yamashita Daiki, Hatanaka
Tasuku, Satou Takuya

Seiyuuk:
Sorami Yuki, Tachibana Meemu, Iwahashi Yuka

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Ouno Akira egy átlagos srác, aki egy online játékot menedzselő cégnél
dolgozik. Ő is gamer, Maou
néven. Egy nap, amikor játszik, beszippantja a világ. Találkozik egy féllábú lánnyal,
és együtt kalandoznak. De
Akira egy erős „sötét úr”, így
sokan kelnek útra, hogy legyőzzék.

Nahát, isekai, talán az
ötödik eddig a szezonban.
Bár most rosszként tekintenek a főhősre, mekkora fordulat. Ez is regényadaptáció
és ez is fut még. A stúdió
eddig csak a Fumikiri Jikant
mondhatja teljesen magáénak. A rendezői széket Kimura Hiroshi kapta, aki a
Danchigait és a Hamatorát
is rendezte.

Akatsuki Iride feloldott egy titkos tartalmat egy
játékben, a Nakanohio Genome-ot. Ez egy való életbeli
tartalom. Amikor felébred,
észreveszi, hogy elrabolták,
és egy fura helyen többekkel együtt találja magát.
Mindenki másfajta játékban
jó, egy láma fejű figura gyűjtötte össze őket, miután teljesítették az első szintet, és
elmagyarázza nekik a játékot. Vajon ez a csapat gamer
képes lesz visszajutni a normál életbe?

Első szaglásra battle
royale-t érzek. Vagy valami
Mirai Nikkihez hasonlót. Ebben az esetben is egy futó
mangát adaptáltak. A Silver
Link mostanában nem foglalkozott hasonlóval, most
fut a Kenja no Mago és a Midar na Ao-chan animéjük. A
sorozatot Oonume Shin fogja igazgatni, aki az ef sorozatok, a Fate/Illya és a Kokoro
Connect rendezője.

A főszereplő az első
éves Shinkimiya Mana, álma,
hogy megnyerje a Prism Stage-t, ami egy verseny a legjobb iskolai idolok kiválasztására.

Lányidolok
kedvelőinek
ajánlott, főleg aki még lolik iránt
is rajong, annak pláne kötelező darab. Két stúdió osztozik a
munkálatokon, bár alapvetően
minden animén több stúdió dolgozik, de itt most ezek a kiemeltek. A Yumetának ez lesz az első
animéje iden, tavaly a Kitsune no
Koe és az Akkun to Kanojo érkezett tőlük. A Graphinica már tevékenyebb stúdió, az SSSS. Gridmant, a Juuni Taisent és a Chain
Chroniclet is ők animálták. A rendező Katagai Shin, az Akkun rendezője.
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Anime

034

szezon
Sounan desu ka?

Tejina-senpai

Toaru Kagaku no Accelerator

manga alapján

manga alapján

manga alapján

Stúdió:
Ezo’la

Stúdió:
LIDEN FILMS

Stúdió:
J.C.Staff

Műfaj:
vígjáték, dráma, ecchi,
seinen

Műfaj:
vígjáték, iskola

Műfaj:
fantasy, iskola,
természetfeletti, szupererő

Seiyuuk:
-

Seiyuuk:
Yasuno Kiyono, Waki Azumi,
Mao

Seiyuuk:
Okamoto Nobuhiko,
Hidaka Rina

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Négy lány egy szigeten rekedt, miután túléltek
egy repülőgépkatasztrófát.
Hogy fognak életben maradni?

Egy túlélő anime,
most megint népszerű kezd
lenni ez a toposz. Azért humorban sem lesz hiány. A
manga 2017 óta fut, és egy
fiatal stúdió készíti, aminek
eddig csak a Happy Sugar
Life írható a számlájára, mint
önálló produkció. A rendezést Nagayama Nobuyuki
kapta, aki a Happy Sugar Life-ot is irányította.

A főszereplőt az iskola
arra kéri, hogy csatlakozzon
valamelyik klubhoz. Keresés
közben Tejina-senpai mágiával a klubszobájába csalja.
Tejinának erős lámpaláza
van, és most, hogy van közönsége, a megnyilvánulásai
egyszerűen komikusak.

Egy kis középsulis
egyszerű szórakozás, semmi
több, kínos helyezetekkel és
poénokkal. 2016 óta futó
mangát adaptál most a Lidenfilms, akik jól érzik magukat az iskolai környezetben.
A Koi to Uso és a Gakkou no
Juliet is náluk készült, de a
most futó Mayonaka is hozzájuk írható.

A level 5-ös Accelerator felgyógyul sérüléseiből
és viszonylag csendes életet
él, amíg meg nem menti Estelle Rosenthal életét, egy
lányét, akinél ott volt Last
Order fényképe. Accelerator egy veszélyes konfliktusba kerül, amiben Last Ordert
akarják felhasználni. Új társával a legerősebb espernek
meg kell védenie Last Ordert és megmenteni Akadémia várost.

Az Indexszel indult
Toaru széria tovább terjed
és Misaka után most a másik
közkedvelt karakter, Accelerator kap saját sorozatot. A
stúdió maradt a J.C.Staff, a
rendező Kamanaka Nobuharu viszont még nem dolgozott a szérián. A Big Ordert
rendezte és dolgozott pár
Conan animén.
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Anime

035

szezon
Tsujo Kougeki ga Zentai Kougeki de 2-kai
Kougeki no Okaasan wa Suki desu ka?

Try Knights

Uchi no Musume no Tame naraba.
Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru kamo Shirenai

manga alapján

light novel alapján

light novel alapján

Stúdió:
Gonzo

Stúdió:
J.C.Staff

Stúdió:
Maho Film

Műfaj:
iskola, sport

Műfaj:
kaland, vígjáték, fantasy

Műfaj:
fantasy, slice of life

Seiyuuk:
Kayano Ai, Ishiya Haruki,
Lynn

Seiyuuk:
-

Seiyuuk:
Okamoto Nobuhiko, Takao
Kanon, Fukuhara Katsumi

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Leírás

Ajánló

Haruma Riku jövőbeli
tervek nélkül indul középiskolába. Látja, hogy az ottani diákok gyorsan futnak és
magasabbra ugranak, mint
mások, ezért elhatározza,
hogy ő is belead mindent.
Látja Akira Kariyát rögbizni,
amit a fizikai adottságai miatt ő feladott. Amíg Akira
fut, Riku egy meggondolatlan tanácsot ad neki. Ettől
kezdve Rikuban újra feléled
a sport iránti szellem és jövője kezd kifényesedni.

Eddig a szezon eléggé
kegyetlenül bánt a sportanimékkel, így a műfaj kedvelői
nem sok címből választhatnak, a sport pedig   most a
rögbi. A manga nagyon friss,
tavaly indult. A Gonzo fogja
animálni, akik legutóbb a Hinomaruzumout és a Tiramisut csinálta, júniusban pedig
kiadják a 7Seeds OVA-t.

Masato úgy hitte,
hogy csak egy random felmérésen vesz részt, ám
megtudja, hogy része lett
egy titkos kormányműveletnek, aminek keretében egy
játékban rekedt. Ami még
meglepőbb, anyja is ott van.

Lassan már kezdem
unni, hogy leírjam, ez is isekai, ez is fantasy, itt is egy
srác kerül át a másik világba
és ez is egy futó regény alapján van. Itt annyit csavartak,
hogy a karakter anyja is átkerül, hát taps. A J.C.Staff
viszi ezt is, hiába van a Toaru
projekt a nyakában, de most
jól fut a stúdiónak az OPM,
a Danmachi és a Konosuba után. Iwasaki Yoshiaki, a
Hayate no Gotoku és a Love
Hina rendezője irányít majd.

Dale egy laza, tapasztalt kalandor, aki hamar hírnevet szerzett magának.
Egy nap az erdő mélyén ös�szefut egy kis ördöglánnyal,
aki haldoklik. Dale hazaviszi
és apjaként gondoskodik
róla. Ördög vagy sem, Latina rendkívül szerethetőm
így a kalandor hamar szülői
szerepben találja magát. De
miért volt kint a lány az erdőben és miért viseli magán
egy bűncselekmény nyomait?

Egy aranyos, egyszerű slice of life-nak ígérkezik
ez az anime, bár hordoz magában némi misztikumot is.
Aki unja a kalandos fantasykat, az válassza inkább ezt.
A stúdiónak ez lesz az első
jegyzett animéje, meglátjuk,
milyen lesz. Természetesen
még fut az alap. Az irányítást Yanase Takeyuki kapta,
aki a Himegotót és az Isekai
wa Smartphone-t is rendezte.
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Anime

036

szezon

Folytatások a nyári szezonban!

Vinland Saga
manga alaján

Danmachi 2

Karakai Jouzu no Takagi-san 2

Senki Zesshou Symphogear XV

Starmyu 3

Mo Dao Zu Shi 2

King’s Avatar 2

Diamond no Ace: Act II

Yami Shibai 7

Stúdió:
WIT Studio
Műfaj:
akció, kaland, dráma,
történelmi, seinen
Seiyuuk:
Uemura Yuuto, Uchida Naoya, Yasumoto Hiroki

Leírás

Ajánló

Ezer évvel ezelőtt a
vikingek hírnevet szereztek
maguknak, mint a legerősebb családok, erőszakra
szomjazva. Thorfinn, a vikingek legnagyobb harcosának
egyik fia a harctéren töltötte a gyerekkorát. Növelte
erejét és képességeit, hogy
meg tudja bosszulni apja
meggyilkolását.

A cím meglehetősen
népszerű lett az évek alatt, így
örvendetes, hogy végre anime
is készül belőle. Vikingek és
nagy harcok élvezőinek kötelező. A manga 2005 óta fut, Yukimura Makoto írja, aki a Planetest is készítette, ami szintén
kapott animét. A Witet szerintem nem kell bemutatni, de
reméljük, igényesebb munkát
végeznek animáció terén, mint
az SnKnál. Yabuta Shuuhei, az
Inuyashiki és a Kiseijuu rendezője fogja vinni az animét.
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