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Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu R

original

Stúdió: 
Super Normal Studio

Műfaj: 
fantasy, vígjáték

Seiyuuk:
-

Ajánló

 Annyira semmitmon-
dó ez a leírás, hogy nem is 
tudom, mit írjak róla. De az 
biztos, hogy a poénkodásra 
megy rá. Viszont short ani-
me lesz. Más infó még nem 
derült ki.

Leírás

 A Kashiwában játszó-
dó gag-anime középpont-
jában középsulis lányok és 
misztikus szörnyek állnak.

Deca-Dence

original

Stúdió: 
NUT

Műfaj: 
akció, kaland, sci-fi

Seiyuuk:
Konishi Katsuyuki, 
Kusunoki Tomori

Ajánló

 Sci-fi túltengésünk 
lesz nyáron, de nem akkora 
baj az. A leírásból sajnos sok 
konkrétumot nem tudunk 
meg, max. annyit, hogy ak-
ciódús lesz. 
 A rendező Tachikawa 
Yuzuru, a Death Parade (Ani-
Magazin 25.) és Death Bili-
ard atyja és rendezője, de 
dolgozott az OPM-ben és az 
SnK-ban is. A stúdiót pedig a 
Youjo Senki óta ismerhetjük.

Leírás

 A technológia uralta 
jövőben játszódik ez a sci-fi 
akciótörténet, ahol városóri-
ások uralják a tájat.

Dokyuu Hentai HxEros

manga alapján

Stúdió: 
Project No.9

Műfaj: 
akció, vígjáték, ecchi, iskola, 
shounen, természetfeletti

Seiyuuk: 
Matsuoka Yoshitsugu, 
Kakuma Ai, Kayano Ai

Ajánló

 Nekem erről egyből 
a Masou Gakuen HxH ju-
tott eszembe, ahol csöcs-
fogdosásból és hasonlóból 
lett a harci energia. Mókás 
szórakozásnak ígérkezik, 
sok-sok ecchivel. Persze 
ettől még a többi része 
lehet unalmas. A manga 
2017 óta fut, Kitada Ryou-
ma készíti, akinek már van 
pár mangája, köztük hen-
tai is. A stúdió korábban a 
Pastel Memoriest és a Wa-
tashi, Nouryokut csinálta.

Leírás

 A világ a pusztulás 
szélén áll. A hősök a HxE-
ros eszközzel felszerelve az 
ecchi és az erotika erejét 
használják, hogy megment-
sék a bolygót a libidó faló 
szörnyektől.
 Enjou Retto és Hoshi-
no Kirara gyerekkori bará-
tok, de elsodródnak egymás-
tól. Egy nap egy szexuális 
energiát faló szörnyet kell 
legyőzniük, ezután pedig 
csatlakoznak a hősökhöz.

https://animagazin.hu/magazin/25/
https://animagazin.hu/magazin/25/
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Get Up! Get Live!

vegyes média projekt

Stúdió: 
Spell Bound

Műfaj: 
vígjáték, dráma, slice of life

Seiyuuk:
Hanae Natsuki,

Azakami Youhei,
Ishikawa Kaito

Ajánló

 Az leírásról egyből az 
jutott eszembe, hogy az a 
történet viccesen, minket 
szórakoztatva szeretné be-
mutatni a szórakoztatóipar 
többféle oldalát. Viszont saj-
nos egyelőre nincs bővebb 
infó az animéről.

Leírás

 A „hangszínész x 2D 
előadó” projekt központ-
jában az ipar tehetségei 
gyűlnek össze az SSS ügy-
nökségnél. A történetben 
súrlódások, féltékenység, 
csalódás, továbbá veteránok 
iránti csodálat kap helyet, 
ahogy a szereplők Japán 
legnagyobb előadóművé-
szeivé akarnak válni.

Gibiate

original

Stúdió: 
Studio elle

Műfaj: 
akció, kaland

Seiyuuk:
Fujii Yukiyo,

Kakihara Tetsuya,
Touchi Hiroki

Ajánló

 Egészen aktuális anime 
lett ez végül sajnos. Bár senki 
nem vált szörnyeteggé, azért 
mindenkinek elege lett egy 
időre a vírusokból. Az anime 
különlegessége, hogy a karak-
terdizájnere, Komino Masa-
hiko (JoJo) Magyarországon 
járt a 2019-es Őszi MondoCon 
vendégeként, és rajzolt ebből 
az animéből, majd dedikált is. 
Nekünk is van itthon belőle 
egy példány. Az anime original 
mű.

Leírás

 2030, Japán. Egy ví-
rus söpört végig a világon, 
amely a fertőzött embere-
ket különféle szörnyekké 
alakítja koruk, nemük és 
rasszuk alapján. A vírus neve 
Gibia.

Great Pretender

manga alapján

Stúdió: 
WIT studio

Műfaj: 
akció, kaland, vígjáték

Seiyuuk:
Fujiwara Natsumi, 
Kobayashi Chiaki, 
Suwabe Junichi

Ajánló

  Színes-szagos, mó-
kás maffiasztori, akcióval 
és meneküléssel. Egészen 
szórakoztatónak ígérkezik. 
Ráadásul original a WIT-től, 
ami ezzel elszakad végre a 
fantasy vonaltól, és a grafi-
kai is jóval művészibbre, CG 
mentesebbre sikerült. Kü-
lön pozitívum, hogy Kabura-
gi Hiro a 91 Days és a Hoo-
zuki rendezője irányítja az 
animét.

Leírás

 Edamura Masato a 
legnagyobb csaló Japán-
ban, barátjával, Kudóval át 
akarnak verni egy franciát 
Asakusában, de helyette 
őket csapják be. Az uraság 
Laurent Thierry, aki jóval 
nagyobb szinten mozog, 
továbbá a maffia embere. 
Edamurának rá kell jönnie, 
milyen sors vár rá, amikor 
beszáll Laurent melójába.
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Kanojo, Okarishimasu

manga alapján

Stúdió: 
TMS Entertainment

Műfaj: 
vígjáték, romantika, iskola, 

shounen

Seiyuuk:
Horie Shun, Amamiya Sora, 

Yuuki Aoi

Ajánló

 Barátnő bérbe. El tu-
dom képzelni, hogy tényleg 
van ilyen... Viszont egy szo-
kásosan szórakoztató anime 
lehet belőle. A TMS mosta-
nában a Fruits Baskettel, a 
Dr Stone-nal, nah meg Lupin 
filmekkel tündököl. Az ani-
mét Koga Kazuomi (Amerio 
Cocoa) rendezi, aki dolgozott 
a Goblin Slayeren és a Wota-
koin is.

Leírás

 Japánban a magányo-
soknak van egy megoldás. Egy 
online szolgáltatás, amivel le-
het pl. apát, gyereket és barát-
nőt bérelni. Amikor Kazuyával 
szakít addigi párja, kipróbálja 
ezt a szolgáltatást, és nagyon 
aranyosnak és kedvesnek ta-
lálja bérelt barátnőjét. A hölgy 
titokban akarja tartani a kap-
csolatot, de gondok adódnak, 
amikor kiderül, hogy ugyanarra 
az egyetemre járnak és egymás 
szomszédai. Kazuya rájön, hogy 
a való életben nem is olyan ked-
ves ez a lány.

Lapis Re:LiGHTs

original

Stúdió: 
Yokohama Animation Lab

Műfaj: 
zene

Seiyuuk:
Saeki Iori, Mukai Live, 

Kubota Rise

Ajánló

 Sok helyen láttuk 
már, hogy a zenének milyen 
mágikus hatásai vannak, pl. 
Macross. Ettől függetlenül 
ez bizony egy idolanime 
lesz, cuki lányokkal. A stú-
dió eddig kisebb munká-
kon dolgozott, legutóbb a 
Miru Tights-on. A rendezői 
székbe pedig Hata Hiroyuki 
ül (Yumekuri, Yuru Yuri Na-
chuyachumi és San Hai).

Leírás
 
 Egy Maesquester 
nevű városban járunk, ahol 
a pyroxene nevű kristály az 
energia forrása. A boszorká-
nyoknak nevezett lányok ezt 
felhasználva, dallamokkal 
hívják elő a varázslatot. Előa-
dásukkal így képesek ször-
nyeket ölni, és persze vonz-
zák az embereket. Egy lány, 
Tiara, akinek álma, hogy 
ilyen boszorkány legyen, 
megérkezik a bosziképző su-
liba.

Maou Gakuin no Futekigousha

light novel alapján

Stúdió: 
Silver Link

Műfaj: 
vígjáték, fantasy, mágia, 

romantika, iskola

Seiyuuk:
Suzuki Tatsuhisa, Kusunoki 
Tomori, Natsuyoshi Yuuko

Ajánló

 Mágia, iskola, démo-
nok - sablon triumvirátus. 
Láttunk már sok ilyet, né-
hány humoros szituáción kí-
vül nem sok újat tud adni. A 
light novel is elég friss, 2018 
óta fut. A Silver Linknél jó ke-
zekben van, értenek a sulihoz 
és a mágiához, lásd Masamu-
ne-kun vagy Illya. Tapasztalt 
rendezőt is kapunk Oonum 
Shin személyében, aki az Illya 
sorozatokat vagy a Tasogare 
Otome X Amnesiát (AniMag-

zin 19.) is irányította.

Leírás

 Anoth, a zsarnok dé-
monkirály, ki embereket és 
isteneket győzött le, elfá-
radt a harcokban. Békés éle-
tet remélve reinkarnálódik. 
Mikor 2000 évvel később fel-
ébred, látja, hogy a világ túl 
békés lett, és a mágia kihaló-
ban van. Hogy visszaszerez-
ze jogos helyét, beiratkozik a 
démonkirály akadémiára. És 
mivel nem tudják megmérni 
az erejét, Misha támogatja 
őt, hogy feljebb léphessen a 
ranglétrán.

https://animagazin.hu/magazin/19/
https://animagazin.hu/magazin/19/
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Monster Musume no Oisha-san

light novel alapján

Stúdió: 
ARVO Animation

Műfaj: 
vígjáték, ecchi, fantasy, 

romantika

Seiyuuk:
Oonishi Saori,
Toki Shunichi

Ajánló

 A félig lány, félig 
szörny lényeket szerintem 
senkinek nem kell bemutat-
ni. Több hasonló is készült 
az utóbbi időkben, elég a 
Monster Musume no iru Ni-
chihou-ra gondolni. Viszont 
a címen kívül semmi közük 
egymáshoz. A manga 2016 
óta fut, a stúdiót pedig a Bo-
kutachi wa Benkyou ga Deki-
nai! során ismerhettük meg. 
A rendező is ugyanaz, Iwasa-
ki Yoshiaki, de ő irányította a 
Hayate no Gotoku 2-t is.

Leírás

 Lindworm városá-
ban az emberek és ször-
nyek együtt élnek. Dr. Glenn 
szörnylányoknak tart fenn 
klinikát. Legyen az kentaur, 
sellő vagy gólem, Dr. Glenn 
a legjobb tudása szerint vég-
zi a munkáját. De amikor egy 
bosszantó karakter megpró-
bálja ellopni egy hárpia to-
jását, vajon miként reagál a 
neves orvos?

Peter Grill to Kenja no Jikan

manga alapján

Stúdió: 
Wolfs Bane

Műfaj: 
vígjáték, ecchi, romantika, 

fantasy, hárem, seinen

Seiyuuk:
Ninomiya Yui, Shimoto Hiro, 

Yamamura Hibiku

Ajánló

 Az első gondolatom 
a „facepalm”. A második, 
hogy igen, ez a tipikus há-
rem ecchi, amiben kínosabb-
nál kínosabb és persze annál 
viccesebb jelenetek vált-
ják egymást. 2017 óta fut 
a manga. A stúdió ezzel az 
animével fog bemutatkozni, 
korábban csak a Mao-sama, 
Retry! animében segédkez-
tek.

Leírás

 A történet középpont-
jában Peter Grill áll, a legerő-
sebb ember a világon. Van 
egy barátnője, aki szentül 
hiszi, hogy a gyereket a gó-
lya hozza, és kapcsolatuk két 
évében a kézfogásnál nem 
is jutottak tovább. Közben 
pedig Petert ostromolják az 
olyan nők, mint az ogre nővé-
rek vagy egy elf, mivel mind 
erős gyermeket szeretnének. 
Peternek el kell kerülnie min-
den kísértést és botrányt, de 
közben bűnösnek érzi magát 
Luviliával szemben.

The God of High School

webmanhwa

Stúdió: 
MAPPA

Műfaj: 
akció, kaland, vígjáték,

fantasy, harcművészet, sci-fi

Seiyuuk:
Tachibana Tatsumaru, 

Kumagai Kentarou

Ajánló

 A harcművészet ked-
velői nincsenek eleresztve 
mostanában, így nekik ér-
demes lehet ránézni erre 
a címre. A MAPPA (Yuri on 
Ice, Dorohedoro, Granblue 
Fantasy), most egy manhwát 
szemelt ki, ami 2011 óta fut. 
Ráadásul a rendező is koreai, 
Park Seong-Hu, aki a Garo: 
Vanishing Line-t is rendez-
te, de dolgozott a Macross 
F-ben és az FMA:B-ben is.

Leírás

 Minden egy harcmű-
vészeti tornával kezdődött, 
ami a középiskolai diákok kö-
zött zajlott Koreában, hogy 
megtalálják a legjobbat. 
Mori Jin taekwondo mester 
hamarosan szembesül azzal, 
hogy valami sokkal nagyobb 
van a viadal hátterében.
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Tavaszról nyárra tolódott

Bizonyára mindenki tudja, hogy a Covid vírus 
miatt nagyon sok animét eloltak, félbehagytak, 
épp ezért összegyűjtöttük pár címet a teljesség 

igénye nélkül, hogy kicsit képben legyünk. 

A nyári szezonban indult 
volna, de őszre tolták

Toaru Kagaku no Railgun - Ez kicsit kakukkto-
jás, mert a téli szezonban indult, de annyit to-
logatták a részeket, hogy még fut. Július 23-án 
folytatódik a 16. résszel. 

Appare-Ranman! - Elindult ugyan tavasszal, 
de a harmadik résznél abbamaradt. Július 24-
től folytatódik. 
Houkago Teibou Nisshi - tavasszal indult, júli-
us 28-tól folytatódik a 4. résszel.
Digimon Adventure - az 5. résszel folytató-
dott július elejétől.
Shokugeki no Souma: Gou no Sara - a 3. 
résszel folytatódott július 18-án.
Major 2nd Season 2 - az áprilisban indult ani-
méből mindössze 7 részt tudtak leadni, július 
11-től folytatódik a 8. résszel.  
Mewkledreamy - hasonló a helyzet, mint a 
Majornál, csak itt 9 részig jutott el az anime 
április óta. A 10. résszel folytatódott július ele-
jén. 
Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Ma-
chigatteiru. Kan - Az Oregairu új évada tavasz-
ról lett áttolva nyárra, július 10-én startolt.
No Guns Life 2 - Tavaszról tolták nyárra, július 
10-én startolt.
Re: ZERO – Starting Life in Another World 
Season 2 - Szintén tavasszal indult volna, júli-
us 8-án startol.
SAO: Alicization WoU 2 - A sokak által várt zá-
rás is csúszott tavaszról. Július 8-án indult.

A3! Season Autumn & Winter - Az első sze-
zonját újra leadták tavasszal, ez pedig októ-
berben indul július helyett.
Akudama Drive - A júliusi premier itt is októ-
berre csúszott.
Assault Lily Bouquet - Ez is nyár helyett októ-
berben startol. 
Dropout Idol Fruit Tart - szintén ugrott egy 
évszakot.
Hypnosis Mic – Division Rap Battle - július 
helyett október 
DanMachi III - a folytatások sem úszták meg, 
hogy októberre tolják őket.
Maesetsu! - szintén nyárról került át őszre.
Mahouka Koukou no Rettousei: Raihous-
ha-hen - ez is októberre csúszott nyár helyett.
Senyoku no Sigrdrifa - nyár helyett, őssze lát-
hatjuk. 
Ikebukuro West Gate Park - szintén nyáron 
startolt volna, de őszi premier lesz. 
Haikyu!! To The Top 2 - egy ideig nem volt 
biztos az őszi start, de most elvileg oké.

EX-ARM - nem minden címnél erősítették 
meg az októbert, ennél az animénél előfor-
dulhat, hogy csak később látjuk. 
Skate-Leading Stars - nyáron indult volna, 
azonban jelenleg nincs új premier dátum.
VladLove - ősszel indult volna Mamoru Oshii 
sorozata, ám végül nem fog, az új dátum még 
nem derült ki. 
Kingdom 3 - tavasszal indult, de csak 4 részt 
adtak le, nem tudni, mikor folytatódik.

Log Horizon: Entaku Houkai - ezen elég na-
gyot toltak, ráadásul jó előre. A Log Horizon 3. 
évada októberben indult volna, de a premiert 
áttették januárra. 
Tensei Shitara Slime Datta Ken 2 - a dupla-
évados folytatás is csúszott. Az első fele ok-
tóber helyett januárban rajtol, míg a második 
fele egyből utána áprilisban.
Yakusoku no Neverland 2 - nyáron startolt 
volna, de végül két szezont is tolnak rajta, ja-
nuári premier lesz. 
Go-toubun no Hanayome ∫∫ - októberről janu-
árra került át. 

Téli szezonra tolva

Jelenleg dátum nélkül

Fugou Keiji: Balance: Unlimited - a 3. résszel 
folytatódik július 31-től.
Maou Gakuin no Futekigousha - szintén ta-
vasszal indult volna, nyár lett belőle.

Uzaki-chan wa Asobitai!

manga alapján

Stúdió: 
ENGI

Műfaj: 
vígjáték, ecchi, slice of life

Seiyuuk:
Oozora Naomi, 
Akaban Kenji

Ajánló

 Nos, ez bizony tömény 
marhaságnak látszik, hogy 
ez pozitív vagy negatív, azt 
majd aki nézi, megtudja. Egy 
futó mangáról van szó, mint 
sok más esetben, amit most 
az ENGI fog adaptálni, ko-
rábban csak a Hataage! Ke-
mono Michi volt önálló mun-
kájuk. A rendezés feladatát 
Miura Kazuya (DRAMAtical 
Murder, Hattage) kapta, de 
dolgozott a Soumában is.

Leírás

 Sakurai Shinichi egyet-
len kívánsága egy kis csend 
és béke. De az alsóbb éves 
Uzaki Hanának más terve 
van. Ő pörgést, szórakozást 
és együtt lógást akar. Kitar-
tása és más vonzó tulajdon-
sága egy gyönyörű kapcso-
lat kezdetét jelenti.


