anime

NYÁRI SZEZON
Összeállította: Hirotaka

anime szezon
Bokutachi no Remake
Kobayashi Tomoki

vígjáték
feel.

Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore
light novel 2017 - ?

Hashiba Kyouya 28 éves játékfejlesztő. A cég, ahol dolgozik csődbe ment, így munka híján szülővárosába költözik. Látva kortársai sikeres
életét, kezdi bánni eddigi döntéseit, és csalódottan tér nyugovóra. Amikor felkel, ráeszmél, hogy 10 évet utazott vissza az időben, oda, amikor
beiratkozott a főiskolára. Most jól csinálja majd a dolgokat?
Rendező korábbi munkái: Akame ga Kill!, Hundred, Seiren
Stúdió korábbi munkái: Ochikobore Fruit Tart, Oregairu, Tsuki ga Kirei

D_Cide Traumerei The Animation
akció, kaland, dráma, fantasy, mágia
Kon Yoshikazu
Sanzigen
original
Színtér: Shibuya. Amikor Oda Ryuuhei általános iskolás volt, csodálta a bátyját. Ryuuhei bár szemtanúja volt bátyja rejtélyes halálának,
most vidám középiskolás életét éli, és nem engedi, hogy a rémálom elkeserítse. Egy nap kickbox közben megharapja egy Tris nevű lény, majd
különös álmot lát.
Rendező korábbi munkái: Shin Sakura Taisen - Assistant Director
Stúdió korábbi munkái: D4DJ, Bang Dream!, ID-0

< Tartalomjegyzék

Satou Masafumi

vígjáték, fantasy
EMT Squared

light novel 2017 - ?

A vállalati szolga, Reiji egy fantasy világba kerül, és felfedezi, hogy
magasabb szinten tud bájitalokat keverni, mint ahogy a rangja engedné.
Reiji így gyógyszertárat nyit. Egy elf nem tud célozni - kap rá szemcseppet. Egy sárkány, aki véletlenül tüzet lélegzik, kap rá köhögés elleni szirupot. Reiji tehát gyógyszert gyárt fantasy lényeknek, és ezzel megkezdődik nyugodt élete.
Rendező korábbi munkái: Denki-gai no Honya-san, Saint October
Stúdió korábbi munkái: Kuma Kuma Kuma Bear, Assassins Pride, Kuma
Miko

Deatte 5-byou de Battle
Naitou Mea

akció, természetfeletti, szupererő
SynergySP, VEGA
webmanga alapján: 2015 - ?

Csak egy szokásos reggel volt. Shiroyanagi Akira gimis, aki szeret
játszani és imádja a Konpeito nevű japán édességet, hirtelen egy csatatérre kerül egy Mion nevű lány által. A résztvevők elmondják, hogy „törölve lettek a családnyilvántartásból és egy kísérlet részesei lettek, ahol
bizonyos erőre tesznek szert”. Akira elhatározza, hogy megnyeri a játékot, és erejével elpusztítja a szervezetet.
Rendező korábbi munkái: Princess Principal, Girls und Panzer
- Storyboard)
Stúdió korábbi munkái: Taishou Otome Otogibanashi,
Initial D Final Stage
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anime szezon
Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
akció, fantasy, hárem, mágia, katonaság, romantika
Watanabe Takashi
J.C.Staff
light novel: 2016 - ?
Amikor Souma Kazuya váratlanul egy másik világba kerül, tudja,
hogy az emberek egy hősre számítanak. De Souma ötlete a hősiességről
praktikusabb: teljesen újra akarja építeni a gazdaságot. A realista hős
eljegyzi a hercegnőt és trónra kerül, majd tehetséges embereket gyűjt
maga mellé, hogy talpra állítsa az országot, nem háború vagy kaland útján, hanem adminisztratív reformokon keresztül.
Rendező korábbi munkái: Boogiepop wa Warawanai, Heavy Object,
Slayers
Stúdió korábbi munkái: Danmachi, Railgun, Shokugeki no Souma

Jahy-sama wa Kujikenai!
vígjáték, shounen, slice of life, természetfeletti
Mirai Minato
Silver Link
manga: 2017 - ?
Nagy Jahy a Sötét Birodalom másodparancsnoka, akitől mindenki retteg. Amikor egy mahou shoujóval harcol, az értékes mana kristály
elpusztul, a Birodalom elbukik és Jahy az emberi világba kerül. Sajnos
azonban a Sötét Birodalom újjáépítése egy lepukkant szobából nem
könnyű, úgy hogy dolgozni kell és lakbért fizetni.
Rendező korábbi munkái: Fate/Illya, Masamune-kun no Revenge
Stúdió korábbi munkái: Non Non Biyori, Fate/Illya,
Otome Game no Hametsu

< Tartalomjegyzék

Heion Sedai no Idaten-tachi
akció, kaland, démonok, fantasy, seinen
Rendező: ?
MAPPA
manga: 2018 - ?
Hayato egy fiatal, szabadszájú istenség, aki legendákat hall egy
800 évvel ezelőtt elzárt démonról. Kövesd néhány fiatal istenség epikus harcát, akik démonokkal, emberekkel és számos kihívással küzdenek
meg.
Mangaka: Amahara Ishuzoku Reviewers
Stúdió korábbi munkái: SnK Final Season, Zombieland Saga, The God of
High School stb.

Kageki Shoujo!!
Rendező: ?

dráma, iskola, shoujo
PINE JAM

manga: 2012 - 2014

A Kouka Kageki Musical Dráma Akadémia egy gimnázium, ahol
színjátszást tanítanak. A Takarazuka revű esetében a színésznőket elosztják férfi és női szerepek szerint. Narada Ai egy korábbi idol, musume-yaku, azaz női szerepet játszó színésznő lesz, megismerkedik Watanabe Sarasával, egy egyszerű farmerlánnyal, aki az otoko-yaku, vagyis
férfit játszó színésznő lesz.
Stúdió korábbi munkái: Gleipnir, Just Because!, Gamers
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anime szezon
Kanojo mo Kanojo

Megami-ryou no Ryoubo-kun.

vígjáték, romantika, iskola, shounen, slice of life
Kuwahara Satoshi
Tezuka Productions
manga: 2020 - ?
Naoya nemrég szerzett barátnőt, a győnyőrű Saki-chant, és bár
gyakran olyanok, mint tűz és víz, menthetetlenül egymásba vannak zúgva. Ám hirtelen a fiú egy újabb vallomást kap: Nagisa aranyos és kedves,
ebédet is készít neki. Naoya tudja, hogy nem csalhatja meg barátnőjét,
de nem engedheti el ezt a cuki lányt. Engedélyt kér Sakitól, hogy mindkettejükkel randizzon. Bizalom! Arrogancia! Nem számít az eredmény,
Naoya jövője élettel teli lesz!

vígjáték, ecchi, romantika, shounen
Nakajuu Shunsuke
asread
manga: 2017 - ?
Nagumo Koushi 12 éves, apja elhagyta, miután leégett a házuk.
Egy nap egy Minerva nevű lány, aki az út mellett talál rá, elviszi egy női
kollégiumba, ahol elég problémásak a lakók, és arra kéri, hogy legyen
a „kollégiumi anyjuk”. Így lányokkal körülvéve Koushi elkezdi új (kissé
ecchi) életét!
Rendező korábbi munkái: Re:Zero, SAO - kulcs animátor, storyboard
Stúdió korábbi munkái: Arifureta..., Big Order, Mirai Nikki

Rendező korábbi munkái: Adachi to Shimamura, Dagashi Kashi 2
Mangaka: Hiroyuki (Aho Girl, Doujin Work, Mangaka-san
to Assistant-san to)
Stúdió korábbi munkái: Isekai Maou…, Dagashi Kashi, Young Black Jack

Megaton-kyuu Musashi
Rendező: ?

< Tartalomjegyzék

mecha, sci-fi
OLM

Meikyuu Black Company
original

Mirai Minato

vígjáték, fantasy
Silver Link

manga: 2016 - ?

Egy invázió következtében az emberiség 90%-a kipusztult. A túlélők óvóhelyeken élnek, ahol az életük megfigyelés alatt áll, emlékük
az invázióról pedig ki lett törölve. Három tinédzsert kiválasztanak, hogy
egy gépet vezessenek, ami a Musashi nevű robottá tud összeállni. Az
anime a robotos akciót iskolai élettel ötvözi.

Kinji nem igazán bírja a munkás életet, ennek megfelelően át is
kerül egy másik világba. Azonban ez nem az álom fantasy világ, ahol tárt
karokkal várják a hőst, hanem bizony itt dolgoznia kell! Egy gonosz bányásztársaság rabszolgája lesz, így Kinji tényleg megtanulja a kemény
munka jelentését.

Stúdió korábbi munkái: Youkai Watch, Odd Taxi, Major

Rendező korábbi munkái: Kimi to Boku no Saigo no Senjou,
Masamune-kun no Revenge
Stúdió korábbi munkái: Non Non Biyori, Otome Game no Hametsu…,
Fate/Illya
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anime szezon
Night Head 2041

Peach Boy Riverside

dráma, rejtély, pszichológiai, sci-fi, természetfeletti
Hirakawa Takamitsu
Shirogumi
original
A Kirihara testvéreknek különleges képességük van, ezért fiatal
koruk óta egy tudományos intézménybe vannak bezárva. Viszont sikerül megszökniük egy biztonsági hibának köszönhetően. A történetben a
Kuroki testvéreket követhetjük, ahogy próbálják elkapni a Kirihara testvéreket.
Rendező korábbi munkái: Etotama
Stúdió korábbi munkái: Etotama, Revisions

Saltherine Aldarake, az Aldarake Királyság hercegnője szeretne
utazni. Ám a világban szörnyek kószálnak szabadon, az emberek pedig
erős falak mögött élnek. Egy Mikoto nevű utazó lehetőséget és reményt
ad a hercegnő álmának. Hamarosan kiderül, hogy az utazó nem más,
mint Momotaro, a démongyilkos. Saltherine ennek ellenére meg akarja
ismerni a falon túli világot, így vele tart.

Scarlet Nexus
iskola, sport
MAPPA

original

Kiyomizu Minato egy baleset után abbahagyta a vízilabdázást az
alsó-középsuli utolsó évében. A felső-középsuliban végül újra vízbe merül, azonban a gyenge és kicsi vízilabda klubnak különféle nehézségekkel kell szembenéznie.
Rendező korábbi munkái: Uwabaki Cook, Tesla Note - eredeti alkotó
Stúdió korábbi munkái: SnK Final season, Zombieland Saga,
Jujutsu Kaisen

< Tartalomjegyzék

manga: 2015 - ?

Rendező korábbi munkái: Gekidol, Senran Kagura Estival Versus
Mangaka: Cool-kyou Shinja (Danna ga Nani wo Itteriru…, Kobayashi-san
Chi no Maid Dragon)
Stúdió korábbi munkái: Tenchi Souzou Design-bu, Wave

RE-MAIN
Nishida Masafumi

Ueda Shigeru

fantasy, shounen
Asahi Production

Nishimura Hiroyuki

akció, fantasy
Sunrise

játék

2020. Egy különös organizmus, amit Othersnek neveznek, elkezdte enni az embereket. Ellene alakult meg az Other Suppression Force.
Yuitót gyerekként mentette meg a csapat, pszichokinetikus ereje van,
de ellenáll a kiképzésnek. Kasanét viszont a képessége miatt toborozák
be, álma azonban furcsa dolgokról árulkodik, és az elkerülhetetlen sors
felé sodorja kettejüket.
Rendező korábbi munkái: Kurokami, Deltora Quest
Stúdió korábbi munkái: Gundam animék, Love Live animék, Yashahime
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anime szezon
Seirei Gensouki

Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru

akció, dráma, fantasy, mágia, romantika
Osamu Yamasaki
TMS Entertainment
light novel: 2015 - ?
Rio egy árva, nyomornegyedben élő srác. 7 éves korában rájön,
hogy Amakawa Haruto egy japán egyetemi diák reinkarnációja, tragikus
múlttal. Arra is rájön, hogy hatalmas mágikus képessége van, és ezzel
megoldja egy elrabolt kislány esetét. Tudását elismerik, így jutalomként
beiratkozhat a nemes gyermekek akadémiájára.
Rendező korábbi munkái: Hakuouki, Itazura na Kiss, Terra e…
Stúdió korábbi munkái: Fruits Basket, Dr Stone, Kanojo Okarishimasu)

Shinigami Bocchan to Kuro Maid
Yamakawa Yoshiki

< Tartalomjegyzék

vígjáték, dráma, romantika
J.C.Staff

akció, fantasy, mágia
Tamura Masafumi Silver Link, Studio Palette

light novel: 2019 - ?

A Föld legjobb bérgyilkosa eddig csak azt tudta, milyen a munkáltató eszközeként élni. Újjászületik a kardok és mágia világában, így újra
kezdheti az életét, de van egy feltétel: meg kell ölnie egy szupererős
hőst, aki elhozza a világvégét. Most Lugh Tuatha Dé néven újra sok elfoglaltsága akad, főleg mivel minden ujjára jut egy szép lány, de vajon fel
tudja venni a versenyt a mágiát használó ellenféllel szemben?
Rendező korábbi munkái: Maou Gakuin no Futekigousha, Two Car
Író: Tsukiyo Rui (Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi)
Stúdió korábbi munkái: Non Non Biyori, Otome Game no Hametsu…,
Fate/Illya

Shiroi Suna no Aquatope
manga: 2017 - ?

Shinohara Toshiya

dráma
P.A.Works

original

Egy nemest, kinek neve Bocchan, kisfiú korában megátkozta egy
boszorkány, így amit megérintett, az meghalt. Emiatt magányosan él
egy nagy kastélyban az erdőben, egyedüli cselédje Alice, de ő elég nagy
gondot jelent, mivel szexuálisan zaklatja. Alice mindig közelebb csábítja
Bocchant, aki szeretné is, de még a kezét sem foghatja meg. Vajon szerelmük gyümölcsöző lesz?

Misakino Kukuru 18 éves gimis lány, aki az akváriumban dolgozik,
találkozik Miyazawa Fuukával, a korábbi idollal, aki lelépett Tokióból.
Fuuka az akváriumban tölti idejét gondolataiban merengve. Az akvárium
azonban hamarosan végleg bezár, a lányok pedig felfedezik az álmukat
és a valóságot, a magányt és a barátságot, a köteléket és a konfliktusokat.

Rendező korábbi munkái: B:The beginning, Danmachi, Little Busters!
Stúdió korábbi munkái: Edens Zero, Danmachi, Toaru széria

Rendező korábbi munkái: Inuyasha movie1, Kuroshitsuji, Nagi no Asa
kara
Stúdió korábbi munkái: Hanasaku Iroha, Shirobako, Appare-Ranman!
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anime szezon
Sonny Boy
Shingo Natsume

Tantei wa Mou, Shindeiru.

sci-fi, természetfeletti
Madhouse

original

A sci-fi dráma középpontjában 36 fiú és lány áll. Augusztus 16-án
a látszólag végtelen nyári vakáció közepén Nagara, a harmadéves tanuló, Nozomi, egy rejtélyes diák és iskolatársaik, mint Mizuho és Asakaza,
a nyugodt életükből hirtelen egy alternatív dimenzióban lévő iskolába
kerülnek. Mostantól a bennük felébredő szupererővel kell túlélniük.
Rendező korábbi munkái: Hori-san to Miyamura-kun, One Punch Man,
Space Dandy
Stúdió korábbi munkái: Chihayafuru, Overlord, Sora yori mo Tooi Bashi

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
Ishihira Shinji

kaland, fantasy
C2C

Kimihiko Kimitsuka egy Siesta nevű gyönyörű detektív asszisztense volt, amíg Siesta meg nem halt. Most Kimitsuka találkozott egy lán�nyal, aki gyanúsan hasonlít egykori főnökére.
Rendező korábbi munkái: Uzaki-chan - karakter dizájner, Macross F movie 2 - kulcsanimátor
Stúdió korábbi munkái: Uzaki-chan wa Asobitai!, Kyuukyoku Shinka shita
Full Dive

Uramichi Oniisan
light novel: 2013 - ?

Misumi Makoto átlagos gimis, de bizonyos körülmények között
egy másik világba kerül, mint „hős”. A világ istennője azonban inzultálja
őt a csúnya arcáért, és megfosztja a hősi címtől, majd a világ szélén lévő
vadonba küldi. Makoto itt sárkányokkal, pókokkal, törpékkel és sok nem
emberi törzzsel találkozik. Makotónak természtesen nagy ereje van, de
hogy fogja túlélni ebben a vad világban, és jobb hellyé teremteni, ha az
emberek és az istenek is elpártoltak tőle?
Rendező korábbi munkái: Fairy Tail, Log Horizon, Munou no Nana
Stúdió korábbi munkái: Majo no Tabitabi, Harukana Receive

< Tartalomjegyzék

vígjáték, dráma, rejtély, romantika
Kurihara Manabu
ENGI
light novel: 2019 - ?

Nagayama Nobuyoshi

vígjáték, slice of life
Studio Blanc.

webmanga: 2017 - ?

Uramichi 31 éves és egy gyermek TV csatornánál dolgozik, ahol fizikai
gyakorlatokat vezet és életmód tanácsokat ad „a felnőttkor szívás” témában. Segítségére vannak a kabalafigurák és egy énekes duó. Zenéjük
testesíti meg a gondolatokat, amik beléd rúgnak, amikor padlón vagy.
Uramichi azonba gúnyosan erőltetett megjegyzéssel gázol át a munkás
élet nyomorán.
Rendező korábbi munkái: Happy Sugar Life, Runway de Waratte
Stúdió korábbi munkái: Ro-Kyu-Bu!, Boku no Kanojo ga Majimesugiru
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anime szezon
Vanitas no Carte

Folytatások a nyári szezonban

fantasy, történelmi, shounen, természetfeletti, vámpír
Itamura Tomoyuki
Bones
manga: 2015 - ?
A Vanitas könyve körül felbukkanó pletykák Párizsba vezetik Noét,
a fiatal vámpírt, aki barátja megváltását keresi. Célja helyett azonban egy
magát vámpírorvosnak nevező egyén karjaiban köt ki. Noé az emberek
és vámpírok közötti konfliktusba kerül. Vajon a kíváncsi és kissé kiegyensúlyozatlan Vanitassal meg tudja menteni a vámpírokat?
Rendező korábbi munkái: Monogatari széria
Mangaka: Mochizuki Jun (Pandora Hearts)
Stúdió korábbi munkái: Boku no Hero Academia, Bungou Stray Dogs,
Carole&Tuesday

Love Live! Superstar!!

< Tartalomjegyzék

Mairimashita! Iruma-kun 2nd Season

Higurashi no Naku Koro ni - Sotsu

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S

Otome Game no Hametsu Flag shika Nai...

Tensei Shitara Slime Datta Ken 2nd Season Part 2
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