anime

ŐSZI SZEZON
Összeállította: Hirotaka

anime szezon
BLADE RUNNER: BLACK LOTUS
Kamiyama Kenji

sci-fi
Sola Digital Arts

Blue Period
multimedia franchise

manga 2017-?

Los Angeles, 2032. Egy fiatal lány emlékek nélkül és egy halálos
képességgel. Egyetlen nyom egy védett adathordozó és egy fekete lótusz tetoválás. Nyomról nyomra haladva le kell vadásznia azokat, akik
felelősek a múltjáért, hogy megtalálja az elveszett identitását.

A szorgalmas Yatora mindent, még a sulit is maga mögött hagyja
új hobbijáért, a festészetért. De egy új életbe belekezdeni, akármennyire izgalmas, veszélyekkel jár.

Rendező korábbi munkái: Higashi no Eden, GitS: SAC, Ultraman
Stúdió korábbi munkái: Appleseed Alpha

Rendező korábbi munkái: Kamichu!, Read or Die, Uchuu Show e Youkoso
Stúdió korábbi munkái: Tonikaku Kawaii, Arte, Dog Days
Mangaka: Yamaguchi Tsubasa (Kanojo to Kanojo no Neko)

BUILD_DIVIDE -#000000- (CODE BLACK)
Komada Yuki

fantasy, játék
Lidenfilms

Deep Insanity: The Lost Child
original

Új Kyoto, a Build Divided TCG játék határozza meg, ki uralja a várost. Terjeng egy pletyka: „Ha nyersz a király ellen, minden kívánságod
valóra válik”. Kurabe Teruto, egy fiú, aki elhatározza, hogy legyőzi a királyt, egy rejtélyes lány, Banka Sakura segítségével.
Rendező korábbi munkái: Mugen no Juunin: Immortal
Stúdió korábbi munkái: Sayonara Watashi no Cramer, Tokyo Revengers

< Tartalomjegyzék

Masunari Koji

dráma, iskola, seinen
Seven Arcs

Oonuma Shin

sci-fi
Silver Link

vegyes média projekt

Őrültség és ébredés nélküli alvás, Randolph szindróma. Ez az új
betegség lassan közelít az emberiséghez, egy Asylumnak nevezett földalatti világ miatt, ami az Antarktisznál jelent meg. Furcsa lények és ismeretlen erőforrások vannak itt. Az emberekben felébred a kalandvágy a
rejtélyes új világ után, gazdagságot remélve. És egy valaki egyedül, egy
kívánsággal a szívében próbál túlélni Asylum frontvonalán.
Rendező korábbi munkái: Tasogare Otome x Amnesia, Fate/Illya, Kokoro
Connect
Stúdió korábbi munkái: Jahy-sama wa Kujikenai!, Non Non Biyori
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anime szezon
Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo
Watanabe Takashi

mecha, sci-fi
Lerche

Heike Monogatari
original

2019-ben járunk, amikor egy átjáró nyílik az égen egy másik dimenzióba, felfedve a Shinkoku Nippon világot. Ez az alternatív Japán
továbbra is militáris és megragadt a Showa korban. A Shinkoku Nippon
támadást indít gáz-, és óriás humanoid fegyverekkel, majd átveszik a hatalmat, így Japán sosem lép át a Reiwa korba. Egy évtizeddel később
Japán Genkoku Nippon néven bábállam lesz, és a cenzúrának köszönhetően a manga, anime, idol és hasonló szubkultúrák eltűnnek, legalábbis
úgy fest.

Yamada Naoko

dráma, történelmi, mágia
Science SARU

original

Biwa, egy vak vándorénekes találkozik Taira no Shigemorival, klánjának örökösével, aki látja a szellemeket. Biwa megénekel neki egy próféciát a klán bukásáról.
Rendező korábbi munkái: K-On!, Koe no Katachi, Tamako Market
Stúdió korábbi munkái: Eizouken ni wa Te wo Dasu na!,
Devilman: Crybaby

Rendező korábbi munkái: Kanata no Astra, Kuzu no Honkai
Stúdió korábbi munkái: Idoly Pride, Given, Asobi Asobase

Komi-san wa, Comyushou desu.
vígjáték, iskola, shounen, slice of life
Watanabe Ayumu
OLM
manga 2016-?
A visszahúzódó középsulis, Komi Shoko nagy álma, hogy barátokat szerezzen, de szorongását mindenki csak hideg jellemnek titulálja,
ezért távolságot tartanak tőle. Komi még egy szót sem tud váltani velük,
így barátságok kialakítása talán elérhetetlen számára.
Rendező korábbi munkái: Koi wa Ameagari no You ni, Uchuu Kyoudai
Stúdió korábbi munkái: Odd Taxi, Youkai Watch
Mangaka: Oda Tomohito

< Tartalomjegyzék

Kyoukai Senki
Habara Nobuyoshi

akció, mecha
Sunrise Beyond

original

2061-ben Japán elvesztette szuverenitását. Négy kereskedelmi
frakció uralja az országot, az emberek elnyomásban és széthúzásban
élnek. Egy nap Shiiba Amou, egy srác, aki szereti a gépeket, találkozik
Gaijal, aki egy AI. Emiatt Amou beleveti magát a Japán visszaszerzéséért
folytatott harcba az AMAIM Kenbut irányítva, amit saját maga épített.
Rendező korábbi munkái: Break Blade, D.N. Angel, Soukyuu no Fafner
Stúdió korábbi munkái: Gundam Build Divers Re:Rise, King’s Raid
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anime szezon
Kyuuketsuki Sugu Shinu
vígjáték, shounen, természetfeletti, vámpír
Koujina Hiroshi
Madhouse
manga 2015-?
Saitama prefektúrában az Inaka-cho nevű külvárosban van egy
kastély, melyről az a szóbeszéd járja, hogy vámpír lakik benne. A vámpírvadász Ronaldot felkérik, hogy mentsen meg egy gyereket, aki nem tért
haza. Így találkozik Dralckal, aki bár vámpír, könnyen meghal és hamuvá válik; persze halhatatlan, a gyereket pedig nem elfogta, csak játszottak. Ronald óvatlanságból elpusztítja Dralc kastélyát, ezért kénytelenek
együtt lakni, és ketten próbálnak különféle ügyeket megoldani.

Megaton-kyuu Musashi
Hino Akihiro

mecha, sci-fi
OLM

vegyes média projekt

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.
Rendező korábbi munkái: Youkai Watch, Inazuma Eleven
Stúdió korábbi munkái: Youkai Watch, Odd Taxi, Major

Rendező korábbi munkái: Kiba, Rainbow
Mangaka: Bonnoki Itaru
Stúdió korábbi munkái: Sonny Boy, Chihayafuru, Overlord

Mieruko-chan
vígjáték, horror, természetfeletti
Ogawa Yuuki
Passione
manga 2018-?

< Tartalomjegyzék

Ousama Ranking
Hatta Yousuke

kaland, fantasy
WIT Studio

webmanga 2019-?

Egy átlagos lány átlagos élettel, aztán mindent meglátott. Mit tehet egy lány, aki akármerre néz, szörnyek jelennek meg, és persze más
nem látja őket. Szóval az egyetlen megoldás, az ignorálás, de ez elég
nehéz, amikor tudják, hogy nézik őket.

A történet főszereplője Bojji, a süket és erőtlen herceg, aki még
egy gyerekkardot sem tud használni. Elsőszülőttként keményen dolgozik, és az az álma, hogy a világ legnagyobb királya lesz. Az emberek viszont semmirekellőnek tartják, így nem lehet király.

Rendező korábbi munkái: FLCL Progressive, Ishuzoku Reviewers
Stúdió korábbi munkái: High School DxD Hero, Higurashi no Naku Koro
ni 2020
Mangaka: Izumi Tomoki

Stúdió korábbi munkái: Vivy, Great Pretender, Vinland Saga
Mangaka: Tooka Sousuke
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anime szezon
Platinum End

Puraore! PRIDE OF ORANGE

shounen, természetfeletti, thiller
Kise Kazuchika
Signal.MD
manga 2015-2021
„Reményt adok az élethez.” Kakehashi Mirai szülei meghaltak egy
balesetben, és most a rokonainál él. Minden reményét elvesztette, ezért
leugrott egy épület tetejéről, az érettségije napján. De aztán találkozott
egy angyallal...
Rendező korábbi munkái: GitS: Arise, Tansu Warashi
Stúdió korábbi munkái: Mars Red, Fate/Camelot
Mangaka: Ohba Tsugumi/Obata Takeshi (Bakuman, Death Note)

Saihate no Paladin
Nobuta Yuu

kaland, fantasy
Children’s Playground

original

Nikko városában egy csapat lány jéghoki bajnok akar lenni. Az alsó
középsulis Manaka és húga először próbálják ki a játékot a Dream Monkey csapat pályáján. Csatlakozik hozzájuk két gyerekkori barát, Kaoruko
és Mami. Elkezdenek gyakorolni és egyre jobban megszeretik a jégkorongot.
Rendező korábbi munkái: Go! Go! 575, Hitoribocchi no Marumaru
Seikatsu
Stúdió korábbi munkái: Majo no Tabitabi, Harukana Receive

SAKUGAN
light novel 2016-?

Egy kihalt romos városban, messze a civilizációtól él egy Will nevű
gyerek. Három élőhalott nevelte fel: Blood, a híres csontváz harcos,
Mary, a nőies múmia papnő és Gus, az ügyetlen szellemvarázsló.
Egy nap a fiú azon gondolkodott: „Ki vagyok én?” Will megfejti az élőholtak mögötti rejtélyt, megtanulja a jó istenek szeretetét és könyörületét,
valamint a rossz istenek paranoiáját és örűltségét. Mindezek után a fiú
elindul a Paladinná válás útján.
Rendező korábbi munkái: High School Fleet, Maesatsu!
Stúdió korábbi munkái: Tsukiuta 2, Hatena☆Illusion
Író: Yanagino Kanata

< Tartalomjegyzék

Anzai Takefumi

sport
C2C

Wada Junichi

mecha, sci-fi
Satelight

regény

A távoli jövőben az emberiség szűkös kolóniákban él. Ezeken kívül terül el egy veszélyes, feltáratlan vidék, a „Labirintus”. Akik feltérképezik ezt a területet, „Markereknek” nevezik. Memempu egy fiatal lány,
aki Marker akar lenni, Gagumber pedig ott akarja hagyni a melót. Ez az
úgynevezett apa-lánya csapat beveszi magát a labirintusba. „Ha nincs út,
csinálj!”
Rendező korábbi munkái: Shuumatsu Nani Shitemasu ka?
Stúdió korábbi munkái: Girly Air Force, Juushinki Pandora
Író: Inui Nekotarō
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anime szezon
Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru

Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru

dráma, rejtély, boys love, természetfeletti
Iwanaga Daiji
Zero-G
manga 2013-2020
A könyvesboltban dolgozó Mikado mindig látta az ijesztő dolgokat, csak úgy tett, mintha észre sem venné őket, de találkozott egy
ördögűzővel, Hiyakawával. Mikado kénytelen segíteni Hiyakawának, miközben rájön, hogy egész jó kis meló ez. Minden jól megy, amíg bele nem
futnak egy hidegvérű gyilkossági ügybe.
Stúdió korábbi munkái: Tenkuu Shinpan, Tsugu Tsugumomo
Mangaka: Yamashita Tomoko

SELECTION PROJECT
Hiramaki Daisuke

zene
Doga Kobo

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

Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi
vegyes média projekt

Az anime a Kadokawa és a Doga Kobo Idol x Audition x Reality
Show című műsorából készül.
A Selection Projekt a legnagyobb lehetőség, hogy valakiből idol
legyen, itt született a legendás Amazawa Akari is. Miyama Suzune, aki
sokat betegeskedik, a kórházi ágyban is őt hallgatta, erőt adott neki és
inspirálta, hogy a nyomdokaiba lépjen. Az alsó középsuli utolsó nyarán
Suzune részt vesz a 7. Selection Projectben. A több ezer jelöltből csak
kilencet választanak ki.

Itou Ryouta

vígjáték, romantika, slice of life
Doga Kobo
manga 2018-?

Igarashi egy irodai alkalmazott, aki keményen dolgozik. A felettese, Takeda állandóan bosszantja, és mégis egyre közelebb érzi magát
hozzá. Mindennaposak a vicces szerencsétlenségek és a romantikus pillanatok, miközben Igarashi próbál egyensúlyt találni a munka, az élet és
a szerelem között.
Stúdió korábbi munkái: Maoujou de Oyasumi, Houkago Teibou Nisshi
Mangaka: Shiromanta

Rendező korábbi munkái: Koisuru Asteroid
Stúdió korábbi munkái: Maoujou de Oyasumi, Houkago Teibou Nisshi

< Tartalomjegyzék
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anime szezon
Shikizakura
Sugai Shinya

akció, dráma, sci-fi
Sublimation

Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
original

Miwa Kakeru egy normál középiskolás, de egy furcsaság miatt egy
természetfeletti csata frontvonalába kerül egy Oni ellen. Egy erős csatapáncél, a Yoroi segítségével csatlakozik az Oni ellen harcoló elit csapatba, hogy megvédje az emberiséget a másvilági fenyegetéstől. A csapat feladata, hogy megvédjék Myojin Ookát, egy papnőt, aki a világot
megmentő kiválasztott. Shikizakurában végre kell hajtani egy rituálét,
ami összeköti a spirituális és a fizikai világot, mely valahol a cseresznyevirágok és a színes őszi levelek között van.

akció, kaland, vígjáték, fantasy, hárem
Okumura Yoshiaki feel., Children’s Playground light novel 2014-?
. Hiiragi Seiichi az iskolai hierachia alján van. Egy nap azonban az
egész iskola átkerül egy fantasy világba. Amíg a rituálé elkészül, az osztály csapatokba verődik, csak Seiichi marad egyedül. Miután átkerülnek,
az első dolog, amit főhősünk megeszik, az Evolúció gyümölcse, mely
egyből megváltoztatja az életét.
Rendező korábbi munkái: Element Hunters, Juusen Battle Monsuno
Stúdió korábbi munkái: Bokutachi no Remake, Oregairu

Rendező korábbi munkái: Dragon’s Dogma, Walking Meat
Stúdió korábbi munkái: Dragon’s Dogma, Walking Meat

Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo Oidasareta node, Henkyou de Slow Life suru Koto ni Shimashita

kaland, fantasy, shounen, slice of life
Hoshino Makoto
Wolfsbane, Studio Flad
light novel 2018-?

A hős Red, nem tudott csatlakozni a harchoz, ezért kivágták a csapatból. Rednek fogalma sincs, mekkora pánikot keltett hirtelen távozása, mivel izgatottan dolgozik új gyógynövény boltjának megnyitásán. Az
elégedetlen hős új, csodálatos élete hamarosan elkezdődik.

Rendező korábbi munkái: King’s Raid, UtaPri: Maji Love Revolution
Stúdió korábbi munkái: Battle Athletess, Dame x Prince Anime Caravan
Író: Zappon

< Tartalomjegyzék

Shuumatsu no Harem
Nobuta Yuu

ecchi, hárem, sci-fi, shounen
Studio Gokumi, AXsiZ

manga 2016-?

Tokió, 2040. Reito gyógyíthatatlan betegségben szenved és szeretne találkozni gyerekkori barátjával, Erisával, majd elhatározza, hogy
„hideg álomba” merül, a gyógyulása érdekében. Öt évvel később ébred
fel, és a világ hatalmas változáson ment át. Az MK (Male Killer) vírus a
férfiak 99,9%-át megölte. Így lett a szuperhárem, 5 milliárd nő jut 5 férfira. Egyikük Reito, akinek kötelessége „párosodni”, az emberiség túléléséért. Hárem élet jön a pandémia után. Közben Reitónak egy összeesküvéssel is meg kell küzdenie.
Rendező korábbi munkái: High School Fleet, Maesatsu!
Stúdió korábbi munkái: Maesetsu!, Endro!
Mangaka: LINK, Shono Kotaro

AniMagazin / 026

anime szezon
Taishou Otome Otogibanashi

takt op.Destiny

vígjáték, történelmi, romantika, shounen, slice of life
Hatori Jun
SynergySP
manga 2015-2017

Itou Yuuki

akció, zene, sci-fi
Mappa, Madhouse

vegyes média projekt

A Taisho korszakban járunk, Tamahiko, akiből kiábrándultak a szülei, miután elvesztette jobbkezét egy balesetben, rehabilitáció fedősztori alatt elköltözik. Visszahúzódó és pesszimista életet él, amikor egy
nap egy nő, Yuzuki kopogtat az ajtaján. Elmondása szerint az apja küldte
feleségének. Egy szerelmi történet, ami a 100 évvel ezelőtti Japánba
kalauzol.

.Egy fekete meteorit becsapódása teljesen megváltoztatta a világot. Furcsa, „D2”-nek nevezett szörnyek jönnek ki belőle, akik betiltják a
zenét, mert csak ez tudja legyőzni őket. Ám vannak fiatal lányok, akiben
megvan a zene ereje, a „Musicart”-ok.
2047-ben járunk Amerikában, ahol Takt egy Conductor és partnere egy Musicart, Destiny. Takt célja, hogy visszatérjen a zene a világba,
Destiny pedig el akarja pusztítani a D2-t.

Stúdió korábbi munkái: Initial D Final Stage, 12-sai
Mangaka: Kirioka Sana

Rendező korábbi munkái: Granblue Fantasy, Nanoha ViVid
Stúdió korábbi munkái: Sonny Boy, Zombieland Saga

TESLA NOTE
Fukuda Michio

akció, shounen, thiller
Gambit

Tsuki to Laika to Nosferatu
manga 2021-?

A T küldetés egy titkos művelet, hogy megmentsék a világot. A
ninjának képzett Negoro Botan csatlakozik a kitűnő kémhez, Kurumához
és csapatához. Feladatuk, hogy visszaszerezzék Nikola Tesla örökségét,
a Tesla kristályokat. Vajon a csapatnak sikerül szembeszállnia más ország
ügynökeivel a kristályokért?
Rendező korábbi munkái: Hyakko, Nurarihyon no Mago 2
Mangaka: Nishida Masafumi (Tiger&Bunny), Kubo Tadayoshi

Yokoyama Akitoshi

sci-fi, űr, vámpír
Arvo Animation

light novel 2016-?

A tíz éves háború kettészakította a világot két nagyhatalomra, a
Zirnitrai Köztársaság Uniójára és az Arnaki Egyesült Királyságra. E két állam, most űrversenybe kezd. Az unió bejelenti a Project Mechtatot, ami
terv az emberes űrmisszióra. Ennek elérése érdekében megalapítják a
Laika 44 várost, ahol kozmonautákat képeznek és titokban tudósok dolgoznak. Főszereplőnk Lev Leps, a tartalékos űrhajós és társa a vámpír,
Irina Ruminescu. Ő lesz a tesztalany, Lev pedig figyeli Irina kiképzését.
Rendező korábbi munkái: Photokano, Cutei Honey Universe
Stúdió korábbi munkái: Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai!
Író: Masano Keisuke

< Tartalomjegyzék
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anime szezon

Folytatások az őszi szezonban

Visual Prison
Furuta Jouji

zene, természetfeletti, vámpír
A-1 Pictures

original

Yuki Ange meglehetősen magányos; mivel nincs igazán családja
sem, elhagyja szülővárosát. Régóta szeretné látni egy művész előadását, ezért Harajukuba megy, ahol tanúja lesz egy visual kei csatának, az
Eclipse és a LOS † EDEN között. Az előadás közepén hirtelen intenzív
fájdalom éri.
Rendező korábbi munkái: elDLIVE, Saint Seiya: Soul of Gold
Stúdió korábbi munkái: B86, SAO

Waccha PriMagi!
Satou Junichi

mágia, zene
Tatsunoko, Dongwoo A&E

86 EIGHTY-SIX 2nd Cour

Hanyo no Yashahime: Ni no Shou

Isekai Shokudou 2

Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu 2nd Cour

original

Hibino Matsui a PriMagiról álmodozik, ami egy show, ahol egyesül
a zene, a tánc, a divat és a varázslat. Egy nap egy igazi bajkeverő, Myamu
egy másik világból a partnerévé szegődik, és így ketten célba veszik a
színpadot, hogy a legnagyobb sztárok legyenek a PriMagiban
Rendező korábbi munkái: Aria, Kaleidostar, Tamayura
Stúdió korábbi munkái: Kiratto Pri☆chan, King of Prism

< Tartalomjegyzék
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