anime

TÉLI SZEZON
Összeállította: Hirotaka

anime szezon
Akebi-chan no Sailor-fuku
Kuroki Miyuki

iskola, slice of life
CloverWorks

Baraou no Souretsu
manga 2016 - ?

Akebi Komichi vidéken él a családjával. Felvételt nyer az előkelő
Roubai Akadémiára és mindössze két dolgot szeretne: iskolai egyenruhát viselni és száz barátot szerezni!
Rendező korábbi munkái: The iDOLM@STER SideM
Stúdió korábbi munkái: Shadows House, Wonder Egg Priority

dráma, történelmi, romantika, shoujo, természetfeletti
Suzuki Kentarou
J.C.Staff
manga 2013 - ?

Richard, az ambíciózus York ház harmadik fia úgy véli, hogy meg
van átkozva élete végéig. De tényleg a sors vezeti a személyes pusztulás
felé, vagy a saját vágyai? Ez a sötét fantasy Shakespeare III. Richárd című
műve alapján bemutat egy embert, aki király lehetne világok, osztályok,
a jó és a rossz között. Készüljetek a Rózsák háborújára!
Rendező korábbi munkái: Kud Wafter, Satsuriku no Tenshi
Stúdió korábbi munkái: Shinigami Bocchan to Kuro Maid, Gokushufudou

Cue!
Katagai Shin

Dolls' Frontline
zene
Yumeta Company & Graphinica

játék

Az anime a Liber Entertainment azonos nevű mobiljátéka alapján
készül, amiben a játékos feltörekvő seiyuuket képez ki.
Rendező korábbi munkái: Akkun to Kanojo, Re:Stage! Dream Days♪
Stúdió korábbi munkái: Akkun to Kanojo, Shuumatsu no Walküre

Ueda Shigeru

akció, dráma, katonaság, sci-fi
Asahi Production

játék

2060. Földünk a távoli jövőben, bár alternatív idősíkon. Egy katonai baleset következtében elterjedt betegség, valamint a nukleáris háború miatt a bolygó lényegében lakhatatlan, a régmúlt nagy nemzetek
csak árnyékai önmaguknak. A munkára és harcra tervezett androidok létfontosságúak, cserélhetőek, eldobhatóak. Ők a Tactical Dollok (T-Dolls),
akiket magán katonai vállalatok használnak a frontvonalban. A játékban
egy új parancsnok szerepét ölthetjük magunkra, irányítva a T-Dollokat.
Rendező korábbi munkái: Gekidol: Actidol Project, Peach Boy Riverside
Stúdió korábbi munkái: Peach Boy Riverside, Tenchi Souzou Design-bu

< Tartalomjegyzék
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anime szezon
Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
Yamai Sayaka

kaland, vígjáték, fantasy
OLM Team Yoshioka

Futsal Boys!!!!!
manga 2019 - ?

Egy unalmas öregember és jóképű barátja átkerülnek egy másik
világba egy meztelen istennő által. De az istennő hibája miatt az öreg
egy szép lánnyá alakul. Hogy visszakapja a testét, kalandra indul a legjobb barátjával, hogy legyőzzék a démon királyt.
Rendező korábbi munkái: Odd Taxi (epizódrendező)
Stúdió korábbi munkái: -

Machitani Shunsuke

A futsal hatalmas népszerűségnek örvend. A főszereplő Yamato
Haru az U18-as bajnokságot nézni, és nagy rajongója egy japán játékosnak, Tenouji Tokinarinak. Csatlakozik a Koyo akadémia futsal csapatához, hogy ő is olyan játékos legyen, mint példaképe. Barátokat szerez, és
együtt néznek szembe a riválisokkal.

Hakozume: Koban Joshi no Gyakushuu
játék

Kína, a Három királyság kora. Ebben a zivataros érában az előreláthatatlan körülmények között elpusztult 6. osztagot problémás emberekből toborozták újra. A vezető Ouki, a szelleműző Shunkyou és Teiken,
valamint a démonölő Shurei alkotnak csapatot.
Rendező korábbi munkái: Planetarian
Stúdió korábbi munkái: Plunderer, Date A Bullet: Nightmare or Queen

< Tartalomjegyzék

original

Rendező korábbi munkái: Gakuen Heaven, Hitorijime My Hero
Stúdió korábbi munkái: Ahiru no Sora, Domestic na Kanojo

Gensou Sangokushi -Tengen Reishinkifantasy, történelmi
Geektoys

Hiiro Yukina

sport
diomedéa

Sato Yuuzou

rendőrség, seinen, slice of life
Madhouse
manga 2017 - ?

Kawai egy rendőrnő, aki elégedetlen a karrierjével. Egy új női igazgató jön az állomásra, így miután eltöltött egy kis időt újdonsült példaképével, Kawai rájön, hogy mégiscsak marad a pozíciójában.
Rendező korábbi munkái: Gokusen, Mahou Sensou
Stúdió korábbi munkái: Takt Op. Destiny, Sonny Boy
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anime szezon
Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san
vígjáték, sci-fi
Quad

Saitou Hisashi

Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
manga 2019 - ?

Kuroitsu segédkutató a szuperember fejlesztési részlegen, az
Agastya nevű titkos szervezetnél, ami hősökkel harcol, akik megmentik
a világot. Kuroistunek nehéz a munkája, hála a főnöke sok kérésének.
Prezentálnia kell, új funkciókat kell kifejlesztenie a szuperembereknek,
és az eredményt adott időn, büdzsén belül kell teljesíteni. Erre jönnek
még a speciális kérések, mindezt nyaralás nélkül.
Rendező korábbi munkái: Boku wa Tomodachi ga Sukunai, Sora no
Otoshimono
Stúdió korábbi munkái: -

Koroshi Ai
Ooba Hideaki

akció, josei, romantika
Platinum Vision

light novel 2014 - ?

Dunbalf néven mindenki ismeri Kagamit a virtuális világban. Egy
éjszaka poénból egy játékbeli tárgyat használ, hogy avatárját nővé alakítsa. Meglepetésére viszont ő maga kerül az avatár testbe, így mindent
kezdhet elölről. Szóval veterán játékosként fiatal játékossá válik, aki
most épp lány, de valójában pasi.
Rendező korábbi munkái: Date A Live, Jormungand
Stúdió korábbi munkái: Tamayomi, Frame Arms Girl

Leadale no Daichi nite
manga 2015 - ?

Két bérgyilkos kerül szembe egymással. A menő fejvadász, Chateau,
valamint a rejtélyes és erős Ryang-Ha. Egymás ellenfeleivé válnak, vagyis
kellene, de valamiért Ryang-Ha elkezdi megkedvelni Chateau-t, és követi mindenhová. Szép lassan Chateau is partnerként tekint rá, ami miatt
a Ryang-Hára vadászó szervezet célkeresztjébe is bekerül. Miért került
közel Ryang-Ha Chateau-hoz? Mi Chateau titkos múltja? Két egymáshoz
nem illő bérgyilkos összefog, és a sors kerekei mozogni kezdenek.
Rendező korábbi munkái: Arad: Suming Zhi Men, Kai Byoui Ramune
Stúdió korábbi munkái: Kono Oto Tomare! Devils Line

< Tartalomjegyzék

Motonaga Keitarou

kaland, fantasy
studio A-CAT

Yanase Yuuji

kaland, fantasy
Maho Film

light novel 2019 - ?

Kagami Keina életfenntartó műszerekre van kötve egy tragikus
baleset után, egyetlen szabadsága a Leadale nevű VRMMO RPG. Egy nap
a rendszerek lekapcsolódnak, és meghal. Mikor felébred, Leadale-ben
találja magát, kétszáz évvel később.
A High elfnek, Keinának képességek nélkül, de remek adottságokkal kapcsolatot kell létesítenie az új világ lakóival, amelyben meglepetésére általa tervezett gyerek karakterek is vannak.
Rendező korábbi munkái: Himegoto, Onsen Yousei Hakone-chan
Stúdió korábbi munkái: Kami-tachi ni Hirowareta Otoko, 100-man no
Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
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anime szezon
Orient
Yanagisawa Tetsuya

akció, fantasy, shounen
A.C.G.T.

Ryman's Club
manga 2018 - ?

Egy azonosítatlan lény, a Kishin hirtelen jelent meg Japánban.
Minden híres katonai vezető meghalt a csatában, és a világ vége közeledik. Most, 150 évvel később a démonok uralják a világot, és már csak
a Bushik bandája harcol a szabadságért. Musashi és Kojiro alkotja meg
a legerősebb Bushi bandát ebben a klasszikus akcióban, ahol barátok
üldözik az álmaikat.

sport
Lidenfilms

Yamauchi Ami

original

Shiratori Mikoto gyerekként tollaslabda bajnok volt, de egy középsuliban történt hatalmas vereségen nem tudta túltenni magát. Most
a Sunlight Beverage cég értékesítési osztályán dolgozik, és csak hobbiként játszik tollaslabdát.
Rendező korábbi munkái: Tokyo Revengers (epizód rendező)
Stúdió korábbi munkái: Tokyo Revengers, Mugen no Juunin: Immortal

Rendező korábbi munkái: High School DxD, Seireitsukai no Blade Dance
Stúdió korábbi munkái: Dies Irae, Freezing
Mangaka: Ohtaka Shinobu (Sumomomo Momomo, Magi, Back Arrow)

Sabiiro no Armor -Reimeiakció, történelmi, szamuráj
Shimmei Kawahara
Kigumi
vegyes média projekt
A hadakozó fejedelemségek korában járunk Hinomotóban. Kinokuni egy felfedezetlen terület hegyekkel és tengerrel. Az erdő mélyén
van egy csoport, a Yatagarasuval a zászlajában, és lőfegyvert használnak. A nevük Saikashu. Magoichi külföldről érkezik, mert megörökölte
a Saikashu vezetői pozícióját. Saburo pedig érzi az európai hatalmi erők
nyomását, és meg akarja védeni Hinomotót.
Azok, akik sosem találkoznának, a végzet révén együtt harcolnak
a külföldi behatolók ellen.
Rendező korábbi munkái: Toufu Kozou
Stúdió korábbi munkái: -

< Tartalomjegyzék

Sabikui Bisco
Ikariya Atsushi

akció, kaland, fantasy
OZ

light novel 2018 - ?

A jövőbeli Japánban minden elrozsdásodott, és a „rozsdaszél” kipusztítja az emberiséget. Az egész világ egy sivatag, a főhős, Akaboshi Bisco pedig íjat és különleges gombákat használ. Hogy megmentse haldokló mesterét, Bisco utazásra indul, hogy megtalálja a speciális, életet adó
gombát, amit „Rozsda evőnek” hívnak. Találkozik Nekoyanagi Milóval és
együtt kalandoznak tovább. Útjukban a Saitama Vas sivatag és az elpusztult civilizáció fegyvereiből épült város áll. Milo zsenialitásának és Bisco
nyilának köszönhetően azonban bármilyen veszéllyel szembenéznek.
Rendező korábbi munkái: Fate/Zero, Akame ga Kill! (animációs rendező)
Stúdió korábbi munkái: -
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anime szezon
Sasaki to Miyano
Ishihira Shinji

iskola, boys’ love, slice of life
Studio DEEN
manga 2016 - ?

Akitaya Noriaki

akció, kaland, fantasy
J.C.Staff
light novel 2017 - ?

Úgy kezdődik, mint egy teljesen átlagos boys’ love: a rosszfiú felsőbb éves találkozik a kedves alsóbb évessel, az egyik szerelembe esik és
így tovább. Habár Miyanót a boys’ love szakértőjének tekintik, nem veszi
észre, hogy ő maga is érintett, így Sasakinak kell gondoskodni, hogy a
történetük boldog legyen.

Mathias mágikus erejét egy pecsét korlátozza, ezért úgy dönt, inkább újjászületik, hogy erősebb legyen. Ezúttal már egy erejéhez méltó
pecsétet kap. Sajnos a világ viszont nagyon szegényes a mágikus energiát tekintve, és mindenki azt hiszi, hogy a pecsét még mindig nem megfelelő. Most Mathiason a sor, hogy bebizonyítsa: mindenki téved.

Rendező korábbi munkái: Fairy Tail, Log Horizon
Stúdió korábbi munkái: Hetalia World★Stars, Sailor Moon Eternal Movie

Rendező korábbi munkái: Bakuman., Active Raid
Stúdió korábbi munkái: Shinigami Bocchan to Kuro Maid,
Gokushufudou

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, addigra pedig a világ hatalmas változáson ment át. Az MK (Male Killer) vírus a férfiak 99,9%-át megölte. Így lett a szuperhárem, amelyben 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!

< Tartalomjegyzék

Shikkakumon no Saikyou Kenja

Slow Loop
Minagi Koharu

slice of life
Connect

manga 2018 - ?

Amikor Hiyori - egy fiatal lány, akinek elhunyt apja tanította meg a
horgászás örömét - kiment a tengerpartra, hogy egyedül legyen, sosem
gondolta volna, hogy egy másik lánnyal találkozik.
Végül ő és a lány, Koharu együtt horgásznak és főznek, így ismerkednek meg egymással. Koharu rájön, hogy Hiyori az új családjával bekövetkező találkozás miatt ment egyedül a tengerhez, de micsoda véletlen... Kohari is találkozik új családjával aznap.
Rendező korábbi munkái: Stúdió korábbi munkái: Strike the Blood, Mahouka Koukou no Yuutousei
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anime szezon
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu

romantika, iskola, seinen, slice of life
Shinohara Keisuke
Cloverworks
manga 2018 - ?

Oogami Yuuma

vígjáték, fantasy
Yokohama Animation Lab

light novel 2018 - ?

Gojou Wakana babakészítő, magányosan, csendesen tengeti napjait, és csak a sulis klubszobában érzi jól magát. Wakana számára az olyan
emberek, mint a trendi, extrovertált Kitagawa Marin, olyanok, mint a földönkívüliek. De amikor Marin meglátja Wakanát varrni, azonnal rá akarja
venni a fiút titkos hobbijára, a cosplayre. Vajon Wakana tudja majd kezelni a szexi földönkívüli invázióját?

Nem könnyű zseninek lenni.
Wein herceg árulást akar elkövetni, és ugyan ki hibáztatná érte? Lehetetlen feladatnak tűnik uralkodni ezen a kicsi, szánalmas birodalmon, ami
miatt ez a szegény srác nem tud szünetet tartani. Ha elárverezi az országot, akkor végre visszavonulhat és pihenhet. Zseniális ötlet, de a terv katasztrofálisan sikerül, és véletlenül teljesen elnyeri az emberek bizalmát.

Rendező korábbi munkái: A3! Season Spring & Summer, Black Fox
Stúdió korábbi munkái: Shadows House, Wonder Egg Priority

Rendező korábbi munkái: Miru Tights, Blood-C
Stúdió korábbi munkái: Magatsu Wahrheit: Zuerst, Getsuyoubi no
Tawawa 2

Tokyo 24-ku
Tsuda Naokatsu

sci-fi
CloverWorks

Tribe Nine
original

A Távol-keleti Speciális Adminisztrációs Régió vagy más néven 24.
kerület egy mesterséges sziget a Tokió-öbölben. Shuta, Ran és Koki itt
nőttek fel. Hátterük, személyiségük teljesen más, mégis barátok lettek,
azonban egy incidens megváltoztatta a kapcsolatukat. Egy évvel később
a megemlékezésen találkozva egyszerre csörren meg a telefonjuk: egy
halottnak hitt barát szól bele és követeli, hogy döntsenek a jövőről. Azt
teszik, ami szerintük a legjobb a 24. kerületi lakosoknak.

Aoki Yuu

akció, sport
Lidenfilms

vegyes média projekt

A történet helyszíne Tokió fiktív 23 kerülete, ahol törvényen kívüli
csoportok párbajoznak egymással az „Xtream baseball” játékban, aminek tétje a presztízs.
Rendező korábbi munkái: Bean Bandit
Stúdió korábbi munkái: Tokyo Revengers, Hataraku Saibou Black

Rendező korábbi munkái: Inu x Boku SS, JoJo no Kimyou na Bouken
Stúdió korábbi munkái: Shadows House, Wonder Egg Priority

< Tartalomjegyzék
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anime szezon

Folytatások a téli szezonban

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season

JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean

Karakai Jouzu no Takagi-san 3

Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen

Mahouka Koukou no Rettousei: Tsuioku-hen

Princess Connect! Re:Dive Season 2

Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2

Vanitas no Carte 2nd Cour

< Tartalomjegyzék
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