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 A történet főszereplői az alacsony és csendes Aharen Reina és 
Raidou, akik egymás mellett ülnek az osztályban. Aharen nem túl jó az 
emberek közti távolság felmérésében, Raidou pedig először némi távol-
ságot érzett közöttük. De egy nap, amikor Raidou felvette Reina radírját, 
ez a táv hirtelen túlságosan is lerövidült. A „túl távoliról” a „túl közelire”.

Rendező korábbi munkái: Noblesse, Jitsu wa Watashi wa
Stúdió korábbi munkái: Nekopara, Urasekai Picnic

 Aoi Ashito középiskolás, aki Ehimében él, és egy focicsapat éljáté-
kosa. Egy nap elvesztik a középsuli utolsó bajnokságát, így Ashito bána-
tában végigfut az óceán partján, ahol egy férfiba botlik, aki nézte a mecs-
cset. Ő Fukuda Tatsuya, aki a J-Liga vezető egyesületének, a Tokyo City 
Esperion FC gimnazista korú csapatának edzője. Meglátja Ashitóban a 
potenciált, és felvázolja terveit. Tatsuya lényegében a világ legjobb csa-
patát akarja összeszedni, így Ashito hallva az ajánlatot, Tokióba indul. 

Rendező korábbi munkái: Kulcsanimátor: Fate/Grand Order: First Order, 
Soul Eater
Stúdió korábbi munkái: Haikyuu!!, Kaizoku Oujo, Yuukoku no Moriarty

 2062-t írunk. Húsz év telt el a tömeges munkaerő automatizáció 
projekt bukása után. Artemis a projekt magját képező AI viszont elhatá-
rozza, hogy megtámadja az emberiséget. Egy lány, Empress, egy föld-
alatti kutatólaborban ébred. Ő az egyike az emberiség őrzőinek, habár 
emlékei nincsenek. Artemis egy liftet épít a Hold és a Föld között, Emp-
ress feladata, hogy elpusztítsa, mielőtt elkészülne, különben egy sereg-
nyi gép érkezik a Földre.

Rendező korábbi munkái: Grisaia no Kajitsu, Azur Lane, Rewrite
Stúdió korábbi munkái: 5-toubun no Hanayome, Azur Lane

Aharen-san wa Hakarenai Ao Ashi

Birdie Wing -Golf Girls’ Story- Black★★Rock Shooter: Dawn Fall

vígjáték, iskola, shounen
Yamamoto Yasutaka FelixFilm manga 2017 - ?

seinen, sport
Satou Akira Production I.G manga 2015 - ?

sport
Inagaki Takayuki BN Pictures original

akció, dráma, szupererő
Tanaka Motoki Bibury Animation Studios egyéb

 Amawashi Aoi és Eve fiatal golfjátékosok. Mindketten más közeg-
ből jöttek és a játékstílusuk is teljesen ellentétes. Együtt felforgatják a 
golf világát.
 
Rendező korábbi munkái: Rosario to Vampire, Sunabouzu
Stúdió korábbi munkái: Gintama: The Final, Mairimashita! Iruma-kun
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 Murao Junpei alsó-középiskolás, aki imádja a balettet, de abba-
hagyja apja halála után, mert igazi férfivá kell válnia. De egy nap a gyö-
nyörű új diák, Miyako Godai jelenik meg előtte. Miyako észreveszi Junpei 
balett iránti szeretetét, és megkéri, táncoljon vele. Miyako unokatest-
vérével, Ruou Morival elkezdi karrierjét, és célja, hogy a világ legjobbja 
legyen.

Rendező korábbi munkái: Zombieland Saga: Revenge, Bishoujo Senshi 
Sailor Moon Crystal
Stúdió korábbi munkái: Shingeki no Kyojin: The Final, Chainsaw Man, 
Re-Main

 Irino Nagomu tíz év után ismét hazatér Kiotóba, mert az apja kór-
házba került. Alig várja, hogy átvegye a Ryokushou-t, a családi édesség-
boltot, de helyette arra kérik, hogy legyen apafigura Yukihira Itsukának, 
akit mindenki az utódnak hív.

Rendező korábbi munkái: Acchi Kocchi, Ao no Kanata no Four Rhythm, 
Centaur no Nayami
Stúdió korábbi munkái: Isekai Cheat Magician, Hitorijime My Hero, 
Etotama

 Amikor Arc felébred, rádöbben, hogy egy másik világba került egy 
olyan karakterbe, aki az általa játszott MMO-ban van. Megnézve magát 
(kívül páncél, belül csontváz), észrevette: ő a csontváz lovag. Ha ez kide-
rül, összekeverhetik egy szörnnyel is akár. Arc zsoldossá válik, azonban ő 
nem az az ember, aki csak úgy áll és nézi, ha valami gonoszság szemtanú-
ja lesz. 

Rendező korábbi munkái: Hypnosis Mic, Hataraki Man
Stúdió korábbi munkái: Super Cub, Gaikotsu Kishi-sama, 
Tadaima Isekai e Odekakechuu

Dance Dance Danseur Deaimon

Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu

dráma, seinen 
Sakai Munehisa MAPPA manga 2015 - ?

seinen, slice of life
Oizaki Fumitoshi Encourage Films manga 2016 - ?

akció, fantasy
Ono Katsumi Studio Kai, Hornets light novel 2015 - ?

 A távoli jövőben, amikor a Föld népessége csökkenni kezdett, ki-
fejlesztettek egy AI-t, ami megmenti a fajokat, és irányítja az ökosziszté-
mát. A géntechnológia segítségével embereket, vadállatokat, mágikus 
lényeket stb. hoztak létre, akiknek fallal elválasztott klasztereket alkot-
tak, így mindegyikben a rá jellemző kultúra alakult ki. Életüket és a rend-
szert folyamatosan figyeli az AI, hogy biztosítsa a túlélést. 

Rendező korábbi munkái: Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi…,Slow Start
Stúdió korábbi munkái: Kuutei Dragons, Ajin, Sidonia no Kishi

Estab Life: Great Escape

sci-fi
Hashimoto Hiroyuki Polygon Pictures original
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 A világban háromféle gyógyászati iskola terjedt el: a nyugati, a ke-
leti és az „ének gyógyászat”. A dallal való gyógyítás egy különleges tech-
nika, ami nemcsak a betegek, hanem az orvosok mentális egészségét 
is javítja. Az ilyen „gyógyítók” kérésre jellennek meg, hogy segítsenek a 
pácienseken és orvosokon. Az anime ezen lányokat mutatja be tréning 
közben, a Karasuma Énekgyógyászati Intézetben.

Rendező korábbi munkái: FMA: Brotherhood, Code:Breaker
Stúdió korábbi munkái: A3!, Princess Principal

 Hiyori elhagyta szülővárosát szenvedéllyéért, az atlétikáért és 
beiratkozik a Tokiói Sakuragaoka Gimnáziumba. Részmunkaidős állást 
keresve végül osztálytársai managere lesz: Someya Yujiroé és Shibasaki 
Aizoé (LIPxLIP tagok). A történet körülöttük zajlik.

Rendező korábbi munkái: High School Fleet (epizód rendező)
Stúdió korábbi munkái: Yuru Yuri, Release the Spyce

 Yuzuki Shidou másodéves gimnazista, aki nem találja igazán, mit 
szeretne csinálni, és a szülei csak azt mondogatják: „Tanulni! Tanulni!” 
Sok gondja van tehát, de megjelenik egy tündér, Blublu-kun, akitől Yuzu-
ki különféle leckéket kap. Mindeközben boldoggá teszi a körülötte lévő 
embereket, ami közelebb viszi, hogy megtalálja az álmát.

Rendező korábbi munkái: ?
Stúdió korábbi munkái: -

Healer Girl

Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto Jyoshikousei to Mahou no Note

zene
Irie Yasuhiro Studio 3Hz original

vígjáték, dráma, romantika, iskola
Hashimoto Noriko Lay-duce zene alapján

fantasy
? Noovo könyv

 A történet egy lóverseny akadémián játszódik, ahol a fiúkat zsoké-
nak képezik ki, és ahová nem könnyű bekerülni. Arimura Yu, volt idol első 
látásra beleszeretett a lóversenybe, és be akar iratkozni az akadémiára. 
Itt van még Kazanami Shun, aki egy szigeten nőtt fel, és a lóversenyt 
csak a rádióból ismeri. Amane pedig egy nemesi családból jön, Angliából, 
az apja zsoké volt, és már több lovas akadémiát megjárt. Az anime e há-
rom 15 éves fiú történetét mutatja be.
 
Rendező korábbi munkái: Yagate Kimi ni Naru, Lord El-Melloi II
Sei no Jikenbo
Stúdió korábbi munkái: Yuru Yuri, Release the Spyce

Gunjou no Fanfare
sport

Katou Makoto Lay-duce original



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 032

anime szezon

 A legjobb „szívtipró barátnő” megjelenik. A szerencsétlen Izumi 
barátnője az osztálytársa, Shikimori. Szép, kedves és mindig boldog, ami-
kor Izumival van. Aranyos és szeretni való lány, de amikor Izumi bajba 
kerül, átváltozik menő „szívtipró barátnővé”!
 A cuki és menő Shikimori, Izumi és barátaik mókás napjai sosem 
érnek véget ebben az 1000%-osan romantikus vígjátékban.

Rendező korábbi munkái: ?
Stúdió korábbi munkái:  Selection Project, Maoujou de Oyasumi

 Aikawa Fudo és Magahara Desumi a hősies, valamint a gonosz 
szervezet vezetői. Szerelmük vajon túléli az örökké tartó háborút, ami-
kor az egyik világbékét, a másik a világ feletti uralmat akarja?

Rendező korábbi munkái: Youjo Shachou
Stúdió korábbi munkái: Jaku-Chara Tomozaki-kun, Hige wo Soru

 Ebben a fantasy és kaland animében Karlát ismerhetjük meg, 
egy dark elf papnőt, aki sokat fektetett az inzultáló képességei-
be. Vele van Alvin, a lovag, akinek el kell viselnie társa bohóckodását.
 
Rendező korábbi munkái: Koihime†Musou, Mangirl!
Stúdió korábbi munkái: Cosplay Rakuen

Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

Koi wa Sekai Seifuku no Ato de Kono Healer, Mendokusai

vígjáték, romantika, slice of life
? Doga Kobo manga 2019 - ?

akció, vígjáték, ecchi, mágia, romantika, shounen
Iwata Kazuya project No.9 manga 2019 - ?

akció, kaland, vígjáték, fantasy
Nakanishi Nobuaki Jumondou webmanga 2019 - ?

 A gimnazista Umino Nagi végre találkozik biológiai szüleivel, mivel 
babaként összecserélték egy másik gyerekkel. A nagy találkozó napján 
összefut Amano Erikával, egy elit lányiskola tanulójával, aki ráveszi Na-
git, játssza el a barátját, hogy elkerülje a házasságot. Azonban nem elég, 
hogy ők az összecserélt gyerekek, el is jegyezték egymást, amibe a szü-
lők is beleegyeztek, így most a két fiatal együtt él. Nagi viszont az osz-
tálytársába, Segawa Hiróba szerelmes, Erika pedig fellázad apja ellen, 
ezért a pár megyezik, hogy nem jönnek össze rendesen.

Rendező korábbi munkái: Karakai Jouzu no Takagi-san, Mashiro no Oto
Stúdió korábbi munkái: Taishou Otome Otogibanashi, Mashiro no Oto
 

Kakkou no Iinazuke
vígjáték, hárem, romantika, shounen

Akagi Hiroaki Shin-Ei Animation, SynergySP manga 2020 - ?
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 Mizushima Ryo felvételt nyer egy neves tollaslabda suliba, a Yoko-
hama Minato gimnáziumba. Egyedi személyiségű csapattagjai vannak, 
mint az ikerpár, a menő visszatérő vagy a jóképű ász, aki szereti Ryo test-
vérét. Erőfeszítés, barátság, győzelem fonódik össze a csapattársak és a 
riválisok között. Egy izgalmas történet, ahol egy ismeretlen gimis elindul 
a világ legjobbjává válásának útján.
 

Rendező korábbi munkái: Blade & Soul, Zunda Horizon
Stúdió korábbi munkái: Isekai Shokudou, Odd Taxi, 
Yaku nara Mug Cup mo

 Nem emlékszem. Ki vagyok? Mi vagyok? Seville egy mágia aka-
démia diákja, akinek semmi emléke sincs. Nem érti, miért van itt, és az 
akadémián töltött idő is olyan üres. Nem ismeri a kemény munkát, így a 
jegyei is a legalacsonyabbak. Egy nap az iskola igazgatója, Albus egy ve-
szélyes tréningre kötelezi Seville-t. Terjesztenie kell a mágia használatát 
egy olyan helyen, ahol boszorkányüldözést tartanak. Mindössze néhány 
év telt el az egyház és a boszorkányok háborúja óta, és a világ továbbra 
sem fogadta el teljesen a mágiát.

Rendező korábbi munkái: Kanojo mo Kanojo, Adachi to Shimamura
Stúdió korábbi munkái: 5-toubun no Hanayome, Dagashi Kashi 2

 Ebben a világban az onik és az emberek együtt élnek. Három oni 
lesz a főszereplőnk, akik átjelentkeznek egy tokiói középiskolába. Arra 
törekednek, hogy javítják az onikról alkotott képet, amihez a kulcselem, 
egy oni alsónadrág, vagyis Onipan!.

Rendező korábbi munkái: Love Lab, Himouto! Umaru-chan
Stúdió korábbi munkái: Ousama Ranking, Vivy: Fluorite Eye’s Song

Love All Play

Mahoutsukai Reimeiki Onipan!

iskola, shounen, sport
Takeuchi Hiroshi Nippon Animation, OLM regény

akció, kaland, vígjáték, fantasy
Kuwahara Satoshi Tezuka Production light novel 2018 - ?

vígjáték, démon
Oota Masahiko WIT Studio original

 Mélyen a hegyekben egy csapat kunoichi (női ninja) élt, nevük 
Akane klán. A kunoichik kisebb csapatokra oszlottak, és így gyakorolják 
képességeiket. Az Akane klánnak van egy alapszabálya: „férfiakkal kap-
csolatba kerülni tilos”. Tsubaki az egyik legjobb kunoichi tanonc, remek 
képességekkel, mindenki bízik benne. Ám Tsubaki tilosban jár, szeretne 
találkozni egy férifival. Minél többet gondol rá, annál jobban hatalmába 
keríti ez az érzés. Mit kellene tennie vele? 

Rendező korábbi munkái: Boku no Hero Academia (epizód rendező)
Stúdió korábbi munkái: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru,
Wonder Egg Priority, Horimiya

Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi
akció, vígjáték, shounen, slice of life

Kakuchi Takudai CloverWorks manga 2018 - ?
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 A sors és a reinkarnáció elszakítja a zseniális stratégát, Kongmin-
get a háború dúlta ősi Kínából a modern Shibuyába. Egy életnyi háború 
után Kongming utolsó kívánsága, hogy egy békés világba kerüljön, így 
kétezer évvel később, teljesen más világban találja magát. Találkozik Ei-
kóval, egy amatőr zenésszel, akinek nagy álmai vannak, és barátságot 
kötnek. Eiko helyi ismereteivel segít Kongmingnek eligazodni ebben a 
világban, cserébe pedig Kongming stratégiai tudását bevetve segít Eikó-
nak elérni a sztárságot.

Rendező korábbi munkái: Shirobako Movie, Sakura Quest (epizód 
rendező)
Stúdió korábbi munkái: Shiroi Suna no Aquatope, Shirobako, A3!

 15 éve a démonkirály vereséget szenvedett és békéssé vált. Koto-
ne iskola után mágus lett, és felkereste a királysághoz tartozó RPG Real 
Estate-et, hogy új otthont találjon. Valójában az RPG Real Estate lett Ko-
tone munkahelye is, így a félember Fa-val, a pap Rufuriával és a katona 
Rakirával együtt segítenek új otthont találni az új ügyfeleknek.

Rendező korábbi munkái: Sewayaki Kitsune no Senko-san, Ikebukuro 
West Gate Park
Stúdió korábbi munkái:  Senpai ga Uzai Kouhai no Han, Maoujou de 
Oyasumi

 Amikor Fushihara-san éjfélig dolgozik, egy hangot hall, ami azt 
mondja: „menj el most…” A hang egy kis szellemtől, Yurei-chantól jön. 
Azt szeretné, hogy az egészsége miatt menjen haza, de nem igazán akar, 
mert szereti Yurei-chan cukiságát.

Rendező korábbi munkái: ?
Stúdió korábbi munkái: Jaku-Chara Tomozaki-kun, Hige wo Soru.

Paripi Koumei

RPG Fudousan Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai.

vígjáték
Honma Osamu P.A. Works manga 2019 - ?

vígjáték, fantasy, slice of life
Koshida Tomoaki Doga Kobo 4-koma manga 2018 - ?

vígjáték, slice of life, természetfeletti
? project No.9 manga 2019 - ?

 Az irodai dolgozó, Leon reinkarnálódik egy randiszimulátor játék-
ba, ahol a nők uralkodnak, és csak szépfiúk ülhetnek az asztalnál. Leon-
nak pedig van egy szuper képessége, mindenre emlékszik az előző éle-
téből, így tudja a teljes végigjátszást. Vajon Leon képes megváltoztatni 
ennek a világnak a rendjét?

Rendező korábbi munkái: Uzaki-chan wa Asobitai!, DRAMAtical Murder
Stúdió korábbi munkái: Tantei wa Mou, Shindeiru., Uzaki-chan wa 
Asobitai!

Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu
fantasy, hárem, romantika, iskola

Miura Kazuya ENGI light novel 2018 - ?
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Réges-régen a világot káoszba taszították egy másik világból érkező em-
berek, akik különleges erővel rendelkeztek. Ők „Az elveszettek”. Hogy 
fenntartsák a békét, „A hóhéroknak” meg kell őlniük „Az elveszetteket”. 
A történetben megismerjük a „hóhér” Menou-t, aki tiszta, őszinte és 
erős, valamint az „elveszett” Akarit, akinek rendkívüli képessége van.

Rendező korábbi munkái:  Honzuki no Gekokujou (Rendező asszisztens)
Stúdió korábbi munkái: Baraou no Souretsu, Edens Zero

 Amikor a világ összes nemzete zárt ajtók mögött zajló informá-
ció-háborúban volt, Ostania és Westalis évtizedek óta hidegháborúban 
álltak egymással. A westalisi hírszerzési hivatal a legtehetségesebb ké-
mét, Twilightot küldi, hogy figyelje meg Donovan Desmondot, az Osta-
niai Nemzeti Egység Párt vezetőjét. Egy hét alatt a kémnek össze kell 
hozni egy családot, hogy részt vehessen egy elit eseményen. Az örök-
befogadott lányáról kiderül, hogy gondolatolvasó, a felesége, Yor pedig 
bérgyilkos. Igazi kilétüket titkolva élnek együtt.

Rendező korábbi munkái: Dororo, Mobile Suit Gundam Unicorn, 
Shoukoku no Altair
Stúdió korábbi munkái: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, Horimiya, 
Ousama Ranking

 
 Ushio halálhírére Shinpei visszatér szülővárosába, Wakayamába, 
ahol újra találkozik a gyerekkori barátja családjával. A temetés lezajlott, 
de a felszín alatt valami különös dolog készülődik a szigeten. Vajon mifé-
le rejtély vár a főszereplőre ezen a félreeső helyen?

Rendező korábbi munkái: Komi-san wa, Comyushou desu., 
Uchuu Kyoudai
Stúdió korábbi munkái: Isekai Shokudou 2, Odd Taxi

Shokei Shoujo no Virgin Road

SPY x FAMILY Summer Time Render

akció, kaland, fantasy
Kawasaki Yoshiki J.C.Staff light novel 2019 - ?

akció, vígjáték, shounen
Furuhashi Kazuhiro WIT Studio, CloverWorks manga 2019 - ?

rejtély, shounen, természetfeletti
Watanabe Ayumu OLM manga 2017 - 2021

 Varvatos a történelem legerősebb démona, mindent elért, amit 
királyként lehetett. De mivel magányos volt, egyszerűbb életre vágyott. 
Néhány ezer évvel később újjászületett egy farmerként, Ard Meteor né-
ven. Ám addigra a mágikus civilizáció hanyatlott, és a mágia gyengébb 
lett. Gyerekkori barátjával, Ireenával beiratkozik a Mágia Akadémiára, 
ahol sok ember próbál közelebb férkőzni hozzá. Pedig a világban a dé-
monok bújkálnak. Vajon a korábbi démonúrnak sikerül elérnie a békés 
életet?

Rendező korábbi munkái: Masamune-kun no Revenge, Meikyuu Black 
Company
Stúdió korábbi munkái:  Iwa Kakeru!, Jahy-sama, Non Non Biyori Nonstop

Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei suru
akció, fantasy, iskola

Minato Mirai Silver Link, Blade light novel 2018 - ?
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Folytatások a tavaszi szezonban

Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol 2 Tate no Yuusha no Nariagari Season 2Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic Kingdom 4th season

 Miután megmentette a világot a legerősebb hős, Leo, valahogy 
nem akart a békés emberi világban élni. Túl erős volt. Száműzöttként 
a legyőzőtt démonkirály seregében talált állást. A seregnek sok gond-
ja van: sok munka, pénzügyi problémák stb. Leo azon kezd el dolgozni, 
hogy jobban működjön a sereg, így újra találkozik Echidnával, és meg-
kérdezi, miért támadta meg az emberi világot. Váratlan történetre derül 
fény.

Rendező korábbi munkái: Shuumatsu no Harem, Maesetsu!
Stúdió korábbi munkái: Kuma Kuma Kuma Bear, Assassins Pride

Yuusha, Yamemasu

akció, kaland, vígjáték, fantasy
Nobuta Yuu EMT Squared light novel 2017 - ?

 A gimis Katagiri Yuuichi mindennél többre értékeli a barátságot, 
és élvezi az életet közeli barátaival, Sawagiri Shihóval, Mikasa Tenjivel, 
Shibe Makotóval és Kokorogi Yutorival. Belekeverednek egy veszélyes 
játékba, ez a Tomodachi Game. Az egyetlen út, hogy győzzenek a játék-
ban, ha nem kételkednek egymásban. Számukra könnyűnek kéne lennie. 
Elárulnád őket vagy megbíznál a barátaidban? Az emberek igazi termé-
szete kerül felszínre ebben a pszichológiai játékban. 

Rendező korábbi munkái: Hataraku Saibou!!, Warau Salesman New
Stúdió korábbi munkái: Planetarian: Snow Globe, Isekai Maou to 
Shoukan Shoujo

Tomodachi Game
játék, pszichológiai

Ogura Hirofumi Okuruto Noboru manga 2013 - ?

https://anilist.co/anime/133891/Love-Live-Nijigasaki-Gakuen-School-Idol-Doukoukai-2/
https://myanimelist.net/anime/48916
https://anilist.co/anime/111321/Tate-no-Yuusha-no-Nariagari-Season-2/
https://myanimelist.net/anime/40356
https://anilist.co/anime/125367/Kaguyasama-wa-Kokurasetai-Ultra-Romantic/
https://myanimelist.net/anime/43608
https://anilist.co/anime/140350/Kingdom-4/
https://myanimelist.net/anime/50160

