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 Amikor még a szamurájok uralták Japánt, a Shinsengumit eltöröl-
ték és csak egy tagjuk maradt. Hét bűnözőt választottak ki, hogy a Shin-
sengumi bőrébe bújjanak. Annak érdekében, hogy  megvédjék Kiotót, a 
szigorúan titkos kettős művelet kezdetét veszi.

Rendező korábbi munkái: Kawa no Hikari, Zero kara Hajimeru 
Mahou no Sho
Stúdió korábbi munkái: Golden Kamuy, Pet, Kokkoku

 Veyron városa egy óriási lebegő metropolisz. Shuu itt vezet egy 
kis üzletet, de túlzott költekezése miatt szerény életet él. Kisara egy 
lány, aki meglátogatja Shuu irodáját és otthonát, mert aggódik érte. A 
lány dolgozik és közben iskolába jár, valamint a házimunkát is elvégzi. 
Ayano, Shuu volt barátnője egy cégnél dolgozik, ahol korábban Shuu is; 
szintén aggódik érte. Így kezdődik hármuk romantikus vígjátéka, ami a 
Csendes-óceán egyik mesterséges szigetén játszódik. 

Rendező korábbi munkái: Hunter x Hunter (2011) (epizód rendező), 
Visual Prison
Stúdió korábbi munkái: 86, Kaguya-sama wa Kokurasetai, SAO

 Fuuto Shotaro és Philip védelme alatt áll, de különös események 
történnek a város távoli részében. Egy rejtélyes szépség, Tokime jelenik 
meg és egy új gonosz rejtőzik a szeles város sötétjében. Elkezdődik Ka-
men Rider W új harca.

Rendező korábbi munkái: Kekkai Sensen (producer)
Stúdió korábbi munkái: Super Cub, Uma Musume: Pretty Derby

Bucchigire! Engage Kiss

Extreme Hearts Fuuto Tantei

történelmi, szamuráj
Hirakawa Tetsuo Geno Studio original

vígjáték, romantika
Tanaka Tomoya A-1 Pictures original

zene, sport
Nishimura Junji Seven Arcs original

akció, dráma, rejtély, rendőrség, seinen, természetfeletti
Furuya Daisuke Studio Kai manga 2017 - ?

 A történet a közeljövőben játszódik. Népszerűvé válnak a Hyper 
Sportok, amihez extrém felszerelés szükséges. Hayama Hiyori gimis éne-
kes, akinek köze sincs ezekhez a sportokhoz, de egy bizonyos incidens 
miatt közelebb kerül hozzájuk. „Ez egy történet arról, hogyan találko-
zunk a legjobb barátainkkal.”

Rendező korábbi munkái: Nurarihyon no Mago, Kyou kara Maou!, 
Samurai Deeper Kyou
Stúdió korábbi munkái: Blue Period, Tonikaku Kawaii, Arte
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 Amamiya Yuuhi minden téren teljesen átlagos. Szóval mi történik, 
amikor egy nap arra ébred, hogy egy beszélő gyík azt mondja, egy ha-
talmas kalapács van az űrben, és bármikor darabokra törheti a Földet? 
Abban kéri a segítségét, hogy harcoljon a gonosszal. Yuuhi próbál úgy 
tenni, mintha mi sem történt volna, ám egy szupererős hercegnő nem 
engedi, hogy visszatérjen megszokott életébe. Yuuhi így kalandra indul, 
hogy segítő társakra tegyen szert, és legyőzze a gonosz mágust meg a 
rémes homunkuluszait, mielőtt a Keksz kalapács elpusztítaná a Földet.

Rendező korábbi munkái: Mangirl!, Kono Healer, Mendokusai
Stúdió korábbi munkái: ?

 Kaga Michio átlagos gimis, céltalanul barangol az életben és a ne-
ten. Böngészés közben átkerül egy fantasy világba, mint egy nagy, erős 
ember, aki „csaló” erőt használ. Arra használja az erejét, hogy kalandor 
legyen, pénzt keressen és jogot formáljon lányokra, létrehozva velük 
idol-szintű szépségekből álló háremét.
 
Rendező korábbi munkái: Nisekoi:, Koufuku Graffiti
Stúdió korábbi munkái: Mieruko-chan, Ishuzoku Reviewers

 A fiatal gyógyszerész és kutató a túlzott munka miatt meghal, és 
egy alternatív középkori Európában születik újjá. Most egy 10 éves gya-
kornok a híres Királyi patikában. A társadalomban burjánzik a sarlatán-
ság, a gyógyszerészeti céheknek egyeduralmuk van, és a jó gyógyszerek 
a közember számára elérhetetlenek. A császár felismerte a problémát, 
és patikát nyitott a város sarkában, aminek segítségével eltörli a csalá-
sokat. Főszereplőnk, tudását felhasználva új, innovatív gyógyszereket 
készít, ami segít az embereknek.

Rendező korábbi munkái: Aho Girl, Fuuka, Akuma no Riddle
Stúdió korábbi munkái: Ahiru no Sora, Domestic na Kanojo, Beatless

Hoshi no Samidare Isekai Meikyuu de Harem wo

Isekai Yakkyoku

akció, fantasy, sci-fi, seinen, természetfeletti
Nakanishi Nobuaki ? manga 2005-2010

akció, kaland, ecchi, fantasy, hárem, romantika
Tatsuwa Naoyuki Passione light novel 2012 - ?

fantasy
Kusakawa Keizou diomedéa light novel 2016 - ?

 Tizenhét évvel ezelőtt Takafumi bácsikája kómába esett, de most 
visszatért. Hamarosan Takafumi két fura dologra lesz figyelmes: egy-
részt bácsikája a videójátékokat becsüli leginkább, másrészt a kóma alatt 
egy másik világban volt, mint hős. Most nemcsak, hogy egy szobában 
laknak, de Takafuminak el kell mesélnie mindent a bácsikájának, ami az 
elmúlt két évtizedben történt. Okostelefonok, nagysebességű net, mo-
dern anime és a 90-es évek traumája, a konzolháború! 

Rendező korábbi munkái: ?
Stúdió korábbi munkái: GANBARE DOUKICHAN

Isekai Ojisan

vígjáték, fantasy
? Atelier Pontdarc manga 2018 - ?
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 Kirishima Tooru a Sakuragi jakuza család jobbkeze. Munkája lehe-
tővé teszi, hogy szabadon engedje erőszakos ösztöneit, amivel elnyerte 
a „Sakuragi démon” nevet. Úgy tűnik, kontroll sincs felette. Ám egy nap 
a főnökétől, a család fejétől új feladatot kap: védje meg a lányát! Egy 
szívmelengető (vagy vérfagyasztó) történet egy kislányról és a jakuza 
testőréről.

Rendező korábbi munkái: Papa no Iukoto wo Kikinasai!, Tsukiuta. The 
Animation
Stúdió korábbi munkái: Bokutachi no Remake, Piano no Mori (TV)

 Alto a bukás szélén áll idézés tantárgyból. Belebotlik egy grimoi-
re-be, mágikus kört rajzol és megidézi a lepecsételt démont, Vermeilt, 
majd összebarátkozik vele. Ő egy félelmetes „ördög”, akitől ősidők óta 
rettegnek. Vermeil energiáját az Altóval való csókból nyeri. Lilia, Alto ba-
rátja pedig féltékeny erre, és a diákoknak is fura ez a kapcsolat. 

Rendező korábbi munkái: 3D Kanojo: Real Girl, Touken Ranbu: Hanamaru
Stúdió korábbi munkái: 3-byougo, Yajuu.: Goukon de Sumi ni Ita Kare 
wa Midara Nikushoku deshita

 Kelvin transzmigrációja során az emlékeit felcserélték különleges 
képességekre, így amnéziásan ébred egy új helyen. Első követője pont 
az az istennő, aki áthozta ebbe a világba. Kelvin kalandorként kezd új éle-
tet. Élvezi a harcot. A gonosz szellemek ősi kastélyának fekete lovagjá-
tól, a bölcs rejtett barlangjában lévő démonig minden harcában örömét 
leli. Csatlakozz ehhez az erős harcoshoz izgalmas és epikus csatáiban, 
ahol ő és társai beírják nevüket a történelembe!

Rendező korábbi munkái: Working!!, Nyanko Days
Stúdió korábbi munkái: Girly Air Force, Macross Δ

Kumichou Musume to Sewagakari

Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai wo Tsukisusumu Kuro no Shoukanshi

vígjáték, slice of life
Kawasaki Itsurou feel, GAINA manga 2018 - ?

ecchi, fantasy, iskola, shounen
Naoya Takashi Staple Entertainment manga 2018 - ?

akció, fantasy
Hiraike Yoshimasa Satelight light novel 2016 - ?

 Yuuya a Zings pop duó egyik tagja, akik a leglustább előadók a 
japán zenei iparban. Partnere minden este 110%-ra teljesít, amiért nép-
szerű is, de Yuuya hanyag és nem törődik a közönséggel sem, vagy csak 
nagyon ellenségesen. A fanok utálják, és managere is ki akarja rúgni. A 
pop idol karrier mégsem olyan könnyű, mint ahogy Yuuya képzelte. Egy 
koncert után Yuuya találkozik egy lánnyal a színpad mögött, aki mosoly-
gós, tele van energiával. A gond csak az, hogy a lány egy éve halott. A 
népszerű Mogami Asahi szelleme, akinek karrierje tragikusan rövid volt.
 
Rendező korábbi munkái: Danganronpa 3: Mirai-hen, Yuuki Yuuna wa 
Yuusha de Aru
Stúdió korábbi munkái: Shuumatsu no Harem, Maesetsu!, Toji no Miko

Kami Kuzu☆Idol
vígjáték, josei, zene, természetfeletti

Fukuoka Daiki Studio Gokumi manga 2017 - ?
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 Egy kávézó, ahol finom kávét, remek édességeket és egyebeket 
szolgálnak fel!?
 A szállítástól a zombi gyilkoláson át az óriás szörnyekkel való 
harcolásig??
 Csak ugorjon be egy konzultációra! Nem számít, mit rendel, bízza 
csak ránk!

Rendező korábbi munkái: Sword Art Online (karakterdizájner)
Stúdió korábbi munkái:  86, SAO, Visual Prison

 Hát nem a felső középiskola a legjobb hely arra, hogy felfrissítsd 
a borzalmas alsó középsulis kapcsolataidat? Nem! Hacsak nem az exed is 
ugyanoda jár, és most ő a mostohatestvéred. Aminek a béke szentélyének 
kéne lenni, most rémálom. Mindenhol ott van, nincs menekvés. De nem 
fogok veszíteni, végül is én vagyok az idősebb. Igen, mostmár egy család 
vagyunk, nem számít, mennyire szerettük egymást korábban, láttuk a 
másik oldalát és tudtuk, nem illünk össze. Szüleink kedvéért fenntartjuk 
ezt a testvérkapcsolatot, de semmi sem fog újra úgy menni, mint régen.
  
Rendező korábbi munkái: Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to 
Omotta?, Jaku-Chara Tomozaki-kun
Stúdió korábbi munkái: Jaku-Chara Tomozaki-kun, Hige wo Soru

Lycoris Recoil

Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta

vígjáték, romantika, slice of life
Adachi Shingo original manga 2019 - ?

vígjáték, romantika
Shinsuke Yanagi project No.9 light novel 2018 - ?

Az anime egy különleges osztagot mutat be: „boszorkányok, akik nem 
harcolnak”. Helyette énekelnek és táncolnak, hogy megőrizzék azok mo-
solyait, akik kénytelenek voltak elhagyni szülővárosaikat a Neuroi miatt.
 
Rendező korábbi munkái: Medaka Box, Houkago no Pleiades
Stúdió korábbi munkái:  Bishounen Tanteidan, Fate/Extra: Last Encore

Luminous Witches
mágia, katonaság, sci-fi

Saeki Shouji Shaft original

 A Kurinekotei egy kávézó, ami a birodalmi főváros ötödik kerüle-
tében található. A lányok, akik itt dolgoznak, önműködő robotok, vagy-
is automaták. Eredetileg fegyverként gyártották őket a nagy háborúra, 
ami néhány éve ért véget. Most új szerepeket keresnek a békés világban.

Rendező korábbi munkái: Grisaia no Kajitsu, Kiniro Mosaic, Azur Lane
Stúdió korábbi munkái: 5-toubun no Hanayome, Grisaia: Phantom 
Trigger

Prima Doll
sci-fi, slice of life

Tanaka Motoki Bibury Animation Studios vegyes média projekt
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  Valami nem stimmel az új cseléddel. Normális ember nem 
lehet ennyire szép, vagy főzni finom ételeket, vagy pontosan tudja mit 
akarok, mielőtt megkérdezed. Biztos varázslat, máshogy nem lehet meg-
magyarázni azt az érzést, ami szorítja a mellkasomat, amikor ránézek. 
Esküszöm, kiderítem, hogy mi teszi ezt a cselédet olyan…rejtélyessé.

Rendező korábbi munkái: Masamune-kun no Revenge, Jahy-sama wa 
Kujikenai!
Stúdió korábbi munkái: Non Non Biyori Nonstop, Iwa Kakeru!: Sport 
Climbing Girls

 A TINGS nevű idolcsapatnak nagy álmai vannak, de még csak ke-
veset értek el, és nem is túl népszerűek. A világ legjobb managere volt 
a megmentőjük, de…… „Nem érdekel a manager munka”. Az ember, 
aki megjelenik előttük Hinaki Naose, nulla motivációval. Azonban van 
egy különleges ereje…? Ebben a történetben a lányok „abszolút idollá” 
válnak.

Rendező korábbi munkái: Oregairu, Hinamatsuri (TV)
Stúdió korábbi munkái: Super Cub, Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima

Saikin Yatotta Maid ga Ayashii SHINEPOST

vígjáték, shounen, slice of life
Minato Mirai Silver Link, Blade manga 2020 - ?

zene
Oikawa Kei Studio Kai vegyes média projekt

Kamiya Atsushi a Kakegawa középiskola volt kapitánya és „bátor kapitá-
nya” egy híres olasz focicsapatnak. Tsuji Hideto egy diák, aki a Kakegawa 
középiskolába jár, érdektelen a legyengült focicsapat iránt. 
Az animéhez tartozik egy 1994-es film.

Rendező korábbi munkái: Dragon Slayer Eiyuu Densetsu, Mamotte! Lol-
lipop
Stúdió korábbi munkái: Kuma Kuma Kuma Bear, Cheat Kusushi no Slow 
Life

Shoot! Goal to the Future
shounen, sport

Nakamura Noriyuki EMT Squared original

 Tanaka Ayumu beleszeret a shougi klub másik tagjába, Yaotome 
Urushiba, és amint legyőzi őt egy meccsen, szerelmet vall neki. De ez 
bizony nehéz. Urushit lehengerli Ayumu agresszív stílusa, ahogy ketten 
elkezdik a macska-egér játékot, mind a shougiban, mind az életben.
Mangaka: Yamamoto Souichirou (Karakai Jouzu no Takagi-san, Kunoichi 
Tsubaki no Mune no Uchi)

Rendező korábbi munkái: Masamune-kun no Revenge, Jahy-sama wa 
Kujikenai!, Meikyuu Black Company
Stúdió korábbi munkái: Fate/kaleid liner Prisma☆Illya, Non Non Biyori 
Nonstop

Soredemo Ayumu wa Yosetekuru

vígjáték, romantika, iskola, shounen, slice of life
Minato Mirai Silver Link manga 2019 - ?
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 Mindegy, hogy iroda vagy otthon, a céges drón Sano Yuji állandó-
an dolgozik. Amikor otthon a PC új üzenetet jelez, hogy meghívták egy 
másik világba, Yuji újraindítja a gépet, és véletlenül elfogadja a meghí-
vást. Egy fantasy világban, mindentől távol Yuji csak vissza szeretne térni 
a munkájához. Yuji karaktere barátkozni tud a slime-okkal, így nekik kö-
szönhetően annyi mágikus tudást tud felhalmozni, hogy egy második ka-
rakterosztályt is magáénak tudhat. Most, hogy ő lett a birodalom legna-
gyobb bölcse, vajon mihez kezd a tudással, és mi lesz a sok papírmunkával?

Rendező korábbi munkái: Kimi to, Nami ni Noretara (kulcs animátor)
Stúdió korábbi munkái:  Babylon, Tensei Kenja no Isekai Life

Sakamoto Yayou a szórakozás és a humoristák megszállottja, jelentke-
zik a Kazuki magángimnáziumba, ami Osaka szórakoztató negyedében, 
Nanbában van. Újra találkozik régi barátjával, Takahashi Yomogival, aki-
vel humorista duót alkottak gyerekkorukban. Közösen indulnak a helyi 
bevásárlóközpont versenyén, amikor egy rejtélyes lány megszólítja őket.
 
Rendező korábbi munkái: Sakamoto Desu ga?, Grand Blue, Kumo no 
Mori no Marcus
Stúdió korábbi munkái: Actors: Songs Connection, Vlad Love

Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita Teppen-!!!!!!!!!!!!!!!

akció, kaland, fantasy
Kojima Keisuke Revoroot light novel 2018 - ?

vígjáték, iskola, slice of life
Takamatsu Shinji Drive manga 2021 - ?

 Egy álmatlan éjszakán Ko kisurran az utcára sétálni. A kacér Nazuna 
meghívja Ko-t, hogy töltse nála az éjszakát egy elhagyatott épületben. 
Amikor felébred, csók és kis harapás nyoma van a nyakán. Vajon a vér 
finom íze készteti, hogy találkozzon vele minden este egy kis kalandra, 
beszélgetésre… szundikálásra? Vagy tán valami más? Végül egy aranyos 
lány, Ko múltjából versenyre kel, hogy felkeltse a figyelmét, és próbára 
teszi a kapcsolatát az élőholtakkal.

Rendező korábbi munkái: Vanitas no Karte, Monogatari series
Stúdió korábbi munkái:  Build Divide: Code White, Tokyo Revengers

Yofukashi no Uta
romantika, shounen, természetfeletti, vámpír

Itamura Tomoyuki Lidenfilms manga 2019 - ?

 A Tom Sawyer sziget egy város, ahol korlátozzák az információt. 
A lakosok a DECO nevű vizuális eszközt használják, hogy mozogjanak a 
Szuper Reprodukciós Tér és a virtuális tér között. Egy számalapú pont-
rendszer, aminek egysége a „szerelem”, meghatározza az egyén szociális 
helyzetét. Ám terjed egy pletyka a Phantom Zero-ról, ami a „szerelem” 
elvesztését eredményezi. Egy nap egy Berry nevű lány találkozik a jelen-
séggel, és elveszti a „szerelmet”, Yurei lesz belőle. Megismeri Hackket, 
és csatlakozik a Szellem Detektív Klubhoz. Különböző ügyeket megoldva 
egyre közelebb kerülnek a Tom Sawyer sziget rejtett titkához

Rendező korábbi munkái:  ?
Stúdió korábbi munkái: Heike Monogatari, Eizouken ni wa Te wo Dasu na

YUREI DECO

?
? Science Saru original
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Folytatások a nyári szezonban

Jashin-chan Dropkick X Kanojo, Okarishimasu 2nd SeasonDanmachi IV Hataraku Maou-sama!!

SHADOWS HOUSE 2nd Season Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2MADE IN ABYSS: Retsujitsu no Ougonkyo Overlord IV

https://myanimelist.net/anime/42994
https://anilist.co/anime/124641/Jashinchan-Dropkick-X/
https://myanimelist.net/anime/48916
https://anilist.co/anime/124410/Kanojo-Okarishimasu-2/
https://myanimelist.net/anime/42963
https://anilist.co/anime/129196/Dungeon-ni-Deai-wo-Motomeru-no-wa-Machigatteiru-Darou-ka-IV-Shin-Shou-Meikyuuhen/
https://myanimelist.net/anime/47164
https://anilist.co/anime/130592/Hataraku-Maousama/
https://myanimelist.net/anime/48413
https://anilist.co/anime/139093/Shadows-House-2nd-Season/
https://myanimelist.net/anime/49782
https://anilist.co/anime/145545/Youkoso-Jitsuryoku-Shijou-Shugi-no-Kyoushitsu-e-2nd-Season/
https://myanimelist.net/anime/51096
https://anilist.co/anime/114745/Made-in-Abyss-Retsujitsu-no-Ougonkyou/
https://myanimelist.net/anime/41084
https://anilist.co/anime/133844/Overlord-IV/
https://myanimelist.net/anime/48895

