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 Egy történet négy barátról, akiknek olyan titkaik vannak, amiket 
nem tudnak megosztani egymással.

Rendező korábbi munkái: Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Revolutions,  
Dame x Prince Anime Caravan
Stúdió korábbi munkái: Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo 
Oidasareta node…

 1999 tavasza. Egy fiatal lány Akihabarába érkezik, és aranyos maid 
akar lenne. A századvégi Akihabarában csak úgy nyüzsögnek a maidek. A 
Ton Tokoton, közismertebb nevén Butagoya (disznólak) maid cafe ma is 
nyitva tart. 
 Maidek, oktatók és egyéb akihabarai életformák is megjelennek, 
egy vörös denevér pedig akcióba lép. Teljes értékű maid harc következik.

Rendező korábbi munkái: Bunny Girl Senpai, Sakura Quest
Stúdió korábbi munkái: Paripi Koumei, Shiroi Suna no Aquatope, 
Shirobako

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku Akiba Maid Sensou

Akuyaku Reijou nano de Last Boss wo Kattemimashita

vígjáték, shounen, slice of life
Hoshino Makoto Studio Flad manga

?
Masui Souichi P.A. Works original

vígjáték, fantasy, isekai, romantika, shoujo
Habara Kumiko Maho Film light novel

 “Felbontom veled az eljegyzést.” Hirtelen hallja meg ezeket a sza-
vakat egy partin Aileen Lauren Dautriche, visszaemlékezve előző életére. 
A Regalia of Saints, Demons and Maidens című otome játék világába ke-
rült mint antagonista. Előző életéből emlékezve, Aileen egyetlen sorsa a 
halál, de ha sikerül Claude-ot, a démonkirályt magába bolondítani, akkor 
elkerülheti végzetét. Ezért kijelenti a démonkirálynak: „Szeretném, ha 
feleségül vennél!”

Rendező korábbi munkái: 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru
Stúdió korábbi munkái: Leadale no Daichi nite, 
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru

 A 2018-as világkupa katasztrofális veresége után, a japán csapat 
újraszervezi magát. De mi hiányzik? Egy ász csatár, aki a győzelembe ve-
zeti őket. A Japán Labdarúgó Szövetség mindent bevetve keresi a baj-
nok játékost. Összegyűjtik az ország 300 legjobb és legígéretesebb fia-
tal játékosát. Vajon ki fogja vezetni a csapatot? Képesek lesznek legyűrni 
az ellenfeleket, akik az útjukba állnak?

Rendező korábbi munkái: Powerful Pro Yakyuu, 
Haikyuu!! (epizód rendező)
Stúdió korábbi munkái: Tensei shitara Slime Datta Ken, 
Mahouka Koukou no Rettousei

BLUELOCK

shounen, sport
Watanabe Tetsuaki 8bit manga
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 Gotou Hitori középsulis lány, aki elkezdett gitározni, mert az az 
álma, hogy egy bandában játszhasson, de túl félénk, és még nincsenek 
barátai. Álma mégis valóra válhat, amikor találkozik Ijichi Nijikával, aki 
dobol, és új gitárost keres a csapatába.

Rendező korábbi munkái: The iDOLM@STER SideM (epizód rendező)
Stúdió korábbi munkái: Spy x Family, Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, 
Horimiya

 Denji egy tinédzser fiú, aki Pochitával, egy láncfűrész démonnal él 
együtt. Apja nagy adósságot hagyott hátra, ezért eléggé alacsony szín-
vonalon él, és hogy visszafizesse, Pochitával ördögöket öl.
 Egy nap Denjit elárulják és megölik. Ahogy a tudata elsötétül, szö-
vetséget köt Pochitával, és újjászületik mint „Chainsaw Man”, egy em-
ber, egy ördög szívével.

Rendező korábbi munkái: Black Clover, Long Riders!
Stúdió korábbi munkái: Takt Op. Destiny, Jujutsu Kaisen, 
Shingeki no Kyojin: The Final Season

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

vígjáték, zene, slice of life
Saitou Keiichirou CloverWorks manga

akció, kaland, démonok, shounen
Yoshihara Tatsuya MAPPA manga

 Kimi egy kicsi és olcsó lakásban lakik a tengerparti Kurosaki város-
ban. A balszerencse mindenhová követi, és szörnyű események kezdőd-
nek. Egy ősi gonosz jár a C apartman komplexum lakói nyomában?

Rendező korábbi munkái: ?
Stúdió korábbi munkái: Irodorimidori, Session High⤴

C Danchi

horror
? Akatsuki original

 A bútorok és a barátság építésében sok a közös. Szándék, erőfe-
szítés és kemény munka szükséges hozzájuk. A történet egy DIY klub 
tagjairól szól, akik mindkettőt építik, miközben saját jövőjüket faragják. 
Egyik sem könnyű, de ez nem áll az útjukba. Bútorok, barátság és a jövő, 
mindet saját kezűleg építve.

Rendező korábbi munkái: Akatsuki no Yona, Hoozuki no Reitetsu, 
Kageki Shoujo!!
Stúdió korábbi munkái: Gleipnir, Gamers!, Kageki Shoujo!!

Do It Yourself!!
iskola, slice of life

Yoneda Kazuhiro Pine Jam original
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 A történet középpontjában Madan Kikuru, egy képzett vadász áll, 
aki nyugdíjba vonul, mert fél, hogy elpazarolja a fiatalságát. Egy nap a 
guild egyik tagja azt javasolja, hogy menjen küldetésre egy női harcmű-
vésszel, Kyan Hitamuval. Azonban egyik szörny üti le a másik után.

Rendező korábbi munkái: Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi
Stúdió korábbi munkái: Kandagawa Jet Girls, High School DxD BorN

 Ebben a középiskolában a diákoknak a tanterv szerint álpárokként 
kell élniük. Yakuin Jiro és Watanabe Akari „egy pár”, de teljesen ellen-
tétei egymásnak, és hagyományos „házastárs képző” osztályba járnak. 
Akari javaslatára kezdenek el álpárként élni, hogy megkapják a jogot a 
párcserére, ami a legjobbaknak jár. Olyan dolgokat gyakorolnak, mint pl. 
az első csók, hogy pontokat szerezzenek, de ahogy megismerik a másik 
személyiségét és gondolatait, egyre közelebb kerülnek, és szeretni kez-
dik egymást.

Rendező korábbi munkái: Ninja Batman, Anemone, Gokiburi Hime
Stúdió korábbi munkái: Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

 Satake Hirofumi egy közönséges halálraítélt, akit a menyasszonya 
megöléséért ítéltek el. Ő egy „undeadman”, aki sok rázós helyzetet túlélt 
már. Ezért felkeltette a „Human Crazy University” kutatóintézet figyel-
mét, ahol a különféle csodákat, és az abba belebonyolódó embereket 
vizsgálják. Most Satakéra vetettek szemet, aki elmeséli nekik halhatat-
lan, de boldogtalan életét. Miért ölte meg a menyasszonyát? Hamarosan 
az igazság egy nagyobb összeesküvésre is fényt derít. 

Rendező korábbi munkái: Mini Van Large, Mugyutto! Black Clover
Stúdió korábbi munkái: Yoshimaho, Gaikotsu Shotenin Honda-san

Futoku no Guild Fuufu Ijou, Koibito Miman.

Human Bug Daigaku

vígjáték, ecchi, fantasy, hárem, shounen
Takuya Asaoka TNK manga

vígjáték, dráma, romantika, iskola, seinen
Yamamoto Junichi studio Mother manga

rejtély, vígjáték
Nishiyama Tsukasa DLE webmanga

 Előző életében Cid álma nem az volt, hogy főhős vagy final boss 
legyen, inkább azt hazudta volna magáról, hogy átlagos, amíg el nem jön 
a megfelelő idő, hogy felfedje: ő áll minden mögött. Most újjászületett 
egy másik világban, ami remek alkalom, hogy álmát megvalósítsa. Ha-
talmas képzelettel felvértezve tagokat toboroz a szervezetébe, és egy 
komplett sztorit agyal ki egy gonosz szektáról, amit le kell győzniük. Nos, 
ezek a képzeletbeli ellenfelek tényleg léteznek, amit mindenki tud, csak 
ő nem.
Rendező korábbi munkái: Wakaba*Girl (animációs rendező)
Stúdió korábbi munkái:  Darwin’s Game, Granbelm

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
akció, vígjáték, fantasy, isekai

Nakanishi Kazuya Nexus light novel
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 A kínai belső palota mélyén van egy poszt, a Varjúkirálynő, aki bár 
királynő, de nem alszik a császárral. Egyik pletyka szerint öreg, egy másik 
szerint fiatal, és azt mondják róla, mágikus erejével bármit meg tud csi-
nálni, az emberőléstől az elveszett tárgyak kereséséig. Egy este az akkori 
császár, Koushun keresi fel, mivel jáde fülbevalóját megátkozta egy női 
szellem, és tudni akarja, ki az. Találkozásuk végzetes, ami fejreállítja a 
történelmet.

Rendező korábbi munkái: Gintama., Gintama.: Porori-hen
Stúdió korábbi munkái:  Tiger & Bunny 2, Mairimashita! Iruma-kun

 A.S.(Ad Stella) 122-
 Egy korszak, amikor a cégek kiléptek az űrbe, és hatalmas gazda-
sági rendszert hoztak létre. Egy magányos lány, az irányított Merkúrról a 
Beneritt Group Technológiai iskolájába iratkozik be, ami domináns hely-
zetben van a mobil suit iparban. A neve Suletta Mercury, Skarlát fénnyel 
a szívében. A lány lépésről lépésre halad egy új világ felé.
 
Rendező korábbi munkái: Spriggan (ONA), Kiznaiver
Stúdió korábbi munkái: Gundam sorozatok, Love Live sorozatok

Kokyu no Karasu Mobile Suit Gundam: Suisei no Majo
fantasy, történelmi, mágia

Miyawaki Chizuru BN Pictures regény
mecha, sci-fi

Kobayashi Hiroshi Sunrise original

 Amikor a könyvkedvelő Lady Elianna észreveszi, hogy Christopher 
herceg - elméleti jegyese - egy másik nemes hölggyel házasodik, rájön, 
hogy a pletykák igazak. Így az ő eljegyzésük érvénytelenítése elkerülhe-
tetlen, de nem veszi észre, hogy ez csak a felszín. Egy álca a sok közül, 
ami egy összeesküvés mélyére hatol, túlszárnyalva képzeletét.

Rendező korábbi munkái: Amaama to Inazuma, 
Mikagura Gakuen Kumikyoku
Stúdió korábbi munkái: Overlord, Takt Op. Destiny, Chihayafuru

Mushikaburi-hime
dráma, történelmi, romantika

Iwasaki Tarou Madhouse light novel

 Al Wayne szeret farmerkodni, és ez nem szimulátor. Rendes ter-
melő akar lenni, de mikor a mezőgazdasági tulajdonságait fejleszti, va-
lahogy összekuszálja a karakter statisztikáit. Így olyan szupererőre tesz 
szert, amit a legerősebb hős is megirigyelne. Pedig amit akar, csak egy 
idilli farmer élet, ehelyett démonok és szörnyek lepik el a vidéket, így 
Alnak fel kell vennie a hős palástot, hogy megvédje az álmát.

Rendező korábbi munkái: Bakunyuu Oyako, Bad End
Stúdió korábbi munkái: Deatte 5-byou de Battle, Tamayomi

Noumin Kanren no Skill Bakka Agetetara Nazeka Tsuyoku Natta.

akció, kaland, fantasy
Nagahama Norihiko studio A-CAT light novel
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 Öt lány a világ különböző részeiről - Japán, USA, Bulgária, Kína és 
Németország - az Asahi iskolába iratkoznak át, ami félreértések és fiata-
los események sorozatát indítja be, hogy megteremtse ezt a multikulti 
romkomot.

Rendező korábbi munkái: Happy Sugar Life, Uramichi Oniisan
Stúdió korábbi munkái: Mieruko-chan, Ishuzoku Reviewer

Renai Flops
vígjáték, romantika, iskola

Nagayama Nobuyoshi Passione original

 Shiloh, egy fiú, aki Domina város mellett lakik. Álmában egy rejté-
lyes hangot hall, ami azt mondja, küldetése van. Egy nap Shiloh találkozik 
két emberrel, akik a Jumi fajhoz tartoznak. A Jumikat régóta vadásszák a 
melkasukban lévő ékkövek miatt. Most rejtélyes drágakővel kapcsolatos 
rablótámadások történnek az egész világban. Shiloh ezen kaland köze-
pébe csöppen.

Rendező korábbi munkái: Isekai Shokudou, Nozo x Kimi, 
5-toubun no Hanayome Movie 
Stúdió korábbi munkái: Cue!, Lapis Re:LiGHTs

Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal
kaland, fantasy

Masato Jinbo Graphinica, Yokohama Animation Lab játék

 Egy magányos árvának csupán egy útja van a sikerhez, ez pedig a 
nemzetileg elismert alkimistaság. A Királyi Akadémia elvégzése után, Sa-
rasa megkapja mesterétől a jogot, hogy boltot nyisson. Útnak indul azzal 
az álommal, hogy alkimistaként elit élete lesz, de rá kellett döbbennie, 
hogy a vidék még vidékibb, mint gondolta, és egy ilyen helyen boltot 
vezetni nem egyszerű.

Rendező korábbi munkái: Tonikaku Kawaii, Murenase! Seton Gakuen
Stúdió korábbi munkái: Uzaki-chan wa Asobitai!, Tantei wa Mou,
Shindeiru.

Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei

kaland, fantasy, slice of life
Ikehata Hiroshi ENGI light novel

 Sakuraba Ittoki egy átlagos diák volt, amíg élete a feje tetejére 
nem fordult. Rájön, hogy egy XIX. századi Iga ninja örököse. Meg kell vé-
denie mindenét a rivális Koga klántól, akik Ittoki életére törnek. Diák lesz 
a Kokuten Ninja Akadémián, ami egy shinobi technikákra szakosodott 
suli, csúcstechnológiás kütyükkel felszerelve. Egy falubeli dikákokkal kell 
Ittokinak szembeszállni a Kogákkal, hogy véget vessen a rivalizálásnak.

Rendező korábbi munkái: Taishou Mebiusline: Chicchai-san
Stúdió korábbi munkái:  IDOLiSH7: Third Beat!, Lord El-Melloi II,
Yagate Kimi ni Naru

Shinobi no Ittoki

akció
Watanabe Shuu Troyca original
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 Néhány isekai főhős erős harcosként vagy képzett varázslóként 
reinkarnálódik, de a mi főhősünk egy érző kardként született újjá. Egy 
kétségbeesett lány, Fran veszi fel a kardot, aki a rabszolgaság elől mene-
kül. Új fegyverével és útmutatásával képes visszavágni fogvatartóinak, 
és biztosítani a szabadságát. Ez a fura mester-tanítvány viszony kísér 
minket egy kalandra, hogy felszabadítsák a rászorulókat és igazságot 
szolgáltassanak.

Rendező korábbi munkái: Fairy Tail, Log Horizon, Munou na Nana
Stúdió korábbi munkái: Majo no Tabitabi, Puraore! Pride of Orange

Tensei Shitara Ken Deshita
akció, fantasy

Ishihira Shinji C2C light novel

 Mameda egy alakváltó tanuki lány, aki arról álmodik, hogy ember 
lesz. Egy nap egy fekete hajú szépséggé változik, és Osakába indul, de 
hamar lebukik. A magát Rakugo-kának (Rakugo mesélő) nevező szép nő 
megmondja a depressziós Mamedának: „Menj vissza, ahonnan jöttél!” 
Itt kezdődik a Taisho Rakugo fantasy, ami mosolyt csal az arcunkra.

Rendező korábbi munkái: Strike the Blood, Hataraku Saibou Black
Stúdió korábbi munkái:  Bastard!! Ankoku no Hakaishin, Yofukashi no 
Uta

Uchi no Shishou wa Shippo ga Nai
történelmi, seinen, természetfeletti

 Yamamoto Hideyo Lidenfilms manga

 Az anime két csapatot követ a Vazzrock szériából, a Vazzy-t és a 
Rock Down-t.

Rendező korábbi munkái:  Beelzebub, StarryஐSky, Rakugo Tennyo Oyui
Stúdió korábbi munkái: Tsukipro The Animation 2, number24

VAZZROCK THE ANIMATION

idol, zene
Takamoto Yoshihiro PRA zene

 Rain szörnyidomár, aki hősökkel harcol együtt, hogy legyőzzék a 
démon királyt. De egy nap társai haszontalannak nyilvánítják, és kirúg-
ják a csapatból, ezért úgy dönt, hogy kalandorként folytatja az életét. 
A teszt során, ami ahhoz kell, hogy kalandor legyen, egy Kanade nevű 
lánnyal találkozik, akit épp egy szörny támadott meg. Rain az életét koc-
káztatja, de egy ütéssel megöli a szörnyet. Kiderül, hogy Kanade a rend-
kívül erős macskaemberek törzséből származik. Rain szövetséget köt a 
legerősebb macskafülű lánnyal, hogy új életet kezdjen.

Rendező korábbi munkái:  Renai Boukun, Anitore! EX
Stúdió korábbi munkái: Kuma Kuma Kuma Bear, Yuusha, Yamemasu

Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

akció, vígjáték, fantasy
Nigorikawa Atsushi EMT Squared light novel
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Folytatások az őszi szezonban

Fumetsu no Anata e Season 2 Golden Kamuy 4th SeasonBLEACH: Sennen Kessen-hen Boku no Hero Academia 6th Season

SPY x FAMILY Cour 2 Uzaki-chan wa Asobitai! ωKanColle: Itsuka Ano Umi de Mob Psycho 100 III

https://myanimelist.net/anime/42994
https://anilist.co/anime/138565/Fumetsu-no-Anata-e-Season-2/
https://myanimelist.net/anime/49709
https://anilist.co/anime/142343/Golden-Kamuy-4/
https://myanimelist.net/anime/50528
https://anilist.co/anime/116674/BLEACH-Sennen-Kessenhen/
https://myanimelist.net/anime/41467
https://anilist.co/anime/139630/Boku-no-Hero-Academia-6/
https://myanimelist.net/anime/49918
https://anilist.co/anime/142838/SPYFAMILY-Part-2/
https://myanimelist.net/anime/50602
https://anilist.co/anime/124395/Uzakichan-wa-Asobitai-/
https://myanimelist.net/anime/42962
https://anilist.co/anime/21294/KanColle-Itsuka-Ano-Umi-de/
https://myanimelist.net/anime/30455
https://anilist.co/anime/140439/Mob-Psycho-100-III/
https://myanimelist.net/anime/50172

