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	 A	Giadian	birodalom	„Légió”	néven	ismert	drónserege	régóta	tá-
madja	a	szomszédos	San	Magnolia	köztársaságot.	Sok	évnyi	kutatás	után	
végre	ez	utóbbi	is	kifejlesztette	a	saját	automata	drónjait.	Így	az	egyol-
dalú	háború	veszteség	nélkülivé	vált,	de	ilyen	nem	létezik.	A	köztársaság	
85	kerületén	túl	van	egy	„nem	létező”	86.	Az	itt	élőket	megfosztották	
minden	joguktól	és	ők	vezetik	a	„pilóta	nélküli”	drónokat	a	háborúba.

	 Egy	kis	háborús	sci-fi,	mert	ilyen	is	rég	volt.	Természetesen,	ahogy	
lennie	kell,	a	regény	még	fut,	2017	óta.	Asato	Asato	első	műve,	amit	az	
A-1	Pictures	(SAO, Kaguya-sama)	animál.	A	rendezői	székben	Ishii	Toshi-
masa	ül,	aki	főleg	epizódrendező	volt	eddig	a	BokuMachiban vagy a Fate/
Babyloniában.	Külön	érdekesség,	hogy	Sawano	Hiroyuki	adja	a	zenét.

	 Aoba	Shotaro	beiratkozik	a	középiskola	ritmikus	gimnasztia	klub-
jába,	miután	a	nyári	szünet	alatt	a	sport	szerelmese	lett.	A	történetben	
az	ő	és	osztálytársa,	Misato	Ryoya	útját	követhetjük	nyomon,	aki	híres	
volt	az	alsó	középsuliban	a	ritmikus	gimnasztikában.	

	 Egy	újabb	sport	anime,	így	a	műfaj	kedvelőinek	erősen	ajánlott,	és	
mivel	pasik	a	szereplők,	így	főleg	hölgy	nézők	előnyben.	A	cím	original,	
így	lezárást	is	kaphatunk.	A	Zexcs	(Asagao to Kase-san., Frame Arms Girl)	
nem	 igazán	 készített	még	 sportanimét,	 így	most	 kiderül,	milyen	 lesz.	
Kuroyanagi	Toshimasa	(Fune wo Amu, Sukitte Ii na yo.)	a	rendező.	

	 Az	emberiség	kiterjesztette	az	életterét	a	naprendszerre,	miután	
legyőzték	őket	a	Neririnek	nevezett	űrlények.	Száz	évvel	később	a	világ	
a	Shin-Daiundokai!	eseményt	figyeli.	Lányok	jönnek	az	egész	rendszer-
ből,	hogy	különféle	sportágakban	mérkőzzenek	meg.	A	nyertes	elnyeri	
a	Kozmikus	 szépség	címet,	és	a	Naprendszer	királynőjévé	koronázzák.	
Akehoshi	Kanata	a	Földről	azért	jött,	hogy	nyerjen,	és	a	helyszínen	egy	
régi	barátnőjével	is	összefut.	
	 Nos,	ez	az	első	viccesnek	tűnő	történet	is	egy	sportos	cucc,	csak	
ezúttal	főként	pasiknak	készül,	ráadásul	egy	remake,	mivel	1997-ben	ka-
pott	már	egy	sorozatot	a	4	kötetes	manga.	A	Seven	(Try Knights, Kyoto 
Holmes	és	sok	hentai)	hozza	az	animációt,	a	rendezést	pedig	Sasaki	To-
kihiro	(Kyoto Holmes, Ousama Games)	kapta.

	 Mayumi	Dojima	másodéves	a	Yubiwa	akadémián,	elvesztett	vala-
mit - egy csillagot, amit 10 éve látott. De van segítség, egy nem hivatalos 
titkos	csapat,	a	Pretty	Boy	Detective	Club.	Azt	pletykálják,	hogy	problé-
mákat	oldanak	meg	a	suliban.	Ez	az	öt	gyönyörű	fiú	beviszi	Mayumit	egy	
izgalmas,	veszélyes	és	elképesztően	szép	világba.

	 Anime	szinte	kizárólag	hölgyeknek,	akik	szeretik	a	rejtélyeket.	Ér-
dekessége, ami talán némi izgalmat hoz a megvalósításba, hogy a Shaft 
készíti	 (Monogatari széria, Madoka).	A	 regény	2015	óta	 fut,	 a	 rendező	
pedig	naná,	hogy	a	stúdió	berkeiből	került	ki,	Shinbou	Akuyuki	(3-gatsu 
no Lion, Monogatari animék, Nisekoi	stb.).

86--EIGHTY-SIX Bakuten!!
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	 Shirai	 Hinako	 éppen	 felépült	 egy	 baleseti	 lábsérülésből,	 emiatt	
később	kezdi	a	középsulit.	A	mágikus	nővérek,	Yuzu	és	Lime	egy	különle-
ges	erővel	ruházták	fel,	hogy	„Reflektor”	legyen.	Hinako	átváltozik	ebbe	
az	új	formába,	hogy	megvédje	a	világot	a	pusztító	erőktől,	és	a	saját	ál-
mát	is,	amiről	már	azt	hitte,	le	kell	mondania.

	 Egy	kis	magical	girl	anime,	ami	mostanában	nem	igazán	volt.	Ér-
dekes	feldobás	ez	a	J.C.	Stafftól	(DanMachi, Skate-Leading Stars, Souma),	
amitől	még	ez	Edens	Zerót	is	adják	a	szezonban.	Kicsit	olyan	„csináljunk	
még	valamit”	animének	tűnik,	de	ki	tudja.	A	rendező	viszont	egy	hölgy,	
Yoshida	Risako	(Diabolic Lovers, Mahouka 2),	ami	mindenképp	érdekes.

	 Cestus	egy	fiatal	rabszolga,	aki	egy	legendás	gladiátor	alatt	edző-
dött,	csupasz	ököllel	harcol	a	szabadságáért	a	római	korban.

 Gladiátorokról ritkán, vagy mondhatnám azt is, hogy nem is lát-
tunk	még	animét.	Szóval	akiket	érdekel	a	téma,	vessenek	rá	egy	pillan-
tást.	 A	 Bandai	 Namco	 (Mairimashita! Iruma-kun, Gintama	 folytatások)	
stúdiója	készíti	és	teljesen	CG	lesz,	erre	készüljön	fel	mindenki.	Viszont	
tapasztalt	rendezőt	kap	Kawase	Toshifumi	(Beyblade, Higurashi no Naku 
koro Ni, Tenhou Tenge)	személyében.

 Amikor egy sárkány nem felel meg a népe normáinak, a családja 
kirúgja.	Új	otthonra	kell	találnia,	ám	ez	nem	könnyű	egy	fantasy	világban,	
ahol	elfek,	törpék	és	egyéb	mitikus	lények	szó	szerint	akarnak	belőle	egy	
darabot.	Az	új	otthon	keresése	bonyolultabb,	mint	hinnénk.

	 Elsőre	 a	 Süsü,	 a	 sárkány	 jutott	 eszembe,	 aztán	 rájöttem,	 hogy	
mégiscsak	 egy	 animéről	 van	 szó.	 Egy	 futó	manga	 alapján	 készül,	 ami	
2016	óta	tart.	A	Signal	MD	(Net-Juu no Susume)	elég	kicsit	stúdió,	de	a	
Fate	Camelot	filmekért	felel,	plusz	a	Mars	Redért,	ami	szintén	most	fog	
indulni.	A	rendező	Kasugamori	Haruki	(91 Daze, Keroro),	aki	eddig	főként	
short animékben tevékenykedett.

 A Granbell Kingdom egy elhagyatott vidámpark. Shiki egész éle-
tét	itt	töltötte.	Egy	nap	Rebecca	és	macskája	megjelennek	a	kapuknál.	
Száz	év	után	ő	az	első	ember,	aki	ide	jött.	Shiki	új	barátokra	lel,	ám	eddigi	
szomszédai	ezt	nem	nézik	jó	szemmel.	Amikor	kitör	a	robotlázadás,	és	
a régi otthon veszélyessé válik, Shiki csatlakozik Rebeccához és Happy  
nevű	macskájához,	hogy	az	űrhajóján	elmeneküljenek	a	határtalan	koz-
moszba.
	 Egy	űrbéli	kaland	sok	utazással,	ellenséggel	és	shounenkedéssel.	
A	2018	óta	futó	mangát	Mashima	Hiro	írja	és	rajzolja,	aki	a	Fairy	Tail	man-
gát	is	készítette.	Az	animációt	a	J.C.Staff	(Danmachi, Railgun, One Punch 
Man 2)	készíti	majd,	akik	értenek	a	shounen	műfajhoz.	A	rendezői	szék-
ben	pedig	Ishihira	Shinji	ül	(Fairy Tail, Log Horizon, Munou na Nana).
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	 A	szívtelenség	és	kegyetlenség	világában,	öt	férfi	a	rejtélyes	F	bár-
ban	dolgozik,	ahol	az	ügyfelek	szíve	meggyógyul,	 letörlik	a	könnyeiket	
és	mosolyt	csalnak	az	arcukra.	Fizetséget	nem	kérnek,	pusztán	az	ügyfe-
lek szívét.

	 Hölgyek	előnyben,	új	pasi	hostess	bár	nyitva.	Legalábbis	nekem	ez	
jutott	eszembe.	Szépfiúfeszt	lesz	a	Comet	(Robihachi, Boueibu)	original	
animéje,	akik	már	begyakorolták	a	bishik	rajzolását.	A	rendezői	székből	
pedig	Hishida	Masakazu	irányít	(King of Prism, Pretty Rhythm).

	 Egy	különös	„gömb”	kerül	a	földre.	„Az”	két	dologra	képes:	meg-
változtatja	a	dolgok	formáját,	és	vissza	tudja	adni	az	életet	a	halál	után.	
„Az”	gömbből	sziklává	változott,	majd	farkassá,	aztán	egy	fiúvá,	de	úgy,	
mint	egy	újszülött,	aki	nem	tud	még	semmit.	Fiúként	pedig	FUSHI	lesz.		
Az emberi képességekkel való találkozással FUSHI személyisége is kiala-
kul.	De	az	útját	besötétíti	egy	ellenség,	a	NOKKER.	 Így	FUSHI-nak	útja	
során szembe kell néznie a fájdalommal.
	 Futurisztikus	fantasynak	néz	ki	a	 történet,	meg	kicsit	mintha	el-
vont	is	lenne,	de	ez	csak	saját	megérzés.	A	manga	2016	óta	fut	és	érde-
kessége, hogy a mangaka Ooima Yositoki, a Koe no Katachi	 (AniMaga-
zin 38.)	szerzője,	amiből	remek	filmet	készített	a	KyoAni.	A	Brian’s	Base	
(Kyokou Suiri, Grimm Notes)	 mostanában	 nem	 aktív.	 Murata	Masahiko	
(Baby Steps, Gilgamesh)	lesz	a	rendező.

	 A	történet	szereplői	Kamino	Mei,	egy	kutató	és	Arikawa	Yun	mér-
nök,	akik	társaikkal	rendkívüli	fenyegetés	elé	néznek.	Amikor	a	veszély	a	
mélyből	érkezik,	egyedül	a	fiatal	zsenik,	Mei,	Jun	és	a	csapatuk	küzdhet-
nek	meg	vele	a	Godzilla	Singular	Pointban.

	 Godzilla	manapság	újra	népszerű,	hála	a	korábbi	CG	animéknek	és	
a	 live	actionöknek.	Ez	 azonban	kicsit	 shounenesebbre	veszi	 a	hangvé-
telt.	A	Bones	stúdiót	aligha	kell	bemutatni	bárkinek,	azt	viszont	jó	tudni,	
hogy	a	Netflix	égisze	alatt	készül	a	sorozat.	A	rendezői	széket	pedig	Ta-
kahashi	Atsushi	(Ao no Exorcist movie, Doraemon 37. movie)	kapta	meg.

	 Yoshida	egy	átlagos	srác,	akit	elutasított	egy	nő,	aki	5	éve	tetszik	
neki.	Hazafelé	a	kocsmából,	részegen	talál	egy	tinilányt	az	út	szélén	ku-
porogva.
- Ha nálad maradhatok, alhatsz velem.
-	Nem	kéne	ilyet	mondanod,	még	viccből	sem.
- Akkor hadd maradjak ingyen.
Sayu	végül	beköltözik	hozzá,	így	az	elmenekült	tinilány	és	a	26	éves	srác	
története	kezdetét	veszi.		

	 Egy	kis	sulis	romantikus	dráma	a	műfaj	kedvelőinek.	A	light	novel	
2018	óta	fut	és	a	Project	no	9	(Jaku-chara Tomozaki, Dokyuu Hentai)	végzi	
az	animációt.	Kamikita	Manabunak	pedig	ez	az	első	rendezése.

Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu Fumetsu no Anata e

Godzilla S.P Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou.
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	 Nagatoro	újonc	a	középsuliban,	és	szereti	az	idősebb	srác	osztály-
társát	ugratni,	kínozni.	Mi	vajon	az	indoka	erre,	és	miért	hagyja	ezt	a	sen-
pai? Nagatoro csak szenvedést akar okozni a senpainak, vagy titokban 
szereti?

	 Komédia	a	javából,	fiú	hősünk	sok	viszontagságnak,	mi	pedig	rö-
högésnek	leszünk	kitéve.	Egy	még	futó	mangáról	van	szó,	ami	2017	óta	
tart.	A	stúdió	az	utóbbi	időben	főleg	Lupinnal foglalkozott és a Kami no 
Tou	webmangát	adaptálta.	A	rendező	Hanai	Hirokazu	(Saredo Tsumibito 
wa Ryuu to Odoru),	aki	másodjára	ülhet	az	irányítói	székbe.

	 1931.	Tokugawa	Yoshinobu	herceg	94	éves	és	teljhatalma	van	Ja-
pán	felett.	A	Meiji	éra	maradványai	még	 látszanak,	de	fejlődik	a	 japán	
ezoterikus	kozmológia,	az	Onmyodo,	ami	a	modernitás	érzetét	kelti.	Egy	
Kuchinawa	nevű	csoport	a	herceg	meggyilkolását	és	a	rendszer	megbuk-
tatását	 tervezi.	A	Nue	szervezet	 feladata	a	csapat	 felszámolása,	az	 itt	
dolgozó	Yukimura	Sawa	szüleit	a	Kuchinawa	csoport	feje	gyilkolta	meg,	
ezért	bosszút	esküdött.	
	 Rég	 volt	már	 a	 két	 világháború	 között	 játszódó	 anime,	még	 ha	
alternatív	történelem	is.	Ami	további	előny,	hogy	original,	tehát	 lezárt	
sztorit	kapunk.	A	stúdió	már	kevés	bizalomra	ad	okot,	ez	lesz	a	második	
saját	animéjük.	További	érdekesség,	hogy	a	Raise	A	Suilen	adja	a	zené-
ket,	ami	egy	Bang	Dreamben	feltűnt	banda.	Kudou	Susumu	(GitS: Arise 
4, Mardock Scramble)	irányítja	a	projektet	a	Crunchyroll	égisze	alatt.

	 Amikor	 szerelmes	 leszel,	 azt	 nem	 tudod	 megállítani.	 Amakusa	
Ryou,	 egy	 profi	 üzletember	 találkozik	 középsulis	 húga	 barátnőjével,	
Aruma	Ichikával,	és	egyből	őrülten	beleszeret.	Nyilvánvaló	módszerek-
kel	nyomul	a	 lányra,	aki	viszont	undorral	fordul	el	tőle,	és	gond	nélkül	
inzultálja.	A	férfi	ezt	a	szerelem	jelének	veszi.	Itt	kezdődik	ez	a	romanti-
kus	komédia	egy	kitűnő	alkalmazott	és	egy	átlagos	otaku	középsulis	lány
között.
	 Mit	 is	mondhatnék,	majdnem	olyan	mint	a	Koi	wa	Amaagari	no	
You	ni,	csak	mégsem,	ez	kicsit	bosszantóbbnak	tűnik.	A	manga	meglehe-
tősen	régóta,	2015	óta	fut.	A	Nomad	(Jashin-chan Dropkick),	végzi	az	ani-
mációt, ami szereti a lányos akcióvígjáték animéket, bár nem túl aktívak. 
A	rendező	Nakayama	Naomi	(Orange, Wake Up Girls),	aki	most	ül	először	
a	rendezői	székbe.

	 A	 teljesen	átlagos	srácot,	Hiro	Yuukit	átverik,	és	csatlakozik	egy	
full-dive	VRRPG	 játékhoz.	 A	Kiwame	Questet	 a	 legreálisabb	 játékként	
mutatták	be	szuper	grafikával,	reális	NPC-kkel,	a	szél	és	szagok	érzeté-
vel. Azonban a játék már gyakorlatilag egy szellemváros, a játékosok pa-
naszai	szerint	túlságosan	is	reális,	a	küldetéseket	nem	lehet	megcsinálni,	
az	ütések	ugyanúgy	fájnak,	és	a	sebek	is	napok	alatt	gyógyulnak	be.
	 A	játékban	bennragadok	stílust	szerintem	senkinek	nem	kell	be-
mutatni,	 a	 borító	 alapján	 pedig	 még	 háremet	 is	 kapunk.	 Egy	 rendkí-
vül	 friss	 light	novelt	 adaptál,	 ugyanis	 tavaly	 indult.	Az	 alkotó,	 Tichihih	
Light	egy	másik,	még	futó	regényét,	a	Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni 
Shinchou Sugirut is animésítették már. Az ENGIt az Uzaki-channal ismer-
tük	meg,	amit	sokan	szerettek.	A	rendező	pedig	Miura	Kazuya	(Dramati-
cal Murder, Uzaki-chan).

Ijiranaide, Nagatoro-san Joran: The Princess of Snow and Blood
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	 1923-ban	 járunk.	A	vámpírok	 léteznek,	 számuk	egyre	növekszik,	
és megjelenik egy rejtélyes mesterséges vérforrás, az Ascra. A japán kor-
mány	Code	Zero	néven	egy	különleges	osztagot	hoz	létre,	hogy	vegyék	
fel a harcot a vámpírokkal. A Nakajima altábornagy által kreált egység 
korábban	az	 információs	háborúban	vett	részt,	de	most	új	feladatuk	a	
vámpír krízis megoldása.
	 Oh,	de	rég	jöttek	már	vámpírok,	pedig	pár	éve	minden	második	
animében voltak. Akik szeretik, csapjanak le rá. Természetesen a manga 
még	fut,	egészen	pontosan	2019	óta.	A	Signal.MD	(Fate/Camelot, Net-
Juu no susume)	még	nem	hozott	darkos	animét,	meglátjuk,	milyen	lesz.	
Viszont	 seiyuuparádéra	 lehet	 számítani,	 Suwabe	 Junichitól	 Furukawa	
Makotóig.	Az	irányítást	Sadamitsu	Shinya	(Dragon Half)	végzi.

	 Setsu	nagyapja,	a	híres	shamisen	előadó	elhunyt,	azóta	Setsu	ott-
hagyta	a	középsulit,	Tokióba	költözött,	és	csak	sodródott.	Nem	tudta,	
mit	tegyen,	azon	kívül,	hogy	játszott	a	shamisenén.	A	sikeres	és	gazdag	
édesanya,	Umeko	felkavarja	az	éltetét.	Visszaíratja	a	középsuliba,	és	a	
shamisen iránti szenvedélyét is újra fel kell fedeznie. 

	 Egy	kis	tradicionális	zene.	Sokaknak	bejött	a	Kono	Oto	Tomare	a	
kotójátékkal, úgy fest érdemes még hasonló animét hozni. Egy 2010 óta 
futó	mangát	adaptál,	Ragawa	Marumi	készíti,	akinek	az	Akachan	to	Boku	
című	mangájából	1996-ban	jelent	meg	anime.	Az	animációért	a	Shin-Ei	
(Karakai Jouzu, Crayon Shin-chan)	felel.	A	rendezői	széket	pedig	az	előbbi	
animéket	is	dirigáló	Akagi	Hiroaki	(Hina Logi)	foglalja	el.

	 Kotokawa	 egy	 teljesen	 hétköznapi	 taxisofőr,	 rokonok	 és	 más	
egyéb	 emberi	 kapcsolat	 nélkül.	 Egyedüli	 hobbija,	 hogy	 lefekvés	 előtt	
rakugót	hallgat	a	rádión.	Jelenleg,	aki	barátjának	nevezhető,	az	orvosa,	
Gouriki	és	a	középsulis	osztálytársa,	Kakihana.	Beszélgetései	egy	nővér-
rel,	aki	titkol	valamit,	egy	rosszul	menő	komikus	csapattal,	kezdő	idolok-
kal	és	még	sok	mással,	közelebb	viszik	egy	eltűnt	lányhoz.
	 Ki	volt	már	kíváncsi	rá,	milyen	emberek	utaznak	taxival,	és	ki	száll	
be	legközelebb?	Nos,	az	anime	ezt	a	kérdést	járja	körül.	Figyelem,	a	sze-
replők	antropomorf	karakterek,	a	történet	pedig	original.	Az	OLM	(King’s 
Raid, Pokemon Movie 23)	nem	szokott	túl	komoly	hangvételű	animéket	
gyártani,	kicsit	most	újít.	Viszont	hallhatjuk	benne	Furukawa	Makotót	és	
Yamaguchi	Kappeit	is.	A	rendezői	posztot	egy	újonc,	Kinoshita	Baku	tölti	
be, aki egyben a karakterdizájner is.

	 Maru	Sueharu	átlagos	17	éves	srác,	akinek	még	nem	volt	barátnő-
je,	így	elkezdődik	a	hősnők	csatája	a	gyönyőrű	első	szerelem,	Shirokusa	
és	a	gyerekkori	barát,	Kuroha	között.

	 Átlagos	srác	átlagos	élete	a	suliban,	újabb	epizód.	Ilyenkor	mindig	
úgy érzem, hogy csak a karakterek neveit és a dizájnt változtatják meg, 
minden	más	a	régi.	De	kikapcsolódásnak	jó	lehet.	A	manga	2019	óta	fut,	
a	Doga	Kobót	 (Maoujou de Oyasumi,	 (15. oldal)	Dumbbell (AniMagazin 
59.),	New Game	(AniMagazin	40.)	stb.)	pedig	szerintem	senkinek	sem	kell	
bemutatni.	A	rendező	és	egyben	karakterdizájner	Naoya	Takashi	(3D Ka-
nojo, Val X Love).

Mars Red Mashiro no Oto

Odd Taxi Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy

akció,	történelmi,	sci-fi,	természetfeletti manga Signal.MD dráma, zene, iskola

vígjáték, hárem, romantika, iskolarejtély original OLM,	P.I.C.S.

manga Shin-Ei Animation

light novel Doga Kobo
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	 Suo	 Sumire,	 az	 alsó-középsulis,	 akinek	 semmilyen	 focitapaszta-
lata	nincs,	fura	ajánlatot	kap.	Riválisa,	Soshizaki	Midori	meghívja,	hogy	
játsszanak	ugyanabban	a	csapatban,	azzal	az	ígérettel,	hogy	soha	nem	
hagyja	őt	„egyedül	játszani”.	Suón	áll,	hogy	elfogadja-e	az	ajánlatot,	így	
elkezdődik	a	történet	az	individuális	focijátékosokról.

	 Sport	és	foci,	akik	pedig	ezúttal	űzik,	azok	gimis	lányok.	Egy	2016	
óta	futó	mangáról	van	szó,	Arakawa	Naoshi	készíti,	aki	a	Shigatsu	wa	Kimi	
no	Usót	 is	 írta.	A	Lidenfilmsnek	 (Uraseaki Picnic, Hataraku Saibo Black)	
elég	tágas	a	repertoárja,	fantasytól	kezdve,	slice	of	life-on	át,	a	történel-
miig.	Ezzel	sem	lesz	gondjuk.	Tauno	Seiki	(Koi to Uso, Kishuku Gakkou no 
Juliet)	foglalja	el	a	rendezői	széket.

	 Sei	20	éves	 irodai	dolgozó,	aki	egy	másik	világba	kerül.	De	 rajta	
kívül	egy	másik	lány	is	átkerül	a	„Szent”	megidézésekor,	és	ezt	a	második	
lányt mindenki jobban kedveli. De semmi gond, Sei elhagyja a palotát, és 
bájitalokat,	valamint	kozmetikumokat	készít,	amiket	elad	a	boltjában.	Az	
üzlet	virágzik,	és	szép	az	élet,	egészen	addig,	amíg	kísérteni	nem	kezdi	
az állítólagos szent.
 A változatosság kedvéért isekai, szóval aki szereti, annak hajrá. 
Öröm,	hogy	ezúttal	egy	hölgy	a	föszereplő	végre.	A	bakarina	is	népsze-
rűbb	lett	ezzel	a	recepttel.	Talán	senkit	nem	lep	meg,	hogy	a	regény	még	
fut,	a	stúdió	pedig	szeret	mindenfélét	gyártani,	amiben	lányok	vannak:	
Domestic no Kanojo, Beatless. A tavalyi Ahiru no Sorával	(AniMagazin	59.)	
kicsit	váltottak.	A	rendezői	felelősséget	pedig	Ibata	Shouta	(Domestic no 
Kanojo, Gi(a)rlish Number)	vállalta	magára.	

	 A	Kisaragi	Corporation	vezetőinek	majdnem	kezükben	van	a	vilá-
guralom,	és	most	még	nagyobb	babérokra	tőrnek.	A	hatos	ügynök	kapja	
a megbízást, hogy felfedezzen egy idegen bolygót. Azonban a gonosz 
társaságban sokkal keményebben kell dolgozni ahhoz, hogy a Hatos 
ügynök	 előléphessen.	 Elsőként	 a	Démonúr	 hadseregét	 kell	 legyőznie,	
vagy	hogy	hívják.	Mindenesetre,	a	világnak	nincs	szüksége	két	gonosz	
szervezetre.
 Akcióvígjátékot a népnek. Igazából már az is jó, hogy nem isekai. 
Az	alapregény	2017	óta	fut,	és	a	Konosubát, valamint a Hataage! Kemono 
Michit	is	író	Akatsuki	Natsume	készíti.	A	stúdiót	szerintem	senkinek	nem	
kell	 bemutatni:	Danmachi, Souma, Railgun,	 csak	 hogy	 pár	munkájukat	
említsem.

	 Egyszer	volt	sok	hős,	akik	megmentették	a	világot	a	pusztulástól.	
Telt	az	idő,	mígnem	a	„túlélők”	felébresztették	a	régi	hősök	erejét,	hogy	
ismét	rájuk	bízzák	a	világ	sorsát.	A	„hét	lovag”	a	legjobb	túlélők	csoport-
ja.	Köztük	egy	fiatal	lány,	Faria	harcol	a	pusztító	csapatok	ellen.	A	harc	
közben	megment	egy	fiatal	fiút,	Nemót.	Benne	 is	felébred	a	„túlélők”	
ereje,	ám	senki	nem	ismeri	a	hőst,	akitől	az	erejék	örökölte.	
	 Egy	kis	akció	fantasy,	ami	játékból	jön	nekünk	a	képernyőre,	szóval	
sok	karaktert	és	harcot	kapunk.	A	domernica	főleg	bedolgozó	stúdió,	de	
ebben a szezonban a Subarashi Kono Sekait	is	viszi.	A	Lidenfilms	(Hatara-
ku Saibo, Urasekai Picnic, Kitsutsuki Tanteidokoro)	pedig	 sokféle	műfajt	
adott	már	nekünk.	A	rendező	Ichikawa	Kazuya	(Tantei Team KZ, Keppeki 
Danshi!),	aki	ebben	a	szezonban	három	animét	is	dirigál.

Sayonara Watashi no Cramer Seijo no Maryoku wa Bannou desu

Sentouin, Hakenshimasu! Seven Knights Revolution: Eiyuu no Keishousa

dráma, iskola, sport manga Lidenfilms fantasy, romantika

akció, fantasy, kaland, mágiaakció, vígjáték, fantasy light novel J.C.Staff
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	 A	történetben	a	nyugati	stílusú	házban	lakó	arisztokrata,	arctalan	
Shadow	családdal	ismerkedhetünk	meg.	Élethű	babákkal	élnek	együtt,	
akik	az	arcukként	szolgálnak.	A	ház	lakóinak	életét	és	titkaikat	kísérhet-
jük	figyelemmel.

	 Egy	kastélyos	slice	of	life	babákkal,	talán	minimális	horror	hangu-
lattal.	Nem	nekem	találták	ki,	az	biztos,	de	mindenképp	üdítő	kicsit	más	
stílust	 látni.	A	CloverWorks	 (Wonder Egg, Horimiya, Yakusoku no Never-
lend)	animálja	a	2018	óta	futó	mangát.	Mostanában	elég	jól	megy	a	stú-
diónak,	népszerűek	az	animéik.	Oohashi	Kazukinak	(Kakegurui, Persona 
5)	pedig	ez	lesz	az	első	rendezése.

	 Az	első	éves	középsulis,	Yoigoshi	Tatsuya	korábban	a	legügyesebb	
focista	volt,	de	most	utálja	a	focit.	Meghívják,	hogy	csatlakozzon	egy	új	
sportcsapathoz,	akik	kabaddit	 játszanak.	Eleinte	vonakodik,	de	az	első	
gyakorlat	megnézése	utána	érdeklődni	kezd.

	 Újabb	 sportanime,	 ismét	 foci.	 Egy	 2015	 óta	 futó	 webmangát	
adaptál	ezúttal	a	TMS	(Dr Stone, Kanojo Okarishimasu, Baki).	Volt	egy-két	
sprotaniméjük	már,	de	nem	ez	a	profiljuk,	meglátjuk,	milyen	lesz.	A	ren-
dezői	feladatokat	itt	is	Ichikawa	Kazuya	(Tantei Team KZ, Monster Strike)	
látja	el.	Seiyuukben	sem	lesz	hiány,	Furukawa	Makotót	és	Uchida	Yuumát	
is	hallhatjuk.	

 Egy irodai alkalmazott fájdalmas élete véget ért, belehalt a túló-
rákba.	Amikor	halhatatlan	és	nem	öregedő	boszorkánnyá	 reinkarnáló-
dik egy új világban, megfogadja, hogy stresszmentesen és békésen éli 
a	napjait.	Slime-ok	levadászásával	keresi	a	kenyerét,	mivel	ez	a	legköny-
nyebb	meló.	Századokig	ezt	a	munkát	csinálja,	és	hatalmas	erőre	 tesz	
szert. Vajon hogy fogja ezt beilleszteni a laza életébe? 
	 A	 történet	úgy	kezdődik,	hogy	a	 tag	meghal	és	átkerül	egy	má-
sik…..ohh	már	megint.	Nem	uncsi	ez?	Természetesen	a	regény	még	itt	
sem	zárult	le,	írója	Morita	Kisetsu,	akiben	az	a	különleges,	hogy	bár	ez	
az	első	címe,	ami	animét	kap,	mégis	számtalan	műve	van	már,	ráadásul	
többségük	még	mindig	fut.	A	stúdiónak	eddig	az	FLCL alternatívot és a 
Babylont	köszönhetjük,	Kimura	Nobukagénak	(Air, Babylon, Orange	stb)	
pedig	ez	az	első	teljes	rendezése.

	 Neku	a	shibuyai	nagy	kereszteződésben	ébred	mindenféle	emlék	
nélkül.	Igazából	ideteleportálták,	egy	benépesített	bolygóra.	Egy	rejté-
lyes	játékban,	a	„Reapers’	Game’-ben	kell	részt	vennie.	Neku	Shikivel	köt	
alkut,	hogy	túléljék.	Együtt	kell	legyőzniük	a	„Noise”-nak	nevezett	ször-
nyeket,	miközben	a	játék	titkaira	is	fényt	derítenek.	„Csak	egyetlen	mód	
van,	hogy	életben	maradj	Shibuyában:	bízz	a	partneredben.”
	 Aki	szereti	a	„death	game”	műfajt	(Ousama Game, Danganronpa, 
Battle Royale),	annak	érdemes	lehet	ránézni	a	címre.	Játékadaptáció,	így	
nem	 tudni,	 kap-e	 lázárást.	A	Shin-Ei	nem	éppen	a	harcos	animéiről	 is-
mert,	meglátjuk,	hogy	adják	át.	Ichikawa	Kazuyáról	(Tantei Team KZ, Kep-
peki Danshi!)	pedig	már	volt	szó	az	előbb	a	Seven Knight és a Shakunetsu 
Kabaddi anime	kapcsán,	ő	rendezi	ezt	is.

Shadows House Shakunetsu Kabaddi

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita Subarashiki Kono Sekai The Animation
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	 A	másodéves	középsulis,	Koguma	nem	él	túl	érdekes	életet.	Nin-
csenek	szülei,	barátai,	hobbija.	Egy	nap	szerez	egy	használt	Honda	Super	
Cub	motort,	és	azzal	megy	suliba.	Az	idő	előrehaladtával	nem	Koguma	
az	egyetlen,	akinek	így	új	élete	kezdődik,	a	motornak	köszönhetően	ba-
rátokra tesz szert.

	 Motorklubos	 csajok	 régen	 voltak	 már	 (Rolling	 Girls,	 Bakuon!!,	
One	Off),	 kicsit	újraélesztik	a	dolgot.	Ebben	az	esetben	 is	még	 fut	az	
alapregény,	2017	óta.	A	Studio	Kai	 (Uma Musume 2, Mushikago no Ca-
gaster)	eddig	nem	sokban	jeleskedett,	de	ettől	még	lehet	az	anime	jó.	
Fujii	Toshirou	(18if, Naruto: Shippuuden, Baby Steps)	irányítja,	akinek	ez	a	
második	rendezése	a	18if	után.

	 Hanagaki	Takemichi	a	híradóból	tudja	meg,	hogy	a	barátnője	ha-
zafelé	az	iskolából	meghalt.	Tachibana	Hinatát	megölte	egy	bűnbanda,	a	
Tokyo	Manji	Gang.	Hanagaki	egy	lepukkant	apartmanban	lakik,	a	főnöke	
idiótának	nézi,	és	persze	szűz.	Ám	hirtelen	12	évet	ugrik	vissza	az	 idő-
ben,	a	középsulis	korába.	Hogy	megmentse	Hinatát	és	megváltoztassa	
az	életét	Kanto	legnagyobb	bűnbandájának	csúcsára	kell	törnie.	

	 Iskolai	bunyók	sora	vár	ránk	ebben	az	animében,	aminek	még	fut	a	
mangája.	Az	elkövető	itt	is	a	Lidenfilms	(Hataraku Saibo, Urasekai Picnic, 
Kitsutsuki Tanteidokoro),	amit	már	többször	említettem	a	mostani	ismer-
tetőben.	Hatsumi	Kouichi	(Ao no Exorcist: Kyoto-hen, Deadman Wonder-
land)	foglal	helyet	a	rendezői	székben.

	 A	 történet	 Nearlandben	 játszódik,	 egy	 vidámparkban,	 ahol	 az	
álom,	remény	és	tudomány	együtt	él.	Itt	született	az	első	embertípusú	
AI,	Vivy,	 akinek	 feladata	 „mindenkit	boldoggá	 tenni	 az	énekével”.	 Egy	
nap	egy	Matsumoto	nevű	AI	jelenik	meg	előtte,	elmondja,	hogy	100	év-
vel	későbbről	jött	a	jövőből,	és	feladata,	hogy	„dolgozzon	együtt	Vivyvel,	
hogy	helyrehozzák	a	történelmet,	és	meggátolják	a	háborút	az	emberek	
és	a	AI-ok	között”.	
	 Egy	sci-fi	-	egészen	üdítő	látni	ezt	a	sok	fantasy	között,	hozzá	pe-
dig	 némi	 terminátoros	 beütést	 is	 kapunk.	Növeli	 a	 pozitívumot,	 hogy	
original,	 lezárt	sztori.	A	WIT	mintha	felszabadulva	érezné	magát,	hogy	
nem	kell	az	AoT-tal	vesződnie.	Most	végre	rendesen	dolgozhatnak,	hisz	
a Great Pretender	is	remek	lett.	Az	animét	Ezaki	Shinpei	(Hanebado!, Tan-
teidokoro)	rendezi,	a	seiyuuk	között	pedig	Fukuyama	Jun	is	ott	van.

	 Tajimi	városa	Gifu	prefektúra	déli	 részén	található,	híres	a	Mino	
kerámiáról.	A	város	tele	van	kerámiakészítőkkel	és	múzeumokkal.	Van-
nak helyek, ahol ki is próbálható a Mino edény készítése, és éttermek, 
ahol	ilyen	kerámiákban	kínálják	az	ételt.	A	történet	kezdetén	egy	közép-
sulis	lány	Tajimi	bevásárló	utcájába	költözik.	Számos	találkozás	és	bará-
tok,	helyiek,	művészet	vár	rá.	

	 Gifu	prefektúra	új	kedvenc	animéje	és	a	cuki	lányok	cuki	dolgokat	
csinálnak	újabb	fejezete,	némi	kultúrával.	A	moésített	tradíciók	kedve-
lőinek	ajánlott.	A	Nippon	Animation	(Heidi, Akane no Anne	stb.)	nagyon	
régi	stúdió,	a	70-es	évek	óta	gyárt	animéket.	A	rendezői	tisztséget	pedig	
Kamiya	Jun	(Blue Seed, DICE, Kingdom)	viseli.

Super Cub Tokyo Revengers

Vivy: Fluorite Eye’s Song Yakunara Mug Cup Mo
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