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Korábbi számunkban Sayuu már remekül bemutatta a 
Neko Cafékat (AniMagazin 8. szám - Kutyát, macskát egy 
órára!), ezeket az egyedi japán kávézókat. Örömünkre pedig 
most februárban Magyarországon is nyílt, ráadásul kettő is.

Tavaszi anime premie-
-rek Japánban 
(TV sorozatok másik ré-
sze későbbi oldalakon 
külön ismertetve):

Március:
1-jén:
- Dakara Boku wa, H ga
Dekinai (OAD)
- KARA the Animation
(TV - koreai)

2-án:
- Arve Rezzle: Kikaijikake 
no Yoseitachi (SP)
- Little Witch Academia 
(SP)
- Ryo (SP)
- Death Billiards (SP)
- Mobile Suit Gundam UC 
(OVA)

4-én:
- Nurarihyon no Mago
(OAD)

9-én:
- Hanasaku Iroha: Home 
Sweet Home (Film)
- Doraemon: Nobita no 
Himitsu Dougu Museum 
(Film)

10-én:
- Otona Joshi no Anime 
Time (SP)

12-én
- Cyclops Shoujo Saipu~ 
(ONA)
- Kindaichi Shounen no
Jikenbo: Kuromajutsu 
Satsujin Jiken-hen (OVA)

15-én:
- Vassalord. (OAD)
- Shimajirou to Fufu
 no Daibouken ~Sukue! 
Nanairo no Hana~ (Film)

Farm (azaz Farsang Miskolcon) nevezetű ren-
dezvényével vár minden kedves érdeklődőt a Migo-
to Kulturális Egyesület és a Miskolci Nihon Klub. A 
belépődíj 800 Ft, de regisztrálva 600 Ft. 2013. már-
cius 16-án szombaton olyan népszerű programokon 
vehettek részt, mint a karaoke, cosplay, konzol, ddr, 
YGO! és más kártya- és társasjátékok. A helyszín: 
Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium, Batthyány utcai 
bejárat felöl.

A másik rendezvény amire felhívnánk a figyel-
met, az a debreceni Oszake. A belépődíj1500 Ft, ked-
vezményes jegy 1200 Ft. Viszont aki volt a Farmon és 
magán hagyja a jegyét, az 300 Ft kedvezményt kap 
az itteni belépőből. Az eseményen szintén a szokásos 
programokkal, ezen felül harcművészeti csoportok 
bemutatójával és előadásokkal várják a rajongókat. 
Az időpont 2013. március 23. (szombat), a helyszín 
Debrecen, Medgyessy Gimi (Holló László sétány 6.). 

Eljött a tavasz és ezzel az idei 
animés rendezvények sora is 
megkezdődik. A két conóriás ismét a 
legmagasabb fokú szórakozást igyek-
szik garantálni.

Elsőként április 6-7-én kerül meg-
rendezésre a Tavaszi Mondocon, a 
szokásos helyszínen a Hungexpón.

Május 18-án, tehát bő egy hónap-
pal később pedig a Holdfénycon várja 
a kedves rajongókat, érdeklődőket a 
Millenáris D épületében.

Természetesen az AniMagazin 
idén is ott lesz minden ilyen esemé-
nyen, így később a magazin hasáb-
jain olvashatjátok az élménybeszá-
molónkat.

Az első CatCafe 3 cicával várja a 
látogatókat, elérhetőségei:

Weboldal: 
http://www.catcafe.hu/

Cím: 1071 Budapest, Damjanich 
u. 38.

Tel.: 06-20-922-9195

E-mail: 
ugyfelszolgalat@catcafe.hu

Nyitvatartás:
- hétfőn zárva
- kedd-péntek 11-21-ig
- szombaton és vasárnap 12-
21-ig

A másik kávézó 15 cica tu-
lajdonosa, elérhetőségei:

Weboldal: http://www.cat-
cafebudapest.hu/

Cím: 1065 Budapest, Révay 
utca 3.

Tel.: +36-20/617-3301

E-mail: 
info@catcafebudapest.hu

Nyitvatartás:
- hétfőtől vasárnapig: 10-
22-ig

Ezúttal egy modern dorama, a Pasta érkezik, amit 
még tavaly jelentettek be. Most már biztos a csator-
na és a dátum is: március 18-án kezdődik és minden 
hétköznap 21-kor adják majd az M2-n. A 20 részes 
romantikus-főzős történet Seo Yoo-gyeong konyha-
lányról szól, aki séf szeretne lenni. Álma végre valóra 
válthat, de az új főnök, Choi Hyun-wook keresztbe 
tesz neki. Az ő problémáikat, kapcsolataikat, étter-
müket követhetjük nyomon.

Két macska kávézó Budapesten

Tavaszi convirágzás

Rendezvények országszerte

Újabb dél-koreai sorozat a tévében

Hírek
// AniMagazin

http://anipalace.hu
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A 2009 októberében 
hódító útjára induló Fairy 
Tail című anime a végéhez 
közeledik. Egészen pon-
tosan március 30-án a 
175. résszel vetnek véget 
a sorozatnak. Helyét a 
műsorsávban a Tanken 
Driland fantasy kaland 
anime foglalja el. A Fairy 
Tail alkotója, Hiro Mashi-
ma a twitterén közölte, 
hogy jelenleg nem tud 
információval szolgálni és 
türelmet kér a rajongók-
tól. Kiegészítésként em-
líteném, hogy a következő 
OVA a 298. fejezet alapján 
készül, ami a “Dokidoki 
Ryuzetsu Land” címet 
viseli.

                    Animnation

- A Mahou Shoujo Madoka★Magica 
Movie 3: Hangyaku no Monogatari 
című film a korábbi információkkal el-
lentétben nem nyáron, hanem ősszel 
érkezik.

- A Gundam UC OVA sorozat utolsó, 
7. részének premiere csak jövő ta-
vasszal jelenik meg. Az alcíme pedig 
“Niji no Kanata ni (Beyond the rain-
bow)” lesz.

- A tavalyi évben sikeresen futott 
Idolmaster animesorozat egy film-
mel bővül. A sorozat  alkotógárdája 
újra összeáll az A-1 Picturesnél, és egy 
teljesen új történettel rendelkező fil-
met fabrikál nekünk.

- A 2011-ben abbamaradt High 
School of the Dead manga nemsokára, 
egészen pontosan április 9-től egy nagy 
mellbedobással újra útjára indul.

- A májusban érkező Shinkai Makoto 
film, a Kotonoha no Niwa mangaadap-
tációt kap, amit Midori Motohashi 
készít. A manga áprilisban kezdődik.

- A Yû Tachibana által - Toshihiko 
Tsukiji light novelje alapján - készített 
Kämpfer manga a következő, 10. kötet-
tel véget ér. A manga 2008 óta fut.

Kofu város egyik bevásárlóutcájából 
eltávolítottak egy Hello Kitty szobrot 
két nappal a felállítása után, mivel a 
bevásárlónegyed nem adott enge-
délyt az elhelyezéséhez. Pedig
a szoborhoz egy kisebb 
szentélyt is állítottak.                                                 

         MAL, ANN

Egy érdekességre hívnám fel a figyelmet. 
Április 7-én egy igaz csemege érkezik. A címe 
“Dream 9 Toriko & One Piece & Dragon Ball Z 
Chō Collaboration Special!!”

Mindhárom címből minden fontos szereplő 
meg fog jelenni. A special egy órás lesz és két 
részre osztották. Az első alcíme “Hashire Saikyō 
Gundan! Toriko to Luffy to Goku!” a másodiké 
“Shijō Saikyō Collaboration vs. Umi no Taishoku-
kan”. Már voltak korábban hasonló specialok 
a Toriko és a One Piece között. A Fuji TV pro-
ducere, Arisu Takagi elmondta, hogy a következő 
specialokban akár Zoro, Zebra, és Vegita harca, 
vagy egy Sanji és Komatsu közti főzőpárbaj is 
megtörténhet.

                                                                         ANN

Mari Yamazaki, a Thermae Romae alkotója életraj-
zi mangát készít az Apple atyjáról. A manga a “Steve 
Jobs: The Exclusive Biography” című könyv japán ki-
adásán alapul és a Kodansha Kiss magazinban fog futni 
májustól.
                                                                           Sankaku Complex

Véget ér a Fairy
Tail anime

Shounen keverék

Manga Steve Jobsról

Rövid hírek16-án:
- Precure All Stars New 
Stage 2: Kokoro no To-
modachi (Film)

18-án:
- Girls und Panzer: Epi-
sode 11 (TV)

20-án:
- Chuunibyou demo Koi 
ga Shitai!(SP)

22-én:
- Wooser no Sono Higu-
rashi: Ken to Pantsu to 
Wooser to (SP)
- Girls und Panzer (SP)

25-én:
- Girls und Panzer: Epi-
sode 12 (TV)

27-én:
- Kira Kira 5th Anniversa-
ry Live Anime: Kick Start 
Generation (OVA)
- Kono Naka ni Hitori, Im-
outo ga Iru!: Ani, Imouto, 
Koibito (OVA)
- Senran Kagura (SP)
- Arcana Famiglia: Capric-
cio – stile Arcana
 Famiglia (OVA)

28-án:
- Hiiro no Kakera: Totsug-
eki! Tonari no Ikemenzu 
(OVA)
- Ichigeki Sacchuu!! Hoi-
hoi-san: Legacy (OAD)

29-én:
- Gundam Seed Destiny 
HD Remaster (TV)
- Queen’s Blade: Vanqu-
ished Queens (OVA)

30-án:
- Dragon Ball Z Movie 14: 
Battle of Gods (Film)

http://anipalace.hu
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A középsulis Itsuka Shi-
dou találkozik egy szellem 
lánnyal. A lány, akit Shidou 
Tohkának nevez, 30 évvel 
ezelőtt elpusztította az em-
beriség nagy részét és most 
újra visszatért. Az egyetlen 
mód, hogy megállítsák, egy 
randi.

Studió: AIC Plus+

Rendező: Matanaga Keitaro

Zene: Sakebe Go

Pár seiyuu: Inoue Marina, 
Togashi Misuzu, Taketatsu
Ayana, Shiramazaki Nobu-

naga

Epizód szám: 12

Suzuhara Izumiko egy 15 
éves lány, akit egy kumanói 
szentélyben védelmeznek. 
Szótlan lány, aki érintésével 
képes az elektromos esz-
közöket elpusztítani. Gyerek-
kori barátjával, Miyukival a 
tokiói Houjo Középiskolában 
tanulnak. Osztálykirándulá-
sukon szörnyű baleset tör-
ténik. Izumiko itt szembesül 
sorsával: ő a Himegami 
istennő utolsó képviselője, 
Miyukinak pedig kötelessége 
őrként védelmezni őt.

Studió: P.A. Works

Rendező: Shinohara Toshiya

Zene: Tou Masumi

Pár seiyuu: Uchiyama Kouki, 
Hayami Saori, Fukuyama Jun

Epizód szám: 12

Date A Live RDG: Red Data Girl Aku no Hana Namiuchigiwa no
Muromi-san

Április:

2-án:
- Train Heroes (TV)
- DD Hokuto no Ken (TV)

3-án:
- Kuro Majo-san ga Too-
ru!! 2 (TV)
- Gakkatsu! 2nd Season 
(TV)

5-én:
- Hyakka Ryouran: Samu-
rai Bride (TV - 2. szezon)

6-án:
- Tetsujin 28-go Gao! (TV)
- Ore no Imouto ga Kon-
nani Kawaii Wake ga Nai. 
(TV - 2. szezon)
- Robocar Poli (TV)
- Tanken Driland New 
Series (TV)
- Pretty Rhythm: Rain-
bow Live (TV - 2. szezon)
- Jewelpet Happiness 
(TV - 5. szezon)

7-én:
- Glass no Kamen Desu 
ga (TV)
- Dream 9 Toriko & One 
Piece & Dragon Ball Z 
Chou Collaboration Spe-
cial!! (TV)
- Haiyore! Nyaruko-san W 
(TV - 2. szezon)
- Uchuu Senkan Yamato 
2199 (TV - remake)
- Yondemasuyo, Azazel-
san. Z (TV - 2. szezon)

8-án:
- Chibi?Devi! New Series 
(TV)

9-én:
- Hayate no Gotoku! 
Cuties (TV - 4. szezon)

Kasuga Takao egy 
hirtelen ötlettől vezérelve 
ellopja Saeki Nanako tor-
naruháját, a lányét, akiért 
úgy odavan. Azonban rá 
kell jönnie, hogy tettét 
meglátta egy általa utált 
másik lány, Nakamura 
Sawa. Nakamura így egy 
szerződéssel megzsarolja 
Kasugát, amibe a fiú kény-
telen belemenni, máskül-
önben a lány felfedi titkát.

Stúdió: Zexcs
Rendező: Nagahama 

Hiroshi
Zene: Fukasawa Hideyuki
Pár seiyuu: Ueda Shinichi-

rou, Ise Mariya, Hikasa
Yoko

Epizód szám:?

Mukoujima Takurou egy 
ma-gányos tinédzser, aki 
idejét horgászással tölti. 
Meglepetésére kifog egy 
sellőt, Muromit. A lány nem 
tudta magáról, hogy sellő, 
amíg nem találkozott Takuro-
uval. Muromi hihetetlenül 
buta és őrült, de még ivási 
problémákkal is küzd. Ezek 
után, mikor Takurou horgász-
ni megy, a sellőlány mindig 
megjelenik, érdekessé téve a 
fiú életét.

Studió: Tatsunoko Produc-
tions

Rendező: Yoshihara Tatsuya
Zene:?

Pár seiyuu: Tamura Yukari, 
Mizumishima Takahiro

Epizód szám:?

Nai egy számára fontos 
személyt keres, egyetlen nyo-
ma egy elhagyott karkötő. 
Gareki mindennap zsebel 
és fosztogat. Ők ketten egy 
furcsa villában találkoznak, 
ahol feltöltik készleteiket, 
hamarosan pedig a hadse-
reg biztonsági kémei kö-
rözött bűnözőként kezelik 
őket. Nai és Gareki ebben a 
reménytelen helyzetben az 
ország legerősebb védelmi 
szervezetével - a “Cirkusszal” 
- kénytelen szembenézni!

Studió: Manglobe
Rendező: Suganuma Eiji

Zene:?
Pár seiyuu: Shimono Hiro, 

Kamiya, Hiroshi, 
Miyano Mamoru, 

Endou Aya
Epizód szám:?

Karneval

Március 16-án Március 20-án Március 24-én

Április 3-ánTavaszi szezon ajánló - 
                                Néhány anime sorozat rövid bemutatása

http://anipalace.hu
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Hikigaya Hachiman egy 
lázadó középiskolás srác. 
Ellenkezik a trendekkel 
és senkivel nem hajlandó 
barátkozni. Hogy helyes 
útra térjen, tanára, Hiratsu-
ka Shizuka kierőszakolja, 
hogy a fiú a Közszolgálati 
Klub tagja legyen. Ott más 
problémás diákokkal is ta-
lálkozik.

Studió: Brains Base

Rendező: Yoshimura Aiű

Zene:?
Pár seiyuu: Eguchi Takuya, 

Touyama Nao, Hayami Saori

Epizód szám:?

A 21. század második felé-
ben az emberek elhagyják 
a Földet és elkezdenek 
az űrben élni. Hogy al-
kalmazkodni tudjanak a 
környezethez és a Jupiter 
ellenséges idegeneihez, 
mesterséges gyerekeket 
képeznek. Ezeket a gene-
tikailag módosított gye-
rekeket Princes-nek (Her-
cegek) hívják, és ők lesznek 
a felfegyverzett AHSMB 
robotok pilótái.

Ez a történet, az egyik tini 
Prince-ről, Hitachi O Izururól 
szól, aki Grandzehle város-
ban tanul.

Studió: Dogakobo
Rendező: Motonaga 

Keitarou
Zene: Watanabe Toshiyuki

Pár seiyuu: Asanuma 
Shintaro, Aiba Hiruki, Iguchi 

Yuka, Hikasa Yoko
Epizód szám: 24

Yahari Ore no Seis-
hun Love Come wa 

Machigatteiru
Ginga Kikoutai: Ma-

jestic Prince
Dansai Bunri no

Crime Edge Aiura

12-én:
- Eiga Hana Kappa Hana-
sake! Pakkaan Chou no 
Kuni no Daibouken (Film)

13-án:
- Aura: Maryuuinkouga 
Saigo no Tatakai (Film)
- Uchuu Senkan Yamato 
2199 Movie 5: Boukyou 
no Gingakan Kuukan 
(Film)
- Toaru Kagaku no Rail-
gun S (TV - 2. szezon)

16-án:
- Iron Man: Rise of Tech-
novore (OVA)

17-én:
- Code:Breaker (OAD)

19-én:
- Boku no Imouto wa 
Osaka Okan (SP)

20-án:
- Detective Conan Movie 
17: Private Eye in the Dis-
tant Sea (Film)
- Crayon Shin-chan Movie 
21: Bakauma! B-Kyuu 
Gourmet Survival Bat-
tle!! (Film)
- Steins;Gate: Fuka Ryoui-
ki no Déja vu (Film)
24-én:
- Hetalia: The Beautiful 
World (SP)
- Senyuu. (SP)

28-án:
- Koitabi ~True Tours 
Nanto (TV)

Haimura Kiri egy át-
lagosnak tűnő srác, egy 
kis problémával: imádja 
mások haját levágni. Egy 
nap találkozik Mushi-
yanokouji Iwaival, a Haj 
Királynővel, aki egy átok 
miatt nem tudja levágni 
fürtjeit. Kiri rájön, hogy 
ollója az egyetlen, amivel 
képes levágni a lány haját. 
De azt már nem sejti, hogy 
ezzel a találkozóval egy 
gyilkossági játék veszi kez-
detét...

Studió: Studio Gokumi

Rendező: Yamaguchi
Yuuji

Zene:?
Pár seiyuu: Hanae Nat-

suki, Koiwai Kotori

Epizód szám:?

A történet három bosszan-
tó, lelkes, motivációhiányos 
lány (Amaya, Iwasawa, Ue-
hara) és osztálytársaik körül 
forog. Mindennapi életük 
abból áll, hogy mi történik, 
ha semmi sem történik.

Studió:?
Rendező:?

Zene:?
Pár seiyuu:?

Epizód szám:?

Az ördögi Sadao királyt 
már csak egy lépés választ-
ja el a világ meghódításától, 
amikor a hős Emilia legyőzi és 
egy másik világba, a modern 
Tokióba kényszeríti. Mivel a 
király csak a világ meghódí-
tásában jártas - ami az új 
helyzetében szükségtelen -, 
kénytelen dolgozni a megél-
hetésért.

Studió: White Fox

Rendező: Hosoda Naoto

Zene:?
Pár seiyuu: Ohsaka Ryota,

Hikasa Yoko, Ono Yuuki, 
Touyama Nao

Epizód szám:?

Hataraku 
Maou-sama!

Április 4-én

http://anipalace.hu
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A történet a népszerű 
japán PSP játék alapján 
készült, egy fiúról szól, aki 
érdeklődik a fotózás iránt 
és apjától kapott egy DSLR 
gépet. Új hobbija közepette 
egy hárem is kialakul.

Studió: Madhouse Studios

Rendező: Yokoyama 
Akitoshi

Zene: Kubota Mina

Pár seiyuu: Shimazaki 
Nobunaga, Saito Chiwa, 

Sawashiro Miyuki, Nakahara 
Mai

Epizód szám:?

A negyedikes Tomoo egy 
lakóparkban él anyjával és 
nővérével. Apja távol van egy 
hosszútávú munkaszerződés 
miatt. A fiú és barátai egyik 
balszerencse után a másikba 
kerülnek.

Studió: ?
Rendező: Watanabe Ayumu

Zene: Hasegawa Tomoki

Pár seiyuu: Sanpei Yuuko, 
Hitosugi Kasumi, Fujimura 
Ayumi, Nabatame Hitomi

Epizód szám:?

Photo Kano Danchi Tomoo Zettai Bouei Leviathan

Még áprilisban:
- Devil Survivor 2: The 
Animation (TV - játék 
alapján)
- My Little Pony: Tomo-
dachi wa Mahou (TV)
- Uta no☆Prince-sama☆ 
Maji Love 2000%  (TV - 2. 
szezon)
- Kick-Heart (Film)
- Himitsu Kessha Taka 
no Tsume Neo Season 
2 (TV)
- Higurashi no Naku Koro 
ni Kaku (Film)

Május:
8-án:
- Seitokai Yakuindomo 
(OVA)

10-én:
- Asian Risshiden no Shi-
ma Kousaku (TV - újabb 
anime változat)
- Saint?Onii-san (Film)

13-án:
- Ninja Hattori-kun *In-
dian Remake (TV)

24-én:
- Nozoki Ana: Sexy Ex-
tended Edition (OVA)
- Mangirl! (SP)
- Yama no Susume (SP)

28-án:
- Senyuu. (SP)

31-én:
- Highschool DxD (OAD)

Még tavasszal:

- Miyakawa-ke no Kuu-
fuku (ONA)
- Odoriko Clinoppe (TV)

A történet Aquafallon, egy 
vízben és növényekben gazdag 
fantasy világban játszódik, ahol 
sárkányok és tündérek élnek. 
Mikor hirtelen négy gonosz lény 
érkezik a meteoritokkal, a bolygó 
minden élőlénye veszélybe kerül. 
Syrup tündér három sárkány 
klános újonc lánnyal összegyűjti 
Aquafall védelmi erejét. A törté-
net követi, hogyan nőnek fel és 
harcolnak együtt Syrup és a sár-
kánylányok: Leviathan, Bahamut 
és Jörmungandr.

Studió: Gonzo

Rendező: Yatagai Kenichi

Zene: Terada Shiho

Pár seiyuu: Kitamura Eri, 
Taketatsu Ayana, Hayami Saori, 

Hanazawa Kana

Epizód szám: ?

Április 5-én Április 6-án
Április 7-én Április 8-án

Ebben a világban az em-
beri populáció maradványai 
óriási falakkal körülvett 
városokban élnek. A falakat 
a hirtelen megjelenő titá-
nok ellen állították, ugyanis 
az óriás humanoid lények 
ok nélkül felfalják az em-
bereket. Eren Jaeger és 
örökbefogadott testvére, 
Mikasa Ackerman élete 
örökre megváltozott, 
mikor egy hatalmas titán 
elpusztította otthonukat és 
megölte anyjukat.

Studió: Production I.G, Wit 
Studio

Rendező: Tetsurou Araki
Zene:?

Pár seiyuu: Ishikawa Yui, 
Inoue Marina, Kaji Yuki

Epizód szám:?

Egy világban, ahol em-
berek és istenek együtt 
léteznek, Arata szerencsét-
lenségére a Hime Clan 
(Hercegnő klán) örököse. 
A fiú kénytelen lánynak 
tettetni magát, mert ha felis-
merik igazi nemét, halállal 
lakol. Beiktatása napján egy 
merénylet miatt menekülni 
kényszerül és valahogy a 
modern Japánba jut. Eköz-
ben egy Arata Hinohara nevű 
fiú az elsőként említett Arata 
világába kerül.

Studió: Satelight, JM 
Animation

Rendező: Yasuda Kenji

Zene: Ootani Kou

Pár seiyuu: Takagaki Ayahi, 
Ono Yuuki, Okamoto,
Nobuhiko

Epizód szám:?

Shingeki no Kyojin Arata Kangatari
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Mushibugyo

Az 1700-as évek elején 
járunk, az Edo-kori Tok-
ióban. A 8. sógun, Toku-
gawa Yoshimune meg-
rendelésére különböző 
helyeken a közemberek 
benyújthatják elképzelé-
seiket.
Miután meghallja a nép 
hangját, egy új elöljáró 
egységet hoz létre, a 
Mushibugyout, hogy meg-
védje a város szívében élő 
embereket. Az egység 
minden tagja egyedi harci 
képességekkel bír.

Stúdió: Seven Arcs

Rendező:?
Zene:?

Pár seiyuu: Terashima 
Takuma, Ookubo Rumi

Epizód szám:?

Sayuri Satou a Sparrow’s 
Hotel új recepciósa. Speciá-
lis tulajdonsága: nagy mellei 
és bérgyilkos képességei. 
Ezekkel az erényeivel sze-
reli le azokat, akik gondot 
okoznak a szállodának. De 
a lány valójában nagyon 
esetlen, mikor a hotel férfi 
igazgatójával kell beszélnie.

Studió: Dream Creation

Rendező: Tetsuji Nakamura

Zene: Masakatsu Oomuro

Pár seiyuu: Haruka 

Nagashima, Daisuke Kishio, 

Minori Chihara

Epizód szám:?

Április 9-én

A Human Galactic Al-
liance (Emberek Galakti-
kus Szövetsége) a túlélés 
érdekében folyamatosan 
küzd a Hidiaazunak 
nevezett furcsa lényekkel. 
Az egyik csata során a fiatal 
Red hadnagyot és huma-
noid fegyverét, Chambert 
elnyeli egy tér-idő torzulás. 
Így Red egy Gargantia nevű 
flottára érkezik. Mivel nem 
ismeri a bolygó történelmét 
és kultúráját kénytelen egy 
15 éves lány, Amy mellett 
maradni. A lány hírnökként 
szolgál a Gargantia flotta 
fedélzetén.

Studió: Production I.G

Rendező: Murata Kazuya

Zene: Iwashiro Taro

Pár seiyuu: Ishikawa Kaito, 
Kanemoto Hisako, Kayano 

Ai, Asumi, Kana

Epizód szám:?

Yokodera Youto mindig a 
testi vágyaira gondol, de sen-
ki sem ismeri el perverzként. 
Megtudja egy macskaszo-
borról, hogy állítólag kíván-
ságokat teljesít. Így a fiú i-
mádkozni megy, hogy bárhol 
bármikor képes legyen 
kéjsóvár érzéseit kifejezni. 
A szobornál Youto találkozik 
Tsutsukakushi Tsukikóval, aki 
ugyanabba a középsuliba jár. 
A lány saját kívánsága, hogy 
szándékai ne mutatkozzanak 
meg olyan könnyen...

Studió: J.C. Staff

Rendező: Suzuki Youhei

Zene:?
Pár seiyuu: Ishihara Kaori, 
Ogura Yui, Tamura Yukari, 

Kaji Yuki

Epizód szám:?

Suisei no GargantiaHentai Ouji to
Warawanai Neko. Kakumeiki ValvraveYuyushiki

Az emberiség 70%-a 
már az űrben él az űr-
városok fejlődésének kö-
szönhetően. Két nagyha-
talom, a Dorushia Mili-
tary Pact Federation és 
az Atlantic Ring United 
States között egy kis sem-
leges nemzet, Jiouru is ki-
alakult, melynek virágzó a 
gazdasága. Dorushia had-
seregének támadásakor a 
főhős Haruto (egy jiourui 
középiskolás) találkozik a 
titokzatos, “tiltott” huma-
noid fegyverrel, a Valv-
rave-vel.

Studió: Sunrise

Rendező: Matsuo Kou

Zene:?
Pár seiyuu: Tomatsu 
Haruka, Seto Asami, 

Ohsaka Ryota, Kimura 
Ryouhei

Epizód szám:?

Három lány sulis életét 
követhetjük nyomon. A ba-
rátságos, tanácstalan Yukari, 
a lelkes és gyerekes Yuzako 
és a nagyon higgadt Yui 
mindig együtt lógnak és min-
dent megbeszélnek.

Studió: Kinema Citrus

Rendező: Kaori

Zene:?
Pár seiyuu: Tsuda Minami, 
Taneda Risa, Ookuba Rumi

Epizód szám:?

Április 13-án Még áprilisbanÁprilis 10-én

Sparrow’s Hotel
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Kedves Olvasók!

Reméljük, hogy élvezitek a magazint és találtok benne sok olyan cikket, 
információt, amit érdekes és élvezetes olvasni. Sok időt töltünk azzal, hogy mi-
lyen témájú cikkek, milyen összeállításban és milyen megjelenésben kerüljenek 

az aktuális számba.
Az AniMagazin elsődleges forrása Ti vagytok, mivel egyrészt olvastok minket, 

másrészt írjátok a cikkeket. Azonban szeretnénk még jobban rátok hangolódni, 
ezért megkérünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, milyen témáról szeret-

nétek olvasni a magazinban. Várunk tehát bármilyen Japánnal vagy Ázsiával 
kapcsolatos témákat, ötleteket. Akinek van ötlete és írna is szívesen, vagy 

nincs ötlete, de írna, és nem tudja, hogy kezdjen hozzá, az is bátran keressen 
fel minket és örömmel segítünk az indulásban. Röviden: agyaljatok ezerrel, 

vagy vetődjetek rá a billentyűzetre és írjatok cikket, aztán dobjatok nekünk egy 
mailt. Ebből következik, hogy továbbra is várunk a magazin profiljába illő cik-

keket. Nem biztos, hogy az írásotok rögtön a soron következő számba bekerül, 
de amelyiket elfogadjuk, az mindenképp meg fog a későbbiekben jelenni.

További felhívásként említeném, hogy ha valaki egyéb írói vagy rajzolói vénával 
rendelkezik, az írjon nekünk fanfictiont, vagy küldje be régebbi történetét, 

fanartját és viszontláthatja a magazin oldalain.

Elérhetőségünk:
- Ha munkáitokat (cikk, fanart, fanfic) szeretnétek elküldeni, azt a 

bekuldes@anipalace.hu címre várjuk.
- Ha pedig ötleteket, kérdéseket, véleményeket szeretnétek, azt az állandó 

e-mail címünkre küldhetitek: info@anipalace.hu
vagy keressétek az anipalace.hu oldalon Catrint vagy Hirotakát.

Nincs meg valamelyik szám? Kattints a hiányzó szám képére és töltsd le!
A korábbi számokért pedig kattints IDE 

http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_download.php?29
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mailto:info@anipalace.hu
http://anipalace.hu/e107_plugins/hotn_media_download/hotn_media_archive.php?magazin
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