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Folytatás a következő oldalon!

Tehát kissé megkésve, de sikerült megtekin-
tenem a maradék 7 részt is. Úgy kezdtem neki, 
hogy biztos valami gyors, érdektelen befe-
jezése lesz, mivel ősszel jön a folytatás. Mégis 
sikerült egy-két érdekes dolgot beletenni. 
Persze ettől még a vége szokásos volt. Még 
azt is el tudtam volna képzelni, hogy az utolsó 
5 rész a vártorony kiürítéséről szólt volna. Ez 
félig így is lett...

Cím: Magi: The Laby-
rinth of Magic

Terjedelem: 25 rész

Megjelenés éve: 2012.

Studio: A-1 Pictures

Rendező: Masunari Koji

Zene: Sagitsu Shiro

Téma: shounen, ka-
land, akció, fantasy

Néhány szinkron:
- Ishihara Kaori
- Kaji Yuki
- Tomatsu Haruka

Most sajnos a rovat címétől el kell térnem, 
mert egy rövidebb cikkel érkeztem, a Photo 
Kanon és a Hentai Oiji folytatást és az újabb ani-
mék bemutatását később kapjátok meg. Helyet-
te végre elég időm jutott a Magi befejezésére, az 
élményt gyorsan kiírtam magamból, így most ar-
ról olvashattok egy spoileres beszámolót.

// Miichan (Su.An.Kai)

Vártorony és Al-Thamen…

Ugyanis a herceg iránt érzett ellenszenv segítségével 
(és Alibaba megátkozott testével) a szervezet egyik tag-
ja, Isnan bejutott az országba és megátkozta Sinbadot 
is. Ahhoz hogy meggyógyuljanak, Zagan vártornyát kell 
kiüríteniük. Így hát hőseink egy újabb kaland elé néznek, 
amiről később kiderül, hogy csak Sinbad tervének része. 
Ez a terv pedig nem segít hőseinken, hanem még na-
gyobb bajba keveri őket. Miközben Alibabáék Hakuryuu 
idegesítő természetével és Zagan aranyos teremtmé-
nyeivel küzdenek meg, addig Sinbadéknál egy váratlan 
személy tűnik fel. Ez az alak nem más, mint Judal, aki 
Aladdin titokzatos feltűnéséről és a szervezetről kezd 
el beszélni, majd Al Thamen vénei egy kisebb háborút 
indítanak Szindria ellen. Ezek után felváltva figyelhetjük 
a két helyszín eseményeit.

Aladdin és Alibaba Szindriában rejtőztek 
a szervezet elől és különleges mesterekkel 
edzettek. Alibaba mestere Sharrkan, Aladdiné 
pedig Yamuraiha volt. Ők a Sinbad nyolc tábor-
nokai közül ketten. Az edzés nem ment gördül-
ékenyen, mivel a Kou birodalom negyedik 
hercegének, Ren Hakuryuunak jelenléte újabb 
próbát jelentett Alibabának és barátainak.

Miket néz egy fangirl 
   az aktuális animékbol? ,, 5

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-58-

Alibabáéknál Morgiana új erőre tesz szert, utána 
pedig az Al Thamen elleni küzdelmet „izgulhatjuk” vé-
gig. Persze ez hatásosabb lenne, ha tudnánk, hogy nem 
lesz több széria. A vártoronyban az első két ellenfél, 
akikkel szembe kerülnek, Mustaasim Dunnya és Isaac. 
Időközben a hercegnőnek és hű szolgálójának múltja 
annyira megrázta Alibabát, hogy gyorsan átállt a sötét 
oldalra. A kis maginak tehát újra segítenie kell szánalmas 
barátján. Mivel egyedül nem arathatja le a babérokat, 
Morgiana és Hakuryuu szintén Alibaba megmentésére 
indul. Itt lehet elmondani azt is, hogy Zagan erejét 
az idegesítő herceg kapta meg, akinek karját Alibaba 
véletlenül levágta.

Mindezek után persze az évad happy enddel zárul. 
És végül Sinbadról kiderül, hogy félig bukott, Aladdinról, 
hogy ő a földön a negyedik magi, plusz megtudjuk, hogy 
a következő szériában színre lép az ultra bishi Ren Kouen 
és társai megannyi új szereplővel. Így a végzet megvál-
toztatása és a béke még odébb van, helyette jön még 
megannyi kaland.

Utószó…

Szereplők…

Hát nem is tudom, mit mondjak. Összességében nem ez a legiz-
galmasabb anime így végiggondolva, mégis a főhőseinknek sok 
nehézségeken kellett keresztül menniük, aminek szerencsére
nincs vége. Remélem azért egy kicsit izgalmasabbá fogják tenni, 
és Aladdin titokzatos kilétére is teljesen fény derül. Azért érde-
kel, hogy milyen arcot fognak vágni mikor kiderül, hogy Sin félig 
bukott. Örülnék, hogyha Alibaba szánalmas jelenetei és viselke-
dése kicsit javulnának. Tény, hogy bátrabb lett, mégis annyira 
idegesítő, hogy mindig neki akadnak problémái. Egy uralkodó 
ne legyen ennyire szánalmas. A változást meglátjuk októberben, 
amikor kiadják a második széria első részét. Még elég messze 
van, de addig is lehet más egyéb animéket elkezdeni vagy 
folytatni.

Yamuraiha: Szeret mágikus tárgyakat gyűjteni és mágikus erőt 
tároló tárgyakat készíteni. Egy igazi zseni, aki nagyon jól használja 
a mágiákat. A víz típusú mágiára specializálódott. Gyakran harcol 
Sharrkannal. Olyan tsundere típus.
Sharrkan: Nagyon jó kardforgató, aki Alibaba mestere lett. Opti-
mista, jókedvű személy. Sűrűn iszik, és közben lányokkal flörtöl.
Ren Kougyoku: Kou birodalom nyolcadik hercegnője, aki fülig 
szerelmes Sinbadba. A hirtelen támadásnál is igyekezett segíteni 
Sinnek. Gyerekes személyiségű, de olykor képes komoly lenni.
Ren Hakuryuu: A negyedik herceg, aki a vártoronyban ideg-össze-
roppanást kapott. Sokszor szánalmas és béna. Eleinte roppant 
idegesítő személy, aki el akarja pusztítani saját hazáját. Az anime 
vége felé kezd normalizálódni. Megszerzi Zagan erejét, és szer-
intem Aladdinékhoz csatlakozik vagy legalábbis segít, amikor kell.
Isnan: A szervezet egyik tagja, aki meg akarta ölni Aladdint és 
Alibabát. Régen ő is magi volt. Abban reménykedett, hogy ha sö-
tétségbe taszítja a világot, és bukottá válik akkor szabaddá válhat.
Isaac és Dunnya: Dunnya a Mustashim királyság egykori 
hercegnője, akinek kiskorában el kellett menekülnie. Célja a 
régi hazájának újjáépítése lett. Ehhez át kellett állnia a bukottak 
oldalára. Reményei szerint, ha teljesíti a parancsokat, akkor a sze-
rvezet segít újjáépíteni a hazáját. Isaac volt Dunnya hű szolgálója, 
aki meghalt, miközben a kis hercegnőt próbálta védeni.
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