Őszi anime premierek
(a kimaradt TV sorozatok a későbbi oldalakon kerülnek bemutatásra):
Szeptember:
4-én:
- Genshiken Nidaime
Special (BD)
5-én:
- Tamagotchi! Miracle
Friends (TV)
7-én:
- Captain Harlock (Film)
11-én:
- Free! Special (BD)
13-án:
- Chihayafuru (OAD)
- Terra e… Film Extra
(BD)
14-én:
- Code Geass: Boukoku
no Akito 2 – Hikisakareshi Yokuryuu (Film)
- Takanashi Rikka Kai:
Chuunibyou demo Koi
ga Shitai! (Film)
19-én:
- Yahari Ore no Seishun
Love Comedy wa Machigatteiru. (OAD)
22-én:
- Saikyou Ginga Ultimate Zero: Battle Spirits (TV)
26-án:
- Shijou Saikyou no
Deshi Kenichi (OAD)
27-én:
- Fate/kaleid liner Prisma Illya Special (BD)

Hírek
Hazai hírek
Rendezvények
Íme itt vannak a következő
hónapokban megrendezésre kerülő
conok időpontjai.
Cosplayer Expo: 2013. 09. 21.
(tehát ehét szombat), helyszín: Millenáris
Őszi Mondocon: 2013. 10. 5.-6.,
helyszín: Hungexpo

//

Sato Junichi és az
Amazing Twins
AniMagazin

Sato Junichi a Sailor Moon, Kaleido Star stb alkotója új animével
jelentkezik. A címe Zetsumetsu Kigu
Shōjo Amazing Twins. Satónak 10
év óta ez az első saját munkája. Mari
Okada (Ano Hana) fogja írni a forgatókönyvet és segédkezik a történetben is, Takehito Harada pedig a
karakter dizájnért felel. A főhős Todoroki Amane egy őszinte, érzékeny,
ám kissé buta lány és minden helyzetben igyekszik teljes erővel küzdeni.

Watanabe Shinichiro
új animéje
A Cowboy Bebop és a Samurai Champloo rendezője új anime
tv-sorozatot készít, melynek címe
Space☆Dandy. A főszereplő Dandy
robotjával és macskájával Meow-val
karöltve átszelik az univerzumot eddig felfedezetlen földönkívüli fajok
után kutatva. A műfaját tekintve
vígjáték lesz. Az anime 2014 januárjában startol, az animációs stúdió a
Bones lesz.
ANN
		

		

ANN

Anime
Monogatari folytatás
A monogatari történetek újabb
darabja a Hanamonogatari jövőre
kerül a tv képernyőkre. A történet Suruga Kanbaruval kezdődik és Araragi
Koyomi érettségie után játszódik. A
Hanamonogatari a jelenleg futó
Monogatari Series: Second Season
folytatása.
Animenation

Hunter x Hunter 2. film
December 27-e lesz az a dátum,
amikor a nészerű Hunter x Hunter
második filmje a mozikba kerül. Az
alcím pedig The Last Mission.
ANN

Folytatás a következő oldalon!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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28-án:
- Kara no Kyoukai: Mirai
Fukuin (Film)
30-án:
- Maken-Ki! – Takeru
Nyotaika!?
Minami
no Shima de Supo~n?
(OAD)
- Oshiri Kajiri Mushi –
Season 2 (TV)
Október:
1-jén:
- Miss Monochrome
(TV)
2-án:
- Kyoukai no Kanata (TV)
- Kyousougiga (TV)
- Pocket Monsters: The
Origin (TV)
3-án:
- IS -Infinite Stratos- 2
(TV)
- Aikatsu! 2nd Series
(TV)
4-én:
- Freezing Vibration
(TV)
5-én:
- Hajime no Ippo: Rising (TV)
- Kuroko no Basuke –
Season 2 (TV)
- Little Busters! ~Refrain~ (TV)
6-án:
- Magi: The Kingdom of
Magic (TV)
- Phi Brain: Kami no Puzzle 3rd Season (TV)
- Teekyuu Season 3 (TV)
- White Album 2 (TV)
- Yozakura Quartet
~Hana no Uta~ (TV)

AniMagazin/Japán mániásoknak

Új Sailor Moon friss
Már korábban értesültünk egy új
Sailor Moon tv-szériáról, ami a sorozat
20. évfordulójára készül. Kicsit frissült
a dolog és a premier idén télen lesz.
Az openingeket és endingeket pedig a
Momoiro Clover Z (Mouretsu Pirates)
női idol együttes adja.
MAL
		

Véget ér a 07-ghost manga
A 2005 óta futó 07-ghost manga is
véget ér októberben. Az anime adaptációja 2009-ben készült.
MAL
		

Psycho-Pass 2.+film
Urobuchi Gen tavaly sikeresen
futott sorozata második évadot és
filmet is kap. Egyelőre mást nem
tudni, sem a premier dátumát, sem
a stábot. Sőt még azt sem, hogy a
2012-es animéből felbukkan-e valamelyik karakter. Szóval még lehet
folytatás, előzmény vagy alternatív is.
MAL

Manga
Code Geass
A Code Geass: Renya of the Darkness szeptember 26-án ér véget,
jelentette be a Shounen Ace magazin. A Tomomasa Takuma által rajzolt
manga 2010-ben kezdőtött, a történetet pedig a Code Geass: Lelouch
of the Rebellion tv-sorozat rendezője
írta.
ANN

Titán kiegészítők
Új spinoff manga készül az Attack
on Titanhoz, jelentette be az Aria
shoujo magazin, ami szeptember 28án indul. A Shingeki no Kyoujin Gaiden: Kuinaki Sentaku Prologue címmel rendelkező mangát Hikaru Suruga fogja rajzolni és Gan Sunaaku
készíti a szkriptet. Ez utóbbi úriember a Nitroplus csapatát erősíti és
az anime 6. Blu-ray lemezéhez egy
visual novelt is készít, melynek címe
a készülő mangáéval azonos valamint
Levi és Erwin múltja lesz a középpontban.
ANN

Véget ér a Haruhi manga
Gaku Tsugano a Suzumiya Haruhi
mangaadaptáció
készítője
bejelentette, hogy véget ér a minden
lében kanál iskoláslány története.
Egészen pontosan a következő fejezetben, ami szeptember 26-án
érkezik. A manga 2005-ben indult és
eddig 19 kötetet adtak ki.
MAL

Folytatás a következő oldalon!
-29-

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

7-én:
- Gundam -Build Fighters- (TV)
9-én:
- Yozakura Quartet:
Tsuki ni Naku (OAD)
13-án:
- Yowamushi Pedal (TV)
16-án:
- Kill Me Baby (OAD)
17-én:
- Pocket Monsters XY
(TV)
- Seitokai Yakuindomo
(OAD)
25-én:
- Fate/kaleid liner Prisma Illya Special (BD)
- Senyuu. Dai 2 Ki Special (BD)
- Suisei no Gargantia
(OVA)
26-án:
- Dokidoki! Precure
Movie: Mana Kekkon!!?
Mirai ni Tsunagu Kibou
no Dress (Film)
- Mahou Shoujo Madoka Magica Movie 3:
Hangyaku no Monogatari (Film)
- Miyakawa-ke no Kuufuku (OAD)
30-án:
- IS: Infinite Stratos 2 –
Long Vacation Edition:
Hitonatsu no Omoide
(OVA)
Még októberben:
- Neppu Kairiku Bushiroad (TV)
- Valvrave the Liberator
-2nd Season- (TV)

AniMagazin/Japán mániásoknak

Egyéb
Óriásrobot 11 év alatt
Egy Ibaraki prefektúrában lakó 67
éves férfi valóra váltotta régen dédelgetett álmát.
Egy óriás robotot épített 11 év
alatt. Hitoshi Takahashi robotja Kabutom RX-03 névre hallgat és 11 méter
hosszú valamint 3,6 méter magas. A
17 tonnás jószágban két darab dízel
motor dolgozik. A robot bogár alakú,
szarva és szárnya is van és több mint
30 mozgó alkatrésszel rendlekezik.
Repülni ugyan nem tud, de a talajon
4km/h-s sebességre képes és a száján
füstöt is kiereszt. Ha ez még nem
lenne elég, akkor a lelkes vállalkozók
meg is ülhetik a csipetnyi bogarat és a
tetején lévő irányítópanellel mozgásra bírhatják. A bemutatón bárki kipróbálhatta mindössze 200 yenért.
Japan Daily Press

Miyazaki nyugdjíba megy
Koji Hoshino a Studio Ghibli
elnöke a Velencei filmfesztiválon
jelentette be, hogy a 72 éves Hayao
Miyazaki nyugdíjba vonul. A nagymester 1998-ban már egyszer nyugdíjba
vonult, de mégis visszatért. A jelenlegi nyugdíjazás azonban nem zárja
ki, hogy továbbiakban kis filmekkel
foglalkozzon. A legutóbbi filmje a
Kaze Tachinu idén júliusban debütált
a japán mozikban. A Velencei filmfesztiválon Arany Oroszlán jelölést
is kapott. Az alkotóról bővebben a
mostani Olvasói Gondolatok rovatunkban olvashattok.
Ha már Miyazakinál tartunk, egy
korábbi interjúban azt mondta, hogy
lát lehetőséget a Nauszika folytatására, ám a megvalósítást Hidaki
Annóra (EVA) bízná, aki régi batárja
és együtt dolgozott vele az 1984-es
filmen.
ANN
		

Silver Spoon LA
Hiromu Arakawa Gin no Saji című mangájából készült anime
adaptáció első évada a végéhez ér. Azonban a dolog nem áll meg
itt. A folytatás mellett jövő tavaszra live action is készül belőle. Hachiken szerepét Nakajima Kento, Mikagét pedig Hirose Arisu játssza
majd. A rendezői székből Yoshida Keisuke dirigálja a forgatást, ami
augusztusban kezdődött Hokkaidón.
MAL
			

2020-as Olimpia Tokióban
Már a megújult weboldalunkon is láthattátok a hírt, hogy 2020ban Tokió ad otthont a nyári olimpiának. A japán főváros 1964 után
másodjára rendezheti meg a világ legnagyobb sporteseményét. A
jó hírt Jacques Rogge a NOB elnöke jelentette be szombaton. Tokió másik két várossal, Madriddal és Isztambullal együtt szállt versenybe. Előbbi hamar kiesett a szavazáson, míg utóbbi tovább bírta
a gyűrődést, ám így is nagy lett a különbség. A nyertes malmára
hajtja a vizet, hogy nincs szükség az infrasrtuktúra fejlesztésére és
több olimpiai helyszín is elkészült már. Abe Shinzou miniszterelnök
biztosította a közvéleményt, hogy minden létesítményt a legmodernebb technológiával szerelnek fel.

Kite LA - Hamarosan kész lesz
Tudjuk, hogy rengeteg live action animeadaptáció készülne Amerikában, ha nem
lenne mindig valami gond. Ám ezúttal jó hírről számolhatok be. Végeztek a Ralph
Ziman által rendezett Kite adaptációjának forgatásával, így azt hamarosan láthatjuk.
Persze ez sem ment zökkenőmentesen, ugyanis az első rendező David R. Ellis még a
johannesburgi munkálatok alatt elhunyt. A filmet egyébként Dél-Afrikában fejezték
be. A főhősnőt, Sawát India Eisley (Underworld: Ébredés), Sawa apjának az extársát,
Karl Akert pedig Samuel L. Jackson játssza majd.
ANN
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November:
6-án:
- Kissxsis (OAD)
9-én:
- Sakasama no Patema
(Film)

,,

Oszi szezonajánló -

Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Szeptember 13-án

Szeptember 16-án

Október 2-án

Október 3-án

22-én:
- Senyuu. Dai 2 Ki Special (BD)
23-án:
- Kaguya-hime no Monogatari (Film)
- Persona 3 The Movie
#1 Spring of Birth (Film)
27-én:
- Hidamari Sketch: Sae
Hiro
Sotsugyou-hen
(OVA)
29-én:
- Fate/kaleid liner Prisma Illya Special (BD)
30-án:
- Ghost in the Shell:
ARISE – border:2 Ghost
Whispers (Film)
még novemberben:
- Lupin III princess of
the breeze ~Kakusareta
Kuuchuu Toshi~ (TV)

AniMagazin/Japán mániásoknak

Super Seisyun
Brothers

Slice of life vígjáték,
mely két nővér-öcsi testvérpár barátságáról szól.
Megfűszerezve szerencsétlenkedéssel, otaku humorral és szerelemmel.
Stúdió: AIC
Néhány seiyuu: Ishikawa
Kaito, Kayano Ai, Ohsaka
Ryota, Yamamoto Nozomi

Diabolic Lovers

Coppelion

Gaist Crusher

Nagi no Asukara

Komori Yui optimista
lány, de tart a szellemektől
és a természetfelettitől.
Apja munkája miatt iskolát
vált, ahol azt pletykálják,
hogy vámpírok is vannak
közöttük. Így a lány végül
a hat szadista Sakamaki
vámpír testvér áldozata
lesz.
Stúdió: Zexcs
Hossz: 12 rész
Rendező: Tagashira
Shinobu
Néhány seiyuu: Suegara Rie, Midorikawa
Hikaru, Kaji Yuki, Hirakawa
Daisuke, Toriumi Kousuke,
Konishi Katsuyuki, Kondo
Takashi

2016-ban egy nukleáris
atomerőmű óriási katasztrófát okoz Tokióban. 20 évvel később az erős sugárzás
miatt a város már csak szellemváros, de a területről
egy segélykérő jel érkezeik.
Így a különleges, három
lány alkotta Coppelion egység elindul túlélők után kutatni, mindenféle sugárzás
elleni védelem nélkül.

2047-ben az egész világon bányászni kezdik az
újonnan felfedezett nagy
energiájú Gaimetal fémet.
2055-ben pedig létrejönnek a Gaistek, a teljesen
Gaimetal alapú életformák,
akik az emberiségre törnek.
2064-ben Rekka, Hayato,
Kurama és Siren Gaist
páncélokba bújva felveszik
velük a harcot...

A történet két középsulisról szól: a határozatlan,
sírós Mukaido Manakáról
és az ő gyerekkori gondoskodó barátjáról, Sakishima Hikariról.

Stúdió: GoHands
Rendező: Suzuki Shingo
Néhány seiyuu: Hanazawa
Kana, Tomatsu Haruka,
Akesaka Satomi

Stúdió: Studio Pierrot
Rendező: Takamoto
Nobuhiro

Stúdió: P.A. Works
Rendező: Shinohara
Toshiya
Néhány seiyuu: Hanazawa
Kana, Hanae Natsuki,
Kayano Ai, Ohsaka Ryota,
Ishikawa Kaito

Folytatás a következő oldalon!
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Október 4-én

Október 5-én

Seiyuu Sentai
Voice-Torm 7
Outbreak Company
Kanou Shinichi light
novel szerző apja és eroge
illusztrátor anyja által igazi
otakunak
nevelkedett.
Imádja az animéket, mangákat, játékokat és nagy
moe fan. Egy nap azonban
átkerül egy tündékkel és
sárkányokkal teli fantasy
világba, ahol harc és küldetések helyett “moe miszszionáriussá” kell válnia. A
sok kalandja eleinte igazi
vígjáték, majd felmerülnek
komolyabb kérdések is: etnikai, társadalmi, politikai
problémák. Vajon Shinichi
leküzdi az akadályokat és
sikerül a fantasy világnak
moe kultúrát adni?
Stúdió: feel.
Rendező: Oikawa Kei
Néhány seiyuu: Hanae
Natsuki, Fuchigami Mai,
Mimori Suzuko, Uesaka
Sumire

AniMagazin/Japán mániásoknak

Golden Time

Kill la Kill

Strike the Blood

Log Horizon

Egy tokiói magánegyetem tanulóinak életét
követhetjük nyomon. A
központi szereplők Tada
Banri, aki érettségi előtt
minden emlékét elvesztette, a másik gólya Yanagisawa Mitsuo és utóbbi
gyerekkori
barátja,
az
elegáns, csinos nő, Kaga
Kouko.

Satsuki Kiryuuin a diáktanács elnöke erőszakkal
irányítja iskoláját. Megjelenik egy óriási Basami ollókardot forgató cserediák,
Ryuuko Matoi, aki nagy
felfordulást rendez az iskolában. A lány egy rejtélyes
alakot keres, aki az apja haláláért felelős, de szemben
találja magát a diáktanácscsal. Beszélő matróz ruhája
persze megnyugtatja: amikor őt hordja, hatalmas
erőre tesz szert.

Sulis akció fantasy
Akatsuki Kojouról, a világ
legerősebb
vámpírjáról
és Hirameki Yukináról, a
vámpírra ügyelő és - ha kell
- levadászó lányról.

Újabb
MMO
RPG
anime, melyben 30 ezer
japán játékos esik csapdába az Elder Tale nevű
fantasy játékban. A kardok
és varázslatok világa most
valósággá válik, Shiroe pedig a túlélésért küzd régi
barátjával Naotsuguval és
a szép orgyilkossal Akatsukival karöltve.

Stúdió: J.C. Staff
Rendező: Kon Chiaki
Néhány seiyuu: Horie Yui,
Furukawa Makoto, Ishikawa Kaito, Satou Satomi

Stúdió: Silver Link, Connect
Rendező: Yamamoto
Hideyo
Néhány seiyuu: Hosoya
Yoshimasa, Taneda Risa,
Seto Asami, Hidaka Rina

Stúdió: Trigger
Rendező: Imaishi Hiroyuki
Néhány seiyuu: Yuzuki Ryouka, Koshimizu Ami, Inada
Tetsu, Yoshino Hiroyuki

Stúdió: Satelight
Hossz: 25 rész
Rendező: Ishihira Shinji
Néhány seiyuu: Terashima
Takuma, Kato Emiri, Maeno
Tomoaki, Nakata Jouji

Ez a vígjáték szinkronszínészekről szól, akik
hősként védelmezik a világbékét és az otakukat.

Tesagure! Bukatsu-mono
A történet a diákok iskolán kívüli
tevékenysége körül forog.
Rendező:
Ishidate Koutarou

Folytatás a következő oldalon!
-32-

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Október 6-án

Yuusha ni Narenakatta Ore
wa Shibushibu
Shuushoku wo Ketsui Shimashita.
Raul nem lett hős, mert
a démon nagyúr vereséget
szenvedett mielőtt a hős
vizsgák véget értek volna.
A srác így egy városi mágiaboltban dolgozik, ahová új
részmunkaidős jelentkezik.
Az illető pedig önéletrajza
szerint nem más, mint a démon nagyúr örököse...
Stúdió: Asread
Rendező: Yoshimoto Kinji
Néhány seiyuu: Tadokoro
Azusa, Koumoto Keisuke

Diamond no Ace

Gingitsune

Sawamura Eijun dobó
és Miyuki Kazuya elkapó
baseball játékosok egy új
elit iskolához csatlakoznak.
Csapattársaikkal
együtt
keményen edzenek a legendás Koushien bajnokságra.
Stúdió: Madhouse Studios,
Production I.G
Rendező: Mitsuyuki
Masuhara
Néhány seiyuu: Ohsaka
Ryota, Sakurai Takahiro,
Hanae Natsuki, Shimazaki
Nobunaga

Gintaro a rókaszellem
már az Edo-kor óta védi az
Inari templomot és egyúttal közvetít az istenek és az
emberek között. Egyedül a
Makoto család és annak is
csak egy tagja tud kapcsolatba lépni vele, így anyja
halála után ez a szerep
Saekira hárul. A rókaszellem hatalmával Saeki és
Gintaro együtt segítik az
embereket.

Walkure Romanze
AniMagazin/Japán mániásoknak

Október 7-én

Stúdió: Diomedea
Rendező: Misawa Shin
Néhány seiyuu: Miki
Shinichiro, Kanemoto
Hisako, Fujimura Ayumi,
Ono Kensho

Sekai de Ichiban
Tsuyoku Naritai!

Aoki Hagane no
Arpeggio

Kikou Shoujo wa
Kizutsukanai

Hagiwara Sakura és Miyazawa Erena a népszerű
idol csoport, a Sweet
vezető tagjai. Az egyik forgatáson Erena sérülést
szenved a profi birkózónőtől, Kazama Riótól.
Sakura, hogy Erenát megbosszulja részt vesz a
birkozó versenyeken...

Az emberiség a világ
minden táján vereséget
szenvedett a hirtelen felbukkant Köd Flotta szuper
fegyverei ellen. 17 évvel
a puszító tengeri háború
után Chihaya Gunzou és
barátai a Köd Flotta egyik
tengeralattjáróját valahogy irányítani tudják,
így sajátjukként I-401-re
keresztelik...

A történet a 20. század
alternatív elejére kalauzol.
Akabane Raishin, a japán
diák bábos Angliába megy
tanulni a “Machinart”-ról,
mely ötvözi a mágiát a
katonai technikákkal. A
fiút egy Yaya nevű lány is
elkíséri, aki az “automatája” vagyis egy mágia
által hajtott gépbaba, aki
kézitusára specializálódott.
Az akadémián a legjobb
100 diák és azok automatája egy harci tornán is
megmérkőzhet. Cél a
“Wiseman”, a legnagyobb
bábos cím elérése.

Stúdió: Arms
Néhány seiyuu: Taketatsu
Ayana, Asumi Kana, Tokui
Sora, Satou Rina

Stúdió: Sanzigen
Rendező: Kishi Seiji
Néhány seiyuu: Fuchigami
Mai, Okitsu Kazuyuki, Numakura Manami, Uchiyama
Yumi

A történet Takahiro Mizuno lovag segédről szól. Korábban ő is lovagként tanult az akadémián, de az egyik verseny döntőjében sérülést szenvedett, így visszavonult. Végül úgy határozott, hogy az egyik hajadon lovagot kisérőként támogatja és segít neki a győzelemben.
Stúdió: 8-Bit
Rendező: Yamamoto Yuusuke
Néhány seiyuu: Mizusawa Kei, Nakamura Eriko, Taguchi Hiroko, Shimizu Ai, Yamashita
Seiichiro
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Stúdió: Genco
Rendező: Yoshimoto Kinji
Néhány seiyuu: Harada
Hitomi, Shimono Hiro, Itou
Shizuka, Asumi Kana

Folytatás a következő oldalon!
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Október 10-én

Október 9-én

Blazblue Alter
Memory
Szereplőket és történetet tekintve is több animét
felidéző alkotás. 2199 decemberében járunk ünnepségek közepette... mikor
pletykálni kezdenek Ragna
the Bloodedge-ről, aki a 13.
hierarchikus városban, Kagutsuchiban bukkant fel és
hatalmas vérdíj van a fején.
Ragna látszólagos célja a világot ellenőrző rendszer elpusztítása. A csábító vérdíj
azonban sok páratlan harcost is a közelébe sodor...

Non Non Biyori

Tokyo Ravens

Az általános iskolás
Ishijou Hotaru szüleivel
Tokióból vidékre költözik,
ahol alkalmazkodnia kell
az új környezethez. Hotaru
általános, majd középsulis
vidéki kalandjait 4 másik
társával követhetjük nyomon.
Stúdió: Silver Link
Rendező: Kawamo Shinya
Náhány seiyuu: Murakawa
Rie, Sakura Ayane, Asumi
Kana, Koiwai Kotori, Koyama Kimiko

Tsuchimikado Harutora
bár rangos onmyoji családba született, nem látja a
szellemenergiát. Ettől függetlenül sulis haverjaival
vidáman éli az életét. Egy
napon váratlanul felbukkan
gyerekkori barátja, Tsuchimikado Natsume, aki a család örököse.
A lány találkozik Harutorával és megváloztatja
az életét.
Stúdió: 8-Bit
Rendező: Kanasaki
Takaomi
Néhány seiyuu: Ishikawa
Kaito, Hanazawa Kana,
Toyosaki Aki, Kanemoto
Hisako

Stúdió: teamKG, Hoods
Entertainment
Rendező: Tachibana Hideki
Néhány seiyuu: Nakamura
Yuuichi, Uea Kana, Kakihara
Tetsuya, Sugita Tomkazu

Megane-bu!
AniMagazin/Japán mániásoknak

A történet öt középsulis
szemüveget viselő fiúról és
kapcsolatukról szól.
Stúdió: Studio DEEN
Rendező: Yamamoto Soubi
Néhány seiyuu: Tamaru
Atsushi, Miyata Kouki

Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen
Love Come wo
Zenryoku de Jama
Shite Iru
A sztori főszereplője
Amakusa Kanade. A fiúnak
különleges
képessége
(átka), hogy a dolgok feleletválasztós
tesztként
jelennek meg a fejében, és
az így választott opció mindig valósággá válik. Például
az iskolában a között kell
választania, hogy 1: egy
gyönyörű lány elesik előtte,
2: a tetőről női ruhák közé
esik. Természetesen az
elsőt választja, így egy
Chocolat nevű szőke lány
elesik előtte...

Október 11-én

Galilei Donna

Samurai Flamenco

Az anime három olasz
csillagásznőről, Galileo leszármazottairól szól, akik
rajta vannak a nemzetközi
körözött listákon...
Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Umetsu Yasuomi
Néhány seiyuu: Hidaka
Rina

Erről a címről sincs
még részletesebb leírás:
Akció anime felnőtteknek,
akik nem akarnak felnőni,
hősökről, akik soha nem
adják fel, legyőzhetetlenek
és elítélik a gonoszt...

Még októberben

Utsutsu és huga Yume egy nap
teljesen magukra maradnak, de
készek védelmezni egymást. Yume meglát egy titokzatos vörös
pillangót, majd a teste különös
változáson megy át, melynek
eredménye egy emberevő lény...
Ettől kezdve Utsutsu küzd huga
visszaváltoztatásáért.

Stúdió: Diomedea
Rendező: Inagaki Takayuki
Néhány seiyuu: Sadohara
Kaori, Toyonaga Toshiyuki,
Kondou Yui, Tsuji Ayumi

Pupa
-34-

Stúdió: Manglobe
Rendező: Omori Takahiro
Néhány Seiyuu: Sugita
Tomokazu, Masuda Toshiki,
Tomatsu Haruka

Stúdió: Studio DEEN
Rendező: Mochizuki Tomomi
Néhány seiyuu: Kido Ibuki

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Kedves Olvasók!

Reméljük, hogy élvezitek a magazint és találtok benne sok olyan cikket, információt, amit érdekes és
élvezetes olvasni.
Olvass tovább, ha szeretnéd, hogy a te munkád is bekerüljön a magazinba!

Az AniMagazin elsődleges forrása Ti vagytok, mivel egyrészt olvastok minket, másrészt írjátok a cikkeket. Így hát a tartalom nagy része
tőletek függ.
Aki érez magában egy kis írói hajlamot az ne habozzon, ragadjon billentyűzetet és írjon véleményt, elemzést, bemutatót kedvenc
animéjéről, mangájáról, együtteséről, vagy éppen seiyujáról. Akit a kultúra vagy társadalom érdekel jobban, azok munkáit is tárt karokkal várjuk, legyen az akár a történelem vagy a jelen egyik szeglete. Egyszóval bármi, ami japán. Azonban mi nem állunk meg a határnál,
szeretünk más, Ázsiával kapcsolatos írásokat is. Sőt magyar vonatkozású dolgoknak is örülünk, legyen az magyar alkotó műve vagy
annak bemutatása. Például manga, fanficton vagy fanart.
Nos tehát a téma nyitott, nincs más hátra, mint írni és elküldeni nekünk. Ha valaki elakad szívesen segítünk, akár a témaválasztásban,
akár a cikk felépítésében.
Nem biztos, hogy az írásotok rögtön a soron következő számba bekerül, de az azutániba igen. Erről mindenképp szólunk.
Írjatok az alábbi címre, örömmel állunk rendelkezésetekre.

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 keressetek minket a weboldalunkon: anipalace.hu

