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Animekarácsony: Az év utolsó conja a Millenári-
son lesz 2013. december 14-én. A jegy ára 1500 Ft, 
melyből 1000 Ft szokásosan levásárolható a kijelölt 
pultnál. A jegyek már kaphatóak a partner üzletek-
ben és a mondocon.hu-n a programokról is lehet már 
tájékozódni. 

Anilogue: Idén is lesz az egyik kedvenc rendezvényem, 
az Anilogue animációs filmfesztivál. 2013. november 
27. és december 1. között az Uránia és a Toldi mozik-
ban. A következő japán alkotások lesznek a rendezvé-
nyen: Kotonoha no Niwa (A szavak kertje), The Burning 
Buddha Man (Az égő Buddha), Houkago Midnighters 
(Éjfélkor az iskolában) és a szokásos rövidfilm csokor 
az Anime Haiku.További információk az anilogue.com 
weboldalon. 

Rendezvények

Téli anime premierek 
(a kimaradt TV soroza-
tok a későbbi oldalakon 
kerülnek bemutatásra):

december:

4-én:
- Kuroko no Basuke 
(OAD)
- To Love-Ru: Darkness 
(OAD)

6-án:
- Date A Live (OAD)

7-én:
- Lupin the III vs. Detec-
tive Conan The Movie 
(Film)

9-én:
- Shingeki no Kyojin: Ilse 
no Techou (OAD) 
10-én:
- Blood Lad (OAD)

12-én:
- Sekai de Ichiban 
Tsuyoku Naritai! Special 
(BD)

14-én:
- Eiga Kaiketsu Zorori: 
Mamoru ze! Kyouryuu 
no Tamago (Film)

18-án:
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! Special (BD)

20-án:
- Genshiken Nidaime no 
Roku (OAD)
- Nameko-ke no
 Ichizoku (OVA)

Második évadot kap a legújabb Ita-
zura na Kiss live action sorozat. Az 
első évad március végén indult és 
16 epizódós lett. Az Itazura egy igazi 
romatikus komédia. Főszereplője a 
kissé butácska Kotoko, aki a gimná-
zium első napján beleszeret a zseni 
Naokiba. A fiú egyből visszautasítja a 
lány szerelmeslevelét, ám Kotokoék 
háza egy kis földrengésben összedől, 
és mivel a két fiatal apja jó bará-
tok, ezért Kotokoék Naoki házába 
költöznek.
                                       Forrás: ANN

Itazura na kiss live action 2

A Cowboy Bebop, a legtöbb (majdnem az összes) 
amerikában adaptációra ítélt animéhez hasonlóan 
parkolópályára került. Keanu Reeves, aki a film főszereplőjét 
fogja alakítani, nemrégiben azt nyilatkozta, hogy elkészült 
ugyan a forgatókönyv és bámulatos lett, azonban legalább 
fél milliárd dollárba kerülne a megvalósítás, az pedig túl sok. 
Az adaptációt még 2009-ben jelentették be, és hozzá tet-
ték, hogy nem a forrást fogja feldolgozni.
                                                               Forrás: ANN

Avengers anime

Már több Marvel címből készült anime. Négyet itthon is 
láthattunk. Azonban itt nem álltak meg a japánok. Anime 
lesz az Avengersből is. Ez viszont kicsit más lesz mint a töb-
bi. Először is az animációs stúdió nem a Madhouse lesz, ha-
nem a Toei és a Disney, a terjesztesét pedig a Bandai vállalta 
magára. A történetben olyan technológiát fejlesztenek ki, 
ami digitalizált formába börtönzi be a gonosztevőket. Ezt 
Loki kihasználja, hogy csapdába ejtse a hősöket. Pókember 
segítségével egy csapat gyerek, a világot járja és a lemeze-
ket keresik, hogy megidézhessék a csapdába esett hősőket.
                     Forrás: Crunchyroll

Cowboy Bebop live action

Hírek //  AniMagazin
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Live action készül a Ghost Huntból. A rendező Yama-
guchi Yoshitaka lesz. A forgatást a következő hónap-
ban kezdik és 2014 tavaszra érkezhet a mozikba. 
Ono Fuyumi regénye 1989-1994 között futott és 
nagy népszerűségre tett szert. 1998-ban manga 
adaptációt, majd 2006-ban egy 25 részes anime so-
rozatot is kapott.
 
  Forrás: Anime Nation

Miyazaki továbbra is aktív
25-én:
- Genei wo Kakeru 
Taiyou: Fumikome nai 
Kokoro Special (BD)
- Unbreakable Machine-
Doll Special (BD)
- Uta no☆Prince-
sama♪ Maji Love 
2000% Special (BD)

27-én:
- Fate/kaleid liner Pris-
ma Illya Special (BD)
- Gekijouban Hunter x 
Hunter: The Last Mis-
sion (Film)

28-án:
- Majokko Shimai no 
Yoyo to Nene (Film)

31-én:
- Neppuu Kairiku Bushi-
road (SP)
- Sword Art Online: Ext-
ra Edition (SP)

még decemberben:
- Houkago no Pleiades 
(Film)
- Natsume Yuujinchou 
LaLa Special (SP)

január:

8-án:
- Wooser no Sono Higu-
rashi Kakusei Hen (TV)

11-én:
- Sekai de Ichiban 
Tsuyoku Naritai! Special 
(BD)

15-én:
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! Special (BD)

17-én:
- Kimi no Iru Machi 
(OAD)

Miyazaki Hayao legújabb filmjét a The Wind 
Risest benevezték a Golden Globe-ra. Az 
anime egyike az 58 idegen nyelvű filmnek. 
Animációs filmből azonban csak kettőt 
neveztek. A díjakat 2014. január 12-én adják 
át. Az 58 film között két magyar is található 
az Aglaya és a The Notebook. A jelöléseket 
december 12-én hozzák nyílvánosságra. 

             Forrás: ANN

Golden Globe

2014. március 2-án kerül megrendezésre a 86. Oscar 
díjkiosztó gála. A jeles eseményen három anime is 
részt vesz. Az első talán nem annyira meglepő, Mi-
yazaki Hayao The Wind Rises című alkotása, a másik 
az A Letter to Momo (Levél Momónak), amit 2011-
ben láthattunk itthon is az Anilogue fesztiválon. A 
harmadik pedig a Mahou Shoujo Madoka Magica 3. 
filmje a Hangyaku no Monogatari. Ezen kívül még 19 
animációs filmet neveztek a versenyre. A konkrét 
jelöléseket január 16-án hozzák nyílványosságra.   
A múltban is több japán alkotást neveztek az Oscar-
díjra. Pl.: From Up On Poppy Hill-t (Miyazaki Goro), 
a 2011-es Anilogue-on nálunk is vetített Summer 
Wars-t (Hosoda Mamoru) vagy a The Sky Crawlers-t 
(Mamoru Oshii), utóbbit itthoni vetítése mellett ki-
adták dvd-n is. Jelölésig azonban egyik sem jutott el.
       Forrás: nol.hu, ANN 

Oscar díj 2014

A nyugdíjba vonult Miyazaki nem karosszék-
ben hintázva tölti nyugdíjas napjait. Suzuki 
Toshio, a Ghibli stúdió producere mondta, 
hogy jelenleg egy új mangán dolgozik, ami 
a Sengoku korszakban játszódik. A kollégáit 
nem lepte meg a hír. Mindenki tudta, hogy 
nem fog ölbe tett kézzel ülni, és még látha-
tunk új munkákat a nagymestertől.

          Forrás: Japan Daily Press

Ghost Hunt live action
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25-én:
- Fate/kaleid liner Pris-
ma Illya (OAD)
- The Idolmaster Movie: 
Kagayaki no Mukou-
gawa e! (Film)
29-én:
- Little Busters! EX (BD)
- Unbreakable Machine-
Doll Special (BD)
31-én:
- Fate/kaleid liner Pris-
ma Illya Special (BD)

még januárban:
- Chuunibyou demo Koi 
ga Shitai! 2 (TV)
- Gin no Saji: Silver 
Spoon ~ Season 2 (TV)
- Future Card -Buddy-
fight- (TV)
- Maken-ki! Two (TV)
- Robot Girls Z (TV)
- Saki: Zenkoku-hen (TV)
- Seitokai Yakuindomo 
2 (TV)
- To Aru Hikuushi e no 
Koi-Uta (TV)
- Youkai Watch (TV)

februárban:

5-én:
- Natsume Yuujinchou: 
Itsuka Yuki no Hi ni 
(OVA)
- Senki Zesshou Sym-
phogear G Special (BD)

7-én:
- Yozakura Quartet: 
Tsuki ni Naku (OAD)

Téli szezonajánló - 
                                Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Január 5-én

NobunaGun

A középsulis Shio 
Ogurára hirtelen szörnyek 
támadnak tajvani osztály-
kirándulása során. A 
helyszínre érkeznek a kor-
mányzati ügynőkség (DO-
GOO) “E-gén birtokos”-ként 
ismert emberei is, akik tör-
ténelmi alakok szellemé-
vel felruházott fegyvereket 
forgatnak. Shióból is E-gén 
hordozó lesz, mikor barátja 
megmentése után Oda 
Nobunaga szelleme feléb-
red...

Stúdió: Bridge
Néhány seiyuu: Muto 

Shiori, Suzuki Tatsuhisa
Műfaj: akció, természet-

feletti, shounen

Tonari no Seki-kun

A történet főhőse egy 
lány, Yokoi, aki Seki-kun 
mellett ül a suliban. Seki-
kun nem figyel az órákon, 
helyette zavaró dolgokat 
csinál, pl. egy golfpályát, 
ahol a lyuk egy kis mélye-
dés az asztalon vagy egész 
háborúkat vív papír shougi 
bábukkal. Yokoi vonakodva 
érdeklődik a játékok iránt...

Stúdió: Shin-Ei Animation
Néhány seiyuu: Shimono 

Hiro, Hanazawa Kana
Műfaj: vígjáték, iskola, 

seinen

Wake Up, Girls!

Január 10-én

A történet hét lány 
sztárrá válásáról szól. Egy 
kis produkciós cég a Green 
Leavs Entertainment 
utolsó ügyfele is kilépett. 
Pedig egyengedték már 
bűvészek, jósok, model-
lek karrierjét is. Tange 
elnök ötlete egy új idol 
együttes. Az elégedetlen 
menedzsere, Matsuda 
tehetségek keresésére 
indul, végül találkozik egy 
lánnyal...
Stúdió: Tatsunoko Produc-

tions, Ordet
Rendező: Yamamoto 

Yutaka
Zene: Kosaki Satoru

Néhány seiyuu: Nagano 
Airi, Yamashita Nanami
Műfaj: zene, slice of life

Inari, KonKon, 
Koi Iroha.

Még januárban

Fushimi Inari egy félénk, 
átlagos, középiskolás lány, 
aki Kiotóban él. Beleesett 
az osztálytársába, Tanba-
bashiba, de nem tudja kife-
jezni az érzéseit. Egy nap 
egy róka kölyök megmen-
téséért Ukanomitama-no-
kami istenség hálából egy 
alakváltó képességet ad a 
lánynak...

Stúdió: Production IMS
Rendező: Takahashi Tooru

Néhány seiyuu: Ohzora 
Naomi, Kuwashima Houko, 

Okamoto Hiroshi
Műfaj: vígjáték, romantika, 

iskola, természetfeletti

Hoozuki no 
Reitetsu

Ez a sötét vígjáték az 
ádáz és hatalmas Yama 
király segédjéről, Hoo-
zukiról szól. A nyugodt és 
szuper szadista Hoozuki i-
gyekszik megoldani a po-
kolban gyakran előforduló 
problémákat.

Stúdió: Wit Studio
Rendező: Kaburaki Hiro

Zene: Tomisiro
Néhány seiyuu: Yasumoto 
Hiroki, Nagasako Takashi, 

Yusa Kouji, Kobayashi 
Yumiko

Műfaj: vígjáték, természet-
feletti, fantasy

http://anipalace.hu
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8-án:
- Buddha 2: Tezuka Osa-
mu no Buddha ~Owari-
naki Tabi~ (Film)
- Gekijouban Tiger & 
Bunny -The Rising- 
(Film)

12-én:
- Sekai de Ichiban 
Tsuyoku Naritai! Special 
(BD)

17-én:
- Noragami (OAD)

19-én:
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! Special (BD)

22-én:
- Giovanni no Shima 
(Film)
- Kamisama no Inai 
Nichiyoubi Special (BD)

26-án:
- Hetalia: The Beautiful 
World Extra Disc (SP)
- Little Busters! EX (BD)
- Unbreakable Machine-
Doll Special (BD)

még februárban:
- Happiness Charge Pre-
Cure! (TV)
- Mouretsu Pirates Mov-
ie (Film)

még télen:

- Bishoujo Senshi Sailor 
Moon (2014) (TV)
- Hamatora (TV)
- Mikakunin de Shink-
oukei (TV)

Nanase Takeshi egy 
szokásos középiskolás ki-
csit sötét múlttal. Bizonyos 
körülmények miatt gyerek-
kori barátjával, Isoshima 
Kurumival hamis párt alakí-
tottak. Takeshi egy napon 
találkozik egy ismeretlen 
egyenruhát viselő lánnyal, 
Aiba Muival. Muiről kiderül, 
hogy varázsló és a fiút is 
azzá teszi. Így Takeshi szem-
besül a valósággal: két világ 
létezik, a varázslóké és az 
embereké.

Stúdió: Madhouse
Rendező: Sato Yuzo
Zene: Kouda Masato

Néhány seiyuu: Miyano 
Mamoru, Seto Asami, Tou-

yama Nao, Suzumura 
Kenichi

Műfaj: akció, fantasy, 
mágia

A történet főszereplői 
Ichijou Raku, a Shuei-Gumi 
jakuzák vezetőjének fia és 
Kirisaki Chitoge, a rivális 
Beehive banda főnökének 
lánya. A két középiskolás 
találkozik, mikor Chitoge 
véletlenül a fiú arcába tér-
del. Miután a lány elrohan 
Raku rájön, hogy elvesz-
tette a számára fontos, 
gyerekkori szerelméhez 
kötődő medálját. A suliban 
Chitogét új cserediák osz-
tálytársként találja, és kény-
szeríti a lányt a lánc keresé-
sére. Ezzel kezdetét veszi 
ellenszenves kapcsolatuk.

Stúdió: Shaft
Rendező: Shinbou Akiyuki

Zene: Kosaki Satoru
Néhány seiyuu: Uchiyama 

Kouki, Touyama Nao, 
Hanazawa Kana, Asumi 

Kana
Műfaj: vígjáték, romantika, 

shounen

Mahou Sensou 
-Magical Warfare- Nisekoi Nobunaga the 

Fool
Nyugati bolygó és keleti 

bolygó. Korábban a “Dra-
gon Pulse” kötötte össze 
a két oldalt, áthidalva a 
mennyországot. Az egykor 
virágzó civilizációkat el-
nyelte a végtelen háború. 
A világrendet csak a szuper 
technológiák visszatérése 
mentené meg, de ezekről 
senki sem tud, kivéve egy 
eretnek lányt… A nyugati 
lány, Jeanne Kaguya d’Arc 
látta egy messiás születé-
sét, aki megmenti a világot. 
Jeanne keleti utazása során 
hajóra száll a világot figyelő 
Leonardo da Vincivel. Ők 
találkoznak a Keleti bolygó 
eretnekével, és a “nap leg-
nagyobb bolondjával”, Oda 
Nobunagával.

Stúdió: Satelight
Rendező: Sato Hidekazu
Néhány seiyuu: Miyano 

Mamoru
Műfaj: akció, mecha, sci-fi

Léteznek istenek, az 
isteneket szolgáló szelle-
mek és az emberi ügyekkel 
foglalkozó szellemek. Iki 
Hiyorit zaklatják az osztály-
társai, majd a mosdóban 
sír miattuk. Ott megpillant 
egy telefontszámot a falon 
egy üzenettel: “Megoldom 
a problémádat”. Miután 
Hiyori felhívta a számot 
találkozik egy hajléktalan 
fiúval, Yatóval. A srác durva, 
lusta és soha nem hallgatja 
meg mások kívánságait, de 
megvolt a hatalma ahhoz, 
hogy isten legyen...

Stúdió: Bones
Rendező: Tamura Koutarou

Zene: Iwasaki Taku
Néhány seiyuu: Uchida 

Maaya, Kamiya Hiroshi, Kaji 
Yuki, Fukuyama Jun
Műfaj: akció, kaland, 

shounen

NourinNoragami
A szórakoztató ipar 

egyik népszerű ikonja 
Kusakabe Yuka hirtelen 
visszavonul, ami az egész 
világot sokkolja. Nagy ra-
jongója, a tini Hata Kosaku 
is depresszíós lesz. Végül 
osztálytársai ráveszik, 
hogy suliba menjen, ahol 
mindenkit meglepetés ér. 
Az idol Yuka, igazi nevén 
Kinoshita Ringo lesz az új 
cserediákjuk. Kosaku él a 
lehetőséggel: megpróbál 
a lány közelébe kerülni, és 
megtudni miért került a 
sulijukba.

Stúdió: Silver Link
Rendező: Oonuma Shin

Néhány seiyuu: Asanuma 
Shintaro, Tamura Yukari, 

Hanazawa Kana, Kato Emiri
Műfaj: vígjáték, romantika, 

iskola

http://anipalace.hu
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A történet főhőse Mi-
zuhara Tomoya, egy 13 
éves fiú. Az apja újranősült, 
így Tomoyának lett egy 17 
éves nővére, Ichika. A lány 
kicsit fura és túlságosan, 
szinte ijesztően szereti To-
moyát. És ha még ez nem 
lenne elég Ichika barátja, 
Ruri igazi szadista, valamint 
ott van a negyed részben 
japán barátnő, a nagymellű 
Marina is.

Stúdió: C2C
Rendező: Yuuzumi 

Yoshihide
Műfaj: vígjáték, slice of life

Onee-chan ga Kita Saikin, Imouto no Yousu ga 
Chotto Okashiinda ga.

Kanzaki Mitsuki anyja 
újraházasodás óta mostoha 
testvérével, Yuyával él. Egy 
fiatal lány, Kotobuki Hiyori 
szelleme birtokba veszi 
Mitsuki testét. Hiyorinak 
bele kell szeretnie Yuyába, 
hogy haladhasson a menny-
ország kapui felé.

Néhány seiyuu: Majima 
Junji, Ogura Yui, Kanemoto 

Hisako
Műfaj: vígjáték, romantika, 

shounen

Sakura Trick

Space Dandy egy 
idegen-vadász, egy igazi 
piperkőc az űrben. Felada-
ta, hogy olyan idegeneket 
találjon, akikről nem volt 
tudomásuk, és minden új 
faj felfedezésekor jutalmat 
kap. Célja, hogy a galaxis 
beutazása során mindenki 
másnál előbb találja meg az 
új űrlényeket. Utitársa egy 
robot, QT és egy macska 
idegen, Miau.

Stúdió: Bones
Rendező: Watanabe 

Shinichiro
Néhány seiyuu: Suwabe Ju-
nichi, Satake Uki, Yoshino 

Hiroyuki
Műfaj: vígjáték, sci-fi, űr

A történet egy titkos 
társaságról, a Zvezdáról 
szól, célja a világ meghódí-
tása, vezetőjük pedig egy 
kislány.

Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Okamura Tensai

Zene: Kato Tatsuya
Műfaj: akció, fantasy

Space☆Dandy
Wizard Barristers: 

Benmashi Cecil

2018-at írunk, Tokióban átlagos 
emberek és varázserővel rendelkezők 
egymás mellett élnek. Ezért a mágiát 
is törvénnyel szabályozzák, és a var-
ázslással kapcsolatos pereket a “mági-
kus tárgyalóteremben” tartják. Az 
ilyen ügyekben a Benmashik, varázsló 
ügyvédek képviselik a védelmet. A tör-
ténet egy fiatal Benmashi, Cecil eseteit 
mutatja be.

Stúdió: Pony Canyon
Rendező: Umetsu Yasuomi

Zene: Moka
Néhány seiyuu: Tanabe Rui, Wakamoto 

Norio, Tsunematsu Ayumi, Takagi 
Wataru

Műfaj: mágia

Haruka és Yuu, a két 
középsulis lány különleges 
élményre vágynak, ezért 
megcsókolják egymást. 
Ettől kezdve a kapcsolatuk 
mélyülni kezd.

Stúdió: Studio DEEN
Rendező: Ishikura Kenichi
Zene: Nakanishi Ryosuke

Néhány Seiyuu: Iguchi 
Yuka, Tomatsu Haruka, 

Toda Megmui, Fuchigami 
Mai

Műfaj: romantikus, iskola, 
yuri, slice of life

Takamiya Honoka egyetlen problémája, hogy mellette 
ül az iskola legszebbje Kagari Ayaka. Soha nem beszélnek 
egymással, ha mégis előfordul valami, akkor Kagari fanklubja 
megveri a srácot. Honoka majdnem a túlvilágra kerül, de 
Kagari boszorkány ruhában és seprűn érkezve megmenti őt. 
Célja az, hogy a fiút védelmezze és most végre ezt nyíltan 
megteheti.

Stúdió: J.C. Staff
Rendező: Mizushima Tsutomu

Néhány seiyuu: Kobayashi Yuusuke, Seto Asami, Izawa Shiori
Műfaj: akció, természetfeletti, fantasy, seinen

Sekai Seifuku: 
Bouryaku no Zvezda

Witch Craft Works

A világ körül öt portál jön létre, mely 
párhuzamos dimenziókba nyílik. Ezeken 
keresztül furcsa lények inváziója követ-
kezik, akik azét küzdenek, hogy saját 
jövőjüket biztosítsák. Ehhez azonban 
meg kell szüntetniük a többi világot. A 
kulcs egy kártyaszerű eszköz.

Rendező: Yamaguchi Yuuji
Néhány seiyuu: Uchida Maaya, Ogura 

Yui, Sawashiro Miyuki, Nakamura 
Yuuichi

Műfaj: kaland, fantasy, játék, sci-fi

Z/X: Ignition

http://anipalace.hu
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- 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

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 karok-
kal 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.

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!

Kedves Olvasók!

mailto:info%40anipalace.hu?subject=k%C3%A9rd%C3%A9s

