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Programokban sosincs hiány, a közeljövőben is 
lesz kettő.

2014. február 1.: Holdújév fesztivál a Millenári-
son 10:00 órától. A belépés ingyenes.

2013. április 26-27.: Tavaszi Mondocon a Hun-
gexpón.

A csatorna február 7-től minden hétköznap 
18:30-tól vetíti majd a Yu-Gi-Oh GX sorozatot 
dupla részekkel, és egyelőre 104. részig tervezik. 

  Gyerek-Világ Blog

Rendezvények Yu-Gi-Oh GX a Viasat 6-on

Magi ova

Szinbád fiatalkoráról érkezik egy OVA a Magi-
hoz Magi: Sinbad no Bōken címmel. Az OVA a 
melléktörténetet feldolgozó manga harmadik 
kötetéhez érkezik 2014. május 16-án. Termé-
szetesen a szinkronhang marad Ono Daisuke.

                
                      ANN

Friss Sailor Moon infók
Az új Sailor Moon sorozatot idestova kb. egy éve tologatják, hogy majd jön. De most 
végre elérkeztünk arra a pontra, ahol egy kézzelfogható dátumot kaptunk. Ez pe-
dig 2014 júliusa, és a niconico japán internetes videóoldalon lesz látható. A rendező 
Munehisa Sakai (One Piece), a stúdió természetesen a Toei, és a nyitózenéket a Mo-
moiro Clover Z adja elő. A rendező még elmondta, hogy az első Sailor Moon akkor in-
dult, mikor ő csatlakozott a Toeihez, és sosem gondolta volna, hogy 20 évvel később 
ő dirigálhatja majd az új sorozatot, ami minden állítás szerint nem remake lesz.

          ANN

Egy újabb kiegészítő rész érkezik a Detective 
Conan neverending animéhez. A címe Edoga-
wa Conan Shissō Jiken ~Shijō Saiaku no Ichini-
shi (The Disappearance of Conan Edogawa: 
The Worst Day in History) lesz. A dolog érde-
kessége, hogy a múltba kalauzol minket és egy 
eddig ismeretlen történetet nézhetünk meg 
Conan múltjából.

                        ANN 

Új Conan special

Téli anime premierek 
(a kimaradt TV 

sorozatok a későbbi 
oldalakon kerülnek 

bemutatásra):

4-én:
- Future Card -Buddy-
fight- (TV)
- Mushishi Special: Hiha-
mukage (TV)
- Robot Girls Z (TV)
- Seitokai Yakuindomo 
2 (TV)

5-én:
- Buddy Complex (TV)
- Minna Atsumare! Fal-
com Gakuen (TV)
- Saki: Zenkoku-hen (TV)

6-án:
- D-Frag! (TV)
- Super Sonico The Ani-
mation (TV)
- To Aru Hikuushi e no 
Koi-Uta (TV)

7-én:
- Hamatora (TV)
- Wooser no Sono Higu-
rashi Kakusei Hen (TV)

8-án:
- Chuunibyou demo Koi 
ga Shitai! 2 (TV)
- Mikakunin de Shink-
oukei (TV)
- Wooser no Sono Higu-
rashi Kakusei Hen (TV)
- Youkai Watch (TV)

9-én:
- Gin no Saji: Silver 
Spoon ~ Season 2 (TV)
- Go! Go! 575 (TV)
- Pupa (TV)
- Strange+ (TV)

//  AniMagazinHírek
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A Rosario + Vampire Season II jövő 
hónapban, azaz februárban véget ér. 
Igaz ez alapján már készült anime 2008-
ban Rosario + Vampire Capu 2 címmel. 
Újabb animefeldolgozásról nincs szó. 

          ANN

Rosario manga vége

Suzumiya Haruhit senkinek nem kell be-
mutatni, ahogy brigádjának egyik tagját 
Nagato Yukit sem. Ugyanis ő a főhőse 
egy kiegészítő mangának, amiből most 
anime készül The disappearence of 
Nagato Yuki-chan címmel. A manga 
jelenleg 6 kötetnél jár, legutóbbi kará-
csonykor landolt a boltokba. Egyéb infó 
viszont még nincs.
  Moetron

Nagato Yuki eltűnése

Új Ghibli film
A Studio Ghibli új animét jelentett be, 
ami 2014 nyarára fog elkészülni. A címe 
Omoide no Marnie (When Marnie Was 
There) lesz. A film Joan G. Robinson 
azonos című regénye alapján készül. 
Főszereplője egy befelé forduló lány 
Anna, akit egy idős tengerparton élő 
házaspár adoptál. Anna találkozik egy 
lánnyal Marnie-val, akit senki nem is-
mer. A két lány sokat van együtt, de egy 
nap Marnie ígérete ellenére nem megy 
el a találkozójukra.
          MAL

Tegye fel a kezét akinek hiányzott a Yu-
Gi-Oh!. Nos ők örülhetnek, mert egy új 
tv sorozatot kapnak. A Yu-Gi-Oh! Arc-V 
idén tavasszal, pontosabban áprilisban 
startol. Új főhős is lesz Yūya Sakaki.
         ANN

Jön az új Yu-Gi-Oh!

A G Fantasy magazin szerint 
lesz új Kuroshitsuji anime.
AnimeNation
Új Sengoku Basara sorozat 
is lesz, jelentette be Koba-
yashi Hiroyuki a Capcom 
fejlesztője.
  
                               Crunchyroll

Két kis hír

Egy új manga
Mashima Hiro a Fairy Tail alkotója új mangába 
kezd. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Fairy Tail 
befejeződne. Párhuzamosan fog futni a kettő. 
Mashima elmondta, hogy a Fairy tail egy hosszú tör-
ténet és szeretne egy új történetet alkotni.
                                 ANN

Ki szereti az éneklő pasikat? Az Uta no 
Prince-sama harmadik évadja érkezik. 
Igaz csak jövőre. De biztos vagyok 
benne, hogy addigis még sok más szép-
fiú fogja elkápráztatni a hölgyeket, így 
a várokozás nem lesz őrjítő. 
                      AnimeNation

UtaPri 3

11-én:
- Sekai de Ichiban 
Tsuyoku Naritai! Special 
(BD)
- Tesagure! Bukatsu-
mono Encore (TV)

15-én:
- Maken-ki! Two (TV)
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! Special (BD)

17-én:
- Kimi no Iru Machi 
(OAD)

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

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)

februárban:

2-án:
- Happiness Charge Pre-
Cure! (TV)

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

http://anipalace.hu
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Téli szezonajánló - 
                                Néhány anime sorozat rövid bemutatása

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!

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.

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 
igyekszik megoldani 
a pokolban 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

7-én:
- Yozakura Quartet: 
Tsuki ni Naku (OAD)
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)
18-án:
- Shijou Saikyou no 
Deshi Kenichi (OAD)
19-én:
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! Special (BD)
22-én:
- Giovanni no Shima 
(Film)
- Mouretsu Pirates Mov-
ie (Film)
26-án:
- Hetalia: The Beautiful 
World Extra Disc (SP)
- Little Busters! EX (BD)
- Unbreakable Machine-
Doll Special (BD)

Mivel még mindig aktuális, itt az előző számban is szereplő szezonajánló. Aki 
még nem döntötte el, hogy mit nézzen, annak segítségül szolgálhat.

http://anipalace.hu
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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, Touy-

ama Nao, Suzumura 
Kenichi

Műfaj: akció, fantasy, 
mágia

Mahou Sensou 
-Magical Warfare- Nisekoi

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

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

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 varázs-
lással 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

Onee-chan ga Kita

http://anipalace.hu
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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!


