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Szeptember 27. (szombat): Japán est (17:00-
20:00) - Kiskunhalas, Közösségek háza (Sétáló 
u. 8.
Szeptember 28. HikariCon - Budapest, A Grund 
(VIII. Nagytemplom u. 30.)
Október 4-5: Őszi MondoCon - Budapest, Hun-
gexpo
Október 4 (szombat): Japán nap (13:00-19:00) 
- Szombathely, Agora-Savaria filmszínház (Már-
tírok tere 1.)
Október 19. (vasárnap): Yamato koncert 
(19:00-22:00) - Budapest, Papp László Budapest 
Sportaréna
November 29-30: PlayIT - Budapest Syma csar-
nok A,B,C épület

Az aktuális programokért látogassatok el az 
anipalace.hu-ra, vagy nézzétek az AniPalace fa-
cebook-ot.

Új filmet készít az AnoHana, és Toradora 
stábja. Nagai Tatsuyuki fogja rendezni a filmet, 
a forgatókönyvet Okada Mari írja, a karakterdi-
zájnt pedig Tanaka Masayoshi készíti. Az animá-
ciót az A-1 Pictures végzi majd. A történet egy 
teljesen új történet lesz és ahogy az AnoHana 
ez is Saitama prefektúrában Chichibu városban 
fog játszódni. Eddig egy illusztráció érkezett a 
filmhez, amit felül láthattok. A film 2015-ben 
kerül a mozikba.

Rendezvények Az AnoHana készítőinek új 
filmje

Granrodeo anime

A Granrodeo nevű ismert együttes animét kap. 
A GraP&RodeO című anime októberben indul 
és a Lantis youtube csatornájára is felkerül. 
Az anime RodeOt egy középiskolás fiút követ 
nyomon, akinek az az álma, hogy rocksztár 
legyen. Egyszer egy GraP nevű lény jelenik 
meg főhősünk előtt, aki egy jövőből jött zenei 
producer. 

Tokyo Ghoul manga vége

Ishida Sui mangája a Tokyo Ghoul véget ér. 
Az utolsó fejezet a 143. lesz és a Weekly Young 
Jump legfrissebb számában, azaz szeptember 
18-án jelent meg. A manga utolsó 14. kötete 
október 17-én jelenik meg.

Szeptember:
24-én:
- Sabagebu: Soshite 
Dareka Inakunatta 
(OVA)
- Gokukoku no Brynhildr 
(OVA)
- Futsuu no Joshikou-
sei ga [Locodol] Yatte 
Mita.: Nagarekawa, An-
nai Shite Mita. (OVA)

25-én:
- Bakumatsu Rock: Mys-
tery! Onsen Kaijiken ze 
yo!! (OVA)

26-án:
- Fate/kaleid liner Pris-
ma Illya 2wei!: First Bra 
– Illya-hen (OVA)
- Blade & Soul Specials 
(OVA)

27-én:
- Suisei no Gargantia: 
Meguru Kouro, Haruka 
(OVA)
- gdgd Fairies the Mov-
ie: tte Iu Eiga wa Dou 
kana…? (Film)

28-án:
- Tribe Cool Crew (TV)
Még szeptemberben:
- Wake Up, Girl Zoo! 
(ONA)
- Buddy Complex: Kan-
ketsu-hen – Ano Sora ni 
Kaeru Mirai de (TV)

Október:
2-án:
- Aikatsu! 3rd Season 
(TV)
- Hitsugi no Chaika: 
Avenging Battle (TV)

400. fejezetét ünnepelte a Fairy Tail, 
aminek eredménye, hogy ez a cím szerepel 
színesben a Shoune magazin címlapján.

Fairy Tail 400. fejezet

// AniMagazinHirek

.
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Szerintem senkinek nem kell 
bemutatni az Angry Birds nevű 
játékot. A franchise-ból jó sok 
mindent lehet itthon is kapni, 
de egy valami még nem készült. 
Nah mi? Bizony. Manga. Hatano 
Hiyoko Stella: Nana to Mahou 
no Eitango című mangája a mai 
napon indult a Nakayoshi shoujo 
magazinban. A főszereplő Stella 
a játékból ismert rózsaszín madár 
és egy japán kislány, Nana.

A mangában Nana a szülei 
miatt a tengeren túlra költözik, 
és mivel alig beszél angolul, ezért 
barátai sincsenek. Egy nap azon-
ban találkozik a madárkával az 
iskola botanikus kertjében. Stel-
la elmondja neki, hogy rejtélyes 
angol szókártyákat gyűjt, hogy 
megvédje az iskolát. A manga 
minden fejezete egy angol szót 
mutat majd be.

Mivel ebben a számban szerepel 
cikk a Yamatóról, ezért ez a hír nem 
is lehetne aktuálisabb. Holywood 
élőszereplős filmet szeretne készíteni a 
népszerű Space Battleship Yamatóhoz. 
A filmet 2017-ben tervezik bemutatni 
Star Blazers címen. A film készítésében 
japánok is részt vesznek és a színészek 
közt is lehet, hogy lesz japán színész.

A készítő cég a Skydance Produc-
tion lesz, aki a Mission: Impossible 5, és 
a Z világháború filmekért is felelt.

Angry Birds manga Új GitS movie Godzilla folytatás

A Godzilla legújabb 
adaptációja jelenleg is fut a 
hazai mozikban. A WB és a 
Legendary Pictures azonban 
már a folytatást tervezi. Amit 
2018 júniusára szeretnék 
elkészíteni.  A rendező Ga-
reth Edwards jelenleg a 2016 
decemberében esedékes 
Star Wars-on dolgozik, de 
vélhetőleg el fogja vállalni a 
Godzilla folytatását.

Yamato live action

A negyedik Arise film még 
csak szombaton kerül vetítésre, 
de a Production I.G bejelentette, 
hogy újabb filmmel bővül a Ghost 
in the Shell univerzuma. A premi-
er valamikor jövőre esedékes. A 
film a manga kiadásának 25. és az 
első film 20. évfordulójára készül.

3-án:
- Nisekoi (OVA)

4-én:
- Log Horizon 2nd Sea-
son (TV)
- Fate/stay night - UBW 
(TV)
- Magic Kaito 1412 (TV)

8-án:
- Seirei Tsukai no Blade 
Dance (OVA)
- Gundam Build Fighters 
Try (TV)

9-én:
- Yozakura Quartet 
~Tsuki ni Naku~ (OVA)

11-én:
- Uchuu Senkan Yamato 
2199: Tsuioku no Kouk-
ai (Film)
- Happiness Charge Pre-
Cure! Movie: Ningyou 
no Kuni no Ballerina 
(Film)

13-án:
- Girlfriend BETA (TV)

15-én:
- Sekai Seifuku: 
Bouryaku no Zvezda – 
Shin Zvezda Daisakusen 
(OVA)

17-én:
- Alice in Borderland 
(OVA)

19-én:
- Shin Strange+ Special 
(OVA)

22-én:
- Watamote (OVA)
- Seitokai Yakuindomo* 
(OVA)

Az első évad befejező részé-
nek végén derült ki, hogy jön a 
folytatás, bár ez nem meglepő. 
A folytatás 2015 januárjában 
várható.

Aldnoah.Zero 2

Az MPAA, azaz a Motion Picture As-
sociation of America igazgatótanácsa 
bejelentette, hogy Miyazaki Hayao tisz-
teletbeli Oscar-díjat kap az életművéért. 
A díjat november 8-án adják majd 
át. A Kormányzói Díjnak is nevezett 
elismeréssel rendszeresen különféle 
alkotók pályafutását ismerik el.

Tiszteletbeli Oscar 
Miyazakinak

http://anipalace.hu
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25-én:
- Kuroshitsuji: Book of 
Murder (OVA)

29-én:
- New Prince of Tennis 
vs Genius10 (OVA)
- Blade & Soul Specials 
(OVA)
- Hybrid Child (OVA)

még októberben:
- Psycho-Pass 2 (TV)
- Ai Tenchi Muyo! (TV)
- Yowamushi Pedal: 
Grande Road (TV)
- Gundam: G no Recon-
guista (TV)
- Tsubu Doll (OVA)
- Absolute Duo (TV)

November:
15-én:
- Rakuen Tsuihou: Ex-
pelled From Paradise 
(Film)
- Kuroshitsuji: Book of 
Murder (OVA)

17-én:
- Gintama: Jump Festa 
2014 Special (SP)
- Diamond no Ace (OVA)

18-án:
- Nozo x Kimi (OVA)

21-én:
- Yuru Yuri Nachuyachu-
mi! (OVA)

22-én:
- Love Stage!! (OVA)
- Shingeki no Kyojin 
Movie 1: Guren no 
Yumiya (Film)

Oszi szezonajánló -                                 Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Terra Formars
A 21. század emberei 

sikeresen eljutottak a Mars-
ra. Annak érdekében, hogy 
a bolygót lakhatóvá tegyék, 
a tudósok egyedi tervet 
készítettek, ennek egyik 
eszköze, hogy csótányokat 
küldtek a Marsra.

Később, 2577-ben, mi-
kor az emberek a Marsra 
érkeztek hatalmas, óriási 
erejű mutáns csótányokat 
találtak ott... Miután ezt 
megüzenték a földieknek, 
új elit harcosok indulnak a 
rovarok kiírtására...

Manga alapján
Műfaj: akció, horror, sci-fi

Stúdió: Liden Films
Rendező: Hamasaki Hiroshi

Seiyuuk: Ishikawa Kaito, 
Hosoya Yoshimasa, Itou 

Shizuka

World Trigger

Megjelent egy másik 
dimenzió kapuja, ami miatt 
az emberiséget óriási le-
győzhetetlen lények fenye-
getik. A Föld védelmének 
érdekében létrehoznak egy 
titkos, idegen technológiát 
használó harcos csoportot.

Manga alapján
Műfaj: akció, iskola, sci-fi, 

shounen, természetfeletti
Stúdió: Toei Animation

Rendező: Hongo Mitsuru
Zene: Kawai Kenji

Seiyuuk: Tamura Nao, Na-
kamura Yuuichi, Muranaka 

Tomo, Kaji Yuki

Cross Ange: Tenshi 
to Ryuu no Rondo

Az emberiség a mana technoló-
giának köszönhetően békében él és 
minden akadályt képes elhárítani. 
Angelize, a Misurugi Birodalom her-
cegnője rájön, hogy ő egy norma, egy 
manát nem használó, szabálytalan 
ember. A normákat ebben a világban 
eretnekként kezelik. Miután mindent 
elvettek tőle, a hercegnő egy sziget-
re költözik, ahol más norma lányokkal 
ismerkedik meg. Ezek a nők sem-
miről sem tudnak, csak harcolnak. 
Napjaikat a Barameiru mechák veze-
tésével töltik és másik dimenzióból 
érkező óriás sárkányokra vadásznak, 
melyek veszélyeztetik a Földet.

Original anime
Műfaj: akció, sci-fi, mecha

Hossz: 25 rész
Stúdió: Sunrise

Rendező: Ashino Yoshiharu
Seiyuuk: Mizuki Nana, Kitamura Eri, 
Tamura Yukari, Kuwashima Houko

Madan no Ou
 to Vanadis

A történet harcos nők-
ről, a Vanadisokról szól, 
akik sárkányoktól kapott 
fegyvereket forgatnak. A 
hét nő hét területet ural, 
félelmet keltve a szomszé-
dos országokban. Tigre, 
egy másik királyságban 
élő fiú harcba keveredik az 
egyik vanadisszal, Elennel. 
A nő ahelyett, hogy meg-
ölné, szolgájává teszi a fiút.

Regény alapján
Műfaj: kaland, ecchi, fan-
tasy, romantika, hárem

Stúdió: Satelight
Rendező: Satou Tatsuo

Seiyuuk: Tomatsu Haruka, 
Ishikawa Kaito, Iguchi 
Yuka, Uesaka Sumire

Kiseijuu (Parasyte)

Idegen lények, migik 
támadnak éjszaka az embe-
rekre. Orron és fülön át az 
agyba furakodnak és átve-
szik az irányítást. A parazita 
lények célja az emberek 
kiírtása. Egyikük azonban 
hibázik, a 17 éves Shinichi 
védekezésének köszönhe-
tően a parazita a karjában 
marad. Így kezdetét veszi 
különös “szimbiózisuk” és 
harcuk egymás irányításá-
val és más migikkel. Nem 
engedhetik, hogy Shinichi 
önálló maradjon.
Manga alapján

Műfaj: akció, dráma, 
horror, sci-fi, pszichológia, 

seinen
Stúdió: Madhouse
Seiyuuk: Shimazaki 

Nobunaga, Hirano Aya, 
Hanazawa Kana, Sawashiro 

Miyuki

,,

http://anipalace.hu
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A történet főszereplője 
Ronja, a banditák főnökének 
lánya. Törzsük az erdő mélyén 
lakik egy hatalmas kastély-
ban. Megismerhetjük a lány 
életét és erdei kalandjait, ta-
lálkozik egy másik gyerekkel 
és misztikus lényekkel is.

Regény alapján
Műfaj: kaland

Stúdió: Studio Ghibli, Poly-
gon Pictures

Rendező: Miyazaki Goro

Sanzoku no Musume 
Ronja

Akatsuki no Yona

Yona, a királyság egyet-
len hercegnője gondtalan 
életet él apja és testőre 
Son-Hak védelme alatt. A 
16. szülinapján azonban 
minden megváltozik, apja 
gyilkosság áldozata lesz, 
ráadásul a hercegnő sze-
retett unokatestvére, Soo-
Won a gyilkos, aki így átve-
szi a trónt. Yona elmenekül 
Hak szülővárosába, hogy 
ott új életet kezdjen...

Manga alapján
Műfaj: akció, vígjáték, fan-

tasy, romantika, shoujo
Stúdió: Studio Pierrot
Seiyuuk: Saito Chiwa, 

Maeno Tomoaki, Kobayashi 
Yuusuke, Suwabe Junichi, 

Minagawa Junko

A király tanácsadója 
boszorkányüldözést indít 
a Makai lovagok és papok 
ellen. Az egyikük szül egy 
gyermeket, Leon Lewist. 
A fiú felnő és az arany lo-
vagok leszármazottjaként 
megkapja az arany páncélt. 
Eközben a birodalom már 
teljesen a tanácsos irá-
nyítása alatt áll. A kiűzött 
Alfonso herceg az arany lo-
vag keresésére indul, hogy 
segítségével visszafoglalja 
a királyságot.

Élőszereplős sorozat 
alapján

Műfaj: akció, fantasy
Stúdió: MAPPA

Rendező: Hayashi Yuichiro
Seiyuuk: Namikawa Daisu-
ke, Nomura Katsuhito, Park 

Romi, Horiuchi Kenyuu

Garo: Honoo no 
Kokuin

A Meiji-korszak 11. évé-
ben már tilos kardot horda-
ni és a szamurájok emléke 
is egyre halványul. Viszont 
ez a változás sokaknak nem 
tetszik, így nő a bűnözések 
száma. Megoldásként lét-
rehoztak egy tóbörtönt, 
ahová a Kuma család három 
fia szállítja a bűnözőket...

Manga alapján
Műfaj: akció, történelmi, 

shoujo
Stúdió: Doga Kobo
Seiyuuk: Nakamura 

Yuuichi, Kaji Yuki, Yonaga 
Tsubasa, Satou Rina

Donten ni WarauShingeki no Baha-
mut: Genesis

Mistarciában az em-
berek, az istenek és a 
démonok békében élnek 
egymással. A múltban 
együtt harcoltak Bahamut, 
a sárkány ellen. A puszító 
Bahamut erejét sikeresen 
lepecsételték. A kulcs 
egyik felét az istenek, a 
másikat a démonok őrzik, 
így a gonosz nem térhet 
vissza. Azonban az eddi-
gi béke veszélybe kerül, 
ugyanis egy ember nő el-
lopja az isteneknél őrzött 
kulcsot.

Játék alapján
Műfaj: akció, fantasy

Stúdió: MAPPA
Rendező: Satou Keiichi
Seiyuuk: Shimizu Risa, 

Yoshino Hiroyuki, Inoue Go

A „Hét főbűn” elneve-
zésű gonosz lovagcsoport a 
brit királyság megdöntését 
tervezte. Azt mondják, a 
Szent Lovagok legyőzték 
őket, mások szerint pedig 
még mindig élnek... Tíz 
évvel később a Szent Lo-
vagok puccsal átvették a 
hatalmat, de a király lánya, 
Elizabeth megmenekült. A 
lány elhatározta felkeresi a 
hét bűnös lovagot, hogy se-
gítségükkel visszaszerezze 
a királyságot.

Manga alapján
Műfaj: akció, kaland, 

fantasy, shounen, termé-
szetfeletti

Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Okamura Tensai

Seiyuuk: Kaji Yuki, Yuuki 
Aoi, Suzuki Tatsuhisa

Nanatsu no Taizai

26-án:
- Blade & Soul Specials 
(OVA)
- Hybrid Child (OVA)
- IS: Infinite Stratos 2 – 
World Purge-hen (OVA)

Még ősszel:
- Terra Formars (OVA)
- Selector Spread WIXOSS 
(TV)
- Mushishi Zoku Shou 2nd 
Season (TV)
- Futari Ecchi (OVA)
- Kaitou Tenshi Twin Angel: 
Kyun Kyun Tokimeki Para-
dise!! (OVA)

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-27-

Gugure! Kokkuri-
san

Egy kislány, Kohina 
sikeresen megidézte a ja-
pán folklór egyik alacsony 
rangú szellemét, Kokku-
rint. Kokkuri-sanról kiderül, 
hogy jóképű fiatalemberré 
tud változni. Először csak 
kísérteni akarja Kohinát, de 
aztán aggódni kezd érte, 
mivel a lány csak instant 
ráment eszik. Így Kokkuri 
elhatározza, hogy megvédi 
őt. A kis csapatot tarkítja 
még Kohina kutyaszelle-
me, Inugami és Shigaraki, a 
tanuki, akik szintén bishou-
nenné tudnak változni.

Manga alapján
Műfaj: vígjáték, romantika, 
shounen, természetfeletti

Stúdió: TMS Entertain-
ment

Rendező: 
Hiraike Yoshimasa

Seiyuuk: Hirohashi Ryou, 
Ono Daisuke, Sakurai 
Takahiro, Nakata Jouji

Danna ga Nani wo Itteiru 
ka Wakaranai Ken

Haruno Sayuri álma, 
hogy saját cukrászdát nyis-
son. Ennek érdekében egy 
elit cukrász iskolába, a Felu-
rirbe jár. Itt megismerkedik 
néhány bájos szépfiúval.

Játék alapján
Műfaj: slice of life, 

romantika
Stúdió: Silver Link

Rendező: Akitaya Noriaki
Seiyuuk: Midorikawa Hika-
ru, Ishikawa Kaito, Kimura 
Ryohei, Kakihara Tetsuya

A 16 éves lány, Erika azt 
lódítja a barátainak egy srác 
fotójáról, hogy a pasija van 
rajta. Hamar kiderül, hogy 
a képen szereplő fiú, Sata 
is ugyanabba a suliba jár, és 
készséges eljátszani a lány 
szerelmét. Sata kezdetben 
kedvesnek tűnik, de valójá-
ban egy szadista, aki Erikát 
a kuytájaként kezeli.

Manga alapján
Műfaj: vígjáték, iskola, 

shoujo
Rendező: Kasai Kenichi

Seiyuuk: Sakurai Takahiro, 
Itou Kanae, Hosoya 

Yoshimasa, Matsuoka 
Yoshitsugu

Bonjour Koiaji
 Pâtisserie

Avagy a “Nem értem, 
mit mond a férjem” című 
anime egy irodában dolgo-
zó, fiatal nőről és otaku fér-
jéről szól. Megismerhetjük 
Kaoru és Hajime minden-
napjait.

Manga alapján
Műfaj: vígjáték, slice of 

life, seinen
Seiyuuk: Tamura Yukari,Su-

zumura Kenichi

Ookami Shoujo to 
Kuro Ouji

Tatsumi, a középiskolás 
srác egyedül él. Azonban 
váratlanul a fürdőkádjába 
költözik Wakasa, a gyönyö-
rű sellőfiú. Wakasa önző, 
de aranyos természet, 
Tatsumi pedig közömbös, 
minden lében kanál figura.

Manga alapján
Műfaj: vígjáték, fantasy, 

shoujo
Hossz: 13 rész

Stúdió: Asahi Production
Rendező: Aoi Sayo

Seiyuuk: Shimazaki No-
bunaga, Suzuki Tatsuhisa, 

Hanae Natsuki

Orenchi no Furo 
Jijou

Folytatás a következő oldalon!

Ushinawareta Mi-
rai wo Motomete

Az Uchihama akadémia 
egyre jobban terjeszkedik, 
így a régi épületet bezár-
ják, hogy annak a helyére 
is újat építsenek. A diákok 
elhatározzák, hogy még 
egy utolsó fesztivált tarta-
nak a régi épület emlékére. 
Azonban az egyre szapo-
rodó szellemtörténetek 
és pletykák megijesztik a 
diákokat. A csillagászati 
klub feladata lenyugtatni a 
kedélyeket.

Játék alapján
Műfaj: romantika, iskola

Stúdió: Feel
Rendező: Hosoda Naoto

Seiyuuk: Terashima 
Takuma, Tomonaga 

Akane, Tamiyasu Tomoe, 
Mizusawa Kei

http://anipalace.hu
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Shirobako

A történet néhány lány 
kívánságával indul, melynek 
teljesülése miatt megvál-
tozik a város tájképe. Egy 
hatalmas kör alakú csillogó 
objektum jelent meg a vá-
ros egén...

Original anime
Műfaj: slice of life
Stúdió: Studio 3Hz

Rendező: Sakoi Masayuki
Seiyuuk: Minase Inori, 

Natsukawa Shiina, Ishikawa 
Kaito, Toyasaki Aki

Umio félénk srác, az 
élete nem túl fényes, rész-
munkaidőben dolgozik egy 
mangaboltban. Legköze-
lebbi barátai a munkatár-
sai, akik egyedi, kedves, 
maguknak való emberek. 
Szoros baráti kört alkot-
nak, beceneveken hívják 
egymást, és a hétvégéiket 
is együtt, az üzletben töl-
tik, elzárkózva a külvilágtól.

Manga alapján
Műfaj: vígjáték, seinen

Stúdió: Shin-Ei Animation
Seiyuuk: Ohsaka Ryota, 

Tsuda Minami, Matsuoka 
Yoshitsugu, Takamori 

Natsumi

Sora no Method

Ez a sorozat öt lányról 
szól, akik az animeiparban 
dolgoznak. Megismerhet-
jük általuk a szakma gond-
jait és nehézségeit. Továb-
bá a lányok közt is állandó 
konfliktus akad.

Original anime
Műfaj: slice of life
Stúdió: P.A. Works

Rendező: Mizushima 
Tsutomu

Seiyuuk: Oowada Hitomi, 
Kimura Juri, Chisuga 

Haruka, Takano Mami, 
Kimura Haruka

Denki-gai no Honya-
san

Kanie Seiyát, a suli spor-
tos zsenijét az új cserediák-
lány, Isuzu egy elhagyatott 
vidámparkba viszi és a 
segítségét kéri. Ha a követ-
kező két hétben nem lesz a 
helynek százezres látoga-
tottsága, az Amagi Brilliant 
Park végleg bezárul...

Regény alapján
Műfaj: vígjáték, romantika

Hossz: 12 rész
Stúdió: Kyoto Animation

Rendező: Takemoto 
Yasuhiro

Seiyuuk: Fujii Yukiyo, 
Uchiyama Kouki, Kakuma 

Ai, Kawasumi Ayako

Amagi Brilliant ParkShigatsu wa Kimi 
no Uso

Arima Kosei igazi cso-
dagyerek, sorra nyerte a 
zongora versenyeket. Édes-
anyja halála után azonban 
idegösszeomlást kapott 
és abbahagyta a zenélést. 
Azóta barátaival Tsubakival 
és Watarival gondtalan, de 
monoton életet él. Azon-
ban egy lány megismerése 
mindent megváltoztat. 
Miyazono Kaori a szép, 
szabad elvű hegedűművész 
segít Koseinek visszatérni a 
zene világába...

Manga alapján
Műfaj: dráma, zene, ro-

mantika, iskola, shounen
Hossz: 22 rész

Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Ishiguro Kyohei
Seiyuuk: Hanae Natsuki, 

Taneda Risa, Sakura Ayane, 
Ohsaka Ryota

Grisaia no Kajitsu

A történet egy olyan 
akadémián játszódik, mely-
ben a lányok egy kolostor-
ban tanulnak és művelőd-
nek, minden külső hatástól 
elzárkózva. Öt lány ezeken 
a falakon belül megbánás-
ban és bűnhődésben tölti 
életét. Egy nap Yuuji Kaza-
mi, egy fiú diák iratkozik be 
az akadémiára.

Játék alapján
Műfaj: dráma, romantika, 

iskola, pszichológia
Stúdió: 8bit

Rendező: Tanaka Motoki
Seiyuuk: Sakurai Takahiro, 
Tamiyasu Tomoe, Shimizu 

Ai, Mizuhashi Kaori

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu
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Inou-Battle wa Nichijou-kei 
no Naka de Az Istenek-korszakának 

háromszázadik évében 
járunk. Yuuna egy normális, 
másodéves középiskolás, 
aki a hős klub tagja. A klub-
ban egy rejtélyes “Vertex” 
elnevezésű misztikus lény-
nyel foglalkoznak.

Original anime
Műfaj: slice of life

Stúdió: Studio Gokumi
Rendező: Kishi Seiji

Seiyuuk: Terui Haruka, 
Uchiyama Yumi, Kurosawa 

Tomoyo, Mimori Suzuko

A Shiomi Akadémiának 
olyan hatalmas könyvtára 
van (Daitoshokan), mely 
vetekszik a japán nemzeti 
könyvtárral. A könyvtár 
klub tagjaként Kyouta-
rou a Daitoshokanba megy 
olvasni, ahol egy “pásztor” 
által találkozik Tsugu-
mival. Végül a pásztornak 
köszönhetően több lány is 
csatlakozik a klubhoz.

Visual novel alapján
Műfaj: romantika, iskola

Hossz: 12 rész
Stúdió: Hoods Entertain-

ment
Seiyuuk: Majima Junji, 
Tanezaki Atsumi, Yama-

moto Nozomi, Saitou Yuka

Yuuki Yuuna wa 
Yuusha de Aru

Fél éve már, hogy az iro-
dalom klub tagjai (egy srác 
és négy lány) különle-ges 
erők birtokába jutottak. 
Mindenki más-más képes-
ségekkel bír (pl. gyógyítás, 
idő megállítás, az öt elem 
irányítása), de a hétköznap-
jaikra ez azóta sincs kiha-
tással. Vajon miért kapták 
ezeket az erőket?

Regény alapján
Műfaj: vígjáték, romantika, 

iskola, természetfeletti
Stúdió: Trigger

Rendező: Takahashi 
Masanori

Seiyuuk: Okamoto Nobu-
hiko, Yamashita Nanami, 

Yamazaki Haruka, Hayami 
Saori, Taneda Risa

Daitoshokan no 
Hitsujikai

Mitsuka Souji középis-
kolás srác, aki rajong a 
kétcopfos frizuráért. Egy 
nap gyönyörű lány érkezik 
hozzá, egy másik világból 
és felruházza a kétcopf-
harcossá, Vöröscopfá váló 
erővel. Souji gyerekkori 
barátja, Aika (Kékcopf) 
segítségével harcol a Föld 
megmentéséért.

Regény alapján
Műfaj: akció, vígjáték 

fantasy, romantika, iskola, 
shounen

Hossz: 12 rész
Stúdió: Productions IMS

Rendező: Kanbe Hiroyuki
Seiyuuk: Shimazaki 

Nobunaga, Uesaka Sumire, 
Aisaka Yuuka, Akasaki 

Chinatsu

Ore, Twintails ni 
Narimasu.Trinity Seven

A Kasuga Arata által 
ismert világ egy különös 
jelenség miatt elpusztult, 
így a fiú egy újraalkotott vi-
lágban él. Hogy megtalálja 
unokatestvérét, beiratko-
zik a Királyi Biblia Akadé-
miára, ahol 7 gyönyörű má-
guslányt ismer meg...

Manga alapján
Műfaj: akció, vígjték, mágia, 

romantika
Stúdió: Seven Arcs

Rendező: Nishikiori Hiroshi
Seiyuuk: Matsuoka Yos-

hitsugu, Hara Yumi, Yuzuki 
Ryoka, Uchida Aya

Hi sCoool! SeHa Girls

Az anime főszereplői 
Dreamcast, Sega Saturn és 
Mega Drive, akik a SeHaGa-
ga akadémia új tanulói. A 
bizonyítvány megszerzése 
érdekében a lányoknak fel 
kell fedezniük a Sega játé-
kok világát. A legjobbakká 
kell válniuk, hogy gond nél-
kül levizsgázhassanak.

Original anime
Műfaj: játék

Stúdió: TmS Entertain-
ment

Seiyuuk: Ichimichi Mao, 
Takahashi Minami, Izawa 

Shiori, Tanaka Manami

Kaitou Joker

Nincs a világon semmi, amit Joker, a titokzatos tolvaj 
ne tudna ellopni. Olyan trükköket használ, melyekkel a 
különleges ügynökök modern eszközei sem veszik fel a 
versenyt. Vajon van, ami megállíthatná Jokert?

Manga alapján
Műfaj: kaland, vígjáték, misztikus, shounen

Stúdió: Shin-Ei Animation

http://anipalace.hu


Elérhetőségünk:
- Cikkek és egyéb munkák(fanart, fanfic) beküldése: bekuldes@anipalace.hu

- Ötletek, kérdések, vélemények, egyéb óhaj-sóhaj: info@anipalace.hu
vagy keressetek minket a weboldalunkon: anipalace.hu

Az AniMagazin várja animés, mangás, japános vagy bármely távol-keleti témába illő írásaidat.
Mindenképp írj nekünk ha:
- láttál egy animét vagy olvastál egy mangát és közzétennéd róla bővebb véleményedet,
- úgy érzed nem eléggé népszerű az egyik kedvenced és terjesztenéd, hogy mitől jó,
- szereted a japán/ázsiai kultúrát (film, dorama, étel, történelem, művészet stb.) és egy szeletét másoknak is szeretnéd bemutatni.

Ha a fentiek valamelyike igaz rád, akkor máris tapadj rá a billentyűzetre és cikkedet küldd el nekünk a bekuldes@anipalace.hu címre.
Ha szeretnél cikket írni, de nincs ötleted és nem tudod miről írnál, akkor is jelentkezz, szívesen segítünk.

A cikkek formai követelményei.
- minimum két oldalas word dokumentum,
- csatolj hozzá képet és ha kell, forrást,
- ha van bármilyen elképzelésed a cikk kinézetéről, azt is megírhatod.

Amennyiben megfelel a cikk és időben küldöd, úgy már a következő számban viszontláthatod az írásodat.
Ne habozz hát, légy az AniMagazin cikkírója!

Reméljük, hogy élvezitek a magazint és találtok benne sok olyan cikket, információt, amit érdekes és 
élvezetes olvasni. Ha segítenél nekünk, olvass tovább!

Kipróbálnád magad a cikkírásban, de még nem határoztad el, miről írj?
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