Június:
5-én:
- Taifuu no Noruda
(film)
6-án:
- Anata o Zutto Aishiteru (film)
12-én:
- Yowamushi Pedal
Re:Road (film)
13-án:
- Love Live! The School
Idol Movie (film)
17-én:
- Nanatsu no Taizai
(2015) (OVA)
20-án:
- GitS: Shin Gekijouban
(film)
23-án:
- Sanzoku Diary (OVA)
24-én:
- Shinmai Maou no Testament (OVA)
28-án:
- Sousei no Aquarion
Evol (OVA)

Július:
3-án:
- Gekijouban Haikyuu!!
(film)
- Miss Monochrome The
Animation (2015) (TV)
- Wooser no Sono Higurashi Mugen Hen

AniMagazin/Japán mániásoknak

.

Nyári anime
megjelenések,
néhány sorozatról a
szezonajánló rovatban
olvashattok

Hirek
Rendezvények

// AniMagazin
Kodansha legjobb mangái

Új Dragon Ball TV sorozat

Június 6. (szombat): Conpót: Anime Piac III.
Budapest, Művelődési Szint (Blaha Lujza tér 1.)
(11:00-18:00)
Június 6-7.: Japán Napok 2015 Budapest,
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum
Július 11. (szombat): Nyári MondoCon:
Budapest, Hungexpo

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

Death Note TV drama

A Death Note már rengeteg adaptációt kapott. Most jön egy újabb. Ez pedig egy live action tv sorozat. A drama orginal történetet kap és
eddig három karakter színésze derült ki. Kento
Yamazaki (L), Masataka Kubota (Yagami Light),
Mio Yuuki (Near), és természtetesen Ryuk. A sorozat júliusban kezdődik.

Megvannak a 39. Kodansha
Manga Awards nyertesei.
Shounen
Nanatsu no Taizai (Nakaba Suzuki)
Yowamushi Pedal
(Wataru Watanabe)
Shoujo
Nigeru wa Haji daga Yaku ni Tatsu
(Tsunami Umino)
Általános
Sidonia no Kishi (Tsutomu Nihei)
Különdíj
Cooking Papa (Tochi Ueyama)
A legjobb gyerekmanga idén
egyenlő a legjobb shounen és shoujo kategóriával.

Bár olyan gyorsan terjedt el a hír, mint a fény az univerzumban, így már valószínüleg mindenki értesült róla,
de ez akkora bomba, hogy ide is mindenképp írunk róla.
Igen, lesz új Dragon Ball sorozat, nyáron, ami folytatja a
Z történetét és Toriyama mester fogja írni, így biztosak
lehetünk a 100%-os DB filingben. Son Goku hangja ezúttal is Nozawa Masako, a rendező Kimitoshi Chioka, akinek
ez lesz a második rendezése. Az első a 2006-os Kamisama Kazoku volt. De már rendezett a C-ben és a Digimon
Frontierben.
Ha ez még nem lenne elég, akkor Gokuék legújabb
kalandjait mangában is követhetjük. A manga a V Jump
magazinban június 20-án indul és természetesen Toriyama írja. A mangát Toyotarou fogja rajzolni, aki a Dragon
Ball Z: Fukkatsu no F mangát is rajzolta, stílusa remekül
visszaadja az eredeti ábrzázolást.

Folytatás a következő oldalon!
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4-én:
- Sinbad: Soratobu Hime
to Himitsu no Shima
(film)
- Sore Ike! Anpanman:
Mija to Mahou no Lamp
(film)

Japán Filmhét

18-án:
- Idolmaster: Cinderella
Girls Second Series (TV)
- Meiji Tokyo Renka:
Gengetsu no Serenade
(film)
- Pikachu to Pokemon
Ongakutai (film)
- Pokemon the Movie
XY: Ring no Choumajin
Hoopa (film)
24-én:
- Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Zwei Herz! (TV)
25-én:
- Fate/Kaleid Liner Prisma Illya Zwei! (2015)
(OVA)

Új Cyborg anime

Néhány rövid hír
Új OVA érkezik a Fairy Tailhez.
Az OVA a Yousei-tachi no Batsu
Game spin-off mangafejezet alapján készül.
Továbbá egy film is érkezik,
melyben a mangaka Hiro Mashima
is részt vesz a készítésében. Dátumokat egyelőre nem tudni.

7-én:
- Kaijuu Sakaba Kanpai!
(TV)
- Teekyuu 5 (TV)
11-én:
- Bakemono no Ko (film)

Cannes 2015

Június 8-13. között a Toldi
moziban kerül megrendezésre a
Japán Filmhét. A téma ezúttal a
konyha. A repertoárban szórakoztató és komolyabb művek is helyet kaptak, melyek segítségével
bepillantást nyerhetünk a japán
konyhaművészetbe. A belépődíj
a nyitófilm kivételével 500 ft.
06.08 19:00 Rinko étterme (2010)
06.09 19:00 Szamuráj a konyhában (2013)

Koreeda Hirokazu két év után
ismét indult a Cannes-i filmfesztiválon. A Kishúgunk című családi
történet Josida Akimi Umimachi
Diary című mangája alapján készült, ami 2007 óta fut és még
nem kapott animeadaptációt.
A történetben három lánytestvér
életét
követhetjük
nyomon, kik együtt élnek apjuk
halála után. A temetésen ismerkednek meg féltestvérükkel, akit
befogadnak.

Takarítás a Föld körül

A népszerű Uchouten Kazoku
manga a 25. fejezettel befejeződik.
A téli szezonban futó Saenai
Heroine no Sodatakata folytatása már készülőben van. Egyelőre
azonban még semmilyen más információ nem derült ki.
A Cyborg 009 50. évfordulójára, újabb anime érkezik
idén ősszel. Azt még nem
tudni, hogy milyen formátumú
lesz, de az biztos, hogy Jun
Kawagoe ül a rendezői székben, aki az 2001-es sorozatot
is dirigálta. Az új anime kapcsolódni fog a mangához.

Egy original történettel jön
majd a Yowamushi Pedal című
anime. A film augusztus 28-án kerül
majd a japán mozikban. A történetet, pedig a mangaka Watanabe
Wataru írja.

06.10 19:00 Recept a 49. napra (2013)
Ebisuzaki Toshikazu a RIKEN japán kutatóintézet egyik vezető kutatója és csapata új ötlettel állt elő az egyre növekvő űrszemét elpusztítására. Az új űreszköz
lézerimpulzusokat küldene a legveszélyesebb, egy cenitméternél kisebb tárgyakra, aminek hatására csökkenne a sebessége és a Föld légkörébe érve elégne. A
tárgyakat a rendszer saját teleszkópja kutatná fel. Az űreszköz jelenleg tesztelés alatt áll, ám ha ezek sikeresek, akkor felszerelik a Nemzetközi Űrállomásra. A
távlati tervek szerint, sarki pályára is állítanának ilyen rendszert, ahol a legtöbb
űrszemét van és szabadon mozgó eszközt is készítenének.

06.11 19:00 A Rámen-isten (2013)
06.12 19:00 Rámen-szamuráj (2012)
06.13 19:00 A Kamome étterem (2005)
További részletek a honlapon.

Folytatás a következő oldalon!
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Még júliusban:
- Aquarion Logos (TV)
- Dragon Ball Super (TV)
- Durarara!!x2 Ten (TV)
- Hetalia: The World
Twinkle (ONA)
- Junjou Romantica 3
(TV)
- Makura no Danshi (TV)
- Non Non Biyori Repeat
(TV)
- Senki Zesshou Symphogear GX (TV)
- To Love-Ru: Trouble Darkness 2nd (TV)
- Ushio to Tora (2015)
(TV)
- Wakako-zake (TV)
- Working!!! (TV)

Augusztus:
7-én:
- Boruto: Naruto the
Movie (film)
22-én:
Gekijouban Date a Live:
Mayuri
Judgement
(film)
26-án:
- Isuca (OVA)
28-án:
- Gakuen Handsome the
Animation (OVA)
- Gekijouban Yowamushi Pedal (film)

Nyári szezonajánló -

Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Gangsta

Overlord

Rokka no Yuusha

Shirayuki-hime (Hófehérke), az alma-vörös hajú
lány megtetszik az ostoba
Raji hercegnek. De Shirayuki ahelyett, hogy az ágyasa
lenne, inkább levágja saját
haját és elmenekül a szomszédos országba. Az erdőben találkozik a rejtélyes
Zennel, aki segít neki...

A gimnazista Hotaru
fiúnak álcázza magát.
Újdonsült szomszédja, a
különös Masamune belerántja őt a túlélő játékok
világába. Hotaru egy hentai
mangakával, Tohruval kerül
egy csapatba, céljuk, hogy
Japán legjobbjai legyenek.

A történet Nick és
Worick körül forog, akik a
maffiának és a rendőrségnek egyaránt dolgoznak. Ergastulum egy bűnös város,
tele gengszterekkel, huligánokkal, prostituáltakkal és
korrupt zsarukkal.

Egy nap a népszerű online játék, a Yggdrasil leáll,
azonban Momonga úgy
dönt, nem jelentkezik ki belőle. A világ körülötte változásnak indul, az NPC-knek
érzései lesznek. Mivel itt
nincsenek se szülők, se barátok, se társadalmi szerep,
Momonga át akarja venni a
hatalmat a játékvilág felett.

Amikor a Majin feléled, a sors istennője kiválaszt hat harcost, hogy
megmentsék a világot. A
hat harcos megérkezik a
kijelölt helyre, de meglepetésükre heten vannak.
Vajon ki a csaló közöttük?
A hősök paranoiás csatába
kezdenek...

Manga alapján.
Műfaj: dráma, fantasy,
történelem, romantika,
shoujo
Stúdió: Bones
Rendező: Ando Masahiro
Seiyuuk: Hayami Saori,
Okamoto Nobuhiko, Osaka
Ryota, Sanpei Yuuko

Manga alapján.
Műfaj: akció, vígjáték,
shounen
Stúdió: Brains Base
Seiyuuk: Maeno Tomoaki,
Komatsu Mikako, Matsuoka Yoshitsugu, Kitamura Eri

Manga alapján.
Műfaj: akció, dráma, seinen
Stúdió: Manglobe
Rendező: Murase Shukou
Seiyuuk: Suwabe Junichi,
Noto Mamiko, Tsuda
Kenjirou, Yuuki Aoi

Light novel alapján.
Műfaj: akció, fantasy
Stúdió: Madhouse
Seiyuuk: Hara Yumi, Hino
Satoshi, Chiba Susumu,
Miyake Kenta

Light novel alapján.
Műfaj: akció, kaland, misztikum, fantasy, mágia
Stúdió: Passione
Rendező: Takahashi Takeo

Akagami no
Shirayuki-hime

Aoharu x Kikanjuu

Folytatás a következő oldalon!
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Gate: Jieitai Kanochi
nite, Kaku Tatakaeri

Shimoneta to Iu
Gainen ga Sonzai Shinai
Taikutsu na Sekai

God Eater

Chaos Dragon:
Sekiryuu Senyaku

Kangoku Gakuen

Tokió Ginza körzetében
egy kapu nyílik, melyen át
veszélyes lények érkeznek és
irtani kezdik a lakosságot. A
kormány egy önvédelmi csoportot küld a szörnyek ellen,
akik átmennek a másik világba. Vezetőjük a 33 éves otaku
katona, Józsi, akarom mondani Youji. Odaát sárkányok által
leigázott falvakat találnak. Az
egyik túlélő elflány csatlakozik a csoporthoz...

Ez az anime a Bandai
azonos című PSP játékának adaptációja. 2071-re a
világ nagy része elpusztult,
az aragaminak nevezett
rejtélyes lények által. A lények kiírtására létrehozták
a Fenrir szervezetet, ami
az aragamik sejtjeiből készült God Arcs fegyverekkel harcol ellenük.

3015-ben járunk, két
ország, Donatia és Kouran
harcolnak a hatalomért. A
háború közepette a szigetország Nil Kamui elveszti
függetlenségét... Az anime
a Red Dragon RPG adaptációja, melynek alkotói között találjuk Urobuchi Gent
(Fate/Zero), Nasu Kinokót
(Kara no Kyoukai) és Narita
Ryohgót (Durarara).

A Tokió külvárosában
álló Hachimitsu magániskolába eddig csak lányok
jártak, de most megnyitotta kapuit a fiúknak is.
Mindössze öt fiút vesznek
föl, akik nagyon örülnek a
környezetnek. Nem tudják,
hogy ijesztő sors vár rájuk...

Tizenhat évvel a trágár
beszédet betiltó „Közerkölcs, az egészséges gyermeknevelésért”
törvény
után Okuma Tanukichi
beiratkozik egy elit, erkölcsös suliba. Itt Kajou Ayame
nyomására az antiszociális
szervezet tagja lesz, melynek következtében részt
vesz egy obszcén terrorcselekményben.

Tinikorban
néhány
fiatalnál különleges képességek jelentkeznek. Otosaka Yuu eltitkolja mások
előtt a képességét, így
átlagos életet él. Egy nap
azonban megjelenik előtte
egy lány, Tomori Nao. Ezzel
a sorsa megpecsételődik...

Light novel alapján.
Műfaj: akció, kaland, fantasy,
hadsereg
Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Kyogoku Takahiko
Seiyuuk: Suwabe Junichi,
Touyama Nao, Kanemoto
Hisako, Taneda Risa

Játék alapján.
Műfaj: akció, démonok,
fantasy, természetfeletti,
hadsereg
Stúdió: ufotable
Rendező: Hirao Takayuki
Seiyuuk: Hirata Hiroaki,
Sakaguchi Daisuke,
Sakamoto Maaya, Nakai
Kazuya

Játék alapján.
Műfaj: akció, fantasy,
természetfeletti
Stúdió: Silver Link
Seiyuuk: Inoue Marina,
Sawashiro Miyuki, Ishizuka
Unshou, Saito Soma

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, ecchi,
romantika, iskola, seinen

Light novel alapján.
Műfaj: vígjáték, ecchi,
iskola
Stúdió: J.C.Staff
Rendező: Suzuki Youhei
Seiyuuk: Ishigami Shizuka,
Kobayashi Yuusuke, Horie
Yui, Arai Satomi

Original anime.
Műfaj: dráma, mágia
Stúdió: P.A.Works
Rendező: Asai Yoshiyuki

Charlotte

Folytatás a következő oldalon!
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Joukamachi no
Dandelion

Kuusen Madoushi
Kouhosei no Kyoukan

Danchigai

Okusama ga Seito
Kaichou!

Takeya Yuki imádja a
sulit, különösen az iskolai
élet klubjukat. A további
tagok: Rii-chan, Kurumi-chan és Megu-nee. Yuki
tényleg szerelmes a suliba... a képzeletében. Mivel
ők valójában egy zombi támadás utolsó túlélői...

A Sakurada család hatalmas, tizenegyen élnek
együtt, kivéve apjukat, aki
a király. Mindegyik gyerek
különleges erő birtokosa.
Annak érdekében, hogy a
lakosság kiválaszthassa a
következő királyt, 200 biztonsági kamera figyeli őket
házukban.

Az emberiségre mágikus rovarok támadtak, így
kénytelenek lebegő városokban élni. Age Kanatát,
a korábbi hőst most árulónak tekintik és rábízzák a
varázsló akadémia eddig tíz
vereséget szenvedő, sikertelen csapatát. Az egység
három lányból áll: Misora
Whitale, Lecty Eisenach és
Rico Flamel.

Főszereplőnk,
Haruki szereti az életét, még
annak ellenére is, hogy 4
nővére, Mutsuki, Yayoi,
Uzuki és Satsuki állandóan
játszanak vele, megszólják
a hibáit és sosem hagyják
nyugton.

Izumi Hayato szeretne
a diáktanács elnöke lenni,
de a választáskor egy gyönyörű lány elhappolja előle
a győzelmet, mikor óvszereket dobál a közönségbe.
Így számára csak az alelnöki
pozíció marad. A diáktanács ülésén az újdonsült
elnöklány áthivatja magát
Hayatóhoz. Később ott bejelenti, hogy a srác felesége
lesz, köszönhetően szüleik
(részegen kötött) egyezségének.

Manga alapján.
Műfaj: misztikum, horror,
iskola, slice of life, természetfeletti, seinen
Stúdió: Lerche
Rendező: Ando Masaomi
Seiyuuk: Ozawa Ari, Takahashi Rie, Minase Inori,
Ischimichi Mao

Manga alapján.
Műfaj: akció, vígjáték, slice
of life, seinen
Stúdió: Production IMS
Rendező: Akitaya Noriaki
Seiyuuk: Kayano Ai, Kimura
Ryouhei, Ishihara Kaori,
Hanazawa Kana

Light novel alapján.
Műfaj: akció, dráma,
fantasy, mágia, iskola
Stúdió: Diomedea
Rendező: Inagaki Takayuki
Seiyuuk: Matsuoka
Yoshitsugu, Touyama Nao,
Nomizu Iori, Yamamoto
Nozomi

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola,
slice of life
Stúdió: Creators in Pack
Seiyuuk: Abe Atsushi,
Akesaka Satomi, Komatsu
Mikako, Tokui Sora

Manga alapján
Műfaj: vígjáték, ecchi,
romantika, iskola
Stúdió: Seven
Rendező: Furukawa
Hiroyuki

Classroom Crisis

Gakkou Gurashi!

Az emberiség a Naprendszer összes bolygóját
benépesítette, a két főszereplő középsulis lány a marsi
4. Tokióban él. Shirasaki Iris
feltörekvő tesztpilóta, Sera
Mizuki pedig szerelő. További lényeges karakter Kaito,
Mizuki bátyja, aki egyben a
lányok osztályfőnöke is.

Original anime.
Műfaj: iskola, slice of life
Stúdió: Lay-duce
Rendező: Nagasaki Kenji

Folytatás a következő oldalon!
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Jitsu wa Watashi wa

Wakaba*Girl

Monster Musume no Iru
Nichijou

Venus Project

Million Doll

Himouto! Umaru-chan

Kuromine Asahi nem tud
hazudni. Egy nap hazafelé
menet megtudja, hogy titkos
szerelme, Shiragami Youko
valójában vámpír. Vajon Asahi
megtartja a titkát?

A történet négy lányról
szól. Főszereplő a gazdag
Wakaba, aki rajong az extrém japán „gyaru” divatstílusért. Barátnői az ártatlan
és kedves Moeko, a szeszélyes Mao és a sportos Nao.

Három éve annak, hogy
a világ tudomására jutott a
mítikus lények létezése. Azóta ezek a fajok próbálnak
együttélni az emberekkel,
beolvadnak a társadalomba. A főszereplő (együttélést segítő) önkéntes srác,
Kimihitó köré egy egész
hárem gyűlik a különböző
fajú lányokból (pl. kentaur, hárpia stb.). De a fajok
egymás közti szaporodása
szigorúan szabályozott…

A történet a közeljövőben játszódik, ahol
Japánban a digitális szórakoztatás új magasságokba
emelkedik. Létrehozták a
Formula Venust, amiben
a legjobb idol csapatok
versengenek
egymással
rengeteg tapasztalatot és
barátságot szerezve.

Sunako egy idolokért
rajongó hikikomori, aki
blogolásával népszerűsíti a
tehetségeket. Így próbálja
Itoriót minél sikeresebbé
tenni, de a karizmatikus
Ryuu és Mariko idolok mellett ez nem könnyű feladat.

Ez a vígjáték Taiheiről és
gyönyörű húgáról, a sportokban és iskolában is tökéletes Umaruról szól. A lány
azonban titkol valamit...

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, fantasy,
romantika, iskola, shounen
Stúdió: TMS Entertainment
Rendező: Yamamoto
Yasutaka
Seiyuuk: Minase Inori, Ueda
Reina, Ichimichi Mao, Hanae
Natsuki

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, slice of life
Stúdió: Nexus
Rendező: Watanabe Seji
Seiyuuk: Ozawa Ari,
Ichimichi Mao, Murakawa
Rie, Izawa Mikako

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, ecchi,
fantasy, romantika, iskola,
hárem, seinen
Stúdió: Lerche
Rendező: Yoshihara
Tatsuya
Seiyuuk: Amamiya Sora,
Ozawa Ari, Nomura Mayuka, Nakamura Sakura

Original anime.
Műfaj: zene
Stúdió: Nomad

Manga alapján.
Műfaj: slice of life, zene
Stúdió: Asahi Production
Rendező: Kawaguchi
Keiichirou
Seiyuuk: Kusuda Aina, Itou
Miku, Watanabe Yui, Iizuki
Mayu

Manga alapján.
Műfaj: vígjték, iskola, slice
of life
Rendező: Oota Masahiko
Seiyuuk: Tanaka Aimi,
Kageyama Akari, Shiraishi
Haruka

AniMagazin/Japán mániásoknak
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Még néhány sorozat, melyekről nem írtunk, mert tartozik hozzá korábbi előzmény.

Sore ga Seiyuu!

Bikini Warriors

Ranpo Kidan: Game of
Laplace

Ez a humoros történet
a szinkronszínészetről szól,
középpontjában három újonc
seiyuuvel: Ichinose Futaba,
Kohana Rin, Moesaki Ichigo

Egy fantasy világban,
ahol a kard és a mágia uralkodik, a harcosoknak csapatot kell alkotniuk, hogy
legyőzzék a démon urat.
Ám ezek a harcosok mind
bikinit viselnek.

Egy anime, melyet
Edogawa Ranpo regényíró
munkái inspiráltak.

Original anime.
Műfaj: akció, fantasy,
ecchi

Műfaj: horror
Stúdió: Lerche
Rendező: Kishi Seiji

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték
Stúdió: Gonzo
Rendező: Ikehata Hiroshi
Seiyuuk: Takahashi Rie, Kouno Marika, Nagaku Yuki

Aquarion Logos

Dragon Ball Super

Durarara!!x2 Ten

Fate/kaleid liner
Prisma☆Illya 2wei Herz!

Junjou Romantica 3

Working!!!

To LOVE-Ru
Darkness 2nd

Senki Zesshou
Symphogear GX

Non Non Biyori
Repeat

Ushio szokásos mesének tartja apja történeteit, ezért
nem is hisz bennük. Ám egyszer rátalál a történetben szereplő démonra. Hogy megmentse barátait és családját a
megszálló szellemektől Ushio szabadon engedi Torát. A
címből már készült egy OVA sorozat.

Ushio to Tora
AniMagazin/Japán mániásoknak

Befejezett manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shounen, természetfeletti, démonok
Stúdió: MAPPA
Rendező: Nishimura Satoshi
Seiyuuk: Koyama Rikiya, Hatanaka Tasuku, Yasuno Kiyono,
Komatsu, Mikako
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Vissza a Tartalomjegyzékhez!

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?

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!
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

