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Hírek

Írta: AniMagazin

Kegyelemdöfés az olimpiai
logónak

Őszi animék (az új
sorozatok nagy részét
a szezonajánlóban
találjátok):

Newtype Award 2015
Az idei Newtype Award díjátadót
október elején tartják, de már most kiderültek az előzetes eredmények. Legsikeresebb a Fate/stay night, az Oregairu és
az Idolmaster volt.

Rendezvények
október 9. (péntek): Miyavi koncert
Budapest, Barba Negra Music Club (20:00-22:00)
október 10. (szombat): PlayIT 8.4 - Pécs, Expo Center
(10:00-19:00)

Legjobb karakter dizájn: Yuusuke Matsuo
(The IDOLM@STER Cinderella Girls)

október 17-18. Őszi MondoCon és PC Guru Show:
Budapest, Hungexpo

Legjobb mecha dizájn: Aldnoah.Zero
Legjobb hang: Aldnoah.Zero

október 18. (vasárnap): 30. Képregénybörze - Budapest, Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház (1191
Teleki u. 50.) (10:00-15:00)
november 14. (szombat): PlayIT 8.5 - Debrecen, Főnix Csarnok
november 26-tól: Gendzsi herceg nyomában - képzőművészeti kiállítás: Hopp Ferenc múzeum. A kiállítás: 2016. április 17-ig tart.

Seitokai Yakuindomo* OVA
A Weekly Shounen magazinban jelent meg a hír,
hogy új OVA érkezik a Seitokai Yakuindomo* című
animéhez. Az OVA két részes lesz, a manga 13. és 14.
kötetéhez jön.

AniMagazin/AniPalace

Elérkeztünk a már bemutatott tokiói
olimpiai logó-saga végéhez. Korábban
már írtuk, hogy nem sokkal bemutatása
után egy belga dizájner azt állította, hogy
az ő munkáját másolták le.
A japán kormány végül pontot tett az
ügy végére: kijelentették, hogy nem fogják felhasználni a vitatott ábrát. Különösen kellemetlen lehet a plágium botrány
a kormány számára, mivel az olimpiával
kapcsolatban több kritika érte már őket,
például egy stadion túl magas költségei
miatt. Az eldobott logóért 46 millió jent
fizettek (kb. 106 millió forint). Ráadásul az
olimpia szponzorai is elkezdték használni
kampányaikban az ábrát, ami további
pluszköltségeket és feszültséget jelent.

Legjobb főcímdal: „Brave Shine” (Fate/
stay night: Unlimited Blade Works)
Legjobb rendező: Miura Takahiro (Fate/
stay night: Unlimited Blade Works)
Legjobb férfi karakter: Hikigaya Hachiman (Oregairu)
Legjobb női karakter: Yukinoshita Yukino
(Oregairu)
Legjobb férfi seiyuu: Eguchi Takuya
Legjobb női seiyuu: Hanazawa Kana
Legjobb stúdió: A-1 Pictures

09.24.
- Diabolik Lovers More,
Blood (TV)
09.25.
- Wake Up, Girls! Zoku
Gekijouban (movie)
09.26.
- Aria the Avvenire (OVA)
09.27.
- Hidan no Aria AA (TV)
10.02.
- Kyoufu! Zombie Neko
(TV)
- Shisha no Teikoku
(movie)
- Young Black Jack (TV)
10.03.
- Big Order (OVA)
- Itoshi no Muuco (TV)
- K Return of Kings (TV)
- Kindaichi Shounen no
Jikenbo Returns (2015)
(TV)
- Noragami Aragoto (TV)
- Soukyuu no Fafner:
Dead Aggressor - Exodus
2 (TV)
10.04.
- Ame-iro Cocoa: Rainy
Color e Youkoso (TV)
- Haikyuu!! Second Season (TV)
- Isekai kara no Toubousha (TV)

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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- Kidou Senshi Gundam:
Tekketsu no Orphans
(TV)
- Owarimonogatari (TV)
- Peeping Life TV: Season 1?? (TV)
- Shingeki! Kyojin Chuugakkou (TV)
- Utawarerumono: Itsuwari no Kamen (TV)
10.05.
- Hero Company (OVA)
10.06.
- Hantsu x Trash (OVA)
- JK Meshi! (TV)
- Osomatsu-san (TV)
- Shin Atashin`chi (TV)
- Yuru Yuri San Hai! (TV)
10.07.
- DD Hokuto no Ken 2:
Ichigo Aji+ (TV)
10.10.
- Gamba: Gamba to
Nakama-tachi (movie)
- Garo: Guren no Tsuki
(TV)
- Gochuumon wa Usagi
Desuka?? (TV)
- Monster Strike (ONA)
- Owari no Seraph: Nagoya Kessen Hen (TV)
- Shinmai Maou no Testament Burst (TV)
- UFO Gakuen no Himitsu (movie)

AniMagazin/AniPalace

Kyoukai no Rinne 2
Folytatódik Takahashi Rumiko
RIN-NE mangjának animeadaptációja. Az új évad ismét 25 részes
lesz, és 2016 tavaszán indul. Természetesen a szereplőgárda is kibővül, mivel új karakterek jönnek,
hogy szórakoztassanak minket.

Még 40 kötetnyi One Piece
A One Piece manga jelenlegi
szerkesztője szerint még legalább
40 kötetnyi One Piece várható.
Elmondása szerint Oda Eiichiro
fejében már megszületett a befejezés és az oda vezető út. Sugita
állítása szerint a manga szerzője
a 60. kötetnél kijelentette, hogy
nagyjából félúton járnak, amiből
arra lehet következtetni, hogy
120 kötetnyire tervezheti a szalmakalapos kalóz kalandjait.
A jelenlegi állás szerint ez még
több mint 40 kötet, ami egy újságíró számításai szerint azt jelenti,
hogyha továbbra is a megszokott
tempóban jelennek meg az új
kötetek, körülbelül egy évtizedet
kell várni a befejező képsorokra.

28 anime sorozat az IMDb Top
250-ben
Az IMDb (Internet Movies Database)
egy online filmes adatbázis, amelyben
többek között animék is szerepelnek. Az
adatbázisban szereplő filmekre szavazni
is lehet, és az IMDb nemrég közzétett egy
listát, amelyben mindenidők 250 legnépszerűbb sorozatai szerepelnek. Csak TV
sorozatok és minisorozatok szerepelnek
az összesítésben, de még így is sok anime
címmel találkozhatunk.
Íme az animék és helyezésük:
242. FLCL, 219. Detective Conan, 209.
Tengen Toppa Gurren Lagann, 202. Trigun,
177. Hellsing Ultimate, 159. Mushi-Shi,
158. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 138. Monster, 137. Rurouni Kenshin,
133. Neon Genesis Evangelion, 132. YuYu
Hakusho, 120. Samurai Champloo, 105.
Fullmetal Alchemist, 92. Berserk, 91. Code
Geass: Lelouch of the Rebellion, 90. Dragon Ball Kai, 83. Steins;Gate, 80. Dragon
Ball [amerikai változat], 75. Dragon Ball
[japán változat], 68. Hunter x Hunter, 65.
Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2,
62. One Piece, 56. Attack on Titan, 48. Dragon Ball Z [japán változat], 44. Dragon Ball
Z [amerikai változat]
És a három legnépszerűbb:
32. Death Note, 28. Fullmetal Alchemist:
Brotherhood, 24. Cowboy Bebop

Özönvíz sújtotta Japán keleti részét

A szigetország keleti felén lévő Dzsoszó várost teljesen
elöntötte a medréből kilépő Kinugava folyó. Az oka, hogy
az elmúlt néhány napban váratlanul példátlan mennyiségű
eső (600-700 mm) esett a területre. A szélsőséges időjárást
az Etau tájfun hozta magával. A folyó vízszintje olyannyira
megemelkedett, hogy 80 méteres szakaszon áttörte a
gátat és a víz rázúdult 65 ezres lakosságú városra. Sok embert elsodort az ár, több százan a házak tetején rekedtek,
akiket mentőhelikopterekkel mentenek. Eddig három ember meghalt, és 25 eltünt. Az esőzés leginkább Ibaraki és
Tocsigi prefektúrában okozott nagy károkat, majd kétszáz
ezer embernek kell elhagynia otthonát, és még sok ezernek
tanácsolják ugyanezt többen eltüntek és a Sinkanzent is
ideiglenesen lezárták, a vihar ideje alatt a repülőforgalom
is szünetelt. A víz sok járművet is elsodort és földcsuszamlásokat okozott, ami több házat elborított.
Tokiót is érintette az esőzés, de csak enyhe mértékben,
de nemsokára a Kilo nevű trópusi vihar is eléri Honsú szigetét.
Az ár Fukusimát sem hagyta szárazon, hisz a baleset
helyíszínét is elöntötte a víz. Így nagy mennyiségű szennyezett víz is került az óceánba.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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10.12.
- Ani Tore! EX (TV)
10.13.
- Ketsuekigata-kun! 3
(TV)
10.17.
- Cyborg 009 vs. Devilman (movie)
10.19.
- Himouto! Umaru-chan
(OVA)
10.24.
- Tobidasu PriPara:
Minna de Mezase! Idol
Grand Prix (movie)
10.26.
- Nagato Yuki-chan no
Shoushitsu (OVA)
10.29.
- Pokemon XY&Z (TV)
10.31.
- Eiga Go! Princess Precure Go! Go!! Gouka
3-hontate!!! (movie)
11.02.
- Triage X (2015) (OVA)
11.13.
- Gyakusatsu Kikan
(movie)
11.21.
- Digimon Adventure
Tri. (movie)
11.25.
- Strike the Blood OVA
11.29.
- Magical Suite Prism
Nana (OVA)

AniMagazin/AniPalace
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Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Fushigi na
Somera-chan

Gakusen Toshi
Asterisk

A másodéves középsulis Tachibana Rikka az
anyjával él. De békés élete
hamarosan felfordul, mikor
rájön, hogy néhány jóképű
osztálytársa valójában démon. A lány vonzódni kezd
hozzájuk.

Somera-chan egy mágikus erővel rendelkező lány,
az anime az ő mindennapjairól szól...

Rikka egy vízi akadémia-város, ahol a világ
legnagyobb harci arénája
található. A Starpulse Generationnek nevezett fiúk
és lányok itt csapnak össze
a hatalomért. Ide érkezik
Ayato is a diáktanácselnök
meghívására. A főhősnek
hamarosan
párbajoznia
kell.

Original
Hossz: 12 rész
Műfaj: démonok, romantika, shoujo, természetfeletti
Stúdió: Brains Base
Seiyuuk: Hirakawa Daisuke,
Saito Soma, Kimura Subaru,
Hatano Wataru

Manga alapján
Hossz: 12 rész
Műfaj: vígjáték, mágia,
slice of life
Stúdió: Seven
Seiyuuk: Hondo Kaede,
Nayaka Sayaka, Naganawa
Maria, Momokawa Rika

Light novel alapján
Műfaj: akció, vígjáték,
ecchi, fantasy, iskola,
hárem
Stúdó: A-1 Pictures
Seiyuuk: Kakuma Ai,
Tamaru Atsushi, Touyama
Nao, Ozawa Ari

Comet Lucifer

Concrete Revolutio

Dance with Devils

A történet a Gift bolygón játszódik, ahol úgynevezett Giftjiumok, azaz értékes kristályok találhatóak
a föld alatt. Sougo egy virágzó bányászvárosban lakik és hobbija a ritka kristályok gyűjtése. Egy nap egy
földalatti tóhoz keveredik,
ahol találkozik egy kékhajú,
vörösszemű lánnyal, és kezdetét veszi kalandozásuk.

Tokiót
elözönlik
a
szuperemberek,
szinte
mindenféle megtalálható
az ismerős történetekből:
titánok az űrből, fantomok
és goblinok az ősi időkből,
tudósok által alkotott kiborgok stb. Természetesen
ellenségeik is akadnak bőven. A japán kormány, hogy
fenntartsa a békét és a rendet, Szuperember Irodát
működtet, itt dolgozik a
sorozat egyik főszereplője,
Hitoyoshi Jiro is.
Original
Műfaj: akció, szuper erő
Stúdió: Bones
Seiyuuk: Toyasaki Aki,
Uesaka Sumire, Ishikawa
Kaito, Ookawa Tooru

Original
Műfaj: kaland, fantasy
Stúdió: 8bit
Seiyuuk: Ohashi Ayaka,
Kobayashi Yuusuke, Minase
inori, Suwa Ayaka

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Heavy Object

Kamisama Miranai

Komori-san wa
Kotowarenai!

Lance N’ Masques

One Punch Man

Onsen Yousei
Hakone-chan

Ez a történet egy háborús
sci-fi világot tár elénk, melyben az Object szerelőnek tanuló Quenser összetalálkozik
a pilóta Milindával. Vajon Quenser megtudja milyen titok
rejtőzik az új Heavy Object
fegyverek mögött?

A Cocotamák apró,
cuki tanuló istenek, akik
az emberek fontos tárgyai
iránti érzelemből születnek. Mágiát használnak és
sokat edzenek, hogy igazi
istenekké válhassanak. Az
emberek házaiban élnek
és titokban segítenek nekik megtalálni az elveszett
dolgaikat. Habár sokat
hibáznak...

A történet a középiskolás Komori Shuriról szól, aki
nem tud nemet mondani
semmilyen kérésre. Ennek
eredményeként változatos
és izgalmas képességekre
tesz szert.

Hanafusa Youtarou az
utolsó 21. századi lovagrend tagja. Lándzsás lovagként harcol és mint minden
szuperhős, maszk mögé
rejti arcát.

A történet szuperhőse
olyan keményen edzett,
hogy kihullott a haja, de
ennek
eredményeként
minden ellenfelét képes
egyetlen csapással kiütni.
A túl könnyű csaták miatt
azonban unottá és frusztrálttá válik.

Hakone egy kislány
alakba bújt gyógyforrás
szellem, aki hosszú álmából
ébredt. A középiskolás
Touya egy onszenben találkozik vele és attól fogva
segít neki, hogy Hakone
visszanyerhesse
eredeti
erejét.

Light novel alapján
Műfaj: akció, mecha, hadsereg, sci-fi
Stúdió: J.C.Staff
Seiyuuk: Hanae Natsuki,
Itou Shizuka, Ishikawa Kaito,
Suzuki Eri

Original
Műfaj: gyerekek, mágia
Stúdió: Oriental Light
and Magic
Seiyuuk: Murase Michiyo,
Hondo Kaede, Aikawa
Rikako, Yuzuki Ryouka

Manga alapján
Hossz: 12 rész
Műfaj: vígjáték, slice of life
Stúdió: Artland
Seiyuuk: Uchida Aya, Naganawa Maria, Ozawa Ari

Light novel alapján
Műfaj: fantasy
Stúdió: Studio Gokumi
Seiyuuk: Ozawa Ari,
Mimori Suzuko, Numakura
Manami, Yamashita Daiki

Manga alapján
Műfaj: akció, paródia,
seinen, szuper erő
Stúdió: Madhouse
Seiyuuk: Furukawa Makoto, Ishikawa Kaito, Kaji
Yuuki, Nakamura Yuuichi

Manga alapján
Hossz: 13 rész
Műfaj: vígjáték, seinen
Stúdió: Asashi Production
Seiyuuk: Ichimichi Mao,
Ono Saki, Taketatsu Ayana

AniMagazin/AniPalace
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Ore ga Ojou-sama
Gakkou ni “Shomin
Sample” Toshite GetsSareta Ken
Egy lányközépsuli diákjai érettségi után nem
tudnak helytállni a való
világban. Azért, hogy ez
megváltozzon, elrabolnak
magukhoz egy srácot. A
teljesen átlagos Kimitónak
két választása van: vagy
izomfétises melegnek tetteti magát vagy kasztrálják
a lányok védelme érdekében. Kimito az előbbit
választja, a lányok pedig
végre megismerhetik az
ellenkező nemet.
Light novel alapján
Műfaj: vígjáték, ecchi,
hárem, romantika, iskola
Stúdió: Silver Link
Seiyuuk: Kuwahara Yuuki,
Tamaru Atsushi, Serizawa
Yuu, Morinaga Chitose

AniMagazin/AniPalace

Sakurako-san no
Ashimoto ni wa Shitai
ga Umatteiru

Star Mu

Subete ga F ni Naru

Kurogane Ikki a Magic
Knights iskolába jár, de a
többiekkel
ellentétben
neki nincsenek mágikus
képességei. Egy nap Stella,
a külföldi hercegnő párbajra hívja őt, a vesztesnek
egész életében szolgálnia
kell a másikat...

A történet a középiskolás Shoutaróról szól, aki
imád villogni huszonéves
gazdag barátnőjével. A lány
csontmániás, amiket szeret
elemezni... Így általa sok
bűnügyet közelebbről is
megismernek.

A történet az Ayana
középsuliba kalauzol minket, ahol a show-bizniszre
fókuszálnak. A tehetséges
srácok célja, hogy ők legyenek a legsikeresebbek
a zene tagozaton.

Saikawa Souhei kutatólaborjával épp nyaralni
mennek, ahová csatlakozik
vezetőjük lánya Nishinosono Moe is. Később a lánnyal
felfedeznek egy holttestet
és ketten próbálják megoldani a sorozatgyilkossági
esetet.

Light novel alapján
Műfaj: akció, fantasy,
romantika, iskola
Stúdió: Silver Link
Seiyuuk: Ishigami Shizuka,
Osaka Ryota, Asanuma
Shintaro, Touyama Nao

Light novel
Műfaj: misztikus
Stúdió: TROYCA
Seiyuuk: Itou Shizuka, Enoki Junya, Kakihara Tetsuya,
Takahashi Hiroki

Original

Light novel alapján
Műfaj: misztikus
Stúdió: A-1 Pictures
Seiyuuk: Kido Ibuki,
Tanezaki Atsumi, Kase
Yasuyuki, Kuwashima
Houko

Rakudai Kishi no
Eiyuutan

Műfaj: zene, iskola, slice
of life
Stúdió: C-Station
Seiyuuk: Lounsbery
Arthur, Hosoya Yoshimasa,
Ono Kensho, Maeno
Tomoaki

Taimadou Gakuen 35
Shiken Shoutai
Ez az iskolai akció-fantasy anime
egy olyan világban játszódik, ahol a
mágiát használó emberek a kihalás
szélén állnak és a katonai harceszközök főleg lőfegyverek. Az Antimagic Akadémia 35. teszt alakulata
az egyik leggyengébb csapat és a
feladatuk, hogy minden mágikus
fenyegetést megszüntessenek. Ide
kerül az újonc Kusanagi Takeru, aki
csak karddal tud harcolni. Sajnos
azonban ez a csapat csupa önző
emberből áll, akik nem tudnak
együtt működni és személyiség
zavaraik is vannak. Azonban, ha a
legerősebbek akarnak lenni, akkor
le kell győzniük a gyengeségeiket.
Light novel alapján
Műfaj: akció, ecchi, fantasy, hárem,
hadsereg, természetfeletti
Stúdió: Silver Link
Seiyuuk: Nomizu Iori, Itou Kanae,
Shiraishi Ryoko, Ueda Reina

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Valkyrie Drive

Hacka Doll

Kagewani

Kowabon

Tantei Team KZ
Jiken Note

Brave Beats

A 6. osztályos Tachibana Aya csatlakozik a Tantei
Team KZ klubhoz, melynek
négy érdekes srác a tagja:
a társaság középpontja és
vezetője Wakatake Kazuomi, a kapcsolatok rejtélyes
szakértője Kuroki Takakazu,
az okos és sztoikus matek
zseni Uesugi Kazunori, és
a szociális és tudományos
ügyek jószívű képviselője
Kozuka Kazuhiko. Aya lesz
a csapat nyelvi szakértője,
és különböző ügyekbe
keverednek. Sokszor ös�szetűznek, de végül mindig
összefognak, az esetek
megoldása érdekében.
Light novel alapján
Műfaj: misztikus
Stúdió: Signal MD
Seiyuuk: Ichiki Mitsuhiro,
Nishiyama Koutarou,
Terashima Takuma, Saito
Soma

A történet főszereplője Kazaguruma Hibiki, hatodik osztályos.
Egy nap, a suliból hazafelé menet
találkozik egy Bureikin nevű aranyos robottal. Burekin egy táncos,
aki egy másik dimenzióból érkezett,
ahol megmérkőzött a tánc királlyal a
trónért és veszített. Megfosztották
a Tánckőtől, ami az erejét adja és
száműzték az emberi világba. Ahhoz,
hogy Bureikin visszaszerezze erejét,
őssze kell gyűjtenie a Földön található Táncköveket. Azonban ezek
a kövek káoszt okoznak az emberi
világban, így Bureikin fúzionál Hibikivel és Tánc Hőssé változnak.

Az anime öt mesterséges szigeten játszódik. Mamori egy „sellő”, aki ezen
szigetek egyikére kerül.
Amikor megtámadják, egy
másik lány, Mirei megmenti. Ám megpróbáltatásaiknak itt nincs vége, mikor
már minden remény elszállni látszik, Mirei megcsókolja Mamorit, aki karddá
változik. Mirei így újdonsült
fegyverével vissza tud vágni az ellenségnek.

Az anime a Hacka Doll
alkalmazás
karaktereit
mutatja be. A szórakoztató
navigátor Hacka Doll 1, az
anime szakértő Hacka Doll
2, és az otaku Hacka Doll 3.
A mobil applikáció segítségével hírekről értesülhetünk és nézhetünk meg.
Mindenki személyre tudja
szabni, hogy miről szeretne híreket: anime, manga,
játékok, stb.

Misztikus
szörnyek
jelennek meg a világon
és megtámadják az embereket. De miért történik
mindez? A tudós Banba
Sousuke a titok keresésére
szánja el magát. A kulcsszó:
Kagewani (árnyék krokodil).

A Kowabon egy rotoszkóp technikával készülő
horroranime. A jelmondat:
A világon mindenhol kamerák vannak, melyek azt
is látják, amit te nem.

Original
Műfaj: akció, ecchi, fantasy
Stúdió: Arms
Seiyuuk: Iguchi Yuka, Izawa
Mikako, Oonishi Saori,
Asakura Azumi

Mobil alkalmazás alapján
Műfaj: fantasy
Stúdió: Trigger
Seiyuuk: Yamashita
Nanami, Okuno Kaya,
Takagi Miyu

Original
Műfaj: misztikus, természetfeletti
Stúdió: Tomovies
Seiyuuk: Okiayu Ryotaro,
Sugita Tomokazu

Original
Műfaj: horror
Stúdió: ILCA

AniMagazin/AniPalace

Original
Műfaj: kaland, zene
Stúdió: Bandai Namco Pictures
Seiyuuk: Yoshida Yuri, Kokido Shiho,
Sakurai Tooro, Takahashi Meguru

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Légy az AniMagazin cikkírója!
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,
- csak szimplán kedved támad valamilyen ismertetőt, bemutatót, elemzést írni.
Ha a fentiek valamelyike igaz rád, akkor máris tapadj rá a billentyűzetre és cikkedet küldd el nekünk a bekuldes@anipalace.hu címre,
vagy gyere fel az anipalace.hu weboldalra és a “Cikk beküldés” menüponton keresztül juttasd el hozzánk írásod.
Ha szeretnél cikket írni, de nincs ötleted és nem tudod miről írnál, akkor is jelentkezz, szívesen segítünk.
Érdemes végignézni a cikk kategóriáinkat, ahol témakörökre osztva végignézheted, hogy mely témakörben, milyen cikkek születtek már.

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, csatlakozz te is Magyarország legnagyobb online animés magazinjához!
Elérhetőségeink:

- Cikkek és egyéb munkák (fanart, fanfic) beküldése: bekuldes@anipalace.hu
- Ötletek, kérdések, vélemények, egyéb óhaj-sóhaj: info@anipalace.hu
vagy keressetek minket az AniPalace facebook oldalán.

