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A hazai animés társadalmunk nem arról
híres, hogy értékes, klasszikus mangákat
ismerne és olvasna. Országunkba főleg
a mainstream művek jutnak el, amik igaz
szórakoztatóak, de mégsem rendelkeznek
mély mondanivalókkal. Persze léteznek
kivételek, így akadnak már magyarul is a
neten olyan mangák, amelyek mindenképpen hozzáadnak valamit a személyiségünkhöz, vagy csak elgondolkodtatnak
egy olyan témáról, ami valószínűleg az
eszünkbe sem jutott volna. Iwaaki Hitoshi
mangája a Kiseijuu (magyarul: Parazita) is
egy elgondolkodtató alkotás lett. A következő cikkben egy részletes elemzést olvashattok arról a legendás mangáról, aminek
az új feldolgozása 2014-ben egy akciódús
horroranimeként került a köztudatba. A
cikkem végén – egy kis különlegességképpen – leírom azt, milyen is volt szerkeszteni
ezt a mangát, ami több, mint két évig volt
része a fansubos tevékenységemnek.

Ez a pszichológiai horroralkotás abban is
egyedi, hogy bodyhorror van benne, ami
a horrornak nem a legkedveltebb műfaja.
A Parazita tökéletes a dráma-, horrorés akciómangák kedvelőinek. Mindegyik
műfaj tökéletesen ötvöződik ebben az egy
alkotásban.
Vegyük sorra a manga jellemvonásait
és állítsunk fel egy konklúziót arról, milyen
is valójában ez a mű!

A történet
Egy szokásos éjjelen, az egész világon
rejtélyes teniszlabda nagyságú földönkívüli létformák ereszkednek le az égből. A
„teniszlabdákból” kis kígyószerű élőlények
másznak ki, amiknek egy céljuk van: gazdatestet találni. A szerencsétlenül járt emberek – akiket megtaláltak ezek a lények
– elvesztik a tudatukat, majd testük felett

az irányítást és egy új teremtményként átalakulva kezdik irtani az emberiséget.
A középiskolás Izumi Shinichit éppen
alvás közben lepi meg egy ilyen lény. A fiatal srác érzékelve a veszélyt felvette vele a
harcot. De nem járt sikerrel. A lény ugyanis
a fiú jobb kezébe fúrta magát, ahonnan
már nem tudott tovább jutni.

„A Parazita tökéletes a
dráma-, horror- és akciómangák kedvelőinek.
Mindegyik műfaj tökéletesen ötvöződik ebben
az egy alkotásban.”

A következő nap Izumi-kun felfedezi,
hogy a kezébe került valami saját tudattal
rendelkezik. Ezt az élősködőt fogja később
Miginek elnevezni a főhős. Az együttélés
azonban nem lesz zökkenőmentes, mert
ezek a lények – emberi testbe rejtőzve
– gyilkolni kezdik az átlagos embereket.
Ugyanakkor társaikat érzékelve Shinichit
és Migit is megtalálják, akiket minden áron
le akarnak győzni, mint a faj rendellenes
példányát.

Amit érdemes tudni!
A Kiseijuu manga Hitoshi legsikeresebb
alkotása. Ezzel nyerte el a mangaka a Kodansha Manga Award díjat az általános
mangák csoportjában 1993-ban, tehát a
művet az egyik legrangosabb kitüntetéssel jutalmazták.
Fő jellemvonása a mangának az erőszakossága és Hitoshi egyedi rajzstílusa,
ami az animéből szinte teljesen eltűnt.
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A manga négy történetszálra bontható
le. Az elsőt nevezhetjük „Anya”-sagának,
amiben Izumi félszörny átalakulása indul
meg. Ennek a hossza a 3. kötet közepéig
tart. Ezt követően jön a Kana-saga, ami
az 5. kötet végével zárul le. A 3. sagát hívhatnánk Tamura Reikónak, ami a 48. fejezettel bezárul. Ebben teljesedik ki Shinichi
félszörny alakja, ami az előző két történetszálban már fejlődésnek indult.
Az utolsó történet pedig a Gotó-saga,
amiben a paraziták elleni végső harcok és
a bossfight van.

A karakterek
A Kiseijuu nagyon erős a karakterek
terén. Nem csak a főszereplők vannak
nagy részletességgel kidolgozva, hanem a
mellékszereplők is, akiket az anime sajnos
rendkívül elhanyagolt.
A következőkben a lényegesebb fő- és
mellékszereplőket fogom bemutatni.
Főszereplők:
Izumi Shinichi: A történet elején Izumi
egy 17 éves gimnazista. Átlagos életet él:
iskolába jár, az érettségire készül, és próbál közelebb kerülni Murano Satomihoz,
akivel már évek óta kölcsönös a szerelemi
vonzalmuk. A manga első felében Izumi
egy szerény és kicsit bugyuta srác. Miután
Migi a testébe kerül, lépésről lépésre kezd
el elállatiasodni, aminek a következtében
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Shinichi fokozatosan egyre érzéketlenebbé és erőszakosabbá válik. Szerelme, Satomi miatt Izumi általában képben van azzal
kapcsolatban, hogy a teste változáson
megy át a parazita sejtek miatt, de ezeket
a változásokat nem mindig tudja irányítani,
pedig a mély személyisége nem változott.
Az egész mangán keresztül egy tiszta szívű
ember, aki minél kevesebb ember halálát
akarja okozni az állandó üldözése alatt. Shinichi belső viszályai, átalakulása egy rendkívül részletes, és jól nyomon követhető
folyamat, ami miatt ő az egyik legjobban
kidolgozott kamasz srác, akivel mangában
találkoztam.
Migi: Ő minden baj forrása. Amikor
a paraziták megjelentek a világban, véletlenszerűen kezdték el a gazdatestek
keresését. Így Migi – mint mondja is – nem
tudatosan választotta Shinichit. Miután

Izumi „kezébe szorult” elfogadta a sorsát,
és a fiúval való együttélés mellett döntött.
Migi és Shinichi kölcsönösen hatottak egymásra. Míg a gazdateste érzéketlenné, addig Migi emberségesebbé kezdett válni. Az
ő belső átalakulása is rendkívül részletes és
érdekes. Izumi a mangában ki is fejti, hogy
mennyit változott Migi az első találkozásuk
óta. Így fognak aztán túlélőpartnerekből
igaz barátokká válni.
Murano Satomi: Shinichi barátnője.
Murano és a főszereplőnk a középiskolában ismerkedtek meg. A kölcsönös szimpátia mindig is megvolt köztük, de a szerelmi száluk kialakulásából sok mindent nem
mutat sem a manga, sem az anime. És ez
így jó. Murano - Izumihoz hasonlóan - egy
átlagos tinédzser. Szerelmét kiismerve
neki tűnik fel leginkább az, hogy Shinichi
hogyan és milyen mértékben változik meg.
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Van egy jellegzetes mondata is: „Shinichi-kun, te Shinichi-kun vagy.” Satomi az a
karakter, aki nem engedi, hogy Izumi szörnnyé alakuljon át. Ugyanakkor ő a fiú egyik
legfontosabb motivációja.
Tamura Reiko: Egy parazita, de a többi
parazita között is egy különleges személy,
mivel őt nagyon foglalkoztatják a miértek.
Miért születünk meg? Miért vannak emberek és paraziták? Miért van az emberek
között konfliktus? Az emberek miért pusztítják a környezetet, amiben élnek? Tamura Reiko az a karakter, aki beszámol, miről
hogyan vélekednek a paraziták. Ezeket az
információkat Shinichi és a paraziták felé
továbbítja, ám egyedül marad. Izumi nem
képes elfogadni a tényeit, a parazitákat
meg egyszerűen hidegen hagyja a sok
filozofálás. Tamura-san sem a paraziták,
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sem az emberek oldalán nem áll. Csupán a
körülötte levő világ szemlélője, amit minél
jobban meg akar ismerni.
Goto: Ő a tökéletes parazita. A legfejlettebb, legerősebb. Goto a parazita lét
legszélsőségesebb egyede a mangában.
Az utolsó történetszálban az elpusztítására törő emberek ellen harcol, ami óriási
emberáldozatot fog követelni. A többi
parazitával „csordát” alkotva próbál élni,
a segítőivel együttműködik, az ellenségeit
elpusztítja. Állatias ösztönei miatt képtelen megérteni az embereket. Gotóval fog
kibontakozni a manga bossfightja.

Mellékszereplők:
Kana: Ha erről a mangáról vagy animéről beszélünk, biztosan előkerül Kana
témája. Kanát ugyanis a legfeleslegesebb
karakternek tartják a legtöbben. Nem
jogtalanul. Az anime – mint korábban
írtam – nem fejti ki eléggé a mellékszereplőinek jelentőségét, így az animében
egy „jött-ment” karakternek tűnik. Pedig
ennél többről van szó. Kana ugyanis spirituális erőkkel rendelkezik, ebből kifolyólag
érzékeli a parazitákat. Amiért viszonzatlan érzései vannak Shinichi felé, azt hiszi
magáról, hogy varázserővel bír, ami miatt
mindig meg tudja mondani, hol van épp a
kiszemeltje. Kana a történet egyik legfontosabb eleme, mert rajta keresztül ébred
rá Izumi, mennyire érzéketlenné vált Migi
miatt.

Hideo Shimada: Ő is egy parazita. A
mellékszereplők között a legfontosabb.
Shimada Tamura Reiko miatt kerül a képbe. Ő ugyanis megérti Tamura-san érzéseit
és gondolatait, amiket ő is meg szeretne
ismerni. Shimada többször mondja Izuminak, hogy átlagos életet akar élni és barátkozni szeretne. Shimada azért is fontos,
mert ő az a szereplő, aki parazitaként a leginkább emberré akart válni (vagy legalább
úgy szeretett volna viselkedni).
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Kuramori Shideo: Az egyik kedvenc
karakterem az egész mangából. Eléggé
összetett karakter. Kuramori-san egy magánnyomozó, akinek Sherlock a példaképe. Kuramori egy átlagos család apukája,
aki kissé teszetosza, de az álmainak él, és a
fő célja, hogy ő lehessen a legjobb magán�nyomozó. Bár a képességei nem megfelelőek (leginkább gyáva) és az esze sem egy
vérbeli nyomozóé, de rendkívül üdítő látni
azt, mennyire ragaszkodik az álmához. A
családját szereti és szuper apuka. Kuramori
feladata lett volna – Tamura Reiko kérésére – lebuktatni Shinichit és Migit, de végül
mégis az ő csatlósukká válik.

A manga során talán ez a 8 szereplő
az, aki számunkra a legfontosabb. Persze
más karakterekkel is találkozunk hosszabb
ideig, de róluk sok érdekesség a 64 fejezet
alatt sem derül ki. Ilyen karakter például
Shinichi apja, a polgármester Hirokawa
Takeshi. Mitsuyo az öregasszony vagy a
bűnöző Uragami, aki a parazitáknál is nagyobb szörnyeteg.

A manga mondanivalója

és vele az élőlények helyét is a bolygón,
kifogyunk az ivóvízből. A manga ezekre a
globális problémákra jelentősen felhívja a
figyelmet.
A Parazita manga azt a példát mutatja
be nekünk, mire képes az ember a saját kényelmének a megőrzése végett. Azért jelennek meg a mangában a paraziták, mert
a Földnek elege lett abból, ahogyan az emberek a készleteiket felélik. A Föld így egy

Ha gyorsan össze akarnánk foglalni,
miről is szól a manga, akkor mondhatnánk, hogy ez az alkotás egy „Green Peace manga”, vagyis egy „zöldmanga”. Bár
Európa csak mostanában kezdte érzékelni
a világ globalizációs problémáit (pl.: népességnövekedés), addig Japánban (ahol
Tokyo a legnagyobb urbanizációval rendelkező város a világon) ezek a gondok már
jóval hamarabb felütötték a fejüket (igaz
manapság Japán népessége is csökken).
A képregény készültekor ugyan ezek a
problémák még nem voltak olyan súlyosak, főleg Európában, de 20 évre rá már
itt is érezzük a hatását. Elfogy a hely, túl
sok a szemét, kiirtjuk a zöld területeket

természetes (ez számomra természetes, a
történet szerint inkább földönkívüli) és új
létformát alkotott, hogy megvédje saját
magát. A paraziták – Tamura Reiko szerint – „Pusztíts és fald fel ezt a fajt!” üzenetet kapták a születésükkor, ami nyilván
a népességrobbanás visszafogását akarta
előidézni.
A világ ökoszisztémájának megőrzése végett zöld pártot fognak létrehozni
a paraziták Hirokawával. Olyan célokat
tűznek ki maguknak, amik például a levegőbe kerülő káros anyag kibocsátását
szabályoznák.

„A Parazita manga azt a példát mutatja be nekünk, mire képes az ember a
saját kényelmének a megőrzése végett. Azért jelennek meg a mangában a
paraziták, mert a Földnek elege lett abból, ahogyan az emberek
a készleteiket felélik.”
AniMagazin/AniPalace
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A paraziták természetesen segítik őt ebben, hiszen ők „állatok”, egy kényelmes és
egészséges világban akarnak élni, amit az
ember – egyértelműen – el akar pusztítani
a földi javakért. Így a paraziták lényegében
a föld gyógyszerei az ember ellen.
Az új állatok azonban egyáltalán nincsenek képben az emberi normákkal vagy
az erkölccsel. Ezért van az, hogy embereket esznek, udvariatlanok vagy feltűnősködnek.
Példának okáért: Tamura Reiko megváltoztatta a nevét. A manga elején Ryoukónak hívták. Shinichi – mikor Kuramori beszélt róla – hamar összerakta a képet, hogy
Tamura Reiko valójában a parazita Tamura
Ryouko. Ez egy embernek hamar feltűnt,
de a parazitáknak nem, hiszen a Reiko és
a Ryouko nem ugyanaz. Logikus. Erre még
más példát is tudnék mondani; csak lapozzuk fel azt a jelentet, amikor Reiko találkozik a gazdatestének az édesanyjával.
Mivel az emberek félnek a haláltól
rengeteg át nem gondolt dolgot tesznek
a mangában. Izumi annyira félt a parazitáktól, hogy igazán sosem tudta megérteni
őket (csak a manga legvégén). Amitől az
ember fél, vagy nem tud megérteni, azt
inkább elpusztítja, vagy nem vesz róla
tudomást. A történetben az emberiség
gyilkolással válaszolt a paraziták mészárlásaira, ahelyett hogy az ő helyzetüket
megpróbálták volna megérteni. Pedig a
paraziták próbálkoztak. Shimada például
említi is, hogy „Csak meg akarlak ismerni.”,
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„Csak a barátod akarok lenni.”, „Csak úgy
akarok élni, mint egy hétköznapi ember.”.
Ez a manga tehát az emberiség meggondolatlanságát mutatja be, hogyan
pusztítjuk el saját magunkat. Ez a téma
elég komoly, ma már egyre aktuálisabb, így
mindenképpen érdemes rajta elgondolkodnunk. Animében hasonló mondanivalót nekem a Shinsekai Yori tudott mutatni.
Egy másik gondolat is van, amire kitér
a manga: Ki a szörnyeteg? A paraziták embereket öltek meg, ettek meg a túlélésért.
Valaki pedig szórakozásból vagy dühből
képes emberként elpusztítani másokat.

Akkor most ki a szörnyeteg? Erre a témára
Uragami karaktere tért ki leginkább, aki
az utolsó fejezetben kérdezte meg ezt
Shinichitől.

A manga több, mint az anime
Már az első fejezetben hamar leesik a
tantusz: a manga sokkal brutálisabb, több
minden van benne és az animétől szinte
100%-ban eltér a karakterdizájn. Valamint
a manga és az anime megjelenése között
eltelt kb. 20 év, így a retro hangulat - ami a
mangában benne van - teljesen elveszett.
Ez főleg az emberek ruházatán és régi eszközökben tűnik fel (pl.: Shinichi apja újság
helyett táblagépről olvassa a híreket).

Terjedelemben a manga 10 kötetes
lett. Az anime 24 részes. Véleményem
szerint, ha minden jelenetet feldolgoztak
volna a Parazitából, akkor 30-nál is több
részt lehetett volna készíteni. Ez sajnos az
anime minőségének a rovására ment. Persze a fő történéseket viszonylag pontosan
követi az anime, de az összefüggéseket, a
történtek átbeszélését (főleg a lélektant)
jelentős számban csökkentették. Így akadtak olyan fejezetek, amiknek a fele sem került bele az animációs feldolgozásba.
Rossz pontja az animének még, hogy
a mangába sokszor beleültettek vicces
jeleneteket. Ezeket szinte mind kihagyták
a sorozatból. Talán komolyabb alkotásnak
akarták feltüntetni az animációt?
Amiért a manga helyenként kicsit gurós, így természetes volt az, hogy nem ús�sza meg az anime a cenzúrát. Az animének
a blu-ray verziója sem kerülte el a cenzúrát,
így ha valakit érdekelnek a trancsírozások,
akkor a mangában mindent megtalál.
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Mangaszerkesztés,
a fordítás menete
A Parazita mangáját 2010-ben kezdte
szerkeszteni a SaShiDou Manga Team, akik
elég hamar eljutottak a 4. kötet közepéig,
ahol aztán meg is álltak. Próbálták még újraéleszteni a projektet, de ez nem sikerült,
így 5 évig szünetelt a fordítás.
2015 júniusában javasoltam a fansubbom vezetőjének (jibraB), hogy ezt a mangát szeretném vinni. Szerencsére fordítóm
(Benjiro) akadt rá (vele kezdtem el fordítani a Watamotét is), aki szintén nagyon
szerette a sorozatot. A fansub főnököm
több lektort is tudott szerezni nekünk, így
mindig volt valaki, aki ellenőrizte a fordításokat. Baresz eleinte ahhoz ragaszkodott,
hogy elölről kezdjünk neki a mangának,
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aminek én nem örültem, hiszen mind a
22 - korábban készült - fejezet igényesnek
mondható szerkesztéssel és jó fordítással
rendelkezik. Ennek tudatában nem lett
volna annyira kedvem az első fejezettől
kedve szerkeszteni. Baresz felvette a kapcsolatot a korábbi szerkesztőkkel, akik átadták nekünk a mangát, és így elmaradt a
mangának az újraszerkesztése.
Az előző cikk - amit írtam - a GIMP 2-vel
való mangaszerkesztésről szólt (AniMagazin 28., 29., 30., 32.). Aszerint a tipológiai
beosztásom szerint a Kiseijuu közepesen
nehéz szerkesztésű mangának számít.
Tehát nem volt bonyolult szerkeszteni, de
olykor előfordultak benne olyan szövegek,
amelyek szövegbuborék nélküliek voltak.
Azoknál pedig a hátteret bizony vissza
kellett rajzolni.

A korábbi fordítócsapat felhívta a figyelmünket arra, hogy az eredeti angol
kiadás szkennelt formában elérhető a
neten. Így a mangát óriási felbontásban
tudtam szerkeszteni. Ez nem túl gyakori jelenség, mert sokan csak a Mangafox vagy
más oldalról szedett, kisebb felbontású
nyersanyagból dolgoznak, ami homályos
oldalakat és rosszabb felbontást eredményez. (Mindig próbáljatok a szerkesztéshez
minél nagyobb felbontású oldalakat szerezni!) A Parazitánál ilyen gond nem volt,
így kb. 1100x1800-as felbontású – a 23.
fejezet kivételével – az összes fordításunk.
A betűtípusoknál akadtak változások.
Két éve még más volt a sima beszédre és
az üvöltésre használt fontom. Azokat a
szerkesztések folytán szebbekre cserél-

tem. De ezt az egy dolgot leszámítva a
manga betűtípusai egységesnek mondhatók. Azokat a mondatokat, amiket csak
gondolatban mondtak az emberek, szürke
színnel láttam el.
A mangából az összes angol hanghatást töröltem. Szerintem a hanghatások
magyarra fordítása nem fontos. De mint
néhány vitámból kiderült, ez egy elég
szubjektív állítás.
A visszarajzolások sokszor elég kemények voltak. Volt néhány oldal, amit nem
tudtam szépen visszarajzolni és látszik a
,,szerkesztési maradék”. Sajnálatos módon
a magánélet, a szerkesztés közbeni rossz
hangulat vagy a fáradtság olykor látszik
néhány oldalon.
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De ennek ellenére is, ha a magyar fordításokat együtt nézzük, akkor a Parazita
szép szerkesztést kapott a legtöbb magyar
szerkesztésű mangát tekintve. Az esztétikai megjelenése tehát jó, sőt a letöltött
kötetek rendelkeztek az eredeti színes
oldalakkal is, így néhány fejezet elején gyönyörű színes oldalakat láthattok. Igazából
öröm olvasni a mangát.

Befejezés
A Kiseijuu manga - idén októbertől végig elérhető magyarul. Ez volt az első
olyan mangaprojektem, aminek viszonylag
komoly terjedelme volt. Rendkívül izgalmas, drámai alkotás, nagyon szerettem
csinálni. A szerkesztések miatt többször
elolvastam a fejezeteit, így volt alkalmam
arra, hogy megismerjem a manga igazi
üzenetét. Számomra a manga 10/10, és remélem azok is ennyi pontot adnak rá, akik
végre elejétől a végéig el tudják most már
olvasni magyarul.

AniMagazin/AniPalace

Az Anime Series fansub csapatának a véleménye a mangáról
Benjiro, a fordító:
,,Azért vállaltam el, mert akkoriban még nagyon új voltam a fansubban, alig volt
valami tapasztalatom benne, és mivel az anime nagyon bejött, nem mondhattam nemet. A manga még jobban tetszett, mint az anime, megvolt a maga ‘90-es évekbeli
hangulata. Azt hiszem, ebben az időszakban szoktam rá a mangaolvasásra is, szóval
tökéletes volt kezdésnek (azóta csak úgy falom a seineneket, úgyhogy lehet ajánlgatni). Fordítás szempontjából is remek volt, nem volt olyan bonyolult nyelvezete.
Szerettem fordítani, főleg, mikor én is belemerültem a történetbe, és egyszerűen
élveztem a dialógusokat és a karakterek reakcióját, fejlődését, és éreztem, hogy én
is fejlődök velük.”

jibraB:
,,Megmondom őszintén, először nagyon ellene voltam ennek a projektnek. Sosem olvastam a művet, és az animét se néztem, pedig hatalmas hype lengte körül.
Valahogy mégsem éreztem késztetést, hogy neki kezdjek. Ebből kifolyólag amikor
Daisetsu azzal kezdett el nyaggatni, hogy vegyük be projektnek a Kiseijuut, többször
is erős nem volt a válaszom. Főleg úgy, hogy nem is az elejétől akarta vinni, hanem
folytatni onnantól, ahol az előző csapat abbahagyta. Alapból nem vagyok annak a
híve, hogy fél mangáink legyenek, hogy az embereknek több oldalon kelljen keresgélniük a fejezeteket, hogy el tudják olvasni. A sok nyaggatás révén megpróbáltam
felkeresni az előző csapatot, hogy esetleg kirakhatnánk-e mi a fejezeteiket, amiket
ők készítettek. Végül egy ember visszaírt, hogy áldását adja rá, és sok sikert kíván a
mangához. Úg hogy ezúton is köszönet a SaShiDou Manga Teamnek, mert ha nem
egyeznek bele, akkor tuti máig befejezetlen lenne a manga fordítása. Azért az út itt
sem volt a legegyszerűbb, mint a legtöbb projektnél. Volt időszak, amikor Daisetsura azért kellett rászólni, hogy jó lenne, ha mást is szerkesztene a Kiseijuun kívül, és
volt olyan is, amikor már azért kellett nyaggatnom, hogy csinálja már, mert így sosem
végzünk. Persze azért ne feledkezzünk meg a fordítóról, Benjiróról, aki már 2016 decemberében befejezte a fordítását. Nélküle viszont tuti, hogy nem fejeződött volna
be, főleg nem ilyen gyorsan. Így utólag nem bántam meg, hogy ezt a koránt sem
átlagos művet befejeztük. Remélem több embernek is örömet tudtunk és tudunk
vele okozni.”

Cím: Kiseijuu
Angol cím: Parasyte
Hossz: 10 kötet, 64 fejezet
Mangaka: Iwaaki Hitoshi
Év: 1989-1995
Műfaj: akció, dráma, horror,
sci-fi, pszichológiai, seinen
Értékelés:
MAL: 8,44
ANN: 8,35
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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.

