
Az idei szünidőben sem maradunk 
animés rendezvény nélkül. Minden hónap-
ra jut egy, amire érdemes lesz elmenni. 
Júniusban egy teljesen új kezdeményezés-
nek lehetünk tanúi. Megnyitja kapuit 
ugyanis az első Anime Börze június 16-án 
a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázi-
umban. A mindössze 400 Ft-os belépővel 
igazán jutányos. Érdemes a honlapon 
tájékozódni.
Július 21-én a Nyári Mondocon vár ben-
nünket a szokásos felhozatallal a Hung-
expon.
Augusztus 18-án a Cosplayer Expo 
elnevezésű, szintén újkeletű rendezvény 
csábít majd bennünket. Nevéből is ki-
található, hogy ez egy főképp cosplay 
központú esemény lesz. Ám a szervezők 
japán kulturális programokat és retro con 
hangulatot ígértek. További infók a face-
bookon.

Egy nemrégi bejelentés 
szerint a Monogatari univer-
zum összes anime adaptációja 
zöld utat kapott, ami jó hír a 
rajongóknak. Az első anime 
a Bakemonogatari volt, ezt 
követte a Katanagatari, ami egy 
mellékág, most pedig nemrég 
a Nisemonogatari készült el. 
Nemsokára pedig érkezik a Ki-
zumonogatari film. A rendező 
Akiyuki Shinbo már jelezte, 
hogy a további sorozatok ren-
dezését is örömmel vállalja.

Komoly kérdés lenne bármilyen rajongótól, hogy 
mi nincs még Hello Kittyből. Most itt van még egy űr, 
amit kitölthet. Egy japán rádió állomás, a Tokyo FM be-
jelentette, hogy a híres karakter rádióműsort kap, a címe 
pedig Hello Kitty szobája. Egészen pontosan már április 
6-a óta fut a műsor, minden adásban szerepel egy ven-
déginterjú is. Az adásidő rendkívül rövid, mindössze 5 
perces és 18:25-18:30 között hallható.

A Kodansha kiadó kb. két hete jelentette be a következő, 
azaz 36. manga díjátadó néhány díjazottját. Lássuk az eredményt:

Legjobb gyerek manga: Watashi ni xx Shinasai! (Missions of Love)
Legjobb shounen manga: Mashiro no Oto
Legjobb Shoujo manga: Shitsuren Chocolatier (Un chocolatier de 
l’amour perdu)

A díjakat a július 3-án megrendezett ünnepségen adják át. Minden 
nyertes egy bronzszobrorral és egymillió yennel lesz gazdagabb.

A Titánok haragjának forgatókönyvírója, Dan Mazeau 
beszélt a Bleach adaptációról. Elmondta, hogy mind a 
jogok megszerzése, mind a forgatókönyvírás egy hosszú 
folyamat. Elmondása szerint gyorsan sikerült megegyezni 
Tite Kuboval és a kiadóval, de egy komolyabb találkozó kel-
lett, hogy a legfontosabb kérdések tisztázásra kerüljenek. 
Beszélt arról, hogy a legtöbb rajongó nem szeretné ha ez 
is a Dragon Ball film sorsára jutna, ami bukás volt. A Bleach 
alkotói szeretnék ezt elkerülni. Dan hozzátette, hogy 
gőzerővel dolgozik a Bleachen, ami Japánban fog játszódni 
és szeretne minél hűebb maradni a mangához. Lezárásként 
még elmondta, hogy a Bleach egy fantasztikus történet, és 
nagyon izgatott.

Hírek // Hirotaka

Nyári programajánló

Szumma Monogatari

A legjobb mangák

Bleach - Live Action

Hello Kitty a rádióban is

Júniusi anime 
premierek:

2-án:
- Blood-C: 
The Last Dark (Film)
4-én:
- Kingdom (TV)
- Hi no Youjin (OVA)
8-án:
- Sankarea (OAD)
15-én:
- Kimi no Iru Machi (OAD)
16-án:
- Toshokan Sensou: Kakumei 
no Tsubasa (Film)
18-án:
- Shijou Saikyou no Deshi 
Kenichi (OAD)
20-án:
- Tales of Symphonia: Sekai
Tougou Hen (OVA)
23-án:
- Asa Made Jugyou Chu! 
(OVA)
- Berserk Ougon Jidaihen II:
Doldrey Kouryaku (Film)
- Rurouni Kenshin: Shin 
Kyoto Hen Part II (Film)
27-én:
- Queen’s Blade: Rebellion 
Specials (Special)
- Hakuouki Sekkaroku (OVA)
- Tight-rope (OVA)
28-án:
- The iDOLM@STER Special
 (Special)
30-án:
- Uchuu Senkan Yamato 
2199 Movie 2 (Film)
Még júniusban:
- Stitch! to Suna no 
Wakusei (TV)

Néhány anime megjelenési 
dátuma nem ismert. Ezért 
azok nincsenek rajta a listán.
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Fizetésképtelenség miatt csődeljárás indult a Trans Arts 
anime stúdió ellen. A vállalatot 1967-ben alapították. 2001 
és 2005 között a Producion I.G.-vel együtt olyan animékben 
közreműködött, mint a Prince of Tennis, a Mirai Nikki, a Per-
sona 4, vagy a Denpa Onne to Seishun Otoko.

Új Vocaloid karaktert köszönt-
hetünk, aminek bizonyára örülnek a rajon-
gók. Egy lányról van szó, a neve Mayu. Az 
alkotó elmondta, hogy egy yandere (első 
látásra kedves, ártatlan, de mentálisan 
instabil és erőszakos) karaktert szere-
tett volna kreálni. Az eredeti illusztráció 
és logó kivételével a rajongók bármit 
használhatnak, hogy gyártsanak pl. ruhát, 
játékot, stb. mindenféle jogi engedély ké-
rése nélkül.

A Capcom bejelentette, hogy két 
játékot is fejleszt a témában, az egyik a 
Sengoku Basara Card Heroes mobil já-
ték iOS-ra és Androidra. A másik pedig a 
Browser Sengoku Basara böngészőjáték 
lesz, ami Internet Exporerben és Firefox-
ban játszató majd. Megjelenés tekinteté-
ben az utóbbi game júniusban jön, míg a 
másikról nincs információ.

Aki nem unja még az Akira LA híreket, csak az olvassa el ezt. Legkö-
zelebb csak akkor fogok erről írni, ha kész lesz a film. Korábban írtam, hogy az 
új rendező Jaume Collet-Serra lett, de most a Here There Be Monsters című 
filmről tárgyal a Legendary Picturesszel és a Warner Bros.-szal. A Warner sze-
rint az Akira jelenleg túl költséges, és a stúdió jelenlegi terve szerint Collet-
Serra előbb a Harker című filmet dirigálja és csak utána tér vissza az Akirához, 
aminek addigra lefaragnak a költségvetéséből.

Japán két megavállalata, a Sony és a Panasonic 
egyesítette erőit az új generációs televíziók gyártásában, 
hogy visszanyerje piaci helyzetét a koreai konkurenciával 
szemben. A cégek fel akarják gyorsítani a szerves elektrolu-
mineszcens (OEL) tv-k fejlesztését, melyek kevesebbet fo-
gyasztanak és élesebb képet adnak más társaiknál. A tech-
nológiától azt remélik, hogy ez lesz a domináns a következő 
tv generációban. A két cég célja, hogy 2015-ig népszerűvé 
tegye ezeket a készülékeket és közös gyártásba fogjanak. 
Ez azért is fontos, mert most először kerül sor arra, hogy a 
két óriás közösen dolgozzon. Egyesek ezt fordulópontnak 
tekintik a japán elektronikai iparban. A verseny erős, ugyan-
is a dél-koreai cégek, a Samsung és az LG még az idén piacra 
szeretnék dobni az 55 inches OEL tv-ket.  

Két évvel ezelőtt a Japan Airlanes (JAL) csődbe ment, 
amit az ország eddigi legnagyobb vállalati bukásaként tar-
tanak nyílván. Ezzel szemben a múlt heti jelentés szerint a 
vállalat az elmúlt évben 186 milliárd yen profitot könyvel-
hetett el. A gyors fellendülés azért is következhetett be, 
mert egyre több japán ember utazik a tengerentúlra, habár 
a tavaly márciusi katasztrófa miatt jócskán visszaesett a 
kereslet. A társaság csődje miatt a cégen egy erőteljes 
költségcsökkentő tervet hajtottak végre, majd Kazuo Ina-
mori, a Kyocera alapítója vette át az irányítást. Inamori az 
előző vezetőket felelőtlennek tartotta, és még egy zöldség-
bolt vezetésére sem tartotta őket alkalmasnak. A vállalat 
véglegesen tavaly márciusa után lábalt ki a csődből és mára 
példaként szolgál Japánban. A JAL bővített is, február végén 
10 új Boeing Dreamlinert vásárolt.

Animestúdió csőd

Bővülnek a Vocaloidok

Sengoku Basara játékok

Akira sohanapján

Légitársaság újra talpon

TV csata

Júliusi anime 
premierek:

1-jén:
- Muv-Luv Alternative: Total 
Eclipse (TV)
- Jinrui wa Suitai Shimashita 
(TV)
2-án:
- Chouyaku Hyakunin Isshu: 
Uta Koi. (TV)
3-án:
- Yuru Yuri 2(TV)
6-án:
- Kiss x sis (OAD)
- Moyashimon Returns (TV)
- Natsuyuki Rendezvous (TV)
7-én:
- Guskou Budori no Denki 
(Film)
- Hyouka (OVA)
- Dog Days’ (TV)
11-én:
- Papa no Iukoto wo 
Kikinasai! Special (Special)
14-én:
- Mahou Shoujo Lyrical 
Nanoha: The Movie 2nd A’s
- Pokemon Best Wishes!:
 Kyurem vs. Seikenshi (Film)
17-én:
- Seitokai Yakuindomo (OAD)
21-én:
- Ookami Kodomo no Ame 
to Yuki (Film)
25-én:
- Accel World Special (Special)
- To Heart 2: Dungeon 
Travelers (OVA)
- Tales of Symphonia: Sekai
 Tougou Hen (OVA)
27-én:
- Code Geass: Nunnally in 
Wonderland (OVA)
28-án:
- Naruto Shippuuden: Road 
to Ninja (Film)
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Kedves Olvasók!

Reméljük, hogy élvezitek a magazint és találtok benne sok olyan cikket, 
információt, amit érdekes és élvezetes olvasni. Sok időt töltünk azzal, hogy mi-
lyen témájú cikkek, milyen összeállításban és milyen megjelenésben kerüljenek 

az aktuális számba.
Az AniMagazin elsődleges forrása Ti vagytok, mivel egyrészt olvastok minket, 

másrészt írjátok a cikkeket. Azonban szeretnénk még jobban rátok hangolódni, 
ezért megkérünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, milyen témáról szeret-

nétek olvasni a magazinban. Várunk tehát bármilyen Japánnal vagy Ázsiával 
kapcsolatos témákat, ötleteket. Akinek van ötlete és írna is szívesen, vagy 

nincs ötlete, de írna, és nem tudja, hogy kezdjen hozzá, az is bátran keressen 
fel minket és örömmel segítünk az indulásban. Röviden: agyaljatok ezerrel, 

vagy vetődjetek rá a billentyűzetre és írjatok cikket, aztán dobjatok nekünk egy 
mailt. Ebből következik, hogy továbbra is várunk a magazin profiljába illő cik-

keket. Nem biztos, hogy az írásotok rögtön a soron következő számba bekerül, 
de amelyiket elfogadjuk, az mindenképp meg fog a későbbiekben jelenni.

További felhívásként említeném, hogy ha valaki egyéb írói vagy rajzolói vénával 
rendelkezik, az írjon nekünk fanfictiont, vagy küldje be régebbi történetét, 

fanartját és viszontláthatja a magazin oldalain.

Elérhetőségünk:

- Ha munkáitokat (cikk, fanart, fanfic) szeretnétek elküldeni, azt a 
bekuldes@anipalace.hu címre várjuk.

- Ha pedig ötleteket, kérdéseket, véleményeket szeretnétek, azt az állandó 
e-mail címünkre küldhetitek: info@anipalace.hu

vagy keressétek az anipalace.hu oldalon Catrint vagy Hirotakát.

Nincs meg valamelyik szám? Kattints a hiányzó szám képére és töltsd le! 
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