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Idén ismét nagy conáradat vár ránk, és természetesen Hirotaka 
továbbra is beszámol nektek minden rendezvényről.
Lássuk, mik várhatók:
Holdfénycon: május 18., Budapest, Millenáris D csarnok és Teátrum

ToMA CON: július 13., Tamási, Tamási Művelődési Központ. PLAKÁT

Nyári Mondocon: július 20, Budapest, Hungexpo

AnimeCon: augusztus 17., Budapest, Petőfi Csarnok

Érdemes tehát a magazin és az oldal híreit is követni, mert mindig 
értesülhetünk egy újabb eseményről.

Példaként álljon itt, hogy az elmúlt vasárnap (május 12.) három 
érdekes program is várta a rajongókat. A Millenáris Teátrumban 
sorkerült a 9. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztiválra; az Átrium 
Film-Színházban Rajzfilmünnepet tartottak, ahol egész nap anime 
vetítésen (Ghibli filmek, Satoshi Kon film) és előadásokon vehettünk 
részt; valamint este a Toldi moziban az ingyenes Japán Filmhét zárá-
saként megtekinthettük a Cyborg 009 című retro sci-fi animét (eddig 
itthon még nem adták, és tetszetős alkotás volt). Sajnos az ilyen mo-
zis vetítés az utóbbi időben ritkán fordult elő (szerencsére Anilogue 
valamennyire kárpótol), reméljük még sok hasonló programban le-
het részünk. Figyeljük tehát az eseményeket!

A Persona 3 első filmje idén ősszel várható. A rendező 
Akitaya Noriaki (Bakuman) lesz. A karakter dizájn Wata-
nabe Keisuke (Black Cat) munkája, az animációs stúdió 
az AIC A.S.T.A. (Persona 4). A zeneszerő pedig Kishi Seiji 
(Angel Beats!).

             F: MAL

Az év animációja: Ookami Kodomo no Ame to Yuki (cikk: AniMagazin 12. szám)

- TV kategória: Sword Art Online, Kuroko no Basket
- Játékfilm kategória: Ookami Kodomo no Ame to Yuk
Legjobb rendező: Mamoru Hosoda (Ookami Kodomo no Ame to Yuki)
Legjobb eredeti történet: Reki Kawahara (Sword Art Online)
Legjobb forgatókönyv: Satoko Okudera, Mamoru Hosoda (Ookami Kodomo no 
Ame to Yuki)
Legjobb látvány rendező: Kouji Oono (Ookami Kodomo no Ame to Yuki, Momo 
e no Tegami)
Legjobb karakter dizájn: Yoshiyuki Sadamoto (Ookami Kodomo no Ame to Yuki)
Legjobb szinkronszínész: Yuuki Kaji (Aquarion EVOL, Accel World)
Legjobb zene: Youko Kanno (Sakamichi no Apollon, Aquarion EVOL)

                             F: MAL

Talán nem meglepő, hogy második 
évad lesz a Magi animéhez. A folyta-
tás idén ősszel várható és a helyszín 
Magnostadt.
                     F: Moetron

HotD rajongóknak a figyelmébe 
ajánlom, hogy egy szösszenetre visz-
szatér a manga. Egy egyszeri külön-
kiadás fog érkezni, aminek még a 
megjelenési ideje sem biztos. Így 
tényleges hosszabb folytatásra 
egyelőre nincs kilátás, és amíg 
az nincs, addig anime sem lesz. A 
manga amúgy 2011 márciusa óta 
szünetel.
    F: Sankaku Complex

Ugyan még csak rövid ideje fut az első 
évad, már most bejelentette a Sunrise pro-
ducere Hiroomi Iketani, hogy októberben 
érkezik a folytatás. Iketani elmondta, hogy 
erre azért van szükség, hogy megfelelően 
ki tudják fejteni a történetet és a karak-
tereket.
           F: ANN

Rendezvények

Magi folytatás

12. Tokyo Anime Awards

HotD one shot Valvrave 2

Első Persona 3 film

Nyári animepremierek 
(TV sorozatok másik ré-
sze későbbi oldalakon 
külön ismertetve):

Június:

7-én:
- Shinryaku!! Ika Musume 
(OAD)

8-án:
- Hal (Film)
- Kingdom 2 (TV)

17-én:
- Fairy Tail (OAD)

18-án:
- Magical Star Kanon 
100% (OAD)

19-én:
- Chuunibyou Demo Koi 
ga Shitai!: Kirameki no… 
Slapstick Noel (Special)

20-án:
- Rescue ME! (OAD)
- Ro-Kyu-Bu!: Tomoka no 
Ichigo Sundae (OAD)

22-én:
- Ghost in the Shell: Arise 
1: Ghost Pain (Film)
- Glass no Kamen Desu ga 
Onna Spy no Koi! Mura-
saki no Bara wa Kiken na 
Kaori!? (Film)

25-én:
- Papa no Iu Koto o Kiki-
nasai! (OAD)

26-án:
- Busou Shinki (OVA)

még júniusban:
- Tonari no Kaibutsu-kun 
(OVA)

Hírek // AniMagazin
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Lupin III vs Detective Co-
nan film érkezik decemberben, 
megelőzve a 18. Conan filmet, ami 
2014 áprilisában esedékes. 

                        F: ANN

Film is és OVA is készül a Girls und Panzer című ani-
méhez. A film valamikor 2014-ben érkezik majd és a 
TV sorozat folytatása lesz. Míg az OVA az Anzio Girls 
High School elleni csatára fókuszál.
                      F: Moetron

Hiroya Oku a Gantz manga alkotója nyilatkozta, 
hogy hamarosan elérkezik az utolsó fejezet ideje. 
Egészen pontosan még két fejezet van hátra. A man-
gaka hozzátette, hogy mindent belead a végébe. A 
manga 2000 óta fut és jelenleg 36 kötetnél tart.
                              F: ANN

Kicsit késik a Tiger & Bunny 2. filmje, a Rising. 
A készítők eltolták a premiert 2014. február 
8.-ra. Eredetileg idén októberben kellett 
volna bemutatni a filmet, de a készítő úgy 
döntöttek, hogy a jobb minőség elérése 
érdekében elhalasztják a megjelenést. Ezen-
felül a Rising egy teljesen új történetet kap.
                  F: MAL

A HBO sorozatot készít a Monster mangából. A rendező 
Guillermo Del Toro (Hellboy 1-2) lesz és a forgatókönyvet 
Stephen Thompsonnal (Doctor Who, Sherlock) közösen 
írják. Eredetileg filmnek szánták az adaptációt, de a mű 
bonyolultsága miatt nehéz lenne megvalósítani, és a man-
ga alkotójával Naoki Urasawával meggyőzték az HBO-t, 
hogy sorozatot készítsenek. A rendező elmondta, hogy a 
lehető legjobban szeretné követni a mangát és Urasawa 
ellenőrizni fogja az első évad munkálatait. A sorozat 
váhatóan a manga 18 kötetét dolgozza majd fel.
             F: MAL

Idén nyáron érkezik Hiromu Arakawa Silver 
Spoon című mangájának animeadaptációja, így 
aktuális a hír, hogy a mangaka legújabb alkotásáról 
írjunk. Arakawa manga formába ölti a Legend of 
Arslan című fantasy regényt. A bejelentés kissé 
vegyes fogadtatásra talált. Bár a regény nagy 
népszerűségnek örvend, de sok rajongó értel-
metlennek tartja, hiszen az Arslan már kapott 
anime és shoujo manga adaptációt is a korai ki-
lencvenes években. Nem is beszélve arról, hogy 
a regény befejezetlen. A manga július 9-én indul.
                  F: Sankaku Complex, ANN

A mindmáig töretlen népszerű-
ségnek örvendő Doraemon bélyegre 
kerül, hála a Japán Postának. A jú-
nius 4-től kapható bélyegből egy 10 
darabot tartalmazó csomag 8$-ba 
kerül. Nem Doraemon az első, aki 
bélyegen szerepelhet. Egy sorozat 
része csupán, amelyben népszerű 
anime szereplők kerülnek “postai 
alkalmazásba”. Van már bélyeg a 
Pokémonról, a Mobil Suit Gundamról, 
Sgt. Frogról és legutóbb Heidi, Girl of 
the Alps hősei kerülhettek fel levelek 
millióira.
       F: Japan Daily Press

Új manga Hiromu Arakawától HBO adaptálja a Monstert

Lupin vs Conan film Doraemon bélyeg

Girls und Panzer ova és movie

Gantz manga a végéhez közeleg

Tiger and Bunny 2. film eltolva

Július:

2-án:
- Ark IX (OAD)

5-én:
- Seitokai no Shukujitsu 
(OAD)

6-án:
- Gekijouban Gintama
Kanketsu-hen: Yorozuya 
yo Eien Nare (Film)

7-én:
- Tamayura: More Aggres-
sive (TV)

13-án:
- Gekijouban Pocket
Monster Best Wishes! 
Shinsoku no Genesect: 
Mewtwo Kakusei (Film)

20-án:
- Kaze Tachinu (Film)
- Short Peace (Film)

24-én:
- Corpse Party: Tortured 
Souls (OAD)

26-án:
- Mobile Suit Gundam
AGE: Memory of Eden 
(OVA)
- Mirai Nikki: Redial (OAD)
- Suisei no Gargantia 
(OVA)

27-én:
- Toriko Movie:
Bishokushin no Special 
Menu (Film)

http://anipalace.hu
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Kiotónak háromféle lakója 
van: emberek, tanukik és ten-
guk. A főszereplő Yasaburo a 
Shimogamo tanuki család tag-
ja. Apja a kiotói tanuki közös-
ség feje volt, amíg az emberek 
meg nem ették. Miközben 
Yasaburou egy öreg tenguról 
gondoskodik, más tanukikkal 
harcol és ember lánnyal játszik, 
egyre közelebb kerül az apja 
halála körüli igazsághoz.

Stúdió: P.A. Works
Rendező: Yoshihara Masayuki
Pár seiyuu: Sakurai Takahiro, 

Suwabe Junichi, Yoshino Hiroy-
uki, Nakahara Mai

Epizód szám:?

Eba Yuzuki Tokióból 
vidékre költözik középsu-
lis tanulmányai miatt. Az 
új helyen együtt él apja 
alkalmazottjával és annak 
fiával, Krishima Harutóval. 
A srácnak nem tetszik, hogy 
Yuzuki velük él, így mindig 
elutasító vele. Képbe kerül 
egy másik lány, Kanzaki Na-
nami is, aki Haruta szerelme 
lehet...

Stúdió: Gonzo
Rendező: Yamauchi 

Shigeyasu
Zene: Oku Keiichi

Pár seiyuu: Nakajima Me-
gumi, Hosoya Yoshimasa, 

Ono Daisuke
Epizód szám:?

Staz a démonvilág egy 
részének vámpírfőnöke. Őt 
azonban kevésbé érdekli 
az emberi vér, inkább a vi-
lágukba és a japán kultúrába 
szerelmes. Mikor megtudja, 
hogy egy japán lány, Yanagi 
Fuyumi véletlenül a dé-
monvárosba téved, egyből 
a közelébe akar kerülni. De 
a lányt egy szörny megöli, 
így szellemként kell tovább 
bolyongania. Staz elhatá-
rozza, hogy mindenáron 
visszaszerzi Fuyumi életét, 
mert így átjuthatna az em-
beri világba.

Stúdió: Brains Base
Rendező: Miya Shigeyuki

Pár seiyuu:?
Epizód szám:?

Uchouten Kazoku

Hinata Ema apja, a ka-
landor Rintarou újrahá-
zasodik, így a lány családja 
új tagokkal, pontosabban 
11 fiútestvérrel bővül (leg-
fiatalabb 11, legidősebb 
32 éves). Így Ema be-
költözik a villájukba, ahol 
közte és a testvérek 
között romantika kezd ki-
alakulni...

Stúdió: Brains Base
Rendező: Matsumoto Jun

Pár seiyuu: Suzumura 
Kenichi, Toriumi Kousuke, 
Hosoya Yoshimasa, Nami-

kawa Daisuke
Epizód szám:?

még júliusban:

- Code Geass: Boukoku no 
Akito 2 (OVA)
- Fate/Kaleid Liner: Pris-
ma Illya (TV)
- Futari wa Milky Holmes 
(TV)
- Gatchaman Crowds (TV)
- Genshiken Nidaime (TV)
- Hakkenden: Touhou 
Hakken Ibun 2 (TV)
- Hyperdimension Neptu-
nia: The Animation (TV)
- High School DxD NEW 
(TV)
- Mondaiji-tachi ga Isekai 
kara Kuru Sou Desu yo? 
(OAD)
- Monogatari Series: Sec-
ond Season (TV)
- Recorder to Ransel Mi 
(TV)
- Ro-Kyu-Bu! SS (TV)
- Rozen Maiden (New Sea-
son) (TV)
- Saint Seiya 25th Anniver-
say (Film)
- Senki Zesshou: Sym-
phogear G (TV)
- Senyuu. 2 (TV)
- Teekyuu 2 (TV)
- The World God Only 
Knows III (TV)

Az anime 15 elit, tehet-
séges középisulisról szól, 
akiket bezártak egy isko-
lába. Csak úgy juthatnak 
ki onnan, ha megölik egy 
másik táruskat és nem 
lepleződnek le. A gyilkosság 
után a túlélők nyomozásba 
fognak, hogy leleplezzék 
a tettest. Ha az illető 
megússza, kiszabadul, a töb-
biek pedig meghalnak. Ha 
viszont sikerül kideríteniük, 
a gyilkost kivégzik...

Stúdió: Lerche
Rendező: Kishi Seiji
Pár seiyuu: Ooyama 

Nobuyo, Hikasa Yoko, 
Ogata Megumi, Saito Chiwa

Epizód szám: 13

Kimi no Iru Machi Blood Lad Brothers Conflict

Dangan Ronpa no 
Gakuen to Zetsubou 

no Koukousei The 
Animation

Június 16-án Július 13-án Még júliusban...

Nyári szezonajánló - 
                                Néhány animesorozat rövid bemutatása
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Ez a történet aranyos 
babákról szól, akik külön-
leges kártyákkal harcolnak.

Stúdió: Hoods Entertain-
ment

Rendező: Taniguchi Goro
Zene: Takanashi Yasuharu
Pár seiyuu: Ohashi Ayaka

Epizód szám:?

Nanase Haruka imád úszni és ál-
talánosban Tachibana Makotóval, Ha-
zuki Nagisával és Matsuoka Rinnel az 
úszó klub tagjai voltak. A középiskola 
óta a fiúk külön utakon járnak. Egy 
idő után azonban Rin megjelenik 
és kihívja Harukát egy mérkőzésre, 
melyen hatalmas győzelmet arat. 
Haruka ezt nem hagyja annyiban, 
ezért hogy Rint legyőzze, összezedi 
a másik két régi tagot egy új sráccal 
karöltve, és létrehozza velük az Iwa-
tobi Középiskola Úszó klubját.

Stúdió: Kyoto Animation
Rendező: Utsumi Hiroko

Pár seiyuu: Yonaga Tsubasa, Miyano 
Mamoru, Shimazaki Nobunaga, 

Hirakawa Daisuke
Epizód szám:?

Fantasista Doll

Ez az anime olyan lányokról 
szól, akik megoldják a világban 
előforduló rejtélyes ügyeket. 
Ehhez misztikus tarot kártyákat 
használnak, amikkel képesek 
olvasni a sorsban.

Yugo Hachiken vágya, 
hogy végre a családjától 
külön éljen, így beiratkozik 
egy mezőgazdasági isko-
lába. Úgy gondolja, mivel 
tehetséges tanuló, bárme-
lyik suliban könnyű dolga 
lesz. De hamar rá kell jön-
nie, hogy városi fiúként a 
mezőgazdaságban elég 
rosszul mozog. A törté-
net Hachiken nehézségeit 
mutatja be, hogyan próbál 
lépést tartani új barátaival, 
a gazdák gyerekeivel, akik 
már hozzászoktak a kemény 
munkához.

Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Itou Tomohiko

Zene: Murai Shusei
Pár seiyuu: ?

Epizód szám:?

Ez egy abszurd vígjáték, 
melynek főhőse Kazuhito, 
egy középiskolás fiú, aki a 
könyvek szerelmese. Ked-
venc regényírója Natsuno 
Kirihime. Egy nap a fiút 
egy rablótámadásban meg-
gyilkolják. Ezt követően 
tacskóként születik újjá, de 
ebben a formájában nem 
tud olvasni. Kazuhitó így 
a szadista regényíróhoz, 
Kirihiméhez kerül, aki ki-
használja és egy ollóval 
sakkban tartja a szegény 
“kutyát”.

Stúdió: Gonzo
Rendező: Takahashi Yukio
Pár seiyuu: Sakurai Takahi-
ro, Inoue Marina, Serizawa 

Yuu, Asumi Kana
Epizód szám:?

Isten vasárnap elhagyta 
a világot, így az emberek 
nem tudnak se meghalni se 
szaporodni. Az elhagyott 
sírőrzők feladata, hogy az 
embereknek békés halált 
nyújtsanak. A történet 
főszereplője egy 12 éves 
lány, Ai, aki saját falujában 
az egyetlen sírőrző. Egy 
nap egy Hampnie Hambart 
nevű fiú jelenik meg, aki el-
kezdi megölni a falusiakat. 
Hampnie szembesíti Ait a 
sokkoló igazsággal...

Stúdió: Madhouse Studios
Rendező: Kumazawa Yuuji
Pár seiyuu: Toyosaki Aki, 

Namikawa Daisuke
Epizód szám:?

Augusztus:

6-án:
- Minami-ke (OVA)

9-én:
- Yowamushi Pedal (OAD)
- Attack on Titan (OAD)

16-án:
- Fairy Tail x Rave (OAD)
- Namiuchigiwa no Muro-
mi-san (OAD)

19-én:
- To LOVE-Ru Darkness 
(OVA)

20-án:
- Kamisama Hajimemash-
ita (OAD)

23-án:
- Aa! Megami-sama! 
(OAD)

24-én:
- Hakuouki Movie 1: Kyo-
to Ranbu (Film)

28-án:
- Little Busters! (OVA)

31-én:
- Ano Hi Mita Hana no
Namae wo Boku-tachi wa 
Mada Shiranai. (Film)

még a nyáron:

- Sukitte Ii na yo. (OAD)
- Kara no Kyoukai: Fukan 
Fuukei 3D (Film)

Stúdió: AIC
Rendező: Kusakawa Keizou

Zene: Kato Tatsuya
Pár seiyuu: Kitamura Eri, Tatsumi Yuiko, 

Kadowaki mai, Tokui Sora
Epizód szám:?

Free!
Gin no Saji

Inu to Hasami wa 
Tsukaiyou

Kami-sama no Inai 
Nichiyoubi

Genei wo Kakeru 
Taiyou

http://anipalace.hu
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Egy 15 éves lány, Oomi-
ya Shinobu Nagy-Britan-
niában élt és amióta vissza-
tért Japánba, hiányzik neki 
a tengerentúl. Egy nap levél 
érkezik Alice-tól, a vendég-
látó család lányától, hogy 
ő is Japánba utazik. Ezzel 
kezdetét veszi a brit-japán 
barátnők, Shinobu és Alice, 
valamint más lányok életét 
követő vígjáték.

Stúdió: Studio Gokumi
Rendező: Tanaka Motoki

Zene: Kawada Ruka
Pár seiyuu: Tanaka Manami, 

Uchiyama Yumi, Taneda 
Risa, Touyama Nao

Epizód szám:?

Kiniro Mosaic

A Fujosaki lányakadé-
mia nagyon szép lányairól 
híres. Legkiemelkedőbb 
Maki, a diákelnök, akit nyu-
godt és udvarias viselkedé-
séért mindenki csodál. Egy 
másik lány, Riko is nagyon 
népszerű, bár ő eléggé pi-
masz és fiús személyiség. 
Riko véletlen meglátja, 
amint Maki gyakorlásként 
egy párnával csókolózik, így 
megtudja, hogy a lány más, 
mint gondolták. Riko kény-
telen megtartani Maki tit-
kát, és csatlakozik hozzá a 
romantika gyakorlásában...

Stúdió: Dogakobo
Rendező: Oota Masahiko
Pár seiyuu: Sakura Ayane, 
Numakura Manami, Aka-
saki Chinatsu, Taichi You

Epizód szám:?

William egy arisztokra-
ta család tagja. Egy nap 
nagybátyja üzlete tönkre-
megy és minden vagyonát 
elveszti. William attól tartva, 
hogy a családjuk hírneve be-
mocskolódik, hazatér és ina-
sukkal megpróbál mindent 
pénzzé tenni. A helyiségek 
közt kutatva rálelnek egyik 
ősének földalatti szobájára, 
ahol egy mágikus pecsét 
van. A fiú véletlen megidéz 
egy ördögöt, Dantaliont, aki 
tudatja vele, hogy William 
a jelölt, aki kiválasztja a dé-
mon világ uralkodóját.

Stúdió: Studio Pierrot
Rendező: Kon Chiaki

Pár seiyuu: Terashima Taku-
ma, Matsuoka Yoshitsugu, 
Kakihara Tetsuya, Fukuyama 

Jun
Epizód szám:?

A történet központ-
jában egy hokkaidói városi 
hivatal áll. Bepillantást 
nyerünk az egészségügyi 
és jóléti osztály új alkalma-
zottainak (Hasebe Yutaka, 
Yamagami, Miyoshi Saya) és 
felügyelőjüknek (Ichimiya 
Taishi) mindennapjaiba.

Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Yamamoto 

Yasutaka
Pár seiyuu: Suzuki 

Tatsuhisa, Nakahara Mai, 
Kayano Ai, Toyosaki Aki

Epizód szám:?

Yamato Yura még 
csak most érkezett a 
sulijába, és a c3 klub 
vezetője, a harmadéves 
Sonora máris letámad-
ja, hogy csatlakozzon 
hozzájuk. A katonai 
túlélőjáték klub további 
tagjai két másodéves hall-
gató és két másik új diák. 
A lányok airsoft fegy-
verekkel és BB gunokkal 
űzik hobbijukat...

Stúdió: Gainax
Rendező:?

Zene: Nakagawa Kotaro
Pár seiyuu: Kayano Ai, 

Yonezawa Madoka, 
Sawashiro Miyuki, Nishi-

zaki Rima
Epizód szám:?

Kuroki Tomoko egy 
rendkívül népszerű 
középiskolás lány, aki-
nek már 50 évnyi randi 
tapasztalat és 100 fiú 
van a háta mögött... az 
Otome játék világában. A 
valóságban egy zárkózott 
15 éves lány. Mikor rájön, 
hogy nem népszerű és az 
iskola sem úgy megy, a-
hogy gondolta, pár év 
után előszőr tükörbe néz, 
és megrázó élményben 
lesz része...

Stúdió: Square Enix
Rendező:?

Pár seiyuu:?
Epizód szám:?

Love Lab Makai Ouji: Devils 
and Realist Servant x Service Stella Jogakuin 

Koutou-ka C3-bu
Watashi ga 

Motenai no wa 
Dou Kangaetemo 
Omaera ga Warui!

http://anipalace.hu


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!
A korábbi számokért pedig kattints IDE 
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