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Január 31. (szombat): DérCon - Debrecen, Ifjú-
sági Ház (Simonffy u. 21.)
Február 7. (szombat): HikariCon: Budapest, A 
Grund (1082 Nagy Templom u. 30.) 
Március 28. (szombat) Tavaszhozó Japándob 
koncert a TAIKO Hungary Együttessel: Ibs, Buda-
pest, Tárogató út 2-4. 
Április 11-12: Tavaszi Mondocon - Budapest, 
Hungexpo
Április 25: PlayIT - Budapest, Syma Csarnok

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

Egy japán whiskey maga után 
utasította a híres skót és amerikai 
márkákat a legfrissebb “2015-ös 
Whiskey Bibliában” (Whiskey Bib-
le 2015), amelyet 12 éve minden 
évben felállít egy híres whiskey 
szakértő.

A nyertes Yamazaki Single Malt 
Sherry Cask 2013 97,3 pontot ért el 
a lehetséges 100-ból.

Külön fájdalmasan érintheti a 
skótokat, hogy egyetlen skót whis-
key sem került be a legújabb top 
10-be. Persze kérdés, hogy meddig 
sikerül az élvonalban maradnia a ja-
pán italnak, de tény, hogy a sziget-
ország whiskeyjei már 20 éve egyre 
elismertebbek és népszerűbbek.

Rendezvények Japán whiskey a világ 
legjobbja

Napfarm épül Japánban

Fukushima óta a japánok annyira tartanak az atom-
energiától, hogy azóta sem üzemel egyik reaktor sem. 
Ez persze azért van, mert mindegyiket felülvizsgálják és 
korszerűsítik. Ennek az a hátránya, hogy a villamos ener-
gia több mint 80%-át importálnia kell a szigetországnak.

Ezt szeretnék csökkenteni azzal a beruházással, ami 
a Jamakura-gát víztározóján fog létesülni. A Kyocera egy 
francia céggel karöltve a víz felszínén 180 ezer négyzet-
méteren létesít napfarmot. Az 50 ezer napelem majd 
5000 háztartás energiaigényét fogja ellátni. A szakértők 
szerint 8000 tonnával kevesebb szén-dioxid fog így a 
légkörbe jutni.

Előnye, hogy nem a szárazföldön települ, így meg-
marad a termőföld. Hátránya viszont, hogy a vízfelületre 
kevesebb napfény jut, aminek következtében csökken a 
hőmérséklete és sötétebb is lesz, ami az algák szaporodá-
sát igencsak befolyásolja. Ezzel számolva a farm a tározó 
első részére kerül, ahol kevesebb élőlény található. De a 
tényleges hatás csak az üzem beindulásával derül ki.

A napfarm a mérnököknek is kihívás, ugyanis a rend-
szernek és egységeinek vízállónak kell lennie, és ellen kell 
állnia a korróziónak. Ezen felül még azt is meg kell vizs-
gálni, hogy a víz minőségét semennyire ne befolyásolja 
a rendszer, mert a víztározó elsősorban ivóvíz forrás. Ösz-
szekötve ezt az alga és ennek okán a többi élőlény popu-
lációval, igencsak komplex környezeti problémát kapunk.

Az időjárást is figyelembe kell venni, hisz tudjuk, hogy 
Japánban milyen gyakori a tájfun és a cunami. A földren-
géstől ezúttal kevésbé kell tartani.

Jön az új Gintama!

A Sunrise weboldalán lett közzétéve, hogy 
jön az új Gintama sorozat. A rajongóknak 2015 
áprilisáig kell várni. Ahogy az eddigi sorozatokat, 
ezt is a TV Tokyo fogja vetíteni.

január

3-án:
- Tantei Kageki Milky 
Holmes TD (TV)

4-én:
- Minna Atsumare! Fal-
com Gakuen SC (TV)

5-én:
- Doamaiger D (TV)
- Kamisama Hajime-
mashita◎ 2nd Season 
(TV)

7-én:
- Kantai Collection: Kan-
Colle (TV)
- Military! (TV)
- Seirei Tsukai no Blade 
Dance Specials
- Witch Craft Works 
(2015) (OVA)

8-án:
- Ketsuekigata-kun! 2 
(TV)
- Pankis! 2 Jigen (TV)
- Soukyuu no Fafner: 
Dead Aggressor – Exo-
dus (TV)
- Tokyo Ghoul √A (TV)

9-én:
- Death Parade (TV)
- Gekijouban Psycho-
Pass (movie)
- JoJo’s Bizarre Adven-
ture: Stardust Crusad-
ers – Egypt Arc (TV)

// AniMagazinHirek
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Néha a hírek böngészése köz-
ben, meglepődöm, hogy milyen, 
a feledés homályába merült ese-
mények kerülnek elő.

Így történt ez most is, amikor 
a Variety közzétette azt a hírt, 
hogy Scarlett Johansson (Lucy, 
Bosszúállók) fogja játszani Kusa-
nagi Motoko szerepét a készülő 
Ghost in the Shell amerikai adap-
tációjában. Bár tény, hogy egy 
ideje pletykaként terjedt a hír.

A DreamWorks (az élén Ste-
ven Spielberggel) által készített 
filmet Rupert Sandert (Hófehér 
és a vadász) fogja rendezni és ha 
minden igaz a történet az eredeti 
mangán fog alapulni. A forgató-
könyvet Bill Wheeler (Kétkedő 
fundamentalista) írja.

Egyéb információ azonban 
még nem látott napvilágra, így 
változatlanul nem tudni, hogy 
mikor láthatjuk majd a filmet a 
mozikban.

Nemrég adtuk hírül, hogy a Ghost in the Shell live action főszerepét ki 
fogja játszani, és ha már témánál vagyunk akkor addig üssük a vasat, amíg 
meleg.  Merthogy még több Ghost in the Shell anime érkezik. Kelleme-
sen növekszik a Shirow Masamune által kreált univerzum így aki belevág, 
az tetemes mennyiségű animét nézhet végig. Ezúttal újabb darabokkal 
bővül a sor.

A Ghost in the Shell: New Movie Edition névre keresztelt film idén 
kora nyáron látható a japán mozikban és a készítők voltak annyira kedve-
sek, hogy a stábot is közzétették.

Rendező és karakter dizájner: Kazuchika Kise (Ghost in the Shell Arise)
Forgatókönyv: Tow Ubukata (Soukyou no Fafner, Ghost in the Shell Arise)
Zeneszerző: Cornelius (Ghost in the Shell Arise
Rendező: Kazuya Nomura (Sengoku Basara, Robotics;Notes)
Stúdió: Production I.G

Ezenkívül még egy rövid semmitmondó teasert is kaptunk, amiből azt 
azért megláthatjuk, hogy Motoko dizájnja az első filméhez hasonlít.

Ha ez nem elég, akkor jön az Arise tv sorozat, áprilisban.

GitS live action Naruto: új film

Vége az Ao Haru 
Ride mangának

Io Sakisaka népszerű shoujo mangája az Ao Haru Ride idén véget ér a 
Bessatsu Margaret februárban megjelenő számában.

A népszerű manga 2012 februárja óta futott és tavaly nyáron egy 12 
részes animeadaptációt kapott a Production I.G jóvoltából. Tavaly decem-
ber 13-án még egy live action is érkezett Takahiro Miki rendezésében, ami 
azóta 1,4 milliárd yen bevételt termelt és ezzel az egyik legsikeresebb 
shoujo manga alapján készül filmmé vált.

GitS: új film és Arise sorozat érkezik idén

A Naruto: Shippuuden folyta-
tásaként jön a Boruto: Naruto the 
Movie. A film 2015 augusztusá-
ban érkezik.

Hivatalos oldal: http://boru-
to-movie.com/

10-én:
- Aldnoah.Zero 2nd Sea-
son (TV)
- DOG DAYS” (TV)
- Durarara!!x2 Shou (TV)
- Idolmaster: Cinderella 
Girls (TV)
- Shounen Hollywood: 
Holly Stage for 50 (TV)
- Strike Witches: Opera-
tion Victory Arrow Vol.2 
(Film)

11-én:
- Kuroko no Baske 
(2015) (TV)
- Sengoku Musou (TV)
- Yoru no Yatterman 
(TV)

16-án:
- Mushibugyou (OAD)

28-án:
- Gugure! Kokkuri-san 
Specials

31-én:
- Gekijouban Aoki 
Hagane no Arpeggio 
(movie)

február

1-jén:
- Go! Princess Precure 
(TV)

4-én:
- Nisekoi (OAD)
- Seirei Tsukai no Blade 
Dance Specials

11-én:
- Brothers Conflict 
(OVA)

13-án:
- Anime de Wakaru Shin-
ryounaika (ONA)

http://anipalace.hu
http://boruto-movie.com/
http://boruto-movie.com/
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Mivel még mindig 
aktuális, itt az előző 
számban is szereplő 

szezonajánló. Aki még 
nem döntötte el, hogy 

mit nézzen, annak 
segítségül szolgálhat.

17-én:
- Seitokai Yakuindomo* 
(OAD)

18-án:
- Nozo x Kimi (OVA)
- Fantasista Stella (OAD)

20-án:
- Hana to Alice: Satsujin 
Jiken (movie)
- New Prince of Tennis 
(OVA)

23-án:
- Hoozuki no Reitetsu 
OVA

25-én:
- Gugure! Kokkuri-san 
Specials
- Shirobako Specials

26-án:
- Diabolik Lovers OVA

Téli szezonajánló -                                 Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Absolute Duo
Kokonoe Tooru mi-

után elveszíti szerelmét 
beiratkozik a Kouryou 
akadémiára és egy Blaze 
nevű fegyverhez jut, mely 
az emberek saját lelkéből 
alakul ki. Ez a bosszújához 
egy remek eszköz... lenne, 
de neki fegyver helyett 
pajzsként működik. Az is-
kola Duo rendszerének kö-
szönhetően egy gyönyörű 
északi lány lesz a társa.

Műfaj: akció, ecchi,
romantika, iskola, hárem,

természetfeletti
Stúdió: 8bit

Rendező: Nakayama
Atsushi

Seiyuuk: Yamazaki Haruka,
Imamura Ayaka, Matsuoka

Yoshitsugu, Yamamoto
Nozomi

Yuri Kuma Arashi

Ez a fantasy egy átirat-
kozó középsulis lányról, 
Kureháról szól. Minden 
éjjel különöset álmodik, 
melyben misztikus osztály-
társa, Ginko medveként 
jelenik meg.

Műfaj: yuri
Stúdió: Silver Link

Rendező: Ikuhara Kunihiko
Seiyuuk: Yamane Nozomi,

Ikuta Yoshiko, Arakawa
Miho, Suwabe Junichi

Binan Koukou Chikyuu
Bouei-bu Love!

A történet egy sem-
mittevő bishi klubbról, a 
„Föld védők”-ről szól. Mikor 
két klubtag En és Atsushi 
áztatják magukat a közfür-
dőben, megjelenik előttük 
egy rózsaszín vombat, aki a 
segítségüket kéri a bolygó 
megmentéséhez. Másnap 
a suliban Io és Ryuu külön-
leges karperecet kapnak a 
vombattól, mely átváltoz-
tatja őket Föld védőkké...

Műfaj: vígjáték, slice of life
Stúdió: Diomedea

Rendező: Takamatsu Shinji
Seiyuuk: Mugihito, 

Yamamoto
Kazutomi, Nishiyama

Koutarou, Shirai Yuusuke

Isuca

Shinichirou elhatá-
rozza, hogy állást keres. 
A Shimazu családnál kap 
munkát, melynek vezetője 
egy fiatal lány, Sakuya, aki 
egyébként írtja a nemkívá-
natos lényeket. A fiú elen-
gedi az egyik lényt, amit 
Sakuya elkapott, így utána 
összeállnak, hogy együtt
kapják el.

Műfaj: akció, vígjáték,
ecchi, romantika, iskola,
természetfeletti, seinen

Stúdió: Arms
Rendező: Iwanaga Akira

Seiyuuk: Koumoto 
Keisuke,

Kido Ibuki, Sadohara
Kaori, Fujimura Ayumi

Ansatsu Kyoushitsu
(2015)

Ez az akció-vígjáték ani-
me egy furcsa osztályról 
szól, melyben a diákok meg 
akarják ölni új tanárukat, aki
egy különleges erejű föl-
dönkívüli polip. Miután a ta-
nár elpusztította a Holdat,
a Földre is veszélyt jelent. A
diákok kénytelenek legyőz-
ni kedvenc tanárukat.

Műfaj: akció, vígjáték,
iskola, shounen, termé-

szetfeletti
Stúdió: Lerche

Rendező: Kishi Seiji
Seiyuuk: Fukuyama Jun,
Fuchigami Mai, Okamo

http://anipalace.hu
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A történet egy boszor-
kányról, Mariáról szól, aki 
Franciaországban a 100 éves 
háború alatt harcol. Utálja a 
háborút, ezért különleges ké-
pességét használja arra, hogy 
megakadályozza. 

Egy nap üznetet kap Mi-
hály arkangyaltól, mely sze-
rint, ha elveszíti szüzességét, 
a varázsereje is megszűnik. 
Egy gyönyörű angyal, Ezékiel 
szemmeltartja Mariát, hogy 
az emberek előtt ne vará-
zsoljon. De a lány továbbra is 
használja mágikus erejét.

Műfaj: vígjáték, ecchi,
fantasy, történelem,

mágia, seinen
Stúdió: Production I.G

Rendező: Taniguchi Goro
Seiyuuk: Kanemoto Hisako,

Hikasa Yoko, Komatsu
Mikako, Hanazawa Kana

Junketsu no Maria
Seiken Tsukai no

World Break

Az anime egy magán-
iskola diákjairól szól, akik 
emlékeznek előző életükre. 
A suliban kétféle csoport 
van, a Shiroganék, akik a sa-
ját testükből nyert Puraana 
erővel harcolnak az ellensé-
gekkel; és a Kuromák, akik a
mágikus Maana erőt hasz-
nálják a küzdelmekben. Egy
új diák Moroha Haimura 
az egyetlen személy, aki 
a múltban Shirogane és 
Kuroma is volt.

Műfaj: akció, fantasy, 
romantika,

természetfeletti
Stúdió: Diomedea

Rendező: Inagaki Takayuki
Seiyuuk: Ishikawa Kaito,
Uchida Maaya, Taketatsu

Ayana, Ogura Yui

10 éve a nagy tokiói 
csatának. Azóta Japán 
minden prefektúrája füg-
getlen országgá vált. Egy 
nem szokványos történet, 
szokványos lányokról. Va-
jon sikerül szokás szerint 
megmenteni a Földet?

Műfaj: slice of life
Stúdió: Wit Studio

Rendező: Deai Kotomi
Seiyuuk: Taneda Risa,
Hidaka Rina, Hanamori

Yumiri

The Rolling Girls

A történet Tomoya Aki-
ról, egy középsulis otaku 
srácról szól, aki részmunka-
időben dolgozik, hogy blu-
rayen vehesse az animéket. 
Szeretne egy doujin játékot 
készíteni, de nem tud se jól 
rajzolni, se írni, ezért a suli-
ból szerez magának hozzá 
segítő kezeket. A lányokkal 
összeállva egy játékot ké-
szítenek, melyet a Comic 
Marketen szeretnének 
majd eladni.

Hossz: 11 rész
Műfaj: vígjáték, dráma,

romantika, iskola
Stúdió: A-1 Pictures

Rendező: Kamei Kanta
Seiyuuk: Matsuoka 

Yoshitsugu,
Kayano Ai, Yasuno

Kiyono, Oonishi Saori

Saenai Heroine no
Sodatekata

Juuou Mujin no
Fafnir

A világ megváltozott, 
amióta a sárkányok meg-
jelentek. Különleges, sár-
kány erővel rendelkező 
„D” lányok születtek. Mo-
nonobe
Yuu, a világ egyetlen „D” 
fiúja, eltitkolva kilétét 
beiratkozik a „D” lányok 
iskolájába, ahol meglátja 
a meztelen Irist, később 
pedig kishúgával is talál-
kozik...

Műfaj: fantasy, romantika,
iskola

Stúdió: Diomedea
Rendező: Kusakawa Keizo

Seiyuuk: Hidaka Rina,
Matsuoka Yoshitsugu,

Egy középsulis srác, Ba-
sara mostohatestvéreket 
szerez, mikor apja újrahá-
zasodik. A két lány, Mio és 
Maria valójában démonok... 
Mester-szolga szerződést
akarnak kötni a sráccal, de
ez balul sül el.

Műfaj: akció, ecchi, fantasy,
romantika, shounen

Stúdió: Production IMS
Rendező: Saitou Hisashi

Seiyuuk: Asai Ayaka,
Fukuhara Kaori, Sarah Emi
Bridcut, Nakamura Yuuichi

Shinmai Maou no
Testament

Koufuku Graffiti

Ryou egy középsulis 
egyedül élő lány, aki na-
gyon ügyesen főz. Ételeivel 
könnyedén szerez baráto-
kat...

Műfaj: vígjáték, seinen
Stúdió: Shaft

Rendező: Tatsuwa Naoyuki
Seiyuuk: Satou Rina,

Oogame Asuka, Komatsu
Mikako, Iguchi Yuka

http://anipalace.hu


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

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!

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?

mailto:bekuldes%40anipalace.hu?subject=cikkem
mailto:info%40anipalace.hu?subject=info
mailto:bekuldes%40anipalace.hu?subject=cikkem

