
Ahogy pintergreg a cikkében leírta: 
a jelenleg futó Gintama° sorozat né-
hány héten belül befejeződik, azonban 
még idén két OVA jelenik majd meg 
augusztusban és novemberben. A 63. 
kötetben Sorachi Hideaki bejelentet-
te, hogy a Gintama manga még idén 
az utolsó történetívbe lép, bármit is 
jelentsen ez. Ugye a Bleach már három 
éve az utolsó történetívében jár, bár 
a Gintama felépítése merőben más, s 
várhatóan még ebben az évben (vagy a 
következőben) be is fejeződik.

Tavaszi animék (az új 
sorozatok nagy részét 

a szezonajánlóban 
találjátok):

Március

03.25.
- Shoujo-tachi wa Kouya 
o Mezasu: Anime Edition 
(OVA)

Április

04.01.
- Kegwani: Shou (TV 
short)
- Uchuu Patrol Luluco 
(TV short)
- Ushio to Tora 2 (TV)

04.02.
- Bonobono 2 (TV short)
- Future Card Buddyfight 
DDD (TV)
- Gakusen Toshi Asterisk 
2 (TV)
- JoJo no Kimyou na 
Bouken: Diamond wa 
Kudakenai (TV)

04.03.
- Concrete Revolutio: 
Choujin Gensou - The 
Last Song (TV)
- Macross Delta (TV)

Írta: AniMagazinHírek Véget ér a Gintama
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Események

március 26-27.: Tavaszi MondoCon 2016
Budapest, Hungexpo 

április 9.: OSzAKE 2016 - Debrecen 
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola.

április 10-ig: Az Origami különleges világa - kiállítás: 
Orosháza, Petőfi Művelődési Központ

április 16: (szombat 10:00-17:00) III. Magyar Haiku nap
Hopp Ferenc múzeum. 

április 17-ig: Gendzsi herceg nyomában 
képzőművészeti kiállítás: Hopp Ferenc múzeum. 

április 16. és 17.: Taiko Effect: Kiyo Kito Taiko
Budapest, IBS színpad

május 13-tól Chiharu Shiota: Emlékeső kiállítása
Szentendrei Képtár

május 14. (szombat): 
PlayIT Show - Debrecen, Főnix csarnok

május 25. (szerda): 19:00 Girugamesh 
Tour 2016 „chimera”  -  Club 202 Live Music Hall

Nindzsa kerestetik

Aicsi prefektúra egy érdekes 
ötlettel rukkolt elő, hogy fellen-
dítse a turizmust. Nindzsákat 
keresnek főállásba, havi 180 
ezer jenért (441 ezer forint). 
Természetesen követelmény az 
akrobatikus képességek és a jó 
fizikum. Harctudás azonban nem 
kell. Akiket majd felvesznek a po-
zícióra, azoknak színpadi előadá-
sokon, rádió- és tv műsorokban 
kell megjelenniük.

Új Death Note live action

Reneszánszát éli a Death 
Note. Legalábbis abban az érte-
lemben, hogy új Live Action film 
érkezik idén október 29-én. A 
korábbi filmek folytatása lesz és 
10 évvel később játszódik nap-
jainkban. A filmben egyszerre 
hat Death Note lesz a Földön. Új 
karakterek is fel fognak tűnni, kö-
zülük kettő örökölte Light illetve 
L DNS-ét. Ismerős karakterként 
azoban visszatér Misa.  



Idén is átadták a Seiyuu Awards díjakat. 
Ez volt a 10. alkalom.

Legjobb színész: Matsuoka Yoshitsugu
Legjobb színésznő: Minase Inori
Legjobb férfi mellékszereplő seiyuu: 
Suzumura Kenichi és Hosoya Yoshi-
masa 
Legjobb női mellékszínésznő seiyuu: 
Itou Shizuka és Hayami  Saori
Legjobb új színész (az elmúlt 5 éven 
belül debütáltak): Umehara Yuuichirou, 
Takeuchi Shunsuke és Murase Ayumu 
Legjobb új színésznő: Uesaka Sumire, 
Takahashi Rie és Tanaka Aimi 
Legjobb személyiség: (rádióban, 
TV-ben nyújtott szereplés) Suzumura 
Kenichi 
Legtöbb szavazat: Kamiya Hiroshi 
Emlékdíjak a 2015-ben elhunytaknak:
Ogawa Shinji, Aikawa Kinya, Nishimoto 
Hiroyuki, Takita Yuusuke, Saitou Mizuki, 
Maruyama Eiji, Shirakawa Sumiko, Ta-
tekabe Kazuya és Matsuki Miyu
Szakmai díj: Chijimatsu Sachiko, Naka-
mura Tadashi és Nomura Michiko 
Kei Tomiyama díj: Morikubo Showtaro 
Kazue Takahashi díj: Inoue Kikuko 
Gyermekek and Családok kedvence 
díj: Pierre Coffin

10. Seiyuu Awards
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PET bontó baktérium
04.04.
- 12-Sai. Chicchana 
Mune no Tokimeki (TV)
- Beyblade Burst (TV)
- Kaitou Joker 3 (TV)

04.05.
- Hakuouki: Otogisoushi 
(TV)
- Shounen Ashibe: Go! 
Go! Goma-chan (TV 
short)

04.06.
- Battle Spirits: Double 
Drive (TV)
- Bishoujo Yuugi Unit 
Crane Game (TV short)
- Neko Neko Nihonshi 
(TV short)

04.07.
- Aikatsu Stars! (TV)
- Onigiri (TV)

04.09.
- Kyoukai no Rinne 
2 (TV)

04.10.
- Nameko: Sekai no 
Tomodachi (TV short)

04.11.
- Usakame (TV short)

04.16.
- Eiga Crayon Shin-chan: 
Bakusui! Yumemi World 
Dai Totsugeki (movie)
- Kamiwaza Wanda (TV)
- Meitantei Conan: 
Junkoku no Nightmare 
(movie)

10 éve debütált a Spice & Wolf sorozat. Ennek alkalmából 
Hasekura Isuna folytatja Holo és Kraft Lawrence történetét. 
Az ünnepi rész április 9-én fog Japánban megjelenni. 

A Spice & Wolf egy alternatív középkori Európába kalau-
zolja a nézőket. Főszereplői egy lány alakját felöltő ősi farkas 
istenség (Holo) és a Lawrence nevű vándorkereskedő közös 
utazását mutatja be. Útjuk nem veszélytelen, mivel az inkvizí-
ció éber szemei mindenhol ott vannak. A történetben bele-
láthatunk a középkori élet mindennapjaiba és a főszereplők 
is közelebb kerülnek egymáshoz.

Japán kutatók egy új baktériumfajt fedeztek fel, amely 
képes a PET vagy másnéven polietilén-tereftalát lebontásá-
ra. Az érdekesség az egészban, hogy ez a faj csak PET-et fo-
gyaszt. Tekintve, hogy 1940 óta gyárt az ember műanyagot, 
a természet elég gyorsan, mindössze 70 év alatt megtalálta 
a módját a lebontására. Ezzel új kutatások nyílhatnak meg, 
hogy az emberek hatékonyabban tudják lebontani a PET-et.

A baci (ideonella sakaiensis) két alkotóra, etilénglikolra és 
tereftálra bonja, melyek nem károsak a környezetre. Utána 
ezeket elfogyasztja. A folyamat viszont nagyon lassú, egy 
körömnyi PET lap lebontása 6 hét, de a kutatások talán fényt 
derítenek arra, hogy tudnánk a műanyag palackból újra pa-
lackot gyártani.

Újabb címmel gyarapszik a pon-
tosvesszős animék sora, bár az alkotó 
elmondása szerint ez egy különálló 
ág lesz a többi címtől. Idén várható 
az Occultic;Nine anime. Főszereplői 
kilenc fiatal, akik egy okkult blogot 
olvasnak, amit a 17 éves Gamon 
Yuuta vezet. Egyszercsak különféle 
furcsa események történnek körülöt-
tük, melyek egyre nagyobbá válnak 
és túllépnek a józan ész határán.

Occultic;Nine anime

Spice&Wolf folytatás



04.17.
- Cardfight!! Vanguard 
G: Stride Gate Hen (TV)

04.22.
- Itoshi no Muuco (OVA)

04.23.
- Gekijouban Hibike! 
Euphonium: Kitauji 
Koukou Suisougaku Bu 
e Youkoso (movie)
- Yu-Gi-Oh!: The Dark 
Side of Dimensions 
(movie)
- Zutto Mae kara Suki 
Deshita. Kokuhaku Jik-
kou Iinkai (movie)

04.??.
- Duel Masters VSRF 
(TV)
- Masamune Datenicle 
(ONA)
- Show by Rock!! 2 (TV)
- Terra Formars: 
Revenge (TV)
- Wagamama High Spec 
(TV short)

05.02.
- Owari no Seraph 
(OVA)

05.06.
- Ajin (OVA)

05.31.
- Under the Dog (OVA)

05.??.
- Garo: Divine Flame 
(movie)
- Kaze no You ni (movie)

Tavaszi szezonajánló - 
                            Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Sakura Hane egy lány-
középiskolába jár, ahová 
mindig egy fárasztó emel-
kedőn jut el biciklijével. 
Egy nap meglátja Amano 
Onsát, aki motorral megy 
iskolába. Sakurát ez egyből 
érdekelni kezdi, így Onsá-
val csatlakoznak az iskola 
motorkerékpár klubjába. 
Első cél, hogy Sakura jogo-
sítványt szerezzen.

Manga alapján.
Műfaj: autók, seinen, slice 

of life, sport
Stúdió: 

TMS Entertainment
Seiyuuk: Uchiyama Yumi, 
Touyama Nao, Yamaguchi 

Rikako

A népesség 80%-a birto-
kolja a Quirks-nek nevezett 
különleges erőt, mely hő-
söket és gonoszokat szül. 
Ahhoz, hogy valaki igazi hős-
sé váljon a U.A. High’s Hero 
programban kell részt vennie 
és ennek iskolájában tanulnia. 
A főhősnek Midoriya Izukunak 
azonban semmilyen ereje 
nincs, ám a legnagyobb hős 
All Might segítségével mégis 
beiratkozik a hősképzőbe.

Manga alapján.
Műfaj: akció, kaland, vígjáték, 

shounen, természetfeletti
Stúdió: Bones

Seiyuuk: Yamashita Daiki, 
Kaji Yuki, Okamoto Nobuhiko, 

Sakura Ayane

Big Order Boku no Hero 
AcademiaBakuon!!

Eiji gyerekként azt kíván-
ta, hogy pusztuljon el a világ. 
Később növekedett az Order 
Userek száma, akik különle-
ges erejükkel váltják valóra 
kívánságaikat. 10 évvel a 
nagy pusztítás után a zárkó-
zott középiskolás Eiji még 
mindig hatalmas erejének 
kordában tartásával küzd.

Manga alapján.
Műfaj: akció, shounen, 

szuper erő
Stúdió: Asread

Seiyuuk: Mikami Shiori, 
Morita Masakazu, Misaki 

Mari, Kuno Misaki

Bungou Stray Dogs

A történet egy különle-
ges nyomozóirodáról szól, 
ami természetfeletti ügyek-
kel foglalkozik. Ügynökei 
híres írók, mint például Dazai 
Osamu, Kunikoda Doppo, 
Miyazawa Kenji, Edogawa 
Ranpo, Akutagawa Ryuuno-
suke. De a japánok mellett 
nyugati szerzőkkel is találko-
zunk (Dosztojevszkíj, Agatha 
Christie és Dan Brown).

Manga alapján.
Hossz: 12 rész

Műfaj: misztikum, seinen, 
természetfeletti

Stúdió: Bones
Seiyuuk: Miyano Mamoru, 

Uemura Yuto, Toyonaga 
Toshiyuki, Kagura Hiroyuki

Ace Attorney
Az anime az azonos 

című japán visuel novel 
játék adaptációja, melyben 
tárgyalótermi szócsaták 
vannak célkeresztben. Az 
újonc ügyvéd, Naruhodou 
Ryuuicihi eseteit további 
komikus szereplők színesí-
tik, például a rivális ügyész, 
a bírók vagy a szép mentora 
és asszisztense.

Visual novel alapján.
Műfaj: vígjáték, dráma, 
misztikum, rendőrség
Stúdió: A-1 Pictures

Seiyuuk: Kaji Yuki, Yuuki 
Aoi, Tamaki Masashi, Iwa-

saki Masami
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A Föld felszíne alatt lé-
tezik egy ismeretlen világ, 
Endra, ahol Deruzain király 
uralkodik. Emirio herceget, a 
trón valódi örökösét bebörtö-
nözte, így a fiú bosszút forral. 
Egy nap megjelenik cellájában 
Shun, a felszínről jött átlagos 
középiskolás, aki egy különle-
ges kristály segítségével kerül 
a titokzatos világba. A hazaju-
tás és a bosszú reményében a 
két fiatal összefog.

Original.
Hossz: 24 rész

Műfaj: kaland, fantasy
Stúdió: Brain’s Base

Seiyuuk: Masuda Toshiki, 
Ono Kensho, Itou Shizuka, 

Uchida Yuuma

1937-ben járunk. Yuuki 
alezredes a Japán Császári 
Hadseregen belül létrehoz-
za a D ügynökséget, melyet 
Sakuma hadnagy felügyel. 
Az ügynököket a hadsereg 
tagjain kívül keresik. A cél 
egy olyan kémcsapat létre-
hozása, amely belföldön és 
külföldön is bevethető.

Regény alapján.
Műfaj: hadsereg, seinen
Stúdió: Production I.G

Seiyuuk: Shimono Hiro, 
Horiuchi Kenyuu, Kumura 
Ryouhei, Tone Kentarou

100 éve már, hogy több 
ország víz alá került, így a 
tengereken is kiépítettek 
városokat és útvonalakat. 
Japánban a tengerek vé-
delme érdekében speciális 
középiskolák alakultak, 
melyekben tengerbiológus 
lányok tanulnak. Az egyik 
ilyen intézménybe iratkozik 
be Misaki és Moeka, hogy 
“kék sellők”, azaz a tenge-
rek védelmével foglalkozó 
szakemberek legyenek.

Original.
Műfaj: iskola

Stúdió: Production IMS
Seiyuuk: Amiyama Sora, 
Natsukawa Shiina, Kubo 

Yurika

Sugomori egy fiktív ja-
pán város, ahol a népesség 
egyre jobban csökken. Egy 
nap Sonosaki a következőt 
mondja az osztálytársának 
Katsuhirának: “Kiválasztot-
tak, hogy Kiznaiver légy”. 
A Kizuna rendszerben lévő 
Kiznaiverek meg tudják 
osztani egymással a harcok 
során szerzett sérüléseiket.

Original.
Műfaj: sci-fi

Stúdió: Trigger
Seiyuuk: Kaji Yuki, Yama-
mura Hibiku, Satou Rina, 

Terasaki Yuka

A 15 éves boszorkány, 
Makoto fekete macská-
jával, Chitóval elhagyva 
Yokohamát vidékre, Ao-
moriba költözik rokonai-
hoz. Itt ismerhetjük meg 
varázslatos mindennapjait 
másodunokatestvéreivel 
karöltve.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shounen, 

slice of life, természet-
feletti

Stúdió: J.C.Staff
Seiyuuk: Shinoda Minami, 

Suzuki Eri, Sugawara 
Shinsuke, Sakura Ayane

Hundred. Az egyetlen 
fegyver, mely képes szem-
beszállni a Földet támadó 
Savage létformával. Kisaragi 
Hayato Slayerré, azaz hund-
red használóvá szeretne 
válni, így beiratkozik a Little 
Garden akadémiára. Nem 
elég, hogy szobatársával kap-
csolatban egy furcsa érzés 
fogja el, rögtön a tanévnyitó 
ünnepség után párbajra hívja 
őt Claire, a suli legerősebb 
Slayere.

Light novel alapján.
Műfaj: akció, ecchi, hárem, 
mecha, romantika, iskola, 

sci-fi
Stúdió: Production IMS

Seiyuuk: Okuno Kaya, Yosh-
ioka Mayu, Ichimichi Mao, 

Hasegawa Yoshiaki

AniMagazin/AniPalace
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Az ipari forradalom köze-
pén járunk. Egy legyőzhetetlen 
szörny jelenik meg a világban. 
Ha megharapja az embereket, 
akkor agresszív élőholtakat 
hoz létre. Hinomoto szigeten 
az emberek állomásokat 
építettek, ami elkeríti őket 
ezektől a lényektől. Az ál-
lomások között a Hayajiro nevű 
vonattal lehet utazni. Az egyik 
állomáson dolgozó Ikoma 
találkozik egy lánnyal, akit 
Mumeinak hívnak. Aznap éjjel 
a Hayajiro elszabadul, a szemé-
lyzet átváltozik.

Original.
Műfaj: akció, dráma, fantasy, 

sci-fi, steampunk
Stúdió: Wit Studio

Seiyuuk: Senbongi Sayaka, 
Hatanaka Tasuku, Masuda 

Toshiki, Osaka Ryota

Nishimura Hideki szeret 
online játszani, mely során ko-
rábban egy női avatárral ren-
delkező játékosnak szerelmet 
vallott. Csakhogy a játékosról 
kiderült, hogy fiú. Azóta Hideki 
titokban tartja a vele történte-
ket és nem bízik többé egy női 
avatárban sem. Azonban egy 
nap egy ilyen játékos vall neki 
szerelmet, akiről kiderül, hogy 
a való életben is nő nemű. A 
lány nem igazán érzi a különb-
séget az online és a való világ 
között, így magányos és ne-
hezen kommunikál. Hideki és 
társai segítenek rajta.

Light novel alapján.
Műfaj: vígjáték, ecchi, roman-

tika, iskola
Stúdió: Project No.9

Seiyuuk: Hidaka Rina, Minase 
Inori, Toyonaga Toshiyuki

A Kurobe Gát építése 
közben egy ősi kegytárgyat 
fedeztek fel. Ezt követően 
megalapítottak egy kuta-
tóintézetet, ahová szerte a 
világból kutatók érkeztek, 
hogy megvizsgálhassák a 
tárgyat. Ezen kutatók gye-
rekei a helyi középiskolába 
járnak, még az intézet veze-
tőjének a lánya, Shirahane 
Yukina is. 2016 nyarán egy 
magányos szamuráj életre 
kel.

Original.
Műfaj: mecha

Stúdió: P.A. Works
Seiyuuk: Ichimichi Mao, 
Azakami Youhei, Ueda 

Reina, Kimura Juri

A kissé butácska Mina-
mi most kezdi a középisko-
lát. Imád kenyeret reggeliz-
ni, a finom pékárú minden 
egyes nap jókedvre deríti 
őt és társait, Yuut, Fuyumit 
és Noát.  

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, slice of 

life, iskola
Stúdió: Asahi Production

Seiyuuk: Kido Ibuki, 
Oomori Nichika, Yamazaki 

Erii, Toyota Moe

Főszereplőnk az al-
só-középsulis Machi, aki 
egy sintó szentélyben 
papnő. A szentély Japán 
északi részén Touhoku 
régióban található és egy 
medvekaminak lett szen-
telve. Machi őrangyala egy 
beszélő medve, Natsu. Egy 
nap Machi azt mondja Nat-
sunak: a városban szeret-
nék iskolába járni. Natsu 
ezért elhatározza, hogy 
felkészíti a tájékozatlan 
lányt a városi életre.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, seinen
Stúdió: Kinema Citrus

Seiyuuk: Yasumoto Hiroki, 
Hioka Natsumi, Kitamura 

Eri, Okitsu Kazuyuki

30 fiatal nő és férfi egy 
buszkiránduláson vesznek 
részt. A cél egy csalóka, 
nem létező falu, Nanaki-
mura, mely a városi legen-
da szerint egy utopisztikus 
hely. A 30 vérző szívű 
emberrel a busz mélyen a 
hegyek közé tart. A kihalt 
falu egy új élet reményét 
csillantja fel.

Original.
Műfaj: dráma, misztikum

Stúdió: Diomedea
Seiyuuk: Kakuma Ai, 

Tada Konomi, Hasegawa 
Yoshiaki, Miyoshi Kousuke
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Koutetsujou no 
Kabaneri Kuma Miko Kuromukuro Mayoiga

Netoge no Yome wa 
Onnanoko ja Nai to 

Omotta Pan de peace!



Subaru Natsuki egy 
átlagos középsulis diák, 
aki elveszett egy alternatív 
világban. Ám szerencsére 
egy gyönyörű ezüst hajú 
lány megmenti. Natsuki 
vele marad, hogy viszonoz-
za a szívességet, azonban 
egy ellenség támad rájuk, 
aki mindkettőjüket megöli. 
Natsuki ekkor ismeri fel 
erejét: képes visszautazni 
az időben arra a pontra, 
amikor ebbe a világba 
érkezett. Azonban csak ő 
emlékszik mindenre.

Light novel alapján.
Műfaj: dráma, fantasy

Stúdió: White Fox
Seiyuuk: Kobayashi Yuu-

suke, Takahashi Rie, Minase 
Inori, Uchiyama Yumi

Sakamoto még csak első 
éves gimnazista, de ő a leg-
menőbb. Abban a pillanat-
ban, hogy elkezdte a sulit 
mindenki figyelme rá irányult. 
A lányok imádják, a fiúk épp 
ezért már kevésbé. Még az 
osztályba járó modellként 
dolgozó fiút is maga mögé 
utasította. Ellene semmilyen 
trükk nem válik be. Sakamo-
to mindig segítőkész, főleg 
azzal a fiúval szemben, akit a 
többiek terrorizálnak. Saka-
moto minden nehézséggel 
könnyedén szembenéz, ami a 
középiskolai élettel jár.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola, seinen

Stúdió: Studio Deen
Seiyuuk: Midorikawa Hikaru, 

Suzuki Tatsuhisa, Maeno 
Tomoaki, Takahashi Mikako
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Re: Zero Kara Hajimeru 
Isekai Seikatsu Sakamoto desu ga?

A történetnek három 
különböző középiskolás 
lány főszereplője van. 
Az energikus, ám falánk 
Odagiri Futaba, az angyali 
kinézetű, ám démoni osz-
tályelnök Hayama Teru és 
Nishikawa Youko, akinek 
családja a felső tízezerből 
került ki, ám apja cége 
tönkrement, így szegé-
nyek lettek.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola, 

slice of life
Stúdió: Doga Kobo

Seiyuuk: Imamura Ayaka, 
Kanazawa Mai, Wakui Yuu, 

Natsuno Nao

Kunaaan egy kard és va-
rázslat által uralt világ, ahol 
három birodalom áll egyen-
súlyban egymással. Azonban 
bármilyen incidens háborút 
robbantana ki köztük. Léte-
zik még egy erő, a gonosz 
sárkány Daganzord, akit senki 
nem tud legyőzni. Két bátor 
ember Bairo és Kismitete 
vállalta, hogy megfékezi a sár-
kányt, ám a küldetés kudarc-
ba fulladt. Fiuk Hiiro bosszút 
esküdött és 16 évesen elin-
dult, hogy megölje a sárkányt. 
Útja során sok társra lel.

Játék alapján.
Műfaj: kaland, fantasy

Stúdió: Bridge
Seiyuuk: Ichimichi Mao, Mat-
suoka Yoshitsugu, Ise Mariya, 

Numakura Manami

Komiya Chihiro egy ener-
gikus általános iskolás fiú, aki 
anyjával él. Chihiro nagyon 
jó a házimunkában, mivel 
édesanyja mottója: “aki nem 
dolgozik, ne is egyék”. Miután 
Chihiro anyja meghal, a várat-
lanul felbukkanó nagybácsi 
Taketori Madoka veszi gon-
dozásba a fiút. Chihiro csak 
azért tart a férfival, mert 
látja, hogy háza iszonyatosan 
koszos és rendetlen. Így alkut 
kötnek. Chihiro Madokánál 
lakhat, cserébe kitakarít. Így a 
fiúból szobalány lesz.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shoujo, slice 

of life
Stúdió: 8bit

Seiyuuk: Fujiwara Natsumi, 
Shimazaki Nobunaga, Yashiro 

Taku, Yamamoto Kazutomi

Rokuro egyetlen álma, 
hogy bármi lehessen csak 
ördögűző ne. Azonban 
felbukkan egy lány, Benio, 
így kiderül közös végze-
tük: ők lesznek a Twin Star 
ördögűzők, akik később 
összeházasodnak. Egyszer 
Rokuro barátja eltűnik, 
ezért Benio segítségét 
kéri. Belépnek Maganóba, 
a gonosz Kegare birodal-
mába, hogy megmentsék 
barátjukat.

Manga alapján.
Műfaj: akció, fantasy, 

shounen, természetfeletti
Stúdió: Studio Pierrot

Seiyuuk: Hanae Natsuki, 
Han Megumi, Namikawa 
Daisuke, Fukuyama Jun

Sansha Sanyou Seisen Cerberus: 
Ryuukoku no Fatalité Shounen Maid Sousei no Onmyouji



A középsulis Haru és 
anyja külföldön élnek. 
Édesanyja Harut arra kéri, 
hogy nevelje örökbe fo-
gadott testvérét Rent, aki 
elég vad és utál emberek-
kel beszélni. Az eleinte 
ellenséges kapcsolat azon-
ban szép lassan megeny-
hül és kezdik egyre jobban 
megérteni egymást.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, dráma, 
romantika, shounen ai
Stúdió: Studio Deen

Seiyuuk: Minagawa Junko, 
Maeno Tomoaki, Matsuoka 

Yoshitsugu, Terashima 
Takuma

Gai árvaként született. 
Egy kovács, Amon veszi őt 
szárnyai alá és neveli fel. 
Néhány évvel később Gai 
Amon tanítványává válik, 
de kardkovácsolás közben 
elveszti jobb karját. Amon 
felhasználja a Shiryuu nevű 
démon kardot és átalakít-
ja, hogy az legyen Gai új 
karja. Gai így a kard erejét 
használva képes lesz har-
colni ellenségeivel.

Manga alapján.
Műfaj: seinen
Stúdió: DLE
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Super Lovers Sword Gai

Tanaka bár középisko-
lás, semennyire sem ener-
gikus. Elképesztően lusta 
és semmit nem akar csi-
nálni. Szeret órán aludni és 
inkább nem mozog, hogy 
energiát takarítson meg. 
Osztálytársa Ota azonban 
pont ellenkezője. Barátok 
lesznek és Ota megpróbál-
ja rávenni Tanakát, hogy 
legyen energikusabb.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola, 

slice of life
Stúdió: Silver Link

Seiyuuk: Ono Kensho, 
Hosoya Yoshimasa, Okitsu 

Kazuyuki, Iguchi Yuuichi

Katsumata Agetarou 
egy hülye, de őszinte srác, 
akinek szülei egy tonkat-
su éttermet vezetnek 
Sibujában immár három 
generáció óta. Katsumata 
egy éjszakai megrendelést 
teljesítve meglátja másik 
jövöjét, hogy DJ lesz, ám 
az éttermet sem akarja 
feladni.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, zene, 

shounen
Stúdió: Studio Deen

Seiyuuk: Yamashita Daiki, 
Chafurin, Matsuyama 
Takashi, Ichimichi Mao

A történet középpont-
jában egy elképesztően 
szerencsétlen osztály áll. 
Hibari egy diák ebben az 
osztályban, aki első napján 
találkozik a peches Hana-
kóval és a beteges Botan-
nal. Együtt megpróbálják 
megtalálni a módját, hogy 
jobbá és boldogabbá te-
gyék iskolai életüket.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola, 

slice of life
Stúdió: Silver Link

Seiyuuk: Yoshioka Mayu, 
Yamamura Hibiku, Yasuno 
Kiyono, Shiraishi Haruka

Tanaka-kun wa Itsumo 
Kedaruge Tonkatsu DJ Ageta Unhappy



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.

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!

Légy az AniMagazin cikkírója!
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