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Folytatás a következő oldalon!

Magazinunk jelen volt a Budapesti Japán 
Iskola által június 15-ére szervezett jótékony-
sági könyvváráson is. A kapunyitást egy órára 
hirdették meg, mi azonban előrelátó módon 
már fél egy elõtt a helyszínre értünk. Meg 
kell hagyni, nem elsőként! A kapu előtt már 
jelentékeny számú japán fanatikus várako-
zott és az idő előrehaladtával számuk csak 
tovább nőtt.

Néhány perccel egy óra előtt aztán 
beeresztették a prédára áhítozó népeket. 
Miért is ez a felhajtás? A jótékonysági vásár 
portékája mindenféle japán nyelvű kiadvány 
volt (ide kell sorolni a regényeket, újságokat, 
magazinokat és igen, mangákat is!).

Mikor eldördült a rajtpisztoly, mint 
a sáskák úgy rohanták le a könyveket a 
jelenlevők, igazi harcot folytatva a legér-
tékesebb kincsekért. A teljes esemény - bár 
13:00-15:00-ig idõzítették - durván 10 perc 
alatt lezajlott. A későn érkezők már csak 
néhány lakberendezési és sportmagazin 
közül válogathattak, de azt sem sokáig. 

Köszönjük a hazánkban élő japán közös-
ségnek ezeket a kincseket.

   
                            // pintergreg

Premierek:

július:

24-én:
- Corpse Party: Tortured 
Souls (OAD)
- Sukitte Ii na yo. (OAD)

26-án:
- Mobile Suit Gundam 
AGE: Memory of Eden 
(OVA)
- Mirai Nikki: Redial 
(OAD)
- Kobayashi ga Kawai 
Sugite Tsurai!! (OAD)

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

31-én:
- Queen’s Blade: Van-
quished Queens (OVA)

augusztus:

6-án:
- Minami-ke (OVA)

8-án:
- Yowamushi Pedal 
(OAD)

//  AniMagazin

K movie

Rendezvények

A továbbiakban sem maradunk események nélkül. 
Folytatódik a conáradat.
Natsumeet - 2013. augusztus 10. Miskolc, Földes Ferenc 
Gimnázium
MAT - Animecon: 2013. augusztus 17.
Cosplayer Expo: 2013. szeptember. 21. 
Őszi Mondocon: 2013. október 5-6.
Egyszóval, senki ne zárja be a pénztárcáját, még jön a java.

A tavaly nagy sikerrel futott K című anime film formájában 
kap folytatást. A premier valamikor 2014-ben lesz.
                              AnimeNation

Holywood ezt is remake-eli. A Universal Pictures sze-
rezte meg a dicsőséget, hogy adaptálja a 2007-ben 
készült Vexille című animét. Egyelőre se rendező, se 
színész nincs. Mint ahogy azt az ilyen munkáknál meg-
szoktuk. Azonban azt tudni, hogy Evan Spiliotopoulos 
írja a forgatókönyvet.
             Japan Daily Press

Ugyan még fut a 3. évad, de már bejelentették, hogy 
lesz következő, ami folytatja a történetet. Kidani 
Takaaki, akié az eredeti ötlet még hozzátette, hogy 
5. évad is lesz.
        MAL

Még csak most fejeződött be a 12 részes soro-
zat, de az utolsó részben a készítők már elárul-
ták, hogy jön a 2. évad. Pontos dátum azonban 
még nincs. 
                 Moetron

Nemrég jelentették be, hogy az ufotable, új animeadap-
tációt készít a Type-Moon gyöngyszeméből, a Fate/Stay 
Night-ból. A formátumát, tehát, hogy TV, OVA, vagy film 
lesz-e, még nem közölték. 
      Crunchyroll

Új anime a Fate/Stay Night-ból.

Vanguard folytatás

Vexille remake

Date A live 2

Japán könyvvásár

Hírek

http://anipalace.hu
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Deadman Wonderland 
Jinsei Kataoka and Kazuma Kondou közös man-
gája a Deadman Wonderland most július 26-án 
véget ér. A következő és egyben utolsó kötet a 
13. lesz. 

                             ANN
Sket Dance 
Shinohara Kenta népszerű mangája e hónapban 
ért véget a 288. fejezettel.

                             MAL
Soul Eater 
Ez az év a manga befejezések éve. Ha minden jól 
megy, szeptemberben egy újabb híres manga, a 
Soul Eater fejeződik be a következő 2 fejezettel. 

                             MAL 
Kaichou wa Maid-sama
Hiro Fujiwara híres mangája is a végéhez közelít. 
Még három fejezet várható, a novemberi befe-
jezésig. 

                             MAL
Initial D 
A 47. kötetével július végén befejeződik az Initial 
D manga. A híres képregény 1995-óta, 18 éve 
fut. 1998-ban kapott először anime adaptációt. 
Ebből azóta 5 készült, de egyértelmű volt, hogy 
bejelentik a következő és egyben utolsó évadot 
is, ami a Final Stage alcímet kapja. A premier dá-
tuma természetesen ismeretlen, de egy új film 
jön 2014 nyarán.

Végezetül pedig az Aoi Hana című manga is 

véget ér ebben a hónapban.
                             MAL

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

18-án:
- Ore no Imouto ga Kon-
nani Kawaii Wake ga Nai 
(ONA)

19-én:
- To LOVE-Ru Darkness 
(OVA)

20-án:
- Kamisama Hajime-
mashita (OAD)

23-án:
- Aa! Megami-sama! 
(OAD)

24-én:
- Hakuouki Movie 1: 
Kyoto Ranbu (Film)

28-án:
- Little Busters! (OVA)
- Suisei no Gargantia 
(OVA)
- Toaru Majutsu no 
Index: Endymion no 
Kiseki Special (OVA)

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

Mangák, amik véget érnek... 

Nem múlhat el év Gundam nélkül. Ez már törvény. Azonban semmi 
nem tiltja, hogy egy évben ne lehessen több Gundam. Lesz is. Ezút-
tal egy sorozat jön októberben Gundam Build Fighters címmel. Az 
új sorozat a közeljövőben játszódik, ahol a gunpla harcok (kis mo-
dell gundamek közötti harc) nagyon népszerűek. A történet 
főhőse Iori Sei, egy fiatal és ambiciózus és rendkívül tehetséges 
gunpla építő, ám a vezérléshez nem ért. Azonban egy Reiji nevű 
srác pont ehhez ért, így adott a tökéletes páros.
                                            MAL

Két újabb Rurouni Kenshin live action film érkezik 
2014 nyarán. A filmek címei “Kyoto Taika hen” 
(Great Fire of Kyoto) és “Densetsu no Saigo hen” 
(The Legendary Death) lesznek. Ezek az alkotások 
így teljesen lefedik Kenshin kiotói kalandját. 
MAL

A Madoka Magica 3. filmje idén október 26-án 
érkezik a japán mozikba. Az előző kettővel ellentét-
ben ez folytatás lesz. Emellett már egy ideje tudjuk, 
hogy Urobuchi Gen mindenképp folytatni fogja a 
Madokát, tehát a történet még nem ért véget. 
Moetron

Mangaadaptációt kap az Assassin’s Creed 
4. része, a Black Flag. A rajzoló Kenji 
Ooiwa (Welcome to the N.H.K., Goth), a 
történetet pedig Takashi Yano (Sengoku 
Basara 3: Date Masamune no Shou) írja. 
A manga szeptembertől indul a Jump X 
magazinban. 
MAL

Új manga a DB alkotójától
Akira Toriyama a méltán híres Dragon Ball atyja új 
mangába kezd. A címe Ginga Patrol Jako (Galactic 
Patrol Jako). A manga ehónapban indult a Shounen 
Jump magazinban.
ANN

Az animét idén márciusban fagyasztották be a készítők egy rövid 
időre. Akkor a mangaka Hiro Mashima türelmet és kitartást kért a 
rajongóitól. De végre elérkezett a várakozás vége. Az anime újra 
indul és folytatódik. Mindenesetre a bejelentés váratlanul érte a 
rajongókat. Hosszabb várakozási időre számítottak. Dátum viszont 
még nincs.

Globális csapadékmérés céljából a NASA és a JAXA közös 
műholdat indít útjára. A projekthez anime karaktereket is tervez-
tek, megalkotásuk a japán és usabeli fiatalokra várt, így hozzájuk is 
közelebb kerül a csapadék kérdése.
A két nyertes munka végül Mizu-Chan és GPM lett. Mizu-chan 
alkotója egy kolorádói 14 éves animefan, Sabrynne Buchholz, 
a karakter pedig a vizet, a csapadékot, a felhőket testesíti meg. 
GPM-et pedig a képregény író és rajzoló Kiriga Yuki készítette, a 
karakter magát a műholdat kelti életre.
A NASA elmondta, hogy Mizu-chanról és GPM-ről tanító jellegű 
képregényt is készítenek. 
        Japan Daily Press

Assassin’s Creed manga

Madoka Magica 3. film Új manga a DB alkotójától

Animés kabalái lesznek a NASA-nak

Új Gundam

Fairy Tail folyt. köv.

http://anipalace.hu
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A nyári szezonajánlót az előző számban olvashattátok, több most indult rövid 
anime ismertetését tartalmazta, aki még nem tuda eldöneni, hogy mibe fogjon 
bele, annak érdemes azt a cikket elolvasni. Az őszi ajánlót pedig a szeptemberi 
számunkban kapjátok majd, addig is itt van néhány rövid gondolat pár mostani 
animéről...                                      
Mivel ebben a rovatban főleg olyan animékről írunk, amiknek semmi előzménye 
és nem kapcsolódnak más animékhez (a többi megjelenést pedig az oldalsávokon 
láthatjátok), most kicsit foglalkozzunk pár meglévő franchise újabb darabjával is.

Itt van nekünk rögtön az imádott Fate világa, ami időnként újabb 
címekkel bővül. Most a Fate/kaleid liner Prisma Ilya manga kapott egy 
kiváló anime adaptációt. Az FSN alternatív világaként értelmezhető 
sztoriban Ilya a főhős, családja teljesen egyben van (Kiritsugustúl, 
Irisvielestűl - apuci-anyuci egyébként utazóban/dolgozóban vannak), 
mostohatestvérével Shiróval és szolgálónőikkel él, valamint hatalmas 
animefan. Műfajként ezúttal a mahou shoujo uralkodik, így mon-
danom sem kell, hogy Ilyából is csini varázsboszi lesz... Ahogy em-
lítettem az adaptáció eddig jól teljesít, remekül visszadja a mangát, 
az animáció is nagyon szép lett, a zene peidg illik a sorozathoz. Tehát 
könnyed nyári animének nézünk elébe aranyos szereplőkkel és kellő 
izgalommal, akik olvasták a mangát, szeretik megismerni a Fate min-
den cuccát vagy szimplán a műfaj kedvelői, semmiképp se hagyják ki.

Monogatari Series: Second Season

Rozen Maiden (2013)

Fate/kaleid liner Prisma Ilya

Következőként a Rozen Maiden új sorozatát 
említeném, ami azért érdekes, mert az eddigi 
animékhez képest másmerre kanyarodik, így a 2. 
évaddal ellentétben hű a manga folytatásához. 
A főhőssrácnak, Junnak a tini karaktere mellett a 
fősulis alakjával is megismerkedünk... A történet 
érdekes irányt vesz, a zene szokásos, opening Ali 
Projekt, a grafikán pedig mintha picit butítottak 
volna. Az első rész egy bababemutató/alapszitu 
összefoglaló epizód, a 2.-ban pedig kezdetét 
veszi az évad rendes sztorija. Eddig okés, főként 
a Rozen Maiden kedvelőknek ajánlom.

Harmadik kiemelkedőbb címként a Nisio regénysorozat újabb 
adaptációjáról essen szó, tehát a Monogatari Series: Second Season-
ról, mely folytatja a Monogatari sztorit. A First Seasonnal ellentétben 
(melynek epizódjai/kötetei külön animéket kaptak - Bakemonogatari, 
Nisemonogatari, Nekomonogatari: Kuro és a még érkező Kizumono-
gatari film) a mostani évad címéből ítélve a Second mind a 6 kötete 
szerepelni fog az animében, így akár hosszabb sorozatra is számítha-
tunk. Az újabb darab hozza a szokásos hangulatot, kezdve Hanekawa 
sztorijával és most a narráció is a lánynál van, Araragi majd később 
szerepel. Nem csak a férfiak örömére persze most sincs ecchiben 
hiány. Természetesen a sorozatot a monogatari sztorik eddigi 
nézőinek és kedvelőinek ajánlom.

Szezonajánló  

http://anipalace.hu
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Highschool DxD

Azért így a cikk végére egy új, tavaszi szezonban indult, de jelenleg is futó címről is 
elmélkedjünk, ami mindenképp a komolyabb hangvételű művek közé tartozik és a 
2013-as év egyik (eddigi) legjelentősebb alkotása: ez lenne az Attack on Titan (Shingeki 
no Kyojin). Az anime már most óriási hype-pal bír, bár a shounenfan nézők nagy része 
előszeretettel kritizálja/unja, a másik réteg imádja, a harmadik, idősebb réteg pedig 
egyelőre (optimistán=tetszik vagy pesszimistán=uncsi) kitart mellette..., kétségtelen, hogy 
a cucc egyedi hangulattal bír. A jelenleg is futó manga eladásai pedig természetesen már 
az egekben.

Az anime nemrég lépte át a felét. 25 részesre tervezik és kérdéses, hogy animeoriginal 
(tehát alternatív) lezárást kap vagy elvágják a sztorit és majd egyszer (talán) folytatják... 
Történet szempontjából nagyrészt sablonos az AoT, de akadnak remek ötletek, karakterek 
tekintetében pedig első látásra semmilyen a felhozatal, ami idővel talán jobb lesz. A zene, 
a grafika és az animáció fantasztikus, bár utóbbiban nem nyújtják mindig a maximumot, így 
is nagyon tetszetős darab. Az első openingre már rengeteg alternatív paródia/amv válto-
zat készült, nem véletlenül kapták fel ennyire. A szám teljes verziója azonban már sokaknak 
csalódást okozott, de mindenképp egyedi alkotás. Az endingek kellemesek, az új op pedig 
látványilag ütősebb, zeneileg már nem. A történet az anime első felében sajnos belassult, 
de reméljük a hátralévő részek kárpótolnak minket.

Shingeki no Kyojin

Az ecchiről jut eszembe, hogy ebben 
a szezonban is folytatódik a vetkőzés 
(nyáron persze még inkább kell), így 
senki sem panaszkodhat, aki fedetlen 
anime karakterekre vágyik. Hanekawa 
és Hitagi vetkőzése mellett a hímek a 
Highschool DxD folytatásának is örülhet-
nek, de az újabb címek közül pl. a Blood 
Lad sem mellőzi az ecchit. A lányok 
pedig örülhetnek a Free!-ben feszítő 
izmos úszóbishiknek. De a 13 kanos 
megahárem, a Brothers Conflict fan-
service-ére is nyálazhatnak a nők. Azért 
akadnak animék a szezonban, amik ezek 
nélkül (kipp-kopp) is szórakoztatnak, de 
sajnos igazán nagy durranás most sem 
érkezett.

Blood Lad Free!

Brothers Conflict

http://anipalace.hu


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 keressetek minket a weboldalunkon: anipalace.hu

Az AniMagazin elsődleges forrása Ti vagytok, mivel egyrészt olvastok minket, másrészt írjátok a cikkeket. Így hát a tartalom nagy része 
tőletek függ.

Aki érez magában egy kis írói hajlamot az ne habozzon, ragadjon billentyűzetet és írjon véleményt, elemzést, bemutatót kedvenc 
animéjéről, mangájáról, együtteséről, vagy éppen seiyujáról. Akit a kultúra vagy társadalom érdekel jobban, azok munkáit is tárt karok-
kal várjuk, legyen az akár a történelem vagy a jelen egyik szeglete. Egyszóval bármi, ami japán. Azonban mi nem állunk meg a határnál, 

szeretünk más, Ázsiával kapcsolatos írásokat is. Sőt magyar vonatkozású dolgoknak is örülünk, legyen az magyar alkotó műve vagy 
annak bemutatása. Például manga, fanficton vagy fanart.

Nos tehát a téma nyitott, nincs más hátra, mint írni és elküldeni nekünk. Ha valaki elakad szívesen segítünk, akár a témaválasztásban, 
akár a cikk felépítésében.

Nem biztos, hogy az írásotok rögtön a soron következő számba bekerül, de az azutániba igen. Erről mindenképp szólunk.
Írjatok az alábbi címre, örömmel állunk rendelkezésetekre.

Reméljük, hogy élvezitek a magazint és találtok benne sok olyan cikket, információt, amit érdekes és 
élvezetes olvasni.

Olvass tovább, ha szeretnéd, hogy a te munkád is bekerüljön a magazinba!

Kedves Olvasók!


