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Július 30. (szerda): Varázslatos Japán (17:00-
21:00) - Budapest, Eötvös10 Közösségi és Kul-
turális Színtér
Augusztus  14-17: Adamas Tábor - Atkár
Augusztus 16. (szombat): II. Home Made Asia 
találkozó (11:00) - Budapest, Városliget
Szeptember 13. (szombat): TomaCon - Tamási 
Művelődési Központ (7090 Tamási, Szabadság 
u. 50.)
Október 4-5: Mondocon - Hungexpo
November 29-30: PlayIT - Syma csarnok

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

A nemrég futott Arpeggio of Blue Steel so-
rozathoz két film érkezik 2015-ben. AZ első film 
újrameséli a sorozatot néhány új jelenettel, míg 
a második filmnek teljesen új története lesz.

Rendezvények Arpeggio filmek

Steins;Gate folytatás

Folytatódik a Steins;Gate. Az augusztus 29-
én érkező regény 6 évvel az eredeti mű után 
játszódik.

Miwa Coushirou írja a történetet és Yoshi-
da Tadasu készíti a képeket.

A novel 2016-ban fog játszódni, szintén 
Akihabarában. Okabe miután diplomát szer-
zett folytatta eddigi tevékenységét, egy nap 
Nae (Mr. Braun lánya), aki időközben 17 éves 
lett megkéri Okabét, hogy kutassa fel az apját, 
de persze őrült tudósunk emlékszik a koráb-
ban történtekre. Ezen felül ismét felbukkan 
Suzuha is.
Kurisu szintén befejezte tanulmányait és egy 
kutató csoport tagja lett, emellett távkapcso-
latban él Okabéval.
Mayuri továbbra is a labor munkáját segíti és 
vigyáz Okabére és a kapcsolatukra Kurisuval.
Daru a labortagságon kívül telefonos alkal-
mazásokat és biztonségi programokat tervez. 
Magánéletében Amane Yukival randizgat. A 
regény címe: Steins;Gate – The Committee of 
Antimatter lesz.

Sidonia no Kishi 2. évad

A Sidonia no Kishi utolsó epizódjában láthat-
tuk, hogy második évad is lesz. A címe Sidonia no 
Kishi: Daikyuu Wakusei Sen-eki. További részlet 
később.

Két új spin-off manga érkezik a Fairy Tailhez. 
Az egyik a Fairy Girls, amely a világ két legerő-
sebb lányára helyezi a hangsúlyt és november 
20-tól indul. A másik a Fairy Tail Blue Mistral és 
a főszereplője Wendy, egy 12 éves mágus lány, 
aki a sárkány völgyének titkaival néz szembe. A 
manga augusztus 2-án indul.

Fairy Tail spin-off

Július:

2-án:
- Kyoukai no Kanata 
(OVA)

3-án:
- Free! Eternal Summer 
(TV)

5-én:
- Sailor Moon Crystal 
(ONA)
- Girls und Panzer: Kore 
ga Hontou no Anzio-sen 
Desu! (OVA)
- Sore Ike! Anpanman: 
Ringo Bouya to Minna 
no Negai (film)

6-án:
- Space Dandy 2 (TV)

7-én:
- Witch Craft Works 
(OVA)
- Yami Shibai 2nd Sea-
son (TV)

8-án:
- Ai Mai Mii (2014) (TV)
- Re: Hamatora (TV)

9-én:
- Yama no Susume: Sec-
ond Season (TV)

10-én:
- Fate/Kaleid Liner Pris-
ma Illya Zwei! (TV)

11-én:
- Kuroshitsuji: Book of 
Circus (TV)
- Persona 4 The Golden 
Animation (TV)
- Strange+ 2 (TV)

12-én:
- K: Missing Kings (film)
- Sword Art Online II 
(TV)

A Comic Blade magazin jelentette be, hogy 
a Psycho-Pass animéből újabb manga feldolgo-
zás készül. Ami június 30-tól indul Psycho Pass: 
Kanshikan Kougami Shinya címmel. A rajzot Sai 
Natsuo készíti és a történetet a Production I.G 
berkeiben munkálkodó Gotou Midori (Hoozuki 
no Reitetsu) írja.

Psycho-Pass új manga

// AniMagazinHirek

.
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A Shibuya Productions a Tezu-
ka Productionnal karöltve egy 26 
részes animét készít Astro Boy 
Reboot címen.  A cselekmény 
a jelenben játszódik majd és a 
gyerek közönséget célozza meg. 
Az első trailer szeptemberben 
érkezik.

A sokak által ismert CLAMP újabb 
mangát készít a Tsubasa Chronic-
les-hez. Az új történet kapcsolódni fog 
az xxxHolic: Rei mangához. Az új manga 
augusztus 20-án érkezik.

Új Astro boy film Another 2 K manga

A K anime új mangaadap-
tációt kap, ami Hatsu Kiss 
magazinban fog futni június 
13-tól. A manga címe K-Lost 
Small World lesz és azt fogja 
elmesélni, hogy találkozott 
Yata Misaki és Fushimi Saruhi-
ko, és hogyan váltak szét útja-
ik. A mangát Okita Yoru rajzol-
ja. A K-nak már több mangája 
is van, K: Memory of Red, K 
-Days of Blue- és a K: The First.

Tsubasa Chr. manga

Another 2 címen indul Aya-
tsuji Yukito új regénye, ami ősszel 
érkezik. Az iró megkérdezte a 
rajongókat hogy 2001-ben vagy 
2009-be játszódjon a történet, 
végül előbbi tehát a 2001 nyert. 
Az eredeti regényt 2009-ben ad-
ták ki, ezt egy manga, majd egy 
anime is követte. Ezen felül, még 
egy folytatás regény is van, Anot-
her Episode S néven, ami szintén 
kapott animeadaptációt.

14-én:
- Minarai Diva (TV)

15-én:
- Appleseed Alpha 

(OVA)

16-án:
- Nameko-ke no 
Ichizoku 3 (OVA)

17-én:
- Noragami (OAD)

18-án:
- Mushibugyou (2014) 
(OVA)

19-én:
- Omoide no Marnie 
(film)
- Pikachu, Kore Nan no 
Kagi (film)
- Pokémon XY: Hakai no 
Mayu to Diancie (film)

23-án:
- Non Non Biyori (2014) 

(OVA)

25-én:
- Kenzen Robo Daimi-
daler (OVA)
- Blade & Soul (OVA)
30-án:
- Little Busters! EX 
(OAD)

A Hitsugi no Chaika hivatalos 
twitterén jelentették be, hogy 2. 
évad is lesz. Az új sorozat idén ok-
tóberben, tehát az őszi szezonban 
indul. Az első évad jelenleg is fut és 
12 részes.

Ezenkívül még egy OVA is érke-
zik, de ez csak 2015 márciusában.

Hitsugi no Chaika 2 Nem maradunk kosaras fiúk nélkül 
sem. A Kuroko no Basket folytatódik, 
jön a harmadik évad. A vetítés dátumát 
viszont csak később fogják közölni, ami 
vélhetőleg még az idén lesz.

Kuroko 3. évad

A The New Prince of Tennis: vs 
Genuis10 öt részes OVA sorozat 
első része október 29-én érke-
zik. A rész címe “Kakumei heno 
Zensoukyoku” (The prelude to 
the Revolution). Az OVÁkhoz egy 
Flash anime is készül, ami Kenichi 
Sakura spin-off mangájából a The 
Prince of Afterschoolból készül.

Prince of Tennis

Az új Rurouni Kenshin manga címe Honou wo 
Suberu – Rurouni Kenshin: Uramaku (Controlling 
Flame-Rurouni Kenshin: Hidden Chapter). A történet 
Shishio Makoto és Komagata Yumi találkozását meséli 
el. Megtudhatjuk, hogy Shishio hogy alakította meg a 
Juppongatanát. Az első fejezetet július 4-től olvashat-
juk a Jump SQ magazinban.

Új Kenshin manga

http://anipalace.hu
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Augusztus:

5-én:

- Medamayaki no Kimi 
Itsu Tsubusu? (TV)

8-án:
- Stand By Me Dorae-
mon (Film)

9-én:
- Uchuu Kyoudai: Num-
ber Zero (Film)

16-án:
- Hanamonogatari (TV)

19-én:
- Terra Formars: Bugs2 
2599 (OVA)

23-án:
- Shin Gekijouban Initial 
D (Film)

27-én:
- Blade & Soul (OVA)

29-én:
- Mujaki no Rakuen 
(OVA)

Nyári szezonajánló - 
                                Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Július

Himegoto

Arikawa Hime, má-
sodéves középsulis kény-
telen magára vállalni szülei 
adósságát. Azonban három 
lány a diáktanácsból meg-
menti őt. Hime elfogadja a 
feltételeket és az adósság 
térítéséért cserébe lány-
ként öltözve magára vál-
lalja a “diáktanács kutyája” 
szerepet.

Hossz: 13 rész
Műfaj: vígjáték, iskola

Stúdió: Asahi Production
Seiyuuk: Saotome Yuka, 
Ono Saki, Toujou Hisako, 

Kuwahara Yuuki

Sabagebu!

Momoka középsulijá-
ban a Túlélő klub tagja lesz. 
Az itteni diákok különböző 
katonai kiképzéseken vesz-
nek részt a bájos és ijesztő 
elnök, Miou felügyelete 
alatt. Vajon Momokónak 
hogy sikerül túlélnie az 
edzést és Miou társaságát?

Műfaj: akció, vígjáték, 
shoujo, katonai

Stúdió: Studio Pierrot
Rendező: Oota Masahiko

Seiyuuk: Toyama Nao, 
Okubo Rumi, Lynn, Uchiya-

ma Yumi

Seirei Tsukai no 
Blade Dance

Csak egy tiszta, 
szűzlány köthet szerződést 
egy szellemmel. Az Arei-
sha akadémia nemes csa-
ládok szüzeit képzi erre a 
feladatra. Azonban egy fiú, 
Kamito, amikor megkuk-
kolja Clairt fürdés közben, 
véletlenül szerződést köt 
egy szellemmel a lány he-
lyett. Kamito így egy sza-
bálytalan szerződő lesz...

Műfaj: akció, vígjáték, 
ecchi, fantasy, romantika, 
iskola, hárem, természet-

feletti, seinen
Stúdió: TNK

Rendező: Yanagisawa 
Tetsuya

Seiyuuk: Kakuma Ai, 
Ishigami Shizuka

Barakamon
Egy fiatal jóképű 

kalligráfus, Handa megüti 
egy híres kortársát, 
így büntetésként egy 
kicsi szigetre száműzik. 
Handának városi létére 
alkalmazkodnia kell az 
új körülményekhez és a 
hóbortos szomszédok-
hoz: pl. traktoros; nem 
kívánt látogatók, akik nem 
ismerik a bejárati ajtót; 
idegesítő gyerekek, akik 
játszótérnek használják 
az otthonát, stb. Ez egy 
kedves vígjáték egy városi 
srác nehézségeiről.

Műfaj: vígjáték, slice of life
Stúdió: Kinema Citrus
Rendező: Tachibana 

Masaki
Seiyuuk: Ono Daisuke, 

Hara Suzuko, Okubo Rumi, 
Han Megumi

Hanayamata

Normális megjelenés, 
intelligencia, művészet, 
sport... Ezek jellemzik az 
átlagos 14 éves lányt, 
Sekiya Narut. Annak el-
lenére, hogy hősnőket 
csodál, teljesen normális, 
átlagos életet él. Azonban 
egy holdfényes éjszakán 
találkozik egy tündéri lány-
nyal, aki megváltoztatja 
addigi életét. Ez az idegen 
lány megismerteti vele egy 
különleges tánc, a yosakoi 
világát.

Műfaj: slice of life, seinen
Stúdió: Madhouse

Rendező: Ishizuka Atsuko
Seiyuuk: Tanaka Minami, 

Ootsubo Yuka, Okuno Kaya

Mivel még mindig aktuális, itt az előző számban is szereplő szezonajánló. Aki még nem 
döntötte el, hogy mit nézzen, annak segítségül szolgálhat.

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-36-

Folytatás a következő oldalon!

A történet a Bakuma-
tsu-korszakban, a sóguná-
tus végén játszódik, és 
annak egy igencsak kifordí-
tott változata. A sógunátus 
a shinsengumi idolcsapat 
mennyei énekét használja 
az emberek agymosására, 
hogy tovább uralkodhas-
son fölöttük. Azonban 
Sakamoto Ryouma fellázad 
ellenük a rock ‘n’ rollal az 
igazság és a szabadság 
nevében.

Műfaj: zene
Stúdió: Studio Deen

Rendező: Kawasaki Itsuro
Seiyuuk: Morikawa Toshi-
yuki, Morikubo Showtaro, 

Ono Kensho, Taniyama 
Kishou

Bakumatsu Rock Jinsei

Akamatsu Yuuki tanács-
adóként csatlakozik az 
újságíró klubhoz. Három 
lány van, akik még a 
hallgatók problémáival 
foglalkoznak, segítséget 
nyújtanak a tudomány, az 
irodalom és a sport terén. 
Azonban a lányok vélemé-
nye mindig különbözik, 
és sosem tudnak meg-
egyezni...

Műfaj: slice of life
Stúdió: Feel

Rendező: Kawaguchi 
Keiichirou

Chiyo Sakura bele-
habarodott iskolatársába 
Umetarou Nozakiba. 
Amikor Sakura szerelmet 
vall neki, a fiú azt hiszi, hogy 
csak egy rajongó, és auto-
gramot ad a lánynak. Majd 
mikor Sakura közli, hogy 
mindig vele szeretne lenni, 
a srác elhívja a házába, 
hogy segítsen neki néhány 
rajzban. A lány rájön, hogy 
Nozaki valójában álnéven 
egy híres shoujo mangaka, 
de beleegyezik, hogy az
asszisztense legyen...

Műfaj: vígjáték, romantika, 
iskola, shounen

Stúdió: Doga Kobo
Rendező: Yamazaki Mitsue

Seiyuuk: Nakamura 
Yuuichi, Ozawa Ari, Miyake 

Marie, Ono Yuuki

Gekkan Shoujo 
Nozaki-kun

Az anime az eredeti re-
gény sztorija után 15 évvel 
játszódik. A történet egy 
fiktív színházról, a hara-
jukui Hollywood Tokyoról 
szól. Itt követhetjük végig 
a Shounen Hollywood 
idolcsapat tehetséges tag-
jainak szorgalmas munkáját 
és tanulását.

Műfaj: slice of life
Stúdió: Zexcs

Seiyuuk: Kakihara Tetsuya, 
Ohsaka Ryota, Ono Ken-

sho, Yamashita Daiki

Shounen HollywoodLove Stage!!

Adott egy híres, tehet-
séges család: énekes apa, 
filmsztár anya, énekes 
báty; csak Izumi, az egye-
temista otaku fiú lóg 
ki közülök. Kedvence a 
Magical Girl LalaLulu, és 
keményen dolgozik, hogy 
mangakává váljon. Egy nap 
azonban nem tud ellenállni 
egy TV-hirdetésnek. A fiú 
újraegyesül Ryoumával, a 
népszerű fiatal színésszel, 
akivel tíz évvel korábban 
társak voltak.

Műfaj: shounen ai
Stúdió: J.C.Staff

Rendező: Kasai Kenichi
Seiyuuk: Eguchi Takuya, 

Hirakawa Daisuke, DAIGO, 
Yonaga Tsubasa

1972-ben a Hold fel-
színén egy átjárót fedeztek 
fel, melynek köszönhetően 
az emberiség a Marsra 
utazhatott, ahol megkezd-
ték a kolonizálást. Később 
ez háborúhoz vezetett a 
földiek és a marsiak kö-
zött...

Műfaj: akció, mecha, sci-fi
Stúdió: A-1 Pictures

Rendező: Aoki Ei
Seiyuuk: Hanae Natsuki, 
Ono Kensho, Amamiya 

Sora

Aldnoah.Zero

http://anipalace.hu
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Zankyou no 
Terror

Egy bomba robbant 
Tokió szívében. Az elkövető 
két tinisrác, akik Szfinxnek 
nevezik magukat. A fiúk 
elindítanak egy hatalmas 
játékot, melynek résztvevői 
Japán lakossága.

Hossz: 11 rész
Műfaj: pszichológia, thriller

Stúdió: MAPPA
Rendező: Watanabe 

Shinichiro

Majimoji
 Rurumo

Ez egy Tokióban 
játszódó fantasy horror 
anime, ahol rejtélyes lények 
falják fel az embereket. 
A vársolakók félelemben 
élnek ezektől a maszkos 
ghouloktól.
Egy átlagos főiskolás, 
Kaneki találkozik egy hozzá 
hasnoló lelkes olvasóval, 
Rize-zel. A fiú rájön: sorsa 
egyik napról a másikra meg-
változik...

Műfaj: akció, misztikum, 
dráma, horror, természet-

feletti, pszichológia
Stúdió: Studio Pierrot

Rendező: Morita Shuhei
Seiyuuk: Morohoshi 

Sumire, Hanae Natsuki, 
Amamiya Sora, Sakurai 

Takahiro

A távoli jövőben az 
emberek egy népszerű 
virtuális bunyós játékkal, a 
Rhyme-mal játszanak.
Aoba hétköznapi életet 
él, nagymamájával ócs-
kaságokat árul a Midorijima 
szigeten. Barátaival ellen-
tétben ő nem vesz részt a 
játékban. Azonban beleke-
veredik az emberek eltüné-
sével kapcsolatos ügyekbe. 
Célja a sziget mindennapi 
életének védelme.

Műfaj: akció, sci-fi, 
pszichológia
Stúdió: NAZ

Rendező: Miura Kazuya
Seiyuuk: Nakazawa 

Masatomo, Hino Satoshi, 
Matsuda Kenichirou, 

Takahashi Hiroki

Tokyo Ghoul

A suli legperverzebb 
sráca, Shibaki sikeresen 
megidéz egy boszorkányt, 
Rurumót, aki teljesíti a 
kívánságait. Az anime ott 
kezdődik, hogy a fiú újra 
magához hívja a lányt, 
akinek ahhoz, hogy igazi 
boszorkánnyá váljon, rá 
kell vennie a srácot, hogy 
mind a 666 mágikus je-
gyet kívánságra használja. 
Azonban a srác a szerződés 
miatt folyamatosan veszít 
az életéből, és ha így halad, 
a végén meghal. Az utolsó 
jegynél Shibaki kezében a 
döntés: segít Rurumónak 
igazi boszorkánnyá válni, 
vagy menteni próbálja saját 
életét?

Műfaj: vígjáték, fantasy, 
shounen

Stúdió: J.C.Staff
Rendező: Sakurai Chikara

DRAMAtical Murder

A történet egy olyan 
akadémián játszódik, 
melyben a lányok egy 
kolostorban tanulnak 
és művelődnek, minden 
külső hatástól elzárkózva. 
Öt lány ezeken a falakon 
belül megbánásban és 
bűnhődésben tölti életét. 
Egy nap Yuuji Kazami, egy 
fiú diák iratkozik be az aka-
démiára.

Műfaj: dráma, romantika, 
iskola, pszichológia

Stúdió: 8bit
Rendező: Tanaka Motoki

Grisaia no Kajitsu

Folytatás a következő oldalon!

Momo Kyun 
Sword

A történet a japán folk-
lór egyik híres alakjának 
Momotarónak a sztoriját 
dolgozza fel egy másik - 
nőszereplős - köntösben.
Momoko egy gyönyörű 
kardforgató, aki egy 
őszibarackban született. 
Együtt él három társával, 
Inugamival a kutyaisten-
nel, Sarugamival a ma-
jomistennel és Kijigamival 
a fácánistennel. Azonban 
egy nap az ördög király 
megtámadja a paradicso-
mot és ellopja a Momokó 
földjét védő kincset. A 
lány társaival útrakel, hogy 
visszaszerezze a kincset és 
megmentse az embereket.

Műfaj: fantasy
Stúdió: Project No.9

Rendező: Nozaki Keiichi
Seiyuuk: Taketatsu Ayana, 
Tsuda Minami, Hatano Wa-
taru, Morikubo Showtaro

http://anipalace.hu
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Rail Wars!

Az anime középpont-
jában Koutarou Satomi, egy 
középsulis sárc áll, akinek 
sikerül egy olcsó szobát 
bérelnie. Amikor beköltözik 
új lakhelyére egymásután 
jelennek meg a különös 
szobatársai: a szellem lány, 
Sanae, a mágus lány Yurika, 
a földalatt lakó Kiriha, a 
földönkívüli Theiamillia és 
szolgája Ruthkhania.

Műfaj: vígjáték, romantika, 
iskola, természetfeletti

Stúdió: Silver Link
Rendező: Oonuma Shin

Seiyuuk: Naganawa Maria, 
Suzuki Eri, Tazawa Masumi, 

Oomori Nichika

A történet főszereplője 
Futaba, aki az alsó-
középsuliban szerelmes 
volt Tanaka Kouba. 
Azonban egy félreértés 
miatt barátságuknak 
végeszakadt, amikor a 
fiú a nyári vakáció után 
iskolát váltott. A felső-
középsuliban Futaba élete 
fordulatot vesz, mert újra 
találkozik Kouval.

Hossz: 12 rész
Műfaj: vígjáték, dráma, 

romantika, iskola, shoujo, 
slice of life

Stúdió: Production I.G
Rendező: Yoshimura Ai

Seiyuuk: Kaji Yuki, Uchida 
Maaya, KENN

Rokujouma no 
Shinryakusha!?

A történet egy alter-
natív Japánban játszódik, 
ahol a vasutat nem priva-
tizálták. Naohito Takayama, 
egy átlagos középsulis 
srác, arról álmodik, hogy 
kényelmes állása lesz a 
Japán Államvasutaknál. 
A fiú gyakornokként dol-
gozik a vasút biztonsági 
szolgálatánál, ahol furcsa 
embereket ismer meg, 
pl. Sakurait, a férfi utáló 
bajkeverőt. Továbbá képbe 
kerül egy szélsőséges cso-
port is, akik privatizálni 
akarják a vasutat.

Műfaj: akció
Stúdió: Passione

Ao Haru Ride

A középsulis lány, Rinka 
szegényes körülmények 
között él az apjával, így 
kénytelen részmunkaidő-
ben dolgozni. Élete meg-
változik, amikor extrém 
módon egy különleges 
ESP-nevű képességre tesz 
szert (extrasensory percep-
tion - természetfölötti ér-
zékelés). Így keresztül tud 
menni bármilyen szilárd 
dolgon.

Műfaj: akció, vígjáték, 
sci-fi, shounen, szuper erő, 

természetfeletti
Stúdió: Lantis

Tokyo ESPGlasslip

“Az üveg másik oldalán 
megláthatod a holnapot.”
A történet Fukami Touko-
ról, egy 17 éves lányról szól, 
aki Fukui prefektúrában 
született, és az az álma, 
hogy üvegfúvóvá válljon.

Műfaj: slice of life
Stúdió: P.A. Works

Rendező: Nishimura Junji
Seiyuuk: Fukagawa Seria, 

Shimazaki Nobunaga, 
Taneda Risa, Ohsaka Ryota

Futsuu no Joshik-
ousei ga [Locodol] 

Yatte Mita.

A történet két közép-
sulis lányról, Nanakóról és 
Yukariról szól, akik városi 
idollá, helyi sztárrá válnak 
Nanako nagybátyjának 
kérésére. Interjút és kon-
certet adnak, tévében sze-
repelnek, fizetésüket pedig 
a városi adóból kapják.

Műfaj: vígjáték, seinen
Stúdió: Feel

Rendező: Nawa Munenori
Seiyuuk: Misawa Sachika, 
Itou Miku, Izawa Mikako, 

Matsui Eriko

http://anipalace.hu
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Az anime főhőse Fran-
cesca, aki egy élőhalott 
hokkaidoi idol. Forma-
bontó, sok energiával és 
nagy étvággyal. Gyakran 
leesnek a végtagjai a 
helyükről, és bizony 
előfordul, hogy rossz he-
lyre teszi vissza azokat. A 
másik szereplő Exorcist, aki 
folyton Francescát üldözi, 
és persze mindig a rövideb-
bet húzza. Kissé boldogta-
lan és úgy véli Francesca az 
ő riválisa.

Hossz: 24 rész
Műfaj: vígjáték, fantasy

Seiyuuk: Makino Yui, Tano 
Asami

Adott egy középisko-
lás, Saburou, aki időutazik 
a középkori Sengoku-
korszakba. Itt végül Oda 
Nobunagává, a Japánt 
egyesítő hadvezérré kell 
válnia.

Műfaj: történelem, roman-
tika, shounen

Rendező: Fujikawa Yuu-
suke

Seiyuuk: Kaji Yuki, Miyano 
Mamoru, Mizuki Nana, Yu-
uki Aoi, Nakamura Yuuichi, 
Koyama Rikiya, Sakurai 
Takahiro, Fukuyama Jun, 

Sugita Tomokazu

Francesca: Girls Be 
Ambitious

Nobunaga 
Concerto

Shirogane no Ishi: 
Argevollen

Az Ingelmiai Egyesített 
Államok és az Arandas 
Szövetség Királysága rég-
óta háborúznak, de a köz-
tük lévő Nagy Fal miatt 
nem történt előrelépés. A 
Fal leomlása után a hely-
zet drasztikusan megvál-
tozik...

Műfaj: akció, mecha
Stúdió: Xebec

Rendező: Ootsuki Atsushi
Seiyuuk: Oonishi Saori, 

Tsuchida Hiroshi, Ohsaka 
Ryota, Oohara Sayaka

Folytatások/remake

Sword Art Online 2

Free
Eternal Summer

Space Dandy 2 Re: Hamatora

Kuroshitsuji
Book of Circus Sailor Moon Crystal

Fate/kaleid liner
Prisma Illya 2wei!

Yama no Susume: 
Second Season

Hanamonogatari
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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!
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