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Folytatás a következő oldalon!

November 29-30: PlayIT (10:00-19:00) - Buda-
pest, Syma Csarnok A,B,C épület
December 7. (Vasárnap) Conpót II.: Anime Piac 
(11:00) - Budapest, Művelődési Szint (MüSzi) 
(Blaha Lujza tér 1.)
December 14. (Vasárnap) Animkarácsony 
(10:00-20:00) - Budapest, Millenáris Teátrum és 
D csarnok
December 20. (szombat): PlayIT karácsony 
(10:00-20:00) - Budapest, Millenáris Teátrum és 
D csarnok

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

A 2014-es Newtype Anime Awards győztesei.

Karakter Design díj: Kill la Kill: Sushio
Forgatókönyv:  Kill la Kill: Kazuki Nakashima
Mecha Design: Arpeggio of Blue Steel: Takehiko 
Matsumoto
Hangok: Kill la Kill
Nyitózene: “M@STERPIECE,” THE IDOLM@
STER MOVIE: Kagayaki no Mukogawa e!
Legjobb Kép (Film): THE IDOLM@STER MOVIE: 
Kagayaki no Mukogawa e!
Legjobb rendező: Atsushi Nishigori (THE 
IDOLM@STER MOVIE: Kagayaki no Mukogawa 
e!)
Legjobb Kabala: Yotaro (Arpeggio of Blue Steel)
Legjobb férfi karakter: Kirito (Sword Art On-
line II)
Legjobb női karakter: Haruka Amami, THE 
IDOLM@STER MOVIE: Kagayaki no Mukogawa 
e!
Férfi hang: Yuuki Kaji
Női hang: Eriko Nakamura
Legjobb kép (TV): Kill la Kill
Studio díj: A-1 Pictures

Rendezvények Newtype Anime Awards

Új Lupin III TV

Új Lupin III tv sorozat indul 2015 tavaszán. 
A helyszín Olaszország és San Marino lesz. A 
spin-off sorozatokat nem számolva 30 év után 
ez lesz a legújabb Lupin III sorozat.

A rendező Yano Yuuichirou (Kimi ni Todo-
ke) lesz, az animációt a Telecom Animation 
Film készíti, akik már dolgoztak egy Lupin 
specialon. A produkciós cég pedig a TMS En-
tertainment.

Kuroko manga folytatás

A Shounen Jump NEXT!-ben jelentették be, 
hogy a Kuroko no Basket manga folytatódni fog. 
Az új történet december 29-én debütál majd 
és az eredeti manga folytatása lesz. Az eredeti 
manga szeptember 1-jén ért véget.

Téli premierek
december:
2-án:
- Kanojo ga Flag o Orar-
etara (OVA)
3-án:
- Kono Danshi, Sekka ni 
Nayandemasu. (OVA)
6-án:
- Hoozuki no Reitetsu 
(OVA)
- The Last: Naruto the 
Movie (movie)
- Uchuu Senkan Yamato 
2199: Hoshi-Meguru 
Hakobune (movie)
9-én:
- Date a Live: Encore 
(OVA)
- Shingeki no Kyojin: 
Kuinaki Sentaku (OVA)
10-én:
- Persona 4 The Golden 
Animation (special)
13-án:
- Gekijouban Aikatsu! 
Idol Katsudou! (movie)
17-én:
- Tari Tari Special (spe-
cial)
- Yamada-kun to 7-nin 
no Majo (OVA)
19-én:
- Brothers Conflict 
(2014) (OVA)
- Hyakka Ryouran: Sam-
urai After (OVA)
20-án:
- Eiga Youkai Watch: 
Tanjou no Himitsu Da 
Nyan! (movie)
21-én:
- Ikkitousen: Extrava-
ganza Epoch (OVA)

Folytatódik a K. A jövőre érkező anime 
ott folytatja a történetet, ahol a film abba-
maradt. A rendező és karakter dizájner ezút-
tal is Shingo Suzuki lesz és szintén visszatér 
Yashiro Isana, Kuroh Yatogami és Neko 
szinkronhagja is. A stúdió is marad a GoRA 
× GoHands

A K: Missing King film BD megjelenése 
jövő áprilisban esedékes.

Jövőre lesz még K

// AniMagazinHirek

.

Új  Macross TV infók

A Macross hivatalos oldalán lepleztek le pár 
részletet az új tv sorozatról. A címe Macross 
Delta lesz.

A készítők már elkezdték keresni az új 
énekesnőt, aki majd az animében is énekel és 
december 1-jén kezdődnek a meghallgatások. 
Az anime egyébként 2067-ben fog játszódni. A 
Macross Frontier óta ez lesz az első tv sorozat.

http://anipalace.hu
http://anipalace.hu
http://facebook.com/AniPalace
http://facebook.com/AniPalace


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-28-

Folytatás a következő oldalon!

Egyéni díj: Seiji Kishi (Rendező: Angel Beats!, Ar-
peggio, Persona 4)

Különdíj: Kyoto Animation

Legjobb TV sorozat: Love Live! School Idol Project 
2nd season
Legjobb film: Mahou Shoujo Madoka Magica 3: 
Hangyaku no Monogatari
Legjobb főcímzene: Angela: Sidonia (Sidonia no 
Kishi)

A 2013-as Anime Mirai keretén belül 
készült el a Death Billiards a Madhouse 
műhelyében. A stúdió úgy gondolta, 
hogy megér a dolog egy anime soroza-
tot, ami jövőre kerül adásba a Nihon TV-
n, a címe Death Parade lesz. Az eredeti 
szerző Yuzuru Tachikawa.

19. Animation Kobe díj nyertesei

Attack on Titan – Marvell Avengers crossover

Sidonia és Blame anime

Filmes feldolgozást kap a Sidonia no Kishi. 
A film a sorozat recapja lesz néhány új jelenet-
tel és újravágott hanggal. A film márciusban 
kerül a japán mozikba és a 2. évadot a jövő 
tavaszi szezonban vetítik majd.

Ezen kívül a Blame! manga is újabb anime 
feldolgozást kap, szintén film formájában. A 
premier ebben az esetben is március. 

Death Billiards TV

Az Attack on Titan találkozott a Marvel 
univerzummal. Az alkotás november15-én 
érkezett és bemutatja, hogy küzdenek a 
Marvel Avengers szuperhősők a női titánnal 
New York utcáin.

24-én:
- DRAMAtical Murder: 
Data_x x_Transitor y 
(special)
- Gugure! Kokkuri-san 
Specials

26-án:
- Bokura wa Minna 
Kawaisou Special
- Edogawa Conan Shis-
sou Jiken: Shijou Saiaku 
no Futsukakan (special)

28-án:
- Kaitou Tenshi Twin An-
gel: Kyun Kyun Tokime-
ki Paradise!! (OVA)

30-án:
- Tales of Zestiria: 
Doushi no Yoake (spe-
cial)

31-én:
- Tantei Kageki Milky 
Holmes TD (TV)
- Tsukimonogatari: Yot-
sugi Doll (TV)

még decemberben:
- Soukyuu no Fafner: 
Dead Aggressor - Exo-
dus (TV)

január:

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

7-én:
- Witch Craft Works 
(2015) (OVA)
8-án:
- Ketsuekigata-kun! 2 
(TV)
- Pankis! 2 Jigen (TV)
9-én:
- Gekijouban Psycho-
Pass (movie)

Regény készül a legújabb Naruto film-
ből a The Last-ból. Az író Maruo Kyouzuka 
lesz és két nappal a film premiere után, 
december 8-án adják ki.

A kiadó egy rövid történetet is közzé-
tett. A Hold közelebb került a Földhöz és 
elkezdett szétesni, és darabkái a Földre 
esnek. Amikor a Föld a végéhez közeledik 
Hanabi Hyougát egy titokzazos ember 
elrabolja Konohából. Naruto, Sakura, Sai, 
Shikamaru és Hinata elindulnak megmen-
teni, hogy megoldják a problémát.

 Naruto – The Last regény

A Dragon Ball Z: Fukkatsu no F címre hallgató 
új film 2015 április 18-án kerül a mozikba. A film-
ben nem csak az előző film szereplői térnek vissza, 
hanem Freeza is. A történetben Freeza két társa 
a Földre érkezik, hogy a gömbökkel életre keltsék 
barátjukat.

Dragon Ball Z film

http://anipalace.hu
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10-én:
- Idolmaster: Cinderella 
Girls (TV)
11-én:
- Kuroko no Baske 
(2015) (TV)
31-én:
- Gekijouban Aoki 
Hagane no Arpeggio 
(movie)
még januárban:
- Aldnoah.Zero 2 (TV)
- Dog Days`` (TV)
- Durarara!!x2 Shou (TV)
- JoJo no Kimyou na 
Bouken: Stardust Cru-
saders (2015) (TV)
- Kami-sama Hajime-
mashita 2 (TV)
- Kantai Collection (TV)
- Q Transformers: 
Kaette Kita Convoy no 
Nazo
- Sengoku Musou (TV)
- Shounen Hollywood: 
Holly Stage for 50 (TV)
- Tokyo Ghoul 2 (TV)
- Yoru no Yatterman 
(TV)

február:
23-án:
- Hoozuki no Reitetsu 
OVA
25-én:
- Shirobako Specials
26-án:
- Diabolik Lovers OVA
még februárban
- Anime de Wakaru Shin-
ryounaika (ONA)
- Go! Princess Precure 
(TV)
- Hana to Alice: Satsujin 
Jiken (movie)

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, Yama-

moto 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 Keisu-
ke, 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, Okamoto 

Nobuhiko

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 kü-
lönleges képességét hasz-
nálja arra, hogy megakadá-
lyozza. Egynap üznetet kap 
Mihály arkangyaltól, mely 
szerint, ha elveszíti szüzes-
ségét, a varázsereje is meg-
szűnik. Egy gyönyörű an-
gyal, Ezékiel szemmeltartja 
Mariát, hogy az emberek 
előtt ne varázsoljon. 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

The Rolling Girls Seiken Tsukai no 
World Break

Az anime egy magá-
niskola 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, ro-
mantika, természetfeletti

Stúdió: Diomedea
Rendező: Inagaki Takayuki

Seiyuuk: Ishikawa Kaito, 
Uchida Maaya, Taketatsu 

Ayana, Ogura Yui

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 YukaKoufuku Graffiti

Egy középsulis srác, Ba-
sara mostoha testvéreket 
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

Juuou Mujin no 
Fafnir

A világ megváltozott, 
amióta a sárkányok megje-
lentek. Különleges, sárkány 
erővel rendelkező „D” lá-
nyok születtek. Mononobe 
Yuu, a világ egyetlen „D” 
fiúja, eltitkolva kilétét be-
iratkozik a „D” lányok isko-
lájába, ahol meglátja a mez-
telen Irist, később pedig 
kishúgával is találkozik...

Műfaj: fantasy, romantika, 
iskola

Stúdió: Diomedea
Rendező: Kusakawa Keizo

Seiyuuk: Hidaka Rina, 
Matsuoka Yoshitsugu, 

Numakura Manami

A történet Tomoya 
Akiról, egy középsulis ota-
ku srácról szól, aki rész-
munkaidőben dolgozik, 
hogy blu-rayen vehesse 
az animéket. Szeretne egy 
doujin játékot készíteni, de 
nem tud se jól rajzolni, se 
írni, ezért a suliból szerez 
magának hozzá segítő ke-
zeket. A lányokkal összeáll-
va egy játékot készítenek, 
melyet a Comic Marketen 
szeretnének majd eladni.

Hossz: 11 rész
Műfaj: vígjáték, dráma, 

romantika, iskola
Stúdió: A-1 Pictures

Rendező: Kamei Kanta
Seiyuuk: Matsuoka Yos-

hitsugu, Kayano Ai, Yasuno 
Kiyono, Oonishi Saori

Saenai Heroine no 
SodatekataJunketsu no Maria

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

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?
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