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Hírek Japánból

Sziget országi napló
Japán főbb hírei

Kiderült ki lesz az amerikai 
Death Note Live Action rendezője.

Már régóta tudtunk, hogy a Warner Bros megvette a Death Note jogait, nemrég a rendező személye is napvi-
lágra látott. A feladatot Shane Black kapta, aki eddig egyetlen, a Durr durr és csók című filmnél mutathatta 
meg mit tud, emellett a ő írta a Halálos Fegyver forgatókönyvét is. Ezt a megbízást ezúttal Anthony Bagarozzi 

és Charles Mondry teljesítette. Aztán, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége, azt senki nem tudja, a 
   szkeptikusok joggal járatják a szájukat, a legutóbbi holywoodi “szuperprodukció”, a 

      Dragon Ball Evolúció után. Mindenesetre a puding próbája az evés, úgyhogy 
várjuk a filmet.

Forrás: http://filmdroid.blog.hu

Panaszkodik Hirano Aya
Suzumiya Haruhi japán hangja, a népszerű seiyuu és énekesnő a Twitterén nyilatkozott a lemezkiadóról 
mely szerint az megakadályozza, hogy új számokat vegyen fel. Ennek okán, sem új albumot nem tud kiadni 
sem élő koncertet nem tart 2011-ben. Kivételt képez az áprilisban megjelenő válogatás lemez. Ez vélhetőleg 
vagy a szerződés eredménye vagy az ügynökség egyoldalú döntése de Hirano Aya nem nyilatkozott pon-
tosan erről. Ha ez igaz, akkor ez olyan valami, ami megfontolásra késztetheti a karrierjével kapcsolatban.   

forrás: Sankaku Complex

 Idén várható az új Code Geass
2011-ben végre viszont láthatjuk, az elmúlt évek egyik legsikeresebb anime sorozatának 
folytatását, ami a Code Geass: GAIDEN Bokoku no Akito címen fut. Bővebbet még nem lehet 
tudni, de egy teljesen új történetet fogunk kapni. A készítő stúdió természetesen a Sunrise maradt, és a 
karakterdizájnt is a Clamp fogja végezni, névszerint Kimura Takahiro, aki az előző sorozatokban már 
bizonyított. A rendezői székből ezúttal Akane Kazuki (Escaflown) fog dirigálni. Pontos dátumot 
szintén nem tudni, de már most valószínű, hogy méltán pályázhat az idei év legjobb alkotása címre. 

forrás: My Anime List / Anime News Network
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Ízelítő a tavaszi szezonból
Bizonyosan ebben az évben sem fogunk unatkozni, ugyanis az anime felhozatal idén tavaszra is tartogat

ígéretes címeket. Márciusban megkapjuk a Kampfer 2. évadját, ami egy két részes special, de remélhetőleg 
lezárja a sorozatot. Áprilisban újabb részekkel folytatódik a Gintama. Nem múlhat el év Yu-Gi-Oh sorozat 
nélkül, ezúttal a Zexal alcímet viselő évad osztja nekünk a lapokat. Jön a Maria X Holic: Alive, ami folytatja az 
első évad történéseit. Specialokból sem lesz hiány, márciusban lesz a Gundam Unicorn  OVA 3, és az Air Gear 
OVA 2. Áprilisban, egy-egy OAD-al bővül a Fairy Tales, és a Highschool of Dead és specialt kap a Kaichou wa 

Maid-sama. Film tekintetében, a Detective Conan új filmje a One Piece 3D és a 
          Ghost int he Shell – Solid State Society 3D lehet érdekes. Természetesen még jó pár anime 

fog indulni tavasszal, ezekről a forrás linkjén kereszt lehet tájékozódni.

Forrás: Moetron

A politika és a manga összecsap
Tokio kormányzója és a manga tiltás támogatója Shintaro Ishihara a minap arról beszélt, hogy a mai 

fiataloknak mennyire nincs kultúrájuk, ami főként a televíziónak, a mobiltelefonoknak és a számítógépnek 
köszönhető.Ishihara nemrég a következőket nyilatkozta: „három dolog bomlasztja a fiatalok társadalmát, a 
TV, a mobil, és a PC. Ezek a dolgok, ugyan lehetővé teszik, hogy egyszerre nagy mennyiségű információhoz 
jussanak hozzá, de ezek egyike sem egyeztethető össze a valódi kultúra fogalmával” Kisebb csoda lenne, ha 
megpróbálná lerombolni a japán anime és manga ipart, inkább azt szeretné, hogy a túl fiatalok ne olvassák a 

felnőtt tartalmakat. Mindazonáltal Ishihara csupán demonstrálni kívánja, hogy a 
saját oktatása hiányos volt és ez a trend kijavítandó.

forrás: Sankaku Complex

Segítsétek a katasztrófa súlytotta Japánt

A Magyar Vöröskereszt a pénzadományokat az alábbi számlaszámára várja:
Belföldi átutalás esetén:

K&H Bank 10405004-00026548-00000009
Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén:

IBAN: HU32 1040 5004 0002 6548 0000 0009
SWIFT kód: OKHBHUHB

“A közlemény rovatban mindenképpen kérjük feltüntetni:”JAPÁN””

További információ a Magyar Vöröskereszt honlapján.

Írta: Hirotaka


