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Miyavi koncert: 2014. március 24. 
(hétfő) - Barba Negra Music Club. 
Jegyár: 6900 Ft

Teen Top koncert: 2014. április 12. 
(szombat)- Petőfi Csarnok. Jegyár: 
45 euro (Első k-pop koncert Ma-
gyarországon.)

OSzAKE: 2014. április 12. (szom-
bat) - Medgyessy Ferenc Gimná-
zium és Művészeti Szakközépiskola, 
Debrecen. Jegyár: 1500 Ft

PlayIT: 2014. április 26. (szombat) - 
Syma Csarnok. Jegyár: 1800 Ft-tól.

Mondocon: 2014. április 26-27. 
(szombat-vasárnap) - Hungexpo. 
Jegyár: Csak kétnapos!!: 3500 Ft

Girugamesh koncert: 2014. május 
28. (szerda) - Club 202 Live Music 
Hall. Jegyár: 6900 Ft 

A Dengeki Game Fesztiválon 
bejelentették, hogy új tv-sorozat 
készül a Durararához. A rendezői 
székben ismét Omori Takahiro 
ül majd és a többi stábtag is visz-
szatér. A 2. évad a Studio Shuka 
berkeiben készül. Egyelőre nem 
tudni, hogy az előző évadot 
készítő Brians Base is besegít-e. 
Az új sorozat fél évvel az első után 
fog játszódni.                                                  

                                                  ANN

Rendezvények

DRRR!! 2

Osamu Tezuka díj
Az Osamu Tezuka emlékére létrehozott kultúrális díjat azok a mangák és alkotóik 

kapják, amik a legjobban továbbviszik a manga hagyományát. A nyerteseket április 
végén jelentik be, míg a díjat május 31-én adják át. A nívós jelölőbizottság idén a 
következőket találta a legjobbnak:

Igarashi Mikio - I 
Fujiko Fujio A - Ai… Shirisiomeshi Koro ni…
Arakawa Hiromu  - Silver Spoon
Umino Chica - March comes in like a lion
Miushiro Setona - Un chocolatier de I’amoir perdu
Isayama Hajime - Attack on Titan
Raiku Makoto - Animal Land
Yamagami Tatsuhiko és Igarashi Mikio - Hitsuji no Ki
Iwamoto Nao - Machi de Uwasa no Tengu no Ko
Kyou Machiko - Mitsuami no Kami-sama
          ANN

SAO 2 nyáron
Júliusban jön a korábban 

bejelentett Sword Art Online 2. 
Az anime az eredeti regény 5. és 
6. kötetét, a Phantom Bulletet 
dolgozza fel. 

                    Sankaku Complex A 2012-es sorozat után idén július 12-én 
egy film érkezik a K című animéhez K-Miss-
ing Kings címmel. A film folytatás lesz, mely-
ben Yatogami Kuroh és Neko a mesterüket, 
Shirót keresik. Azonban semmi nyomot nem 
találnak addig a napig, míg az útjukba nem 
kerül két Homra tag: Kamamoto Rikio és 
Kushina Anna, akiket épp üldöznek.

                                                                     ANN

Újra itt vannak a királyok

Hayate OVA

Berserk restart
A 2012 végén szüneteltetett 

Berserk manga visszatér. Az új 
fejezetet április 11-től olvashatják 
a rajongók. Ezidáig Miura Kentaro 
egy 6 fejezetes mangán, a Gigan-
tomaxián dolgozott, melynek 
témája egy háború Zeusz és Alcy-
oneus között.  

                                                   MAL

A Shounen Sunday legutób-
bi számában olvashattuk, hogy 
új OVA érkezik a Hayate no Go-
tokuhoz. Az OVA három részes 
lesz és a manga 41-43. köteteit 
dolgozza fel, az első rész június 
18-án érkezik. Ez a kis szössze-
net amúgy része a manga 10. 
évfordulójának. 

                                             MAL

Tavaszi anime pre-
mierek (a kimaradt 

TV sorozatok a 
későbbi oldalakon 
kerülnek bemuta-

tásra):

március:
1-jén:
- Harmonie (Film)
- Kuro no Sumika -Chro-
nus- (Film)
- Ookii 1 Nensei to Chii-
sana 2 Nensei (Film)
- Parol no Mirai Shima 
(Film)

8-án:
- Hakuouki Movie 2: Shi-
kon Soukyuu (Film)
- Pretty Rhythm All 
Stars Selection Prism 
Show?Best Ten Movie 
(Film)

9-én:
- Cardfight!! Vanguard: 
Legion Mate-hen (TV)
10-én:
- Nandaka Velonica (TV)
- Washimo (TV)
- Yuusha ni Narenakatta
Ore wa Shibushibu 
Shuushoku wo Ketsui 
Shimashita. (OAD)

12-én:
- Mitsuwano (OVA)
- Sekai de Ichiban 
Tsuyoku Naritai! (BD)

15-én:
- Precure All Stars New 
Stage 3: Eien no Tomo-
dachi (Film)
- Sekaiichi Hatsukoi 
Movie: Yokozawa 
Takafumi no Baai (Film)
- Sekaiichi Hatsukoi: 
Valentine-hen (SP)
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17-én:
- Kimi no Iru Machi 
(OAD)

19-én:
- Chuunibyou demo Koi 
ga Shitai! Ren (BD)
- Mikakunin de Shin-
koukei: Mite. Are ga 
Watashitachi no Tomat-
teiru Ryokan yo. (BD)
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! (BD)

21-én:
- Sengoku Musou SP: 
Sanada no Shou (SP)

22-én:
- Keroro (TV)

26-án:
- Choujigen Game Nep-
tune: The Animation 
(BD)
- Freezing Vibration 
Specials (BD)
- Kobayashi ga Kawai 
Sugite Tsurai!! (OAD)
- Little Busters! EX (BD)
- Machine-Doll wa Kizu-
tsukanai (BD)

27-én:
- Puchimas!!: Petit 
iDOLM@STER (OAD)
- Toaru Kagaku no Rail-
gun S – Daiji na Koto wa 
Zenbu Sentou ni Oso-
watta (OVA)

28-án:
- Mikakunin de Shin-
koukei (OAD)

29-én:
- Vanquished Queens: 
Numachi no Majo Wer-
bellia (OVA)

Tavaszi szezonajánló - 
                                Néhány anime sorozat rövid bemutatása

április 3-án

Akuma no Riddle

A történet a Myoujou 
Akadémián, egy bent-
lakásos magániskolában 
játszódik, ahová csak lányok 
járnak. Az egyik osztályba 
járó Ichinose Harut 12 bér-
gyilkos diák akarja megölni, 
a gyilkosok sorát pedig egy 
új cserediák, Azuma Tokaku 
is gyarapítja. Azonban az új 
lány egyre közelebb kerül 
Haruhoz...

Hossz: 13 rész
Műfaj: akció, iskola, yuri

Stúdió: Diomedea
Rendező: Kusakawa Keizo

Seiyuuk: Suwa Ayaka, 
Kanemoto Hisako, Ootsu-

bo Yuka, Arakawa Miho

Bokura wa Minna 
Kawaisou

Usa, a középsulis diák 
próbál a saját lábára állni, 
így szüleitől új lakásba 
költözik. Az új helyhez 
tartozik egy perverz, 
kislányokat kedvelő szo-
batárs és egy Ritsu nevű 
barátnőjelölt, aki ugyanab-
ban az épületben lakik.

Műfaj: vígjáték, romantika, 
iskola, slice of life

Stúdió: Brains Base
Rendező: Miya Shigeyuki
Seiyuuk: Hanazawa Kana, 
Iguchi Yuuichi, Kobayashi 

Sanae, Satou Rina

Inugami-san to 
Nekoyama-san

április 4-én

Adott két lány: Ne-
koyama Suzu, a félénk, 
szégyenlős tsundere, 
aki szereti a kutyákat és 
Inugami Yachiyo, a mazo-
hista, üresfejű, aki szereti 
a macskákat. A lányok ta-
lálkozásuktól kezdve 
vonzzák egymást. Inugami 
közeledésére azonban 
Nekoyama szégyenlősen 
reagál... Így barátnőjüknek, 
Akinak kell néha rendet 
tenni köztük.

Hossz: 12 rész
Műfaj: vígjáték, suli, 

shoujo ai
Stúdió: Seven

Rendező: Nagai Shinpei
Seiyuuk: Uesaka Sumire, 

Touyama Nao

Selector Infected 
Wixoss

Remény, vágy, kapzsi-
ság. Ezek az érzések la-
koznak a lányok szívében, 
kiket felemészt egy veszé-
lyes játék örvénye...

Hossz: 12 rész
Műfaj: játék, pszichológia

Stúdió: J.C.Staff
Rendező: Satou Takuya

Seiyuuk: Akasaki Chinatsu, 
Kakuma Ai, Sakura Ayane, 

Kobayashi Yuusuke

Sidonia no Kishi

Ezer éve, hogy Gauna, egy külö-
nös idegen faj elpusztította a nap-
rendszert. Az emberiség egy része 
sikeresen elmenekült a “mag hajók” 
segítségével. Egyik ilyen űrhajó a 
Sidonia, ahol a fiatal Tanikaze Na-
gate is nevelkedett. A fiú a hatalmas 
Gardes robotok egyik pilótája és 
rábízzák a legendás egység, a Tsugu-
mori vezetését. Nagate és társai fel-
teszik éltüket a Gauna elleni végső 
csatára. Cél az emberiség túlélése.

Műfaj: akció, fantasy, természet-
feletti, seinen

Stúdió: Polygon Pictures
Rendező: Shizuno Koubun

Seiyuuk: Toyosaki Aki, Ohsaka 
Ryota, Arai Satomi, Kitamura Eri

http://anipalace.hu
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április:
1-jén:
- Majin Bone (TV)
- Puchimas!!: Petit Petit 
iDOLM@STER (ONA)

2-án:
- Disk Wars: Avengers 
(TV)
- KutsuDaru (TV)

3-án:
- 12-sai. (OAD)
- Blade and Soul (TV)

4-én:
- JoJo’s Bizarre Adven-
ture Part 3: Stardust 
Crusaders (TV)
- Mushishi Zoku Shou 
(TV)

5-én:
- Fairy Tail (2014) (TV)
- Kindaichi Shounen 
no Jikenbo R (Returns) 
(TV)
- Kin’iro no Chord: 
BluedSky (TV)
- Lady Jewelpet (TV)
- Pretty Rhythm: All Star 
Selection (TV)

6-án:
- Abarenbou Kishi!! Ma-
tsutarou (TV)
- Break Blade (2014) 
(TV)
- Dragonball Z Kai – Ma-
jin Buu Arc (TV)
- Love Live! School Idol 
Project 2nd Season (TV)
- Yu-Gi-Oh! Arc-V (TV)

7-én:
- Dragon Collection (TV)
- Hero Bank (TV)
- Monster Retsuden 
Oreca Battle (TV)

Maruo Eiitirou (Ei-chan) 
a kitűnő tanuló rájön, hogy 
hiányzik éltéből a test-
mozgás. Meglátja a tenisz 
klub hirdetését és úgy 
dönt, benéz hozzájuk. A 
tapasztalatlan fiút hamar 
rabul ejti a sport, és egy 
csinos teniszező lánnyal, 
Natsuval is megismerkedik.

Hossz: 25 rész
Műfaj: romantika, iskola, 

shounen, sport
Stúdió: Studio Pierrot

Rendező: Murata 
Masahiko

Seiyuuk: Murata Taishi, 
Kotobuki Minako

Baby Steps

Kamigami no Asobi

Kusanagi Yui azt a megbízást 
kapja Zeustól, az iskolát alapító 
istentől, hogy tanítsa meg a fiatal 
és jóképű isteneket a szerelem 
jelentésére. Erre azért van szük-
ség, hogy megszűnjenek a negatív 
hatások az istenek és az emberek 
világa között.

Műfaj: fantasy, romantika, shoujo, 
hárem

Stúdió: Brains Base
Seiyuuk: Irino Miyu, Ono Daisuke, 

Morikawa Toshiyuki, Kamiya 
Hiroshi

Kenzen Robo 
Daimidaler

A középsulis Madanabashi Kouichi Hi-Ero részecskéivel egy robo-
tot, a Daimidalert képes irányítani. A fiú ezen ereje lányok tapizásából 
fakad. Kouichi hatalmával szembeszáll az emberiséget aggasztó 
Pingvin Birodalom ellen, ebben segédkezik Sonan Kyouko is, a miszti-
kus Herceg Szépségszalon Szervezettől.

Műfaj: vígjáték, ecchi, mecha, seinen
Stúdió: TNK

Rendező: Yanagisawa Tetsuya
Seiyuuk: Shimazaki Nobunaga, Hikasa Yoko, Suzaki Aya

Az Ansarivan Dragonar Aka-
démia tanulóinak gyerekjáték 
megszelídíteni és megülni egy 
sárkányt, kivéve az elsős Ash 
Blake-nek, akinek még egy sem 
jelent meg. Ash tehát nevetség 
tárgya, egy nap azonban feléb-
red az ő sárkánya is, méghozzá 
gyönyörű lányként. Viszont 
csak most jön a neheze. A lány 
kijelenti, hogy ő a mester, Ash 
pedig a szolgája... így elég nehéz 
lesz a sárkányon lovagolni...

Műfaj: vígjáték, ecchi, fantasy, 
iskola

Stúdió: C-Station
Rendező: Tada Shunsuke

Seiyuuk: Ise Mariya, Takahashi 
Kouji, Sakura Ayane, Inoue 

Marina

Soredemo Sekai wa 
Utsukushii

Seikoku no
 Dragonar

Nike az Eső birodalom 
hercegnője, képessége az eső 
irányítása. A lány kénytelen 
házasságot kötni a fiatalabb 
Liviusszal, a Nap királyság 
uralkodójával. Livius hirtelen 
arra kéri Nikét, hogy esőt 
fakasszon, de mivel a lány 
ezt megtagadja, börtönbe 
kerül... A történet kettőjük 
kapcsolatát mutatja be, idővel 
névházasságukból valódi ér-
zelmek születnek.

Műfaj: kaland, fantasy, roman-
tika, shoujo

Stúdió: Studio Pierrot
Rendező: Kamegaki Hajime

Seiyuuk: Shimazaki Nobunaga, 
Maeda Rena, Sugita Tomoka-

zu, Namikawa Daisuke

április 6-án

Captain Earth

Daichi Manatsu a nyári 
szünete előtti éjjel egy 
különös szivárványt lát le-
begni az égen a Seed sziget 
fölött, így odamerészkedik.  
Eszébe jut, hogy már ko-
rábban is látta ezt... Az 
apja misztikus halálának 
valamint egy fiú és egy lány 
csatájának emlékével Daiji 
a szigetre érkezik, miköz-
ben az „Earth Engine” (Föld 
motor) épület riasztója 
elromlik. Valaki azt kérdezi 
tőle: “te kapitány vagy?” az 
Uránuszról érkező Kiltgang 
robotoké? A csata kezdetét 
veszi…

Műfaj: akció, mecha, sci-fi
Stúdió: Bones

Rendező: Igarashi Takuya
Seiyuuk: Kamiya Hiroshi, 

Irino Miyu, Kayano Ai, 
Hidaka Rina

http://anipalace.hu
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Gokukoku no 
Brynhildr

Murakami Ryouta nem
tudja elfelejteni egy bale-
setben meghalt gyerekkori 
barátját. A lánynak azt az 
ígéretet tette, hogy be-
bizonyítja az idegenek lé-
tezését, így azóta is az eget 
kémleli. Egy nap osztályába 
új cserediák érkezik, aki 
amellett, hogy hasonlít 
elvesztett barátjára, ugyan-
azt a nevet is viseli. A lány, 
Kuroha Neko egy kísérleti 
laborból menekült ide, és 
különleges képessége, 
hogy megjósolja a jövőt.

Műfaj: misztikum, dráma, 
fantasy, sci-fi, seinen

Stúdió: Arms
Rendező: Imaizumi Kenichi

Seiyuuk: Taneda Risa, 
Ohsaka Ryota, Ichimichi 

Mao, Suzaki Aya

Haikyuu!!

Fujimiya Kaori állandóan 
egyedül van, mert min-
den emléke, a barátaival 
töltött időt is beleértve 
hétfőnként eltűnik. De 
Hase Yuuki ennek ellenére 
is a barátja szeretne lenni…

Műfaj: iskola
Stúdió: Brains Base

Rendező: Iwasaki Tarou
Seiyuuk: Amamiya Sora, 

Yamaya Yoshitaka, Hosoya 
Yoshitaka, Ookubo Rumi

A középsulis fiúnak, 
Hatate Sotának az a külön-
leges képessége, hogy 
zászlókat lát mások feje 
fölött. Pl. barátság, sze-
relem, halál zászlókat, 
amik jövőbeli eseményekre 
utalnak. A képessége miatt 
elkerüli a barátkozást, négy 
gyönyörű lány azonban 
érdeklődik iránta, akikkel 
egy kollégiumba kerül.

Műfaj: vígjáték, romantika, 
iskola, hárem

Stúdió: Hoods Entertain-
ment

Rendező: Watanabe 
Ayumu

Seiyuuk: Kido Ibuki Ohsaka 
Ryota, Kayano Ai, Asumi 

Kana

Isshuukan Friends.

Hinata Shouyou a röp-
labda szerelmese, viszont 
a klubjában nincsenek 
más tagok. Mikor mégis 
lehetősége nyílik játszani 
egy középsulis meccsen, a 
nagymenő játékos, Kage-
yama Tobio könnyedén 
legyőzi. Hogy Hinata 
megbosszulja vereségét, 
jelentkezik a Karasuno röpi 
klubba, melynek riválisa, 
Kageyama is tagja.

Műfaj: shounen, sport
Stúdió: Production I.G
Rendező: Mitsunaka 

Susumu
Seiyuuk: Murase Ayumu, 

Ishikawa Kaito, Hosoya 
Yoshimasa, Masuda Toshiki

Kanojo ga Flag wo 
Oraretara

8-án:
- Kakko-Kawaii Sengen! 
(OAD)
- Mahou Shoujo Taisen 
(TV)
- Soul Eater Not! (TV)

9-én:
- Attack on Titan (OAD)
- Tenkai Knights (TV)

10-én:
- Ryuugajou Nanana no 
Maizoukin (TV)

11-én:
- Date A Live II (TV)

12-én:
- Sekai de Ichiban 
Tsuyoku Naritai! (BD)

16-án:
- Nameko-ke no 
Ichizoku (OVA)
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! (BD)

19-én:
- Crayon Shin-chan 
Movie 22: Gachinko! 
Gyakushuu no Robo To-
chan (Film)
- Detective Conan 
Movie 18: The Sniper 
from Another Dimen-
sion (Film)

23-án:
- Little Busters! EX (BD)
- xxxHolic: Rei (OVA)

25-én:
- Freezing Vibration 
Specials (BD)
- Machine-Doll wa Kizu-
tsukanai (BD)

A mágia nem legenda 
vagy tündérmese, ha-
nem valós technológia 
már időtlen idők óta. 
Tehát a természetfeletti 
erőt birtoklókat mágia 
technikusoknak is nevez-
hetjük, akik számára külön 
középiskola és egyetem is 
működik. Az anime fő-
szereplői egy testvérpár, 
a detektív Tatsuya és 
tökéletes húga Miyuki, akik 
szintén a mágia középsuli 
diákjai.

Műfaj: mágia, romantika, 
iskola, sci-fi, shounen, 

természetfeletti
Stúdió: Madhouse

Rendező: Ono Manabu
Seiyuuk: Hayami Saori, Na-
kamura Yuuichi, Uchiyama 

Yumi, Kimura Ryouhei

Mahouka Koukou 
no Rettousei

Folytatás a következő oldalon!
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Mangaka-san to 
Assistant-san to
A történet egy perverz 

mangakáról, Aito Yuukiról 
és asszisztenséről, Ashisu 
Sahotoról szól. Mivel Yuuki 
tapasztalatlan, és nehezen 
képzeli el karakterei érzé-
seit, Sahoto segítségét kéri. 
A nő így referenciaként 
szolgál és bevezeti őt a dol-
gok rejtelmeibe, pl. engedi, 
hogy a mangaka megfogja 
a melleit…

Műfaj: vígjáték, ecchi, 
hárem, slice of life, seinen

Stúdió: Zexcs
Seiyuuk: Matsuoka 

Yoshitsugu, Hayami Saori, 
Kugimiya Rie

Black Bullet

Acura Toru a 20 éves 
nyugdíjazott katona lesze-
relése óta nem találja az 
életcélját. Találkozik Tra-
bant Chaikával, a 14 éves 
boszorkánnyal, és követi őt 
abban a reményben, hogy 
ismét magára talál. Velük 
utazik Toru nővére is, aki a 
fiú jövedelemforrása.

Műfaj: akció, kaland, vígjá-
ték, fantasy, romantika, 

shounen
Stúdió: Bones

Rendező: Masui Soichi
Seiyuuk: Majima Junji, Hara 

Yuuko, Anzai Chika, Saito 
Chiwa

A történet egy neet, 
hikikomori, gamer testvér-
párról Shiróról és Soráról 
szól, akik a valóságot egy 
vacak játéknak tartják. A 
két gémert megidézi egy 
alternatív világ istene, ahol 
egyetlen törvény van: min-
dent a játékok határoznak 
meg. A fiatalok feladata, 
hogy megmentsék a más 
fajok által egyetlen város-
ba zárt emberiséget. Vajon 
sikerül nekik?

Műfaj: kaland, vígjáték, 
ecchi, fantasy, természet-

feletti
Stúdió: Madhouse

Rendező: Ishizuka Atsuko
Seiyuuk: Matsuoka Yoshi-
tsugu, Kayano Ai, Hikasa 

Yoko, Tamura Yukari

Hitsugi no Chaika

A közeljövőben az em-
bereket legyőzik a Gastrea 
paraziták. Rentaro, a fiatal 
középsulis a civil szervezet 
tagja, mely harcol a különös 
faj ellen. Partnere Enju a 
koraérett lány, különleges 
képességükkel egymás-
után vívják a csatákat, 
majd egy titkos küldetést 
kapnak. Cél Tokió elpusztí-
tásának megakadályozása.

Műfaj: akció, misztikum, 
sci-fi, seinen

Stúdió: Kinema Citrus
Rendező: Kojima Masayuki
Seiyuuk: Hidaka Rina, Kaji 
Yuki, Kurosawa Tomoyo, 

Horie Yui

No Game No Life

április 7-én
26-án:
- Sora no Otoshimono 
Final: Eternal My Mas-
ter (Film)
- Tamako Love Story 
(Film)

Még áprilisban:
- GJ-bu@ (SP)
- Himitsu Kessha Taka 
no Tsume EX (TV)

májusban:
12-én:
- Sekai de Ichiban 
Tsuyoku Naritai! (BD)

16-án:
- Magi: Sinbad no Bouk-
en (OAD)
- Seitokai Yakuindomo 
(OVA)

17-én:
- Mobile Suit Gundam 
Unicorn episode 7 
(Film)

20-án:
- Ore no Nounai Sen-
takushi ga, Gakuen 
Lovecome o Zenryoku 
de Jama Shiteiru (OAD)

21-én:
- Yozakura Quartet: 
Yoza-Quar! (BD)

24-én:
- Yuuto-kun ga Iku Mo-
vie (Film)

26-án:
- Wild Adapter (OVA)

28-án:
- Freezing Vibration 
Specials (BD)
- Machine-Doll wa Kizu-
tsukanai (BD)
- Little Busters! EX (BD)

április 8-án április 9-én

A világ rengeteg 
alkonya után a végéhez 
közeledik. Megakadályozni 
csak a régi alkimista tech-
nológiával lehet, melyet 
az emberek szeretnének 
újraalkotni, megismerni. 
Centrál városában él Logy, 
a fiatal alkimista, aki áthe-
lyezését kéri a Fejlesztési 
Minisztériumhoz. Itt egy 
Escha nevű lánnyal ígére-
tet tesznek, hogy erejüket 
használva sikerre viszik a 
régi erő megszerzésének 
tervét, és véget vetnek az 
alkonyatnak.

Műfaj: fantasy
Stúdió: Studio Gokumi

Rendező: Iwasaki Yoshiaki
Seiyuuk: Ishikawa Kaito, 

Murakawa Rie, Koshimizu 
Ami, Yamamura Hibiku

Escha & Logy no Atelier: 
Tasogare no Sora no 

Renkinjutsushi

április 10-én

Folytatás a következő oldalon!

http://anipalace.hu
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Fuuun Ishin 
Dai☆Shogun

A késő Edó-korban 
a tengerentúlról fekete 
hajók érkeznek, de a hatal-
mas Onigami robot, mely 
az ókor óta létezik, elűzi 
őket, így az ország végleg 
kizárja a külföldieket. Az 
igazi történet 1868-ban, 
egy olyan Japánban veszi 
kezdetét, melyben a Mei-
dzsi restauráció sosem 
történt meg. A szlogen 
szerint: „Én lehetek a világ 
legnagyobb embere, mert 
szűz vagyok!”

Műfaj: akció, történelem, 
mecha

Stúdió: J.C.Staff
Rendező: Watanabe 

Takashi
Seiyuuk: Tamura Yukari, 

Kawasumi Ayako, Kakihara 
Tetsuya, Ogihara Hideki

Gochuumon wa 
Usagi Desu ka?

Tsukimoto Makoto 
(Smile), a csendes közép-
sulis és barátja a hangos, 
energikus Yukata Hoshino 
(Peco) az asztali tenisz 
klub tagjai. Mindketten 
tehetségesek, de sze-
mélyiségük miatt min-
dig Pecoé a győzelem. 
Tanáruk azonban felismeri 
Smile tehetségét, és azon 
munkálkodik, hogy megvál-
toztassa a fiú játékstílusát.

Hossz: 11 rész
Műfaj: sport, seinen

Stúdió: Tatsunoko Produc-
tions

Rendező: Yuasa Masaaki
Seiyuuk: Uchiyama Kouki, 
Nozawa Masako, Sakuya 

Shunsuke

A kocka Kisaragi Shin-
taro már két éve bezárkó-
zott a szobájába. Korábban 
egy Ene nevű virtuális lány 
jelent meg a monitorján, 
amikor egy furcsa névtelen 
e-mailt kapott. Egy nap Ene 
tönkretette a fiú gépét, 
aki így két év után először 
kimozdult otthonról…
Rögtön egy balhéba ke-
veredik és megismerkedik 
egy különleges csoporttal, 
a Mekakushi Dannal.

Hossz: 11 rész
Műfaj: vígjáték, romantika, 

sci-fi, természetfeletti
Stúdió: Shaft

Rendező: Iwakami 
Atsuhiro

Seiyuuk: Togashi Misuzu, 
Asumi Kana, Tachibana 
Shinnosuke, Kaida Yuko

Ping Pong 
The Animation

Cocoa egy nap megér-
kezik és beköltözik a Nyu-
sziház kávézóba. Itt sok 
lánnyal ismerkedik meg: a 
vékony és menő Chinóval, 
az erőszakos és katonás 
Lize-zel, a formabontó 
és hamisítatlan Chiyóval, 
valamint az átlagos, de mél-
tóságteljes Sharóval.

Műfaj: vígjáték, slice of life
Stúdió: White Fox

Rendező: Hashimoto 
Hiroyuki

Seiyuuk: Sakura Ayane, Mi-
nase Inori, Uchida Maaya, 

Taneda Risa

Mekaku City Actors

április 12-én

A történet két középsulis 
lányról, Nanakóról és Yukariról 
szól, akik városi idollá, helyi 
sztárrá válnak Nanako nagy-
bátyjának kérésére. Interjút és 
koncertet adnak, tévében sze-
repelnek, fizetésüket pedig a 
városi adóból kapják.

Műfaj: vígjáték, seinen
Stúdió: Feel

Rendező: Nawa Munenori
Seiyuuk: Misawa Sachika, 

Itou Miku

Még áprilisban:

Futsuu no Joshikou-
sei ga [Locodol] 

Yattemita.

Sudden Death

Koume egy magánisko-
lában tanul. Barátjától, Sasu-
gától azt hallja, ha belép a tea 
ceremónia klubba, akkor nas-
solhat. Így két osztálytársuk-
kal, Mikaeruval és Momijivel 
együtt csatlakozik a klubhoz…

Műfaj: vígjáték, iskola, slice 
of life

Stúdió: Gainax

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!
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