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Május 28 (szerda): Girgamesh koncert - Club 
202, Budapest 18:00-21:00
Június 7 (szombat): VII. Japán piknik 2 - 
Nagyvárad, Bihar, Románia
Június 21 (szombat): Conpót 2-Anime piac - Mű-
velődési Szint (Müszi), Budapest, 15:00-20:00, 
Belépő 500 Ft, Pultbérlés 3000 Ft.
Június 28 (szombat): Nippon Expo - Expo Cen-
ter, Pécs (Megyeri út 72.) 10:00 – 19:00  Plakát
Július 19 (szombat): Nyári Mondocon - Hungex-
po, Budapest, 10:00-22:00

Visszatér az Ikkitousen! Még az idén érkezik 
a folytatás és nem ez lesz a vége. A formátuma 
még ismeretlen, de akik mégsem tudnak várni,
azoknak a közeljövőben érkezik az első három 
évad Blu-rayes kiadása.

Rendezvények Harcos csajok akcióban

Tokyo Anime Award

A rendezvény hivatalos oldalán tették közzé a 
Tokió Anime Award idei győzteseit.

Az év animációja:
Kaze Tachinu (Film)
Shingeki no Kyojin (Television)
Továbbá megérdemelten kapott még díjjat:
Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Han-
gyaku no Monogatari (Film)
Uchuu Kyoudai (Television)
Anime Rajongói díj: Danball Senki Wars

Legjobb Rendező: Tetsurou Araki (Shingeki no 
Kyojin)
Legjobb eredeti történet: Hayao Miyazaki 
(Kaze Tachinu)
Legjobb forgatókönyv: Yasuko Kobayashi 
(Shingeki no Kyojin), Reiko Yoshida (Kimi no 
Iru Machi)
Legjobb képi rendező: Youji Takeshige (Kaze 
Tachinu)
Legjobb karakter dizájner, mecha dizájn: 
Sushio (Kill la Kill)
Legjobb szinkronszínész: Hideaki Anno (Kaze 
Tachinu)
Legjobb zene: Hiroyuki Sawano (Shingeki no 
Kyojin)
Legjobb animátor: Kitarou Kousaka (Kaze Ta-
chinu)

Jön az új Macross TV

Kanto régióban újra vetítették a Macross 
Frontiert és mikor véget ért egy kis videóban 
közölték, hogy új tv sorozat érkezik a Macross 
franchise-hoz. Egyenlőre még semmi konkré-
tumot nem tudni. Azt később közlik. A Macross 
cím 1982 óta három tv sorozattal rendelkezik.

Visszatér a Hunter x Hunter manga. 
Togashi Yoshihiro mangája 2012 már-
ciusa óta szünetelt. A folytatás június 
2-án érkezik. A Suiesiha és a Viz Media 
bejelentette, hogy a japán és az angol 
változat párhuzamosan fog futni. A man-
gából két anime sorozat készült, amiből 
az egyik 2011 óta fut, van két film is és 
sok-sok OVA.

Hunter x Hunter

Június:

7-én:
- Persona 3 the Movie 
2 (Film)
- Tamayura: More Agg-
ressive (OVA)

18-án:
- Hayate no Gotoku! 
(2014) (OVA)

21-én:
- Lupin the IIIrd: Jigen 
Daisuke no Bohyou 
(film)
- Saint Seiya: Legend of 
Sanctuary (film)

22-én:
- Kuroko no Basuke: 
Mou Ikkai Yarimasen ka 
(OVA)

25-én:
- Little Busters! EX 
(OAD)
- Blade & Soul (OVA)

26-án:
- Inari, Konkon, Koi Iro-
ha. OAD (OVA)

28-án:
- Ghost in the Shell: Ari-
se - Border:3 (Film)

30-án:
- Saikin, Imouto no You-
su ga Chotto Okashiin-
da ga. (OAD)

Július:

2-án:
- Kyoukai no Kanata 
(OVA)

Hírek // Animagazin
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Új Ghibli film érkezik a nyáron. Joan G. Robin-
son az angol gyerekregény író tollából származó 
When Marnie Was There (Omoide no Marnie) 
kerül adaptálásra. A film sokmindenben lesz 
első, vagyis rendkívüli. Először is ez lesz az első 
olyan film a stúidótól, amiben két női főszereplő 
lesz, és mindkét színésznőnek ez lesz az első ani-
me szerepe. Az egyik Takatsuki Sara (Otomen, 
GTO), a másik Arimura Kasumi (Hagane no On-
nan, Clover). Szintén ez lesz az első olyan Ghibli 
film, aminek a főcímdala teljesen angol lesz. A 
dalt Priscilla Ahn írja és adja majd elő. És végül 
ez lesz az első film Miyazaki Hayao nyugdíjbame-
netele óta.
Bővebben a történetről: Annának nincs barátja, 
amíg nem találkozik Marnie-val a homokdünék 
között. Ám Marnie kicsit más. Ez egy hangu-
latos szellemtörténet barátságról, családról, 
magányról. Anna nevelőszülőkkel él de elküldik 
Norfolkba, hogy az idős Mr és Mrs Peggel éljen. 
Amikor a tengerparton szaladgál, akkor találko-
zik Marnie-val és ő lesz Anna első barátja. Majd 
egy nap Marnie eltűnik. Egy új család Lindsay-ék 
költöznek a környékre. Anna, aki sok mindent ta-
nult a baráságról, összeismerkedik Lindsayékkel 
és különös igazságot tud meg Marnie-ról.
A rendező Yonebayashi Hirmasa lesz, akinek az 
Arrietty után ez a második filmje és a helyszín 
Nagy-Britannia helyett Hokkaido lesz.
A film július 19-én érkezik.

A Központi Szabó Ervin Könyvtár közzétette 
a 2013-ban legnépszerűbb kötetek tizes listáját. 
Eszerint tavaly 3 manga is bekerült a leggyak-
rabban kölcsönzött kötetek elit csoportjába. 
Külön érdekesség, hogy a többi 7 könyv nem 
szórakoztató jellegű, annak köszönhették a jó 
helyezést, hogy a hallgatóknak szükségük volt 
rájuk a vizsgáikhoz.
A Teljes lista:

1. Magyar Százasok
2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába
3. Earl R. Babbie: A társadalomtudomány kuta-
tási gyakorlata
4. Elliot Aronson: A társas lény
5. Óba Tsugumi: Death Note
6. Pszichológia
7. Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszicho-
lógiája
8. Youn In-Wan: Árnybíró
9. Eric Berne: Emberi játszmák
10. Yazawa Ai: Nana

Ghibli Menő a könyvtári manga Tezuka és a Google

A Google Cultural Institute egy olyan Goog-
le szolgáltatás, amely segítségével különböző 
művészeti alkotásokat, kiállításokat, emlék-
műveket vagy egyéb kulturális okokból fontos 
helyszíneket tekinthetünk meg. Az Astroboy 
manga megjelenésének 60. évfordulója alkal-
mából mostantól egy híres mangaka, Osamu 
Tezuka rajzai, mangarészletei is megtekinthe-
tők az oldalon. Ő az első mangaka, akit ez a 
megtiszteltetés ért.

Osamu Tezuka kivételesen termékeny és 
sikeres mangaka volt. 1928-ban született, 
1989-ben hunyt el. Élete 60 éve alatt 700 man-
gát készített.

Az Astroboy volt a legismertebb és leg-
sikeresebb közülük, amely egy “szuperhős” 
kisfiúról szól, aki nem valamilyen csoda folytán 
kapta szuperképességét, hanem tudományos 
alapon dolgozza ki azokat. És amerikai társaival 
ellentétben nem az igazságért, hanem a világ-
békéért dolgozik.

De egyéb mangacímek is ismerősen cseng-
hetnek: Black Jack (egy orvosról szól), Kimba 
the White Lion (Kimba, a fehér oroszlán), Pho-
enix (Hi No Tori), Princess Knight, Unico, mes-
sage to Adolf (a második világháborút meg-
előző éveiben játszódik és 3 Adolf nevű férfi 
életét mutatja be: egy német férfiét, egy né-
metországi zsidó férfiét és a diktátor Hitlerét), 
Buddha (Buddha életének újraértelmezése).

Bakuman live action

Live Action adaptáció készül a Bakuman 
mangából. A film várhatóan 2015-ben kerül 
a mozikba. A rendező Oone Hitoshi lesz és a 
filmben szereplő mangákat Obata Takeshi fogja 
rajzolni. A népszerű mangából 2010 és 2013 kö-
zött három animesorozat is készült. A filmben 
Satoh Takeru fogja játszani Mashiro Moritakát, 
Takagi Akitot pedig Kamiki Ryunosouke.

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)

7-én:
- Witch Craft Works 
(OVA)

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

15-én:
- Appleseed Alpha 
(OVA)

16-án:
- Nameko-ke no Ichizo-
ku 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)
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Még júliusban:

- Ai Mai Mii (2014) (TV)
- Fate/Kaleid Liner Pris-
ma Illya Zwei! (TV)
- Free! Eternal Summer 
(TV)
- Kuroshitsuji: Book of 
Circus (TV)
- Minarai Diva (TV)
- Persona 4 The Golden 
Animation (TV)
- Re: Hamatora (TV)
- Space Dandy 2 (TV)
- Strange+ 2 (TV)
- Yama no Susume: Se-
cond Season (TV)
- Yami Shibai 2nd Sea-
son (TV)

Augusztus:

8-án:
- Stand By Me Dora-
emon (Film)

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

16-án:
- Hanamonogatari (TV)

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

27-én:
- Blade & Soul (OVA)

29-én:
- Mujaki no Rakuen 
(OVA)

Még augusztusban:
- Medamayaki no Kimi 
Itsu Tsubusu? (TV)
- Terra Formars: Bugs2 
2599 (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, szűz-
lány köthet szerződést egy 
szellemmel. Az Areisha 
akadémia nemes családok 
szüzeit képzi erre a fela-
datra. 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 kal-

ligráfus, Handa megüti egy 
híres kortársát, így bünte-
tésként 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 bejáratiajtót; 
idegesítő gyerekek, akik 
játszótérnek használják az 
otthonát, stb. Ez egy ked-
ves 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, Se-
kiya Narut. Annak ellenére, 
hogy hősnőket csodál, tel-
jesen normális, átlagos éle-
tet él. Azonban egy holdfé-
nyes éjszakán találkozik egy 
tündéri lánnyal, aki megvál-
toztatja 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
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A történet a Bakuma-
tsu-korszakban, a sógu-
nátus 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 Sa-
kamoto Ryouma fellázad 
ellenük a rock ‘n’ rollal az 
igazság és a szabadság ne-
vében.

Műfaj: zene
Stúdió: Studio Deen

Rendező: Kawasaki Itsuro
Seiyuuk: Morikawa 
Toshiyuki, Morikubo 

Showtaro, Ono Kensho, 
Taniyama Kishou

Bakumatsu Rock Jinsei

Akamatsu Yuuki tanács-
adóként csatlakozik az új-
ságíró klubhoz. Három lány 
van, akik még a hallgatók 
problémáival foglalkoznak, 
segítséget nyújtanak a 
tudomány, az irodalom és 
a sport terén. Azonban a 
lányok véleménye mindig 
különbözik, és sosem tud-
nak megegyezni...

Műfaj: slice of life
Stúdió: Feel

Rendező: Kawaguchi 
Keiichirou

Chiyo Sakura belehaba-
rodott iskolatársába Ume-
tarou Nozakiba. Amikor 
Sakura szerelmet vall neki, 
a fiú azt hiszi, hogy csak egy 
rajongó, és autogramot 
ad a lánynak. Majd mikor 
Sakura közli, hogy mindig 
vele szeretne lenni, a srác 
elhívja a házába, hogy se-
gítsen neki néhány rajzban. 
A lány rájön, hogy Nozaki 
valójában álnéven egy híres 
shoujo mangaka, de bele-
egyezik, hogy az assziszten-
se 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 haraju-
kui Hollywood Tokyoról 
szól. Itt követhetjük végig 
a Shounen Hollywood idol-
csapat tehetséges tagjai-
nak szorgalmas munkáját 
és tanulását.

Műfaj: slice of life
Stúdió: Zexcs

Seiyuuk: Kakihara Tetsuya, 
Ohsaka Ryota, Ono Kens-

ho, Yamashita Daiki

Shounen HollywoodLove Stage!!

Adott egy híres, tehet-
séges család: énekes apa, 
filmsztár anya, énekes 
bátyj; csak Izumi, az egye-
temista otaku fiú lóg ki kö-
zülök. Kedvence a Magical 
Girl LalaLulu, és keményen 
dolgozik, hogy mangakává 
váljon. Egy nap azonban 
nem tud ellenállni egy 
TV-hirdetésnek. A fiú új-
raegyesül 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 felszí-
nén egy átjárót fedeznek 
fel. Azonban az emberiség 
így kapcsolatba kerül a 
marslakókkal, mely háború-
hoz vezet.

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

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

Sora

Aldnoah.Zero

Shirogane no Ishi: 
Argevollen

Egy új mecha anime a Xebectől. 
(Több információ a cikk írásáig nem de-
rült ki róla.)

Műfaj: akció, mecha
Stúdió: Xebec

Rendező: Ootsuki Atsushi
Seiyuuk: Oonishi Saori, Tsuchida Hi-
roshi, Ohsaka Ryota, Oohara Sayaka
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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 játszó-
dó fantasy horror anime, 
ahol rejtélyes lények falják 
fel az embereket. A vársola-
kók félelemben élnek ezek-
től 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 ócskaságo-
kat árul a Midorijima szige-
ten. Barátaival ellentétben 
ő nem vesz részt a játék-
ban. Azonban belekevere-
dik az emberek eltünésével 
kapcsolatos ügyekbe. Célja 
a sziget mindennapi életé-
nek védelme.

Műfaj: akció, sci-fi, pszi-
chológia

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, aki 
ahhoz, hogy igazi boszor-
kánnyá váljon, rá kell vennie 
a srácot, hogy mind a 666 
mágikus jegyet kívánságra 
használja. Azonban a srác a 
szerződés miatt folyamato-
san veszít az életéből, és ha 
így halad, a végén meghal. 
Az utolsó jegynél Shibaki 
kezében a döntés: segít 
Rurumónak igazi boszor-
kánnyá 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, mely-
ben a lányok egy kolostor-
ban tanulnak és művelőd-
nek, minden külső hatástól 
elzárkózva. Öt lány ezeken 
a falakon belül megbánás-
ban és bűnhődésben tölti 
életét. Egy nap Yuuji Kaza-
mi, egy fiú diák iratkozik be 
az akadémiára.

Műfaj: dráma, romantika, 
iskola, pszichológia

Stúdió: 8bit
Rendező: Tanaka Motoki

Grisaia no Kajitsu

Folytatás a következő oldalon!

Momo Kyun 
Sword

A történet a japán fol-
klór egyik híres alakjának 
Momotarónak a sztoriját 
dolgozza fel egy másik - 
nőszereplős - köntösben.
Momoko egy gyönyö-
rű kardforgató, aki egy 
őszibarackban született. 
Együtt él három társával, 
Inugamival a kutyaistennel, 
Sarugamival a majomisten-
nel és Kijigamival a fácánis-
tennel. Azonban egy nap 
az ördög király megtámad-
ja a paradicsomot és ellop-
ja a Momokó földjét védő 
kincset. A lány társaival út-
rakel, 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

Kantai Collection

Ez a Kadokawa moe-ka-
rakteres kártyajátékának 
anime adaptációja.

Stúdió: Diomedea
Rendező: Kusakawa Keizo
Seiyuuk: Uesaka Sumire, 

Fujita Saki, Iguchi Yuka
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Rail Wars!
Az anime középpontjá-

ban 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 Yuri-
ka, 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-közép-
suliban szerelmes volt 
Tanaka Kouba. Azonban 
egy félreértés miatt ba-
rátságuknak végeszakadt, 
amikor a fiú a nyári vaká-
ció 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 alterna-
tív Japánban játszódik, ahol 
a vasutat nem privatizálták. 
Naohito Takayama, egy át-
lagos középsulis srác, arról 
álmodik, hogy kényelmes 
állása lesz a Japán Államva-
sutaknál. A fiú gyakornok-
ként dolgozik a vasút biz-
tonsági szolgálatánál, ahol 
furcsa embereket ismer 
meg, pl. Sakurait, a férfi 
utáló bajkeverőt. Továbbá 
képbe kerül egy szélsősé-
ges csoport is, akik privati-
zálni 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 per-
ception - természetfölötti 
érzékelés). Így keresztül 
tud menni bármilyen szi-
lárd 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

Az anime főhőse Francesca, aki egy élőhalott hokkaidoi idol. For-
mabontó, sok energiával és nagy étvággyal. Gyakran leesnek a vég-
tagjai a helyükről, és bizony előfordul, hogy rossz helyre teszi vissza 
azokat. A másik szereplő Exorcist, aki folyton Francescát üldözi, és 
persze mindig a rövidebbet húzza. Kissé boldogtalan és úgy véli Fran-
cesca az ő riválisa.

Hossz: 24 rész
Műfaj: vígjáték, fantasy

Seiyuuk: Makino Yui, Tano Asami

Adott egy középiskolás, Saburou, aki időutazik 
a középkori Sengoku-korszakba. Itt végül Oda No-
bunagává, a Japánt egyesítő hadvezérré kell válnia.

Műfaj: történelem, romantika, shounen
Rendező: Fujikawa Yuusuke

Seiyuuk: Kaji Yuki, Miyano Mamoru, Mizuki Nana, 
Yuuki Aoi, Nakamura Yuuichi, Koyama Rikiya, Sakurai 

Takahiro, Fukuyama Jun, Sugita Tomokazu
Francesca: Girls Be 

Ambitious
Nobunaga 
Concerto
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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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