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Március 28. (szombat): Naruto: The Ultimate 
Ninja Tournament - Kecskemét, Hunyadi Inkubá-
torház (Szolnoki út 23.) 

Március 28. (szombat): Taiko Hungary koncert: 
Budapest, IBS Színpad (1021 Tárogató út 2-4.) 
(19:00 – 21:00) 

Április 11-12.: Sakura ünnep a Füvészkertben, 
Budapest, Füvészkert 

Április 11-12: Tavaszi MondoCon - Budapest, 
Hungexpo

Április 18-19: Sakura ünnep a Füvészkertben, 
Budapest, Füvészkert

Április 18: II. Magyar Haikunap, Budapest, Hopp 
Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum

Április 25 (szombat): PlayIT - Budapest, Syma 
Csarnok

Május 1. (péntek): Cosplay Outdoors Road
Show

Május 10. (vasárnap): 11. Budapesti Nemzetkö-
zi Képregényfesztivál, Budapest, Dürer Kert

Május 9. (szombat): PlayIT 8.1 - Győr Győr, ETO 
Park

Május 16. (vasárnap): PlayIT 8.2 - Debrecen, 
Debrecen, Főnix Csarnok

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

Immáron 4 éve a Japánt súlytó 
hatalmas földrengésnek és cuna-
minak. 2011. március 11-én a ter-
mészeti katasztrófa rengetek falut, 
várost tett tönkre. Fukushimáról 
nem is beszélve.

A japán kormány most egy elég 
drasztikus lépésre szánta el magát. 
Az eredeti terv helyett - ami a part-
vonal megemelése lett volna - ha-
talmas betonfalakat kezdtek építe-
ni a tengerpartra. A fal helyenként 
akár 5 emelet magas (kb16m) is 
lehet és 380 km hosszan fog húzod-
ni a tenger mellett. Ha ez még nem 
lenne elég, mesterséges hegyeket 
építenek, amelyekre fel lehet me-
nekülni ha újra hasonló katasztrófa 
következne be.

Talán nem meglepő, hogy a 
helyieknek egyáltalán nem tet-
szik a terv, sőt még Japán korábbi 
miniszterelnöke sem ért egyet az 
építkezéssel. A jelenlegi vezetők 
viszont még idén be szeretnék fe-
jezni a falat.

Rendezvények Cunami fal épül betonból

Megtalálták a Musashi roncsait

A Musashi az egyik leghíresebb Japán csatahajó, mely 
a II. világháború során süllyedt el és azóta senki nem ta-
lálta. 

Nem rég jött a hír, hogy Paul Allen a Microsoft tár-
salapítója nyolc éves kutatás utána bukkant rá a ronc-
sokra. 

A Musashira egy robotszondával találtak rá 1000 mé-
ter mélyen.

A japán flotta akkori dicsősége 1942-ben készült és a 
legmodernebb és legnagyobb volt a maga idejében. 

263 méter hosszú, 73 ezer tonna. 
A hajót a leytei csatában süllyesztették el 1944. ok-

tóber 29-én az amerikai csapatok. A legénység 2399 
tagjából 1023-an osztoztak a hajó sorsával.

A leytei csata volt a II. világháború és világtörténelem 
legnagyobb tengeri csatája. Ebben a csatában szolgált és 
rongálódott meg a Yamato is, amit később hazafelé süly-
lyesztettek el. 

április:

1-jén:
- Battle Spirits: Burning 
Soul (TV)
- Yuuyake Dandan 
(movie)

2-án:
- Tamagotchi! Tama 
Tomo Daishuu Go (TV)

3-án:
- Danna ga Nani o Ittei-
ruka Wakaranai Ken 2 
Sureme (TV)
- Mahou Shoujo Lyrical 
Nanoha Vivid (TV)

4-én:
- Gon (2015) (TV)
- High School DxD Born 
(TV)
- Jewelpet: Magical 
Change (TV)
- Nagato Yuki-chan no 
Shoushitsu (TV)
- PriPara (2015) (TV)
- Tamayura: Sotsugyou 
Shashin (movie)

5-én:
- Ame-iro Cocoa (TV)
- Baby Steps (2015) (TV)
- Duel Masters VSR (TV)
- GitS Arise: Alternative 
Architecture (TV)
- Fate/Stay Night: Un-
limited Blade Works 
(2015) (TV)
- Tesagure! Bukatsumo-
no Spin-off Purupurun 
Sharumu to Asobou 
(TV)
- Uta no Prince-sama: 
Maji Love Revolutions 
(TV)

// AniMagazinHirek
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Yonebayashi Hiromasa a 
Ghibli stúdió rendezője a Mitaka 
városi animációs fesztiválon em-
lítette, hogy legújabb alkotása az 
eddigieknél izgalmasabb lesz. De 
hozzátette, hogy szereti a csen-
des, nyugodt filmeket is, mint a 
Marnie. Szerinte új filmje hasonló 
lesz a Ponyóhoz, de sokkal akció-
dúsabb is akár. Arra a kérdésre, 
hogy mikor várható a filmje, a 
következőt válaszolta: „négy év 
telt el az Arrietty és a Marnie kö-
zött”. Azonban a film nem a Ghib-
li berkeiben fog készülni, mivel 
Hiromasa elhagyta a stúdiót. Ko-
rábban a Ghibli producere, Toshio 
Suzuki azt nyilatkozta, hogy jelen-
leg nem dolgoznak semmin.

A Weekly Shounen Ma-
gazine erősítette meg a hírt, 
hogy a Nanatsu no Taizai-hoz 
OVA érkezik. A plusz epizódot 
a manga 15. kötetéhez kapjuk 
és június 17-én jelenik meg. A 
címe Ban no Bangai-hen lesz 
főszereplő, a kapzsiság bűne.

A tv-sorozat 2014 ősze 
óta fut és most fog véget érni 
március 29-én a 24. résszel.

A Marnie után... Word Trigger játék

Művészeti díj 
Kishimoto Masashinak

A japán kúltúráért felelős minisztérium bejelentette az oktatási kép-
zőművészeti díjasokat. Olyan művészeket ismernek el ezzel a díjjal, akik 
kiváló eredményeket értek el pályájuk során. 

Ez azért érdekes, mert idén a médiaművészet kategóriában az Új Arc 
díjat Kishimoto Masashi kapta meg, a Naruto mangáért. Tavaly Mizuki 
Nana kapta ugyanezt a díjat szórakoztatás kategóriában.

Nanatsu OVA

Ashihara Daisuke World 
Trigger mangája nemrég kapott 
animeadaptációt. Azonban most 
mobiljáték is lesz belőle iOS-ra és 
Androidra. A játék ingyenes lesz, 
de vásárolhatunk majd benne. 
A játékos a Trion csapatot fogja 
irányítani, akikkel csak menni és 
lőni kell.

6-án:
- Dia no Ace: Second 
Season (TV)
- Hello!! Kin`iro Mosaic 
(TV)
- Kaitou Joker (2015) 
(TV)
- Nyuru Nyuru!! Kakus-
en-kun 2-ki (TV)

7-én:
- Bar Kiraware Yasai (TV)
- Takamiya Nasuno 
Desu! (TV)
- Teekyuu (2015) (TV)

8-án:
- Gintama` (2015) (TV)
- Etotama: Eto Tamashii 
(TV)
- Houkago no Pleiades 
(2015) (TV)

10-én:
- Nisekoi: (TV)
- Urawa no Usagi-chan 
(TV)

11-én:
- Future Card Buddy-
fight 100 (TV)
- Saint Seiya: Soul of 
Gold (ONA)

12-én:
- Grisaia no Meikyuu 
(TV)

15-én:
- Detective Conan OVA

18-án:
- Detective Conan: 
Gouka no Himawari 
(movie)
- Dragon Ball Z: Fuk-
katsu no F (movie)
- Eiga Crayon Shin-chan: 
Ora no Hikkoshi Mo-
nogatari - Saboten Dai 
Shuugeki (movie)

Testament 2. évad

Az idén januárban indult 
Shinmai Maou no Testament 
folytatódik a 2. évaddal. A pre-
mierre idén ősszel kerül sor és 
a címe Shinmai Maou no Testa-
ment: Burst.

Ezenkívül egy OVA is jön a 
light novel 7. kötetéhez jövő 
januárban.

http://anipalace.hu
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19-én:
- Grisaia no Rakuen (TV)

24-én:
- Ookami Shoujo to 
Kuro Ouji OVA

25-én:
- Fate/Kaleid Liner Pris-
ma Illya Zwei! OVA

29-én:
- Pikaia! (TV)

még áprilisban:

- Digimon Adventure 
Tri. (TV)
- Narudoma (TV)
- Super Short Comics 
(ONA)

május:

9-én:
- Sarusuberi: Miss Hoku-
sai (movie)

15-én:
- Shigatsu wa Kimi no 
Uso OVA

16-án:
- Mushishi Zoku Shou: 
Suzu no Shizuku (movie)

23-án:
- Tensai Bakavon: Yomi-
gaeru Flanders no Inu 
(movie)

30-án:
- Haiyore! Nyaruko-san 
F (OVA)

31-én:
- Frame Arms: A Violent 
Struggle (OVA)

Tavaszi szezonajánló - 
                                Néhány anime sorozat rövid bemutatása

Eikoku Ikke, 
Nihon wo Taberu

A történet egy brit 
családról szól, akik azért 
utaznak Japánba, hogy 
minél többféle nemzeti 
ételt kóstoljanak meg. 
Booth feleségével Lissen-
nel valamint gyerekeikkel 
Ansgerrel és Emillel 100 
napot töltenek Japánban. 
Az anime Michael Booth 
újságíró Sushi and Beyond: 
What the Japanese Know 
About Cooking című 2009-
es könyve alapján készült, 
az utazásra pedig egy japán 
író, Tsuji Shizuo: Japanese 
cooking, a Simple Art köny-
ve inspirálta.

Könyv alapján.
Műfaj: slice of life

Stúdió: NHK
Rendező: Rareko

Gunslinger Stratos

2115-re az egykori 
Japán két régióra oszlott, 
melyek háborúban állnak 
egymással. Két lehetőség 
van a számukra: ismét 
egyesülnek vagy eltörlik 
a másikat a földszínéről, 
megszerezve maguknak a 
teljes országot. Az anime 
a Square Enix azonos című 
játéka alapján készült.

Játék alapján.
Műfaj: akció, sci-fi

Stúdió: A-1 Pictures
Rendező: Ezaki Shinpei

Seiyuuk: Kanemoto Hisa-
ko, Nishida Masakazu, Abe 

Atsushi, Fujita Saki

Show by Rock

Az anime egy idol csa-
patról szól. A zene városá-
ban, Midicityben a gótloli 
cicalány, Cyan,  az eminens 
nyuszilány Chuchu, a kocka 
kutyalány Retoree és a kül-
földi báránylány, Moa alkot-
ják az újonnan felfedezett 
Plasmagica bandát. Céljulk 
a világhírnév és egyre fel-
jebb jutnak a toplistákon.

Játék alapján.
Műfaj: zene

Stúdió: Sanrio
Rendező: Ikezoe Takahiro

Seiyuuk: Inagawa Eri, 
Uesaka Sumire, Numakura 

Manami, Sakura Ayane

Vampire Holmes

Az anime egy okoste-
lefon játék alapján készült. 
Főszereplője Holmes, aki 
bár különbözik Sherlock-
tól, szintén detektív; min-
dig megoldja a rábízott 
eseteket. Titokban elvál-
lalja a londoni rendőrség 
vámpír ügyeit.

Játék alapján.
Műfaj: misztikum, vámpír, 

természetfeletti
Seiyuuk: Takagaki Ayahi, 

Sena Yoshinobu, Shimazaki 
Nobunaga

Kyoukai no Rinne

Mamiya Sakura gyerek-
korában eltűnt az erdőben, 
de épen és egészségesen 
előkerült.  Azóta viszont 
látja a szellemeket. Tini-
ként az a kívánsága, hogy 
a szellemek végre hagyják 
békén. A suli kezdete óta 
senki nem ül mellette az 
osztályban. De egy nap 
feltűnik a soha nemlátott 
osztálytársa, a rejtélyes 
Roukudo Rinne.

Manga alapján.
Műfaj: vígjátéj, romantika, 

iskola, shounen, termé-
szetfeletti

Stúdió: Brains Base
Rendező: Sugawara Seiki
Seiyuuk: Nabatame Hito-
mi, Kimura Ryouhei, Inoue 

Marina, Ishikawa Kaito

http://anipalace.hu
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A történet az Orario la-
birintusvárosban játszódik, 
mely Dungeon néven is is-
mert. Bell Cranel kalandor 
minden vágya egy végzetes 
találkozás az ellenkező nem-
mel. Egy nap megtámadja 
egy minotaurusz, de egy gyö-
nyörű lány, Eyes Warenstein 
megmenti. Bell egyből sze-
relmes lesz a lányba és együtt 
folytatják kalandozásukat. 
Később találkoznak Hestiával, 
a „lolita istennel“, aki pedig 
Bellbe lesz szerelmes.

Light novel alapján.
Műfaj: akció, kaland, vígjáték, 

fantasy, romantika
Stúdió: J.C. Staff

Rendező: Yamakawa Yoshiki
Seiyuuk: Minase Inori, 
Matsuoka Yoshitsugu

Dungeon ni Deai wo 
Motomeru no wa Machi-

gatteiru no Darou ka? Owari no Seraph

Egy ismeretlen vírus öli 
az embereket a gyerekeket 
kivéve, akik a vámpírok rab-
szolgái lesznek. Hyakuya 
Yuuichiro álma, hogy olyan 
erőssé váljon, hogy kiírthas-
sa az összes vámpírt.

Manga alapján.
Műfaj: dráma, shounen, 
vámpír, természetfeletti

Stúdió: Wit Studio
Rendező: Tokudo Daisuke

Seiyuuk: Hayami Saori, 
Irino Mayu, Ono Kensho, 

Nakamura Yuuichi

New Yorkban egy átjáró 
nyílt a Föld és más dimen-
ziók között, létrehozva egy 
hatalmas, áttörhetetlen 
buborékot a városban. Itt 
élnek évek óta összezárva 
az átkerült lények és az 
emberek őrület és bűnözés 
közepette. Most viszont 
valaki a buborék szétvágá-
sával fenyegetőzik, aminek 
hatására egy csapat ele-
gáns nagymenő azon mun-
kálkodik, hogy ezt megaka-
dályozza.

Manga alapján.
Műfaj: akció, kaland, 

fantasy, szuper erő, vámpír, 
természetfeletti, seinen

Stúdió: Bones
Rendező: Matsumoto Rie

Seiyuuk: Nakai Kazuya, 
Koyama Rikiya, Sakaguchi 
Daisuke, Ishizuka Unshou

Kekkai Sensen

A történet Tomoya Aki-
ról, egy középsulis otaku 
srácról szól, aki részmunka-
időben dolgozik, hogy blu-
rayen vehesse az animéket. 
Szeretne egy doujin játékot 
készíteni, de nem tud se jól 
rajzolni, se írni, ezért a suli-
ból szerez magának hozzá 
segítő kezeket. A lányokkal 
összeállva egy játékot ké-
szítenek, melyet a Comic 
Marketen szeretnének 
majd eladni.

Hossz: 11 rész
Műfaj: vígjáték, dráma,

romantika, iskola
Stúdió: A-1 Pictures

Rendező: Kamei Kanta
Seiyuuk: Matsuoka 

Yoshitsugu,
Kayano Ai, Yasuno

Kiyono, Oonishi Saori

Shokugeki no SoumaHibike! Euphonium

Oumae Kumiko, több 
osztálytársával is csatlako-
zik a rézfúvós klubhoz. De 
mikor meglátja az egyik ta-
got, Reinát heiztálni kezd. 
Kumiko és Reina ugyanis 
alsó középiskolában szin-
tén rézfúvós klubtagok 
voltak, de szembe kerültek 
egymással az egyik verse-
nyen.

Regény alapján.
Műfaj: zene, iskola

Stúdió: Kyoto Animation
Rendező: Ishihara Tatsuya

Seiyuuk: Asai Ayaka, 
Toyota Moe, Anzai Chika, 

Kurosawa Tomoyo

A Mochizuki kórház 
büszkélkedhet a város 
legjobb nővéreivel, akik 
munka után egy másfajta 
betegség ellen küzdenek. 
A kórház igazgatójával, egy 
maréknyi személyzettel és 
egy bérgyilkos tinicsoport-
tal karöltve azon munkál-
kodnak, hogy kivágják a 
társadalom „rákos sejtjeit“, 
megelőzve ezzel a bűnözés 
terjedését.

Manga alapján.
Műfaj: akció, kaland, ecchi, 

iskola, shounen
Stúdió: Xebec

Rendező: Kato Takao
Seiyuuk: Shiraishi Ryoko, 

Kondou Yui, Akabane Kenji, 
Sato Amina

Triage X

http://anipalace.hu
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A világon elterjedtek az 
emberszerű androidok. Az SA 
Corp. gyártja a Giftiát, mely az 
eddigi legemberibb android. 
Idővel azonban ezek is meg-
hibásodnak, így visszaveszik 
őket a gyárba. Itt dolgozik, 
Mizugaki Tsukasa, aki Giftia 
Islával visszaveszi a többi an-
droidot...

Anime original.
Műfaj: sci-fi

Stúdió: Doga Kobo
Rendező: Fujiwara Yoshiyuki
Seiyuuk: Amamiya Sora, Ta-
kumi Yasuaki, Yahagi Sayuri, 

Hino Satoshi

Plastic Memories Yamada-kun to 7-nin 
no Majo

Egy nap a középiskolás 
Yamada a suli lépcsőjént 
összeütközik egy szép lány-
nyal. Véletlenül az ajkuk is 
összeér, majd mikor ész-
heztérnek, meglepődve 
tapasztalják, hogy testet
cseréltek. De nem az ő ese-
tük az egyetlen rejtély az 
iskolában.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, misztikum, 

ecchi, romantika, iskola, 
shounen, hárem, termé-

szetfeletti
Stúdió: LIDENFILMS

Rendező: Takuno Seiki
Seiyuuk: Uchida Maaya, 

Masuda Toshiki, Kitamura 
Eri, Hayami Saori

A történet Yuutáról 
szól, aki külön tudja vá-
lasztani lelkét a testétől. 
Az anime jelmondata: „Ha 
egyszer meglát egy bugyit, 
az emberiség elpusztul?!“

Anime original.
Műfaj: vígjáték, slice of life

Stúdió: MAPPA
Rendező: Uemura Yutaka
Seiyuuk: Tomatsu Haruka, 

Kugimiya Rie, Kotobuki 
Minako, Inoue Marina

Punchline

Kagami Junichirou egy 
zseni fizikus, aki tiniként a 
Nature magazinban pub-
likált. Egyetem után azon-
ban hatalmas kocka lett, 
akit csak az anime blogja 
érdekel. Húga nem bírta to-
vább nézni céltalan életét, 
így segít neki munkát sze-
rezni fizika tanárként a régi 
középsulijában. A diákok 
között hamar népszerűvé 
válik, így kezdi megszeretni 
a tanítást.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, romantika, 

iskola, shounen hárem
Stúdió: A-1 Pictures

Rendező: Satou Masato
Seiyuuk: Mimori Suzuko, 
Kamiya Hiroshi, Matsui 

Rena, Toyosaki Aki

Denpa KyoushiOre Monogatari!!

Gouda Takeo egy hatal-
mas srác, óriási szívvel. A 
lányok figyelembe sem ve-
szik, legjobb barátjával, a 
jóképű, Sunakawával ellen-
tétben. Takeo elfogadta 
háttérbe szoruló szerepét, 
azonban mikor megment 
egy lányt zaklatójától, az 
élete teljesen megváltozik.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, romanti-

ka, shoujo
Stúdió: Madhouse

Rendező: Asaka Morio
Seiyuuk: Eguchi Takuya, 

Shimazaki Nobunaga, Han 
Megumi, Kitagawa Rina

Nyaa-tan egy macska, 
aki a kínai horoszkóp tag-
ja akar lenni. Egyszerű és 
butácska, aki különböző 
utakat jár be a célja eléré-
se érdekében. Találkozik 
a középiskolás Tendo 
Takeruval, aki egyedül él 
Akihabarában. Nyaa-tan in-
gyenélőként a srác nyakán 
marad és apránként köze-
lebb kerül céljához.

Anime original.
Műfaj: vígjták, fantasy

Stúdió: Shirogumi
Rendező: Hirakawa 

Takamitsu
Seiyuuk: Murakawa Rie, 

Shimono Hiro, Matsui 
Eriko, Ozawa Ari

Etotama

http://anipalace.hu
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A közeljövőben Neo Saita-
ma városában elszabadultak 
a nindzsa lelkek. A történet 
Fujikido Kenjiről, egy üzlet-
emberről szól, akinek fele-
ségét és gyerekeit megölték 
egy nindzsa harc során. Kenjit 
megszállja egy nindzsa szelle-
me, így gyilkossá válik. Célja, 
hogy végezzen azokkal, akik 
megölték a családját.

Regény alapján.
Műfaj: akció

Stúdió: Trigger
Rendező: Amemiya Akira

Seiyuuk: Morikawa Toshiyuki, 
Hayami Sho, Saito Chiwa

Ninja Slayer Fate/Stay Night: Unlim-
ited Blade Works 2

Hibiki Amami látja a 
szellemket és más termé-
szetfeletti jelenségeket. Az 
anime bemutatja hogyan 
tölti napjait barátaival és a 
másvilágiakkal.

Manga alapján.
Műfaj: vígjték, iskola, 

seinen
Stúdió: Pierrot Plus

Rendező: Kudou Masashi
Seiyuuk: Kido Ibuki, 

Kawahara Yoshihisa, Izawa 
Mikako, Kujira

Re-Kan! Baby Steps 2Narudoma

Ez a shounen ai a jó-
képű Hagitóról szól, aki 
egy szánalmas lolikomp-
lexusos figura. Állanó tár-
sa egy tükör, mely bárhol, 
bármikor vele van. A fiút 
további különcök veszik 
körül: a mazohista Kei, a 
természetellenesen erős 
és lányos Totono, a stílu-
sos Saitou és a pesszimista 
Roku.

Manga alapján.
Műfaj: vígjták, shounen ai
Rendező: Onaka Takeshi

Arslan Senki

Még néhány sorozat, melyekről nem írtunk, mert tartozik hozzá korábbi előzmény.

Digimon 
Adventure tri. Gintama° Lupin III (2015)

High School DxD BorN  Nisekoi 2 Sidonia no Kishi: Dai-
kyuu Wakusei Seneki

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?

mailto:bekuldes@anipalace.hu
mailto:info@anipalace.hu
mailto:bekuldes@anipalace.hu 


Oszd meg az alábbi linken elérhető facebook képet és vegyél 
részt a játékban, melyben egy belépőt nyerhetsz a Tavaszi 

Mondoconra és az ADAMS koncertre! 

https://www.facebook.com/AniPalace/photos/a.23344669676
1755.42040.163740570399035/648776248562129/?type=1

https://www.facebook.com/AniPalace/photos/a.233446696761755.42040.163740570399035/648776248562129/?type=1
https://www.facebook.com/AniPalace/photos/a.233446696761755.42040.163740570399035/648776248562129/?type=1

