
Újabb Berserk anime várható. 
Egyelőre még nem tudni, hogy 
mire számíthatnak a rajongók 
(movie, OVA, TV), de már közzé-
tettek 1-2 kedvcsináló képet és a 
trailert. Úgy fest, hogy a megva-
lósításhoz nem éppen a legszebb 
CGI-hez nyúltak, ami eléggé elve-
heti a rajongók kedvét.

Az új anime Guts fekete ruhás 
korszakában játszódik majd, ami-
re csak 1-2 utalás történik a TV 
sorozatban, a mangaolvasóknak 
ismerősebb lehet.

Idén is eljutott az Oscar jelölé-
sig egy anime. Ezúttal a Ghibli stú-
dió alkotása az Omoide no Marnie 
szállhat versenybe a legjobb ani-
mációs film díjáért. Az Oscar-díj 
átadására a jövő hónapban, feb-
ruár 28-án kerül sor. A jelölésre 
még esélyes volt Mamoru Hosoda 
Bakemono no Ko című animéje is, 
de végül nem került be. Örömhír, 
hogy mindkét alkotást vetítették 
itthon a tavalyi Anilogue kere-
tében, sőt a Bakemono no Ko-t 
több mozi is műsorára tűzte már.

Az Omoide no Marniéről az 
AniMagazin 27. számában, míg 
a Bakemono no Ko-ról a mostani 
számban olvashattok ismertetőt.

Téli animék (az új 
sorozatok nagy részét 

a szezonajánlóban 
találjátok):

Január

01.21.
- Ganbare! Lulu Lolo 
(2016) (TV)

01.27.
Okusama ga Seitokai-
chou! (OVA)

01.29.
Queen`s Blade: Grimoire 
(OVA)

Februárban

02.05.
Kono Danshi, Mahou ga 
Oshigoto Desu.

02.06.
- Gekijouban Last Exile: 
Gin’yoku no Fan - Over 
the Wishes (movie)
- Rilu Rilu Fairilu: Yousei 
no Door (TV)

02.07. 
- Mahoutsukai Precure! 
(TV)

Írta: AniMagazinHírek Oscarra jelölték 
a Marniét
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Új Berserk anime

Bejelentették, hogy új anime 
sorozat készül a D. Gray-man 
mangából. Az animét 2016-ban 
kezdi vetíteni a japán tévé.

A bejelentéssel együtt egy 
előzetest is közzétettek. 

Annyit már tudni, hogy sze-
rencsére nem remake készül a 
2006-os változatból, hanem foly-
tatást kapunk.

Új D. Gray-man anime

Ismét anime a magyar mozik-
ban, ezúttal az Anilogue keretein 
kívül, a Mozinet forgalmazásával.

Hosoda Mamoru legújabb 
filmjét A fiú és a szörnyeteget az 
alábbi mozikban vetítik:

Január 14-től:
Budapest - Toldi, Puskin és Tabán
Pécs - Apolló Mozi
Szolnok - TISZApART MOZI
Miskolc - Művészetek Háza     

Miskolc
Szombathely - AGORA-Savaria 

Filmszínház
Szeged - Belvárosi Mozi
Cegléd - Uránia Mozi Cegléd

Január 19.: 
Szentendre - P’Art mozi

Január 22-23.:
Kiskunmajsa

Február 4-től:
Győr - Rómer Ház

Február 4-10-ig:
Debrecen - Apollo mozi

Bakemono no Ko 
a magyar mozikban

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-27/


Befejeződőtt az AniPalace Anime Award 
őszi fordulója. Az elmúlt évben minden 
szezonban tartottunk egy szavazást, hogy 
eldöntsük melyik az évszak legjobb animéje. 
Sokan szavaztatok, aminek nagyon örültünk. 
Íme az összesített eredmények:

2014/15 tél:
1. Death Parade
2. Nanatsu no Taizai
3. Gundam: The origin

2015 tavasz:
1. Gintama (2015)
2. FSN UBW (2015)
3. Danmachi

2015 nyár:
1. Monster Musume no Iru Nichijou
2. Aoharu x Kikanju
3. Junjou Romantika 3

2015 ősz:
1. One Punch Man
2. Noragami Aragoto
3. Owari no Seraph: Nagoya Kessen Hen

Idén is lesz AniPalace Anime Award ugyanab-
ban a formában ahogy tavaly, így újfent arra 
bíztatunk mindenkit, hogy szavazzon majd az 
aktuális kedvenceire. A következő a 2015/16 
téli szezon szavazás lesz, ami márciusban 
indul. Figyeljétek a weboldalunkat és a Face-
bookot!

AniPalace szavazás értékelés
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BB-8 Rubik kocka

Igazán jeles eseménnyel kezdődőtt ez 
az év, ugyanis az anime nagymester Miya-
zaki Hayao 75 éves lett.

A mester 1941. január 5-én született, 
és nemrégiben vonult nyugdíjba, de ez 
nem azt jelenti, hogy unatkozna. Jelenleg 
épp a politikai életben aktívkodik. 

02.13.
- Gekijouban Selector 
Destructed Wixoss 
(movie)

02.20.
- Doukyuusei (movie)

02.24.
- Too Many Cook Spoil 
the Broth (movie)
- Yes! Bang Dream!

02.27.
- Gekijouban Tantei 
Opera Milky Holmes: 
Gyakushuu no Milky 
Holmes (movie)

Még februárban:
- Chieri to Cherry 
(movie)

Március

03.04.
- Kanojo to Kanojo 
no Neko: Everything 
Flows (TV)
- Prison School (OVA)

03.05.
- Eiga Doraemon: Shin 
Nobita no Nippon 
Tanjou (movie)

Idén augusztusban mutatják be Shinkai 
Makoto (5 centimeters Per Second, The 
Garden of Words) legújabb filmjét. Az 
anime a Kimi no Na wa (your name) címet 
viseli és már egy trailer is kijött belőle ami-
ből kiderül, hogy a látványban ismét nem 
fogunk csalódni.

A forgatókönyvet maga Shinkai Mako-
to írja és Masashi Ando (Marnie, Paprika)  
rendezi. A történet egy középiskolás lány-
ról  Mitsuháról és egy szintén középiskolás 
fiúról Takiról szól, akik Japán más részein 
élnek, de egy nap egymásról álmodnak, 
pedig még sosem találkoztak.

Shinkai Makoto új filmje

Miyazaki 75 éves lett

 Ha azt kérdeznék, hogy milyen termék 
nincs még, ami az új Star Warshoz köthető, 
nagyon el kéne gondolkodnom. Nos japán 
barátaink még mindig találtak rést a pajzson, 
amivel még lehet pénzt szakítani a témában. 
Ez pedig a BB-8 Rubik kocka. A gömb alak 
senkit se rémisszen meg, állítólag ehhez is 
több óra kell, míg kirakja az ember. A cucc 
viszont egyelőre drága. Egy japán webshop 
oldalán kb. 20000 forintért juthatunk hozzá.



03.09.
- Kurage no Shokudou 
(OVA)
- Kuusen Madoushi 
Kouhosei no Kyoukan 
(OVA)

03.11.
- Shimajirou to Ehon no 
Kuni (movie)

03.12.
- Eiga PriPara: Minna no 
Akogare - Let`s Go Prix 
Paris (movie)

03.18.
- Bakuon!! (OVA)
03.19. Eiga Precure 
All Stars: Min`na de 
Utau - Kiseki no Mahou! 
(movie)

03.25. 
- Shoujo-tachi wa Kouya 
o Mezasu: Anime Edi-
tion (OVA)

Még márciusban
- Sagaken o Meguru 
Animation (movie)

Téli szezonajánló - 
                            Néhány anime sorozat rövid bemutatása

A középiskolás Keiről 
egynap kiderül, hogy ő 
is egy halhatatlan ember 
vagyis ajin. Így sorstársai-
hoz hasonlóan a kormány 
üldözni kezdi, hogy kísérleti 
célokra használhassa fel. 
Ezeknek a halhatatlanok-
nak meg kell halniuk az em-
beriség érdekében.

Manga alapján.
Hossz: 13 rész

Műfaj: kaland, horror, 
misztikum, seinen, termé-

szetfeletti
Stúdió: Polygon Pictures

Satoru különleges ké-
pessége, hogy vissza tud 
menni az időben. Egy nap 
belekeveredik egy incidens-
be, ami miatt őt gyilkosság-
gal gyanúsítják. Aztért, 
hogy ezt megakadályozza 
vissza ugrik a múltba, de 
a remélt idő helyett a kö-
zépiskolában találja magát 
egy hónappal egyik osz-
tálytársa eltűnése előtt. Új 
célként elhatározza, hogy 
megoldja ezt az ügyet és 
megmenti az osztálytársát.

Manga alapján.
Műfaj: pszichológia, 

seinen, természetfeletti
Stúdió: A-1 Pictures

Ao no Kanata no Four 
Rhythm

Boku Dake ga Inai 
MachiAjin

Az anti-gravitáció feltalá-
lásának köszönhetően létre-
hoztak olyan cipőket, melyek 
segítségével az emberek 
repülni tudnak. Erre egy új 
sportág, a „Flying Circus” is 
épül. A történet főszerep-
lője ebben a sportágban 
szeretett volna érvényesülni, 
de egy vereség miatt vissza-
vonul. Azonban mikor egy 
cserediákot tanított repülni 
ismét eluralkodott rajta a 
régi szenvedélye.

Visual novel alapján.
Műfaj: dráma, romantika, 

iskola, sci-fi
Stúdió: Gonzo

Seiyuuk: Fukuen Misato, 
Yamamoto Nozomi, Asakura 

Azumi, Yonezawa Madoka

Dagashi Kashi

Kokonotsu apja egy vi-
déki édességboltot vezet 
és azt reméli egy nap fia 
átveszi az üzletet. A srác 
azonban mangaka szeret-
ne lenni. Egy nap egy ara-
nyos, de furcsa lány érkezik 
hozzájuk, aki csatlakozni 
szeretne a híres vállalko-
záshoz. Az apa azonban 
csak akkor egyezik bele, 
ha a fiát is maradásra bírja 
a lány, és meggyőzi arról, 
hogy átvegye a családi 
üzletet.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shounen

Stúdió: Feel

Active Raid: Kidou Kyou-
shuushitsu Dai Hakkei

Egy újabb original me-
cha anime, melyben Tokió 
egy része megsüllyed és el-
mocsarasodik. A körzetben 
megnövekszik a bűnözés, 
ezért a rendőrség létrehoz 
egy új szekciót. A történet 
az ide tartozó 8. egységről 
szól, akik az úgynevezett 
Willware mechákkal tartják 
fent a rendet.

Original.
Műfaj: mecha, rendőrség, 

sci-fi
Stúdió: Production IMS

Seiyuuk: Ishigami Shizuka, 
Ozawa Ari, Sakurai Taka-

hiro, Shimazaki Nobunaga
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2071-ben a világ energia 
problémája megoldódik az 
energia tekercsek felfedezé-
sének köszönhetően, melyek 
forrása a W dimenzió. Ezeket 
a tekercseket rengetegen 
illegálisan használják. Az új 
energiát utáló főhős célja, 
hogy ezeket begyűjtse, majd 
pénzre és benzinre váltsa. Az 
egyik küldetés után egy an-
droid lány, Mira lesz a társa.

Manga alapján.
Műfaj: sci-fi, seinen
Stúdió: Studio 3Hz

Seiyuuk: Ueda Reina, Ono 
Daisuke, Suzuki Eri

A hikikomori, Kazuma Sato 
élete egy baleset miatt véget 
ér, vagyis ért volna, de ehelyett 
felébred és meglát egy gyönyö-
rű istennőt, aki jó hírrel szolgál: 
Sato átmehet egy másik világba, 
de csak egy dolgot vihet ma-
gával. A fiú nem habozik, ezt a 
lányt választja. Első dolga az új 
világban, hogy élelmet, ruhát és 
menedéket szerezzen magának. 
Ezután következhetne a békés 
élet, de az istennő egyik problé-
mát említi a másik után, és még a 
démon király seregét sem ártana 
legyőzni...

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

romantika, természetfeletti
Stúdió: Studio Deen

Seiyuuk: Amamiya Sora, Fuku-
shima Jun, Kayano Ai

Élni nem könnyű. Ami-
kor Haruhito felébred, sö-
tétben találja magát. nem 
tudja hol van, miért van ott, 
honnan jött. Körülötte szá-
mos nő és férfi van hason-
ló helyzetben, így együtt 
indulnak ki a sötétségből a 
sosem látott világ, Grimgar 
felé. Emlékek, pénz, külön-
leges erő, ezekkel egyikük 
sem rendelkezik.

Light novel alapján.
Műfaj: akció, kaland, 

dráma, fantasy
Stúdió: A-1 Pictures

Yuzuka Hanaminak 
nincs sok barátja. Egy nap 
egy furcsa, Miton nevezetű 
lény jelenik meg előtte, aki 
közli vele, hogy a lány ma-
hou shoujo. Mikor Yuzuka 
átváltozik, fürdőruhát visel.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, mágia

Stúdió: Pine Jam

Amikor kinyílt a meny-
nyek kapuja a világ káoszba 
borul. A rend helyreállítása 
érdekében megalakult a 
világtanács, mely ismét bé-
két teremtett, így a kapu 
csak egy legendává vált. 
Ebben a világban vannak 
olyan fiúk és lányok, akik 
saját céljaik megvalósítása 
érdekében el akarják érni 
a kaput. Akinek ez sikerül, 
az újra alkothatja a világot.

Játék alapján.
Műfaj: akció, fantasy, sci-fi

Stúdió: Studio Pierrot
Seiyuuk: Amamiya Sora, 

Kakihara Tetsuya, Itou 
Kanae, Yoshino Hiroyuki

A középiskolás Haruta 
és Chika a megszűnéséhez 
közeledő fúvós hangszer 
klub tagjai. Ennek ellenére 
a két gyerekkori barát el-
szántan gyakorol és próbál 
új tagokat toborozni. Ha-
marosan az iskolában egy 
incidens történik, amit igye-
keznek együtt megoldani.

Regény alapján.
Műfaj: misztikum, romanti-

ka, iskola, slice of life
Stúdió: P.A. Works

Seiyuuk: Sarah Emi Brid-
cutt, Saito Soma, Okamoto 

Nobuhiko, Yamada Yuki
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Dimension W Divine Gate Hai to Gensou no 
Grimgar

Haruchika: Haruta to 
Chika wa Seishun Suru

Kono Subarashii Sekai 
ni Shukufuku wo!

Mahou Shoujo Nante 
Mouiidesukara.



A történet a közeljö-
vőben egy olyan világban 
játszódik, amit az emberi 
képzelet alkotott. Az itt 
lévő szörnyeket és szelle-
meket az emberek csak 
fantomoknak hívják. A 
főszereplő srác Haruchiko 
Ichijo a Hosea Akadémia 
első évese több társával 
együtt harcol a fantomok 
ellen. Megtapasztalják 
az iskolai élet örömeit és 
bánatait, mielőtt egy ese-
mény következtében feltá-
rul előttük a világ titka.

Light novel alapján.
Műfaj: akció, fantasy, 

természetfeletti
Stúdió: Kyoto Animation
Seiyuuk: Uesaka Sumire, 

Uchida Maaya, Hayami 
Saori, Shimono Hiro

Mondhatnánk ismét itt 
a Free, csak most négy he-
lyett hat tag szükséges és 
úszás helyett futnak. A tör-
ténet egy új extrém sport-
ról a Stride-ról szól, ami lé-
nyegében egy futóverseny. 
A két főszereplő Takeru és 
Nana újra szeretné indítani 
sulijukban a stride klubot. 
Rikut is próbálják bevonni, 
de őt ez a sportág nem 
érdekli.

Visual novel alapján.
Műfaj: sport

Stúdió: Madhouse
Seiyuuk: Kimura Ryouhei, 

Hanazawa Kana, Oka-
moto Nobuhiko, Tezuka 
Hiromichi, Ono Daisuke, 

Matsuoka Yoshitsugu, Ono 
Kensho, Suwabe Junichi, 
Miyano Mamoru, Sakurai 

Takahiro

A jövőbeli Heisei-kor ál-
talános iskolása Sorata egy 
daltól vezérelve időt ugrik 
egy ismeretlen helyre mely 
a tankönyveiben látott Mei-
ji vagy Taishou korszakra 
hasonlít. Ebben a világban 
találkozik három nővel és 
kilenc férfival, akik egy óriá-
si lebegő gömb fedélzetén, 
a titokzatos Nornok hajón 
utaznak. Sorata csatlakozik 
hozzájuk.

Visual novel alapján.
Műfaj: kaland, fantasy, 

romantika, shoujo
Stúdió: Orange

Seiyuuk: Sugiyama Noriaki, 
Yusa Kouji, Ono Daisuke, 

Takagaki Ayahi

Lux az öt évvel korábban 
megdöntött Arcadia biroda-
lom hercege. Meglátja mez-
telenül fürdés közben az új 
birodalom hercegnőjét, aki 
ezért kihívja őt egy Drag-Ride 
párbajra. A Drag-Ride-ok pán-
célos mechanikus fegyverek. 
Lux a párbaj után a lányakadé-
mián marad, ahol Drag-lovag 
edző lesz.

Light novel alapján.
Műfaj: akció, ecchi, fantasy, 

hárem, romantika, iskola, 
természetfeletti
Stúdió: Orange

Seiyuuk: Fujii Yukiyo, Tamura 
Matsumi, Lynn

Natsuki, Tomoya, 
Keiichi és Tsuyoshi (az ál-
modzó, a playboy, a szadis-
ta és az otaku) jóbarátok, 
akik mellőzik a klubtevé-
kenységeket és remekül 
szórakoznak együtt. Eszük 
főként a csajozás és a sze-
relem körül forog. Egyikük 
viszonzatlanul szerelmes, 
amit nem hagynak any-
nyiban barátai, de nekik is 
megvan a maguk barátnő-
jelöltje.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shoujo, 

slice of life
Stúdió: Production Reed

Seiyuuk: Shimazaki Nobu-
naga, Uchiyama Kouki, 
Matsuoka Yoshitsugu, 

Eguchi Takuya

A főszereplő srác 
most kezdi önálló életét. 
Bérlakásba költözik, ahol 
a főbérlőről kiderül, hogy 
egy kislány, aki főz rá és a 
házimunkát is elvégzi kö-
rülötte.

4-koma manga alapján.
Műfaj: vígjáték, slice of life
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Musaigen no Phantom 
World Nijiiro Days Norn9 Norun + 

Nonetto
Ooyasan wa Shishunki! Prince of Stride: 

Alternative
Saijaku Muhai no 

Bahamut



Buntarou nem igazán 
tudja mivel foglalkozzon. 
Egy nap osztálytársa Sayu-
ki megkéri, hogy legyen a 
segítségére egy bishoujo 
játék készítésében, mivel a 
srác korábban már írt egy 
jó forgatókönyvet a dráma 
klubban. Buntarou azon-
ban semmit sem tud az 
ilyen játékokról.

Visual novel alapján.
Műfaj: iskola

Stúdió: Project No.9
Seiyuuk: Sato Satomi, To-
yonaga Toshiyuki, Akesaka 

Satomi, Hanazawa Kana

A történet az 1960-
1970-es években játszódik 
Japánban. Yotarou (neve 
antihőst jelent) jó magavi-
selet miatt előbb szabadul 
a börtönből. Első dolga, 
hogy felkeressen egy rak-
ugo művészt, Yakumót, 
kinek előadása korábban 
nagy hatással volt rá. 
Yotarou könyörög a mes-
ternek, hogy a tanítványa 
lehessen, aki beleegyezik. 
Így megkezdődhet a férfi 
új élete rakugo előadó-
ként.

Manga alapján.
Műfaj: dráma, josei

Stúdió: Studio Deen
Seiyuuk: Seki Tomokazu, 

Hayashibara Megumi, 
Ishida Akira, Kobayashi 

Yuu
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Shoujo-tachi wa Kouya 
wo Mezasu

Shouwa Genroku 
Rakugo Shinjuu

Durarara!!x2 Ketsu

Ansatsu Kyoushitsu 2 Akagami no 
Shirayuki-hime 2 Sekkou Boys

Phantasy Star online 2Ojisan to Marshmallow



Elérhetőségeink:
- Cikkek és egyéb munkák (fanart, fanfic) beküldése: bekuldes@anipalace.hu

- Ötletek, kérdések, vélemények, egyéb óhaj-sóhaj: info@anipalace.hu
vagy keressetek minket az AniPalace facebook oldalán.

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,
- csak szimplán kedved támad valamilyen ismertetőt, bemutatót, elemzést írni.

Ha a fentiek valamelyike igaz rád, akkor máris tapadj rá a billentyűzetre és cikkedet küldd el nekünk a bekuldes@anipalace.hu címre, 
vagy gyere fel az anipalace.hu weboldalra és a “Cikk beküldés” menüponton keresztül juttasd el hozzánk írásod.

Ha szeretnél cikket írni, de nincs ötleted és nem tudod miről írnál, akkor is jelentkezz, szívesen segítünk.  
Érdemes végignézni a cikk kategóriáinkat, ahol témakörökre osztva végignézheted, hogy mely témakörben, milyen cikkek születtek már.

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, csatlakozz te is Magyarország legnagyobb online animés magazinjához!

Légy az AniMagazin cikkírója!
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