
Június
06.02.
- Ore ga Ojousama Gak-
kou ni “Shomin Sample” 
Toshite Gets♥Sareta 
Ken Specials (special)

06.03.
- Kekkai Sensen: 
Ousama no Restaurant 
no Ousama (OVA)

06.06.
- Drifters OVA 
- Hantsu x Trash OVA 

06.22.
- Futsuu no Joshikousei 
ga [Locodol] Yattemita. 
OVA

06.24.
- Kono Subarashii Sekai 
ni Shukufuku o! OVA
- Dimension W Specials
- Kuma Miko: Girl Meets 
Bear Specials
- Osomatsu-san Short 
Film Series
- Tanaka-kun wa Itsumo 
Kedaruge Specials

06.29.
- Sansha Sanyou 
Specials

Július
07.02.
- Sore Ike! Anpanman: 
Omocha no Hoshi 
no Nanda to Runda 
(movie)

07.04.
- Shokugeki no Souma 
OVA

Nyári szezonajánló                             

Inuzuka Kouhei matek 
tanár. Miután elvesztette 
feleségét, mindent meg-
tesz, hogy lányát, Tsugu-
mit felnevelje. Azonban 
az egyedülálló apuka nem 
tud és nem is szeret főzni. 
Ebben segítségére van 
Kouhei egyik diákja, Iida Ko-
tori. Így hárman vetik bele 
magukat a konyha okozta 
örömökbe.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, slice of life

Stúdió: 
TMS Entertainment

Seiyuuk: Hayami Saori, 
Endou Rina, Nakamura 
Yuuichi, Seki Tomokazu

Három különböző világ 
között úgynevezett Hai-
rou átjárók nyílnak, emiatt 
végül a tinilányokban egy 
rejtélyes “Exceed”-nek 
nevezett erő keletkezik. 
Ezeknek a Progress lányok-
nak saját akadémiát hoznak 
létre egy csendes-óceáni 
szigeten.

Játék alapján.
Műfaj: kaland, fantasy, 

mágia, iskola
Silver Link

Seiyuuk: Aisaka Yuuka, Ko-
tobuki Minako, Takahashi 
Rie, Yamamoto Nozomi

Amanchu! Ange ViergeAmaama to 
Inazuma

Kohinata Hikari egy vi-
dám 15 éves lány, aki imád 
búvárkodni és most kezdi a 
középiskolát. A suli első nap-
ján találkozik egy tanárnővel, 
aki szintén szereti a búvárko-
dást, továbbá barátságot köt 
egyik osztálytársával, Futa-
bával, akivel ezentúl együtt 
lógnak.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola, 
shounen, slice of life

Stúdió: J.C.Staff
Seiyuuk: Suzuki Eri, Kayano 
Ai, Oonishi Saori, Umehara 

Yuuicchirou

Bananya
A Q-Lia nevű cég kaba-

lája egy banánba bújt macs-
ka, a Bananya. Ez az anime 
róla szól.

Original.
Műfaj: vígjáték

Stúdió: Gathering
Seiyuu: Kaji Yuki

91 days
A férfi neve Avilio. Egy 

ember, akinek a családját 
meggyilkolták. A bosszú 
miatt végeznie kell a ba-
rátjával.

A férfi neve Nero. Egy 
ember, aki egy nap maffia 
vezérré válik, így a bosszú 
célpontja lesz.

Original.
Műfaj: dráma
Stúdió: Shuka

Seiyuuk: Kondo Takashi, 
Eguchi Takuya, Ono 

Daisuke, Nakamura Yu-
uichi, Sakurai Takahiro

Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Harada Takumi és apja 
munkahelyváltás miatt 
elköltöznek és Harada a 
tavaszi szünetet már új he-
lyen, egy Okayamai hegyi 
faluban tölti. A fiú kitűnő 
dobójátékos, de a költözés 
miatt inkább feladja base-
ball pályafutását, mert 
nem talál jó elkapót. Ám 
osztálytársa, Nagakura Kou 
mégis megoldhatja ezt a 
problémát.

Manga alapján.
Műfaj: dráma, shoujo, slice 

of life, sport
Stúdió: Zero-G

Seiyuuk: Hatanaka Tasuku, 
Uchiyama Kouki, Ume-

hara Yuuichirou, Kimura 
Ryouhei

Főszereplőnk Saka-
guchi, egy középiskolás fiú, 
aki szereti a boy’s love-ot. 
Ő tehát a fujoshi párja, a 
fudanshi.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola, 

shoujo, slice of life
Stúdió: EMT Squared

Seiyuuk: Hatano Wataru, 
Suzaki Aya, Masuda Toshiki, 

Suzuki Tatsuhisa

Egy történet egy fiú-
egyetemről, ahol a kicsit 
furcsa, de aranyos pom-
pomcsapat mindennapjait 
követhetjük nyomon.

Regény alapján.
Műfaj: sport, iskola
Stúdió: Brians Base
Seiyuuk: Ono Yuuki, 

Okamoto Nobuhiko, Yonai 
Yuki, Sugita Tomokazu

Tsubaki új alkalmazott 
egy lemezcégnél és első 
feladata, hogy a B-projekt 
nevezetű idol egységet fel-
ügyelje, ami három csapat-
ból áll, a Kitakore, Thrive és 
a MooNs. Ez Tusbaki első 
munkája, így érdekesen ala-
kulnak a különféle inciden-
sek a sok fiatalemberrel. 

Original.
Műfaj: zene

Stúdió: A-1 Pictures
Seiyuuk: Masuda Toshiki, 

Morikubo Showtaro, 
Okawa Genki, Kakihara 

Tetsuya

A történet középpont-
jában két fiú áll. Az egyik 
Tsukamoto Tsukushi, aki 
teljesen normális diák, 
nincs különösebb tehet-
sége sem, ám érző szívű. 
A másik a magának való 
focizseni Kazam Jin. Egy 
viharos éjszakán véletlenül 
találkoznak és ezzel a feje 
tetejére áll a középiskolás 
foci világa.

Manga alapján.
Műfaj: shounen, iskola, 

sport
Stúdió: MAPPA

Seiyuuk: Matsuoka Yoshit-
sugu, Yoshinaga Takuto, 
Ise Mariya, Sakura Ayane

AniMagazin/AniPalace
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Battery B-Project: 
Kodou＊Ambitious Cheer Danshi!! Days Fudanshi Koukou 

Seikatsu

07.08.
- To Love-Ru: Trouble - 
Darkness OVA

07.07.
- Planetarian: Chiisana 
Hoshi no Yume (ONA)

07.09.
- Kaze no You ni (movie)
- Kingsglaive: Final 
Fantasy XV (movie)

07.15.
- Diamond no Ace: 
Second Season OVA
- Fairy Tail: Natsu vs. 
Mavis

07.16.
- Pokemon The Movie 
XY&Z: Volcanion to 
Karakuri no Magiana 
(movie)

07.22.
- Dimension W Specials
- Tanaka-kun wa Itsumo 
Kedaruge Specials

07.23.
- Accel World: Infinite 
Burst (movie)
- One Piece Film: Gold 
(movie)

07.27.
- Starmyu (2016) (OVA)
- Joker Game: Kuroneko 
Yoru no Bouken

07.28.
- Yahari Ore no Seishun 
Lovecome wa Machi-
gatte Iru. Zoku: Kitto... 

Még júliusban:
- Show by Rock!! Short!! 
(TV short)



Ashiya egy youkai miatt 
a betegszobán töltötte a 
középsuli első hetét. Végül 
egy teaház tulajdonosa, 
úgynevezett Mononokean 
segít neki megszabadulni 
a szellemtől. A történet 
Mononokean további you-
kai-eseteit meséli el.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, shounen, 

természetfeletti
Stúdió: Pierrot Plus

Seiyuuk: Maeno Tomoaki, 
Kaji Yuki, Takagaki Ayahi

Kizuna Hida - ahogy sokan 
mások - rendelkezik a HHG-vel 
(Heart Hybrid Gear) , de sajnos 
nem elég erős. Nővére kérésre 
iskolát vált, az Ataraxia védelmi 
akadémiára, ahol a legtöbb diák 
nagymellű lány és nem mellesleg 
erős HHG képességeik vannak. 
Így harcolnak a másik világból 
érkező megszállók ellen. Kizuná-
nak különleges képessége is van, 
amit nővére arra használ, hogy a  
lányok erotikus tapasztalatokat 
szerezzenek és így pótolják az 
elveszett energiát. Ilyen például 
a mellmasszázs.

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

romantika, iskola, fantasy
Stúdió: Production IMS

Seiyuuk: Kageyama Akari, Nagat-
suma Juri, Akabane Kenji

A 15 éves Kaho elköltö-
zik otthonról, hogy Tokió-
ban kezdhesse a középsulit. 
Majdnem elüti egy teher-
autó, de egy jóképű srác 
szerencsére megmenti, aki-
be Kaho egyből beleszeret. 
Hamar bevallja neki érzel-
meit, de Kanadéről kiderül, 
hogy Kaho főbérlőjének a 
fia, ráadásul kinézete elle-
nére még csak ötödikes.

Manga alapján.
Műfaj: vígjátél, romantika, 

iskola, shoujo
Stúdió: Studio Deen

Seiyuuk: Sakurai Takahiro, 
Horie Yui, Eguchi Takuya, 

Ishikawa Kaito

Hat évvel a Barakamon 
történései előtt járunk és 
Handa Seishuu középis-
kolai életét követhetjük 
nyomon. Handát társai 
kalligráfus zseninek tartják 
és rendkívül népszerű. Ám 
Handa pesszimista jellem 
és azt hiszi senki sem ked-
veli. A fiú csendes életet 
szeretne élni, de mindig 
megzavarják a posztjára 
pályázó diákok.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, iskola, 

shounen
Stúdió: Studio TBD

A történet egy közép-
suli művészeti klubjáról 
szól. Tagjai a zseni portré 
rajzoló Subaru, akit csak 
az érdekli, hogy tökéletes 
2D-s feleséget alkosson, 
Colette egy gazdag bajke-
verő, a klubelnök, aki foly-
ton csak alszik és Mizuki, az 
egyetlen tag, aki szeretné 
rendeltetésszerűen végez-
ni a klubtevékenységet.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, romantika, 

iskola
Stúdió: feel.

Seiyuuk: Ozawa Ari, Kob-
ayashi Yuusuke, Uesaka 

Sumire
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Fukigen na 
Mononokean Handa-kun Hatsukoi Monster Kono Bijutsubu ni wa 

Mondai ga Aru! Masou Gakuen HxH

Augusztus

08.01.
- Under the dog (OVA)

08.04.
- Gintama: Aizome 
Kaori-hen (OVA)

08.06.
- Rudolf to Ippaiattena 
(movie)

08.13.
- Gekijouban Aikatsu 
Stars! (movie)
- Mahou Tsukai no 
Yome: Hoshi Matsu 
Hito (OVA)

08.19.
- Akatsuki no Yona: 
Zeno-hen
- Kamisama Hajime-
mashita: Kako-hen
- Kamisama Hajime-
mashita OVA

08.24.
- Kuma Miko: Girl Meets 
Bear Specials

08.26.
- Kimi no Na wa. (movie)
- Dimension W OVA

08.28.
- Nanatsu no Taizai: 
Seisen no Shirushi 
(special)

Még augusztusban:
- Gundam Build Fight-
ers Try: Extra Battle Go 
Fight!!



Az anime főszereplője Ka-
geyama Shigeo, egy fiú, akinek 
olyan pszichés képessége van, 
amivel képes kanalat hajlítani 
és tárgyakat felemelni, továb-
bá egyből felrobban, ha az 
érzelmi szintje eléri a 100%-
ot. Egyáltalán nem tűnik ki a 
többi ember közül, ezért kapta 
a “Mob” (tömeg) becenevet. 
Hogy normális életet élhes-
sen, erejét igyekszik kordában 
tartani, mert ha eluralkodnak 
rajta az érzelmek, akkor valami 
elborítja a testét.

Manga alapján.
Műfaj: akció, vígjáték, termé-

szetfeletti
Stúdió: Bones

Seiyuuk: Sakurai Takahiro, 
Ito Setsuo, Ootsuka Akio, 

Irino Miyu

A Katvarna birodalom 
háborúban áll a Kioka köz-
társasággal. A birodalom-
ban élő lusta nő-csodáló 
Ikuta utálja a háborút. Épp 
ezért semmi kedve letenni 
a felsőfokú katonatiszti 
vizsgát. Ha ez még nem 
lenne elég, parancsnokká 
léptetik elő.

Light novel alapján.
Műfaj: akció, kaland, fan-
tasy, romantika, seinen

Stúdió: Madhouse
Seiyuuk: Okamoto Nobu-
hiko, Taneda Risa, Chigusa 

Haruka, Majima Junji
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Mob Psycho 100 Nejimaki Seirei Senki: 
Tenkyou no Alderamin

Suzukaze Aoba, friss 
diplomás, aki ránézésre 
inkább tűnik középisko-
lásnak. A lány sikeresen 
munkába áll annál a cég-
nél, mely az egyik kedvenc 
videójátékát is készítette. 
A történet Aoba minden-
napjait mutatja be.

Manga alapján.
Műfaj: vígjáték, seinen, 

slice of life
Stúdió: Doga Kobo

Seiyuuk: Takada Yuuki, Ya-
maguchi Megumi, Hikasa 

Yoko, Toda Megumi

Egy nap a 16 éves Ta-
kamiya Naho levelet kap 
a 27 éves önmagától. A 
jövőből érkező üzenet arra 
kéri, hogy tartsa szemmel 
az új diákot, Naruse Ka-
kerut. Nahónak meg kell 
hoznia a helyes döntést. 
Rájön, ha nem vigyáz Kake-
rura, 10 év múlva már nem 
lesz velük a fiú.

Manga alapján.
Műfaj: iskola, sci-fi

Stúdió: Telecom Anima-
tion Film

Seiyuuk: Furukawa Ma-
koto, Yamashita Seiichirou, 

Hanazawa Kana

Főszereplőnk Fuka, egy 
amnéziás lány, aki nem em-
lékszik a nevére. Egyszer 
az utcán az Oz maffiacsa-
lád egyik tagja megmen-
ti. Innentől kezdve Fuka 
megpróbálja a legjobbat 
kihozni magából, ebben a 
veszélyes városban, ahol 
különböző rivális maffia 
bandák háborúznak a terü-
letekért.

Játék alapján.
Műfaj: fantasy, hárem, 

shoujo, történelmi, 
romantika

Stúdió: Creators in Pack
Seiyuuk: Shingaki Taru-

suke, Ichiki Mitsuhiro

A GungHo Online En-
tertainment azonos nevű 
3DS játéka alapján készül 
ez az anime.
A játék Dorogoza szige-
ten játszódik, ami gazdag 
a “Drop” energiában. Öt 
energiatípus létezik: tűz, 
víz, fa, fény és sötétség. 
Ezek határozzák meg a 
játékosok szörnyeit, akik 
harcolnak az ellenséggel.

Játék alapján.
Műfaj: fantasy, játék

Stúdió: Studio Pierrot

New Game! Orange Ozmafia!! Puzzle & Dragons 
Cross



A Tokiói-öbölben egy 
kapun keresztül évtizedek-
kel ezelőtt ellenségek ér-
keztek, kikre az Ismeretlen 
néven hivatkoznak. 

A háború során a 
gyerekeknek sikerült elme-
nekülniük, később termé-
szetfeletti erőt kaptak, 
mely segítségével harcol-
hatnak az Ismeretlen ellen.

Original.
Műfaj: akció, mágia, 

természetfeletti
Stúdió: A-1 Pictures

Seiyuuk: Ishikawa Yui, 
Uchida Yuuma, Anzai Chika, 

Yuuki Aoi

Yui és Rena békés 
életüket élik az Enastoria 
királyságban. Amikor egy 
óriás robot megtámadja az 
országot, nem mondhat-
nak nemet a sorsukra.

Original.
Műfaj: mecha, sci-fi

Stúdió: Actas
Seiyuuk: Sakura Ayane, 
Hondo Kaede, Touyama 

Nao, Ogura Yui
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Qualidea Code Regalia: The Three 
Sacred Stars

Arata Kaizaki 27 éves, 
munkanélküli. Minden ál-
lásinterjún elbukik mióta 
az előző munkahelyéről 
eljött. Az élete megválto-
zik, amikor találkozik Ryou 
Yoakéval, a ReLife kutató 
intézet alkalmazottjával. 
Felajánl neki egy szert, 
amitől a megjelenése egy 
17 évesével egyezik meg 
és egy egyéves kutatás 
alanyává válik. Most újra 
kezdi a középiskolás életét.

Manga alapján.
Műfaj: romantika, iskola, 

slice of life
Stúdió: TMS Entertain-

ment
Seiyuuk: Kayano Ai, Ono 

Kensho, Ueda Reina, 
Kimura Ryouhei

A történet egy fiktív 
városban, a növényekkel 
teli Kazamatsuriban játszó-
dik. Itt él Tennouji Kotarou, 
egy középiskolás diák, aki 
képes átalakítani a testét, 
hogy erősebbé, gyorsab-
bá váljon. Öt diáklánnyal 
karöltve természetfeletti 
jelenségeket vizsgálnak.

Visual novel alapján.
Műfaj: akció, vígjáték, 

romantika, iskola
Stúdió: 8bit

Seiyuuk: Morita Masa-
kazu, Asaki Risa, Suzuki 

Keiko, Saito Chiwa

Saiki Kusuonak sokféle 
hatalom van a kezében, 
olyanok mint a telepátia, 
vagy a telekinézis. Azon-
ban ő mégis igyekszik átla-
gos életet élni.

Manga alapján
Műfaj: vígjáték, shounen, 

iskola, szupererő
Stúdio: J.C. Staff

Seiyuuk: Kamiya Hiroshi, 
Shimazaki Nobunaga, Ono 

Daisuke, Aikawa Rikako

ReLIFE Rewrite Saiki Kusuo no Ψ Nan

Az istentelen emberek vilá-
gát a Nightfly O’Note, egy rej-
télyes földönkívüli fenyegeti. 
Ezért az emberek megalapítot-
ták a LAG nevű védelmi ügy-
nökséget a Rjúkjú-szigeteken. 
A Scared Rider Xechs csapat öt 
fiatal férfiből áll, és pont akkor 
mikor megalakultak, a Nightfly 
O’Note invázió megállt. Ellen-
ség hiányában az SRX csapat 
együttest alapít és a LAG által 
egy női vezetőt is kapnak.

Játék alapján.
Műfaj: kaland, romantika, 

sci-fi, shoujo
Stúdió: Satelight

Seiyuuk: Takahashi Hiroki, 
KENN, Shimono Hiro, Kondou, 

Takashi

Scared Rider Xechs



A lusta középsulis, 
Shirota Mahiru találkozik 
egy fekete macskával. Kuro 
azonban nem közönséges 
macska, hanem egy ser-
vamp, azaz szolga-vámpír. 
Mahiru remélt békés élete 
helyett belebonyolódik a 
vámpírok és az emberek 
között zajló ősi ellentétbe.

Manga alapján.
Műfaj: akció, vígjáték, 

shoujo, természetfeletti, 
vámpír

Stúdió: Brain’s Base
Seiyuuk: Kaji Yuki, 

Terashima, Takuma, Kimura 
Ryouhei, Suzuki Tatsuhisa

Seigi egy olyan középisko-
lás, aki jó a harcművészetekben, 
ezért gyakran védi meg a gyen-
gébbeket. Egy nap így tesz egy 
hajléktalannal is, akit punkok 
támadtak meg. Seigi, tettéért 
cserébe a férfitől egy furcsa 
tetoválást kap a tenyerére. A 
tetkó egy titkos fegyver, amit az 
Amerika és Serinistani királyság 
között kialakult fegyverkezési 
versenyben fejlesztettek ki. 
Amikor egy erős, szintén teto-
vált lány áll Seigi útjába, mene-
külnie kell, mert a lány vissza 
akarja szerezni a tetoválást. 

Manga alapján.
Műfaj: akció, természet-

feletti, szupererő, shounen, 
harcművészet, vígjáték, rejtély

Stúdió: J.C.Staff
Seiyuuk: Komatsu Mikako
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Servamp Taboo-Tattoo

Új Tales of anime 
érkezik, a sorozat 20. év-
fordulójára az ufotable 
stúdiótól.

Játék alapján.
Műfaj: fantasy

Stúdió: ufotable
Seiyuuk: Osaka Ryota, 

Kimura Ryouhei, Fukuen 
Misato, Kayano Ai

A két rivális idolcsapat 
a Six Gravity és a Procella-
rum egy kollégiumban lak-
nak. A sorozat epizódon-
ként más-más karaktert 
mutat be közülük.

Drama CD alapján
Műfaj: zene

Stúdió: Studio Pierrot
Seiyuuk: Kimura Ryouhei, 

Ono Kensho, Hosoya 
Yoshimasa, KENN

Tales of Zestiria the X Tsukiuta. 
The Animation

Love! Live! Sunshine!! D.Gray-Man Hollow

SHOKUGEKI NO 
SOMA: Ni no SaraBerserk (2016)

Fate/kaleid liner 
PRISMA☆ILLYA 3rei!!

Danganronpa 3: The End 
of Kibougamine Gakuen



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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