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Folytatás a következő oldalon!

NewPlayer: A Danshi Kōkōsei no Nichijō (Daily Lives of High 
School Boys) animét kb. végigröhögtem. Van egy jelenet, 
amikor a fiúk Dragon Questet játszanak. A főszereplő talál 
egy botot az utcán. Felveszi és úgy tesz vele, mintha egy 
kard lenne. Van egy narrátor, aki folyamatosan mondogat-
ja, hogy 5 életerő pontot vesztett, és nem érti, hogy miért? 
Mire nagy nehezen kiderül, hogy rosszul fogja a kardot, u-
gyanis a pengéjénél fogta meg! 

A főbb szereplők egy unalmas percükben még vissza-
térnek ehhez a játékhoz. Nagyon viccesen és szürreálisan 
figurázzák ki az RPG játékokat. Zseniális!

//  AniMagazin

Ebben a cikksorozatban megismerhettek minket, főszerkesztőket. Megtudhatjátok mi mit szeretünk, 
miket részesítünk előnyben az animék világában és persze a távol-keleti kultúrában. Ennek érdekében min-
den számban szerepel három darab kérdés, amikre válaszolunk!

Mi a legidiótább dolog, amire emlékszel egy animéből?

Catrin: Legidiótább? Hm...
Viccesen idióta: Pl. a Mobile Fighter G Gundam utolsó 
epizódja, annak is záró történései. Az anime számomra 
unalmas és gyenge, de a végén a nő megmentése és a 
főgonosz legyőzésének módja, valami egészen epic. Nem 
lövöm le miért, mert ez a végigszenvedés után üt igazán, 
bár önmagában is jujjos. Annyira baromság, hogy már jó. 
Sírtam a nevetéstől, egy élmény, főleg a 40 résznyi shounen 
fight történés után. Igazán idióta volt. Szinte imádom.
Fájdalmasan idióta: pl. a teljes FLCL, Dokuro-chan és társai. 
Finoman fogalmazva nem kedvelem ezeket az animéket…

Strayer8: Hát, ööö… Nem is olyan egyszerű a válasz. 
Most hirtelen a 13 című manga jutott az eszembe, amiben 
például egy “hányás banda” nevű rosszfiú csapat is szere-
pel. A másik idiótaság, ami hirtelen eszembe jutott a Bleach 
kezdeti részeiből való, amikor az egyik halott szereplő lelké-
nek keresnek új lelket és miután leellenőrizték pár elütött 
kutya- és macskatetemet egy játékmaci mellett döntenek. 
De Songoku 30 epizódon keresztül húzott 10 másodperces 
földet érése is felkerülhetne a listára.

Hirotaka: Ez nekem egy eszméletlen nehéz kérdés. Pozi-
tívan idiótára talán a Steins;Gate-es Okabe jut eszembe 
mint karakter egyéniség. Iszonyat flúgos és nagyon vicces. 
Negatívból főleg a FLCL, ami elejétől a végéig fájdalom, 
alig bírtam ki és Yuno némely jelenete a Mirai Nikkiben. 
Számomre ezek állnak a csúcson. Vannak még rövidfilmek, 
amik eszméletlen betegek és idióták, mint például a Macs-
kaleves.

Körkérdés a szerkesztőkhöz 11.
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NewPlayer: Nagyon szívesen olvasnék japán receptekről. Szeretek 
főzőcskézni és nagyon érdekelnek a japán ételek. Próbálkoztam is már egy-
két dologgal, de jó lenne ha valaki tudna mesélni arról, hogy mivel érdemes 
próbálkozni, vagy hogy az egyes alkotóelemeket mivel érdemes helyette-
síteni. Nálunk vidéken nincsen japán alapanyagok boltja…

Miről olvasnál szívesen az AniMagazinban?

Catrin: Olyan témákról, amikről eddig kevés cikk vagy semmi sem érkezett. 
Pl. a már említett receptek, de több film- és könyvajánlónak is örülnék vagy 
figura bemutatóknak. Továbbá olvasói vélemények, anime kritikák, agya-
lások is jöhetnek még.

Strayer8:  Az NP és Catrin ajánlotta témák engem is érdekelnének. De 
érdekes lenne a japán mindennapokról, a japán emberek sajátosságairól is 
olvasni, vagy olyan cikkeket látni, amik olyan mindennapi tárgyakat, jelen-
ségeket mutatnak be akár röviden, ami egy európai számára furcsának 
tűnhet. A japán művészetről sem tudok semmit. Na és jó mangákról is 
szívesen olvasnék.

Hirotaka: Én történelemről és kultúráról olvasnék többet, mert eddig 
kevés ilyen volt. Strayerrel egyetértve művészetről, legyen akár régi akár 
mai. Ezen felül még olvasói agyalásokról, mélyebb elemzéseket, bemu-
tatókat is szívesen látnék a magazin hasábjain.

Mit nézel az őszi szezonból?

NewPlayer: (Erre a kérdésre én még akkor írom a válaszomat, amikor nem igazán 
indult el a szezon. Jelenleg csak kinéztem magamnak egy-két sorozatot, de rész-
letesebb beszámolót tőlem majd a Mit néz egy fanboy az aktuális animékből? 
cikksorozatból fogtok kapni.) Az őszi szezontól nem igazán vagyok elájulva. Egy 
sorozat van, amit nagyon de nagyon, sőt még annál is jobban várok az a Blaz-
blue Alter Memory. Mind a Blazblue-t, mint a Guilty Geart nagyon szeretem, így 
tuti biztos hogy meg fogom nézni! Ezzel szemben a filmek felhozatala már-már 
tökéletes! Majdnem az összeset tervbe vettem, amik kijönnek! Ezek közül is a 
leginkább vártak: Captain Harlock, PERSONA3 THE MOVIE ＃1 Spring of Birth, 
Ghost in the Shell: ARISE – border:2 Ghost Whispers A többit pedig elolvashatjá-
tok a Mit néz egy fanboy az aktuális animékből? cikkemből.

Catrin: NewPlayer fanboy cikkével ellentétben ez a szezon számomra nagyon 
rossz, nem is részletezem mennyire. Amiket nézek: Arpeggio - nulla, Coppelion 
- baromság, BlazBlue - túl random, bár ez még nézhető, Gundam Build Fighter 
- egyéni gundam stratégiám miatt követem (unalmas és Yu-Gi-Oh-s). És még a 
futó Monogatarit nézem, aminek az élvezhetősége erősen hullámzó, de azért jól 
elvagyok vele. Röviden ennyi.

Strayer8:  Számomra nem érdekes mennyire friss vagy aktuális egy adott manga 
vagy anime, ezért nem szoktam követni az új szezonos animéket. Egyszer majd-
csak elérek hozzájuk a saját kis stratégiám által is.

Hirotaka: Több mindent elkezdem: Coppelion, Arpeggio, Blazblue, Walkure Ro-
manze, de az elmúlt egy hétben mindet on-holdra tettem. Egyrészt érdektelen-
ség, unalmasság miatt, másrészt “inkább nézek mást és jobbat” címszóval. Szóval 
jelenleg semmi szezonost nem nézek és egy darabig így is marad, nem hiányzik. 

A kérdéseket ide várjuk:

info@anipalace.hu
Ennyi volt a kérdés részleg e hónapra. A következő számban újabb kérdések-

kel zaklatjuk a szerkesztőket. Ezért szeretnénk megkérni titeket, olvasókat, hogy 
írjatok nekünk kérdéseket, hogy mire vagytok kíváncsiak a szerkesztőkkel kapcso-
latban, vagy a magazinnal kapcsolatban is szívesen 
válaszolunk. A kérdés természetesen a kérdező nevével együtt lesz feltüntetve a 
magazinban. Úgyhogy támadjatok le minket mindenféle kérdéssel, amire az ud-
vari etikett szabályai szerint válaszolni lehet.
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