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Napsütés+kockaságok+street food=tavaszi
PlayIT Show.
Ismét ellátogattunk az ország legnagyobb
gamerrendezvényére és egy nagyon kellemes napot töltöttünk el a Hungexpón.
Az ezúttal csak egynapos rendezvény az
expó F és G pavilonjában kapott helyet, ahol minden és mindenki kényelmesen elfért annak ellenére, hogy nagyon sokan voltak, kicsik, nagyok,
családok egyaránt.
A bejutás megint elképesztően gördülékenyen ment, ahogy tavaly ősszel, most is a főkapun
és a hármas kapun is be lehetett menni. Jegytípusonként színes zászlókkal és feliratokkal voltak
megjelölve, kinek merre kell mennie, továbbá a
bejárati kapuknál és a soroknál is álltak segítők,
hogy biztos ne tévedjen el senki.

AniMagazin

A szabadtéren a passzázs alatt volt a
streetfood árusok hosszú sora, kellő számú paddal. A pizzától, a porkburgeren át egészen a tortillákig minden volt. Szintén a szabadtéren, a 25ös csarnok előtt lehetett lézerharcolni, továbbá a
Magyar Honvédség kihozott ide egy tankot és egy
akadálypályát is. Ha ez nem lenne elég, a pavilonba még két harckocsi is került.

Nem lenne gamer rendezvény hardvercégek nélkül. Külön pulttal jött a Microsoft természetesen sok xboxszal, de az Asus, a Nintendo, a
Samsung, a Lenovo vagy az LG is.
A vásárolni vágyóknak sem kellett szűkös
készletből választania. Hatalmas pulttal érkezett
az 576Kb, a GeekCorner és a Laptopszalon, de

más kisebb boltok is helyet kaptak. És akkor már
ne hagyjuk ki a listából a Gamestar magazint, akik
sok akció mellett egy „alkalmas vagy-e az esportra” tesztet is összedobtak. Szerintem nem kell
ecsetelnem, hogy ez mire volt jó. Mellettük természetesen a PC Guru is kint volt. Plusz aki PlayITes cuccot akartak szerezni (karkötő, póló), azoknak sem kellett csalódni.

Aki játszani szeretett volna, annak bőven
volt lehetősége, hiszen a SW Battlefront 2, a The
Crew 2, a CoD WWII vagy a Pure Farming Simulator állt rendelkezésére. Utóbbi azért különleges,
mert a hazai forgalmazó két méretes traktort állított ki a helyszínen. Továbbá a FIFA 18, Rainbow
Six Seige, PUBG, CS:GO, Hearthstone, Minecraft,
Fortnite rajongóinak is volt lehetőségük játszani.
Ám a szervezők a retró szerelmeseire is gondoltak, számukra is voltak játékok.
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Itt a G pavilonban volt az HBO is, ahol fotófal és a vastrón várta a rajongókat. Egy fotó erejéig bárki beleülhetett, már ha kiállta a sort.
A különböző fancsoportokkal is találkozhattunk az F pavilonban. Kint volt az Alkimista Labor,
a Gyűrűk Ura, Star Wars, Star Trek cosplayes klubok, a Szellemlovas társasjátékbolt, és mellettük
egy nagyon hangulatosan berendezett tér, régies
asztalokkal, székekkel, lámpákkal a társasjátékok
kedvelőinek. Ezek mellett több esport szervezet
is képviseltette magát.

AniMagazin

Ha már a rajongóknál tartunk, mindenképpen ki kell emelni a cosplayt. Rengeteg cosplayessel futottunk össze. Legtöbben persze valamilyen
játékból öltöztek be, de találkoztunk animés cosplayerekkel is (pl. Kurama a YYH-ból). A délután folyamán pedig az elmaradhatatlan cosplayversenyre is sor került. A 43. számban a Cosplay Farsang
cikkben említettem, hogy fellépett Shironeko, aki
nem mellesleg partnerünk, videóit a facebook oldalunkon is megnézhetitek és lájkolhatjátok. Nos
egy rövid időre a cosplayverseny előtt a PlayIT

színpadát is elfoglalhatta és elénekelt pár számot, felcsendült a Final Fantasy egyik betétdala
vagy éppen a Tokyo Ghoul opening is. Remek minikoncert volt, a közönség is imádta. Shironekóval
természetesen összefutottunk a koncert után, aki
bár izgult, de remek élményként beszélt a koncertről, örült, hogy ilyen sok ember hallgatta. Reméljük, sok ilyen lehetősége lesz még.
Persze nem csak a cp-verseny volt a nagyszínpadon. Aki ide kempelt, az részt vehetett kvízen, Nintendo Switch bemutatón, valamint meghívott népszerű youtuberek gamer mérkőzésén
szórakozhatott, mint Pamkutya vagy Szirmai Gergő és még sokan mások.

A tavaszi PlayIT show tehát ismét beadta
a gamereknek, minden és mindenki ott volt, aki
számít. A következő állomás, a cikkírás idejében
egy teljesen új helyszín, a Balaton part, egészen
pontosan Siófok, ráadásul két nap: augusztus 1819., utána pedig szeptember 15-én Pécsen várják
a látogatókat.
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