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Folytatás a következő oldalon!

Ebben a cikksorozatban megismerhettek minket, szerkesztőket. Megtudhatjátok mi mit szeretünk, 
miket részesítünk előnyben az animék világában és persze a távol-keleti kultúrában. Ennek érdekében 
minden számban szerepel három darab kérdés, amikre válaszolunk. Természetesen később a magazinnal 
kapcsolatos kérdések is helyet kapnak itt.

NewPlayer: Igen, a húgomnak vettem néhány mangát. Ha 
jól emlékszem, akkor 5-6 db.-ot. (hogy pontosan miket, azt 
szerintem már ő sem tudná megmondani, ott vannak a tv 
fölötti szekrényen, a többi között). Persze nem egyszerre, 
hanem alkalomadtán: például mindig neki is választottam 
egyet, mikor magamnak is vettem. Bár az utóbbi időkben nem 
nagyon olvas mangákat és az animézést is félretette, így az 
elkövetkezendő időszakban nem hiszem, hogy bármi hason-
lót vásárolnék neki. Ismerősöknek, barátoknak még akkor is 
inkább mást szoktunk venni, ha szeretik az animét. Bár egy-
szer egyik haverom kapott egy japán gyakorló kardot fából, 
az is belefér ide, nem?

Vettél már ajándékba bármilyen animés/mangás cuccot?

Catrin: Igen, elég sokszor. Mióta “komolyabban” animézem 
évente többször is veszek kedvesemnek, barátaimnak kará-
csonyra, esetleg szülinapra, vagy csak úgy, egyéb okból ani-
més dolgokat (persze szoktam mást is adni). A barátokkal 
pl. karácsony előtt összejövünk és adunk egymásnak pár 
apróságot. Vettem már mindenfélét, sok mangát, animés 
kulcstartót, figurát, bögrét, pólót, stb. Öcsém is kapott 
már egyszer tőlem egy hentai mangát. (Az én húgom is ve-
hetne nekem hasonlót... - NP …hehehe - C) Szeretem a saját 
készítésű dolgokat is, pl. egy animés rajzot. Kedvencem egy 
Fate/Zero rajzom, amit Hirotakának készítettem.

Strayer8: Még nem. A legtöbb ismerősömet, barátomat nem 
érdeklik az animék. Valahogy úgy alakult, hogy azok sem ilyen 
témájú ajándékokat kaptak tőlem, akiket érdekelt a dolog. 
Azt hiszem, a gimis “songokus matricák” önzetlen átadása 
nem minősül igazi ajándékozásnak. :) Mentségemre legyen 
mondva, hogy akkoriban még nem voltak tömve a boltok ani-
més/mangás cuccokkal, legfeljebb Dragon Ball és Hello Kitty 
törölközőkkel és mütyürökkel, kártyákkal találkoztam.

Hirotaka: Igen, első ilyen az apámnak vett Death Note-os 
névjegykártya tartó volt. Egy L betű volt rajta szép mintával. 
Azt hiszem, azóta sem kapni ilyet itthon. Többnyire magam-
nak vásárolok, de néha másoknak is. Legutóbb Catrinnak 
vettem xxxHolicos táskát, ami nagyon jól néz ki, meg kapott 
korább egy Sesshoumaru rajzot tőlem. 

Körkérdés a szerkesztőkhöz
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NewPlayer: Húúú igen! Határozottan emlékszem arra a karácsony es-
tére! Nagyon meglepődtem, mikor kibontottam az ajándékot, mert ez 
nálunk a családban nem igazán szokás, de nagybátyám azt mondta, hogy 
már lövése sem volt, hogy mit vegyen nekem, így húgom segítségét kér-
te; így esett a választása egy Hellsinges bekeretezett képre, valamint az 
Angyalok menedéke manga első három részére. Ez kb. 3 éve lehetett, 
azóta se volt hasonló. Nálunk ez úgy alakult ki, hogy inkább hagyományo-
sabb dolgokat ajándékozunk: ing és nyakkendő...

Kaptál már ajándékba bármilyen 
animés/mangás cuccot?

Catrin: Igen, szintén olyan okokból, amit az előző válaszban adtam, és 
szintén barátoktól, páromtól. Így kaptam már én is több mangát, dvd-t, 
kulcstartót, bögrét, sőt rajzot is (Hirótól Sesshoumarut!! Imádom, nagyon 
jó lett!), és még ezt-azt, legutóbb például egy xxxHolicos táskát. De NP 
válaszáról jut eszembe, hogy a családban nálunk sem szokás, bár anya 
egyszer gondolt rám és vett nekem Inuyasha mozifilmet.

Strayer8: Majdnem rávágtam, hogy nem, de rá kellett jönnöm, hogy 
mégis. Azt hiszem, a legelső egy Dragon Ball kártya volt, Pikkolót ábrá-
zolta. Később kaptam saját készítésű, anime zenéket tartalmazó CD-t 
(természetesen hozzáillő borítóval), nyomtattak ki nekem Sailor Moon 
fanfinctiont, és kaptam Lucky Star képből átalakított aranyos virtuális 
születésnapi köszöntőlapot is.

Hirotaka: Igen, barátoktól kaptam karácsonyra, pl. bögrét. Catrintól is 
kaptam már pl. kulcstartót, és mivel köztudottan Saber a kedvenc karak-
terem, ezért rajzolt nekem egy képet róla, amint a csatamezőn áll. Minden 
nap megnézem. Legutóbb meg egy nagy Saber figurával lepett meg. Ter-
mészetesen különleges helyet foglal el a polcon.

Szoktatok barátaiddal közösen animét nézni?

NewPlayer: Mikor még középiskolások voltunk, vagy mikor egyetemen 
egy albérletben laktunk a haverokkal, akkor igen, volt rá példa, hogy ketten-
hárman összeültünk és közösen animéztünk. Mióta külön városban élünk, és 
csak havonta-kéthavonta tudunk összehozni egy pár órás találkát már nem 
jellemző, inkább beszélgetünk. Persze ilyenkor azért rendszeresen szóbakerül 
egy-egy aktuális anime vagy manga, amit nézünk, olvasunk.

Catrin: Régebben nem igazán, csak conokon, vagy más vetítéseken (pl. Ani-
logue, Titanic Filmfesztivál) egy-egy animefilmet néztünk együtt. De mióta 
megalakult a klubunk, annak keretein belül is szoktunk együtt filmezni, esetleg 
pár sorozatba belepillantani, egymásnak ajánlani (viszont nem ez tölti ki a klub 
életének nagyobb részét). Ezenkívül mikor összejövünk a barátainkkal (álta-
lában mindig más otthonában), előfordulhat egy kis animézés is.

Strayer8: Jó ideje egyedül sem nézek animéket, a mangák időbeosztása 
kedvezőbb.

Hirotaka: Régebben nem, csak anyukámmal néztünk Ghibli filmeket, meg 
amit conon vetítettek. A klub óta a talikon rendszeresen vannak vetítések, és 
ha valakinél összeröffenünk, akkor is be szoktunk iktatni közös animézést.

Ennyi volt a kérdés részleg e hónapra. A következő számban újabb 
kérdésekkel zaklatjuk a szerkesztőket. Ezért szeretnénk megkérni titeket, 
olvasókat, hogy írjatok nekünk kérdéseket, hogy mire vagytok kíváncsiak a 
szerkesztőkkel kapcsolatban, vagy a magazinnal kapcsolatban is szívesen 
válaszolunk. A kérdés természetesen a kérdező nevével együtt lesz 
feltüntetve a magazinban. Úgyhogy támadjatok le minket mindenféle kér-
déssel, amire az udvari etikett szabályai szerint válaszolni lehet.

A kérdéseket ide várjuk:

info@anipalace.hu
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