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Folytatás a következő oldalon!

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!

NewPlayer: Még álltalános iskola 7. osztálya lehetett, amikor 
elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi legyen a becenevem. 
Akkor jelent meg az egyetlen mai napig is kedvenc játékom, 
amiben alapból azt a nevet kaptad, hogy: [New Player] Az 
igazi kockák már kitalálták, a többieknek pedig elmondom: 
C&C: Red Alert 2.
Mivel a játékkal csak játszani akartam és nem érdekelt, hogy 
milyen néven, nem is foglalkoztam vele. Aztán egy idő után 
maga a név is és az írásmód is annyira megtetszett, hogy 
nagyon sokáig így is használtam. Aztán az évek folyamán ez 
szépen lassan elkopott, első körben a [ ] jelek este ki, majd 
még később már egybe is írtam.

Honnan jött a beceneved?

Catrin: Részben a saját nevem mellett akartam maradni, így 
az angol Catherine változatot rövidítettem le. Ez tetszett a 
legjobban, és így legalább kicsit egyedire is sikerült. Teljesen 
más nickeket is használok, de animés oldalakon/fórumokon 
főként ezt.

Strayer8: A Strayer8 két külön nickből ered. A Strayert a 
Wolf’s Rain apropóján kezdtem használni, mert az anime 
openingjének címe ‘Stray’. A Nyolc név pedig csak úgy jött, de 
azt is szerettem. Mivel a külföldi oldalakon gyakran foglalt a 
strayer név, ezért logikusnak tűnt, hogy ilyenkor a 8-t is oda-
biggyesztettem.

Hirotaka: Ez teljesen egyszerű. Anno, mikor bekötötték 
a netet kellett egy név a fórumokra és mivel az anime meg 
Japán képezte rajongásom tárgyát, ezért kerestem egy japán 
neveket tartalmazó listát és ami nem tetszett, azt szépen ki-
huzigáltam. A népszerűekkel, gyakoribbakkal kezdtem persze 
és a végén ez maradt.  

Körkérdés a szerkesztőkhöz 7.
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NewPlayer: Erre a kérdésre mindig azt szoktam mondani, hogy a 
húgom. Na de igazából: jelenleg nincsen. Volt nagyon sok, teknőstől 
kezdve a papagájon át a tengeri malacig minden. Még a hagyományos 
hal is megfordult nálunk. De sajnos mind elpusztultak, vagy megszök-
tek. A legjobban a tengeri malacokat szerettem, az volt kétszer is. Na 
ők meg is szöktek. Vittük őket magunkkal nyaralásra és ott  elszöktek. A 
legrövidebb ideig papagájaink voltak, úgy nagyjából 2 hétig. Az állatorvos 
szerint elkaptak valami madár vírust ami abban az időben tombolt és nem 
tudott velük mit kezdeni. 

Van-e házi állatod?

Catrin: Mindig hozzánk csapódott pár kóbor macska, volt mikor évekig is 
nálunk maradt 1-2. De lakásban sosem tartottuk őket. Hosszabb szünet 
után most ismét haza jár egy cica. Szép nagy és aranyos. Egyszer régen 
teknősünk is volt, de végül egy ismerősnek adtuk, aki több teknőst is 
tartott.

Strayer8: Egy házőrző kutyánk van, méghozzá ő már szigorúan házon 
kívül él. Gyerekkorom óta mindig volt kutyánk, ezért a macskák valahogy 
elkerültek minket. A kutya mellett időnként tartottunk díszhalakat is.

Hirotaka: Mindig is voltak olyan porcicáink, amiket a Miyazaki filmekben 
lehet látni. Ezen kivül viszont nem volt semmilyen, és nem is szeretnék. 
Nem azért mert nem szeretem az állatokat, sőt nagyon is szeretem. 
Egyszerűen csak nincs rá szükségem. Évente kimegyek az állatkertbe, és 
az remek.

Ki a kedvenc anime karaktered?

NewPlayer: Nagyon nehéz kérdés, és nagyon sokat gondolkodtam a válaszon. 
Alapvetően a sablonos szöveget válaszolnám: nincsen kedvenc, az a kedvenc, 
akit éppen aktuálisan nézek. De ezt mégsem tehetem meg, mert amint ezt 
kimondom, leírom, egyből eszembe jut Akira Shirase a Battle Programmer Shi-
rase (vagy ha úgy jobban ismeritek: BPS) animéből. Ő az abszolút kedvenc, ő 
van mindenhol avatárnak beállítva már évek óta, úgyhogy ő nyerte nálam ezt 
a díjat. És igazából nem is adhatnám másnak, csak neki, aki a mobil telefonjáról 
vezérelte az otthoni számítógépét, amivel feltört egy szervert. Zseniális!

Catrin: Sok van, de a legkiemelkedőbbek: Okabe&Kurisu páros a Steins;Gate-
ből és Max&Milia páros a Macross univerzumból. Imádom őket. Nagy ked-
vencem még Sesshoumaru és Ozaki Toshio is, de még egyenrangú velük kb. 
10-20 másik karakter. :)

Strayer8: Pff, jó kérdés. Sok kedvencem van, de most hirtelen Joseph ugrott 
be a Blassreiterből. Nem tudom miért, talán a személyisége miatt vagy mert ő 
“a” Blassreiter, vagyis Fakó Lovas. Na és persze Chii is ott durcog a háttérben, ő 
a kedvenc állatkarakterem.

Hirotaka: Egyértelmú válaszom van: Saber a Fate animékből. Ő magasan a 
többi felett áll.
Másik ilyen karakter még Makise Kurisu és Okabe Rintaro a Steins;Gate-ből. De 
ide sorolom Lacus Clyne-t is a Gundam Seedből.

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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