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Folytatás a következő oldalon!

NewPlayer: Hát én idén semmi animéset nem kértem és 
nem is kaptam (tavaly kaptam egy Hellsing képet és néhány 
mangát), úgyhogy talán az idei nem lesz annyira érdekes. 
Amit kértem és nagyon régóta akartam, az egy turmix gép. 
Igen, jól olvasod, egy turmix gép. Ezenkívül még nagyon 
örültem egy laptop táskának, ugyanis amit eddig használ-
tam, egy kicsit szétment már.

//  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!

Ki mit kapott karácsonyra?

Catrin: Külső vinyót és női dolgokat.^^ A barátaimtól pedig 
animés, japános, aranyos ajándékokat, pl. egyikük egy teljes 
dragon ball mézeskalács készletet sütött Hirónak és nekem. 

Strayer8: Hűha, idén kivételesen valóban kaptam animével, 
Japánnal kapcsolatos ajándékokat, méghozzá az Anipalace-
on belülről. NP már második éve lepett meg minket vala-
mivel, most éppen egy aranyos varrott onigirit és teákat 
kaptunk. Catrin és Hiro pedig egy szép szűrős teás bögrével 
és egy Aria képpel ajándékoztak meg (a többit nem sorolom 
fel ^^’).

Hirotaka: A szokásos adag ruhát és drogériai termék pót-
lást, mert az mindig kell. Ezenfelül Dan Brown legújabb 
könyvét és a Néma tavasz című könyvet Catrintól. A többi 
apró-cseprő kiegészítő dolog, pl. csoki. Barátaimtól egyedi 
készítésű üveg mécsestartót, papírból hajtogatott kocka 
alakú Saber figurát és hasonlókat kaptam. Onigiriknek mi is 
örültünk. Ott mosolyognak a hűtön. 

Körkérdés a szerkesztőkhöz 12.

http://anipalace.hu
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NewPlayer: A szilvesztert haverokkal töltöttem idehaza. Csak egy kis 
beszélgetős, iszogatós party volt. Csináltunk egy nagy rakat kaját, aminek 
a felét nem ettük meg. Aztán éjfél után fellőttünk pár tűzijátékot. Egy picit 
ki is akadtam, mert az egyik 25 lövéses besült és egyszerre lőtte el mind 
a 25-öt.

Hogy telt a szilveszter?

Catrin: Hirotakával és a barátainkkal nálunk házibuliztunk. Remekül szóra-
koztunk, jól telt.

Strayer8:  Nagyon jól telt a szilveszter. Néhány munkatárssal és a párjaikkal 
töltöttem sok játékkal, szusival, beszélgetéssel. Az ételmennyiséget mi is 
túlméreteztük, alig fogyott belőle valami. És hosszú idő óta ez volt az első 
kölyökpezsgős szilveszterem.

Hirotaka: Őőő igazából Catrin elmondta, amit kellett. Így erre nincs mit 
mondanom. Jó volt.

Számodra mi volt az elmúlt évben a legjobb anime?

NewPlayer: Ez nagyon nehéz kérdés, mert volt pár, ami tetszett. Például most az 
őszi szezonban az Arpeggio of Blue Steel vagy a  kicsit korábbi High School DxD 
New. Viszont 2013-ban nekem a Girls und Panzer tetszett legjobban. Az egész 
sorozatot végigizgultam és röhögtem. Talán egy vagy két anime volt eddig, ami 
ennyire magával ragadt. Az hogy tankokkal háborúznak már alapból megfogott 
és ahogy a különböző nemzeteket felvonultatták, egyszerűen fenomenális. Az 
oroszok még el is énekelték a Katyusa nótát! A “belső kamerás” jeleneteknél pe-
dig úgy sikongtam mint valami 10 éves kislány!
Aki egy jó kis vígjátékra vágyik, annak nagyon tudom ajánlani, főleg ha meglátjá-
tok, hogy hogyan hatástalanítanak a lányok egy Maust és driftelnek egy Panzer 
IV-gyel!
Viszont semmiféleképpen se vegyük komolyan a sorozatot, mert akkor nem fog 
tetszeni! A harmadik részben van egy jelenet, amikor egy fa függőhídon kell át-
menni a tankokkal. Csak úgy száraz adatnak: egy Panzer IV-es 22 tonnát nyom.

Catrin: A 2013-as felhozatalból talán a Gin no Saji az, ami elnyerheti nálam ezt 
a címet (legalábbis egyelőre). Tetszetős, aranyos sorozat, kiemelkedett ebből a 
gyenge anime-évből. De rengeteg régebbi sorozatot is megnéztem, amikből pl. 
a Basilisk, a Terra e…, a Gundam Seed vagy a Lain is bekerült a kedvenceim közé. 
Mind fantasztikus, kihagyhatatlan darabok.

Strayer8:  Azért nehéz erre válaszolni, mert az Akagi/Kaiji sorozatok és a Hikaru 
no Go (amit technikai okoból nem sikerült befejezni) még nagyon friss élmények, 
túlságosan befolyásolnának. A mangák esetében viszont nem kérdés, hogy az 
Aria (és az Aqua előtörténet) a nyerő.

Hirotaka: Legkiemelkedőbb egyértelműen a Gin no Saji volt, egyszerűen fan-
tasztikus, és várom a folytatást. A másik amit szívesen néztem, az a Shingeki no 
Kyojin, megtetszett a világa, bár sok ponton bele lehet kötni. Ezenkívül még a 
Walkure Romanze volt egy kellemes időtöltés. 

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.

http://anipalace.hu
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