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forint, ami (lássuk be) valóban el-
hanyagolható összegnek számít a 
hotelek és szállodák csillagászati 
áraihoz képest. A pénzedért egy 
aprócska „szobát” kapsz, melybe épp, 
hogy belefekhetsz és esetleg tévét 
nézhetsz, pihenhetsz. Semmi sem 
feleslegesen túlméretezett, mint egy 
hotelszobában, minden pont akkora, 
amennyi kell. A kapszulák hossza 2 
méter, a szélessége pedig 1,5 méter, 
a magassága...nos felállni nem lehet 
benne, de ez amúgy is egy éjszakai 
menedék.
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy 
termé-
szetesen itt is vannak bizonyos sza-
bályok, melyeket be kell tartani: A 
szobát nem veheti ki az a személy, aki 
tetoválást visel, aki még nem töltötte 
be tizennyolcadik életévét, esetleg 
alkohol vagy egyéb tudatmódosító 
szer hatása alatt áll. A vendégek nem 
vihetnek be magukkal sem ételt sem 
italt. A legfontosabb szabály pedig 
az, hogy másik nyugalmát megza-
varni szigorúan tilos. A hotel szol-
gáltatásainak igénybevétele klausz-
trofóbiásoknak sem ajánlott.

Az első kapszulahotel az Oszaka 
Umeda körzetében az 1979-ben meg-
nyitott Capsule Inn Osaka volt

Elsősorban Japánban találhatók 
ilyen hotelek, viszont legalább egy ka-
pszulaszálló nyílt Varsóban (Lengyel-
ország) és egy Sanghajban (Kína) 
is, bár az utóbbi megnyitását 2011. 
február 23-án a sanghaji hatóságok 
megtiltották, mivel az nem teljesíti 
az előírt biztonsági előírásokat. A ka-
pszulahotel vagy kapszulaszálló olyan 
hoteltípus, melyben számos nagyon 
kis „szoba”, úgynevezett kapszula ta-
lálható és melynek célja, hogy olcsó és 
alapvető éjszakai szállást biztosítson 
az olyan vendégeknek, akiknek nincs 
szükségük vagy nincs pénzük a hagyo-
mányos szállók szolgáltatásaira.

Hogy mennyi az annyi?  Magyar 
forintra átszámolva olyan 2-3 ezer

//  Lady Marilyn

Apró szelet Japán: 

Bármennyire is rajongunk Japánért, lássuk be, hogy mindenkinél meg van az 
a pont, amikor azt gondolja, hogy „ez már egy kicsit sok”.  Ezt lehet, hogy azért 
érezzük, mert valami olyasmiről van szó, amit nem ismerünk igazán és talán el-
hamarkodottan ítélünk, vagy mert egyszerűen az adott szokás még nem terjedt 
el Európában. Ennek ellenére érdemes megismerni a japánok extrém arcát is, így 
hát összegyűjtöttem Nektek pár érdekességet.

Az AniMagazin előző részé-
ben is említés került az extrém 
álláslehetőségekre, most pedig 
bővíteném a sort még eggyel.
A reklámot ott kell elhelyezni, ahol a 
legtöbb ember szeme megakad rajta 
– ebből a gondolatból indult ki az a 
japán reklámügynökség, amely tavaly 
ősz óta csinos, fiatal nők combjait ve-
szi bérbe... reklámfelület gyanánt. 
A hirdetések lemosható tetoválás 
formájában kerülnek fel a lányok 
combjára, akiknek ezután nincs más 
dolguk, mint hogy napi nyolc órán 
keresztül miniszoknyában járják 
Tokió utcáit. Mindeközben fotókat 
is kell posztolniuk magukról a Face-
bookra, a Twitterre és más közösségi 
oldalakra, bizonyítva, hogy valóban 
rendeltetésszerűen viselik a hirdetést. 
Mindezzel egy nap alatt nagyjából 26 
500 forintnak megfelelő összeget 
kereshetnek meg.

Az ExtrémA japan ember ezer arca,Merűlj bele 
jobban Ázsia 
titka-iba, az 
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Az ügynökséghez november óta 
több mint 1300 fiatal nő regisztrált, 
és a számuk fokozatosan növek-
szik. A jelentkezőknek legalább 18 
évesnek kell lenniük, és minimum 20 
ismerőssel kell rendelkezniük valame-
lyik közösségi portálon.

A japán extremitások közé sorol-
tam a különleges kávézókat is. Ezek 
közül a cicás kávézó már Magyaror-
szágon is megtalálható, szóval lehet, 
hogy amit egy ideig extrémnek gon-
dolunk, az később nálunk is megjele-
nik és hasonló népszerűségnek ör-
vend majd, mint Japánban. 

A japánok nemcsak a színésze-
ket, énekeseket, hanem a szink-
ronszínészeket is igen nagyra 
becsülik. Talán ezért is jutott Matsu-
kaze Masaya eszébe, hogy nyisson 
egy úgynevezett Seiyü cafét. Így a 
rajongók közelebb kerülhetnek ked-
venceikhez.

Mindezt egy olyan helyen tehetik, 
ahová biztosan szívesen visszajárnak 
majd, ami a remek ízek és a jó italok 
mellett a hely fantasztikus hangula-
tának is köszönhető, mivel az egész 
kávézó valójában majdnem olyan, 
mint egy szinkronstúdió.

Profi hangtechnikai felszerelés, 
beépített hangfalak, egy színpad 
eredeti szinkronstúdiókban használt 
mikrofonnal… És mindezt még lehet 
űberelni!

A vendégek nemcsak az ételek és 
italok, hanem a menühöz járó külön-
féle szövegek közül is válogathatnak, 
és ha ez nem lenne elég, a kiválasztott 
darabot a színész elő is adja helyben, 
a színpadon!

Rendeléskor a vendég akár minden 
egyes részletet megszabhat: a szink-
ronszínész hangjától a karakter jel-
leméig szinte mindent. A karakterek 
listája nagyon hosszú, a legkülön-
legesebb talán az, hogy akár állat-
karaktert is lehet kérni. A közönségből 
pedig mindenki meghallgathatja a 
többi vendég által rendelt előadást.

A piszkos anyagiak tekintetében 
a kávézó árai elég magasak, hiszen 
tartalmazzák az óránkénti használati 
díjat, de ennyire közelről ilyen jellegű 
előadást sehol máshol nem hallhat-
nak a fanok.

Ha profi animés szinkronhang 
vagy, akkor akár munkát is vállalhatsz 
a kávézóban, de a feladataid közé 
nemcsak a színészi alakítás, hanem a 
felszolgálás is beletartozik majd még-
hozzá szobalány ruhában, vagy ha fiú 
vagy, kötényben.
Kikkel találkozhatsz az akihabarai 
tömbház egyik eldugott tetőterén? 
Matsukaze Masayán kívül még a One 
Piece, a Kaleido Star és az Inazuma 
Eleven Go hangjaival is!

Különleges kávézók

Ahol szinkronszínészekkel találkoz-
hatsz:

http://anipalace.hu

