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Folytatás a következő oldalon!

Eddig a conokat mindig csak láto-
gattam, nem igazán versenyeztem, 
de a 2013-as tavaszi Mondocon nagy 
hatással volt rám. Elhatároztam, hogy 
lesz, ami lesz legközelebb én is kipró-
bálom magam. Időközben két barát is 
csatlakozott hozzám, így meg is volt 
a nagy terv: kitaláltuk, hogy összeál-
lunk.

Így született meg a Mid is our lane! 
nevű  csapat. Másfél-két 

hónapon 
keresztül készültek a jel-

mezeink. Nagy fába vágtuk a fejszén-
ket.

Amikor elhatároztuk, hogy a 
League of Legends-ből öltözünk be, 
még híre sem volt a külön kategóriás 
versenynek,  csupán csoportos ver-
senyzésre készültünk.

A Gamer Cosplay Team- 
Magyarország

 facebook 
elérhetősége: 

Az előző számunkban olvashattátok a Nyári Mondocon beszámolóját, 
most megismerhetjük milyen volt a con cosplay versenyzői szemszögből.

//  Lady Marilyn

Nagy meglepetés és öröm volt szá-
munkra tudni, hogy valószínűleg töb-
ben fognak beöltözni a népszerű játék-
ból, mely minket is annyira megfogott.

A karaktereinket még áprilisban 
kigondoltuk, már csak a megvalósítás 
maradt hátra. Körülbelül másfél vagy 
két hónap kemény munkájába 
telt, mire meg-

l e t t 
a három cosplay a 

kiegészítőkkel együtt. Korántsem a 
mainsteam karakterek közül válogat-
tunk, inkább belecsaptunk a lecsóba: 
LeBlanc, Malzahar és Morgana. 

Sok izgalommal járt tehát már 
maga az előkészület is, de most a lé-
nyegre térnék, megpróbállak beavatni 
Titeket a kulisszák mögé, avagy, hogy 
milyen is versenyzői szemszögből látni 
egy cont.

Reggel hamarabb 
kimentünk a Hungexpó-
hoz, de sajnos a kapunyi-
tás késett, mi meg rohan-
hattunk az öltözőbe, hogy
időben ott legyünk az elő-
zsűrizésen.  Szerintem en-
gem volt a legtöbb idő elő-
készíteni, hiszen homlok-
tól-hasig hó fehérre kellett
bekenni testfestékkel. Sze-
rencsére a barátnőim a se-
gítségemre rohantak, de így
 is sok időbe telt a dolog.

Az öltözőben alig volt leve-
gő és a hely is fogytán volt, mi-
vel mindenki szanaszét dobál-
ta a holmiját.

Miután mindenki elkészült, 
beálltunk a sorba az előzsűrizés-
hez. Egy kisebb szobában vártak
 minket a tehetséges és már is-
mert cosplayerek, hogy elmondjuk 
mi hogyan készült. Utólag belegon-
dolva pár dolgot elfelejtettünk em-
líteni, de ez is annak tudható be, hogy 
nagyon izgultunk.

Az előzsűrizés után kimentünk a 
szabadtéri nagyszínpad környékére,  
azonban alig hogy kitettük az

épületből
a lábunkat, rengetegen 

              rohantak le minket egy fotóra. 
Már ekkor tudtuk, hogy megérte any-
nyit dolgozni.

Egy profi fotós is elkapott min-
ket, rengeteg képet készített, ame-
lyekért nem lehetünk elég hálásak, 
ezért megköszönnénk még egyszer: 
Köszönjük Norbi!

2013 nyári Mondocon
Élménybeszámoló  versenyzoi szemszögbol,, ,,
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http://anipalace.hu
https://www.facebook.com/pages/Gamer-Cosplay-Team-Magyarorsz�g/669560526394732?fref=pb&hc_location=profile_browser


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-23-

Aztán lassacskán a backstage-be 
keveredtünk , ahol a versenyzők mind 
nagyon izgatottak voltak.

Alapjáraton az emberek nagyon 
kedvesek voltak velünk, volt aki fél 
órát várt arra, hogy lefotózhasson 
minket, pedig nem is ismerte a já-
tékot, illetve a staffosok is kedvesen 
terelgettek minket.

Volt egy segítőnk is, aki inni hozott 
nekünk, amikor kellett, előásta a cér-
nát, tűt. Ez úton is köszönjük neki  a 
rengeteg segítséget!

Először az egyéni versenyzők 
léptek fel, minden fellépést hátulról 
figyeltünk. Ekkor mértük fel a színpad 
adta lehetőségeket és pontosítottunk 
a koreográfián. 

Az egyéni versenyzők fogytával 
még hevesebben vert a szívünk, 
hiszen mi voltunk a második csoport 
craftmanship kategóriában, egyben 
az első LOL-os csoport, bár addig 
egyéniben már bemutatkozott 2-3 
karakter.

Aztán eljött a mi időnk, kihoztuk 
belőle ami tőlünk telt, bár volt egy

kis baki, de ennek ellenére a közön-
ségnek nagyon tetszett a produkciónk 
(legalábbis mi így éreztük). Szinte a 
nap végéig cosplayben maradtunk, 
sok játékossal és külföldiekkel is 
beszélgettünk.

A nap végére természetesen 
elfáradtunk, de azzal a gondolattal in-
dultunk hazafelé, hogy annak ellenére, 
hogy nem sikerült egyetlen díjat sem 
besöpörnünk, nem adjuk fel.

Azóta kikerült a teljes csipet-csapat-
ról készült fotók egyike a
League of Legends hivata-
los, külföldi cosplay oldalá-
ra is és mi kerültünk az Őszi
Mondocon borítóképére. 
Azt hiszem ennél nagyobb
megtiszteltetés nem is érhe-
tett volna minket, nem be-
szélve a rengeteg fotóról, 
melyeket eljuttattak hozzánk.
Nagyon köszönjük!

Ezúttal értesítelek benneteket, hogy a 
League Of Legends Cosplay Team- Magyar-
ország Facebook oldalunk kibővült! most 
már nemcsak a LOL-os, hanem más játékból 
beöltözött cosplayereket is támogatunk. Így 
az oldalunk most már Gamer Cosplay Team- 
Magyarország.
Itt megtalálhatod a közeljövőben tervezett 
cosplay terveinket, illetve a 2013-as nyári 
MondoConon készült fotókat is!

Legközelebb a Cosplayer
Expón találkozhattok velünk,
ezúttal performance kategóriá-
ban és új cosplayekben!

http://anipalace.hu

