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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: Számomra az egyik legnagyobb csalódás az 
pont most volt nemrég, mégpedig a Photo Kano személyé-
ben. Sokkal de sokkal többet vártam volna ettől az animétől. 
Annyi lehetőség lett volna benne.
Úgy nagyjából a feléig még egészen jó volt, olyan közepesnek 
mondanám, de az utolsó részek nagyon rosszak voltak. Nem is 
tudom, hogy mi volt a készítők célja. Kb. ugyanazt a történe-
tet mesélték el ugyanazzal a főszereplő fiúval csak részenként 
másik lánnyal.

Melyik animében csalódtál?

Catrin: Most nem ugrik be semmi, amiben nagyon csalódtam 
volna, sőt igazán kiemelkedő pozitív csalódás sem (kisebbek 
persze előfordulnak, de nem szoktam ezen gondolkodni). 
Általában, ha elkezdek egy animét, van róla elképzelésem, 
hogy ez most gagyi lesz vagy érdekes lesz, fárasztani vagy épp 
szórakoztatni fog, de igazán elvárásaim nem sok cuccal van-
nak. Ezek az előérzetek szinte mindig bejönnek, ezért semmit 
sem élek meg “emlékezetes csalódásként”.

Strayer8: Most sokan meg fognak kövezni, de a Death Note-
ban. A mangából ismertem a történetet, ahol tökéletesen 
kidolgozták és levezették a történések végén, hogy mi miért 
történt, kinek mi volt a stratégiája. Emellett jóval több kisebb-
nagyobb utalás történt a háttérben zajló eseményekre. Ehhez 
a szintű kidolgozottsághoz képest az anime elnagyoltnak 
tűnt.
Na és volt pár no name anime, amit végignéztem, de még a 
címe se maradt meg bennem. 

Hirotaka: Az egyik ilyen még friss élményként él bennem. Ez 
a Mirai Nikki. Sajnos a jó alapötletet nem sikerült jól kifejteni 
és ellaposodik, emellett a karakterek is elrontják a dolgot. A 
másik a Monogatari sorozatok (Bake, Nise stb). Sajnos ezek 
egyáltalán nem fogtak meg. Sokkal többet vártam tőlük. Van-
nak érdekes jelenetek, beszélgetések, de a legtöbb számomra 
semmilyen, érdektelen, unalmas. A karakterekre ugyanez 
jellemző. 

Körkérdés a szerkesztőkhöz 10.

Folytatás a következő oldalon!
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NewPlayer: Férfiasan bevalhatom, hogy a számomra legmeghatóbb 
anime jelenet a Chobits vége volt. Még egy könnycseppet  is elmorzsol-
tam rajta. Húgommal közösen néztük és pont ebéd előtt láttuk az utolsó 
pár részt. Ahogy befejeztük mentünk ebédelni, mert anyukámék szóltak. 
Lementünk, nem szóltunk semmit és egyszer csak húgom sírva fakadt. 
Anyuék kérdezgették, hogy mi történt, mi történt, én meg mondtam 
nekik, hogy csak animéztünk….
Volt még egy másik, ami szoros versenyben van a Chobits-cal: Battle An-
gel Alita. A végefelé, amikor Hugo fel akar mászni a csöveken keresztül 
Tipharesbe. Mangában olvastam első körben, így azt hittem fel vagyok rá 
készülve, de animében látni még “rosszabb” volt.

Melyik volt számodra a legmeghatóbb anime jelenet?

Catrin: Legmeghatóbb számomra, mikor a kedvenc animéim végére 
érek, ez újranézésnél is működik. Sírni nem szoktam, de a záró katartikus 
élmények mellett ezek a jelenetek meghatóak is. De pl. Steins;Gate-ben 
több is van és persze más animékből is megmaradtak apróbb jelenetek, 
amiknek a felsorolásába inkább nem kezdek. Két emlékezetesebb dol-
got még is kiemelnék. Az egyiket azért, mert a Clannad AS rajongói sok 
jeleneten szomorkodnak, de nálam nem ez a helyzet. Tény, hogy voltak 
benne pillanatok, de ami számomra ott igazán megható volt az nem a két 
“főtragikum”, hanem Tomoya-Usio apa-lánya “robotkereséses-egymás-
ratalálásos-végre megjött az esze” rész volt. A másikat azért emelem ki, 
mert ez az eddig általam látott animék legszemetebb halál jelenete. Ez 
az élmény a Fafner vége felé található. Maga a halál nem váratlan, de a 
kivitelezés igazán gonoszra sikerült, így a jelenet inkább megrázó, mint 
megható. De ha sikerül felülemelkedni a WTF/na neee érzésünkön, akkor 
maga a tragédia igazán meghatóvá válik.

Strayer8: Pff, rengeteget fel tudnék sorolni. Hirtelen a The Grave of the 
Fireflies jelenete jut eszembe, amikor Souta az éhes kishúgának az üres 
cukorkásdobozban jól összelötykölt vízből készít levest. Igaz, ez inkább 
szomorú, mint megható… Ahogy az a tény is, hogy mikor kiássa az anyjuk 
által elrejtett élelmiszertartalékot, ott lapul a cukorka is. Egyébként pedig 
talán nincs is olyan anime, amiből ne tudnék megható jeleneteket idézni, 
ezért inkább nem is kezdek bele a végeláthatatlan listába.

Hirotaka: A legmeghatóbb és szomorú is egyben, ami már évek óta a 
lista tetején van az az Air tv sorozatának a vége. Ahogy Misuzu megteszi 
azt a pár métert, az felejthetetlen. 

Melyik a kedvenc megjelent magazin számod?

NewPlayer: Hűhű, hát ebből több van! Alapvetően mindig az éppen aktuális szám 
a kedvenc, mert akkor már túl vagyunk rajta és látom, hogy a többiek mennyi mun-
kát beleadnak az elkészítésébe. Látom, hogy hova fejlődik, mi változott, mi lett jobb 
az előző számhoz képest és min kell majd még dolgoznunk a következő számig.
Az egyik fő kedvencem az első szám. Rengeteg munkánk volt benne, nagyon 
sokáig készült és rengeteg hiba van benne még a mai napig is. Mégis már csak azért 
is kedvenc, mert ezzel indult el útjára az AniMagazin.
Ezt követi közvetlenül az 5. szám, amitől kezdve van a dizájn váltás, a fektetett olda-
lak és minden más kisérletezésünk itt kezdődött el.

Catrin: NP-hez hasonlóan nekem is mindig az aktuális szám a kedvencem. Mikor 
épp megjelenik fontosabb és jobb számomra az addigiaknál, aztán eltelik 1-2 hét, 
akkor már mindegyiket egyformán szeretem (pl. jelen sorok írása közben), majd 
ha ennek a számnak is a kiadásához közeledünk, már ez lesz az aktuális kedvenc. 
Viszont ami talán kicsit emlékezetesebb a számomra, az Hiróval egyetértve nekem 
is a 8. lehet. A Steins írásommal azóta nem vagyok elégedett, de azt a tényt hogy 
ezt a fantasztikus animét sikerült címlapra és a magazinba tenni, (minden egó 
nélkül) még mindig imádom. 

Strayer8: Azok a kedvenceim, amiket sikerül kicsit változatosabbá tenni. Egészen 
pontosan, azok a számok, amikbe a cikkíróknak hála változatos témák kerültek. És 
azok a számok, amikbe jutott fanart, fanfic vagy akár saját írású haikuk, amik a múlt-
kori haiku versenyre érkeztek (nem is reméltük, hogy ilyen rövid határidőn belül 
ennyien írnak megadott témákra).

Hirotaka: Erre nehéz válaszolnom, de talán a 8. szám áll a legközelebb hozzám a 
Steins;Gate cikkel és talán a 12., amibe sokféle cikket sikerült belepakolni. Igazából 
kedvenc nagyon nincs. Mindegyikben van valami, ami tetszik és megfog. Minden 
egyes szám az olvasók cikkeiből jön össze nagyrészt és ez megszabja az adott szá-
mot is. Még nem volt olyan szám, ami ne tetszett volna valamilyen szinten.

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.
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