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Folytatás a következő oldalon!

NewPlayer: Nem nagyon szeretem a Disney rajzfilmeket, 
mert mindig énekelnek bennük. Igazából láttam szinte az 
összeset, még ezt az új Jégvarázst is, de én nem nagyon 
vagyok oda értük. Ne értsetek félre, nem vagyok ellenük 
vagy ilyesmi, mert a Disney az Disney, de nem fogok úgy 
erőlködni egy-egy új filmjük megnézésénél, mint ahogy 
azt teszem egy-egy szezonos animénél. Nagyon kedvencet 
nem is tudnék mondani, eseteg az Aranyhaj és a nagy 
gubanc. Az egy eléggé pozitív csalódás volt, sikerült rajta 
jókat nevetni.

//  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!

Melyik Disney rajzfilmek a kedvenceitek?

Catrin: Szinte minden 2000 előtti Disney mesét ugyanúgy 
szerettem, most már egész más élmény újranézni őket, 
de mindig szívesen teszem. 2000 után csak 1-2 címet ked-
veltem meg jobban, bőven van lemaradásom is, a folyta-
tások pedig általában mindig vagy még nyálasabbra vagy 
túl idétlen humorúra sikerültek. Kedvencem talán Az orosz-
lánkirály, A szépség és a szörnyeteg, a Szuzi és Tekergő, 
stb-stb…

Strayer8: Rég nem néztem Disney filmet, ezért leragadtam 
a Oroszlánkirálynál és Micimackónál. A Mackótestvér rémlik 
még, de nem vagyok biztos benne, hogy az Disney rajzfilm. 
A Hófehérkét láttam még rengetegszer gyerekkoromban.

Hirotaka: Az elmúlt években eléggé eltávolodtam a Disney 
rajzfilmektől. Gyerekként szerettem őket, fő kedvenceim 
talán az Aladdin és az Oroszlánkirály. Mindenből az első rész 
természetesen. Nemrégiben kezdtem pár olyat megnézni, 
amit még nem láttam hiánypótlásként. Ebből leginkább a 
Dzsungel könyve tetszett. 

Körkérdés a szerkesztőkhöz 14.
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NewPlayer: Szinte semennyit sem mmo-zom. Nem nagyon vagyok oda a 
multis játékokért, mert mindig az szokott lenni, hogy én poénra veszem az 
egészet, csak néha-néha játszok egy kicsit, mások meg teljesen komolyan 
napi több órát töltenek el a karakterükkel. Ha egy mmo-ban ragadnék, 
akkor megpróbálnám a nálam ügyesebb játékosokat segíteni. Lehetnék 
gyógyító vagy kovács vagy valami ilyesmi. Abban biztos vagyok, hogy nem 
én lennék az, aki az élvonalban harcol, mert szerintem ahhoz nem elég jók 
a reflexeim. 

Hogyan viselkednél, ha egy virtuális mmorpg-
ben ragadnál?

Catrin: Nem ragadnék. Amúgy meg egyszerű a képlet: ha a szeretteimmel 
vagyok, akkor nincs gond, a fő, hogy együtt vagyunk, megoldjuk. Ha egye-
dül, vagy csak 1-2 ismerőssel/közeli emberrel, szerettemmel lennék, akkor 
addig küzdenék és keresném a megoldást, amíg ki nem jutunk. Sablonos 
igaz? :)

Strayer8:  Hát, ha előfordulna az a roppant valószínű eset, hogy ben-
neragadok egy mmorpg-ben, akkor először is feltápolnám a karakterem, 
hogy jobbak legyenek az esélyeim, utána pedig messziről kerülnék minden 
veszélyes helyet és küldetést.

Hirotaka: Kevés mmorpg-t próbáltam eddig ki, de közös bennük, hogy 
nagyon hamar rájuk unok, mindegyik egysíkú és lapos. Ha egy ilyenben 
ragadnék valószínüleg letáboroznék az első tengerparton és ellennék egy 
ideig. Aztán persze inkább ki akarnék jutni. 

Néztél már meg animét a magazinban 
megjelent ajánlás miatt?

NewPlayer: Én alapvetően a szezonos animéket szoktam nézni, főleg mivel 
azokról írok cikket is. Rengeteg animém van felírva, összegyüjtve, hogy majd 
egyszer meg kell néznem. Inkább ez a lista szokott bővülni egy-egy hozzánk 
beküldött anime ismertető után.
Az így összegyűjtöttek közül szoktam kijelölni olyanokat, amiket egy hónapon 
belül meg kell nézzek, mert ha nem így tennék, akkor úgy járnék, mint annak ide-
jén a Genshikennel. Ha szeptemberben nem kerül be az ismertetője a magazinba, 
akkor talán még most sem néztem volna meg az utolsó két évadját.

Catrin: Igen, a Baccano! mindenképp ilyen volt, de a Genshiken és a Planetes 
felfedezéséhez is nagyban hozzájárult a magazin. Imádnivaló animék. Ezeken 
kívül Morwen Monogatari cikkei és light novel fordítása is plusz löketet adott 
Araragi és a lányok kalandjainak megismeréséhez. Mostanság Strayer8 cikkei 
a tetszetősek (Area88, Kaiji-Akagi vagy mangák közül az Aria és a mostani 20th 
century boys), szívesen ismerném meg jobban az ő ajánlásait is. Idővel majd sort 
kerítek rájuk.

Strayer8:  Az a baj, hogy nem nagyon tudok animézni és kevés a manga ismerte-
tő. Így időnként fellelkesülök egy-egy jó ismertető olvasásakor, megjegyzem egy 
hétre a címét és szokás szerint csak az ismertetőben leírt történet és a képek ma-
radnak meg bennem. Viszont tervben van, hogy elolvasom néhány a magazinban 
bemutatott anime mangáját, csak jussak el odáig. :)

Hirotaka: Határozottan igen a válasz. A Baccano!, a Genshiken és a Xam’d volt 
ilyen. Egyikben sem csalódtam. Ezenkívül a Kara no Kyoukai fordítását szerettem 
meg, mert az animét is imádom és a novel is érdekelt. Kár, hogy még csak 3 rész 
van meg, szívesen olvasnám majd tovább. 

A kérdéseket ide várjuk:

info@anipalace.hu

Ennyi volt a kérdés részleg e hónapra. A következő számban újabb kér-
désekkel 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. Úgy-
hogy támadjatok le minket mindenféle kérdéssel, amire az udvari etikett szabályai 
szerint válaszolni lehet. A kérdéseket ide várjuk: info@anipalace.hu
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