
1 – T-shirt A
Köpt i Takayama, vilket står på den, med kanji.

2 – T-shirt B
Arga bushi-snubbar på ryggen. Full av okänd kanji.

3 – T-shirt C
Bara kanji. En övre rad med tre röda tecken lyder Shinsengumi,
namnet på en militant grupp från den revolutionära Bakumatsu-
tiden. Det dominerande svarta tecknet är deras motto, Makoto
(sanning).

4 - Näsdukar
Man blir överfallen av folk som delar ut dessa på japanska
storstadsgator, och det blev några över vid resans slut. Reklam i
paketen.

5 - Gratistidningar
Medföljde vid köp från olika animeställen.

6 - Japanese Short Stories
En samling av Akutagawa Ryunosukes noveller. “Riktig
litteratur”, till skillnad från resten här. Två av författarens noveller
utgör basen för Kurosawa-filmen Rashomon.

7 - Omiyage-tändstickor
Souvenir som delades ut till oss stackars utlänningar på ett nabe-
ställe i Kanazawa.

8 - Musmatta
Tempelmotiv, från Hakone. Ses här lutad mot en orelaterad kudde.
Utmärkt kvalitet.

9 - Manga
Privatimport till polaren Andreas, fortfarande i Animates kasse,
försluten med äkta Animate-tejp och innehållande gratistidning à
la #5. Köpt i Ikebukuro.

Loot från 日本
Saker köpta av mig eller mottagna gratis under resan till Japan 2004. Zooma in, bilden har bra upplösning.



10 - Kombinerat go och shougi-bräde
Två klassiska asiatiska brädspel.

11 - Intron Depot 1
En samling av Shirow Masamunes konst i färg från -81 till -91.
Betraktad som klassiker att döma av priset. Simultanöversatt
överallt (all text finns på både engelska och japanska).

12 - Intron Depot 3: Ballistics
Mer Shirow, -92 till -02. Nummer 2 i serien (Intron Depot 2:
Blades, som jag inte hittade någonstans) täcker samma period men
med fantasytema. Från Animate i Kanazawa.

13 - The Art of The Princess Mononoke
Artbook till Ghiblifilmen. Nästan enbart japanska trots titeln, men
ändå upplysande vad gäller användningen av CGI med mera. Köpt
på Mandarake i Shibuya.

14 - Filmremsor
Två trerutors remsor från riktiga biofilmrullar. Den ena visar en
utslagen Ashitaka på ön i mitten av skogsgudens sjö, den andra
visar en återuppstånden Nausicaä gående på det gyllene fältet.
Remsorna stämplades som biljetter till Ghiblimuséets egen biograf.

15 - Der Mond
Sadamoto Yoshiukis första samling bilder till Neon Genesis
Evangelion (inklusive en del intressant concept art). Innehåller
också en bild till Honneamise, några till Nadia m.fl.

16 - Die Sterne
Uppföljaren. Innehåller några bilder som inte gjorts av Sadamoto,
men är så gott som bara Evangelion.  Från Animate i Kanazawa.

17 - Berserk: Illustration File
Miura Kentarous artbook till mangan.

18 - Hikouseki-halsband
Shiitas sten från Laputa: Castle in the Sky i ett halsband med
tillhörande liten påse.

19 - Liten handduk
Laputa-motiv.

20 - Flaggor med Jiji och Totoro
Från två av “Satou-sans hamburgare” på Ghiblimuséets restaurang.

21 - Kylskåpsmagneter
Ett komplett set med en sotboll, 4 Totoros (varav två “stora” i
olika gråa nyanser), en kattbus och Mei. Mycket effektiva.

22 - Totoro-pin
Mellanstor Totoro med paraply-imiterande blad.

23 - Animemusmattor
Främst tänkta som gåvor till polare. 2 Azumanga Daioh, en Read
or Die, en Gundam Seed och en Naruto.

24 - Azumanga Daioh Visual Book 1
Några bilder, sammanfattning av första säsongen, sångtexter,
storyboard till introt med mera. Allt på japanska, förutom lite glad
engelska (av typen “Let's enjoy school life!”).

25 - Hashi (ätpinnar) och matchande ställ
Från ett Tokyu Hands i Tokyo.

26 - Salt- och pepparkar med kanji
Keramik från samma Tokyu Hands. (Peppar, till vänster, skrivs
med tecknet som (också) betyder bergsaska.)

27 - Pocky
“Giant” och “Almond Crush” (varav ett paket med mörk choklad,
ett med vit). Känt godis i tre ganska lyxiga varianter.
Konsumerades främst till GITS med vänner.

28 - Bonuskort från Animate
Värdelöst. Men kul.

29 - Chibi-Nausicaä
Söt nyckelringsdekoration.

30 - Howl's Moving Castle
“Image”-skiva, pseudosoundtrack till en film som inte fanns vid
tillfället.

31 - Only Yesterday
Soundtrack.

32 - Neon Genesis Evangelion
Volym 1 av soundtracket. Hade redan volym 2, behöver inte 3
(mest Fly Me to the Moon på det nämligen, brr).

33 - Grave of the Fireflies
Soundtrack. Blandning av musikspår och röster från filmen.

34 - Whispers of the Heart / If You Listen Closely
Soundtrack.

35 - Berserk
Hirasawa-soundtrack. Lite knäckt fodral under hemfärden, och
dessutom saknande fullängdsversionen av eminenta Forces.

36 - Rascal-pin
Från en World Masterpiece Theater-automat.

37 - Kusanagi-byst
Med stadsskyline, modellerad efter filmaffischen till Oshiis Ghost
in the Shell. Köpt (med slump) i automat. Den tronar på TV:n
under alla visningar av GITS-verk med polare.

38 - The Ghost in the Shell
Mangan i Kodanshas häftiga tvåspråksformat. Gåva från ett
minshukus bibliotek av kvarglömda böcker. All text i pratbubblor
är översatt till engelska, men ursprungsinnehållet finns kvar på
japanska i marginalerna.

39 - Ghost in the Shell: Continuity Script
Manus med storyboards till filmatiseringen. Köpt på Mandarake i
Nagano.

40 - Pulpmanga
Veckokompilation av ett antal serier på billigast möjliga papper.
Hajime no Ippo har omslaget. Medtagen från samma minshuku
som Ghost-mangan.
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