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Némi tisztázandó - OLVASD EL!

Fairy, kedd 25 május 2021 - 11:15:17

Sziasztok!
Az utóbbi pár napban észrevettük Juckóval, hogy vannak olyan dolgok
amelyeket valahogy félreértettetek és tisztázásra szorulnak.
1. ElQször is a legfontosabb:

Legyetek szívesek elolvasni a kiírt információkat/híreket és nem árt a

GyIK-ot sem tanulmányozni. Mióta újra nyitottunk sok olyan kérdésbe/kérésbe futottunk, ami egyértelmqen le van írva
a hírekben, csak el kellett volna olvasni.

2. Jelszókérés:

Jelszót csak akkor kell kérnetek, ha valamelyik befejezett novella/fanfiction érdekel titeket. Ezeket bárki

olvashatja, aki valamilyen módon aktív az oldalon.
Ha pedig valamelyik befejezett regényünk érdekelne, amelyhez korábban már írtatok hozzászólást (értelmes, egy
mondatnál hosszabb hozzászólást), akkor szintén kérjétek a jelszót.

3. Szabadon olvasható fejezetek: Sok embernél észrevettük, hogy csak az elsQ fejezetet olvasta el és úgy írt
értékelést és odaírta, szívesen olvasná tovább. Emberek!

Nem csak egy fejezet olvasható szabadon!

A fejezetek alján az a kis szám és nyilak azt jelzik, hogy mehetsz a következQ fejezetre.

Ez itt egy legördíthetQ menü, nyugodtan használjátok:
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Minden történetnél

jelezzük az utolsó szabadon elérhetQ fejezetnél,

végéhez a jelszót kommentálás után megkapod

hogy onnantól kezdve jelszavas ( A regény

) és csak komment után tudsz tovább olvasni.

Nem kell külön kérni

a jelszót!

4. Jelszavak kiküldése:

Minden este 6 és 7 óra között vagy akörül küldjük ki az utóbbi 24 óra kommentjei alapján

a jelszavakat. Ha hozzászólást írtál valamelyik történethez nem kell külön kérned a jelszót. Lásd a 2. pontot!

5. Kommentelés:

A történetekhez még mindig csak azt fogadjuk el, ha 1 mondatnál többet írtál és az nem abból áll,

hogy Köszi, jó volt. Vagy leírtad az elsQ fejezet mondandóját. Értelmes 2-3 mondatot mindenki össze tud hozni. Attól, hogy
mindenhova odaírod egy mondatban, hogy tetszett, mert szereted pl az alakváltós könyveket, még nem jutsz jelszóhoz.

6. Jelszavak beírása:

Figyeljetek oda, hogy a megkapott jelszavakat pontosan írjátok be! Úgyis mindenki másol, de arra

nagyon oda kell figyelni, hogy se a jelszó elQtt, se utána ne legyen semmilyen szóköz, mert különben érvénytelen jelszó
üzenetet kapsz.

Ami pedig szintén fontos

lenne és nagyon várjuk, az

a visszajelzés TQletek

, hogy mi a véleményetek a Skatulya új

kialakításáról. Mennyire lehet átlátni a menüket, vagy épp tetszik-e a grafikus megoldás a történetekhez való
eljutásnál. Elég informatív így? Tegyünk hozzá vagy vegyünk el belQle? És pl. a
a véleményeket

, hogy lássuk, mi az, amit vártok vagy mi az ami érdekel/nem érdekel benneteket. Vagy például mennyire

tetszik az új menüpont az olvasó ajánló? Érdemes vele foglalkoznunk vagy nem érdekel titeket?

Fairy és Juckó

terveinknél is szívesen vesszük

