Minamoto-kun Monogatari
Nagyon ritkán fordul meg a fejemben, hogy mangaismeretőt írjak. Ám
most meggondoltam magam és egy anime helyett egy mangát fogok bemutatni nektek, amit inkább a fiúknak ajánlok elsősorban. Egy perverz történettel
fogtok megismerkedni, ami egy szerencsétlen fiú óriási változását mutatja be.
Vajon hogy lesz egy lányos fiúból a környék csődöre?

A történet

Év: 2011-?
Műfaj: romantikus,
hárem, soft-hentai,
seinen
Kötetek: jelenleg 6
Hossz (a cikk írásakor): 135 fejezet
Magyarra fordítva
(a cikk írásakor): 34
fejezet
Mangaka:
Inaba Minori
Magyarra fordítja:
Anime Series HUN

A manga elején megismerkedhetünk főhősünkkel: Minamoto Terumival. Terumi egy igen lányos külsővel
megáldott fiú, akit korábban pont
emiatt cukkoltak. A srác ezáltal kissé
fél a lányoktól, ami igen megnehezíti
fogadalma betartásában, ami az, hogy
megfektet minden lányt, aki megtetszik neki az egyetemen.
Az egyetemi évnyitó előtt azonban Terumival közli édesapja, hogy
a fiú új édesanyja terhes és az új
családtag miatt túl sokan lennének a
házban, ezért a lakásból kitúrt fiúnak
el kell költöznie otthonról. Minamoto
ezt igen nehezen veszi tudomásul,
de nem tud ellene mit tenni, tehát
repülnie kell. Terumi nagynénjéhez
kénytelen költözni, aki enyhén szólva
igen csinos nő. Minamoto-kun élete
innentől kezd a feje tetejére állni…

A szexi nagynéni feladja
a leckét!
Terumi a beköltözés alatt megtapasztalja, hogy nagynénje – akit
Kaorukónak hívnak – tudja, hogy a fiú
gyenge pontja a lányok. Ennek a dolognak a kiderítéséhez pedig semmi
sem volt megfelelőbb, mint egy csók.
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A srác a nagy döbbenetében semmit
sem tud mondani. Arra a kérdésre pedig, hogy „miért?” azt a választ kapja,
hogy Kaoruko szeretné, ha a kutatásának az alapja lenne.
Hogy mi ez a kutatás? Fujiwara
Kaoruko is egy egyetemi tanár, akinek
van egy saját kutatása, aminek az a
célja, hogy részletesen kivizsgálja,
hogy lehetséges-e egy régi történetet
modern körülmények között megvalósítani. Ez az úgy nevezett „Genji
monogatari”. A történet arról szól,
hogy volt régen egy férfi, aki 14 nővel
kavart (enyhén szólva „csak” kavart).
De mind a 14 szeretője más-más személyiség volt.
Kaoruko azt szeretné kideríteni,
hogy ennek a történetnek van-e valamilyen valóságalapja. Ebben szeretné,
hogyha a kissé pipogya Terumi segítene neki. Bár a fiú közli Kaorukóval,
hogy tényleg nagyon béna a csajozásban, de csak azért is belemegy a
kutatásba, hiszen Terumi mégis csak
férfinak vallja magát és szeretne úgy
is viselkedni. Kaoruko ezt örömmel
hallja, így belevágnak a projektbe,
amiben ő minden „eszközt” megad,
hogy a fiú szó szerint egyre tökösebb
legyen. Például megcsókolja a fiút,
hogy ne veszítse el a fejét, ha olyan
helyzetbe kerül, vagy hagyja a mellét
fogdosni, azért, hogy éles helyzetben
tudja a srác hogyan is kell azt.
Teruminak Kaoruko folyamatosan
lányokat mutat be, persze olyan lányokat, akik valamelyik „történetbeli”
lányhoz személyiségileg a legjobban
hasonlítanak.

// Daisetsu

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

A srác így kavarni fog Kaoruko barátnőjével, egyetemista lányokkal, sőt
még rokonnal is!
A fiú persze olykor válogat a lányok között – ha Kaoruko is azt akarja
-, mert gyakran elrontja a szerepét. Ha
valamelyik leányzónál Minamoto nagyon erőszakos, túlzottan nyomulós
lesz, akkor egy másik lányhoz állnak
át, nehogy a korábbi csajszi megutálja
a fiút. Így a fiúnak – Kaoruko által –
mindig van egy B terve is, hogy éppen
hogyan teljesítse feladatát. És ez így
fog menni addig, míg a fiú meg nem
embereli magát és nem lesz meg az a
bűvös 14 lány.

animéknél/mangáknál, ha háremről
beszélünk, akkor meg pláne. A fejezetek olvasása között pedig igen gyakran feszült a légkör, bár egy fejezet
csak 8-9 oldal (az első két fejezetet leszámítva), attól még igen sokat lehet
izgulni azon, hogy szegény Teruminak
sikerüljön egy lányt elcsábítania.
Ahogyan azt a műfajnál láthattátok a Minamoto-kun Monogatari
soft-hentai, magyarán +18-as ecchi.
Így olvasását én főleg a fiúknak, azon
belül is 16-17 év felettieknek ajánlom.
Ha esetleg szingli vagy, ez a manga fel
tud majd tölteni egy kis reménnyel, a
lányokkal kapcsolatban! ;)

Befejezés

Szerintem ez a manga…

Összességében (ha rajzolásában
nem is) egy igen különleges mangával
állunk szemben, ami mindenképpen
megköveteli a maga rajongói táborát, hiszen ez a manga nagyon jó,
ecchi, hentai fanoknak meg kötelező!
A manga (regisztráció ellenében) letölthető az Anime Series honlapjáról,
de töredéke AA-n is megtalálható.
Ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, annak üzenem előre is: Jó
szórakozást!

A manga rajzolásra semmi extrát
nem tartogat. A szokásos ecchis rajzolása van, amiben inkább a nőies testre
összpontosítunk. Fiúkat szerencsére
nem kell sűrűn nézegetni a mangában, így szemeink gyakran örülnek,
illetve még gyakrabban fognak tombolni a hormonok is!
A sztori szerintem nagyon jó, hiszen gondoljunk bele: végre van egy
olyan hárem anime, amiben a lányok
nem futnak oda a lúzer fiúhoz, hanem
a srácnak valóban küzdenie kell a lányok kegyeiért! Ez igen ritka az ecchis
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