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Az idei nyár egyik legjobb animéje volt a Gekkan
Shoujo Nozaki-kun (Monthly Girls’ Nozaki-kun, Havi
Lányok Nozaki-kunja), ami arra hivatott, hogy kifigurázza a shoujo műfajt, mindezt vicces, szerethető
formában.
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„...a műfajt
hozzá kiválóparodizálja, mégúgy történ an. Semmi sem
egy ilyen stik, mint ahogy azt
ílusú man
elvárnánk.”gában

A történet
A középiskolás Sakura megpróbál
szerelmet vallani az évfolyamtársának
Nozaki-kunnak, de az teljesen félreérti
a helyzetet és először egy autogrammal dobja meg a lányt, majd hazaviszi,
hogy segítsen neki a mangája rajzolásában. Ezután Sakura Nozaki segédje
lesz, és persze nem adja fel, hogy közelebb kerüljön a fiú szívéhez. Mindeközben megismerhetjük a nem mindennapi barátaikat és még a manga
készítésbe is beleláthatunk.
Cím: Gekkan Shoujo
Nozaki-kun
Hossz: 12 rész
Műfaj: vígjáték, romantika, iskola
Értékelés:
MAL: 8,46
ANN: 8,3
Anidb: 7,93
Képforrások:
zerochan.net, mangapanda, mangareader.net,
Google

A felszín alatt
Első ránézésre egy átlagos shoujo
mangának tűnhet a GSN, de nem az.
Helyette inkább a műfajt parodizálja,
méghozzá kiválóan. Semmi sem úgy
történik, mint ahogy azt egy ilyen stílusú mangában elvárnánk.
Tsubaki Izumi készíti a mangát.
Ő alkotta a The Magic Touch és a
Oresama Teacher történeteket is. A
Gekkan Shoujo Nozaki-kun 2011 óta
jelenik meg a Gangan Online-ban
négy paneles web formátumban, de
kiadják nyomtatott formátumban is.
Az anime idén júliusban került a japán
képernyőkre és a szezon egyik leg-
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jobbja lett. Az adaptációt a Dogakobo készítette,
Yamazaki Mitsue rendezte,
Nakamura Yoshiko írta és a TV Tokyo tűzte a műsorára.
A mangának eddig összesen
5 kötete jelent meg, amiből az
első hármat dolgozták fel a 12
részes animében. A mozgóképes
változat hűen követi a manga
történéseit és a karaktereken se
változtattak.
Az anime képi világa szép, a mai
kornak tökéletesen megfelel. A
seiyuuk is kiváló munkát végeztek.
Minden hang tökéletesen passzol a
karakteréhez. Külön kiemelném a Sakurát szinkronizáló
Ozawa Arit, aki még csak kezdő a szakmájában, de ebből semmi se vehető észre.

Let’s fall in love
A címszereplőnk, Nozaki egy shoujo mangát, a Let’s
Fall In Love-t rajzolja és írja, ami egy havi magazinban jeleneik meg. A manga készítésébe a barátai is besegítenek,
sőt némelyikről mintázza a karaktereit. A története röviden
annyi, hogy a főhősnő, Mamiko gyengéd érzelmeket táplál a
főhős, Suzuki iránt, amit próbál a tudtára adni.

it és a
„...hűen követi a manga történése
karaktereken se változtattak.„
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Karakterleírások

Opening, ending, háttérzene és dráma CD
Az openinget Masayoshi Ooishi,
míg az endinget Ozawa Ari készítette.
A háttérzene pedig Yukari Hashimoto
munkája. Bennem egyik se hagyott
mély nyomott, viszont több helyen
is olvastam, hogy szeretik. Ízlések és
pofonok.
2013. júniusában megjelent egy
dráma cd a mangához, amiből néhány
seiyuu át is került az animébe (pl: Seo
Yuzuki - Sawashiro Miyuki ). Nekem
még nem volt alkalmam belehallgatni,
de azt mondják, nem rossz.

Nozaki Umetaro
Hang: Nakamura Yuichi
Főszereplő, mangaka, Sakura szerelme. Kinézetre férfias, de a belső mást takar.
Minden gondolata a mangája körül forog, amit Sakiko
Yumeno néven publikál.

Mangaka akarok lenni!
Mint, ahogy párszor említettem Nozaki-kun egy mangaka, azaz maga írja és
rajzolja a képregényét. Mostában elég divatos téma lett a mangaka lét a mangákban és az animékben. A Mangaka-san to
Assistant-san teljes mértékben erről szól.
Az idei nyár animéi közül a Barakamonban és a Love Stage-ben is volt mangaka
karriert dédelgető karakter. Úgy néz ki,
tényleg menő dolog lehet mangakának
lenni Japánban.
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Seo Yuzuki
Hang: Sawashiro Miyuki
Sakura folyton bajba keveredő barátnője. Kevesen tudják, hogy csodás énekhangja
van, emiatt a Glee Klub Lorelei-jának nevezik.

Sakura Chiyo
Hang: Ozawa Ari
Főszereplő, Nozaki segédje
és szerelmes is belé. Kedves,
aranyos, jó lelkű, de bizonytalan. A szerelem terén is,
ezért is érthette félre Nozaki a közeledését. A rajzklub
tagja.

Kashima Yuu
Hang: Nakahara Mai
Mikoshiba legjobb barátja,
aki folyton Hori idegein táncol. Nő létére a drámaklub
hercege és a lányok így is
oda vannak érte.

Mikoshiba Mikoto
Hang: Okamoto Nobuhiko
Nozaki barátja és segédje,
Kashima jó barátja. Igen
népszerű a lányoknál. Nagydumás, de ha olyat szól,
könnyen zavarba jön.

Hori Masayuki
Hang: Ono Yūki
Nozaki barátja, asszisztense,
aki a drámaklub elnöke és
mindig segít Kashimának eljutni a dráma klub próbáira.
Nozaki segít neki a darabok
megírásában.

Wakamatsu Hirotaka
Hang: Kimura Ryōhei
Nozaki barátja, asszisztense.
Nem szereti Yuzukit, viszont
Lorelei hangjába beleszeret,
úgy hogy sosem látta a lányt.
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