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Tiltott szerelem a testvérekkel?!
Írta: Daisetsu

Szerintetek mi számít tabutémának? Az emberiség létezése során már számtalan elmélet
és szabály jött létre, ami meghatározta azt, hogy
kibe szerethetünk bele. Az ókori Krétán, például
a homoszexualitás elfogadott volt. Mint ahogyan
a testvérszerelemnek sem kerekítettek nagy feneket. A modern ember életében azonban ekkora szabadság nincsen. Ha rossz emberbe szeretsz
bele, akkor etikátlan, törvénytelen, vagy szentségtörő leszel.
Az új AniMagazinba egy igazi tabukergető mangát hoztam nektek. Ami nem más, mint a KissXsis,
ami csak hemzseg a tiltott kapcsolatoktól.
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Az alapok
Főszereplőnk Suminoe Keita, aki egy
ötfős családban éli nyugis hétköznapjait.
Ez a család azonban két részből áll. A szülők ugyanis újraházasodtak. Amikor Keita
apukája újra megnősült, újdonsült felesége magával hozta két ikerlányát, Akót és
Rikót. Szerencsére a két család „összeolvadása” problémamentesen zajlott le, s talán
már túlontúl is jól sikerült. A két leányzó,
Ako és Riko még kiskorukban beleszerettek Keitába, akit a mai napig is „üldöznek”
a nővérkék. A történet alapja ez a családi
felállás lesz.

Az évek csak múltak és múltak. A család gyerekei középiskolások lettek és a
felnőttkor küszöbén Keita nővérei egyre
vadabbak. Ugyanis a nővérek még mindig
szerelmesek az öccsükbe, és minden áron
meg szeretnék szerezni maguknak. Ako és
Riko ennek érdekében a csábítás legperverzebb módszereit is alkalmazzák a fiú
figyelmének a felkeltésére. Ez valamikor
sikerül, valamikor nem, mert Keita nagyon
ragaszkodik ahhoz, hogy a testvéreivel
fizikailag ne legyen együtt. De még így is
sikerül olykor elcsavarni a fejét és belerángatni egy-egy nyelves csókba vagy valami
még ennél is durvábba.
S bár Keita szeretné, ha élete ennél
még nyugodtabb lenne, de ez nem nagyon
sikerül neki. A testvérei állandóan nyomulnak rá, az iskolában mindig pletykatéma,
ráadásul egy háremkarakter is válik belőle.
Szegény srác jelenleg nem tudja elérni,
hogy egy normális család része legyen.

„A két leányzó, Ako és
Riko még kiskorukban
beleszerettek Keitába,
akit a mai napig is „üldöznek” a nővérkék.”
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A csajok
Suminoe Ako:
Az idősebbik ikertestvér. Ő a házban a „tartalék” anya, ha a szülők nincsenek otthon.
Egy anyáskodó karakter, akinek az esze is
borotvaéles. Ako és Riko perverzek. Ako
stratégiája Keitánál általában a parancsolgatás, illetve a „sunyulás”. Gyakran szabályokra hivatkozva koptatja le húgát, hogy
Keita az övé lehessen. Ugyanakkor Ako
pornót is olvas, hogy bizonyos praktikákat
megtanuljon (talán szükség lesz rájuk).

Suminoe Riko: A fiatalabbik ikertestvér.
Riko egy sportos, erős és energikus karakter. (A két csaj különböző dolgokban jó.)
Keita elcsábításánál – ő nem kerülgeti a
forró kását! – mindig megmondja azt a fiúnak, amit szeretne. Csak semmi utalgatás
vagy mellébeszélés. Riko kimondja, amit
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gondol, és ettől tűnik ő a legcsintalanabb
szereplőnek. De szerintem ő még mindig
nem a legperverzebb, mert nővére sokkal
több mindent csinált már az öccsével. De
Riko így sem adja fel a versenyt. Mellesleg
a középső gyerek a fegyelmi bizottság elnöke, akinek olykor példát kéne mutatnia.

Kiryuu Yuuzuki: Keita osztályfőnöke. A
fiatal (és szűz) tanárnő egy igazi otaku. S
bár szégyelli az animék iránti rajongását,
az azokból tanult perverziót már kevésbé
rejtegeti. Yuuzuki-sensei mikor megtudja,
hogy tanítványába szerelmesek a nővérei
akkor a tiltott kapcsolatok ellen fellép és
próbálja eltávolítani Keitát Akótól és Rikótól. Ennek viszont az lesz az eredménye,
hogy Keita közelebb fog kerülni a mindig
körülötte legyeskedő osztályfőnökéhez,
aki mellesleg elég naiv és ártatlan.
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Kiryuu Mikazuki: Mikazuki Yuuzuki hugicája, aki nagyon szerelmes a főszereplőnkbe.
Mika-chan csak egy loli, és még alsó-középiskolába jár, de állandóan nyomul Keitára
és követeli a csókokat tőle. Később mást
is… Ennek a lánynak a főbb szerepe inkább
az volt a mangában, hogy segítse Yuuzukit
bevágódni Keitánál, így túl sokat nem szerepel. De talán ez így van jól, végtére is ne
egy kislánnyal jöjjön össze a főszereplőnk.
Bár ki tudja…

Mikuni Miharu: Ez a csajszi a big boobs
szerepet tölti be a mangában. Nem lenne
ez háremmanga egy nagyobb keblű lány
nélkül. Miharu egy igen visszahúzódó karakter, akiben csak a történet második felében lobban fel a szerelem Keita iránt. A
csaj ecchis jelenetei elég bizarrnak mondhatóak. Finoman fogalmazva elég soknak
van köze a pisiléshez. A személyisége miatt
nekem ő a kedvencem az egész mangából,
bár ez a korábban írt mondat miatt kicsit
félreérthető lehet…

A manga jó és rossz dolgai
A manga rajzolására nem lehet panasz.
Bár a karakterek külseje eléggé shounenes, ahhoz képest, hogy műfajilag a manga
inkább seinen. Ez nem zavaró tényező,
csupán egy kis észrevétel. A másik, amit
megfigyeltem a mangánál, hogy elég sok
cenzúrát használ annak ellenére, amiket
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to-kun monogatarit (AniMagazin 21. szám)
tudnám felhozni olyan ecchi mangának,
amiben ennyi perverz dolgot csinálnak a
szereplők. De még az sem olyan szókimondó, mint ez a történet. Mindent a nevén
mondanak, amik miatt szinte mi érezzük
kínosan magunkat. S ez által a manga
hangulata egyszerűen át tud ragadni az
olvasóra úgy, hogy alig bírjuk félre rakni a
fejezeteket.

mondanak és csinálnak. A történet bőven benne van a +18-as kategóriában, de
mégse mutatnak semmit. (Persze nagyon
ritkán előfordulnak villantások, de általánosságban nem jellemező.)
Sok rossz dologban bővelkedik ez a
manga. Itt főleg a történetben levő logikai
hibákra gondolok. Az egyik probléma az,
hogy a szülők túlságosan lazán veszik a
gyermekeik szerelmét. Azzal nincs is gond,
hogy mennyire nyíltak a testvérszerelemre, de amikor teljesen természetesnek veszik a szülők, hogy előttük megy a „műsor”,
az már túlságosan furcsa. Illetve gyakran
érzékeljük az erőltetettséget a történet
folyamán. Szóval ez nem egy hibátlan mű.

Befejezés – Hogyan tovább?

Viszont a manga szórakoztató jellege
az kiemelendő. A KissXsis ugyanis nagyon
vicces és izgalmas. A perverz jeleneteknél
állandóan drukkolunk: jöjjön az, ami mindenkit érdekel! És ami a móka részét teszi
ki a mangának, az valami zseniális. Nagyon
ritkán vannak komolyabb pillanatok, így
a humor jelentős szerepet kaphatott.
Ezen a mangán rengeteget lehet nevetni. Hol a vicces monológokon, hol pedig
a lebukásokon. E téren nagyon szuper ez
az egész képregény! És mi az, amiben a
legeslegjobb a KissXsis? Hát a perverzió!
Ez a manga elképesztően perverz! A szövegek, és amiket csinálnak; minden nagyon
zavarba ejtő és elfajult. Talán a Minamo-

AniMagazin/AniPalace

A KissXsis azon mangák közé tartozik,
amiknek a fejezeteit pillanatok alatt elolvastam. Egy szórakoztató alkotás, tele
kéjenc cselekménnyel.
A végszóhoz közeledve megemlíteném: ez a manga animével is rendelkezik.
Két 12 részes sorozatot készítettek hozzá,
amiknek a minősége eléggé változó. Persze azokba is érdemes belekukkantani, de
nem lesznek olyan jók, mint a manga.
Ezt a mangát azoknak ajánlom, akiket
nem tántorít el egy gyengébb történet,
ha abban sok-sok perverzió van. Ha meg
szeretnéd ismerni ezt a történetet, akkor
kezdd a mangával hisz ennél a műnél az
anime csak egy kiegészítés, nagyobb élményt az eredeti képregény tud inkább
nyújtani. Remélem tetszett az e havi cikkem. Ha el szeretnétek olvasni ezt a mangát, akkor keressétek fel az AnimeAddicts
honlapját, vagy a SaiyanRivals fansubbot!
Jó olvasást minden ecchi fannak!

Mangaka: Bow Ditama
Év: 2007-?
Műfaj: romantikus,
soft-hentai, vígjáték,
seinen, slice of life
Hossz: a cikk írásakor 93
fejezet (12 kötet)
Fordítja: SaiyanRivals
Lefordítva: 82 fejezet
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