
Manga ismertető 19

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Boku wa
Ookami

Mukashi, mukashi…
Él ezen a földön egy Nachi Yuuki nevű 

mangaka, akinek 2010 telén eszébe jutott 
egy farkasos történet. E történet főszereplői 
Ookami Jin és Kuramoto Rina.

Írta: Miichan



Mielőtt bővebb leírást adnék a törté-
netről, megemlíteném, mikor ránéztem 
a borítóra nagyon tetszetősnek tűnt a 
manga. Amikor elolvastam az első fe-
jezetet, még mindig nagyon vártam a 
folytatást, de körülbelül a felénél Rina 
személyisége eléggé irritáló kezdett len-
ni. Sok shoujo mangát olvastam és még 
nem sikerült olyanba belebotlanom, ahol 
a főszereplő karaktere ennyire idegesítő 
lett volna, mégis a végén egész sok pontot 
adtam rá. 

ösztönök vezérlik. Ugyanez fordítva is igaz, 
mivel Ookaminak meg kell küzdenie a fél-
tékeny, versengő Keitával, Rina gyerekkori 
barátjával is. Ezután pedig Rina erkölcsével 
hadakozhat, persze vigyáznia kell, ha a kö-
zelében szeretne maradni. Történetünk 
előrehaladtával fény derül Jin eltűnésének 
rejtélyére, miért egy farkas nevelte fel, és 
hogy hol vannak a szülei.

A manga képi világa

Nem is tudom, hol kezdjem, bevallom 
a mangáknál az esetek 99,9%-ban a karak-
tereket nézem. Úgy szoktam elkezdeni, 
hogy szép karakterek = jöhet a manga, ki-
véve egy mangát, amiről majd egy későbbi 
cikkben írok. Így hát itt sem lehet arról be-
szélni, hogy csúnya, élvezhetetlen. Éppen 
ellenkezőleg, 10 pontból olyan 8-at adnék 
rá. A szereplők szépek, igaz, néhol ha na-
gyon megnézzük, látszik például Ookami 
hajánál a körvonal; elég bizarr, mégsem 
annyira feltűnő. Az arckifejezések megfe-
lelők, mindent elárulnak szavak nélkül is. 
A háttér az esetek 90%-ában kidolgozott, 
ahol kevésbé van megrajzolva, az pont illik 
az adott jelenethez.
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Ookami és az „Apáca” románca

Történetünk kezdetén egy tipikus 
középiskolában járunk, ebben az oktatási 
intézményben tanul főszereplőnk Rina, 
akit régen rengeteg fiú cukkolt, emiatt 
elkönyvelte őket farkasoknak, akik csak 
perverz dolgokra tudnak gondolni. A régi 
„traumák” következtében esélytelen Rina 
számára a szerelem, vagyis ezt lehetne 

gondolni, ezért létezik Ookami Jin, a bis-
hounen, ki első ránézésre egy elhanyagolt 
külsejű hikikomorira hasonlít. Szegény 
Ookami-kunnak a bemutatkozás sem 
megy egyszerűen, már az első nap nevet-
ség tárgyává válik. Az egyetlen tanuló, 
aki törődni kezd vele, Rina. Így kiderül Jin 
titka, ami nem más, mint hogy egy farkas 
nevelte fel, és pár évvel ezelőtt kezdett 
tanulni az emberekről egy bizonyos sze-
mélytől, aki színrelép a történet vége felé. 
Rina felkarolja szerencsétlen Ookamit és 
segít neki beilleszkedni az emberek közé, 
eközben persze egymásba is szeretnek. 
Főhősnőnknek nehéz dolga lesz és sok 
számára kellemetlen szituációban lesz ré-
sze, amik az olvasó számára poénos hely-
zetek, mivel farkasunkat eléggé az állati 

„...esélytelen Rina számára a szerelem, vagyis ezt 
lehetne gondolni, ezért létezik Ookami Jin, a bis-
hounen, ki első ránézésre egy elhanyagolt külsejű 

hikikomorira hasonlít.”



Szereplők…

Kuramoto Rina
15 éves középiskolás lány. Kedvenc 

elfoglaltsága hogy perverznek tűnő szituá-
ciókban péppé verje Keitát, ez más fiúkra is 
vonatkozik. Utálja a perverz fiúkat, kivéve 
Ookamit akinek perverz megnyilvánulása-
iról tudja, hogy nem direkt teszi, ami igaz 
is. A történet során saját érzéseivel küzdve 
próbálja Jinnel való kapcsolatát alakítani.

Ookami Jin
Bemutatkozása során nem volt túl 

népszerű, ez megváltozik azután, hogy Rin 
megigazítja a haját, miáltal kiderül, hogy 
valójában jójépű. Utána ő lesz minden lány 

Zen
Kuramoto osztálytársa és barátnője. A tör-
ténetben sok szerepe van, főleg szerelmi 
tanácsokat ad Rinának. Van pasija egy 
másik suliból, így bőven tud mit tanácsolni.

Végezetül…

Ez a manga inkább poénos és nem az 
a teljesen tipikus love story Rina vezetésé-
vel. Érdemes elolvasni a szórakoztató jele-
neti miatt. Jin sok nevetéssel teli pillanatot 
hoz az olvasók napjába. Bátran ajánlom 
minden női olvasónak, egyszeri mű, nem 
hiszem hogy többször el lehet olvasni, de 
aki elolvasta az egyből belekezdhet Nachi 
Yuuki következő művébe a Boku no ie ni 
oide mangába.
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álom pasija. Ettől eltekintve vannak lema-
radásai a tanulásban és írásban körülbelül 
egy kisiskolás szintjén áll. Nagyon kedves, 
figyelmes, ösztönös ember, ezért is szeret 
Rin belé.

Tachiyama Keita
Rina gyerekkori barátja, aki nem titkol-

ja szerelmét, mégsem kapott rá választ. 
Régen kosárlabdázott, amit abbahagyott 
a középiskolában, remélve így Rinához 
még közelebb kerül. A történetben ő a 
szerencsétlen srác, a szerelmi háromszög 
harmadik tagja.

Cím: Boku wa Ookami
Angol cím: 

I am the Only Wolf
Hossz: 4 kötet
Év: 2010-2012

Műfaj: vígjáték, romantika, 
iskola, shoujo

Mangaka: Nachi Yuki

Értékelés: 
MAL: 7,69


