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Manga - ajánló
Ismét megtaláltam Yuuya Asahina
egyik művét, amit már vagy ötször elolvastam. Mondanám, hogy nem lehet megunni, persze ez nem igaz. Én csak egyszerűen
nagyon szeretem ezt az egy mangáját.
Gondoltam ezt megosztom mindenkivel,
hátha akad még olyan, aki nem olvasta.

adódik Murakami Kazushi személyében.
Közben Ren húgát is megismerjük, aki szöges ellentéte nővérének.
Grafika: Egyszerűen imádom Yuuya
Asahina rajzolását. Kidolgozottsága, mint
egy sima shoujo mangának. A karakterekre
jobban figyelt, ugyan vannak nála sokkal
jobbak, mégis eléri, hogy érdekeljen a
műve. A háttér - ahol épp van - szép, de
sok a fehér vagy foltokkal kitöltött rész.
Engem a szereplők arca és szemük fogott
meg. Kicsit mintha nagyobb lenne a fejük,
nem olyan, mint más mangáknál. A szemük
is tipikusan nagy mégis olyan szép, magára

Egy kis információ
Yuuya Asahináról…
1980. szeptember 7-én született,
Hokkaidón. Szereti a madarakat figyelni,
kirándulni. Twitteren lehet követni, ahová
mostanában a Pokemon góval kapcsolatos
dolgait teszi fel. 2000-től 2008-ig nyolc
mangája jelent meg, amiből négyet lehet
online olvasni, a maradékot maximum
megrendelni.
Amik megtalálhatók online: Love
Luck végig, Puramai Junkie végig, Strange
Orange-ből 2 kötet, Yellow Pop végig.
A Puramai Junkie 2004-ben jelent meg
a Ribon magazinban. 1 kötet, ami 4 fejezetből áll. Gyorsan elolvasható cukiság.
Nagy történéseket ne várjon tőle senki.
Egy fárasztó nap után tökéletes olvasnivaló.

16 évesen házasság, 17 évesen
az első lány gyermek
megszületése…
A mai gondolkodástól teljesen eltér
Nanako Ren elhatározása. Ugyanis Ren
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15 évesen, éppen a születésnapja előtti
nap elhatározza, hogy megházasodik 16
évesen és 17 évesen gyereket szül. Ez szép
és jó, végül is a leglehetetlenebb dolgot
találja ki, sebaj belefér. Csak szegénykének nincs se pasija, se kiszemeltje. Persze
a tények nem veszik el a kedvét. Nem adja
fel. Fülét és szemét felkészítve szemtanúja
lesz egy vallomásnak. A suli egyik lánydiákja szerelmet vall Murakami Juuyának,
egy népszerűnek mondható srácnak. A fiú
elutasítja a lányt, azzal a szöveggel, hogy a
sors nem neki szánta. Ez a mondat Ren szívébe hatol és beleszeret, persze nem ilyen
egyszerű az egész. Egy ici-pici nehézség is

vonja a figyelmet. A szereplők szája hatalmas, de még egész „normális”.

Végezetül…
Valamilyen szinten értem, hogy Yuuya
miért nem adott ki több mangát. Nehéz
a manga iparban megállni a szerzőknek
a helyüket. Vannak nála jobbak a “shoujo
részlegen”, ő egy azok közül, akik egy ideig
meg tudták fogni a lányokat ezekkel a cuki
szereplőkkel és történetekkel.

Cím:
Puramai Junkie, +/- Junkie
Hossz: 1 kötet, 4 fejezet
Mangaka: Asashina Yuuya
Év: 2003
Műfaj: dráma, romantika,
iskola, shoujo
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