
Ebben a hónapban egy újabb kedvenc 
mangámat szeretném bemutatni. Ami 
nem más, mint a „Kokoro series”. Öt kötet 
összesen, viszont mindegyiknek más címe 
van, a közös a kokoro szó (összetett szó-
ban gokoro). Véleményem szerint ez egy 
megunhatatlan manga, hogy miért, azt a 
későbbiekben részletezem.

   
 Kanda Neko…

Kezdjük a mangakával, aki 2009-ben 
adta ki első mangáját, azóta folyamatosan 
készít újabbakat. Mangáinak központi ele-
me a romantika és a komédia. Sok mindent 
nem tudni Kanda Nekoról, ,de szerencsére 
minden kiadott mangája megtalálható.

   
 Kokoro series…

Kokoro series tartalma: 

- Az első történet az Otokogokoro (2010-
ben jelent meg), 2 fejezet, amit egy gyűjtő-
kötetben adtak ki.

- A második a Koibitogokoro (2011. júli-
us), 1 kötet, 6 fejezetből áll.
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- A harmadik a Koigokoro (2011. decem-
ber), szintén gyűjtőkötetben jelent meg, 
3 fejezet.

- A negyedik a Tokimekigokoro (2012-
2013), 1 kötet, 5 fejezetből áll.

- Az ötödik a Coda: in my heart oneshot 
(2013-ban jelent meg)

- Végezetül megjelent egy újabb ones-
hot (2013-ban) Otokogokoro & Puchitto 
Hajiketa címen (tehát ebben a fejezetben 
a Puchitto Hajiketa szereplői is feltűnnek).

Nézzük miről ia szól ez a több kötetes 
romantikával fűtött és vicces helyzetekkel 
tűzdelt gyönyörűség.

Shinomiya Jun egy 18 éves főiskolás 
tanuló, aki egyedül él, ezért részmunka-
idős állást vállalt. Történetünk kezdetén 
épp hazafele tart, amikor segít egy lázas, 
éppen elájulni készülő harmincas éveiben 
járó férfin. Saki Hiroyasu két napig ájultan 
feküdt a fiatal srác lakásán, aki eközben 
gondoskodott róla. Végül felébredt, és 
meg szerette volna hálálni a fiú törődését. 
Egyből valami perverzre lehetne gondolni, 
de Saki nem homoszexuális, így pénzzel 

köszönné meg, amit Jun nem fogad el, 
helyette megkéri a férfit, hogy egyen vele. 
Vacsora után a szomszéd lakásból nyögé-
sek hallatszódnak át, amire Saki egy jó na-
gyot üt a falba, észhez térítve a szomszé-
dokat. Jun nagyon zavarba jön, amit ultra 
aranyos arckifejezéssel jelez, ennek még 
egy hetero pasi sem tudna ellenállni. Nincs 
mit tenni - gondolta Saki, köszönetképp az 
ápolásért segít könnyíteni Junnak. Ezután 
többször is találkoznak, végül kiderül, hogy 
Jun már régebbről ismeri Sakit. Hogy még-
is honnan, azt megtudja, aki elolvassa az 
első két fejezetet. 

Otokogokoro Írta: Miichan 

„Shinomiya Jun egy 18 éves 
főiskolás tanuló (...) épp ha-
zafele tart , amikor segít egy 
lázas, éppen elájulni készülő 

30-as éveiben járó férfin.”



A további kötetekben folymatosan 
kisebb problémák adódnak vagy új szerep-
lők jelennek meg. Nincsenek óriási gondok 
és nagy féltékenységek. Olyan nyugodt, 
kedves, aranyos történet elég sok per-
verzséggel, ami persze Jun naivságának 
és butaságának köszönhető. Ennyire tu-
datlan és naiv ember nem létezik, főleg 
nem a főiskolán. Viszont irtó aranyos, ami 
persze a mangaka tehetséges rajzolásának 
köszönhető. Ugorjunk is egyet a grafikára.

Grafika

A manga részletessége változó, ahol 
részletesen megrajzol minden elemet az 
nagyon igényes, ahol meg nem túl rész-
letes, az is teljesen élvezhető, mivel a 
szereplők minden esetben részletesek és 
csodálatosan szépek. A rajzolás nagyon na-
gyot dob az egészen, mivel nem egy izgal-
mas történetről van szó, mégis a rajz és az 
események együtt tökéletes harmóniában 
vannak. Saki férfias és szép, Jun pedig ár-
tatlan angyalka, aki eszméletlenül aranyos, 
ahogy zavarban van, vagy épp elszántan 
próbál megtenni valamit. A mellékszerep-
lők szintén gondosan kidolgozottak.

Drama CD

Hogy fokozni lehessen az egészet, 
kiadtak az Otokogokoro és a Koibitogo-
koroból egy-egy Drama CD-t. Sajnos a 

Végül

Már csak ismételni tudnám magam, ha 
a szereplőkről írnék, így csak annyit mon-
dok, aki még nem olvasta, de szereti a ya-
oit és a vicces hétköznapokat, kezdjen bele 
a mangába. Miután befejezte, kezdje el a 
Puchitto Hajiketát is, hiszen az is egy igé-
nyesen megrajzolt, drama CD-vel ellátott 
manga. Ugyan a történet szerintem egy 
picivel a Kokoro series alatt van. Hamarabb 
megunható, ami a két szereplő személyisé-
ge miatt lehet. Persze ez ízlés függő.

Jó olvasást mindenkinek.
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többiből nem találtam, így biztosra nem 
mondhatom, hogy nincsenek, de az eddigi 
kutatásaim alapján csak erről a kettőről tu-
dok. De örüljünk annak, ami van, mivel egy 
igényes CD-t adtak ki. Nagyon jó seiyuukat 
választottak, Jun és Saki (Mizushima Taka-
hiro, Morikawa Toshiyuki) színészei a ked-
venceim, de a többi szereplő kinézetéhez 
is passzolnak a hangok. A CD és a manga 
kombinációja fantasztikus. Egyetlen elszo-
morító dolog, a folytatás hiánya.

Cím: Otokogokoro
Műfaj: romantika, yaoi

Hossz: 1 kötet
Év: 2007

Mangaka: Kanda Neko
Értékelés: 
MAL 8,04
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