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Ha valaki végignézi, hogy most milyen mangákról is lesz szó, akkor észreveheti, hogy egy kivételével az összes neve úgy kezdődik, hogy isekai.
Nem fogjátok elhinni, de ez nem direkt alakult így!
Egyszerűen csak kiválasztottam párat…
Viszont most is újítunk egy kicsit! Ugyanis az
egyik mangát dobtam!

Nagyon szeretném ajánlani a mangát, de így, hogy
nincsen fordítás már vagy fél éve, nem merem. Én
is nagyon szidom magam, hogy miért kezdtem
bele, mert folyamatosan az jár a fejemben: hol
van már a következő részem?

Ojiichan Shinanai
De kezdjük azzal az összeállítást, aminek a
nevében nincsen benne, hogy isekai! Egy aranyos
kis fantasy történet egy öreg kalandorról, akinek
már lejárt az ideje és eljön érte egy angyal, hogy
átsegítse a túlvilágra. Ám kalandorunkat nem
ilyen fából faragták. Ő még nem nagyon akar sehova sem menni. Így hát nincs mit tenni, el kell
csábítani az angyalt. Ami egyébként nem is nehéz
feladat, ugyanis az ártatlan kis angyalka egy csóktól elájul!
Valahol itt kezdődik a történet, amihez később még csatlakoznak más lények és katonák.
Sajnos a fordítás egy kicsit le van maradva, de mivel a sorozat nem rossz, hátha valaki majd újra nekiesik.
A grafikáját tekintve, azért hagy némi kívánnivalót maga után a széria. Nem tudtam eldönteni, hogy tetszik vagy utálom. Leginkább elnagyolt
az egész és olyan vázlatszerű. Jól megy a humoros közeghez ez a stílus, de sok képet meg kellett
nézni nagyon alaposan vagy újrapörgetni a kockákat, hogy rájöjjek, mi is történik.
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Isekai Cheat Magician
És akkor térjünk is át a főtémánkra, az isekai
mangákra! Kezdjük is a sort azzal, ami ezen összeállítás legjobban sikerült műve.
A történetünk egy hármas baráti társaságról szól, amiből két főt, Taichit és Rint, megidéznek egy másik világba. Szerencsétlenségükre egy
mező kellős közepére kerülnek, ahol mindjárt az
életükért kell megküzdeniük, ám az utolsó utáni
pillanatban kapnak egy kis segítséget helyi kalandoroktól. Mivel ezek a kalandorok csak mellékszereplők, csak a közeli városig kísérik el őket, ahol
aztán hőseink megint magukra maradnak. De jó
isekaihoz híven feltalálják magukat és belépnek a
Guildbe. Ahol aztán (ki gondolta volna…) kiderül,
hogy ők igazából nagyon erősek! Így kezdetét is

veszi tanulási időszakuk, ahol elsajátítják az erejüket.
A történet alapjaiban nincsen semmi meglepő és váratlan, tipikus isekai. Mire végeznek a
kiképzéssel, addigra a történet is kialakul és egy
egészen kellemes olvasmány lesz belőle. Izgalmas, a harcok látványosak. Nem nagyon vannak
benne mélyenszántó gondolatok, de ez nem is
annyira nagyon kell ide!
A grafikát tekintve sem tudok panaszkodni. Szépen van megrajzolva az egész és viszonylag
sok a dupla oldal.
Kicsit lassan, de így a 15. fejezetre már a történet is kezd kialakulni! Én nagyon várom, hogy mi
lesz a folytatásban és, hogy mikor talál egymásra
a két szereplő.
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Isekai Meikyuu de Harem o
Most a 18 éven alattiak csukják be a szemüket és úgy olvassák el a következő pár sort, mert
egy olyan mangáról fogok mesélni, amiben hát,
a szereplők eléggé közel kerülnek egymáshoz.
Olyan -20cm-es közelségre!
Sokat agyaltam rajta, hogy ez legyen-e az
összeállítás legjobbja, de végülis úgy döntöttem,
hogy a Cheat Magician lesz. Na majd a kedves olvasó eldönti, hogy melyik tetszik neki jobban!

A történet annyira nem bajlódik azzal, hogy hogyan, de átkerül a főszereplőnk egy másik világba.
Azt hiszi, hogy egy játékban van, így megpróbál
úgy is viselkedni és lekaszabol egy rakat banditát.
Ám, amikor ki akar lépni a játékból, nem sikerül
neki és ekkor tudatosul benne, hogy ő most lehet,
nem is egy játékban van? Így nincs mit tenni, élni
kell az életünket ebben az új világban. A kezdő
falut elhagyva az első út egy nagyvárosba vezet,
azonbelül is a rabszolga kereskedőhöz, ahol meg
kell szerezni az első rabszolgánkat!

gyon jók a közeli képek a szereplőkről. Rengeteg
nagy, egész- vagy féloldalas kép van minden fejezetben, amik részletgazdagok! És nem csak AZOK
a bizonyos jelenetek, hanem minden más is!
Nehéz lenne a műre azt mondani, hogy egy
hentai, de a 18-as plecsnit megkapja, az tuti! Nem
minden fejezetben van meztelenkedés, de a szexuális feszültség folyamatosan ott van a levegőben. Meg persze ott van a 10. fejezet utáni fontos
jelenet, amit kb. 3 fejezeten át vezetnek… A fenébe is… lehet, hogy pornót ajánlok nektek?

Isekai Yakkyoku
A következő versenyzőnk egy különleges
darab, ugyanis egy gyógyszerészről szól.
A főszereplő egy gyógyszerész, aki a sok
munkába belehal és mikor újraéled, akkor egy
másik világban találja magát egy 10 éves fiú testében. Ám ez nem egy átlagos fiú, ugyanis nem
más, mint a híres királyi gyógyszerész fia! Ahogy
telnek-múlnak a fejezetek és szereplőnk egyre
jobban beleszokik a mindennapokba, nyit egy saját gyógyszerészetet.

Már az elején szimpatikus számomra a
manga, mert főhősünk az első beszélgetéseknél
még nem érti az embereket, ugyanis azok más
nyelvet beszélnek. Csak egy valakivel tud beszélni, aki ismeri azt az idegen nyelvet.
És később is nagyon jól alakul az egész,
ugyanis a rabszolgával tényleg szolgaként bánik.
Nincsen ez a megszokott klisé, hogy akkor én igazából nem is akarom, hogy a rabszolgám legyél,
de hát nincs mit tenni, már az vagy. Annyira nem,
hogy az első estét közösen is töltik és meg is történik az, amiről a biosz könyvekben lehetett olvasni.
A grafika pedig egy ilyen történetnél nagyon fontos! Főleg a stratégiailag fontos jeleneteknél, ahol a női karakterek lenge vagy éppen
semmilyen öltözékben vannak! És talán ezen ös�szeállításban ennek van a legjobb grafikája. Na-
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is leginkább fehérek, világosak. Egyáltalán nem
egy komor műről van szó, így jól is megy ez a grafika az egészhez, de engem zavar ez a színtelenség!
Nagyjából a fejezetek arról szólnak, hogy jön egy
beteg, akit meg kell gyógyítani, és a középkori
módszerekkel hogyan állítsunk elő számára hatékony gyógyszert. Ezenkívül van még egy mondvacsinált konfliktus a többi gyógyszerészettel is, de
nagyjából eddig ennyi a történet. A 20. fejezetnél
tartok és a fejezeteknél lévő kommenteket elnézve, talán lesz ez még jobb is!
Hogy kiknek tudnám ajánlani? Leginkább
azoknak, akiket bármilyen szinten is érdekel az orvoslás. Ez az egy dolog, ami miatt elkezdtem és
maradtam mostanáig.

Isekai Kenkokuki

Ez persze hatalmas nagy riadalmat kelt mindenkiben, mert hogy lehet, hogy egy ilyen ifjú ezt tegye? Arról nem is beszélve, hogy az ő módszerei
jobbak és olcsóbbak is mindenki másénál! A történet ezután már csak a gyógyszerészet körül forog
és, hogy a különböző betegségeket hogyan próbálja meg orvosolni a főszereplő.
A rajzolást tekintve az egész nagyon gyenge. Minden fehér, csak körvonalak vannak, színezés egyáltalán nincsen. A legtöbb panelnak háttere sincsen. Néha vannak színes oldalak is, de azok
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Végezetül pedig itt egy olyan mű, amit
dobtam. A történetünk a legősibb isekai felállással kezd: a főszereplőt, Truck-kunt elütik és mikor
magához tér egy különleges helyen van a semmi
közepén! Itt egy griffmadártól azt a parancsot
kapja, hogy segítsen a környékbeli árváknak, akikkel aztán egy kis várost alapítanak. Elkezdenek
mindenféle dolgot gyártani és kereskedni más
nemzetekkel.
A grafikáját tekintve a mű lehetne jobb, de
azért nem vészes, így erről nem is ejtenék több
szót.
Az alapfelállás, ez a fajta város/állam építés
számomra mindig nagyon szimpatikus. Mindig is
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nagyon érdekeltek az ilyen dolgok, ezért kezdtem
bele a mangába. Ám ez valahogy nem sikerült jól,
és a sztori ellenére egyszerűen nem fogott meg
az egész. A szereplők egyáltalán nem szimpatikusak, senkit sem tudok magamhoz közel érezni.
A történet még elmegy, de az is valami
olyan lassú, hogy én a 16. fejezetig bírtam, majd
azon vettem észre magam, hogy csak ugrálom át
a képkockákat és utána már az oldalakat. Pedig
már eljutottunk odáig, hogy papírt akarnak gyártani és azt eladni, de valahogy olyan semmilyen az
egész. Hiába szeretném szeretni, ez most egyszerűen nem sikerült jól!
Kevés mangánál érzem ezt, de ennél úgy
éreztem, hogy ezt felesleges csinálni.
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