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Bevezető

 Watanabe	 Wataru	 kerékpáros	 mangája	
2008	februárjától	jelenik	meg	a	Weekly	Shounen	
Champion	 magazinban,	 mondhatni	 rendületle-
nül, hisz jelenleg már a hatvanadik tankóbon is 
napvilágot	látott.	Habár	Watanabe	korábban	pró-
bálkozott	 más	 jellegű	 mangákkal	 is	 –	 (el)ismert	
munkája	még	a	Majimoji	Rurumo,	de	rajzolóként	
dolgozott	Nakano	Hitori	mellett	is	–	az	igazi	átütő	
sikert	a	Yowamushi	Pedal	hozta	meg	számára.

A történet

 A	 manga	 főhőse	 Onoda	 Sakamichi,	 egy	
megszállott	 otaku,	 aki	minden	megspórolt	 pén-
zét	 az	 animés	 cuccokra	 költi,	 ennek	 érdekében	
pedig	 hétvégente	 kilencven	 kilométert	 teker	
nagymamája	biciklijén	az	otthonától	Akihabaráig	
és	vissza.	Középiskolát	 is	úgy	választ,	hogy	van-e	
az	 adott	 intézménynek	 anime	 klubja.	 Pechére	 a	
választott	oktatási	intézményben	már	az	első	na-
pon	azzal	szembesül,	hogy	a	klub	érdeklődés	hiá-
nyában	megszűnt.	Onoda	azonban	nem	adja	fel,	
elhatározza,	hogy	életre	kelti	azt.	A	sors	azonban	
más	 utat	 szán	 neki,	 amikor	 összetalálkozik	 Imai-
zumi	 Shunshukével,	 egy	 kiváló	 kerékpárverseny-
zővel,	aki	mindig	győzni	akar.	Imaizumi	versenyre	
hívja,	amennyiben	Onoda	legyőzi,	belép	az	anime	
klubjába.	Természetesen	hősünknek	esélye	sincs	
a	 képzett,	 országúti	 kerékpárral	 száguldó	 Imai-

zumi	 ellen,	 de	 a	 mamabiciklivel	 tekerő	 Onoda	
megizzasztja	 ellenfelét,	 ezzel	 felhívva	magára	 a	
figyelmet.	A	 sportolókat	 és	 a	 sportokat	nagy	 ív-
ben	elkerülő	Sakamichi	számára	az	utolsó	 lökést	
a	Naruko	 Shoukichivel	 való	 találkozás	 adja	meg.	
Naruko	egy	igazi	életvidám	otaku,	aki	azonnal	ösz-
sze is barátkozik Onodával. Onoda legnagyobb 
meglepetésére	másnap	a	suliban	 is	összefutnak,	
s	mivel	Naruko	is	megrögzött	kerékpáros,	így	fő-
hősünk	hirtelenjében	az	iskola	kerékpáros	csapa-
tában találja magát.

Szereplők

 A	manga	már	csak	a	hossza	miatt	is	renge-
teg	karaktert	vonultat	fel,	de	a	történet	fő	irány-
vonala	a	három	főszereplő	köré	összpontosul:

Onoda Sakamichi: kétbalkezes	figuraként,	anime	
dalokat	 énekelgetve	 indít,	 de	 aztán	 a	 történet	
előrehaladásával	 életében	először	 végre	őszinte	
barátságokat	köt.	Hegyimenőként	a	Souhoku	kö-
zépiskola	kerékpáros	csapatának	egyik	meghatá-
rozó	 tagjává	válik.	Kitartása	és	 szívóssága	 révén,	
hamar	az	egyik	legjobb	versenyző	lesz.

Imaizumi Shunshuke: egy	rideg,	a	többiektől	el-
zárkózó,	csakis	a	céljaira	összpontosító	figura,	aki	
azért	a	problémás	szituációkban	mindig	megmu-
tatja,	 hogy	 a	 barátai	 számíthatnak	 rá.	 All-roun-
der,	azaz	a	sík	terepet,	az	emelkedőket,	az	egy	és	
többnapos	versenyeket	is	remekül	bírja.	Az	iskola	
egyik	 legnépszerűbb	figurája,	 a	 lányok	megőrül-
nek	érte.

Naruko Shoukichi: egy	 amolyan	 tűzrőlpattant,	
nagyszájú,	 de	mindig	 életvidám	 srác,	 aki	 Onoda	
első	 igazi	 barátjává	 válik.	 A	 csapat	 sprintere,	 aki	
csak	a	kerékpározást	veszi	komolyan.	Nagyon	fe-
szült	és	dühös	lesz,	ha	legyőzik,	sokszor	még	akkor	
is,	ha	a	saját	csapattársa	kerekedik	felé.	Mindezzel	
egyidejűleg	mindig	támogatja	és	segíti	barátait.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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A manga utóélete

 A	 történetből	 természetesen	 anime-so-
rozatok,	 anime	 filmek,	 videojáték,	 élőszereplős	
televíziós	 sorozat	és	 egy	 különálló	négy	 kötetes	
manga	is	készült,	amely	a	mellékszereplők	életét	
mutatja	 be.	 Érdekesség,	 hogy	 szinte	 mindegyik	
munkálataiban	részt	vett	Watanabe	is.	A	harminc-
nyolc	 részes	 első	 anime	 legfőbb	 előnye,	 hogy	
szinte	 kockáról-kockára	 követi	 a	manga	 történe-
tét,	nem	tér	el	attól.

Álomból valóság

 A	 szerző,	Watanabe	Wataru	maga	 is	meg-
rögzött	 kerékpáros.	 A	 manga	 sikeressége	 sokat	
lendített	 a	 szigetország	 kerékpáros	 kultúráján,	
épp	ezért	a	Japán	Kerékpáros	Szövetség	néhány	
éve	kitüntetésben	részesítette	a	mangakát.	Nem	
mellékesen	 az	 ország	 egyik	 legjobb	 profi	 kerék-
páros	 csapata,	 az	 Utsunomiya	 Blitzen	 is	 együtt-

működik	a	manga	és	a	kerékpársport	népszerűsí-
tésében,	hisz	Naruko	a	 klub	kabalafigurája,	de	a	
legnagyobb	japán	kerékpáros	verseny	a	-	Nemzet-
közi	Kerékpáros	Szövetség	(UCI)	versenynaptárá-
ban	kiemelt	kategóriás	minősítéssel	szereplő	Ut-
sunomiya	környékén	megrendezendő	-	Japan	Cup	
egynapos	 viadal	 is	 hemzseg	 a	 Yowamushi	 Pedal	
karaktereitől.
	 Watanabe	 pedig	 nem	 adta	 fel	 álmait,	 így	
2015-ben	előbb	egy	cyclo-cross	(egyórás	saras	kö-
rülmények	között	telente	megrendezendő	kerék-
páros	 versenyek)	 csapatot	 alapított,	majd	 2017-
ben megalakult a Yowamushi	 Pedal regionális 
amatőr	országúti	csapat,	mely	a	2019-es	J-Pro	Le-
ague	(japán	profi	és	regionális	klubcsapatok	rész-
vételével	 zajló	 versenysorozat)	 küzdelmeiben	 is	
részt	vesz.	Sőt	a	hat	versenyzőt	felvonultató	csa-
pat	kerekesei	 közül	 idén	már	ketten	 is	a	 rivalda-
fénybe	 kerültek.	 A	 shuzenji	 országúti	 versenyen	
Maeda	Kohei	az	előkelő	ötödik	helyen	zárt,	míg	a	
mindössze	tizenkilenc	esztendő	Egoshi	Mikuya	a	

cyclo-cross	szakág	egyik	legnagyobb	japán	ígére-
teként	részt	vehetett	a	dániai	Bogense	városában	
zajló szakági világbajnokságon is.

Kinek ajánlott

 Elsősorban	azoknak,	akik	szeretik	a	sporto-
kat, de igazából a remek karakterábrázolások, az 
erős	baráti	kötelékek	és	a	folytonos	küzdeni	aka-
rás	 révén	 bárki	 beleszerethet	 ebbe	 a	 mangába,	
akár	követte	az	animét,	akár	nem.

Írta és rajzolta: Watanabe Wataru
Műfaja: komédia,	dráma,	shounen,	

sport
Időtartam:	2008.	február	7.	-	?

Hossz: eddig	60	kötete

Értékelés:
MAL:	8,16
ANN:	7,55

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform

