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 Egy teljesen átlagos iskolában járunk, aho-
va az átlagos Tadano-kun jár. Ugyanabba az osz-
tályba jár az iskola legszebb lánya is, Komi-san. 
Egy probléma van Komi-sannal, hogy nagyon izgul 
és nem mer az emberekkel beszélni. Egy füzetbe 
szokta leírni azt, amit mondani szeretne és így 
kommunikál az osztálytársaival. Komi-sannak pe-
dig van egy álma: szeretne száz barátot szerezni 
magának, mert bár ő az iskola sztárja, egy barátja 
sincsen.
 A kettőjük végzetes találkozásáról szól a 
manga és arról a küzdelemről, amit a frusztráció-
val rendelkező Komi-san érez.

 Technikailag ez a negyedik manga ajánlóm, 
de számozás szerint csak a harmadik. Az elsőt még 
Isekai mangaajánlónak hívták. Akik követik a ro-
vatot azok pedig tudják, hogy az isekai csak a ro-
vat 99%-át adja (technikailag így nem lehet annak 
nevezni!). Az előző számból kimaradt az ajánlóm, 
mert próbálok saját lábra állni a munka területén 
és ez néha eléggé rögös utakra vezet.
 De nem kell aggódni! Készítsétek elő a teát, 
áldozzatok a doujinshi oltáron és tegyétek fel az 
olvasó szemüveget, mert most újra itt vagyunk és 
a kihagyás miatt 5+1 mangát fogunk megnézni 
egy röpke pillantásban! Úgyhogy kezdjünk is bele!

Kamitachi ni Hirowareta Otoko

 Az első, amit ma megnézünk egy nagyon 
egyszerűcske kis isekai manga. Olyannyira kedves, 
rózsaszín, pihe-puha az egész, hogy ha próbálnék 
sem tudnék benne nemhogy gonosz, de még csak 
negatív szereplőt sem mondani!
 Főszereplőnk egy 39 éves férfi, aki egyszer 
csak az istenek előtt találja magát. Halálának oka: 
álmában négyszer tüsszentett és beverte a fe-
jét… Érte nem Truck-kun jött el…
 Így kerül át főhősünk egy mágiával átszőtt 
világba, ahol egyedül, kisgyerekként próbál túlél-
ni egy erdőben. Az egész sztori unalmas lenne, ha 
egyedül lenne az erdőben, így gyorsan összetalál-
kozik pár emberrel, egy gazdag nemes családdal, 
akik befogadják és az igazi kalandok csak ezután 
kezdődnek.

 A 15. fejezetig olvastam el eddig a mangát 
és azt kell mondanom, hogy az eddigi fő konflik-
tus szál igencsak… érdekes volt… Ugyanis törté-
netünk szerint a nemesi család üzemelteti a helyi 
közvécéket, ahol bizony nem takarítanak, így fel-
üti fejét mindenféle baci. És hát ki más tudná ezt 
megoldani, mint a 10 éves főszereplő?

 A grafika számomra nagyon tetszetős, jól 
bánnak a színekkel, látványosak a képek, szépek 
a karakterek, egy panaszom nem lehet rá. A szto-
ri ellenére valahogy engem vitt magával előre a 
manga. Aranyos és jópofa! Tele van az egész sze-

retettel. Nagyon kellemes kikapcsolódás, aminek 
már nagyon várom az új fejezetét. Csak ajánlani 
tudom!

Komi-san wa Komyushou Desu.

 Már nagyon régóta szerettem volna erről a 
mangáról írni, csak hát jelenleg a 203. fejezetnél 
tart, amit nem kis munka volt beérni. De már az 
első fejezeteknél tudtam, hogy erről írnom kell 
majd! Ugyanis nem lehet olyan ember a földön, 
aki nem ismeri Komi-sant!
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velt japán öregúrként (ugye 94 éves) azonnal a 
hölgyek segítségére siet. Miután pedig megmen-
tette őket, együtt indulnak tovább a közeli faluba.
 Ők hárman alkotják az alapcsapatot, akik-
hez majd csatlakozni fog még később két másik 
személy, akik a háremépítés nemes hagyománya-
it követve, a női nem képviselői közé tartoznak! 
Igaz, az egyikük még technikailag egy kisgyerek, 
de hát ettől igazán hárem a hárem! 
 A sztori kellemes, izgalmas, vicces és ez a 
szerelmi szál szerencsére nincsen nagyon erőltet-
ve. 

 A rövid kis fejezetek nagyon kellemes 
hangvételűek, aranyosak. A komolynak nem iga-
zán nevezhető mű, kellemesen adja elő azt a tini 
problémát, amit pl. én is átéltem életem ezen 
időszakában. Egy kicsit számomra inkább nosztal-
gikus az egész, de lehet, hogy pont ezért tetszik 
annyira?
 Nagyon nagy történetet azért ne várjunk, 
vannak fejezetek, amik csak arról szólnak, hogy 
valami játékot játszanak. Míg mások csak arról, 
hogy Komi-san biciklizni tanul. De mindezt olyan 
komikusan előadva, megrajzolva, hogy az ember 

már csak azért is folytatja az olvasást. Volt egy pár 
fejezet, amit egyszer nagybátyámnál olvastam és 
rámszólt, hogy mit vihogok már ennyire?
 Oh igen, a grafika. A vesszőparipám… Azt 
kell, hogy mondjam, hogy az első fejezetek kifeje-
zetten csúnyáknak tűntek nekem. A 200. fejezet 
környékével összehasonlítva a grafika sokat válto-
zott. Az alapok megmaradtak, de valahogy szebb, 
letisztultabb lett az egész. A karakterdizájn az 
már az elején is megfogott, mert valami egészen 
különleges.

 Szerintem még oldalakon át tudnék ömlen-
geni a mangáról, de azt hiszem, ezt most inkább 
abbahagyom. Nem tudom elégszer elmondani 
azt, hogy ez egy nagyon remek mű!
 Talán még annyi, hogy: nem tudom kinek 
tűnt fel, de itt most leírtam a két főszereplő ne-
vét. Általában nem szoktam a nevekre emlékezni, 
így ki szoktam hagyni, de ez a manga ennyire jó! 
Ha ebből az összeállításból semmi mást nem is, de 
ezt érdemes elkezdeni olvasni!

Nidome no Jinsei wo Isekai de

 Térjünk vissza gyorsan a megszokott isekai 
kategóriánkhoz, mert ha nagyon elkanyorodunk, 
akkor a végén felborul a világ egyensúlya, azt 
pedig senki sem szeretné! Ez szintén egy olyan 
manga, amiről már régóta szeretnék írni. Lassan 
már egy éve követem az eseményeit hónapról hó-
napra és még nem tud untatni!

 Főhősünk 94 éves korában, békésen hal 
meg és kerül át egy másik világba. Nem emlékszik 
az addigi életére csak annyit tud, hogy már elmúlt 
94 éves.
 A megérkezés pillanatában pedig, ahogy 
annak lennie kell, azonnal megtörténik az a bizo-
nyos végzetes találkozás, ami meghatározza az 
egész mangát.

 Ugyanis, ahogy hősünk az erdőben magá-
hoz tér, egy kis séta után észrevesz két szegény 
leányzót, akiket banditák támadtak meg. Jól ne-
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szeretni! Aztán meg a hideg futkos a hátamon, 
amikor oldalakon át csak pöttyös, meg egyszínű 
hátterek vannak.
 De aztán mindig rájövök: itt nem ez a lé-
nyeg. Kit érdekel hogyan van megrajzolva, amíg a 
szereplők ilyen viccesek?
 Megmondom őszintén, azért kezdtem bele, 
mert a szép női hajak számomra is szimpatikusak 
szoktak lenni, bár ez a rágcsálás dolog nekem már 
azért egy kicsit sok!
 De összességében: fétis miatt jöttem, szto-
ri miatt maradtam!

Raise Kamika

 Az ötös összeállításomat mindig egy olyan-
nal szoktam zárni, amit dobtam. Ez most sem lesz 
máshogy.
 A történetünk egy átlagos srácról szól, aki 
éli a középiskolások mindennapi életét. Ám egy-
szer csak bekerül egy varázslókkal, istenekkel és 
harcosokkal teli világba! Nem isekairól van szó, 
mert ide-oda ugrálnak a két világ között egy ka-
pun át. Az új világban pedig mindenféle mitológia 
mindenféle istene van, akik természetesen egy-
egy területet felügyelnek és próbálják azt megvé-
deni. Persze a szokásos dolgok azért megvannak: 
a főszereplő erről semmit nem tud, de igazából ő 
a legerősebb.
 A grafikát tekintve, nekem ez alapvetően 
tud tetszeni. Látványosak a kockák, élesek a ha-
tárvonalak, csinosak a női karakterek.

A karakterek ráadásul még szimpatikusak is. Nem 
csak a főszereplők, hanem a legtöbb melléksze-
replő is.
 A grafikát tekintve nekem nagyon szimpati-
kus az egész. Azt azért nem tudom mondani, hogy 
nem láttam jobbat, de nagyon kellemes. Amit na-
gyon utálni szoktam az, amikor nincsen háttér. 
Nem mondom, hogy minden kockának van valami 
normális háttér rajzolva, de a legtöbbnek igen. Így 
mikor pl. egy házban vagyunk, akkor látszódnak a 
szekrények, polcok, szóval értitek: látszódik a hát-
tér. Sőt, néha még színes oldalak is vannak, ami-
ket meg aztán különösen tudok szeretni.

 Összességében egy nagyon kellemes kis 
manga, ami inkább fantasy, mintsem isekai, mivel 
a szereplőnk csak annyit tud, hogy 94 éves, semmi 
másra nem emlékszik.
 A legjobb rész eddig az volt, amikor elmen-
tek az elfekhez, ahol amellett, hogy megmen-
tették a falut a pusztulástól (senkit nem érdekel, 
mellékszál!), egy egészen parázs vita alakult ki ar-
ról, hogy a kicsi vagy a nagy mell a jó. Hát igen, 
ezek nagyon fontos kérdések!

Fechippuru ~Our Innocent Love~
 
 Megint ugrunk kategóriát. Egy nagyon vic-
ces, romantikus slice of life manga a következő, 
amit megnézünk! Nem régóta követem, de ami-
kor belevágtam, akkor nagyjából 7-8 fejezet volt 
kint, amit azonnal bedaráltam. Azóta is csak egy 

kérdésem van ezzel a művel kapcsolatban: hol van 
mán a következő fejezetem?
 Történetről nem nagyon lehet beszélni. A 
mindennapi életét mutatja be egy férfiúnak és 
egy hölgynek, akiket egy különleges dolog köt 
össze! Annyira, hogy gyorsan össze is költöztek! 
Ez pedig nem más, mint a nem hétköznapi rajon-
gásuk!
 Ugyanis a főszereplő úr nem másért rajong, 
mint a szép női hajakért! De nyugalom, a hölgynek 
sem kell a szomszédba mennie a különös rajongá-
sért, ugyanis az ő gyenge pontja a nagy hát.

Hát… hát… Kérem szépen… Ez egy ilyen…. mű-
remek!
 Nem is nagyon történik az egészben semmi 
más, csak egymás haját és hátát nézegetik és iste-
nítik! De mindezt nagyon vicces helyzetekben. Az 
egyik fejezetben pl. csináltak egy Hát Fesztivált. 
Ez pontosan az, aminek hangzik!
 A manga rajzolását tekintve bajban vagyok. 
A karakterek szimpatikusak. A hátterek néha na-
gyon furák. Mivel az egész egy vicces mű, így sok 
esetben el vannak nagyolva a dolgok, meg fura 
fejeket vágnak a szereplők, amit én nagyon tudok 
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Sajnos ezután a jó rész után jött egy kicsit unal-
masabb szakasz, amikor egy labirintusból akartak 
kijönni. Ott már azt éreztem, hogy menjünk már 
innen, ez unalmas így!
 Grafikáról nem beszéltem még. Egy kicsit 
ezzel bajban vagyok, mert a szkennek eléggé si-
lány minőségűek, így nehéz megmondani, hogy a 
rajz ilyen vagy csak a szkennelés. 
 A háttereket azért hiányolom, de a történet 
miatt szemet tudok hunyni efelett a hiányosság 
felett!
 Aki akar egy kis különleges isekait olvasni, 
annak csak ajánlani tudom. Nagyon tetszik az a 
fajta megközelítés, hogy igazából három világról 
beszélgetnek folyamatosan: a kinti valós világról, 
arról, amikor bent ragadnak elsőnek a játékban és 
a mostani újra bennragadásról.

Vannak nagyon szép teljes oldalas képek, amiket 
az ember képes elnézegetni sokáig.
 Ez azért nem hangzik annyira rosszul, szó-
val akkor miért is dobtam?
 Hát igazából hirtelen nekem nagyon unal-
mas lett. Valahogy nem érdekelt már, hogy mi lesz 
a karakterekkel, és azon kaptam magam, hogy 
egyrészt csak halogatom az újabb fejezetek olva-
sását, másrészt meg ha bele is kezdek, akkor is ug-
rálom át a mondatokat, majd a szöveg buboréko-
kat, majd a kockákat. És mikor már ott tartottam, 
hogy csak megnéztem a képeket és csak gyorsan 

végigpörgettem egy fejezetet, akkor bizony át-
raktam a dobottak listára. Ahogy haladtunk elő-
re a sztorival, egyre inkább azt éreztem, hogy ezt 
most miért kellett behozni?
 18 fejezetet olvastam, az utolsó pár fejeze-
tet már inkább csak végigpörgettem. Ez engem 
valahogy nem fogott meg. Úgy érzem, egy kicsit 
unalmas volt.

The New Gate

 És végezetül, jöjjön a mostani összeállítás 
ráadás mangája. Egy igen különleges darab. Az 
egyike az első mangáimnak, amit elkezdtem ol-
vasni bő egy évvel ezelőtt. Egy mangaajánló listán 
találtam teljesen véletlenül, így hát belekezdtem, 
de nem sok reményt fűztem hozzá. Pont azért né-

zegettem ilyen listákat, mert jó pár mangát dob-
tam, mivel semmi sem tetszett!
De ez! Ez valami egészen különleges.
 A manga ott kezdődik, ahol a legtöbb ab-
bahagyja. A játékosok bentragadnak egy virtuális 
játékban, de Shinnek, a főszereplőnek, sikerül le-
győznie a főbosst, így felszabadítania a többi já-
tékost! De ekkor, egy örvény magába szippantja 
és egy ismeretlen helyen találja magát. Végezetül 
kiderül, hogy ő a játékban maradt és előre utazott 
az időben 500 évet. 
 Ebben az új helyzetben próbálja kideríteni, 
hogy mi is történt a világgal, a régi barátaival és 
társaival. 
 A történet így első olvastra nem tűnt ne-
kem valami nagy durranásnak, de ez az újra bent 
ragadunk a játékban még érdekes is lehet! És az 
is!
 A kalandozások, a régi barátok felkutatása, 
néha egy egészen különleges kavalkádot okoz. 
Találkozunk a többi npc-vel, akik a játékosokat se-
gítették és végülis saját tudattal rendelkeznek. 
Találkozunk régi bajtársakkal, akik próbálják a 
mindennapi életüket élni. Mindezt úgy, hogy szá-
momra az érdeklődést folyamat fenntartja, egy-
szerűen faltam a fejezeteket.
 Főleg azt, amikor a farkasok klánjához el-
megy és ott találkozik egy régi barátjával. Nem 
akarom lespoilerezni az egészet, de számomra 
az volt eddig a legjobb fejezet az összes manga 
közül, amit olvastam. És most ide értem az örök 
kedvenc Alitát is!


