Karácsony témájú mangák
Írta: A.Kristóf
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Mivel ez után a szám után karácsony jön,
ezért úgy gondoltam, hogy ezúttal egy mangacsokort állítok össze olyan rövid manga történetekből, amelyek valamilyen úton-módon érintik a
karácsony ünnepét. A lista közel sem teljes és semmilyen más központi témával nem rendelkezik.

csak három napja maradt hátra. A férfi kénytelen
szembenézni a könyörtelen valósággal.
A manga olvasható magyar fordításban az
Uraharashop oldalán.

Marii to Santa

Író: Imai Kotoko, Fujimura Yukiya
Publikálás éve: 2011
Műfaj: vígjáték, romantika, shoujo, iskolai élet
Karácsonykor jó dolgok történnek az emberrel, ugye? Persze, hogy nem, ezt leginkább Kotoro tudja, akit a barátja karácsony napján dob. A
bajt tovább tetézi, hogy megígérte a barátainak,
hogy aznap bemutatja nekik a párját. Végső kétségbeesésében az egyik osztálytársát kéri meg,
hogy helyettesítse a barátját, ez által elkerülve a
szégyent, de biztos, hogy jó ötlet ez?

Író: Nigushi Keiko
Publikálás éve: 2009
Műfaj: vígjáték, dráma, shoujo, stb.
A Mikulás közúti/közlégi balesetet szenved,
amely után úgy dönt, hogy még mielőtt tovább
folyatná útját, megpihen és egy délutánt tölt egy
kislánnyal. A történet egy könnyed kis komédia,
ami meg szeretné nevettetni az olvasóját. Mivel
az egész manga nem több egy fejezetnél, az ünnepek között bármikor át lehet lapozni.

Present
Író: Boichi
Publikálás éve: 2008
Műfaj: dráma, seinen, lélektani, romantika
Karácsony napján egy diáklány ajándékkal
lepi meg a tanárát, aki igencsak kényelmetlenül
érzi magát a helyzetben. Azonban egyik dolog
vezet a másikhoz és végül összeházasodnak. A
boldogság viszont elmarad, ugyanis a lány egy
ritka betegség miatt kómába esik. Miután felébred a kómából, az orvosok közlik a férjével, hogy

AniMagazin

Are, Nochi Kareshi

Sentimental Honey
Író: Aikawa Saki
Publikálás éve: 2007
Műfaj: románc, iskolai élet, shoujo
Egy rövid történet a klasszikus helyzetről,
amikor egy lány, aki amúgy minden más körülmények között bossy, hirtelen igencsak nőies és
gyengéd egy fiú jelenlétében. A történet rövid és
alapvetően a helyzetkomikum potenciálját próbálja teljes mértékben kihasználni. Alkalmas olvasmány, ha csak 10 perc szabadideje van az embernek.
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Lover’s flat
Író: Fuyijama Hyouta
Publikálás éve: 2001
Műfaj: boys love, iskolai élet
Kouna egy karácsony esti ünneplésre indul
el, ahol többek között az egyik barátja és titkos
szerelme, Natsu is jelen van. Ez egy egyszerű helyzet, mindenki tudja, hogyan zajlanak ezek az események, semmi komplikáció. Reggelre azonban a
dolog másképp néz ki, a két férfi kényes helyzetben találja magát: lehetséges a párkapcsolat két
jóbarát között?

Koorihime Kitan
Író: Kawashita Mizuki
Publikálás éve: 2006
Műfaj: rejtély, romantika, shounen, természetfeletti
A karácsonyi bejgli és forró csoki/forralt bor
lejárt lemez. Mindenki ezekkel tölti az idejét karácsonykor. Kenji és barátai úgy döntenek, hogy ők
ezúttal valami izgalmasabb eseménnyel helyettesítik a jól ismert foglalatosságokat. Ahogy azonban lenni szokott, a kirándulás napján mindenki
kihátrál, leszámítva Keijit és a lányt, akibe fülig
szerelmes. Oh, és úgy tűnik, a kísértet, amiről a
szóbeszéd szólt, nem tudja, hogy csak városi legenda és nem létezik.

AniMagazin

Seiya, Mayoeru Kohitsuji ni
Író: Kurumi
Publikálás éve: 2010
Műfaj: dráma, romantika
Nagi egy fiatal lány, akinek nincs szerencséje a párválasztásban. Ezt mi sem tükrözhetné jobban, mint a tény, hogy immár három karácsonykor zsinórban szakított vele az aktuális barátja. Az
„ennél rosszabb már úgysem lehet” elv alapján
úgy dönt, hogy megpróbálkozik a helyi gyülekezet
nyújtotta ajánlattal, hátha az általuk szervezett
vakrandin több sikere lesz. A gyülekezet papja
azonban egy fiatal és jóképű férfi, aki érthetetlen
oknál fogva azonnal neheztel a lányra. Nagi fejében elkerülhetetlenül megszületik a klasszikus
kérdés: valóban örök magányra van ítélve?

The Christmas Eve Couple
Író: Matsufuji Junko
Publikálás éve: 1996
Műfaj: dráma, yuri, 18+
Aiko egy olyan házasságban él, mely egy
csöppet sem teszi boldoggá. A férje csupán azért
házasodott össze vele, mert ez által a karrierje előre haladt, ami amúgy az összes idejét felemészti,
tehát otthon sem sok időt tölt. A modern korban
azonban erre is megoldást nyújt az internet, amin
keresztül Aiko egy másik nővel létesít kapcsolatot.
A férj viszont egyre gyanakvóbb, így a megbeszélt
karácsony esti találkozó veszélybe kerül.
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