
2007-ben Yoshioka Ririko és Satou 
Takako készítette ezt a könnyed mangát, 
amit egyszerűen nem lehet megunni. Itt 
is megtalálható a szerelmi háromszög, fél-
tékenység és a kissé felszínes középiskolás 
lány barátság.

Ebben a műben főszereplőnk, Sayu 
saját érzéseivel és kényelmes, gondtalan 
életével néz szembe. Ugyan ha gondtalan, 
mégis mivel nézne szembe? Itt jön be a 
képbe Kanna, az iskola igen népszerű srá-
ca. Első találkozásuk a büfében történik, 
ahol Sayu a híres Royal Cocoából szeretne 
vásárolni. A nagy tömeg, hangzavar miatt 
próbálkozása hiábavaló, de jön Kanna „fe-
hér lovon” és segít a bajba jutott lánykán. 
A sikeres vásárlás után az osztályteremben 
a lányok kiscsoportban megbeszélik a szo-
kásos szerelmi ügyeket, ekkor derül fény 
Yuka kiszemeltjére, aki vissza is utasítja a 
lányt. Sayu minta barát, a nyugodt, békés 
élet szeretője, így egyből utálni kezdi az 
ismeretlen fiút, Kannát. Amikor Sayu és az 
ismeretlen fiú újra találkoznak, a lány elol-
vassa a srác pulcsiján lévő nevet, ami lehet 
nem is a valódi neve? Mi fog történni Sayu 
gondtalan napjaival, ha kiderül hogy a cso-
koládés srác épp barátnőjének viszonzat-
lan szerelme?

gáknál, nem véletlenül. Persze találunk 
ennél sokkal szebb shoujo mangát, mégis 
engem a képernyőhöz láncolt, nem hiába 
olvastam el vagy ötször.

Szereplők

Tomohiro Kanna: 1-5 osztály legnépsze-
rűbb tanulója. A lányokat általában vissza-
utasítja, így Yukát is kikosarazta. Alapvető-
en egész kedves, szerethető személy. Ok 
nélkül nem lesz mérges.

Miyashita Sayumi / Sayu: 1-6 osztály ked-
ves, ártatlan diákja.  Épp az ártatlan, gond-
mentes személyisége fogja a legnagyobb 

problémákat okozni. A 3 rész alatt elég 
nagy fejlődésen megy keresztül.

Matsuda Yuka: 1-6-os diák, Sayu barátnő-
je. Mondhatni ő a harmadik főszereplő. 
A történet elején unszimpatikus lány, de 
idővel talán kedvelhetővé válhat az olvasó 
szemében. 

A szerelem olyan, 
mint a csokoládé

Egyszerű elképzelés, ami nincs túlbo-
nyolítva. Sayu karakterfejlődése nagyon 
tetszik és Yuka későbbi gondolatmenetei 
is. Kanna személyisége és viselkedése 
változó érzést kelt. Sajnálom viszont a 
történet rövidségét, jó lett volna, ha újabb 
nehézségekkel vagy épp boldog pillana-
tokkal bővítették volna.
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A rajzolás mind a 3 fejezetben nor-
málisnak mondható. Hozza a könnyed 
történethez illő képeket. A szereplők áb-
rázolása szemet gyönyörködtető. A háttér 
nem a legkidolgozottabb, látszik, hogy a 
karaktereken és érzelmeiken van a lényeg. 
A helyszíneket persze felismerjük, meg-
vannak rajzolva, majd jönnek a fehér, eset-
leg halvány szürkés hátterek  a szereplők 
drámai vagy épp szerelmes jeleneteivel.  
Itt a ruhák is a legegyszerűbbek, nincsenek 
olyan szép rajzolású ruhák, fehérneműk, 
mint más ebben a műfajban mozgó man-
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