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Pochamani
Írta: Miichan



A Pochama ni egy újabb, olvasót a ké-
pernyőhöz szegező történet. Egyik nap 
nézegettem a szokásos oldalakat, és nyito-
gattam az új mangákat, hátha van valami, 
ami felkelti az érdeklődésemet. Mint min-
dig, most is a shoujo és a romantika vona-
lán maradva megtaláltam a Pochamát, egy 
pillantás elég volt, hogy nekiessek a man-
gának. Belelapoztam, majd megnéztem 
a szerzőt és a további műveit is. A szerző 
nem más, mint Hirama Kaname. Ismeret-
len, kezdő mangaka, mégis ez a kiadványa 
igazán figyelemre méltó.

Három mangája jelent meg eddig: Sen-
zoku (2009), Koi Wakaba (oneshot, 2010), 
és ugye a Pochama ni (2011), ami még 
mindig fut.

Nem minden a külső…

Hol is kezdjem, a legjobb, ha az első 
oldalnál, ahol Tagami (a mangában folya-
matosan Yagaminak olvastam és a Death 
Note jutott az eszembe) szerelmet vall 
Tsuguminak. Kivételesen jól indul az egész, 
de mi itt a bökkenő? Nem más, mint Tsugu-
mi alakja. Szegény lányt az anyukája kisko-
rában felhizlalta a szeretet erejével. Szóval 
a telt, de mégis nagyon kedves és szeretni 
való lánnyal szeretne járni az iskola fagyos 
hercege. Miért fagyos herceg? Az okra ha-
mar választ kapunk, ez pedig a telt és puha 
női test fétise. Imádja a puha lányokat, 
csak Tsugumi nem érzi magát hozzáillő-

feladatának papírjával. Meg kell találnia a 
szerelmét, és célba kell érnie vele. A lány 
gyorsan elkezdi mindenhol keresni. Végül 
megtalálja, de elesik, így a herceg hátára 
veszi pufók kisasszonyt és befutnak a cél-
ba, onnan egyenesen a gyengélkedőre, 
ahol a fiú megkapja a cetlit „A személy, akit 
szeretsz” üzenettel. Ennél a pontnál Taga-
mi már nem akar ismét csak a barátja lenni, 
helyette a szerelme lenne. Így kezdődnek 
kettejük szerelemmel teli napjai. És Tsu-
gumi karjának állandó nyomkodása, mivel 
Tagami imádja a lány testét nyomkodni. 
Amikor nem fér hozzá, elkezdi a nyugtató 
labdákat nyomkodni, szabadidejében pe-
dig az osztálytársainak magyarázza el, mi-
ért jobbak a pufi lányok. Vajon mi okozta 
ezt a fétist nála? Kiderül a mangából.

Szereplők

Motohashi Tsumugi: 2/C osztályos, ked-
ves, mosolygós lány. Alakja miatt a barát-
női testmelegítőnek és nyugtatópárnának 
használják. Megvan neki is a sötét múltja, 
amin túl tudott lépni. Nagyon szeretni való 
karakter.

Tagami Yukiya: 
A pufi lány fétises srác, akinek nem elég, 
hogy egy lány pufi legyen, számít a jókedv 
és a mosolygás is. Olyan lányt szeretne, aki 
elfogadja magát úgy, ahogy van, nem bús-
lakodik rajta. 1/A osztályba jár, így Tsugumi 
a senpai is egyben.
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nek, még akkor sem, mikor a srác rá akarja 
vetni magát. Következő próbálkozásnál Ta-
gami a „legyünk barátok” szöveggel közeli 
kapcsolatba kerül bájos főhősnőnkkel. 

Békés, boldog napok következnek a 
két barát életében, amikor is meglátja 
Tsugumi, hogy milyen jól mutat együtt 
egy vékony lány Tagamival. Alkalma is 
nyílik megmondani neki, mire a fiú nem 
megy többé a lány közelébe. Tsugumi 
elveszti szép mosolyát, de Mami-chan, a 
legjobb barátnője tanácsára ismét önma-
ga lesz. Összeszedi minden bátorságát, 
és szerelmet vall a sportfesztivál találós 



Mami-Chan: 
Motohashi legjobb barátnője, aki még 
évekkel ezelőtt kiütötte az egyik szemét-
kedő srácot. Mindig hasznos tanácsokkal 
látja el barátnőjét, figyelemmel kíséri az 
eseményeket.

Kihara Seiji:
Tagami gyerekkori barátja. Jókedvű, állan-
dóan szórakozik Tagamival. Kissé olyan ér-
zésem van, mintha tervezne valamit.

Grafika…

A rajzolás átlagos, szép, de nem a leg-
kiemelkedőbb. Teljesen illik a történethez, 
nem is tudnék elképzelni hozzá szebb raj-
zolást. Az arckifejezések ábrázolása meg-
felelő. A háttér kidolgozottsága átlagos.

Végezetül…

A Pochama ni egy kiemelkedő alkotás, 
mert a főszereplő lány nem az a vékony 
szépség. Itt a lány nem él álomvilágban, és 
a problémái valósak. Nem találja magát a 
fiúhoz illőnek, a boldogság következtében 
még többet hízik, ami után persze fogyó-
kúrázni is kéne, stb. Hamar összejönnek, 
de csak azután jönnek a jobbnál jobb ré-
szek. Ilyen például a vidámparkban, stran-
don töltött idők, majd az első karácsony, a 
kihagyhatatlan Valentin-nap. A történések 
folyamatosan váltják egymást és a szerep-
lőknek mindig meg kell találni

a problémákra a megoldást, eközben az 
olvasó élvezheti a kapcsolatuk alakulását. 
Humoros, nagyon jó történetvezetésű 
manga. Bátran ajánlom minden lány olva-
só számára.
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Fut: 2011 óta a Hana to 
Yume magazinban 

Mangaka: 
Hirama Kaname

Hossz: eddig 5 kötet
Műfaj: romantika, shou-

jo, iskola
Értékelés: 
MAL: 7,79


