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Hozuki-san Chi no Aneki 
- egy könnyed kis történet



A manga műfaja, terjedelme...

A mangaka Igarashi Ran, aki egy yon-
koma manga író és rajzoló. Magáról a 
yonkoma stílusról azt kell tudni, hogy a 
klasszikus képregényre hasonlít, azaz egy 
oldalt több négyzetre osztanak fel, amit 
fentről lefelé kell olvasni. A klasszikus yon-
koma négy egyenlő részre osztja a lapot. 
Természetesen előfordulhat, hogy más 
felosztást alkalmaznak és más irányból kell 
olvasni. Ilyen amikor 2x2-es a felosztás (a 
lapot elfelezik) és jobbról balra kell olvasni. 
A cikkben említett mangában a két stílus 
hibridje figyelhető meg. 

A manga stílus: yonkoma, ecchi, isko-
lai, romantikus, seinen, slice of life, vígjáték

Hossz: 4 kötet/32 fejezet 
Publikálás évei: 2009-2011

A történetről...

 Nos, itt igazán bajba lennék, ha le sze-
retném írni a manga történetét, ugyanis 

humoros vagy mindenképp vidám helyze-
teket is láthatunk.

 
Kinek ajánlom?

Erre a legegyszerűbb válasz az, hogy 
bárkinek. A manga rövid, a történetek úgy-
szintén, egy könnyed, vidám olvasmányról 
van szó. Szerintem nagyszerű időtöltés 
bárkinek, aki szeretne egy jót nevetni és 
rá tud szánni 10 percet. A manga olvasha-

tóságán sokat segít, hogy 
a rajzolása is könnyed, 
inkább a szereplőkre kon-
centrál, nem a háttérre. 
Továbbá kapunk színes ol-
dalakat is. 

A manga olvasható ma-
gyar fordításban az Uraha-
rashop oldalán.

 

A manga
utóélete....

A mangából élősze-
replős akciófilm is készűlt 
2014-ben, IMDB-n csak 
5,9-et kapott, de komé-
diától ez szerintem nem 
rossz eredmény. Magyar 
felirattal vagy szinkronnal 
nem találtam, de angolul 
megtalálható. 
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nem rendelkezik ilyesmivel. Legalábbis 
nem a megszokott módon. A manga két 
mostohatestvér életébe enged bete-
kintést. A lány, Haru valamivel idősebb, 
mint a fiú, Gorou. Habár nem vér szerinti 
testvérek aligha állhatnának egymáshoz 
közelebb, mivel Gorou vonzódik Haruhoz, 
aki ezzel tisztában van, éppen emiatt kí-
nosabbnál kínosabb és néha pajzán hely-
zetbe hozza testvérét. Így tehát a manga  
rövid (egy-két oldalas) történetekből áll. 
Ezek az epizódok nem 
időrendi sorrendben 
követik egymást, in-
kább véletlenszerűek. 
Az egyetlen történet-
szál, ami időben ha-
lad előre, hogy Haru 
nemsokára elballag és 
elköltözik otthonról, 
tehát elkerül Gorou 
mellől. 

A szereplők jelle-
méről vagy tulajdon-
ságairól nem tudok 
nyilatkozni, a már 
említett ugratások so-
rozatát rajzolta meg a 
mangaka. Természe-
tesen a történet nem 
ilyen egyszerű, meg-
jelennek még egyéb 
szereplők, komikus 
félreértések, és más 

Mangaka: Igarashi Ran
Hossz: 4 kötet, 32 fejezet

Futott: 2009-2011
Műfaj: vígjáték, ecchi, iskola, 

slice of life, seinen

Források:

https://en.wikipedia.org/wiki/
Yonkoma

https://en.wikipedia.org/
wiki/H%C5%8Dzuki-san_Chi_

no_Aneki
http://animeaddicts.hu/encyc-

lopedia.php?manga.914



Elérhetőségeink:
- Cikkek és egyéb munkák (fanart, fanfic) beküldése: bekuldes@anipalace.hu

- Ötletek, kérdések, vélemények, egyéb óhaj-sóhaj: info@anipalace.hu
vagy keressetek minket az AniPalace facebook oldalán.

Az AniMagazin várja animés, mangás, japános vagy bármely távol-keleti témába illő írásaidat.

Mindenképp írj nekünk, ha:
- láttál egy animét vagy olvastál egy mangát és közzétennéd róla bővebb véleményedet,
- úgy érzed nem eléggé népszerű az egyik kedvenced és terjesztenéd, hogy mitől jó,
- szereted a japán/ázsiai kultúrát (film, dorama, étel, történelem, művészet stb.) és egy szeletét másoknak is szeretnéd bemutatni,
- csak szimplán kedved támad valamilyen ismertetőt, bemutatót, elemzést írni.

Ha a fentiek valamelyike igaz rád, akkor máris tapadj rá a billentyűzetre és cikkedet küldd el nekünk a bekuldes@anipalace.hu címre, 
vagy gyere fel az anipalace.hu weboldalra és a “Cikk beküldés” menüponton keresztül juttasd el hozzánk írásod.

Ha szeretnél cikket írni, de nincs ötleted és nem tudod miről írnál, akkor is jelentkezz, szívesen segítünk.  
Érdemes végignézni a cikk kategóriáinkat, ahol témakörökre osztva végignézheted, hogy mely témakörben, milyen cikkek születtek már.

A cikkek formai követelményei:
- minimum két oldalas word dokumentum,
- csatolj hozzá képet és ha kell, forrást,
- ha van bármilyen elképzelésed a cikk kinézetéről, azt is megírhatod.

Amennyiben megfelel a cikk és időben küldöd, úgy már a következő számban viszontláthatod az írásodat.
Ne habozz hát, csatlakozz te is Magyarország legnagyobb online animés magazinjához!

Légy az AniMagazin cikkírója!
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