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Caste Heaven
A hideg beköszöntével elkezdtem keresgélni újra egy-két érdekesnek mondható yaoi manga után. Elég sok régen kiadott
mangába botlottam, ami megragadta a
figyelmem, mégis a Caste Heaven az, amit
nem lehet abbahagyni. A miértre később
kitérek, előbb Shigeyoshi Takagiról szeretnék pár szót említeni.

AniMagazin/AniPalace

Írta: Miichan

Kezdetben light-os shoujo,
később beteg yaoi

Francia kártya az iskolai élet
tönkretételéhez

Shigeyoshi Takagi 1984. július 17-én
született Ishikawa Prefektúrában. Rák
csillagjegyű és a vércsoportja B. Van egy
ikertestvére, akit Satoshi Moriénak hívnak.
Mindketten szeretik a dráma és pszichológiai műfajú történeteket. BL mangáit
Ogawa Chise néven publikáltatta. Összesen 25 mangát adott ki, ebből 9 shoujo, 1
josei. 2006-ban jelent meg első két műve,
a Sekai wa Kimi de Mawatteru és a Hana
ni Arashi. 2010-ben pedig kiadták a Nishikaidan no Akumát az első BL mangáját.
A mangaka kezdeti alkotásai is szép képi
megjelenéssel bírnak. A Hana ni Arashinak elég egyszerű története van, amitől
sokak számára egyszer olvasható mangává válhat, viszont a beteg yaoi vonalon a
Caste Heavent egy párszor el lehet olvasni.
Mindenki figyelmébe ajánlom a mangaka
összes mangáját, plusz a testvére műveit
is. Most jöhet is egy kis kedvcsináló a Caste
Heavenhöz.

2014-ben jelent meg a manga, ami
még jelenleg is fut (sajnos). 2 kötet jelent
meg eddig.
A történet néhány fiatal iskolás életéről szól. Egy névtelen iskolában ismeretlen
ember/emberek elindítottak egy kaszt já-

tékot. A játékot egy csomag francia kártyával játsszák. Véletlenszerű időközönként és
osztályonként rendezik meg az eseményt.
A nap, amikor az iskola területén szétszórják a lapokat, majd a tanulók fejvesztve
rohannak vagy épp hatalmukat/erejüket
használják a legjobb lapok megszerzésére.
A lapok határozzák meg az egyes tanulók
rangját. A király ugye a vezető. Célpont-
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tá válik, aki nem tartja be a szabályokat,
esetleg nem vesz részt a játékban vagy a
joker kártyát kaparintja meg. Az alacsony
rangú tanulóknak engedelmeskedniük
kell a magasabb rangú tanulóknak, így
elég sok erőszaknak lehetünk szemtanúi.
Az iskola diákjainak tettét a féltékenység,
bujaság, irigység vezérli. Első két központi szereplőnk Azusa és Karino. Egy tipikus
gazda-szolga kapcsolat, ami egy hirtelen
árulás következtében megfordul. Ettől
kezdve válik érdekessé a történet. Az árulás, amit Azusa nehezen tud elfogadni, mivel eléggé nehéz gyerekkora volt, aminek
következtében a kisebbségi komplexusa

a csúcson van. Karinónak pedig a legsötétebb oldalát láthatjuk, de talán pozitív
oldala is van. Majd becsatlakozik a Senzaki és Youchirou Tatsumi páros. A stréber,
apuka parancsainak eleget tevő Tatsumi
Karino tetteit figyeli miközben Senzakinak
köszönhetően egyre lejjebb süllyed.

A japán iskolarendszer ihlette
történet
Szerintem ebben a történetben részben benne van a japán iskolákban is megjelenő zaklatás, a gyengébb szekálása és
„szolga” létre kényszerítése, ami persze a

valóságban nem ennyire túlzó. Itt sokkal
erősebben nyilvánul meg, plusz a yaoi
hatás is éri. Miközben olvastam, elgondolkodtam azon hogy a valóságból milyen sok
elemet tett bele a mangaka, amitől sötét
hangulatú lett és beteg, mégis kiemelkedő. Ennél nem unatkozik az olvasó egy
percet sem. Sőt, amikor a kiadott utolsó
fejezethez értem, elkezdtem gondolkodni,
hogy vajon milyen vége lesz, mi fog történni a szereplőkkel. Majd elkezdtem újra
olvasni. Minél többször olvasom el, annál
jobban figyelek az apróbb részletekre,
amiktől még tisztább lesz a történet. Azoknak ajánlom, akik szeretik az elborult agyú
szadista és mazochista szereplőket.

Év: 2014Műfaj:
dráma, iskola, yaoi
Készítő: Shigeyoshi Takagi
(történet+Rajz)
MAL pontszám: 7,82
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