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Manga - ajánló

Adarushan no Hanayome

Írta: Miichan

Egyik nap újra rám tört a manga olvashatnék és elkezdtem olyan mangák után
kutatni, amik már befejeződtek. Egész
hamar rábukkantam erre a közepes minőségű mangára. Sajnos ez a minősítés mind
a rajzolást, mind a történetet egyenlően
érinti. Mégis miután elkezdtem, nem bírtam abbahagyni az olvasását. A végén szomorúan beletörődtem, hogy nincs tovább,
ennyi volt az egész történet, pedig simán
lehetett volna folytatni. Akkor egy igazán
jó manga lenne. Pár információ a művet
illetően. 2006-tól 2008-ig futott, 2 kötet (9
fejezet) összesen. A történetíró Kei Amekawa, a rajzért pedig Nori Kazato felelt.
A Kadokawa kiadónál jelent meg a Beans
Ace magazinban.

Castoria birodalom és Adarshan között háború tört ki. A csatában részt vett
Adarshan fekete démona, becses nevén
Alexid Deke Adars. A két nemzet között
pillanatnyi béke alakult ki, azzal a feltétellel, hogy Alexid elveszi feleségül Castoria
birodalom hatodik hercegnőjét, kinek
neve Justinia. Ehhez jó tudni, hogy Alexid
herceg a király törvénytelen gyereke a jelenlegi király pedig Alexid mostohafivére,
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vagjának gyilkosán. Ugyanis nagyon hamar
kiderül, a herceg ölte meg saját kardjával
a hercegnő lovagját, Nanát. Vajon mi fog
ezek..után történni? Hogy folytatódik a
kényszerházasság? Ez mind-mind kiderül,
ha elolvassuk.

Yuuze Ricks. A jelenlegi király parancsolta
meg testvérének, hogy vegye el Justiniát.
Először névtelenül találkoztak a kertben,
ahol a herceg jó benyomást tett az ifjú
hölgyre, aki még csak 10 éves. Pár perccel később a hivatalos bemutatkozónál a
kedves mosoly átváltott bosszúszomjas
arckifejezésre. A törpe hercegnő fejébe
vette, hogy bosszút áll hőn szeretett lo-

Mivel tényleg nagyon rövid az egész,
ezért nem írnék többet, mivel a végén sok
lenne a spoiler. De lesz cselszövés, meg
árulás. A király anyukájával is megismerkedünk, és ami a legfontosabb, végignézhetjük a herceg és hercegnő kapcsolatának
alakulását. Ebbe a pár kötetbe sűrítettek
bele sok jó és tipikus eseményt. Senki ne
várjon magyarázatokra meg az események
kifejtésére. A szereplők nagyon szerethetők. Szerintem emiatt olvastatja magát a
manga. A főbb karakterek személyisége és
viselkedése nem engedi az olvasónak a mű
abbahagyását. Mivel nem túl hosszú, ajánlom mindenkinek, akinek van fölös 3 órája.

Év: 2006-2008
Műfaj: dráma, fantasy, történelmi, romantia, shoujo
Hossz: 2 kötet/9 fejezet
Készítők: Kei Amekawa
(történet) Nori Kazato (Rajz)
MAL pontszám: 7,15

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

