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 Habár a különböző szexuális orientációk 
csoportokra osztják az embereket, de ha leülünk 
egy barátunkkal őszintén beszélgetni a szexuali-
tásról, érzékelhetjük, hogy mint annyi mindent, a 
szexualitását is mindenki egyedi módon éli meg. 
Ebbe enged betekintést a Shimanami Tasogare, 
mely még a jobb BL-mangák közül is egyedinek 
számít.

	 Ez	 ugyanis	 nem	 szimplán	meleg	 történet,	
hanem	az	LMBT	minden	betűjét	kimeríti.	Ugyanis	
a	manga	több	párt	mutat	meg.	Van	egy	leszbikus	
páros,	vannak	transznemű	személyek,	vannak	me-
leg	fiúk,	akik	lányokról	is	beszélnek,	így	a	biszexu-
alitás	is	megjelenik.	A	történet	főszereplője	Kana-
me	Tasuku,	akit	„rajtakapnak”	az	iskolájában,	hogy	
telefonján	melegpornót	tárol.	Tasuku	ebben	sem-
mi rosszat nem lát, és akár még igaza is lehetne, 
hiszen	miért	ne	lehetne	hetero	fudanshi?	Akinek	
ugyan	kellemes	két	meleg	fiú	látványa,	akár	sze-
xuálisan	is,	de	ő	maga	nem	akar	ebben	részt	venni.	
Tasuku	esetében	viszont	ennél	többről	van	szó,	hi-
szen	szerelmes	a	középiskolai	röplabdaklub	ászá-
ba.	Továbbá	ő	is	sportol,	méghozzá	pingpongozik,	
ketten	 együtt	 pedig	 az	 Egészségügyi	 Bizottság	
tagjai.	És	azt	lehet	mondani,	hogy	Tasuku	ügyes	a	
sportban	is,	tehát	nemcsak	alibiből	pingpongozik,	
hogy	szíve	választottját	gyakrabban	lássa.
	 Sokáig	 tényleg	 nem	 derülnek	 ki	 még	 szá-
mára	sem	az	érzelmei,	egyáltalán	a	szexuális	ori-
entációja,	 pedig	 az	 iskolában	 is	 csúfolják	 „buzis	
külseje”	 miatt.	 Mígnem	 egyszer	 találkozik	 egy	

„Anonymus”	nevű	 lánnyal,	aki	azonnal	 felkelti	az	
érdeklődését.	A	lány	meghallgat	mindenkit,	nem	
szól	közbe,	nem	kérdez	semmit,	csak	figyel	a	má-
sikra.	Válaszai	legalább	annyira	misztikusak,	mint	
a	 személye,	ugyanis	 senki	nem	tud	 róla	 semmit.	
Van	egy	nagyobb	háza,	melyet	több	barátjával	is	
megoszt.	Bennük	az	a	közös,	hogy	valamennyien	
LMBT	 személyek.	Van	egy	 leszbikus-	 és	 egy	me-
leg	páros,	 valamint	egy	 transznemű	fiú.	Közülük	
többen	 egy	 olyan	 önkéntes	 csoport	 tagjai,	 akik	
régi, lakatlan házakat elemeire szednek szét, és a 

helyére	újat	építenek.	Ezek	a	házak	mind	elnép-
telenedett	helyeken	vannak,	melyekben	nyilván-
valóan	nem	 lakik	 senki,	 és	nincs	 is	 tulajdonosuk.	
Ezeket	a	házakat	bontják	le,	és	építenek	újakat	a	
helyükre.	 Gyakorlatilag	 Anonymus	 háza	 is	 ilyen.	
Ezt	a	munkát	teljesen	önkéntes	alapon	csinálják,	
senki	nem	kap	érte	fizetséget.	Tasukut	is	bevon-
ják	a	munkálatokba,	és	elmondják,	hogy	neki	sem	
tudnak	fizetni,	cserébe	viszont	akkor	jöhet	Anony-
mus	házába,	 és	 annyit	maradhat,	 amennyit	 csak	
akar.
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	 Tulajdonképpen	Tasuku	már	az	Anonymusz-
szal	 való	 első	 beszélgetése	 során	 ráébredt	 saját	
homoszexualitására,	a	kis	csapat	meg	szépen	rá-
vezeti	 hősünket	 arra,	 hogy	 fogadja	 el	 szexuális	
orientációját,	így	könnyebben	veszi	fel	a	„harcot”	
az	őt	ért	homofób	megjegyzések	ellen.	És	az	is	ki-
derül,	hogy	bizony	vannak	esélyei	Tsubaki	Toumá-
nál,	a	röplabdacsapat	ászánál.
	 A	 végére	 egy-két	 információt	 megtudunk	
Anonymusról	is.	A	két	leszbikus	lány	Daichi	Haru-

ko	és	Saki	Twitteren	egy	meleg	közösségben	talál-
koztak	és	találtak	egymásra.	Haruko	barátja	pedig	
Utsumi	 Natsuyoshi,	 akiről	 kiderül,	 hogy	 transz-
nemű	 férfi,	 aki	Utsumi	Natsumi	néven	 is	 ismert.	
Különlegesnek	mondható	a	két	 idős	meleg	férfi,	
Chaiko	Ilya	és	Seichiro,	akik	30	éve	élnek	együtt.	
Seichirónak	az	előző	házasságából	van	egy	fia,	és	
az	„előző”	családja	nem	tud	arról,	hogy	egy	férfival	
él	együtt.	Chaiko	Ilya	pedig	megszállottan	rajong	
a	klasszikus	zenéért,	Csajkovszkij	a	nagy	kedvece,	
így	„Chaiko”	lényegében	becenév.	Aki	viszont	még	
a	 toleránsabb	olvasóknál	 is	 kiverheti	 a	biztosíté-
kot,	 az	Misora	Shuuji,	 a	12	éves	fiú,	 aki	 szívesen	
öltözik	 lányruhába.	 Több	 lánytestvére	 is	 van,	 így	
általuk	 láthatott	 lányos	 megjelenést	 bőven,	 de	
bizonytalan	a	 saját	nemi	 identitásában.	Azt	gon-
dolom,	hogy	fontos	az	ő	jelenléte	is	a	mangában,	
ismerve	egy-két	transznemű	ismerős	történetét,	
alapvetően	ki	lehet	jelenteni,	hogy	akinek	problé-
mája	van	a	nemi	identitásával,	annál	már	gyerek-
korban	jelentkezik.	Shuuji	pedig	lényegében	őket	
képviseli.

	 Az	egész	manga	23	 fejezetes,	 így	gyorsan	
a	végére	lehet	érni.	És	megéri,	mert	hihetetlenül	
emberi	módon	mutatja	be	a	különböző	szexuális	
orientációkat.	A	karakterek	szerethetők,	minden-
kinek	 van	 személyisége,	 és	 kifejezetten	 szimpa-
tikus	a	barátságuk,	az	 idős	 férfipáros	kapcsolata	
pedig	külön	bájos.	Habár	több	BL-animéről,	man-
gáról	is	írtam,	hogy	bárkinek	ajánlható,	jelen	eset-
ben ezt nem kell mondani, hiszen tényleg sok 

hetero	rajongója	van	ennek	a	mangának,	annyira	
hitelesen	mutatja	be	az	LMBT	emberek	minden-
napjait.

„Az egész manga 23 fejezetes, így 
gyorsan a végére lehet érni. És 

megéri, mert hihetetlenül emberi 
módon mutatja be a különböző 

szexuális orientációkat.”

Shimanami	Tasogare
Hossz: 4	kötet,	23	fejezet

Év: 2015-2018
Műfaj:	dráma,	slice	of	life,	

pszichológiai,	seinen,	boys	love
Mangaka:	Kamatani	Yuhki



Az első 47 fejezet már elérhető a drive	mappában vagy az alábbi oldalon !

A fejezeteket Risa az AnimeAddicts Light	novelek	/	Ki	mit	fordít topicjában is publikálja.

Cím: Tian Guan Ci Fu (天官赐福) 
/ Heaven Official’s Blessing

Szerző: Mo Xiang Tong Xiu
(墨香铜臭) művei még: 

The Scum Villain’s Self-Saving 
System, Mo Dao Zu Shi

Hossz: 244 fejezet + 8 extra 
fejezet

Szinopszis:

Érted	legyőzhetetlenné	válok!

	 „Hallottátok?	A	guberáló	mennyei	
tisztviselő	összeszűrte	a	 levet	a	 szelle-
mek	 birodalmának	 első	 számú	 fejesé-
vel!”

	 Az	 angol	 fordító	 összefoglalója:	
nyolcszáz	 évvel	 ezelőtt	 Xie	 Lian	 volt	
Xianle	 királyságának	 koronahercege,	
az istenek és az emberek dédelgetett 
kedvence.	 Nem	 is	 volt	meglepő,	 hogy	
nagyon	 fiatalon	 az	 istenek	 közé	 emel-
kedett.	 Most,	 nyolcszáz	 évvel	 később	
Xie	 Lian	 harmadszor	 emelkedik	 fel	 az	
istenek	 közé,	 de	 ezúttal,	 mint	 „három	
világ	nevetségének	tárgya”.	Első	 isteni	
küldetése	során	találkozik	egy	rejtélyes	
démonnal,	 aki	 a	 szellemek	 uralkodó-
ja,	és	még	a	Mennyekben	 is	 rettegnek	
tőle.	 Xie	 Liannek	 azonban	 sejtelme	
sincs	róla,	hogy	a	démonkirály	már	sok-
sok	ideje	figyeli	őt.

Tian Guan Ci Fu regény magyarul!
Fordító: Risa

https://drive.google.com/drive/folders/1vItHtlRKc_C7YJSXA5D9DtOQDFmkANEQ
https://tgcf.anipalace.hu/
https://animeaddicts.hu/forum.php?viewtopic.108.160910.1

