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Pozor!Pozor!
Tato originální japonská manga se čte Tato originální japonská manga se čte 

zezadu dopředu,zezadu dopředu,
nejprve pravá stránka, potom levá!nejprve pravá stránka, potom levá!

Nyní jste na konci knihy.Nyní jste na konci knihy.



švih

BUCHBUCH
První úder…První úder…

První kop…

Tehdy to pro 
mě všechno 

byla obrovská 
úleva.
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Když jsme 
se zápasníky 
každý den, 

stává se z nás 
taková velká 

rodina.

Skvělé!

Načasování 
je téměř 

dokonalé.

Když k tomu 
přidáme sílu 
a rychlost, 

máme vítězství 
v kapse!

Kdyby se do 
takového úchopu 

dostala naše 
Šimizu, nemá 

šanci se z něj 
dostat, co?

Přesně. 
Tohle je její 

soupeřka v prvním 
zápase.

To je 
přirozené. 
Všichni si 

chceme splnit 
svůj sen a jsme 

zapálení do 
bojového 

sportu.

?

buch buch

práskprásk

práskprásk
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Je to 
umělec... 

Určitě chce 
rozumnou 

ženu...

já...

Ne.

Dobře. 
Jinak tě 

to pohltí.

Hned ti 
napíšu, 

tak si tak si 
ulož ulož 
moje moje 
číslo.číslo.Nelituješ 

toho?

Ale nic.

Vždyť není 
čeho litovat.

Vlastně…
Aha, 

tady máš!
Klidně 

zavolej.

Hm.

Hm?

Ale...

kšš

Není to moc sobecké, když ho chci ještě jednou vidět?

Nedokážu to říct.

??

!
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Hm.Přinesu 
nám pivko!

No jo...

... byla 
celou 
dobu?

Promiň. 
Už je mi líp... 

Ne, to je 
dobrý, 
bydlím 
kousek, 

dojdu to.

Ale...

Zaplatím 
ti taxíka, 
podej mi 

peněženku.

... dávej na ... dávej na 
sebe trochu sebe trochu 
pozor, jo?!pozor, jo?!

Doktor říkal, 
že to bylo 

z přetažení...

Ale já 
potřebuju 

zesílit.

No právě, 
a proto 
je třeba 

i odpočívat!To nejde.

Tys tu...

Měla jsem 
strach.

uf.

No 
sláva...

19 18



Kapitola 6 ………...................... 7
Kapitola 7 ………...................... 41
Kapitola 8 ………...................... 75
Kapitola 9 ………...................... 115
Kapitola 10 ………...................... 155

Obsah

6

Každá Každá 
jsme  j i nájsme  j i ná

Kanodžoiro no KanodžoKanodžoiro no Kanodžo

Autor: Aoi
Ilustrace: Jukari Jašiki 


