
,,Hanako – Duch ze szkolnej toalety” Tokuna Nozomi, tom 1 

Japoński autor mangi Tokuna Nozomi wraz z ilustratorką Aida Hano zaskoczyli nas 

pozytywną, zabawną oraz przygodową historią. Opowieść po raz pierwszy została wydana w 

Japonii w 2014 roku przez wydawnictwo Square Enix. Natomiast polskie wydanie doczekało 

się premiery od Studia JG w wakacje 2020 roku. Jeśli chodzi o sam gatunek literacki mangi, 

możemy zaliczyć ją do epiki, ponieważ jest to komiks. We wschodnich częściach Azji 

uznawana jest za formę sztuki, a jednocześnie literaturę popularną, cieszącą się ogromnym 

sukcesem. 

Manga ,,Hanako – Duch ze szkolnej toalety” tom 1 opowiada o Akademii Kamome, 

po której krążą plotki o Siedmiu Szkolnych Tajemnicach. Do jednej z nich zalicza się Duch 

Hanako Kun. Tajemnicza zjawa według legend zamieszkuje damską łazienkę na trzecim 

piętrze, a dokładnie kabinę numer trzy. Potrafi on/ona spełniać życzenia, natomiast po ich 

wykonaniu – odbiera coś cennego. Jednak czy faktycznie Hanako jest tak niebezpieczną 

zjawą, jak opisują to szkolne plotki? 

Pewnego razu postanawia się o tym przekonać pewna licealistka Nene Yashiro. 

Decyduje się wybrać do ducha i poprosić go, aby wybranek odwzajemnił jej miłość. W tym 

momencie dowiadujemy się dużo o bohaterce, między innymi tego, że robi wiele rzeczy, by 

przypodobać się innym. Nabywamy również informacji o duchu: że jest płci męskiej i 

prawdopodobnie za ludzkiego życia miał 14 lat. Natomiast autor nie wspomina nam o 

przyczynie śmierci chłopca. Hanako, po bliższym poznaniu głównej bohaterki, za wszelką 

cenę stara się uświadomić nastolatce błąd, który popełnia dziewczyna. Między postaciami 

zaczyna się przyjaźń damsko-męska. Od tego momentu Nene i Duch poznają pozostałe 

tajemnice, przy odkrywaniu których towarzyszy im skryta, a zarazem zabawna przygoda. 

Warto samodzielnie sprawdzić jaka. 

Ogromnym atutem mangi, za który możemy podziękować samej Aidzie, są ilustracje. 

Rysunki mają przyjemną dla oka kreskę, a zarazem są pięknie wykonane. Każdy, nawet 

najmniejszy szczegół, został przemyślany w taki sposób, aby pasował do całości oraz 

oddawał nastrój poszczególnych części mangi.  

Wielkie brawa należą się także pisarzowi Tokunie. W całym utworze używa 

zrozumianego dla przeciętnego czytelnika słownictwa, z którym poradzą sobie młodsi, jak i 

starsi odbiorcy. Dodatkowo książka jest bardzo wciągająca i przyjemnie się ją czyta. Każdy 

wątek jest przemyślany, a z biegiem czasu i zagłębiania się w lekturze dowiadujemy się o 

bohaterach i sytuacjach ukazanych w utworze coraz więcej niesamowitych informacji.  

Kto powinien sięgnąć po mangę ,,Hanako”? Absolutnie każdy! Czytelnicy, wraz z 

niepowtarzalnymi bohaterami, odbędą zabawną podróż po szkolnych tajemnicach akademii i 

tym samym poznają ich historie, niestandardowe myślenie i podejście do życia. Na pewno nie 

będzie to zmarnowany czas ani bezsensownie wydane pieniądze na zakup tej lektury. 

Dodatkowo każdy będzie mógł zastanowić się nad relacjami międzyludzkimi oraz 

popełnianymi błędami, które przecież towarzyszą na co dzień nie tylko bohaterom literackim, 

ale i każdemu z nas. Zatem gorąco polecam. 
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