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Otakujen fetisismit

Kuten jokainen rehellinen kansalainen jo hirvittäväksi kauhistuksekseen oli pakotettu conzinestä
lukemaan, tavataan animeotakuilla
lukuisia kieroutuneita fetisismejä, jotka kohdistuvat mitä kummallisimpiin
ruumiinosiin tai vaatekappaleisiin.

Zettai ryōiki

Tämänhän te jo tunnettekin. Kuuminta hottia ovat nyt veden alla olevat tytöt,
joilla on sukat. Niin, en minä siis keksi
näitä itse. Manabu Koga julkaisi hiljattain huikean suositut taidekokoelmat ”Underwater Knee-High Girls” ja
”Underwater Knee-High Girls Plus”,

Tiedämme siis, että monet tuijottavat kuolaten tyttöjen hameenhelman ja sukan yläreunan väliä, ja toiset puolestaan ovat kiinnostuneita
irtohihojen paljastamista kainaloista.

Epävirallinen

Laajenevat tissit

Animehahmon tissit kasvavat yhtäkkiä valtavan suureksi. (Kas kummaa,
hyvin monet fetisismit liittyvät jostain
syystä tisseihin...) Tähän sopisi parhaiten animoitu kuva asiasta - mutta
tarkemmin harkiten jätämme kuvituksen sikseen. Kuvitelkaa itse.

Lauta

Ja tietenkin myös tytöt, joilla ei ole rintoja nimeksikään, ovat monen otakun
mielessä öisin peiton alla. Touhoupelisarja on erityisen tunnettu tästä.
Asiaan liittyy myös lolicon, mutta sen
voimme vaikka jättää kokonaan mainitsematta!

Mutta tämä on vasta alkua! Japanialaiset ovat keksineet jos jonkinlaisia toinen toistaan sairaampia juttuja, jotka on tietysti ihan
pakko kertoa nyt tässä kaikille että
pääsisitte
niitä
kauhistelemaan.

Keyhole turtleneck

Pusero, jossa on rintojen kohdalla
dekolteen paljastava ”ikkuna”. Japanilainen pukuleikkijä Myako julkaisi
oheisen kuvan itsestään 4. joulukuuta 2014 ja saavutti valtavan suosion.

Aito ”duckface”

Naisella on kasvoillaan ankannokka-naamio. Taiteilija ja valokuvaaja
Moira Kuchikaseyan kuvat ovat, kuten
tietenkin arvasitte, erittäin suosittuja.
Ja hänellä on siis kuvissa ankannokka.

Toki otakuilta löytyvät myös kaikki
ne ”normaalit” fetisismit eri ruumiinosiin jaloista alkaen. Siitä ei ole pelkoa, että ne unohdettaisiin!

Futa eli futanari

Tarkoittaa tyttöjä, joilla on penis. Jokainen voi itse hiljaa mielessään kuvitella,
mitä kaikkea sitten tapahtuu. Eli älkää
kuvitelko ääneen, olkaa niin hyvät!
Ei kuvaa. Te ette halua kuvaa tästä.
Ja ym. ideasta on tietenkin jalostunut
myös
uimapukuversio.

Ruumiineritteet

Kaikki mahdolliset ruumiineritteet ...
kyllä, jokaiselle löytyy varmaan jo oma
animensa tai ainakin doujinit. Tästä ei
huvita enää edes kirjoittaa. Asian voi
kuvata vaikka nimikkeellä ”kakkabukka-oksu-bakkanaalit” ja unohtakaamme saman tien koko juttu, kiitos!

