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Uudet mangat

Yliopistoaikoinaan Fu-
kazawa seurusteli vä-

hän surumielisen ja omalaa-
tuisen tytön kanssa, jolla oli 
kissamaiset silmät. Kymme-
nen vuotta myöhemmin hän 
päättää haluavansa lopettaa 
rakkaudettoman ja intohimot-

toman käytännön avioliittonsa.
Elämänhalua Fukazawalla ei juuri ole. Hän on 

pahasti sakkaavasta urasta kärsivä mangaka, jolla 
ei ole ideoita eikä oikein intoakaan seuraavaksi 
sarjaksi. Päivät alkavat kulua ilkeiden nettikom-
menttien lukemisessa ja maksullisissa naisissa.

Eräänä päivänä Fukazawa kuitenkin alkaa ta-
pailla prostituoitua nimeltä Chifuyu, joka muis-
tuttaa ulkonäöltään ja luonteeltaan hänen entis-
tä tyttöystäväänsä. Tämä saa hänet muistamaan 
kauan sitten kadottamansa hymyn. Sarjan nimen 
huomioiden hänen elämänsä suunta tuskin kui-
tenkaan kääntyy tästä ylöspäin.

Ei liene terveellistä miettiä, kuinka omakoh-
tainen Inio Asanon uusi sarja tekijälleen on. Jo-
ka tapauksessa luvassa on varmasti taas realistis-
ta piirrosjälkeä, eksistentiaalista angstia ja pahaa 
mieltä enemmän kuin lääkäri määrää.

Ilmalaiva Queen Zaza on yksi harvoista jäl-
jellä olevista lohikäärmeenpyyntialuksista. 

Miehistöineen se vaeltaa maailman taivaita saa-
liinsa perässä ilman kotisatamaa.

Ilmassa kelluvat lohikäärmeet näyttävät lä-
hinnä merietanoilta, krakeneilta ja merikäärmeil-
tä, ja niiden metsästäminen onkin kuin valaan-
pyyntiä harppuunoineen ja rasvankeittoineen. 
Pyytäminen on vaarallista ja teurastaminen hi-
kistä, ja taivaalla vaanii lohikäärmeiden lisäksi 
myös piraatteja ja hirmumyrskyjä.

Ensemble-sarjan keskeisimpänä hahmona 
toimii nuorimies nimeltä Mika, jonka päässä ei 

liiku juuri muuta kuin 
lohikäärmeitä. Miehis-
tön arki on suuressa 
roolissa, ja joka luvus-
sa valmistetaan jokin 
simppeli ateria, kuten 
voileipä. Toisinaan ek-
sytään myös lohikäär-
meennahasta tehtävi-
en käsitöiden ja mui-
den perinteiden pariin.

Ujo tyttö Aizawa kerää rohkeutensa ja tun-
nustaa tunteensa nenä kirjassa viihtyvälle 

Azuma-kunille. Tämän coolin kuoren alta paljas-
tuu jossain päin autismin spektriä lentelevä loo-
gikko, jonka mielestä naiset ovat käsittämättö-
miä, empatian ja tunteiden vallassa ajelehtivia 
vieraan planeetan asukkaita.

Kummallakaan ei ole juuri kokemusta vastak-
kaisen sukupuolen kanssa kaveeraamisesta, ja 
ehkä juuri siksi heidän puheenaiheensa pyörivät 
lähes pelkästään miesten ja naisten erojen ym-
pärillä. Aluksi kaksikko juttelee vain junalaiturilla, 

Japanissa alkaa joka viikko lukuisia mangasarjoja, joista lännessä aletaan puhua yleensä vasta 
vuosien kuluttua. Esittelemme tuoreeltaan muutamia hiljattain alkaneita sellaisia.

mutta ennen pitkää he uskalta-
vat lopulta näyttäytyä toistensa 
seurassa myös koulussa. Sivuhenkilöiden kautta 
päästään miettimään edistyneempiäkin ihmis-
suhdeongelmia, kuten seurustelua.

My Little Monsterista muistetun Robicon 
piirtotaidot ovat skarpimmassa terässä kuin kos-
kaan, mutta saa nähdä, eteneekö hänen uusi sar-
jansa episodirakenteisuudesta jatkuvajuonisem-
paan suuntaan. Kodansha Comics julkaisee sar-
jaa pokkareina digitaalisesti, mutta mahdollises-
ta printtijulkaisusta ei ole vielä luvattu mitään.

Nimi: Kuutei Dragons Tekijä: Taku Kuwabara Lehti: Good! Afternoon (Kodansha, seinen) 
Alkoi: 7.6.2016 Ilmestyy: Kuukausittain Genre: Fantasia

Airborne DragonsNimi: Reiraku Tekijä: Inio Asano Lehti: Big Comic 
Superior (Shogakukan, seinen) Alkoi: 10.3.2017 
Ilmestyy: Kahden viikon välein Genre: Draama

Downfall

Nimi: Boku to kimi no taisetsu na hanashi Tekijä: Robico Lehti: Dessert (Kodans-
ha, shoujo) Amerikkalaisjulkaisija: Kodansha Comics Alkoi: 24.8.2015 Ilmestyy: 
Kuukausittain Genre: Romanttinen komedia
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