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12-vuotias Knit on asunut 
koko ikänsä Elduran eris-

täytyneessä kaupunkivaltiossa. 
Maata ympäröivät pilvet ja jyr-
kästi pudottavat kallioseinät, ja 
lentolaitteiden rakentaminen on 
kielletty majesteettirikoksena.

Ulkopuolisia ei ole nähty satoihin vuosiin, jo-
ten Knitin rajavartijoiden suvulla ei ole lampaiden 
paimentamista parempaa tekemistä. Vuosi sitten 
Knitin isä putosi kuolemaansa rakentamallaan 
laittomalla lentolaitteella, mutta hänen tapaan-
sa myös Knit on aina unelmoinut sinitaivaalla 
lentämisestä.

Kohti seikkailua
Eräänä päivänä taivaalta putoaa lohikäärmeen 
selässä terävähampainen renttu nimeltä Shark, 
jonka kertomukset mullistavat Knitin maailman. 
lindbergheiksi kutsutut siivettömät lohikäärmeet 
pystyvät potkimaan ilmaa takajaloillaan, ja ihmis-
ten rakentamien siipien avulla ne pystyvät myös 
lentämään. Muualla maailmassa jo Knitin ikäiset 
lentävät lindberghien selässä.

Myös Knitin vastakuoriutuneena löytämä, hie-
man koiraa muistuttava lemmikkilisko Plamo on 
Lindbergh. Sen avulla Knit ja Shark lähtevät Eldu-
rasta, ja ulkomaailmassa odottaa kokonaan uusia 
yllätyksiä. Eldura ei sijaitsekaan vuorenhuipulla 
vaan valtavan lindberghin selässä, ja Shark pait-
si näyttää merirosvokapteenilta myös on sellai-
nen. Knit päätyy laivapojaksi kansia kuuraamaan.

Knitin alkuun mustavalkoinen maailmankuva 
alkaa pian saada harmaan sävyjä, kun hän tajuaa 
piraattien varastelevan muun muassa valtion li-
sensoimilta orjakauppiailta. Jää tosin nähtäväksi, 
miten tulevaisuudessa siintävä lentokilpailu tulee 
sopimaan kuvioon. Asiaankuuluvasti Plamo pal-
jastuu myöhemmin varsin erikoislaatuiseksi lind-
berghiksi, jolle kasvaa lopulta ihan omatkin siivet.

Laputa olikin Aarresaari
Sangatsu Mangan uusi sarja sisältää paljon poiki-
en vanhanaikaisten seikkailukirjojen makua. His-
torialliset kalliokaiverrukset, lentävä saari salape-
räisine vartijapetoineen, ulkomaailmaan lähtemi-
nen ja lindberghien vetämät lentolaivat ovat klas-
sisia elementtejä kevyellä fantasia- ja steampunk-
kuorrutuksella. Tätä fiilistä korostaa erityisesti 
Shark, joka on yhtä aikaa hyviksen ja pahiksen 
tuntuinen hahmo ja sellaisena kuin ilmetty Aar-
resaaren John Silver. Tämä tuskin on sattumaa.

Ainakin tässä vaiheessa muut hahmot jää-
vät vähän yksinkertaisemmiksi tapauksiksi. Pa-
hikset ovat ilkeitä ja hedonistisia pulleroita ja 
Knit itse puolestaan aavistuksen liian nuori ym-
märtääkseen, miksi hänen lapsuudenystävänsä 
itkee, kun hän lähtee Sharkin kanssa ulkomaail-
maan. Sharkin piraattikööriin kuuluva Lou-Lou-
tyttö sentään vaikuttaa vähän mielenkiintoisem-
malta tapaukselta.

Ahndongshikin piirrosjäljessä on paikoin 
aloittelijan epäselvyyttä, mutta mielenkiintoinen 
maailmanrakennus korjaa monia pieniä puuttei-
ta. Jos sarjasta jotain huonoa on sanottava, niin 
voi olla, ettei kahdeksan pokkarin pituus riitä te-
kemään oikeutta kunnianhimoiselle konseptille. 
Sivupoluilla harhailemisen sijaan maalia kohden 
suunnataan määrätietoisesti, mikä voi monien 
mielestä olla vähän sääli. 
– Petteri Uusitalo
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TEOS: OSTOKELPOINEN 
Mielikuvituksellinen maailmanrakennus nostaa 
muuten tavanomaisen seikkailutarinan mas-
san yläpuolelle.
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