
Arvostelut

48

That Wolf-Boy Is Mine!
Eläinystäviä

Komugilla on ollut ongelmia vanhassa 
koulussaan sen jälkeen, kun hän kieltäytyi 

osallistumasta toisen tytön kiusaamiseen. Muu-
tettuaan isänsä luokse maalle hän päättää heti 
vältellä uuden koulunsa salaperäistä komistus-
nelikkoa, ettei joutuisi uudestaan muiden tyttö-
jen silmätikuksi. 

Komugille kuitenkin paljastuu vahingossa, et-
tä tähän nelikkoon kuuluva Oogami on itse asias-
sa puoliksi susi, joka pystyy muuntautumaan ih-
misestä eläimeksi ja takaisin. Myös Oogamin kol-
me ystävää ovat muodonmuutoskykyisiä eläimiä.

Komugin ja Oogamin välit alkavat yhteisen 
salaisuuden ansiosta lähentyä, ja Komugi huo-
maa pian ihastuneensa susipoikaan. Ihmisäidin 
hylkäämällä Oogamilla on kuitenkin ongelmal-
linen suhde ihmisiin, joten hän suhtautuu Ko-
mugin rakkaudentunnustukseen kylmäkiskoises-
ti. Kaksikko päättää pysyä pelkkinä ystävinä. Se 
on kuitenkin kummallekin helpommin sanottu 
kuin tehty, kun tunteet hiipivät koko ajan var-
kain pintaan.

Alusta loppuun
Yoko Nogirin neljän pokkarin pituinen That 
Wolf-Boy Is Mine! on itsensä vakavasti ottava ih-
missuhdesarja, vaikka Kodansha Comicsin pö-
helön humoristinen nimiratkaisu ei siltä vaikuta-
kaan. Vakavahenkisyys ei kuitenkaan ole painos-
tavalla tai raskaalla tasolla, vaan tunnelma pysyy 

mukavasti positiivisen puolella. 
Sarja on erittäin helppoa luettavaa niin tun-

nelmansa kuin selkeänleppoisan taiteensakin 
puolesta. Nogirin ilmavan piirrostyylin ansiosta 
Kodanshan perisynti eli liian pienet sisäsivumar-
ginaalitkaan eivät häiritse. 

Varsinkin tarinan alku toimii erittäin hyvin ja 
tuntuu määrätietoiselta. Mangakan harjaantu-

mattomuus paria pokkaria pidempi-
en tarinoiden kanssa alkaa kuitenkin 
näkyä puoliväliin mennessä. 

Tämän jälkeen tarinan kaikki ai-
nekset eivät oikein pysy enää käsis-
sä, ja loppua kohden alussa ihastutta-
nut määrätietoisuus alkaa pikkuhiljaa 
murentua. Pääromanssi saa kyllä riit-
tävästi aikaa, mutta monia sivujuon-
teita ei saada tyydyttävästi käsiteltyä 
viimeisen pokkarin loppuun mennes-

sä. Kaikille tärkeinä esitellyille hahmoille, kuten 
eläinpoikanelikon pahaenteiselle mentorille, ei 
myöskään riitä oikein luontevaa tekemistä.

Tuloksena loppu tuntuu kiirehdityltä ja sor-
tuu epäloogisuuksiin ja päälle liimatun tuntui-
siin käänteisiin. Esimerkiksi paljastus siitä, että 
Komugi ja Oogami ovat tavanneet toisensa lap-
sina, ei tuo tarinaan mitään lisää, vaan jää tur-
haksi tilasyöpöksi.

Reippaasti potentiaalia
Vaikka pidempi tarina ei näin ensimmäisellä ker-
ralla aivan pysykään kasassa, Nogiri on kuiten-
kin erittäin lupaavan oloinen hahmokirjoittaja. 
Hän osaa tehdä hahmoistaan sympaattisia, mut-
ta luo onnistuneesti draamaa näiden heikkouk-
sien avulla.

Oogamin lempeänkiltin luonteen nurjana 
puolena hän on vaikeiden tilanteiden edessä 
melkoisen selkärangaton ja väistää siten näppä-
rästi perinteisen stereotypian koulun prinssistä. 
Hänen ihmisille nyrpistelevä kettutoverinsa Fus-
himi taas joutuu tasapainoilemaan oman Komu-
gia kohtaan heräävän tsundere-ihastuksensa ja 
ystävän tukena olemisen välillä.

Hahmojen suhtautuminen tunteisiinsa on 
sen verran arkista, että draama tuntuu realistisel-
ta. Rikkonaisen loppupuoliskon takia hahmois-
ta ei kuitenkaan saada irti kaikkea mahdollista, 
minkä takia he jäävät lopulta vähän valjuiksi hy-
vistä aineksista huolimatta. Toivottavasti Nogirista 
kuitenkin kuullaan jatkossakin, koska positiivista 
kehityspotentiaalia on runsaasti.
– Maaret Stepanoff
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TEOS: HARKITTAVA 
Miellyttävä ja leppoisa ihmissuhdesarja, vaikka 
juonenkuljetus alkaakin loppua kohden hajota 
ikävästi.
----------------------------------------------------------------
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