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Uudet mangat

Kahdeksasluokkalaisen Seiichi-pojan äi-
ti on vähän keskimääräistä halailevampi 

ja takertuvaisempi. Jopa Seiichin serkku huo-
mauttaa, että tämä on aina tuntunut vähän yli-
suojelevaiselta.

Shuzo Oshimin uudessa sarjassa ei ole vie-
lä ehtinyt tapahtua yhtään mitään arkisuudesta 

Huikentelevaisen merenmiesprinssi Na-
run olisi korkea aika valita itselleen mor-

sian, mutta perheensä kauhuksi hän on kiinnos-
tunut vain ihmisten maailmasta. Kaikeksi on-
neksi velho muuttaa Narun nopeasti kaksilah-
keiseksi, sillä Steins;Gate-mangasta muistettu 
Yomi Sarachi on söötistä piirtojäljestään huoli-
matta umpisurkea piirtämään pyrstöjä.

Narun epäonneksi hänen aallonmurtajan 
takaa kaiholla katselemansa ihmistyttö Nami 
osoittautuukin ensivaikutelmaa äksymmäksi ja 
omapäisemmäksi tapaukseksi. Tästä huolimatta 
hänen on hurmattava Nami vuoden sisään, tai 
loitsu muuttaa hänet meren vaahdoksi.

Lisähaasteena Narun iskurepliikit eivät toimi 
enää entiseen tapaan, koska ihmiseksi muuttu-
misen hintana oli nuorentuminen 16-vuotiaaksi 
jonneksi. Naru on muutenkin ihmisten tavoista 
mitään tietämätön ja hurmaavan pöljä päähen-
kilö, ja Namin komeiden lapsuudenystävien li-
säksi tiellä on pian myös muita merenmiehiä.

Aposimz on keinotekoinen taivaankappa-
le, jonka lumisella pinnalla ilma on ohutta 

ja ruoka vähissä. Kyläyhteisöt raapivat elantonsa 
kasaan putkien ja muiden rakenteiden seasta ki-
lometrien syvyydestä.

Muinaisen teknologian avulla harvat ja vali-
tut pystyvät muuttumaan lähes kuolemattomik-
si kyborgeiksi, regular frameiksi. Näitä käyttäen 
Rebedoan keisarikunta on valloittamassa koko 
Aposimzin pintaa ja suunnittelee tunkeutumista 
myös ytimeen, josta pinnan asukit karkotettiin 
tuhansia vuosia sitten.

Ytimestä kotoisin oleva robotti Titania yrit-
tää pitää valtaukseen tarvittavat erityiset pans-
sariluodit poissa keisarikunnan hallusta. Luodit 

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

Nimi: APOSIMZ Tekijä: Tsutomu Nihei Lehti: Monthly Shonen Sirius (Kodansha, shounen) Ame-
rikkalaisjulkaisija: Kodansha Comics Alkoi: 25.2.2017 Ilmestyy: Kuukausittain Genre: Toiminta

Nimi: Chi no wadachi Tekijä: Shuzo Oshimi 
Lehti: Big Comic Superior (Shogakukan, sei-
nen) Alkoi: 24.2.2017 Ilmestyy: Kahden vii-
kon välein Genre: Draama

Aposimz

A Trail of Blood

päätyvät Etherow-nimisen miehen kyläyhtei-
söön, jonka jäävoimia käyttävä keisarikunnan 
upseeri Yiyu teurastaa täysin niitä etsiessään. 
Regular frameksi muuttuneena Etherow lähtee 
kostoretkelle Titanian kanssa, joka pystyy muut-
tamaan muotoaan tytön ja sauvasirkkamaisen 
pikkuotuksen välillä.

Aposimz saattaa olla Knights of Sidoniassa 
mainittu toinen sukupolvialus tai sitten ei. Joka 
tapauksessa Tsutomu Nihein maailmanraken-
nustaidot ovat iskussa, toimintakohtaukset ko-
meita ja piirrosjälki moebiusmaisempaa kuin 
koskaan. Kodansha Comics simultaanijulkaisee 
sarjaa digitaalisena, mutta mahdollisesta printti-
julkaisusta ei ole vielä luvattu mitään.

Nimi: Mermaid Boys Tekijä: Yomi Sarachi Lehti: 
Aria (Kodansha, shoujo) Alkoi: 28.4.2016 Ilmes-
tyy: Kuukausittain Genre: Romanttinen komedia

Mermaid Boys

poikkeavaa, ja se siinä onkin ahdistavinta. Pai-
nostava tunnelma leijuu kaiken yllä kuin tukah-
duttava peitto. Äidin jatkuva tyyni hymy, pitkät 
katseet ja unohtuneiden lapsuusmuistojen pin-
taanpulpahtelu tuo väkisinkin mieleen jotain 
kieroutunutta ja oidipaalista.

Miten äiti tulee reagoimaan, kun Seiichin 
etäältä katselema tyttö Fukishi yllättäen halu-
aakin alkaa hengata hänen kanssaan? Jonkin-
lainen puberteetin perverssiyttä kanavoiva kar-
miva käänne on varmasti luvassa ensimmäisen 
pokkarin loppuun mennessä. Melkein vielä ka-
malampaa olisi, jos niin ei kävisikään.
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