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Graineliers

Dame na watashi ni koishite kudasai

Tekijä: Rihito Takarai Lehti: Monthly GFantasy 
Alkoi: 19.9.2013 Ilmestyy: Kuukausittain 
Genre: Scififantasia

Tekijä: Aya Nakahara Lehti: Monthly You (Shueisha) Alkoi: 15.4.2013 Ilmestyy: Kuukausittain Genre: Romanttinen komedia

Uudet mangat

Michiko Shibatan elämä ei ole oikein reilassa. 
30-vuotispäivä häämöttää horisontissa, työpaikka 

menee konkurssiin ja vuokrarästit kasautuvat. Lisäksi hä-
nellä on paha tapa tuhlata kaikki rahansa yliopistoikäiseen 
poikaystävään, joka on söpö mutta sitoutumishaluton – 
sikäli kun on Michikosta kiinnostunutkaan muuten kuin 
pyytääkseen rahaa epäilyttävin tekosyin.

Michiko päätyy töihin ex-pomolleen Kurosawalle, joka 
on avaamassa uudelleen isoäidilleen kuuluneen pienen 
kahvilan yhdessä ex-jengikaveriensa kanssa. Kurosawan 
pitkäaikaista tyttöystävää kahvilaidea ei miellytä, ja pian 

Kurosawa onkin taas vapailla markkinoilla. Näiden kahden 
avulla Michiko repii itsensä orastavasta pikavippikierteestä 
ja alkaa hiljalleen lämmetä Kurosawalle, joka on kamaluu-
destaan huolimatta luotettava. Mutta kuka on salaperäi-
nen Haruko, jota Kurosawa kuulemma on aina rakastanut?

Lovely Complexin tekijä on lähtenyt uimaan joseive-
sille, ja hän tuntuu olevan vallan kotonaan sielläkin. Tai-
de on selkeää ja vahvaa. Vakavista aikuisteemoista huoli-
matta koomiset tyrmistymisilmeet ovat joka hahmolla sen 
verran herkässä, ettei huumori pääse missään vaiheessa 
unohtumaan.

Tarinan maailmassa puiden ja muiden kas-
vien siemenillä on erikoisia voimia. Taval-

lisimmilla voi sytyttää kynttilän tai luoda viiniä, 
mutta monet muut siemenet ovat niin vaarallisia, 
ettei tavallisilla siviileillä ole mitään asiaa niiden 
tutkimiseen. Ainoastaan valtion siemenekspertit, 
grainelierit, saavat perehtyä niihin.

Lucas oli pienessä kylässä asuva tavallinen 
nuorukainen, joka ansaitsee rahaa idättämällä 
ja myymällä salaa kiellettyjä siemeniä. Myös hä-
nen isänsä kasvatti jotain valonarkaa yläkerran 
lukitussa huoneessaan – tosin hänen motiivin-
sa tuntuivat liittyvän Lucasin kuolleeseen äitiin.

Kun valtiovalta saapui keskellä yötä oven 
taakse soihtujen kera, isä käski Lucasin paeta ja 
niellä hänen antamansa siemenet. Kun Lucas he-

rää, kasvi on alkanut itää hänen sisällään. Lucas 
ja hänen ystävänsä Abel aikovat selvittää mys-
teerin – joko lainsuojattomana tai grainelierien 
riveihin liittymällä.

Tekijä tunnetaan parhaiten Seven Daysin kal-
taisista BL-teoksista, ja tämäkin sarja on nätti-
poikia täynnä. Taide on sliipattua ja upeaa, ja 
juonikin on hitaasta etenemisestään huolimat-
ta lupaava.

Arslan senki
Tekijä: Hiromu Arakawa Lehti: Bessatsu Shonen 
Magazine (Kodansha) Alkoi: 9.7.2013 Ilmestyy: 
Kuukausittain Genre: Fantasia, toiminta

Silver Spoonin tekeminen sujuu Hiromu 
Arakawalta vaikka vasemmalla kädellä, 

joten toisella kädellään hän on päättänyt aloit-
taa sen vastapainoksi uuden fantasiatoimintasar-
jan. Arslan senki on sovitus Legend of Galactic 
Heroesin tekijänä tunnetun Yoshiki Tanakan 
samannimisestä kirjasarjasta, josta on jo 90-lu-
vun alussa tehty aiempi manga ja muutama ani-
metuotanto.

Tarina kertoo 14-vuotiaasta prinssi Arslanis-
ta, jonka kotimaa Parth muistuttaa keskiaikaista 
Persiaa. Hänen isänsä petetään taistelukentällä, 
ja vauras mutta ylpeä Parth valloitetaan. Kuu-
den hengen robinhood-tiiminsä avulla Arslanin 
on kasvettava sotapäälliköksi, kerättävä armeija 
ja valloitettava kotimaansa takaisin uskontoaan 
seuraavalta Lusitanialta ja sen joukkoja johtaval-
ta naamiomieheltä.

Temaattisesti tarinan on määrä pyöriä orjuu-
den oikeuttamisen, diktatuuriuden ja uskonnol-
lisen fanatismin ympärillä. Toivon mukaan hah-
moihin saadaan puhallettua enemmän eloa kuin 
Hero Talesissa, mutta ainakin toimintakohtauk-
set ovat komeita ja raakoja.
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Japanissa alkaa joka viikko lukuisia mangasarjoja, joista lännessä aletaan puhua yleensä vasta 
vuosien kuluttua. Esittelemme tuoreeltaan muutamia hiljattain alkaneita sellaisia.

© Shueisha


