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Murrosiän muutosten rinnastaminen vam-
pyyriksi muuttumiseen ei ole uutta. Kun 

asialla kuitenkin on Flowers of Evilistä ja Inside 
Marista tuttu seksuaaliahdistuksen tulkki Shuzo 
Oshimi, tulkinnasta on pakko kiinnostua.

Eräänä iltana lukiolaisrillipää Makoto Oka-
zaki päätyy katoilla pomppivan rähjäisen vam-
pyyritytön puremaksi. Pian auringonvalo alkaa 
häikäistä ja jatkuva verenjano heikottaa, mutta 
Okazaki sinnittelee normaalin kouluelämän pa-
rissa vielä hetken. 

Sinä aikana Okazaki ehtii tutustua rinnakkais-
luokalla olevaan hiljaiseen tyttöön nimeltä Gos-
ho. Myös Okazakia ennen pompottanut luokan 
kingi Yuuki ja hänen tyttöys-
tävänsä Nao alkavat kaveera-
ta Okazakin kanssa, kun hän 
orastavilla uusilla voimillaan 
pelastaa Yuukin isojen poiki-
en hakkaukselta.

Ensimmäisen verenjuomi-
sen myötä tavallinen arki jää 
kuitenkin taakse, ja pian myös 
Yuuki saa vampyyritartunnan. 
Ja sitten onkin aika piileskel-
lä pimennysverhojen takana 
ja hyppiä pitkin kattoja ja säh-
köpylväitä.

Muodonmuutoksia
Oshimin muun tuotannon ta-
paan kyseessä on höyryjyrän lailla etenevä ta-
rina, jossa on hyvin vähän status quota. Nel-
jännen pokkarin kohdalla juoni on kääntynyt 
jo vähän Ajinia muistuttavaan suuntaan: viran-
omaiset tietävät vampyyrien olemassaolosta ja 
metsästävät heitä, ja myös Okazakia tullaan ha-
kemaan kotoaan.

Happinessin verisiä rääsyjä käyttävät vampyy-
rit elävät takakujilla ja roskakasoissa, eikä heillä 

ole yhteisöjä tai solidaarisuutta. Okazakin tapaa-
ma toinen vampyyripoika Saku on vähällä heit-
tää hänet junan alle ilmeisesti ihan vain siksi, 

että uudet vampyyrit tietävät 
enemmän kilpailua. Samasta 
syystä uhrit on tapettava ve-
renimemisen jälkeen.

Okazakin pelastaa hänet 
vampyyriksi muuttanut tyt-
tö nimeltä Nora, jolle hän 
tuntuu olevan elämänlan-
ka takaisin kohti kauan sit-
ten unohdettua inhimillisyyt-
tä. Yuuki puolestaan ei tun-
nu osaavan pitää kiinni ihmi-
syydestään yhtään niin hyvin 
kuin Okazaki.

Samaan aikaan pojis-
ta huolestunut Gosho tapaa 
epäilyttävän, lommoposkisen 

nuoren miehen nimeltä Sakurane. Tämä tutkii 
vampyyrejä omin päin ja lupaa auttaa Yuukia.

Tähtikirkas yö
Julkaisu edustaa Kodanshan isokokoisempaa 
ja mattakantista julkaisutyyliä. Vesivärisivut on 
säilytetty värillisenä, ja lopusta löytyy kulttuuri-
huomautuksiakin – joskin tässä sarjassa niille ei 
ole parempaa käyttöä kuin esitellä erilaisia eines-
leipiä ja LINE-viestipalvelu. 

Oshimin sarjojen joukossa Happiness on vi-
suaalisesti keskivertoa kunnianhimoisempi. Ve-
renhimon aiheuttamat harhat vääristävät koko 
sarjan piirtotyylin painajaismaiseksi, ja vampyy-
rien silmin öinen kaupunkimaisema muistuttaa 
Van Goghin maalauksia tuikkivine valoineen ja 
tähtitaivaineen. Parhaimmillaan sarjan tunnelma 
on unenomainen, ja vimmaista ristivarjostamista 
on pakko arvostaa.

Oshimin piirtojäljen todellinen taituruus on 
silti siinä, miten konstailemattoman selkeää ja 
nopeasti luettavaa se on: yhden pokkarin voi vai-
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vatta hörpätä alas vartissa. Kenties juuri tämä saa 
kuitenkin miettimään, tuleeko sarjalla olemaan 
mitään sen suurempaa kerrottavaa.

On ihan mahdollista, että sarja tulee olemaan 
vain masentavaa ja vaille tyydyttävää lopetusta 
jäävää murheellisuudessa kieriskelyä, jossa mil-
lään tapahtuneella ei lopulta tule olemaan mi-
tään väliä. Mielenkiintoista luettavaa se on silti.
– Petteri Uusitalo
-----------------------------------------------------------------

TEOS: HARKITTAVA 
On vaikea sanoa, mihin suuntaan sarja on aiko-
massa. Tekijältä on silti vaikea odottaa muuta 
kuin vähintään tyydyttävää jälkeä.
-----------------------------------------------------------------

JULKAISU: 
Isokokoinen pokkari, värisivuja ja kulttuuriselityksiä.


