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Puoliaika

Kuroshitsujin suomijulkaisu (Anime 
5/2012) on tänä vuonna saanut japanijul-

kaisun kiinni, joten on hyvä hetki vilkaista sarjan 
viimeisimmät kuulumiset.

Yliluonnollisessa salapoliisisarjassa orvoksi 
jäänyt nuori jaarli Ciel Phantomhive ratkaisee 
kruunua huolettavia alamaailman mysteerejä 
feikkiviktoriaanisen Englannin kuningattarelle. 
Apunaan Cielillä on hänen kanssaan sopimuk-
sen tehnyt demoni Sebastian, joka toimii hänen 
kaikkivoipuutta lähentelevänä hovimestarinaan. 

Zombeja, ihmissusia ja idolipoikia
Kun kirjoitin sarjasta viimeksi, Ciel ja Sebastian 
olivat napanneet Viiltäjä-Jackin, taltuttaneet mer-
kittäviin Intia-moguleihin kohdistuneen väkival-
lan, ottaneet yhteen lapsia sieppaavan sirkuksen 
kanssa, ratkaisseet Cielin illalliskutsuilla tapahtu-
neet lukitun huoneen murhat ja jääneet kiikkiin 
zombeja kuhisevalle risteilyalukselle. 

Kun zombilaivalta selvittiin, täytyi Cielin kir-
jautua oppilaaksi arvostettuun poikakouluun etsi-
mään muutamaa siellä virallisesti kirjoilla olevaa 
opiskelijaa, joista ei ollut aikoihin kuulunut mi-
tään kotiin päin. Seuraavaksi vuorossa oli matka 
Saksassa sijaitsevaan ihmissusien kirouksen val-
taamaan metsään, jonka keskellä olevassa ky-
lässä Ciel tapasi ikäisensä Sullivanin, joka toimi 
ihmissusia palvovan kylän noitana.

Uusimmassa ja yhä kesken olevassa seik-
kailussa tavataan uudestaan poikakoulukaares-
ta tuttuja nuorukaisia, jotka valloittavat yleisön 
sydämet idoliesityksillään. Samalla selvitellään 
idolibisnestä pyörittävän ja ihmismassoja hallit-
semaan pyrkivän järjestön touhuja.

Kehittyvä hahmofokus
Vaikka juonikaarien lähtökohdat ovat usein mel-
koisen höpsöjä, on mangaka Yana Toboso erit-
täin taitava sitomaan niihin dramaattista hahmo-
sisältöä. Tämä tekee sarjan vakavasti ottamisen 
helpoksi lukuisista huumori- ja fanipalveluele-
menteistä huolimatta. Alkuun pelkästään huumo-
ritöheltäjiltäkin tuntuneet hahmot, kuten Phan-
tomhiven kartanon tohelo palvelusväki ja Cielin 
hössöttävä kihlattu, saavat sitä enemmän syven-
nystä, mitä pidemmälle päästään.

Sarjan keskiössä on kuitenkin alusta asti ol-
lut korostuneesti Cielin ja Sebastianin tulehtunut 
riippuvuussuhde, joka perustuu yhtä aikaa mo-
lemminpuoliselle halveksunnalle ja kunnioituk-
selle. Se ei tunnu varsinaisesti kehittyvän, mutta 
sitä ei voi myöskään sanoa staattiseksi.

Kaksikko ottaa yhteen ja näpäyttelee toisiaan 
jatkuvasti, minkä takia valtatasapaino heidän vä-
lillään pysyy liikkeessä. Viimeisimmät juonikaa-

ret ovat myös tuoneet lisää tarttumapintaa hah-
moihin. Zombilaivalla valaistiin heidän yhteisen 
tiensä alkumetrejä, ja ihmissusimetsässä heidän 
välinsä kiristettiin äärimmilleen.

Rajapinnalla taiteilua
Sarja on alusta asti rakentunut pääasiassa yksit-
täisten mysteerien varaan. Zombilaivalta lähtien 
juonikaaria on kuitenkin alkanut sitoa toisiinsa 
salaperäisen Hautausurakoitsijan ja Phantomhi-
ven suvun yhteisen historian ympärille kehittyvä 
jatkuva juoni, jonka rooli tulee epäilemättä kas-
vamaan edelleen tulevien seikkailujen aikana. 
Jatkuvajuonisuuden elementti on täyteläistänyt 
sarjan rakennetta häiritsemättä silti yksittäisiä 
juonikaaria.

Toboso on aina valmis kokeilemaan uusia 
kerronnallisia kikkailuja, mikä pitää sarjan edel-
leen tuoreen tuntuisena. Kekseliäät ruudutus-, 
kuvakulma-, rytmitys- ja valaistusratkaisut tuovat 
persoonallista ilmettä visuaaliseen kerrontaan. 
Tuloksena mikään toinen sarja ei näytä tai tunnu 
samalta kuin Kuroshitsuji.

Sarja myös tasapainottelee kevyemmän ja 

vakavamman sisältönsä kanssa näppärästi, eikä 
sen tunnelma koskaan hyökkää täysin yhdestä 
ääripäästä toiseen. Dramaattisinkin kohtaus on 
tehty pilke silmäkulmassa, ja toisaalta hupsuim-
piakin hetkiä reunustaa painostava tunnelma. 
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