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CELLS AT WORK! (MANGA)

Nimi: はたらく細胞 / Hataraku saibou
Tekijä: Akane Shimizu
Kustantaja: Kodansha Comics
Suositushinta: 12,99 $
Julkaisumuoto: Pehmeäkantinen, 192 sivua
Osia englanniksi: 2/4+
Julkaisuaika: 11/2016– (Japanissa 2015–)

Arvosteltu yhden pokkarin perusteella.

NEO PARASYTE F (MANGA)

Nimi: ネオ寄生獣f / Neo kiseijuu f 
Tekijä: Useita
Kustantaja: Kodansha Comics 
Suositushinta: 13,99 $
Julkaisumuoto: Pehmeäkantinen, 288 sivua 
Osia englanniksi: 1/1 
Julkaisuaika: 11/2016 (Japanissa 2015)

Neo Parasyte F
Muuntautumisleikkejä

Cells at Work!
La Vie, La Vie

Japanissa ei ole tavatonta, että suosittu 
mangateos saa virallisen faniantologian, 

johon on koottu muiden mangakojen lyhyttari-
noita sarjan maailmasta ja hahmoista. Hitoshi 
Iwaakin scifiklassikko Parasytessa omituiset 
parasiittihirviöt soluttautuvat ihmisten joukkoon 
korvaamalla ihmisuhrinsa pään muotoaan muut-
tavalla kehollaan. Vuonna 2015 julkaistu antolo-
gia Neo Parasyte F kerää yhteen tulkintoja sarjas-
ta nimenomaan naispuolisilta tekijöiltä, nimek-
käimpinä Kaori Yuki, Asumiko Nakamura, Ema 
Toyama ja Hikaru Suruga.

Tarinoiden laatu vaihtelee tunnelmaltaan ja 
kiinnostavuudeltaan laidasta laitaan. Välillä niis-
sä seikkailevat alkuperäisteoksen hahmot, mutta 
usein myös täysin uudet hahmot. Yhdessä tari-
nassa fujoshityttö kehittelee mielessään BL-ske-
naarioita alkuperäisen sankari Shinichin ympäril-
le. Toisessa lukiolaiset valmistautuvat koulufesti-
vaaliin, ja kolmannessa esitellään uutta parasiit-
tipoikien tähdittämää otome-peliä.

Ihmiskehon sisällä käy kuhina, ja jokaisel-
la solulla on oma työtehtävänsä. Poliiseina 

toimivat valkosolut jahtaavat viruksia ja bakteere-
ja, kuriireina toimivat punasolut taas toimittavat 
happea ja ravinteita eri puolille kudoksia. Pikkui-
set verihiutaleet ovat ahkeria rakentajia, erilaiset 
T-imusolut taas mustapukuinen armeija.

Hahmot ovat periaatteessa tuttuja kaikille Oli-
pa kerran elämä -animaatiosarjaa katsoneille. 
Näkemys on kuitenkin hauskan japanilainen: ku-
dokset muistuttavat kerrostaloja ja viestejä solus-
ta toiseen välittävät hermosolut infotiskejä. Verta 
vain yhteen suuntaan päästävät suoniläpät ovat 
kuin metrojen kulkuportteja ja hiussuonet kapei-
ta käytäviä ”yksi kerrallaan” -kyltteineen.

Opettavaisten infoboksien lisäksi hauskoja 
pikku faktoja on ripoteltu kaikkialle sarjan tapah-
tumiin. Valkosolut pystyvät liikkumaan kudosten 
välissä, joten ne ilmaantuvat paikalle pienistä-
kin raoista. Hiilidioksidia kuljettaessaan puna-
solut kääntävät univormustaan esille tummem-
man puolen.

Päähenkilöntapaisina toimivat kannen puna-
solu ja valkosolu, jotka törmäävät toisiinsa ja mui-
hin tuttuihinsa eri puolilla kehoa milloin minkäkin 
tilanteen yhteydessä. Toisinaan ihoon tulee haava, 
toisinaan influenssavirukset hyökkäävät. Ja siite-
pölyallergia ei johdu siitä, että allergeenit olisivat 
vaarallisia, vaan siitä, että toimiessaan ohjesään-
töjen mukaan kehon puolustusjärjestelmät saa-
vat toisensa ylireagoimaan. – Petteri Uusitalo

Monet tarinoista ovat valitettavan mieliku-
vituksettomia ja toistavat samoja juonikuvioita 
päättyen useimmiten yllätyksettömästi siihen, et-
tä tarinan parasiittihahmo haukkaa toisen hah-
mon pään irti. Joukosta löytyy onneksi myös 
jokunen helmi, joka onnistuu aidosti syventä-
mään Parasyten maailmaa. Kiintoisimpien pät-
kien joukkoon nousevat parasiittejä aistimaan 
kykenevän pojan ja samalle luokalle saapuvan 
parasiittipojan epävarma ystävyys sekä Shinichin 
isän näkemys pojassaan tapahtuneesta muutok-
sesta. – Maaret Stepanoff
----------------------------------------------------------------

TEOS: HARKITTAVA 
Parasyten ystäville kohtuullisen mielenkiintoinen 
tapaus, mutta ilman sarjan tuntemusta lyhäreistä 
saa tuskin mitään irti.
----------------------------------------------------------------

JULKAISU: 
Tekijöiden kommentit hukkuvat mustaan taus-
taan, mutta muuten laitos on erinomainen.

----------------------------------------------------------------

TEOS: HARKITTAVA 
Opettavainen mutta hauska ja toiminnantäytei-
nen manga kehon toiminnasta.
----------------------------------------------------------------

JULKAISU: 
Värisivuja ja kulttuuriselitteitä on, mutta osa ää-
niefekteistä on käännetty vähän laiskasti.


