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Lukemattomia mangoja
Maailmassa on niin paljon mangaa, että monta 

loistavaa teosta jää iäksi vaille virallista länsimaista 
julkaisua. Tervetuloa haudattujen helmien pariin.

Teksti: Petteri Uusitalo

Eräänä päivänä Yuuta tipahtaa puusta 
luokkakaverinsa Yuin päälle, ja heidän ke-

honsa vaihtuvat keskenään. Kaksikko suhtautuu 
asiaan suunnilleen niin kuin neljäsluokkalaisten 
voisi kuvitellakin.

Koska uusi puusta putoaminen ei tunnu aut-
tavan, asiaa on piiloteltava. Sitä kuitenkin moni-
mutkaistaa se, että Yui on hiljainen ja kunnolli-
nen tyttö, Yuuta taas ulospäin suuntautunut ja 
raisu poika. Nyt heidän pitäisi silti opetella esit-
tämään toisiaan niin koulukavereille kuin van-
hemmilleenkin.

Vaihtamalla paranee
Yui ja Yuuta tapaavat joka päivä koulun jälkeen 
leikkipuistossa norsun muotoisen liukumäen al-
la ja pitävät toisensa ajan tasalla arjestaan. Salai-
suudesta tietää lähinnä vain Yuutan paras kaveri, 
fiksu ja vakava rillipää Kazuma.

Molemmille tulee šokkina, miten erilaisia hei-
dän perheensä ovat keskenään. Yuin isä on aina 
töissä ja äiti lojuu kotona ruokaa laittamatta, ja 
he riitelevät aina kun näkevät toisensa. Yuutan 

kotona taas syödään yhdessä joka päivä, ja leikki-
ikäinen pikkuveli kaipaa jatkuvasti huomiota. Yuin 
mielestä Yuutan koti on aluksi meluisa, mutta hän 
alkaa pian arvostaa sen eloisuutta ja kotiruokaa.

Yuuta puolestaan kyllästyy pian esittämään 
hiljaista hissukkaa ja korottaa ääntään Yuin van-
hemmille. Yui ei tietenkään ole tästä mielissään. 
On kuitenkin selvää, että kiltin tytön roolin otta-
minen ei ole ollut häneltä toimiva ratkaisu van-
hempien suhteen parantamiseksi. Nämä alkavat-
kin riidellä vähemmän, kun Yuuta saa heidät huo-
mioimaan ”tyttärensä” olemassaoloa enemmän. 

Suuri osa sarjan alkupuolesta kuluu tyttöjen 
ja poikien käytöserojen miettimisessä. Poikien 
kanssa kaveeraaminen on Yuille helppoa, kun 

vain teeskentelee tykkäävänsä mangasta ja video-
peleistä. Yuutalle taas tytön esittäminen on han-
kalampaa, koska hänen luonteensa ei oikein istu 
idoleista ja horoskoopeista puhumiseen.

Yuutan avoimen luonteen vuoksi aiemmin 
yksinäisen ”Yuin” elämä muuttuu silti pian pal-
jon sosiaalisemmaksi. Yuin rauhallisuuden vuoksi 
taas ”Yuuta” karistaa maineensa rasavillinä on-
gelmien aiheuttajana.

Erottamattomat
Parannuskeinoa ei löydy, ja pian on kulunut en-
sin kolme ja sitten viisi vuotta. Ala-aste vaihtuu 
ensin yläasteeksi ja sitten lukioksi, eikä murros-
ikää voi hidastaa.
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Shishunki 
Bitter Change
Vähä erilainen murrosikä

”Shishunki Bitter Changesta tekee kehonvaihto-
sarjojen joukossa hyvin harvinaislaatuisen se,

että Yuilla ja Yuutalla ei ole minkäänlaisia
romanttisia tunteita toisiaan kohtaan.”
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Kuukautisten alkaminen ja ei-toivottujen rak-
kaudentunnustusten torjuminen on kaksin ver-
roin ikävämpää, kun ei ole koskaan tullut ajatel-
leeksi joutuvansa kokemaan sellaista itse. Ihmi-
set ympärillä alkavat seurustella ja puheenaiheet 
muuttua, ja luokkatoverien vaihtuessa Yui ja Yuu-
ta uskaltavat alkaa käyttäytyä enemmän omien 
luonteidensa mukaisesti.

Tästä huolimatta tuntuu ehkä vähän kummal-
liselta, että molemmat ovat huolissaan ”omista” 
maineistaan ja ”omista” koenumeroistaan, vaikka 
missään vaiheessa ei ole minkäänlaisia takeita sii-
tä, että he tulisivat koskaan vaihtumaan takaisin.

Etenkin Yui paimentaa huoletonta Yuutaa ta-
valla, joka saa hänet näyttämään mustasukkaisel-
ta ja omistushaluiselta poikaystävältä. Hän myös 
nalkuttaa Yuutalle jatkuvasti tämän puhetyylistä, 
vaatteista ja hiuksista. Koska Yui ja Yuuta eivät voi 
jättää toisiaan rauhaan, heidän luullaan jatkuvas-
ti seurustelevan.

Kerrankin omia romansseja
Shishunki Bitter Changesta tekee kehonvaihto-
sarjojen joukossa kuitenkin hyvin harvinaislaa-
tuisen se, että Yuilla ja Yuutalla ei ole minkään-
laisia romanttisia tunteita toisiaan kohtaan. Mitä 
ilmeisimmin sellaisia ei tule missään vaiheessa 
olemaankaan.

Sen sijaan Yui ihastuu Kazumaan, jonka alitui-
nen luotettava läsnäolo tuntuu hänestä turvalli-
selta. Aluksi hän ei kuitenkaan ihan sisäistä omia 
tunteitaan. Epäilemättä asiaan vaikuttaa myös se, 
että tietää tunteidensa olevan väistämättä turhia 
niin kauan kuin hän on Yuutan kehossa.

Vielä vähemmän asiaa tajuaa ihmissuhdeasi-
oissa paksupäinen Yuuta. Hän ei osaa esimerkiksi 
yhdistää Yuin itkukohtausta tietoon siitä, että Ka-
zuma on alkanut seurustella erään toista koulua 
käyvän tytön kanssa.

Yuuta ei myöskään tajua vierustoverinsa 
Tachibanan ihastuneen häneen. He tutustuvat, 
kun Yuuta alkaa opettajan pyynnöstä viettää ai-
kaa Tachibanan kanssa auttaakseen tätä tule-
maan paremmin toimeen muiden luokkatove-
reidensa kanssa. Tachibana nimittäin näyttää 
värjättyjen hiustensa takia huligaanilta, ja hänet 
vedetään siksi usein tappeluihin, vaikka hän viet-
tääkin kaiken lintsaamansa ajan setänsä nuude-
liravintolassa autellen.

Ovatko sinun kaverisi sinun?
Sekä Yuuta että Yui ovat toistensa tukena par-
haansa mukaan, vaikka ovatkin välillä riidoissa. 
Molemmilla on omat hetkensä, jolloin väärässä 
kehossa oleminen tuntuu keskimääräistä tus-
kaisemmalta. Yui on esimerkiksi säännöllisesti 
katkera siitä, että ei koskaan ole saanut käyttää 
koruja tai tyttöjen koulupukua.

Yuutan mielestä tyttöjen puheenaiheet ovat 
tylsiä siinäkin vaiheessa, kun ne lukiossa vaihtu-
vat muotiin ja romansseihin. Hänen tyttökaverin-
sa tuntuvat eroavan poikaystävistään jatkuvasti 
pienimmästäkin syystä, ja näiden mielestä Yuu-

tan piittaamattomuus pojista on lähinnä coolia.
Yui puolestaan alkaa ennen pitkää olla vain 

tyytyväinen siihen, miten mutkattomia poikien 
väliset kaverisuhteet loppujen lopuksi ovat. Huo-
miokykyisyytensä vuoksi hän onnistuu silti autta-
maan näitä monessa sellaisessa tilanteessa, jossa 
Yuuta ei varmasti olisi tajunnut mitään – kuten 
silloin, kun hänen musikaalinen kaverinsa Hika-
ru aikoo masennuspuuskassaan lopettaa sävel-
tämisen kokonaan.

Sarjan päällä roikkuu ääneen sanomattoma-
na kysymyksenä se, missä vaiheessa uusi elämä 
on itse asiassa ”oikeampi” kuin se alkuperäinen. 
Kuinka pitkään kukaan enää edes muistaa, mil-
lainen olit ala-asteella?

Jos tykkäsit Horimiyasta
Masayoshin manga on ilmestynyt Comic Po-
laris -verkkolehdessä lokakuusta 2012 alkaen 
toistaiseksi kuuden pokkarin verran. Se on uu-
sintaversio hänen aiemmasta nettimangastaan 
nimeltä Change, jota hän julkaisi nettisivuillaan. 
Alkuperäinen manga loppui jo hyvän aikaa sitten, 
ja uusintaversiokin saavuttanee loppunsa pian.

Jokainen sivu koostuu viidestä päällekkäin 
asetellusta, koko sivun levyisestä ruudusta. Toi-
sinaan formaattia rikotaan sulauttamalla ruutuja 
yhteen isommiksi ruuduiksi, mutta pääsääntöi-
sesti kompositiot ovat varsin rajattuja ja taustat-
kin minimaalisia. Lähes joka luvun lopussa on 
parin sivun pieni bonusepisodi, jossa näytetään 
juonelle vähemmän olennaisia keskusteluja ja 
sattumuksia.

Monen muun nettimangan tapaan sarjan ker-
ronta on realistisen harhailevaa, koska se on alku-
jaan käsikirjoitettu ilman minkäänlaisen kustan-
nustoimittajan valvontaa. Selvärajaisten draaman 
kaarien puuttuminen ja hahmojen realistinen 
monitahoisuus tekee sarjasta epäkaavamaisen, 
mutta joidenkin lukijoiden makuun ehkä liiankin 
vapaamuotoisen.

Horimiyan (Anime 8/2015) ystävät pitävät 
kuitenkin varmasti tästäkin sarjasta. Henkilökoh-
taisesti odotan innolla, miten identiteettikysymyk-
set ja romanttiset jännitteet lopulta ratkaistaan 
ja mitkä päähenkilöiden fiilikset kehojensa ta-
kaisinsaamisesta tulevat olemaan – jos niin siis 
ylipäätään koskaan käy. 
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