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DNAngel. Bok 04 Yukiru Sugisaki boken PDF När han fyller 14 år upptäcker Daisuke Niwa att han har ärvt
en märklig uppsättning DNA som får alla i hans släkt av manligt kön att förvandlas. Daisuke förvandlas till
den legendariske tjuven Dark, en väldigt snygg ung man med märkliga krafter, som har varit verksam i minst

40 år. Daisuke förvandlas bara när han träffar en tjej som han blir kär i. Det betyder alltså att han måste
undvika Risa Harada, flickan han älskar, för att hans hemlighet inte ska bli avslöjad. En av hans

klasskamrater, Hiwatari Satoshi, har nämligen kommit hemligheten på spåret och misstänker att det finns ett
samband mellan Daisuke och Dark. Trots att han bara är en skolpojke har Hiwatari fått i uppdrag av polisen
att hjälpa till att gripa Dark. Familjen Satoshi har jagat Dark länge. Dark har dock samma problem som

Daisuke. När han träffar sin kärlek, Riku Harada (Risas tvillingsyster), förvandlas han till Daisuke. Det är med
andra ord upplagt för en äventyrs- och kärlekshistoria med många komplikationer. DNAngel påminner i

teckningsstilen och sättet att berätta om Dragon Ball och One Piece, men borde locka fler tjejer eftersom det
inte bara är action utan även mycket kärlek. DNAngel är mycket het i Japan och Europa just nu, både som
manga och anime (tecknad film). Den är ännu inte avslutad men serien kommer antagligen att bli 13 böcker

lång. Den publiceras som en bok varannan månad.

 

När han fyller 14 år upptäcker Daisuke Niwa att han har ärvt en
märklig uppsättning DNA som får alla i hans släkt av manligt kön att
förvandlas. Daisuke förvandlas till den legendariske tjuven Dark, en
väldigt snygg ung man med märkliga krafter, som har varit verksam i
minst 40 år. Daisuke förvandlas bara när han träffar en tjej som han
blir kär i. Det betyder alltså att han måste undvika Risa Harada,

flickan han älskar, för att hans hemlighet inte ska bli avslöjad. En av
hans klasskamrater, Hiwatari Satoshi, har nämligen kommit

hemligheten på spåret och misstänker att det finns ett samband
mellan Daisuke och Dark. Trots att han bara är en skolpojke har
Hiwatari fått i uppdrag av polisen att hjälpa till att gripa Dark.



Familjen Satoshi har jagat Dark länge. Dark har dock samma
problem som Daisuke. När han träffar sin kärlek, Riku Harada (Risas
tvillingsyster), förvandlas han till Daisuke. Det är med andra ord

upplagt för en äventyrs- och kärlekshistoria med många
komplikationer. DNAngel påminner i teckningsstilen och sättet att
berätta om Dragon Ball och One Piece, men borde locka fler tjejer
eftersom det inte bara är action utan även mycket kärlek. DNAngel
är mycket het i Japan och Europa just nu, både som manga och

anime (tecknad film). Den är ännu inte avslutad men serien kommer
antagligen att bli 13 böcker lång. Den publiceras som en bok

varannan månad.
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