Buddha-serien
Osamu Tezuka
Chapra, en ung slave, gjør opprør
mot kastesystemet han er født
inn i. Tatta, en villstyring av en
kasteløs guttunge, kommuniserer
med dyr, og munken Naradatta
streber etter å avsløre meningen
bak noen merkelige forvarsler. Så
blir et barn født. Barnet får navnet Siddhartha, og vil snart forandre hele verden.
Osamu Tezuka (1928 - 1989)
kalles gjerne "Japans Walt Disney", og "Gudfaren av Manga".

Astro Boy-serien
Osamu Tekuza
Astro Boy er en androide med
menneskelig følelsesliv, lagd av
Umataro etter at han mister
sin sønn. Umataro selger Astro
som robotsirkus-slave, men han
blir plukket opp av en snill professor som adopterer Astro og
lager en hel androide-familie til
ham. Sammen legger de ut på
eventyr! (Engelsk tekst.)

Death Note-serien

Taynikma tegneskole

Tsugumi Ohba

Jan Kjær

Light Yagami er en toppstudent med
gode utsikter og han kjeder vettet av
seg. Men det endrer seg raskt når han
finner Death Note, en notisbok som en
Shinigami dødsgud har sluppet ned i
menneskenes verden.

Med utgangspunkt i Taynikma-serien
får man her se teknikken og hemmelighetene bak de mangainspirerte tegningene. Her ser man hvordan hovedpersoner og monstrene blir vekket til
live på papiret. Boka er inndelt i kapitler som bl.a. tar for seg skisser,
fargelegging, dynamikk, perspektiv og
mønstre.

Amuletten-serien
Kazu Kibuishi

Ranma-serien
Rumiko Takahashi

Faren til Emily dør i en dramatisk bilulykke, og resten av familien overlever
bare så vidt. Etter hvert må Emily,
moren og lillebroren flytte inn i oldefarens hus på landet for å spare penger.
Blant oldefarens merkelige oppfinnelser
og tegninger, finner Emily en amulett
som hun knyter rundt nakken. Amuletten er en utrolig spennende og vakker
lettlest-serie. En fortelling om modige
barn, merkelige skapninger og kampen
mot det onde.

En historie med heftig kampsport,
kjærlighet, bøttevis med sprø humor og folk som forvandles når de
blir våte. Serien har mengder med
fargerike figurer man lett blir glad
i.

