
Bleach 05
Ladda ner boken PDF

Tite Kubo
Bleach 05 Tite Kubo boken PDF Motvillig dödsängel med livsviktigt uppdragBleach är den i särklass mest
populära serien i mangamagasinet Shonen Jump och har kallats för "världens mest lästa manga". I Japan har
serien även resulterat i en anime, tevespel, ett kortspel samt en musikal. Äntligen finns den också i pocket på
svenska!Serien handlar om 15-årige Ichigo Kurosaki, som så länge han kan minnas har kunnat se spöken och
andar. Ichigo försöker göra det bästa av situationen, men en dag händer något som får honom ur balans. Hans
familj attackeras av en ond ande som vill sluka deras själar! Till deras undsättning kommer dödsängeln Rukia
Kikuchi, utsänd av "själariket" för att ta hand om andar som inte kunnat gå vidare.Rukia skadas i striden och
försöker föra över lite av sina krafter till Ichigo för att han ska kunna skydda sin familj, men han absorberar

hennes förmågor till sista droppen och förvandlas även han till en dödsängel!
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