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nästan osårbar pojke som bor ensam långt ute i skogen. En dag möter han den tuffa tjejen Bulma som är på
jakt efter de sju Dragon Balls - den som hittar alla får nämligen en önskan uppfylld. Tillsammans drar Son-
Goku och Bulma ut på spännande äventyr där de möter många faror och får nya vänner. Dragon Ball är med
sammanlagt över 200 miljoner sålda böcker världens mest framgångsrika serie. Historien om den lille Son-
Goku, som ger sig ut på jakt efter de sju drakkulorna, utgår från den gamla kinesiska sagan om apkungen.
Den började i november 1984 i den japanska serietidningen Shonen Jump, och på grund av den enorma
framgången fortsatte den ända fram till juni 1995.Dragon Ball har slagit alla rekord i seriehistorien.

Tillsammans med uppföljarprojekten Dragon Ball Z och Dragon Ball GT har den givit upphov till en tecknad
filmserie med totalt över 500 avsnitt, flera animerade långfilmer, något dussin musik-CD och ungefär lika
många videospel samt alltifrån actionfigurer till glass. Enbart i form av kringprodukter har serien hittills

dragit in över tre miljarder dollar. För att bevara så mycket som möjligt av den japanska seriens ursprungliga
charm har Bonnier Carlsen tagit ett originellt grepp. Dragon Ball presenteras för den svenska publiken i full
exotisk tjusning: i behändiga och prisbilliga böcker som är gjorda för att läsas "bakifrån" och från höger till

vänster, så som man gör i Japan - i riktning mot hjärtat.

 

Son-Goku är en mycket märklig, stark och nästan osårbar pojke som
bor ensam långt ute i skogen. En dag möter han den tuffa tjejen

Bulma som är på jakt efter de sju Dragon Balls - den som hittar alla
får nämligen en önskan uppfylld. Tillsammans drar Son-Goku och

Bulma ut på spännande äventyr där de möter många faror och får nya
vänner. Dragon Ball är med sammanlagt över 200 miljoner sålda
böcker världens mest framgångsrika serie. Historien om den lille

Son-Goku, som ger sig ut på jakt efter de sju drakkulorna, utgår från
den gamla kinesiska sagan om apkungen. Den började i november
1984 i den japanska serietidningen Shonen Jump, och på grund av



den enorma framgången fortsatte den ända fram till juni
1995.Dragon Ball har slagit alla rekord i seriehistorien. Tillsammans
med uppföljarprojekten Dragon Ball Z och Dragon Ball GT har den
givit upphov till en tecknad filmserie med totalt över 500 avsnitt,

flera animerade långfilmer, något dussin musik-CD och ungefär lika
många videospel samt alltifrån actionfigurer till glass. Enbart i form
av kringprodukter har serien hittills dragit in över tre miljarder

dollar. För att bevara så mycket som möjligt av den japanska seriens
ursprungliga charm har Bonnier Carlsen tagit ett originellt grepp.
Dragon Ball presenteras för den svenska publiken i full exotisk
tjusning: i behändiga och prisbilliga böcker som är gjorda för att

läsas "bakifrån" och från höger till vänster, så som man gör i Japan -
i riktning mot hjärtat.
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