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Keroro : grodan från rymden 10 Mine Yoshizaki boken PDF Keroro Gunso, grodan från rymden, är på
hemligt uppdrag. Hans uppgift är att ta reda på så mycket han kan om jorden, och sedan rapportera till

invaderingsstyrkorna. Men det går inte som han har tänkt sig ... Gillar du The Simpsons? Då är Keroro rätt för
dig! Samma galna humor, fast gjord i Japan. Dessutom ska du hålla utkik efter referenser till manga, anime
och spel, Keroro är nämligen ett hängivet fan till exempelvis Gundam. Kanske hittar du fler referenser än din
kompis? Keroro Gunso har funnits sedan 1999 i Japan och blev genast superpopulär. Man kan hitta grodor

överallt! Det som gör just Keroro bra är att den är så rolig. Äntligen en manga som kan få dig att skratta högt!
Tänk dig själv: en halvgalen groda från rymden, som egentligen har som mål att erövra hela planeten, men
som hellre spelar dataspel och hänger med sina grodkompisar. Bonusfakta: Keroro har fått sitt namn från det

läte som grodor gör (på japanska): ”Kerokero”.

 

Keroro Gunso, grodan från rymden, är på hemligt uppdrag. Hans
uppgift är att ta reda på så mycket han kan om jorden, och sedan
rapportera till invaderingsstyrkorna. Men det går inte som han har
tänkt sig ... Gillar du The Simpsons? Då är Keroro rätt för dig!

Samma galna humor, fast gjord i Japan. Dessutom ska du hålla utkik
efter referenser till manga, anime och spel, Keroro är nämligen ett

hängivet fan till exempelvis Gundam. Kanske hittar du fler
referenser än din kompis? Keroro Gunso har funnits sedan 1999 i
Japan och blev genast superpopulär. Man kan hitta grodor överallt!
Det som gör just Keroro bra är att den är så rolig. Äntligen en manga
som kan få dig att skratta högt! Tänk dig själv: en halvgalen groda
från rymden, som egentligen har som mål att erövra hela planeten,
men som hellre spelar dataspel och hänger med sina grodkompisar.



Bonusfakta: Keroro har fått sitt namn från det läte som grodor gör
(på japanska): ”Kerokero”.
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