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Naruto 3 Masashi Kishimoto boken PDF För tolv år sedan anfölls ninjabyn Lövgömman av en niosvansad
demonräv. Man lyckades sätta stopp för monstret genom att försegla det i den nyfödde pojken Uzumaki
Naruto. Naruto växer upp som en outsider, byborna undviker honom eftersom de känner till hans historia.
Men Naruto svär på att bli en framstående ninja så att byn erkänner honom. Han går i ninjaskola liksom
många andra, och när den är avslutad sätts han på svåra prov av högninjan Kakashi. Naruto är småkär i sin
klasskamrat Sakura (som tyvärr i sin tur är intresserad av Sasuke), och det bästa han vet är att äta ramen

(nudlar). Hans bästa ninjateknik är multipel skuggklon: han kan göra tusentals kopior av sig själv. Men han
har även en mängd andra förmågor tack vare den niosvansade demonräven, han har bara inte upptäckt dem
än!

Humorn i serien är viktig som motvikt till de svårare frågorna Naruto ställs inför – skrattet avdramatiserar
och ger författaren möjlighet att på allvar gå på djupet i fråga om Narutos verkliga känslor – vilket gör hans
karaktär så mycket mer trovärdig och större. Många ungdomar kan nog känna igen sig i den burdusa dratta-
på-ändan-humorn och det skräniga busandet som Naruto utsätter sin omgivning för. 

Naruto är en mycket
populär manga både i Japan och här i Sverige där den publiceras kapitelvis i Shonen Jump. Många av de

brevfrågor vi får in handlar om Naruto, alla vill veta när den kommer!
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