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CLAMP är några som man bör ha

koll på, om man är intresserad av manga! Varför? Jo, för de lyckas skapa manga som är allvarlig och
humoristisk på en gång. Läs xxxHOLiC, så förstår du: bilderna är mörka och dramatiska, och historien ... ja
den kan man förklara så här:



Ibland kan man ju önska att man var lite mer speciell, och inte bara sådär vanlig.
Men för Watanuki är det precis tvärtom. Han kan nämligen se spöken och andar. Eftersom han är helt desperat
att bli fri från den här ”förmågan” tar han hjälp av en häxa (ja, du läste rätt, en riktig häxa), och han får snart
lära sig att problem sällan har enkla lösningar.



Och ändå i allt det här mörka, så lyckas CLAMP skapa humor
(den kan inte beskrivas, utan måste upplevas)!



Bonusfakta: CLAMP består av fyra kvinnor som började som
glada amatörer, och som nu räknas som några av Japans främsta mangaskapare. Deras böcker ligger alltid

högt på topplistan i Japan.
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