
En hyllning till kungen av pop
Ladda ner boken PDF

Wey-Yuih Loh
En hyllning till kungen av pop Wey-Yuih Loh boken PDF

 

En biografi över Michael Jackson har getts ut i USA och blivit en
succé med slutsåld förstaupplaga, andraupplaga, tredjeupplaga och
en fjärde upplaga som är ute nu. I Sverige har det nystartade förlaget

Serieplaneten gett ut denna version översatt till Svenska:
Serietidningen om Michael Jackson - en hyllning till Kungen av Pop.

Biografin är en hyllning till Kungen av pop och tar upp stjärnans liv
från att han var barn genom hans fantastiska karriär, hans sagolika
Neverland men tar även upp besvär och bekymmer. Vi är stolta och
glada över att få ge ut denna hyllning till Michael Jackson, säger
Serieplanetens VD Georg Gustafsson. Jag har själv dansat till hans
enormt härliga låtar och vet vilken glädje han har spridit över hela

världen med sin sång och musik. Han gjorde många andra
välgärningar också som sällan nämns och hyllningen tar även upp
dessa områden. Manuset är en mycket bra sammanfattning av hans
liv och ger en bra känsla när man läst hela tidningen säger Georg.
Låt oss dansa till Billie Jean och minnas Michael Jackson som den
stora entertainer han var; han var i sanning Kungen av pop avslutar

Georg.



Tidningen innehåller en idolplansch i 170 gr glossy papper på
mittuppslaget med en minnesvärd bild av Michael Jackson på

vardera fram och baksida, alltså 2 olika bilder, säger produktchef
Olof Gustafsson på Serieplaneten. Själva serien är tryckt på 100 gr
silk-papper som ger bra lyster till bilderna och god återgivning av
texten. Omslaget till tidningen består i ett tjockt 200 gr glossy

papper. Tidningen innehåller ett känsloladdat förord av Giuseppe
Mazzola från Michael Jacksons officiella fanclub.

Michael Jackson var själv mycket serieintresserad och den kanske
mest anmärkningsvärda kopplingen mellan Michael Jackson och den
tecknade serievärlden är att han ville köpa Marvel, ett av världens
största serieförlag, i slutet på 90 talet. Som det står skrivet i ett

nummer från Augusti 2005 i "The Comics Journal" så sökte Michael
Jackson upp Stan Lee och Peter Paul för att undersöka möjligheten

att köpa Marvel Comics.

Inte minst mot den bakgrunden känns det helt rätt att ge ut en
hyllning till Michael Jackson i serieform avslutar Olof.
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