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Kyaa! #61
Cena

8,99 zł

Dostępność

CHWILOWY BRAK (czekamy na dostawę)

Kod EAN

9771689717008

Wydawca

Czempioni, 2020

Opis produktu
KYAA! to magazyn o tematyce anime, mangi i kultury japońskiej. Tworzony przez fanów i z myślą o fanach, zawiera Wasze
najlepsze teksty oraz grafikę. W skład każdego numeru wchodzą newsy, recenzje anime, mang i gier, artykuły o kulturze,
filmie, muzyce, wywiady i ciekawostki.
SPIS TREŚCI:
4-6 Aktualności ze świata.
6 Nowości wydawnicze w Polsce.
8-10 „One-Punch Man 2 – Upadek giganta, czy małe potknięcie?
11-13 „Gauken Babysitter – Słodycz w najczystszej postaci.
14-16 „ Nagi no Asukara” – Dwa światy i problemy z kosmosu.
17-19 „Higurashi no naku koro ni” - Horror, w którym masz dość wszystkich bohaterów.
20-21 „ Detroit Metal City” – Jedna z najzabawniejszych komedii.
22-23 „Demon grzechu – Tsumitsuki” - A jaki jest twój grzech?
24-25 „ Black Clover” – Ciężka praca zawsze daje efekty.
26-27 „ Artificial people: Magenta” - Manga z pomysłem czy bez pomysłu?
28-29 „Smaki młodości” – To nie tylko słodycz...
30-31 „Saint Oniisan – o dwóch wielkich słów kilka.
32-33 „Enra z piekła rodem” – Jak nie zostać grzesznicą.
34-35 „7 seeds” – A gdyby tak miał nastąpić koniec...?
36-38 „Terrace House: Boys & Girls in the City”- Jak ciekawe może być obserwowanie innych ludzi?
39-41 „Bleach 2018” – Czy pochlebne opinie są słuszne?
42-43 „The Manga Guide: Biologia molekularna” – Cześć piękna! Jestem DNA.
44-45 Shichi-fukujin, czyli siednioro bogów szczęścia.
46-47 Strach ma skośne oczy.
48-51 Kyaa! Artroom cz. 32.
52-53 Wywiad z Rydygerem – Historia zdolnego grafika I ilustratora.
54-55 mothy – złowieszczy pan niebiańskiego podwórka.
56-57 Samouczek języka japońskiego cz. 3.
58-61 TOP 11: Sekrety świata „One Piece”.
62 Kącik muzyczny – Haru Nemuri.
63 Galeria sław.
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