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FullMetal Alchemist 10 Hiromu Arakawa boken PDF Två bröder ... ett öde ... Endast De Vises Sten kan rädda
dem.De gjorde det som alla alkemister svär att aldrig göra - de försökte väcka någon från de döda. Nu betalar
de priset, och kämpar för att ställa allt till rätta. Men de är inte de enda som söker De Vises Sten, och alla är
inte lika rättfärdiga som de.

Äventyr, vänskap, lojalitet och kamp mot onda krafter. Fullmetal Alchemist gör
dig inte besviken!

Skaparen bakom Fullmetal Alchemist heter Hiromu Arakawa, och hon tecknar ofta sig själv
som ko. Hon älskar B-filmer för att de ofta överdriver, och lät sig inspireras av det när hon skapade den här
mangan. Hon tycker att Darth Vader är den elakaste skurken genom tiderna.

Fullmetal Alchemist är redan
enormt populär över hela världen; den finns även som anime, dataspel, samlarkort och mycket, mycket

mer.Serien är inte avslutat i Japan än (17 volymer ute sommaren 07), och den har blivit listetta övrallt där den
ges ut!

Vill du veta mer? Gå in på: www.fullmetalalchemist.com
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