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4.7 Vol.4 Chapter 17: The Secret of the Depths of the Maze 5.564.305 November 02.20 Toowa Ok, jadi karakter utama kami adalah seorang workahist dengan bos yang menuntut, yang keduanya bersama-sama ketika kecelakaan bus membunuh mereka berdua. Sesuatu isekai sesuatu keterampilan sesuatu menunjukkan sesuatu petualang guild sesuatu
menjelajahi penjara bawah tanah. Dengar, kau sudah cukup lama di sini untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Jadi bos yang menuntut menjadi Valkyrie dan MC, jangan Baca lebih lanjut 4,7 4,7 Bab 99 11.584.384 November 02.20 Yanai Takumi, Sao Satoru Sebuah gerbang muncul di distrik Ginza Tokyo kadang-kadang di abad ke-21. Dari gerbang
menuangkan monster, ksatria dari tengah Eropa, dan manusia imajiner lainnya, dan membunuh banyak warga Tokyo. Peristiwa ini dikenal sebagai insiden Ginza. Pemerintah mengirim sekelompok kecil tentara dari Pasukan Bela Diri Jepang ke dunia alternatif di luar gerbang. Dipimpin oleh otaku jadi Baca lebih lanjut 4.8 Bab 23 1.699.192 Nov 02.20 Shien
Bis Ringkasan: Meninggalkan uang, ketenaran dan kehormatan, ksatria Bard memulai perjalanan untuk menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Mencicipi makanan lezat, mengagumi lanskap yang tidak diketahui sendirian, perjalanannya untuk menemukan tempat untuk mati diam-diam dimulai. Apa yang dia tidak tahu, meskipun, adalah bahwa ini
adalah awal dari petualangan baru baginya. Baca lebih lanjut 4.8 4.5 Vol.4 Bab 24 8.455.898 Nov 02.20 Kishimoto Kazuha Pernah ada seorang pria yang dipanggil ke dunia lain, dan menyelamatkannya. Tentu saja, itu menjadi sangat populer di sana, dan berubah menjadi isekai-normie. Namun, pria ini jatuh ke dalam perangkap, dan kembali dengan keras
ke dunia aslinya. Plus, aku harus memulai dari awal sebagai bayi! Ini adalah kisah tentang mantan pahlawan fiksi yang hidup sebagai anak SMA suram saat ia dipanggil sekali Baca lebih lanjut 4,5 4,5 3,8 4,8 4,7 4,7 4,7 Bab 27: Menara Jenius 7.114.702 November 01.20 Yauchi Mikoto, Ringkasan D.P: Protagonis bersama dengan ibu tirinya, dan 2 saudara
tiri diundang ke dunia lain di mana orang-orang demi adalah penguasa sebagai penyelamat , tapi itu bukan untuk melawan penguasa setan, untuk melawan Kiamat Monster Mayat Hidup yang disebut Dead Mell yang telah membanjiri dunia dan yang dapat dibunuh hanya dengan menggunakan senjata yang diproduksi dengan ho Baca lebih 4,6 4,7 Bab 66,2
12.777.267 November 01.20 Shiina Howahoowa, Rikidou Shuuya Karyawan khas Tanaka Daichi (38 tahun) , tunggal) menyukai permainan dan memainkan jenis baru VRMMO yang disebut One More Free Life Online dengan nama pengguna Bumi. Dalam dunia bebas ini ia memilih beberapa keterampilan yang umumnya dianggap tidak berguna. Apakah itu
membuang-buang waktu membuat filter, memasak makanan yang tidak perlu lezat, atau berburu monster dengan beberapa senjata absurd yang ia produksi Baca lebih 4,7 Bab 11 3.058.899 Nov 01.20 Kiashi Haruka, Nanja Monja Sementara pada hari sekolah normal, Tsukuru bersama dengan teman-teman sekelasnya diangkut ke dunia lain. Namun, di sisi
lain menyebut ada lelang pahlawan, di mana setiap bangsa akan mengajukan tawaran bagi para pahlawan untuk mengalahkan raja iblis di setiap wilayah. Sementara teman-teman sekelasnya mengambil pekerjaan curang dan dilelang dengan cepat Tsukuru mendapat pekerjaan Koki yang tidak berguna, sebagai tidak ada tawaran bangsa untuknya Baca
lebih lanjut 4.2 4.7 4.5 4.8 4.5 4.6 4.7 Bab 10: Panah yang ditembakkan dari jurang gelap 1.690.482 Nov 01.20 Kaoru Hoshino, Hinagi Asami Pada tahun 1946 bumi belajar tentang keberadaan dunia lain. Seperti yang diharapkan, banyak negara segera mencoba mengirim orang ke dunia lain, berharap untuk memperoleh sumber daya vital atau harta mistis.
Tidak satu pun dari mereka kembali.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dan agar adil, Suya tidak pernah berharap menjadi salah satu penjelajah ini. Tapi di sinilah dia, menerima tawaran dari perusahaan yang teduh untuk mendapatkan cukup uang untuk menghemat Read More 4.7 Bab 15 701.526 Okt 31.20 Awin, Galenthorn, Wuzhou Ryu-Yeon kehilangan ayahnya
karena sakit ketika dia baru berusia 10 tahun. Dengan keterampilan yang ia pelajari dari ayahnya, ia bisa mengukir kayu menjadi patung yang sangat rumit. Suatu hari, setelah menyelesaikan patung orang tuanya, Ryu-Yeon disambut oleh seorang pria tua yang terkesan dengan patung-patungnya. Orang tua itu melihat janji di Ryu-Yeon dan bertanya
apakah dia ingin menjadi muridnya. Sebagai Ry Baca Lebih Lanjut Halaman 2 4.7 4.6 4.4 4.5 Vol.5 Bab 21: Pertempuran Hakodate 230.215 Nov 05.20 Nitroplus, Honami Tsuda, DMM GAMES Tahun ini adalah 1863, karena era samurai yang bergejolak semakin dekat, Jepang dibagi antara faksi pro-keshogunan dan anti-keshogunan. Nasib dunia berada di
bawah ancaman sebagai tentara revisi sejarah dikirim dari masa depan untuk mengubah jalannya sejarah. Untuk merobohkan kekuatan ini dan melindungi kisah nyata, dua pendekar pedang, roh yang merupakan pedang yang dihidupkan oleh San Read more 4.8 Chapter 25: Sky Pirate Allegiance III 8.132.570 November 05.20 Yomu Mishima, Jun Shiosato
Leon, mantan pekerja Jepang, diubah menjadi permainan dunia otome, dan putus asa tentang bagaimana rasanya menjadi dunia di mana wanita memegang kedaulatan atas pria. Seolah-olah laki-laki hanya hewan yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk betina di dunia ini. Satu-satunya pengecualian adalah tujuan romantis dari permainan, sekelompok
pria tampan yang dipimpin oleh pewaris takhta. Dalam ini aneh Baca lebih 3 4.8 4.8 Bab 11: Lonely Battle 3,485,474 Nov 04.20 Peroshi, Syuukichi, Guntetsu A keterampilan tidak berguna dari awal, . Terlepas dari itu, untuk menyelamatkan seorang teman masa kecil yang mengorbankan tubuhnya untuk melindunginya, Touru menghabiskan dua puluh lima
tahun mengembangkan kemampuan. Setelah selesai, kemampuan untuk bisa benar-benar menentang akal sehat dunia. Touru, gadis itu, anak nakal yang masuk ke gang belakang, dan pemilik wanita tua bergabung bersama sebagai teman, berangkat dalam iklan Baca lebih 3,8 Bab 42 18.090 November 04.20 Jiang Nan Ketika detak jantung misterius
terdeteksi di bawah laut Jepang, Fotini, Caesar Gattuso dan Johann Chu, (juga (juga sebagai tim Ace cassell College) dikirim dalam misi ke Tokyo, di mana mereka harus bekerja sama dengan cabang kasell Jepang, yang dipimpin oleh Jenderal Chisei yang berkonflik setelah pergantian peristiwa yang tidak terduga, trio akan menemukan diri mereka di
tengah perang mafia hibrida. Diadaptasi dari Read More 4.4 4.8 4.8 Chapter 29: Academy of Wise Men November 8,268,565 November 04.20 YANAGINO Kanata, OKUBASHI Mutsumi William adalah satu-satunya orang di kota orang mati. Lahir dengan kenangan samar-samar dari kehidupan sebelumnya di Jepang modern di mana ia gagal melakukan
sesuatu yang berguna, ia bertekad untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi, dan bahwa kali ini, hidupnya akan hidup. Tapi apa artinya itu sebenarnya? Dibesarkan oleh sekelompok orang yang tidak terpengaruh, William harus menemukan kondisi apa yang membawanya ke kota ini dan orang-orang ini, karena kita membaca lebih lanjut 4.5 4.1 Bab
24: Tentang dua Ssrs 1.801.874 November 04.20 Shimesaba Yaki Hiroshi telah menjalani kehidupan biasa ketika tiba-tiba beruntung melanda dan beberapa orang bermain game seluler memukulnya, menyebabkan dia jatuh - tepat di depan kereta api Kereta-Kun tidak membunuhnya, meskipun. Sebaliknya, dia mengirimnya ke dunia di mana seorang gadis
cantik membutuhkannya. Maksudku, mati. Baca lebih lanjut 4.7 Bab 20 6.569.408 Nov 04.20 Risu Maeda, Harutaru Sauamura Protagonis yang jarang pernah bersekolah selama SMA dan SMA- nya, menganggur bahkan sebagai orang dewasa. Dari pagi hingga malam, itu adalah video game. Bagi pria yang menduduki peringkat pertama di dunia, itu adalah
hidupnya. Suatu hari, karakternya tiba-tiba diretas. Data tidak dapat dipulihkan dan tidak ada yang bisa dilakukan. Perasaan putus asa besar yang telah kehilangan peringkat ke-th Baca lebih 4.8 Vol.4 Bab 19 4.497.391 Nov 04.20 Akira Takamitsu, Sihir Pedang Gilse, di mana pedang dimanipulasi menggunakan sihir untuk terbang bebas di udara, memotong
musuh. Ardis adalah pengguna seni magis baru ini yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam seluruh sejarah sihir. Sebagai tentara bayaran, ia melakukan berbagai permintaan untuk remunerasi, termasuk pengawalan dan survei.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dalam perjalanan pulang dari survei req Baca lebih lanjut 4,8 4,5 Bab 56 7.358.750 Nov 04.20 Mungkin
Satu telah jatuh cinta dengan teman dan tetangga masa kecilnya, Hime, sejak dia dan kakeknya muncul entah dari mana 10 tahun yang lalu. Sekarang keindahan SMA yang mempesona namun misterius, membuatnya semakin sulit untuk mengakui perasaannya. Ketika peringatan pertemuan pertama mereka mendekat, akankah dia mengumpulkan
keberaniannya untuk mengubah persahabatan mereka menjadi sesuatu yang lebih? O Baca lebih lanjut 4.3 Bab 14: Waktu mandi! 3.316.538 Nov 04.20 Ouka,Shige keinginan dewi, Itsuki Shinomiya diberi hak istimewa untuk memilih kemampuan yang berbeda dan terlahir kembali di dunia lain.&lt;br&gt;Namun, sebelum pergi ke dunia lain, dia tidak ingin
terlibat dalam hal-hal yang menakutkan, kotor, menjijikkan seperti pertempuran.&lt;br&gt;Sangat bertekad untuk kehidupan yang lambat, memilih keterampilan unik [Uang Saku], memberinya sejumlah uang sekali per da Baca lebih 4,5 Vol.3 Bab 16 647.679 November 04.20 Akino Kisara, Chigusa Aokura Untuk Chie Souma, seorang mahasiswa perempuan,
setiap hari merasa tertekan ketika dia tidak beruntung dengan perburuan pekerjaan. Dia lebih suka berakhir di alam semesta alternatif, seperti kekasihnya tersandung di novel dunia lain ...... Sama seperti dia bermimpi melarikan diri dari kenyataan ini, hari yang benar-benar melakukan perjalanan ke dunia lain! Ini bisa sangat berbahaya bagi tubuh wanita
untuk bertahan hidup di dunia ini. Chi Baca lebih lanjut 4.4 4.7 4.8 Bab 7: Academy of Magic Entrace Ujian November 13,228,078 November 03.20 Kentarou, Arata Shiraishi, Uodenim Setelah reinkarnasi di dunia yang berbeda, Ephthhal yang bijaksana menghabiskan seluruh hidupnya meneliti sihir. Namun, orang yang bertujuan untuk mencapai puncak sihir
tahu batas bakatnya dan jatuh ke dalam keputusasaan, dengan demikian menutup tirai pada hidupnya.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Namun, 400 tahun kemudian, ia reinkarnasi untuk kedua kalinya dan terdaftar di akademi magis menggunakan sihir dan tahu Baca lebih lanjut 4.8 Halaman 3 4.6 Bab 48 14.071.949 Nov 09.20 Y.a , Kusumoto Hiroki Ichinomiya Shingo,
seorang pekerja perusahaan berusia 25 tahun, bebas, sambil memikirkan kesibukan hari kerja besok pergi tidur. Namun, saat dia bangun, itu adalah ruangan yang tidak diketahui olehnya. Kemudian dia mengetahui dia berada di dalam seorang anak laki-laki berusia 6 tahun dan telah mengambil alih pikirannya. Selain itu ia belajar banyak dari kenangan
anak itu: ia dilahirkan sebagai anak bungsu (putra ke-8 dan 10 c Baca lebih lanjut 4,6 4,7 Bab 9.1 600.658 November 09.20 Toshinori Ito,Kai Yumizu Ini adalah kisah seorang budak gladiator muda di arena bawah tanah. Dia tidak tahu tentang masa lalunya atau bagaimana dia sampai ke tempat dia, hanya bahwa namanya Aegir , dan bahwa dia kuat. Suatu
hari ia membunuh bos dan melarikan diri dari arena, bergabung dengan sekelompok tentara bayaran sebagai pemula. Selama misi, temui vampir, Lucy, yang membantai band dengan yang tidak manusiawi Baca lebih 4,7 4,7 Bab 71: The Oven Mythril 21.186.159 November 09.20 Ainana Hiro, Shri 29 tahun programmer Suzuki Ichirou menemukan dirinya
diangkut ke dalam fantasi RPG. Dalam permainan, ada seorang anak berusia 15 tahun bernama Satu. Pada awalnya dia berpikir dia bermimpi, tetapi pengalamannya tampak sangat nyata. Karena penggunaan kekuatan khusus selama 3 tahun (hujan meteor), akhirnya memusnahkan pasukan kadal dan menjadi tingkat yang sangat tinggi. Menyembunyikan
levelnya dan berencana untuk hidup dalam damai dan saya Membaca lebih lanjut 3,5 Bab 10 17.290 Nov 09.20 Shibano Kyouta Setelah pembubarannya Peri, Laxus dan Suku Petir muncul di pintu Pegasus Biru, berusaha bergabung dengan guild. Bahkan jika mereka dapat diterima, lingkungan berbeda dari ekor peri: itu tidak hanya guild, tetapi juga klub
tuan rumah. Sebelum mereka bisa tenang, Ichyya telah diculik oleh guild Putri Merah saingan! Laxus dan suku guntur guntur ditetapkan untuk menyelamatkan Ichiya dari CL Baca lebih 4.6 4.8 Bab 118 9.065.944 November 09.20 KAKU Yuuji Gabimaru yang kosong, seorang mantan pembunuh ninja yang dikenal ditakuti sebagai kulit kayu tak berperasaan
pria, menghabiskan hari-harinya di hukuman mati bertanya-tanya ketika seorang pembunuh bayaran cukup terampil untuk sebanyak kejahatannya akan tiba karena dia tidak berpikir untuk mengakhiri ... Atau begitulah yang dipikirkannya. Kemudian pemain utama, Asaemon the Beheader, menyalakan kembali harapannya dengan kalimat yang menakjubkan.
Jika Anda pernah berharap Baca lebih lanjut 4.9 4.5 3.2 Bab 5 11.393 Nov 08.20 김훈 (sehun kim) Hardcore Leveling Warrior tim kembali di babak 2 turnamen pertempuran. Segera setelah dinyatakan sebagai pemenang, The God of War mengumumkan tema baru untuk putaran mendatang: Tank Warfare. Temukan HCLW dan banyak karakter lain dari
pengalaman Lucid Adventure World of Tanks. Dalam spinoff ini, Anda dapat mengharapkan: tank, fantasi, tank, humor, tank, hohoians, tank, kemampuan khusus comi Baca lebih lanjut 4.7 4.6 4.8 4.5 4.2 4.7 Bab 4: Putri ketiga, Meryl, adalah anak manja. 57.514 November 08.20 Tomobashi Kametsu, Shuunichi Petualang kelas A termuda, anak ajaib kaiser,
menemukan tiga bayi yang hanya satu-satunya desa yang hancur. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai petualang dan membesarkan mereka. Seiring waktu, anak perempuan tumbuh dengan cemerlang dan menunjukkan bakat luar biasa dalam anggar, sihir, dan manajemen. Namun, gadis-gadis ini juga tampaknya
mencintai ayah mereka, Kaiser! Baca lebih lanjut 4.5 4.5 4.6 4.7 4.6 Bab 8: Mengelilingi Nobunaga 84.069 Nov 07.20 Akechi Kenzaburo, Todo Yutaka Dari semua tokoh sejarah Jepang, Oda Nobunaga mungkin adalah orang dengan berbagai interpretasi. Tapi bagaimana Nompunaga yang sebenarnya, dan mengapa dia benar-benar dikhianati dan dibunuh?
Sementara banyak manga membuat cerita mereka lebih menarik dengan mengambil kebebasan sejarah, ini sebaliknya, menggunakan penelitian historis untuk melukis yang lebih jelas - bahkan lebih menarik - gambar ma Baca lebih 4.6 Halaman 4 4.4 4.7 Bab 2: Bagian Dua [Akhir] November 8.145 November 12.20 Gotouge Koyoharu, Hirano Ryuji Sejak
zaman kuno, rumor telah berlimpah setan pemakan manusia yang mengintai di hutan. Karena itu, penduduk setempat tidak pernah berani keluar di malam hari. Legenda mengatakan bahwa setan pembunuh juga berkeliaran di malam hari, mengejar setan haus darah ini. Setting sebelum peristiwa seri utama, spinoff ini bercerita tentang Rengoku Kyoujurou,
perburuan iblis muda yang energik Baca lebih lanjut 4,8 Bab 169 38.219.690 November 12.20 Lee Do-gyeong, Nam Heesung, Kim Tae-hyung Pria itu meninggalkan dunia, manusia seorang budak dan pria yang dikenal sebagai Dewa Perang legendaris dalam MMORPepes epirus yang sangat populer. Dengan munculnya usia, ia memutuskan untuk
mengucapkan selamat tinggal, tetapi upaya lemah untuk mendapatkan sedikit sesuatu untuk waktu dan usahanya riak menjadi hasil yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapa pun. Melalui serangkaian kebetulan, legendarisnya terjual seharga 3.1 Baca selengkapnya 4.4 4.8 4.7 4.8 4.8 Chapter 264: Invincible Genius (Bagian 1) November 10.588.970
November 12.20 Tang Jia San Shao Tangan Sekte, yang paling terkenal bela diri kultus dari semua. Dengan mencuri ajarannya yang paling rahasia untuk memenuhi impiannya, Tang San melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Dengan ambisinya tercapai, ia menyerahkan warisannya kepada kultus dan melemparkan dirinya keluar dari Hell's Peak yang
menakutkan. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ini akan membawanya ke dunia lain, satu tanpa seni bela diri dan dendam. Baca lebih lanjut 4.9 Vol.2 Bab 127 187.887.951 Nov 12.20 Sung-Lak Jang 10 tahun yang lalu, setelah Gerbang yang menghubungkan dunia nyata ke dunia monster dibuka, beberapa orang biasa sehari-hari menerima
kekuatan untuk berburu monster di dalam Gerbang. Mereka dikenal sebagai Pemburu. Namun, tidak semua Pemburu kuat. Namaku Sung Jin-woo, seorang pemburu kelas E. Saya seseorang yang harus mempertaruhkan hidupnya di ruang bawah tanah yang paling rendah hati, W Baca lebih 4,7 Bab 264: Invincible Genius (Bagian 1) 36.147.161 November
12.20 Tang Jia San Shao Tang Sekte, sekte seni bela diri paling terkenal dari semua. Dengan mencuri ajarannya yang paling rahasia untuk memenuhi impiannya, Tang San melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Dengan ambisinya tercapai, ia menyerahkan warisannya kepada kultus dan melemparkan dirinya keluar dari Hell's Peak yang menakutkan.
Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ini akan membawanya ke dunia lain, satu tanpa seni bela diri dan dendam. Baca lebih lanjut 4.5 Bab 66: Hanya Anda yang dapat memahami 16.162.182 Nov 12.20 Minazuki Suu Ini adalah tahun 305 dari kalender Alcian, dan dunia saat ini dikendalikan oleh angka. Setiap orang yang lahir ditandai dengan
Count. Hitungan ini bisa apa saja. jumlah kilometer berjalan, atau jumlah orang yang telah mengatakan makanan Anda lezat. Jika Hitunganmu jatuh ke 0, mereka akan mengirimmu ke jurang. Setelah jumlah ibu Hina turun menjadi 0, r terakhirnya Baca lebih 4,7 Bab 13 2.524.321 November 12.20 Anajiro, Ryusuke Hata penyihir terkuat tentara Maou I
dipanggil. Ike, iblis yang mampu menangkap benteng sendiri. Membersihkan musuh dengan sihir yang luar biasa, tanpa diragukan lagi itu adalah kekaguman monster dari teman dan musuh. Namun, dia punya rahasia dia tidak bisa memberitahu setan lain. Aku sebenarnya manusia, kau tahu. Menggunakan pengetahuan modern untuk menjaga rahasianya,
ia diperlakukan sebagai kolaborasi hebat Baca lebih 4.7 4.2 Bab 133 18.648.399 November 12.20 Xing Xiao Yao Jian Chen, pakar nomor satu Jianghu yang diakui publik. Kemampuannya dengan pedang melampaui kesempurnaan dan tak terbantahkan. Pertempuran, Setelah pertempuran dengan ahli yang sangat baik Dugu Qiubai yang telah menghilang
lebih dari seratus tahun yang lalu, Jian Chen menyerah pada cederanya dan meninggal. Setelah kematian, semangat Jian Chen berubah menjadi dunia yang benar-benar asing. F Baca lebih lanjut 4.4 Bab 140 7.222.978 November 11.20 ChaoJiNeiRong Ye Wen menyeberang dan menjadi master lipatan! Sepertinya begitu. tapi aspek seni ini tampaknya
sedikit lebih lemah, dan orang-orang kurang ... Superior, kata master, tanggung jawab revitalisasi fraksi akan diserahkan kepada Anda! Satu-satunya rekan saudari mengatakan sekilas: Jika Anda tidak bisa melakukannya, beri saya posisi kepala! Baca lebih lanjut 4.8 4.8 Bab 19: Kebanggaan Iblis. 10.558.156 Nov 11.20 Miya Kinojo, Acine Itomachi Banaza,
yang diundang ke kerajaan magis Cryroad sebagai kandidat pahlawan karena hanya memiliki keterampilan hanya warga negara normal, diperlakukan sebagai Pahlawan yang didiskualifikasi. Dia, yang awalnya harus kembali ke dunia aslinya karena kesalahan kerajaan magis, tidak dapat kembali ke dunia aslinya, pasti harus hidup di dunia ini. Orang
semacam ini, m Baca lebih lanjut 4,7 Vol.18 Bab 71: Operasi Penyelamatan Gadis Selestial 29.740.247 November 11.20 Aneko Yusagi Naofumi Iwatani, Seorang Otaku yang tidak biasa yang menghabiskan hari-harinya dalam permainan dan manga, tiba-tiba menemukan dirinya dipanggil ke alam semesta paralel! Dia menemukan bahwa dia adalah salah
satu dari empat pahlawan yang dilengkapi dengan senjata legendaris dan bertugas menyelamatkan dunia dari kehancuran kenabiannya. Sebagai pahlawan perisai, pahlawan terlemah, semuanya tidak seperti yang terlihat. Nadophymi segera sendirian, tanpa uang dan dikhianati. Oleh none o Read more 4.7 Chapter 191 2.511.749 November 11.20 Hong
jung hoon Habin Nam selalu diganggu oleh mimpi buruk, tetapi suatu hari, memimpikan dunia apokaliptik tujuh tahun di masa depan di mana orang berjuang untuk bertahan hidup di antara setan dan zombie. Hazin menepis mimpi itu sebagai mimpi buruk lain sampai dia menemukan Yuri Hong, gadis yang pernah dilihatnya dalam mimpinya, telah
dipindahkan ke sekolahnya... Dengan kemampuannya membaca lebih lanjut 4.8 Chapter 2.3 53.310 Nov 11.20 Maru KOGITSUNE, Taro SASAKAMA Iruma Takumi, seorang pria gaji berusia 40 tahun, diseret ke dalam pemanggilan pahlawan seperti dalam templat. Bagaimana nasibnya? Dewi mengirimnya dan para pahlawan ke dunia lain secara terpisah.
Dengan dukungan dewi yang terlalu protektif, ia mendarat di dunia yang berbeda yang tampak cantik, segar dan sangat berbeda dari orang Jepang. Meskipun WA Baca lebih lanjut 4.7 4.2 4.6 4.3 Halaman 5 4.7 Bab 30 8.983.891 Nov 14.20 Tarou Shinonome, Nozomi Ginyoku Elven gadis, Aria adalah seorang petualang. Binatang buas dengan wajah
menggemaskan memeluk dada Aria yang berbuah, memutuskan untuk menyimpannya sebagai hewan peliharaan dan bernama Tama. Pada pandangan pertama dia hanya kucing biasa, tetapi Aria belum memperhatikan bahwa Tama adalah mantan Ksatria dan bahwa identitasnya bukan kucing, tetapi monster muda dari kelas Behemoth terkuat. Baca lebih
lanjut 4.6 4.6 Bab 16: Tanggal Pembelian 517.181 Nov Sasaki Norihito,Mikoshiba Nana The Arnold Magic Academy, sebuah sekolah terkenal yang telah menghasilkan banyak penyihir hebat. Satu anak laki-laki, Ray White, memutuskan untuk hadir sebagai satu-satunya pesulap dari keluarga biasa. Dikelilingi oleh siswa dari keluarga aristokrat dan pesulap
yang menjauhkan diri darinya. Tapi orang-orang tidak tahu. Dia adalah orang yang telah membuat banyak prestasi dalam Pertempuran Timur Jauh sebelumnya, dan sekarang dia adalah SA Read more 4.8 4.2 Chapter 10 26.384 November 14.20 Budaya musik - Su Mu dari keluarga Su dari Dinasti Tang Besar sombong dan berbakat, tetapi budidayanya



terbuang sia-sia karena penyakit. Suatu hari, panah yang ditembak dari langit menghantamnya, tidak hanya membantunya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi juga membuat Su Mu menjadi master ilahi, dan putra kedelapan yang menggandakan kembali dalam balas dendamnya kembali ...... Baca lebih lanjut 4.7 Bab 5 48.832 Nov 14.20 Shiryu,
NATANO Hisanori Somewhere di Jepang Seorang anak laki-laki menghabiskan banyak waktunya di rumah sakit karena sakit. Melihat keluar jendela rumah sakit, dia selalu berpikir: Saya ingin menjadi burung burung, dan terbang bebas melampaui langit yang tidak pernah berakhir Hari itu, berlalu.... Hanya untuk terlahir kembali seperti burung? Tapi dia
berbeda dari burung normal. Mereka tidak meludahi api dari mulut mereka, bukan? Sekarang tha Baca lebih lanjut 4.5 Bab 89: Hari Petualang 4.001.312 Nov 14.20 Phoenix Entertainment Sementara semua manusia, seribu wajah dengan semua karakteristik, perasaan rumit, dan orang-orang yang bukan manusia. Pangeran Duan Yu, setelah melarikan diri
dari rumah berkali-kali, akhirnya siap untuk menyambut titik balik besar dalam hidupnya. Melihat wanita paling cantik di depannya, dia dengan cheekily berteriak Adik Peri! Baca lebih lanjut 4.7 Bab 58: Imbang, atau pagi tanpa Victor 28.604.210 Nov 14.20 Azumi Kei, Kino Kotora Dari MangaHelpers: Siswa SMA Misumi Makoto dipanggil ke dunia fantasi oleh
dewa Tsukuyomi untuk menjadi pahlawan. Namun, orang lain yang kuat di dunia ini tidak begitu bersemangat untuk memilikinya di sana, dan menendangnya ke tepi dunia sama seperti Tsukuyomi menyatakan dia harus membiarkan Makoto menemukan jalannya sendiri. Sekarang terserah McCoyto untuk menemukan jalannya. Baca lebih lanjut 4.5 4.8 Bab
3.1: Pertemuan dan Tujuan (1) 47.324 Nov 14.20 Yuuki Karaku, Pirota Saya harus mati, tetapi ketika saya bangun, saya adalah tikus! ... atau, lebih akurat, saya menjadi virus dan menginfeksi tikus! Semakin aku menginfeksi, semakin banyak tubuh dan keterampilan yang saya dapatkan! Aku akan menyebabkan pandemi di dunia lain ini! Novel Web (Bahasa
Jepang): Baca lebih lanjut 4.7 4.6 Bab 41 18.480.815 November 14.20 Hiro Touge, Yusura Citrus Abel adalah seorang pesulap jenius yang memiliki kekuatan besar di dunia di mana warna mata Anda menunjukkan betapa kuatnya Anda. Namun, kekuatan yang datang dengan mata kuningnya begitu besar, bahkan rekan-rekannya menatapnya dengan
ketakutan dan penghinaan. Jadi membuat pikiran Anda. dia membawa jiwanya pergi ke masa depan, berharap untuk menemukan surga yang menerimanya. Segera f Baca lebih lanjut 4.8 Bab 4 32.743 Nov 14.20 Shirokuma Shouta, Kurosugi Kuron Ketika saya dipecat dari pekerjaan saya, saya pergi ke dunia yang berbeda .. Fujioka Noel adalah pekerja
keras untuk perusahaan kulit hitam, tetapi upayanya ketika dia diberi pemberitahuan pemecatan selama satu hari. Frustrasi dan terjun ke dalam keputusasaan, ia tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain.. Di depan Noel yang bingung muncul Fenrir, yang hebat Baca lebih 4.7 Bab 23: Dengan ayah saya dan keluarga saya 4.878.014 November 14.20 Kochimo,
EDA Tsurumi Asuta adalah seorang siswa SMA tahun kedua berusia 17 tahun. Dia adalah seorang juru masak magang yang bekerja di restoran umum Tsukumi-ya yang dikelola oleh ayahnya. Suatu hari, Churumi-ya disambar api dan Asuta menyelam ke toko yang terbakar untuk menyelamatkan pisau santoku ayahnya, yang dikatakan sebagai jiwa
ayahnya, di mana ia menemukan kematian. Ketika datang ke, itu di Read More 4.3 4.8 4.7 4.7 Bab 21 7.571.593 Nov 13.20 Yumehito Ueda, Shichio Kuzu Pelajaran diberikan pada usia 10, dan kehadiran atau tidak adanya keterampilan sangat mempengaruhi kehidupan. Ael, putra Putri Pedang Farah dan Raja Sihir Leon, telah digambarkan sebagai Seorang
Pelancong... Tetapi bahkan tanpa pekerjaan atau keterampilan, Arel percaya dia bisa bertahan melalui usaha. Baca lebih lanjut 4.7 4.7 Bab 2 68.808 November 13.20 Ishibashi Yosuke ( 2üバüV9) Suatu hari, seorang pemuda kusam dari Jepang terjebak dalam panggilan heroik dan pergi ke dunia lain. Lain kali dia bangun, dia tidak akan berada di kastil
dengan seorang raja, tetapi di hutan yang dalam sejak panggilan gagal! Anda akan berpikir dia akan kehilangan, tapi dia mulai menjalani kehidupan bertahan hidup dengan sikap positif yang tidak melibatkan pemikiran mendalam! Kemudian, sebelum dia mengetahuinya, menyimpan t Baca lebih lanjut 4.1 4.5 4.7 Bab 55 8.217.175 November 13.20 FUNA,
Motoe Keisuke William adalah satu-satunya orang di kota orang mati. Lahir dengan kenangan samar-samar dari kehidupan sebelumnya di Jepang modern di mana ia gagal melakukan sesuatu yang berguna, ia bertekad untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi, dan bahwa kali ini, hidupnya akan hidup. Tapi apa artinya itu sebenarnya? Dibesarkan
oleh sekelompok orang yang tidak terpengaruh, William harus menemukan kondisi apa yang membawanya ke kota ini dan orang-orang ini, karena kita membaca lebih lanjut 4.8 Halaman 6 4.3 4.7 Chapter 219.5: Halloween Special 13.157.670 November 16.20 Xiao Qi, Huo Xing Yin Li Mythical Mountain Residence, Akhirnya Cliff Cloud, yang paling
berbahaya dari empat situs Benua Awan yang mematikan di benua ini. Dasar dari Cloud's End Cliff dikenal sebagai kuburan grim reaper. Selama bertahun-tahun, jumlah orang yang jatuh dari tebing ini terlalu tinggi untuk dihitung. Tidak satu pun dari mereka, bahkan tiga lebih kuat dari tuhan tuhan tuhan, yang kekuatannya bisa menembus ketinggian Baca
lebih 4,8 4,7 Bab 198 39.465.337 November 16.20 Er Mu, Dr Woodman Satu insinyur ditransmigrasikan di dunia lain, dan menjadi seorang pangeran. Tempat ini terlihat luar biasa seperti Abad Pertengahan Eropa, tetapi pada saat yang sama, apakah terlihat sedikit berbeda? Penyihir benar-benar ada, dan bahkan memiliki kekuatan magis! Kekuatan magis
adalah kekuatan produktif! Selamatkan para penyihir, bebaskan kekuatan produktif! Buka peta, cocokkan setan, istirahat panjat ilmu pengetahuan dan te Baca lebih lanjut 4.5 Bab 65 4.692.405 Nov 16.20 Gurim Lee, gamer Pemula Kaichael Youngsik Yuu, yang mendapati dirinya tersedot ke dunia game beberapa tahun di masa lalu, mencoba
memanfaatkan kekayaan pengetahuannya, untuk bertahan hidup di dunia tanpa disadari membantunya untuk perang besar. Baca lebih lanjut 4.3 Bab 62: Plot 6 - Perekam Oblivion Bagian 6 374.845 Nov 16.20 Nasu Hinoko,Type-moon By Manga Updates: Karya Awal yang Sangat Populer oleh Chinoko Nasu dari ketenaran Tsukihime &amp; Fate, alam
semesta Kara not Kyukai telah menemukan kesuksesan besar sebagai film animasi Kara bukan Eyukai menggambarkan dunia adalah sifat gelap sejati manusia adalah untuk ditinjau dan diekspos oleh peristiwa mengejutkan dan tidak bermoral, dan di pusat segala sesuatu yang kita miliki Ryougi Shiki, th Baca lebih lanjut 4.6 Bab 18: Cages (5) 397.683
November 16.20 Update di Bumi, mengembara roh. Ketika ribuan tahun lewat, banyak spesies aneh dan aneh dilahirkan. Beberapa roh memuaskan keinginan mereka dengan melahap manusia yang lemah dimulai. Dengan ini, sekelompok orang yang memegang pasukan khusus muncul: pengusir setan, penyihir ... Di dalamnya, termasuk orang-orang ajaib
yang menentang hukum alam. Dengan pena, ia mampu mendesain ulang fitur seseorang ... We ca Baca lebih lanjut 4.7 3.8 3.7 4.8 4.6 Bab 52 725.176 November 16.20 Webnovel komik Ini adalah cerita budaya. Satu dengan dewa abadi dan seni pengasuhan. Tapi yang lebih penting, itu adalah kisah seorang anak laki-laki bernama An Lin, seorang manusia
yang sangat berliku-dekur dan dikejar oleh rentenir sebelum bertemu penyelamatnya, Tuhan Yang Sejati. Diselamatkan oleh rentenir, A Lin dikirim untuk dibudidayakan di Immortal Cultivation United University, tetapi tampaknya seolah-olah dia ditularkan oleh True Read More 4.7 Chapter 263 16.798.377 November 16.20 FengQiDongMan Untuk
mengalahkan pamannya yang menghancurkan keluarganya, remaja Xuan Tian memulai perjalanan pelatihan seni bela diri untuk mengasah teknik pedangnya. Dari seorang remaja yang tidak tahu apa-apa kepada Dewa Pedang generasinya, mereka yang pernah dilihatnya sekuat sekarang hanya bintik-bintik debu pada dirinya. Dengan satu jari, aku
menghilangkan semuanya. Dengan pedangku, aku menentang langit! Dan jalannya membawanya langsung ke langit tak terbatas Baca lebih 4,8 Bab 117 48.492.883 Nov 16.20 Decaspell, Miro 10 tahun yang lalu, gerombolan monster dari keretakan yang dibentuk oleh ruang dan waktu mulai menyerang umat manusia. Pada saat yang sama, orang-orang
telah mulai membangkitkan kekuasaan dan mulai berburu monster untuk ketenaran dan uang Lee yang membutuhkan uang karena penyakit ibunya, mengambil pekerjaan berbahaya untuk membantu memburu monster-monster ini empat kali sebulan bertindak sebagai umpan bagi pemburu Tetapi suatu hari, Baca lebih lanjut 4,6 Bab 156 8.548.651
November 16.20 Moang Xi Tongu Xi , Tidak Diketahui Sebagai guru besar yang mendirikan Sekte Iblis, Wei WuXian berkeliaran di dunia dengan caranya yang sembrono , dibenci oleh jutaan untuk kekacauan yang ia ciptakan. Pada akhirnya, ia ditikam di belakang oleh kekasihnya. dari nya. dan dibunuh oleh suku-suku kuat dikombinasikan untuk
mengalahkannya. Diwujudkan dalam tubuh orang gila yang ditinggalkan oleh sukunya dan kemudian, enggan, dihapus oleh seorang petani terkenal di antara cla Read more 4.6 Chapter 14 2.480.391 November 16.20 Mitsuru Inoue,Matsukitou Seorang malaikat membuat kesalahan, mengakibatkan kematian Shiihara Daiki. Untuk menyembunyikan
kesalahan, mereka mengirimnya ke dunia yang berbeda. Malaikat akan membuatnya menjadi keinginan sebagai pembayaran untuk merahasiakannya. Daiki meminta Sebuah Kastil Surgawi untuk mengapung di langit tanpa ragu-ragu.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tiba-tiba sebuah kastil terapung muncul di dunia baru, menyebabkan kebingungan di antara orang-orang.
T Baca lebih lanjut 4.7 4.8 4.7 Vol.6 Bab 30: Merasa Haru 7.642.295 November 16.20 Chiri, Yousuke Tokino I, Ichinosuke, gagal menemukan pekerjaan selama 100 kali berturut-turut. Selain itu, sejarah saya masih diperbarui sebagai pengangguran. Dalam perjalanan ke wawancara kerja, saya terlibat dalam kecelakaan dengan truk dan meninggal secara
tragis. Dan kemudian, seorang Dewi memberi saya kemampuan untuk tumbuh dengan kecepatan 400 kali lebih cepat dari biasanya, sebelum mengirim saya ke dunia menakutkan seperti permainan. Baca lebih lanjut 4.8 4.5 4.1 Bab 49 375.170 Nov 16.20 Katino Selama Olga dapat mengingat, dia telah bermimpi untuk memperbaiki layar dan mengejar harta
karun tersembunyi yang selalu diceritakan ayahnya. Tapi karena ayah dan kakaknya menghilang ke laut, mimpi ini tampaknya hilang selamanya. Artinya, sampai bajak laut menyalahkan desa Inggrisnya yang tenang, mengubah semuanya terbalik! Sekarang dengan sekelompok pelaut, dapat Olga fin Baca lebih lanjut 4.8 4.1 Halaman 7 4.6 4.8 Bab 74
15.165.789 November 17.20 Wolbaek, Mayoleng Kehidupan Pertama. Setelah kecelakaan tragis kehilangan keluarga dan kakinya, dia mengakhiri hidupnya. Kehidupan kedua. Dia mendapatkan reputasi sebagai Master Setan Merah di Zhongyuan, tetapi dikhianati oleh pria yang paling dipercayanya. Dan sekarang datang kehidupan ketiganya. Dalam
hidupnya kembali di dunia modern, Gang Jinho memutuskan untuk menjalani kehidupan normal ... Namun, dia sangat terbiasa dengan kehidupan Zhongyuan menjadi orang normal! Baca lebih lanjut 4.8 4.8 Bab 35 3.116.035 Nov 17.20 Bulan Seora, Saebyeokae Maybelle telah menjalani kehidupan penganiayaan di bawah orang tuanya. Setelah menemukan
bahwa orang tua ini bukan orang tua kandungnya yang sebenarnya dan bahwa di suatu tempat, ayahnya ada, dengan hati yang sedih, Maybelle mulai mencarinya. Baca lebih lanjut 4.1 4.8 4.5 Bab 50 3.005.724 November 17.20 Imines, Park Ji Ini adalah dunia yang perdamaiannya dihancurkan oleh Lord of the Shadow, Secneum. 'Niro' adalah anak laki-laki
setengah elf, setengah manusia yang kehilangan orang tuanya sebagai bayi dan dari sepasang budak. Di dunia ini, budak tidak diperlakukan sebagai manusia. Karena orang tua angkat Nero adalah budak, mereka dilecehkan dan akhirnya kehilangan nyawa mereka. Sekarang Niro sendirian sekali lagi, dan harus memikul baca lebih lanjut 4.7 4.5 Bab 4:
Rekonstruksi Desa! 43.758 Nov 17.20 Sasaki Sazameki,Sadakiyo Sazameki,Sandakiyo Mylene menyukai hal-hal menyenangkan. Baik itu seni rupa, patung, gambar, atau musik, dia mencintai semuanya. Namun, semua hal ini telah berangsur-angsur menghilang karena perang panjang. Jadi dia memutuskan untuk melemparkan sejenak sihir pembekuan
pada dirinya sendiri untuk bangun dalam periode pasca-perang. Bangun 2000 tahun kemudian, hanya ada satu hutan belantara di sekitarnya. Jadi dia memulai hidupnya yang santai dengan pembantunya. Ho Baca lebih lanjut 4.6 4.6 4.4 4.7 4.4 Bab 19: Tim Harlem dikelilingi oleh dinding tubuh lembut! 2.439.791 Nov 17.20 Minasaki Ryunsuke, Shikage Nagi
Setelah pembunuhan Tuhan iblis, Blum Dilmond dianiaya dari kerajaan dan dipaksa untuk melarikan diri dari negara itu. Ketika ia menghabiskan berhari-hari mencoba untuk menghindari pembunuh yang ditujukan ke lehernya, ia tiba-tiba datang dengan ide. Dia bisa bersembunyi di ruang bawah tanah yang dulunya tempat persembunyian Siluman Tuhan.
Jika dia ada di sana, maka dia bisa aman. Tanpa hessing, Blum pergi ke ruang bawah tanah, tetapi Baca lebih lanjut 4.9 4.5 4.8 4.6 4.6 Bab 17.2 3.127.940 November 16.20 Kaburagi Haruka, Akita Hika Reid, seorang pahlawan yang kehilangan nyawanya selama perkelahian dengan iblis, menjelma sebagai putri dari pasangan suami istri yang merupakan
temannya!? Meskipun dia terlahir kembali sebagai bayi lagi, seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menyusui ASI dari mantan pasangan saya dalam pikirannya, dia menolak untuk mengambil ASI dari ibu barunya, yang merupakan mantan pasangannya. Seperti yang Dibaca Lebih Lanjut 4.9 3.9 4.8 4.7 4.5 Halaman 8 4.4 4 4.3 4.6 Bab 3.2 102.308
November 19.20 Rokusima, Mukawa Tomohisa Pahlawan, Goreng, menghadapi penguasa setan dengan muridnya, Lyle. Fried membunuh raja iblis setelah pertempuran sengit. Aku akan mengakhiri perang ini! Sama seperti dia akan selesai oleh penguasa iblis, dia dikhianati oleh muridnya yang menyerang dari belakang. Fried, yang seharusnya mati,
bangun di samping seorang gadis setan yang memanggilnya penguasa setan karena suatu alasan. Simak Selengkapnya 4.5 4.9 Chapter 8: The Taste of Whiskey November 93,628 November 19.20 jaki, yamari-chan Noel, pemuda yang mengagumi kakeknya, yang dipuji sebagai pahlawan, dan bercita-cita menjadi Seeker terkuat. Tetapi pekerjaannya yang
muncul dalam evaluasi adalah kategori dukungan Talker. Talker adalah pekerjaan utama dengan kemampuan individu terlemah. Pekerjaan yang tidak pernah bisa menjadi yang terkuat. •Jika saya menciptakan ras terkuat dan menjadi suku Baca lebih lanjut 4,4 4,6 4,4 4,8 4,9 4,3 4,6 4,5 4,7 Vol. 25 Bab 102: Endless Calamity Part 8 7.292.661 Nov 18.20
Hirohiko Araki Busur cerita kedelapan JoJo bukan Kimyou na Boucen seri. Setelah gempa besar di Jepang Timur, Morioh telah dilanda tonjolan tanah liat besar yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Wall Eyes. Meskipun penyelidikan, penilaian profesional tetap kosong. Sementara itu, gadis muda Yasuho Hirose menemukan seorang pria yang
terkubur di dalam tanah, memegang tanda berbentuk bintang yang khas bersama-sama Baca lebih 4,7 Bab 60 1.061.894 November 18.20 Lee-Hwan, Lee-Hwan, Kang Ji-hoon, seorang siswa sekolah menengah biasa yang meninggal dalam kecelakaan yang menyakitkan, menemukan ke dunia bawah bahwa dia sebenarnya adalah 'Raja Roh Air secara
tidak sengaja dilahirkan sebagai seorang pria'. Membuat roh air? Bagaimana anda melakukan itu? Petualangan Elqueeness, Raja Roh Air yang secara tidak sengaja dilahirkan sebagai seorang pria! Baca lebih lanjut 4.3 4.5 4.7 Vol.42 Chapter 520.5: Kanzenban Akhir November 9.370.888 November 18.20 Toriyama Akira Meskipun juga populer di kalangan
anak-anak yang lebih muda, Dragon Ball Manga adalah waralaba media remaja dan dewasa muda yang populer secara internasional. Manga ini sebagian besar terdiri dari seri manga yang dibuat oleh Akira Toriyama pada tahun 1984, empat pertunjukan anime, sembilan belas film animasi fitur, film live action Amerika, permainan kartu koleksi, dan barang
dagangan koleksi lainnya, banyak video game (Baca lebih lanjut 4.8 4.9 Bab 40 1.317.665 November 18.20 TUS Ini adalah kisah dari Song Woo Mun. Putra pemilik desa Inn , Song Woo Mun lemah sebagai anak muda, yang kondisinya hanya terjadi ketika dia menderita kehilangan kecerdasannya karena Sansu-hwa, sebuah lukisan yang berbakat oleh
seorang bijak. Tapi tanpa perhatian semua orang, hidupnya akan berubah, dan takdir baru menantinya ketika dia berusia 20 tahun. Tidak hanya ada kebangkitan, tetapi juga melihat F Tak Terkalahkan Baca lebih lanjut 4,8 4,7 3,8 4,7 Halaman 9 4,8 4,5 4,3 4.4.0.0 6 4,3 Bab 45 2.876.464 November 20.20 Tian Can Tu Dou, Shao Hong Peng Suku iblis dari
negeri ter luar telah menyerbu ribuan besar dunia sekali lagi, Gubernur Mu Chen, Godfather Seni Bela Diri Lin Dong , Kaisar Api Xiao Yan dan pertempuran kuat lainnya sampai mati untuk melindungi miliaran nyawa. Sementara juga saat ini, benua binatang ilahi dikelilingi oleh bayangan perang. Para menteri berkonspirasi untuk kekuasaan sementara raja
monyet adalah seorang pembunuh Baca lebih 4,8 Bab 27: Berjalan-jalan menarik di sekitar kota 7.396.070 November 20.20 Tomomi Mizuna, Shizuru Minazuki Saya sangat menyesal! Seorang dewa tiba-tiba beribadah di depan Kayano Takumi. Dia jelas terbunuh secara tidak sengaja. Plus, itu tidak bisa terlahir kembali. Namun, apakah dia bisa hidup di
dunia yang berbeda? Kalau begitu mari kita lakukan ini, kumohon. Tuhan membuat kesalahan lagi dan membawaku ke hutan yang berbahaya. Serius, apa yang terjadi? Selain itu, ada chi Baca lebih lanjut 4.5 4.9 4.8 Chapter 17: Academy Regional Competition (2) 4.113.910 Nov 20.20 Yuuki Ryu, Kenji Sugawara, Chisato Naruse Di dunia ini, Hanya saya
yang bisa menjadi lebih kuat dengan makan Magic Stones! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Pada titik tertentu, saya menerima tawaran untuk reinkarnasi kehidupan yang lancar dari Dewi Sama ... Tapi keterampilan yang saya ambil sebagai adalah Toxins Decomposition EX. Ugh, apa keterampilan sederhana! Ini sangat menyedihkan bahwa bahkan keluarga saya
mengolok-olok saya ... &lt;br&gt;Namun, suatu hari saya menyadari bahwa karena keterampilan ini Baca lebih 4,8 Bab 16: Sebagai Tuan Iblis (Bagian 2) 4.658.083 November 20.20 Fuu Araki, Kennoji Roland adalah pembunuh yang, suatu hari, istirahat dari timnya dan bunuh diri Raja (yang sebenarnya seorang gadis karena Anda pasti mengerti jenis cerita
dia sekarang). Setelah kembali ke kerajaan, raja dengan sopan menjanjikan Roland apa pun yang dia inginkan tentang kepahlawanannya. Bertentangan dalam keinginannya - belum memikirkan apa pun Baca lebih lanjut 4.6 4.8 Bab 2 34.891 November 20.20 Tetta Enji, Hamuo Akankah Anda mengundang Anda ke dunia permainan tanpa akhir? Suatu hari,
saya sedang mencari permainan baru ketika saya tiba-tiba melihat iklan itu. Setelah memilih cara bermain yang paling sulit, berlari neraka, saya tiba-tiba reinkarnasi ke dunia baru sebagai petani. Sebagai anak laki-laki bernama Allen, saya memulai perjalanan saya ke dunia lain dengan kesulitan tertinggi, mengatasi semua tantangan untuk ach Baca lebih
lanjut 4.2 2.7 Bab 206 1.084.103 November 20.20 尘⻥漫 للللل  Dia menemukan bahwa pacarnya selingkuh saat dia sedang bekerja?! Untuk mendapatkan pacarnya kembali, YaoBing harus menjadi programmer neraka. Dia membesarkan tentara, menaklukkan para wanita, bahkan menemukan plot jahat pacarnya! Aku membungkuk kepada semua orang di
masa lalu, dan sekarang aku belum membungkuk kepada siapa pun! Baca lebih lanjut 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 Bab 5.1: Keterampilan Ursula (1) 162.843 November 19.20 Ibara Kino, Fuji Molohoshi Ketika seorang anak lahir, mereka diberikan [PEKERJAAN] oleh dewi cahaya. Sayangnya, Ain diberikan pekerjaan yang tidak menguntungkan dari [Penilai]. Yang
bisa dia lakukan adalah menghargai materi, sehingga dia diperlakukan mengerikan oleh partainya. Lalu suatu hari, aku bertemu pohon berpangkat s yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Setelah pertemuan ini, perlahan tapi terus berubah ... Baca lebih lanjut 4.7 Bab 4 45.425 November 19.20 Karayumi, Haraguchi Fuuta Ars, Pangeran Kerajaan Karitz,
yang disebut pesulap paling kuat, meninggal di usia muda. Tapi di ambang kematian, ia menggunakan sihir reinkarnasi. Menjelma sebagai Wals Sai, budak dengan tubuh terbaik! Wals, yang menjadi pendamping seorang putri di negara kecil, menjadi budak tak tertandingi yang menggunakan tubuh dan sihir terbaiknya untuk menghancurkan semua musuh!
Dari Jadilah novelis! Iklan Fantasi Baca Selengkapnya 4,8 Bab 313 57.905.981 Nov 19.20 Tang Jia San Shao Dari DesperateScanners: Di Tanah Di Mana Tidak Ada Sihir Yang Hadir. Sebuah negara di mana yang kuat membuat aturan dan yang lemah harus patuh. Sebuah tanah yang dipenuhi dengan harta karun dan keindahan yang memikat tetapi juga
dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga. Xiao Yan, yang telah menunjukkan bakat yang tidak pernah dilihat siapa pun dalam beberapa dekade, tiba-tiba tiga tahun yang lalu kehilangan segalanya, kekuatannya, reputasinya, dan janjinya kepada ibunya. Sihir apa yang telah menyebabkan t Baca lebih lanjut 4.9 Bab 548.4: B2W2 Bab Akhir #4 2.952.735
November 19.20 Hidenori From Viz: Komik Pokémon berdasarkan game Game Boy asli ... Ini bukan acara TV! POKÉMON ADVENTURES mencakup semua pemimpin, posisi, dan lawan permainan. Ada banyak aksi ketika instruktur yang disebut Red and Blue menjelajahi hutan, hutan, kota, dan gua untuk mencari Pokémon dan kegembiraan. Tapi mereka
bisa menggagalkan rancangan rencana. Rocket, sebuah kelompok misterius Baca lebih 4.7 Bab 260: Jaga dengan biaya berapa pun 7.172.283 Nov 19.20 Noda Satoru Di Hokkaido, wilayah paling utara Jepang, Sugimoto selamat dari perang Rusia-Jepang era Meiji. Dijuluki Invincible Sugimoto selama perang, ia sekarang mencari kekayaan yang dijanjikan
oleh demam emas dengan harapan menyelamatkan istri janda dari kawannya yang sekarang meninggal dari perang. Selama perburuan emas, ia menemukan petunjuk simpanan emas tersembunyi dari penjahat korup. Bekerja dengan Ai Read More Page 10 4.5 Vol.4 Chapter 34: Orc-San And Orichalcum Menggali 5.942.526 November 21.20 Kami
TSUKIYO Rui protagonis Oroku, adalah putra seorang ksatria perempuan dan orc. Karena penampilannya membutuhkan waktu lebih lama setelah ibunya, ia dilecehkan dan diintimidasi oleh orc desanya. Setelah bertemu elf cantik dan gadis-gadis semi-manusia lainnya, dan ditolak karena leluhurnya, kekuatan darahnya terbangun dan dia merencanakan
rencana untuk menjadi pejuang terkuat dalam sejarah, untuk menjadi harem beau Baca lebih lanjut 4.8 4.8 4.1 3.9 4.9 Bab 84: Perjanjian Tuan-Tuan 36.419.660 Nov 21.20 TurtleMe, Fuyuki23 King Grey memiliki kekuatan, kekayaan, dan prestise yang tak tertandingi di dunia yang diatur oleh kemampuan bela diri. Namun, kesepian tetap jauh di belakang
mereka yang memiliki kekuatan besar. Di bawah eksterior mengkilap raja yang kuat mengintai cangkang manusia, tanpa tujuan dan akan. Menjelma menjadi dunia baru yang penuh dengan sihir dan monster, raja memiliki kesempatan kedua untuk menghidupkan kembali hidupnya. Koreksi Read More 4.1 4.8 4.6 Chapter 31 6.364.905 November 21.20
Kasuga Katsura, Itsuki Takano The NEET Yamano Masaru (23 y/o) pergi ke Hello Work dan menemukan tawaran pekerjaan yang menarik. [Proyek uji coba Miniature Garden Razgrad World. Perpanjangan waktu, lebih disukai untuk dapat tinggal di lokasi. Gaji bulanan 250.000 + komisi.] Dia segera pergi ke wawancara dan menandatangani kontrak. Namun,
tempat kerja adalah dunia lain. Karena kontrak yang Anda dapatkan Baca lebih lanjut 4.2 Bab 47: Laser! Laser! 1.860.239 Nov 21.20 Man You Zhai, Li Bao Yin Peradaban kuno jatuh dan disegel, dan orang-orang menemukan tablet batu misterius dan seorang pria yang tidur untuk selama-lamanya. Melalui penelitian, mereka merilis dunia maya 100%, dan
pemerintah federasi berkembang di seluruh dunia dengan jutaan orang tenggelam. Sementara protagonis utama memasuki dunia maya, jenis kelaminnya berubah dan dia menjadi seorang wanita, memulai seri Baca lebih 4,5 Bab 544: Putra yang Tidak Dapat Dimaafkan untuk Menyelamatkan Kerajaan 6.336.697 November 21.20 Chen Mou 2000 tahun
yang lalu, dinasti Han yang makmur di Tiongkok runtuh. Pahlawan bangkit dan jatuh, dan tiga negara muncul - Wei, Shu, dan Wu. Sejarawan menyebut periode ini sebagai periode Tiga Kerajaan. Romansa ketiga kerajaan adalah kisah menarik tentang tindakan heroik, aliansi yang ditempa dan rusak, iman dan pengkhianatan. Seniman Hong Kong Chan
Mou menceritakan kisah dongeng klasik di The Ravies Baca lebih lanjut 4.8 Bab 13: Serasu Ashren 6.203.571 November 21.20 Kaoru Shinozaki, Keyaki Uchiuchi, Shou Uyoshi,KWKM Selama perjalanan sekolah Touka dan teman-teman sekelasnya diundang ke dunia lain. &lt;br&gt;Namun, Touka adalah satu-satunya dengan peringkat terendah: E-rank -
situasi yang sangat rendah dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dengan demikian, mantan karakter mafia dan pahlawan yang ditinggalkan akan menjadi iblis terkuat saat ia melanjutkan dan menyerang balik. Baca lebih lanjut 4.9 Bab 30.2 30.221.289 Nov 21.20 Tsukiyo Rui Healing Wizards tidak bisa bertarung sendirian. Keare, yang terikat oleh
pengetahuan umum ini, dieksploitasi berulang-ulang oleh orang lain. Tetapi suatu hari, ia memperhatikan apa yang terletak di luar sihir penyembuhan, dan yakin bahwa terapi pesulap adalah kategori terkuat. Namun, begitu dia menyadari bahwa kemungkinan itu, dia tidak memiliki segalanya. Jadi dia menggunakan sihir penyembuhan bagi dunia itu sendiri
untuk kembali empat y Baca lebih 8 4,5 4,7 Bab 24 4.184.418 November 21.20 Shiryu, Oota Yokan Eric memiliki kehidupan yang sulit. Pada usia 16, desanya diserbu monster, yang membunuh teman-teman dan keluarganya. Dia segera menjadi tentara, tetapi gagal menyelamatkan nyawa wanita yang dicintainya. Pada akhirnya, ia meninggal di medan
perang, dikelilingi oleh tubuh orang-orang yang tidak bisa dia lindungi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ketika Eric bangun, ia menemukan dirinya dalam tubuh bayi. Menyadari bahwa ia memiliki r Read more 4.9 Chapter 16 [Akhirnya] 1.421.729 November 21.20 Shien Bis, Shinkawa Gonbe Dalam pencarian yang kuat untuk menjadi kisah heroik ---- yang lebih kuat dari
peluncuran petualang Lecan! &lt;br&gt;&lt;br&gt;The One-Eyed Wolf Lecan, melompat ke dalam lubang hitam yang ia temukan di tepi labirin, jatuh ke dunia lain. Tidak peduli di mana dunia ini, petualang Lecan tidak kehilangan arah. Mencari kekuasaan, menantang labirin, dan mengalahkan musuh tangguh ---- Ini adalah stou Baca lebih 4,6 4,1 4 4,9 Bab 30
2.718.851 November 21.20 Elegan yoo ryeo han려 [Kelahiran seorang pahlawan]. [The Birth of a Hero] adalah sebuah novel yang berfokus pada petualangan karakter utama, Choi Han, seorang anak SMA yang dipindahkan ke dimensi yang berbeda dari Bumi, bersama dengan kelahiran banyak pahlawan benua itu. Aku menjadi bagian dari novel ini,
sebagai tr*sh dari keluarga earl, keluarga yang mengawasi te Baca lebih lanjut 4.7 4.5 Bab 42: Mengantisipasi sedikit masa depan 8.878.027 November 20.20 Bibi, Goji Shoji Yang terkuat tidak perlu ada kecurangan!&lt;br&gt;&lt;br&gt; seorang penyendiri, tiba-tiba dipanggil ke dunia lain suatu hari bersama dengan semua teman
sekelasnya.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ketika Tuhan ol memasuki gambar, Haruka percaya dia hanya dapat memilih keterampilan curang apa pun yang dia inginkan untuk membantunya bertahan hidup di dunia baru ... &lt;br&gt;Tapi, bertentangan dengan harapannya, th Baca selengkapnya 4 Halaman 11 4,9 4,8 4,8 4,7 Bab 11 2.146.445 November 22.20 Ricky
Setelah rajin melatih keajaiban masing-masing Suatu hari Leons menemukan bahwa spesialisasi sihirnya, Create Magic, adalah sampah! Namun, dengan jumlah mananya yang luar biasa dan keberuntungan yang mengejutkan, Leons mampu mengubah magi yang tidak berguna itu menjadi sihir yang sangat nyaman untuk menciptakan berbagai hal, seperti
pedang sihir super masokistik yang dapat berbicara misalnya! Selain itu, ia juga semakin dekat dengan Putri Sheria Read more 4.9 Chapter 15 1.476.908 November 22.20 Kirihito Ayamura,Nafuse Pada risiko hidupnya, seorang pemuda meletakkan kakinya di reruntuhan dunia lama yang hancur. Namanya Akira, dan untuk mencakar jalan keluar dari neraka
yang merupakan kampung halamannya di Slumtown, anak itu menjadi pemburu. Di padang belantara itu terjadi pada seorang wanita aneh, berdiri benar-benar diam, benar-benar telanjang. &lt;br&gt;Dia cantik, tapi tampaknya hanya dia yang bisa melihatnya. Ada Asoma, Baca Selengkapnya 4,8 4,5 4,7 4,7 4,7 Vol.7 Bab 61: Manusia 1.632.523 November
22.20 Hiroshi Fukuda Kisah ini berlangsung di Ikebukuro, Tokyo. Karakter utama, Yamato, sangat peduli dengan adik kembarnya, Yuuto, dan mampu mengaku kepada Michiru, teman masa kecilnya. Suatu hari ketiganya dikejutkan oleh keadaan tiba-!!! ... Baca lebih lanjut 4.7 4 Bab 89: Mengirim Kambing Hitam 529.741 November 22.20 Jin Yong, Malas
sebagai lamban丘 dengan angsa yang mengalir vulgar, ceria, keberadaan riang, Imp Wei Xiao Bao kecil bertahan melalui bahaya, dia tidak tahu seni bela diri mari kita mengubah Hu Jiang dan istana kekaisaran menjadi telapak tangannya. Sebagai negara, setiap langkah dipenuhi dengan bahaya, setiap tahap merangkul keindahan. Baca lebih lanjut 4.8 4
4.8 4.1 Bab 77 2.318.127 November 21.20 Kucing berkembang biak Akhir dunia akan datang, teror mencakup seluruh dunia, dan bumi menjadi tempat perburuan bagi zombie dan mutan. Zhao Tianlei secara tidak sengaja memperoleh sistem super misterius. Meskipun dia bukan orang suci, tetapi melihat situasi tragis di dunia dan kematian teman-teman
sekelasnya, bagaimana bisa berdiri dan melihat bagaimana Zhao Tianlei, yang memiliki sistem peningkatan dan pertukaran super, memimpin huma Baca lebih lanjut 4,3 Bab 71 1.948.807 November 21.20 Kantor Mawar Seorang pemuda bernama Yang Fan dikhianati oleh pacarnya , sementara dia dan adiknya di pintu kematian, ketika tiba-tiba, melakukan
perjalanan kembali ke masa lalu. Terakhir kali, kau menggertakku dan menjualku. Kali ini, dengan kekuatan cincin, hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Dan aku yang terkuat. Baca lebih lanjut 3.8 Bab 165 2.362.546 November 21.20 Red Carp Studio Adalah orang peri paling kuat di dunia, yang benar-benar tidak memiliki perasaan. Turun dari naga emas
ketika mendaki, harimau putih menjadi kucing, Suzaku terbang, selama sembilan hari gadis misterius, menari di Kuil Lingxiaobao, sekarang kembali ke kota untuk menjadi penguasa orang-orang biasa dan tidak masuk akal, gadis itu berpakaian indah, saya di sini untuk mengajari Anda! Baca lebih lanjut 4.5 Bab 64 3.516.804 Nov 21.20 Gino0808 Hari musim
panas tertentu sebagai jangkrik bernyanyi keras. Seorang pria tanpa uang dan. Dan. τόπος για να ανήκει προσπαθεί να τερματίσει τη ζωή του, ωστόσο δεν είναι σε θέση να κάνει το τελευταίο βήμα. Ενώ αμφιταλαντεύεται μεταξύ ζωής και θανάτου, βλέπει ένα γκουρμέ πρόγραμμα τροφίμων στην τηλεόραση, και συνειδητοποιώντας ότι ποτέ δεν έχει φάει μια
φορά καβούρι στη ζωή του αποφασίζει ότι Για την τελευταία μου μέρα σε αυτή τη Γη, θα φάω καβούρια. Ρυθμίσεις αξιοθέατα του o Διαβάστε περισσότερα 3 4,7 Κεφάλαιο 54 4.097.650 Νοε 21.20 Dong Wook Lee, Ομάδα Argo Young Woo Shin, Όνομα χρήστη: Πλέγμα. Με τις λέξεις καλύτερο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, κακή τύχη περιστρέφεται
πάντα γύρω του. Αλλά σκόνταψε σε μια δουλειά κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης, η ισχυρότερη θρυλική δουλειά από πάνω από 2 δισεκατομμύρια παίκτες! Διαβάστε περισσότερα 4,8 Σελίδα 12 4,7 Vol.5 Κεφάλαιο 20: Η ανάληψη επιθεώρησης του Βορρά 3.237.347 Νοεμβρίου 21.20 Okino, Kazeyama Kein, ένας μεσήλικας τυχοδιώκτης, οποίος ενώ στη
μέση της συλλογής βοτάνων, βρήκε ένα σπάνιο στοιχείο [Ανάσταση φρούτων].&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ο Kein σκέφτηκε να τοτ πουλήσει και το μετέτρεψε σε χρήματα, αλλά συνάντησε ένα κορίτσι που έψαχνε φάρμακα για να σώσει τη ζωή του συντρόφου της.&lt;br&gt;&amp;br&gt;Έμοιαζε με την Αλτενά, την παιδική του φίλη που ήδη πέθανε, την έδωσε με
αντάλλαγμα μικρά ψιλά.&lt;br&gt;&amp;br&amp; Read more 4.6 Chapter 302.5 253.396.457 Nov 21.20 Mad Snail Nie Li, salah satu Rohaniawan Iblis terkuat dalam kehidupan masa lalunya berdiri di puncak dunia bela diri , namun ia kehilangan nyawanya selama pertempuran dengan Kaisar Sage dan enam dewa peringkat binatang, jiwanya kemudian
terlahir kembali ke masa lalu ketika ia masih 13. Meskipun dia yang terlemah di kelasnya dengan bakat terendah hanya di ranah jiwa Merah, dengan bantuan pengetahuan luas whi Baca lebih 5374.7 Bab 613 118.188.049 Nov 21.20 Ringkasan Chaos: Dia terbangun, dan dunia diubah. Sekolah menengah yang akrab sekarang mengajarkan sihir, mendorong
siswa untuk menjadi pesulap terbesar yang mereka bisa. Di luar batas kota, mengembara binatang buas memangsa manusia. Dunia ilmiah yang maju berubah menjadi satu dengan sihir canggih. Namun, yang belum berubah adalah guru yang sama Baca lebih 4,5 4,4 4,7 Bab 4 106.035 Nov 21,20 Takahashi Yoshiyuki,Kuro Ouji Rasanya seperti saya (27
y/o) yang mengkhususkan diri dalam keterampilan [Pelatihan] tidak lagi diperlukan untuk partai Pahlawan yang telah tumbuh lebih kuat untuk gelar tertentu. Pada awalnya, saya adalah pusat partai tetapi pada akhirnya, pahlawan memberhentikan saya dari partai. Namun, karena saya telah「Memberikan kontribusi besar bagi partai sampai sekarang」, saya
menerima「Fief」kecil alih-alih uang pensiun. Ketika hati saya merasa th Baca lebih 4.6 Bab 10 207,115 Nov 21,20 Donabe, Horiizumi Inco, Yoshitaro Hataro Apa yang lahir sebagai penduduk desa, tidak peduli seberapa banyak usaha, tetap menjadi penduduk desa dan tidak pernah menjadi pendekar pedang. Ini adalah dunia di mana kehidupan semua
orang telah ditentukan oleh pekerjaan bawaan. Dan manusia dipanggil ke dunia yang berbeda ini dengan kemampuan tertentu. Kemampuan karakter utama, Kaname Morimoto, mampu dengan cemerlang '' mengubah pekerjaan '' = abili perubahan pekerjaan Baca lebih lanjut 4,3 4,8 4,6 read= more= 4,6= chapter= 302,5= 253,396,457= nov= 21,20= mad=
siput= nie= li,= satu= dari= the= terkuat= demon= spiritist= in= his= past= life= standing= at= the= pinnacle= dari= the= martial= world= ,= namun= he= lost= his= life=during= the= battle= with= sage= kaisar= dan= the= six= deity= ranked= beast,= his= soul= was= then= reborn= back= in= time= back= to= when= he= still= still= 13.= meskipun= the= the=
terlemah= in= his= class= with= the= lowest= talent= at= only= red= soul= realm,=i= read= more= 5374.7= chapter= 613= 118,188,049= nov= 21,20= chaos= ringkasan:= he= awoke,= and= the= world= was= diubah.= the= familiar= high= school= sekarang= teaches= magic ,= mendorong= siswa= untuk= menjadi= the= the= greatest= pesulap= mereka=
dapat= bisa.= di luar= batas= kota= yang = pengembaraan = binatang buas = pada = manusia.= an= maju = dunia = diubah = satu = satu = maju = sihir.= namun,= apa = telah = tidak = diubah = adalah = guru== 4,5= 4,4= 4,7= bab= 4= 106.035= nov= 21.20= takahashi= yoshiyuki,kuro= ouji= it= feels= like= i= (27= y/o)= who= specialized= in= [training]=
skill = tidak= tidak lagi= diperlukan= for= the= hero's= party= which= has= grown= stronger= for= a= certain= degree.= at= first,= i= was= center= of= the= party= but= in= the= end=the= hero= dismissed= me= from= the= party.= made= a= kontribusi besar= untuk= pihak= sampai= sekarang」,= i= diterima= a= kecil「fief」bukan= dari= pensiun= uang.=
sebagai= my= heart= merasa= th= read= lebih= 4,6= bab= 10= 207,115= nov= 21,20= donabe ,horiizumi= inco,yoshitaro= hataro= what= was= born= as= a= penduduk desa,= no= materi= berapa= usaha=,= tetap= a= penduduk desa= dan= tidak pernah= menjadi= pendekar pedang.= ini= is= dunia= di mana = kehidupan = setiap orang = telah = telah =
ditentukan = oleh = bawaan = pekerjaan.= dan = a = muda = manusia = dipanggil = untuk = ini = berbeda = dunia = dengan = a = kemampuan tertentu = tertentu.= kemampuan= dari= karakter= utama=,= kaname= morimoto,= mampu= brilian= ''= change= jobs= ''=job change= abili= read= more= 4.3= 4.8=4.6=&gt;&lt;/br&amp; Baca lebih lanjut 4.6 Bab
302.5 253.396.457 Nov 21,20 Siput Gila Nie Li, salah satu Rohani Iblis terkuat dalam kehidupan masa lalunya berdiri di puncak dunia bela diri , namun ia kehilangan nyawanya selama pertempuran dengan Kaisar Sage dan enam dewa peringkat binatang , jiwanya kemudian terlahir kembali ke masa lalu ketika ia masih 13. Meskipun dia yang terlemah di
kelasnya dengan bakat terendah hanya di ranah jiwa Merah, dengan bantuan pengetahuan luas whi Baca lebih 5374.7 Bab 613 118.188.049 Nov 21.20 Ringkasan Chaos: Dia terbangun, dan dunia diubah. Tje SMA sekarang mengajarkan sihir, mendorong siswa untuk menjadi pesulap terbesar yang mereka bisa. Di luar batas kota, mengembara binatang
buas memangsa manusia. Dunia ilmiah yang maju berubah menjadi satu dengan sihir canggih. Namun, yang belum berubah adalah guru yang sama Baca lebih 4,5 4,4 4,7 Bab 4 106.035 Nov 21,20 Takahashi Yoshiyuki,Kuro Ouji Rasanya seperti saya (27 y/o) yang mengkhususkan diri dalam keterampilan [Pelatihan] tidak lagi diperlukan untuk partai
Pahlawan yang telah tumbuh lebih kuat untuk gelar tertentu. Pada awalnya, saya adalah pusat partai tetapi pada akhirnya, pahlawan memberhentikan saya dari partai. Namun, karena saya telah「Memberikan kontribusi besar bagi partai sampai sekarang」, saya menerima「Fief」kecil alih-alih uang pensiun. Ketika hati saya merasa th Baca lebih 4.6 Bab
10 207,115 Nov 21,20 Donabe, Horiizumi Inco, Yoshitaro Hataro Apa yang lahir sebagai penduduk desa, tidak peduli seberapa banyak usaha, tetap menjadi penduduk desa dan tidak pernah menjadi pendekar pedang. Ini adalah dunia di mana kehidupan semua orang telah ditentukan oleh pekerjaan bawaan. Dan seorang pemuda dipanggil ke dunia yang
berbeda ini dengan kemampuan tertentu. Kemampuan karakter utama, Kaname Morimoto, mampu dengan cemerlang '' mengubah pekerjaan '' = ganti pekerjaan abili Baca selengkapnya 4,3 4,8 4,6 &gt; &gt; 52 1.608.941 November 21.20 Tiga Kerajaan dan Enam Jalur Sebagai murid yang setia, Ye Chen mendedikasikan dirinya untuk menjaga bidang
kedokteran spiritual untuk sektenya. Tapi, selama pertempuran dengan musuh, bidang spiritual dihancurkan. Iman dan dedikasinya kepada sekte tidak dapat menyelamatkannya. Pengabdian yang menurutnya telah diterimanya dari teman sebaya dan kekasihnya tidak bisa menyelamatkannya dari pengkhianatan. Jadi dia tanpa malu-malu dibuang dari
kultus. Dengan bantuan api Baca lebih lanjut 4.8 4.3 4.7 Bab 66 33.739.061 November 21.20 Kanekiru Kogitsune, Kobayakawa Haruyoshi Setelah kematiannya yang malang, Tomokui Kanata telah reinkarnasi sebagai anggota suku terlemah, goblin bernama Rou. Namun, Roo telah melestarikan kenangan tentang kehidupan masa lalunya, serta
keterampilan yang memungkinkannya untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari makanan. Ini juga memiliki pohon evolusi yang unik. Sekarang, Roo telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani hidup ini secara maksimal. Di dalamnya baca Selengkapnya 4.6 4.8 Bab 23 8.554.454 November 21.20 Fumi Tadaura, Manimani Ononata
Douglas, pernah dikenal dalam legenda sebagai pesulap paling kuat. Tapi sekarang dia disebut orang tua, karena kesehatannya perlahan-lahan runtuh. Selain hanya menderita penyakit misterius yang perlahan-lahan, tetapi secara permanen, saps kesehatannya jika dia menggunakan sihir, partai pahlawan memaksanya keluar dan guild petualang film-
filmnya keluar dari keanggotaan. Jadi di tengah perjalanan kesepian yang tidak perlu, Baca lebih lanjut 4.6 4.4 Bab 96 2.563.179 November 21.20 Alan Suace Chu Feng adalah seorang pembunuh. Ketika ia sedang dalam misi, ia gagal dan dikejar ke sudut, jadi ia melompat dari tebing. Setelah kematiannya, ia memasuki dunia bawah. Sudah 500 tahun dan
dia menjadi yang paling kuat di dunia bawah. Dia menjadi iblis paling kuat yang disebut Raja Iblis. 500 tahun di dunia bawah, satu-satunya keinginannya adalah kembali ke bumi dan bertemu kekasihnya, dan berhasil menghancurkan mutiara Baca lebih lanjut 4,6 4,5 Bab 12: Kamar, Mata, dan saya 882.464 November 21.20 Hiiragi Saki, Kawada Akio Egil,
seorang petualang peringkat S yang telah menjalani budaknya yang dibenci, jatuh cinta dengan budak Adalah Eleanor, mantan putri ketiga Kerajaan Cornwall. Eleanor, budak Egil, memohon Egil untuk membunuh teman masa kecilku yang menjualku pada pedagang budak! Awasi budak estrus jika anda tidak Membaca lebih 4.8 4.6 Bab 20 25.723 Nov
21.20 ⼆洛 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ر Berdasarkan film 2019 Nezha Selama seribu tahun, energi spiritual bumi dan surga bergabung untuk membentuk Pearl Chaos. Yuanshi Tianzun menyempurnakannya menjadi pil iblis dan mutiara roh. Pada tahun 201 Roh, yang seharusnya dinocarkan di Tubuh Nessa, dicuri dari Shen Gongbao dan diberikan kepada
Raja Naga Timur. Oleh karena itu, Pangeran Aobing ketiga, reinkarnasi o Baca lebih 4.6 4.5 Vol.14 Bab 140: Wit Musashi 1.143.657 November 21.20 Aoyama Gosho [Dari dunia Toriyama]: Semua kehidupan yaiba telah Dia pergi melalui pelatihan untuk menjadi samurai dan tidak tahu tentang hal lain, bahkan gadis-gadis. Ketika dia kembali ke Jepang,
sepasang pedang terkutuk membuat hidup lebih menarik... dan lucu. Catatan: Mulai dari bab 80, Tim EMS mulai menggunakan pemindaian bunko, sehingga penomor volumenya sedikit berbeda. Baca lebih lanjut Halaman 13 4.1 Bab 71 2.450.164 November 20.20 Komik YouYan Namanya Qin Ruo, dan dia adalah orang yang sangat berbahaya, dengan
tampilan yang indah tetapi agak tidak menyenangkan, memberikan kesan yang agak rumit kepada orang lain. Karena vila lantai tiga dengan kolam besar, dia benar-benar pria kaya, tetapi yang baru saja dia lewatkan adalah teman wanita panas! Dapatkah saya tinggal di sini? Dia mengetuk pintunya. Dia menggoda tubuh melengkungnya dengan matanya
hampir bermunculan dan menyambut Read more 4.4 Chapter 170 5.025.564 November 20.20 Sanfu Interactive Entertainment, Zhuang Wu Shuang, Xiang Pi Ca Acting sok adalah hobinya! Menjadi pemain kaya utama, ia terbiasa menghabiskan pengeluaran di sekitar orang lain di bagian bawah rendah, memiliki peralatan dan baju zirah yang paling boros.
Dalam dunia perjudian, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan dengan uang! Baca lebih lanjut 3.9 4.3 Bab 504 92.312.558 Nov 20.20 Anime Daxingdao, Shili Yianshen, Paman Zhong Selama periode anti-banjir, biksu Chen Fanyu jatuh ke kehancuran hari itu tetapi bermimpi kembali ke usia muda bumi dalam lima ratus tahun. Dalam kehidupan terakhir, aku
berada di puncak alam semesta, menghadap ke dunia, tapi tidak ada yang dikawal. Dunia ini hanya bersedia hidup dengan orang yang tepat. Setelah 500 tahun, abadi diregenerasi dan kembali ke kota, untuk m Baca lebih 4,8 4,7 4,6 Bab 149 16.561.262 November 20.20 Burning Manhua, Zhang Yue Generasi bintang kuat, Stardust, meninggal di tangan
penjahat dan jatuh secara tidak sengaja. Ketika aku bangun, aku tidur selama 80.000 tahun. Hal-hal telah berubah. Keempat putra angkatnya sudah menjadi orang kuat di benua ini. Seekor anjing liar yang telah diselamatkan telah menjadi raja iblis utama... anak ini, dikatakan 40.000 tahun yang lalu, melampaui kebiasaan umum dan menjadi tertinggi! O
Baca lebih lanjut 4.1 Bab 47 397.733 Nov 20.20 Sf novel ringan Peringatan: Konten dewasa: Manga ini berisi bahan yang mungkin tidak cocok untuk anak-anak di bawah 17 tahun. Melanjutkan, Anda mengonfirmasi bahwa Anda berusia 17 tahun ke atas. Shock! Kepala Lyde, penguasa yang paling bergerak dalam sejarah, melakukan hal yang mengerikan
untuk merekrut anak buahnya! Ksatria pirang tanpa mulut, pesulap campuran setan, dan staf dalam dari seks yang tidak diketahui ... tidak akan membaca ulang lebih lanjut 4.3 4.5 Bab 139 22.072.928 November 20.20 Keum Ho Apakah Anda ingin menemukan Bahkan dengan mengorbankan jiwamu? Jika demikian, maka Anda telah menemukan tempat
yang tepat. Situs web saran berburu pekerjaan kami, Soul Sellers, adalah situs web yang ditujukan untuk mereka yang ingin menjual jiwa mereka untuk pekerjaan; Benar, orang-orang sepertiMu. Apakah Anda berurusan dengan malaikat atau setan? Setan? freeloader lama Chul Ho Kang membuat kesepakatan melalui situs teduh ini, eva Baca lebih lanjut
4.8 4.1 4.2 Bab 28 636.640 November 20.20 Wu Man Tin, Zhaihao Sebuah kesalahan membuat masa depan hutan belantara binatang tidak terkendali; kesalahan lain membuat pahlawan berdarah mengubah situasi. Pasir liar, lautan binatang buas, dan kemanusiaan telanjang yang melawan dan memutar, yang merupakan musuh nyata orang yang lewat,
atau musuh alami telah menyeringai di udara ... Baca lebih lanjut 4.5 Vol.27 Chapter 105: Asura 824,860 Nov 20.20 Yeo Beop-ryong Dari Tokyopop: Rey Yan yatim piatu tanpa rumah, tidak ada keterampilan, dan tidak ada tujuan. Tetapi ketika dia datang ke pedang PaSa, pisau terkutuk yang terbuat dari tulang raja iblis, dia tiba-tiba menemukan dirinya
dengan kekuatan untuk menjadi pahlawan besar. Pencipta pedang adalah Shiyan jahat, vizier kerajaan yang membutuhkan pedang untuk membantunya dalam pembebasan leluhurnya, raja iblis. Baca lebih lanjut 4.7 4.5 4.4 4.5 4.6 Bab 53 2.002.926 November 20.20 Fengling tianxia Jun Xie adalah pembunuh nomor satu di bumi modern. Keterampilan dan
pengetahuannya di bidang pembunuhan tak tertandingi, prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya, reputasinya meneror seluruh dunia bawah. Namun, selama misi untuk memulihkan harta mistis, kecelakaan terjadi ... Dia sekarang Jun Moxie, seorang debauchee tingkat super berusia enam belas tahun, pewaris tunggal untuk keluarga Juni yang
menurun. Baca selengkapnya 4.3 4.5 Bab 237 9.035.844 November 20群漫域20 Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki roh perang yang lebih kuat yang dapat berkomunikasi dengan surga dan bumi. Qin Nan, yang lahir di kota Linshui, adalah seorang jenius tak tertandingi yang memiliki bakat dan dianggap menjadi petani besar di masa depan. Namun,
hal-hal berubah ketika ia akhirnya bangun Baca lebih lanjut 4.4 Bab 41 453.649 Nov 20.20 漫巢&amp;, Yang Yu adalah pecundang di bumi. Dia hanya bisa menahan laparnya dengan minum air. Orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil dan dia kehilangan banyak uang. Akibatnya, ia pergi ke universitas, tetapi ditipu oleh pacarnya. Dalam keputusasaan,
ia memutuskan untuk bunuh diri, tapi ini. Itu tidak berhasil. Akhirnya, dia meniup kemarahannya ke langit dan terbunuh oleh sambaran petir. Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa orang miskin ini Dibaca lebih 4.3 4.5 Bab 124 1.148.519 November 20.20 Re Meng Wenhua Kedua-in-none Adoration Komik Online. Direbut dari dunia modern pada periode
kuno negara-negara berperang, seorang gadis biasa menggantikan Helen dari Troy-monarki, wanita, dan orang-orang yang berkuasa akan berperang hanya untuknya. Dia harus menjauh dari tirani tirani ini secepat dia bisa. Namun, Anda mungkin benar-benar memutuskan untuk meninggalkannya tanpa tur Baca lebih banyak Halaman 14 4.6 Bab 37
2.699.497 November 19.20 Sheng Ling Studios Seorang bayi yang lahir dari batu, monster dalam percakapan orang lain, menikah keluarga istrinya sesuai dengan perintah tuannya ketika dia tumbuh dewasa, dan dia sekali lagi memenangkan gelar lain sebagai mainan. Tapi siapa tahu, aku sebenarnya pedang suci mutlak memandang ke bawah di dunia,
Jadi bagaimana jika saya seorang monster, jadi bagaimana jika saya menikah dengan keluarga lain, akan menyapu dunia H Baca lebih 4,6 Bab 18: Permintaan pertama 1.030.086 November 19.20 Hagiu Aki, Kanou Hiroto Seorang pekerja kantoran normal, Toru Minasuki, ditelan oleh celah dimensi dan reinkarnasi di dunia yang berbeda. Setelah
reinkarnasi, Toru diberi [papan keterampilan] oleh Tuhan. Manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan semua keterampilan yang diperlukan! Bahkan jika dia seorang junior, dia akan membuat jalan ke atas! Webnovel: Baca Lebih Lanjut 3.9 Bab 109 3.240.575 November 19.20 Shi Bu Ci Yuan Kejutan! Mu Tian Ran dibentuk, keterampilan bela dirinya
lumpuh di tangan saudaranya. Tidak hanya itu, ia telah ditolak oleh keluarganya sendiri, yang menyiksanya hanya untuk tidak mengakuinya dan mengusirnya, semua karena dia memiliki garis keturunan budak. Pada titik terendah dalam hidupnya, seorang pria misterius tiba untuk membimbingnya dan membantunya mengembangkan o Baca lebih lanjut 4.4
4.4 3.8 4 4.3 4.9 Bab 30: Renaissance 9.241.359 November 19.20 Okano yuu Protagonis adalah petualang kelas tembaga abadi di wilayah perbatasan, Prapaskah. Dia tidak beruntung ketika dia bertemu monster yang kuat di labirin, dikalahkan, dan ketika dia memperhatikan, dia sudah menjadi manusia tulang kerangka》. Berjuang karena dia tidak bisa
masuk ke kota dalam keadaannya saat ini, mengingat keberadaan evolusi monster, yang bertujuan untuk memperoleh tubuh dengan otot, mengalahkan Read more 4.9 4.5 4.8 Chapter 48.1 32.580.007 November 19.20 Baba Okinawa, Kakashi Asahiro Di dunia lain, pahlawan dan raja iblis terus menentang masing-masing Ketika sihir besar mereka
bertabrakan, ledakan itu melintasi dunia dan menghancurkan ruang kelas yang penuh dengan siswa sekolah menengah. Korban yang tewas dalam ledakan itu akan reinkarnasi di dunia alternatif ini. Pahlawan kami, yang memiliki posisi terendah di kelas, diubah menjadi laba-laba. Wajah-wajah, bagaimanapun, ini c Baca lebih 4.3 Bab 9 55.498 November
19.20 Qianhui Animasi Generasi tentara, dikhianati oleh pengkhianat, mengakibatkan jatuhnya kepercayaan mereka, kembali ke kota dengan kemarahan, memicu badai berdarah. Pahlawan menyelamatkan gadis itu? Atau kau bermain harimau? Peri? Seorang womanizer? Gigitan ular betina? Loli? Dengan seorang wanita cantik dalam pelukanmu, kau akan
menjadi raja! Baca lebih lanjut 4.5 Bab 182 5.792.001 Nov 19.20 Kim Geon Hui Ini adalah kisah Anak laki-laki, Lu Xiao Yi yang tidak dimaksudkan untuk mengikuti jalan seorang petani. Setelah pengunduran dirinya dari nasib jahatnya, sepasang penanda misterius tiba-tiba muncul, dan memperoleh kemampuan misterius. Ditugaskan untuk menyalakan
kembali misi dewa-dewa yang gugur, anak laki-laki oleh karena itu mulai berubah! Baca lebih lanjut 4.8 Bab 10: Hadiah setelah wawancara 24.794 Nov 19.20 Yuuhiro, Sarurno Itsuki Shigeru Sugiyama (asisten kopi), tiba-tiba teleport ke dunia fantasi di mana dia menyadari dia berbeda dari yang lain. Namun, ini tidak ada di jalur yang benar. Siswa SMA
termuda yang berteleportasi ke dunia yang sama memiliki gelar [Pahlawan] dan [Orang Suci], tetapi Sigeru tidak memiliki gelar untuk namanya. Tapi kemudian itu terjadi lagi. Shigeru berteleportasi sekali lagi, tetapi kali ini, t Baca lebih 4.7 Bab 106 2.898.291 November 19.20 Gul Nuil Ril, Gul Ruim, GMAN Pada saat monster mengancam manusia dan ilegal,
pertajam muncul untuk bertarung selama 500 tahun terakhir. Beberapa dari mereka adalah pahlawan, beberapa dari mereka adalah nabi, beberapa dari mereka hanya pertikai yang pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk melindungi orang dari dimakan dan tanah dari yang rusak. Baek So-Juh adalah seorang gadis yang diisolasi dari desanya oleh orang-
orang muda lainnya, karena dia tahu cara membaca lebih lanjut 4.8 Vol.7 Bab 35: No Peace of Mind 6.175.012 Nov 19.20 Suzuki Kuro Kazura dipilih sebagai pemenang dalam undian yang dibelinya dengan keinginan, dan menerima 4.000.000.000.000 (miliar) yen. Untuk menghindari hyena mencium bau uangnya, Kazura berlindung di kediaman lama yang
telah diserahkan dari generasi ke generasi kepada keluarganya. Ketika Kazura sedang meneliti tempat yang akan menjadi tempat perlindungannya, ia tersandung ke ruangan tertentu di mana ia berpose Baca lebih lanjut 4,7 Vol.3 Bab 15: Kemampuan Krusche 4.186.417 November 19.20 Shichio Kuzu, Atsushi Yutakaki Lucas memiliki kehidupan yang sulit.
Pada pertengahan 30-an, campuran kegagalan telah membuatnya tua dan lumpuh, bermain paket keledai pada beberapa petualangan baru. Lalu suatu hari, dia menarik pedang ajaib dari batu yang mengatakan kepadanya bahwa dia dipilih untuk menjadi pahlawan. Diberi bentuk awet muda, Lucas harus menggunakan kekuatan pedang untuk
menghilangkan kejahatan dan mencapai harem besar. Sebelum Anda bertanya, baca lebih lanjut 4.6 4.6 4.6 4.8 4.6 4.2 Halaman 15 4.3 Bab 142 5.206.114 November 18.20 Tu Shan Jun Studios Presiden over-drafted, sekretaris kecil yang pemalu, putri berlian hitam Afrika Selatan, pengawal wanita kekuatan khusus, dan kecantikan halus yang suka makan
wortel akan membuat Anda bersemangat. Gairah seperti apa? Nasib keterlibatan atau perhitungan pikiran, dalam guru jenius, membuat Anda menghargai kehidupan asisten yang berbeda. Baca lebih lanjut 4.5 4.8 Bab 32 2.097.253 Nov 18.20 Jeongha, Ro Yujin Korea webnovel pertama dari jenis dunia lain, Hafalan. Legenda telah kembali ke bentuk Hall
Plain, dunia yang berbeda dari Bumi. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Kim Soo Hyun tiba-tiba diculik ke dunia Hall Plain. Setelah banyak tikungan, ia berhasil mencapai puncak Dataran Aula. Namun, semua penderitaan yang dialaminya selama h Baca selengkapnya 4,7 4,7 Bab 66 25.990.987 November Kwon Sun Kyu, Studio Chun, Lim Kyung-bae
Ryu Han-Bin adalah orang normal yang baru saja dipecat dari wajib militernya ketika dia dipindahkan ke dunia lain. Dibiarkan membela diri, ia diberi tujuan untuk bertahan hidup dan tumbuh lebih kuat di dunia yang sepi penuh monster. Masalahnya adalah pedoman yang seharusnya menjadi sistem panduannya untuk bertahan hidup penuh dengan
kesalahan. Baca lebih lanjut 4 4.6 Bab 186 22.162.932 Nov 18.20 Saya makan tomat Kekaisaran jatuh dan naik di benua Yulan. Makhluk abadi dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Orang Suci, konflik menggunakan pedang dan pesona, membuat potongan-potongan kehancuran di jalan mereka. Makhluk ajaib menguasai pegunungan, di mana berani -
atau bodoh - pergi untuk menguji kekuatan mereka. Yang kuat hidup seperti raja. Suatu hari, orang miskin mencoba untuk bertahan. Dibesarkan di kota kecil Wushan, Linley dibaca lebih 4.7 Bab 69: Tangan 10.252.019 Nov 18.20 Hiro Mahima, Atsuo Ueda Setelah mengatasi ancaman Acnologia dan Zeref, Fairy Tail telah menjadi lebih kuat dan lebih
energik! Pencarian 100 tahun yang ditinggalkan Natsu dan perusahaan, dan untuk anggota yang tetap di guild, sesuatu yang baru akan terjadi!? Meskipun ceritanya seharusnya selesai, petualangan baru dimulai sekarang! Baca lebih lanjut 4.9 4.7 4.9 Bab 63 3.922.489 November 18.2각0, ketika dunia terjun ke dalam kegelapan seniman bela diri berkumpul
untuk membentuk Sekte Selestial Utara. Dengan bantuan Sekte Surgawi Utara, orang-orang mulai menikmati kedamaian lagi. Namun, seiring berjalannya waktu para seniman bela diri mulai berkonspirasi melawan Sekte Selestial Utara, dan akhirnya menyebabkan kematian Pemimpin Sekte, Jin Kwan-Ho, menghancurkan sekte dengannya. Baca lebih lanjut
4.9 4.6 Bab 123 10.676.337 Nov 18.20 Butterfly Blue, Ba Ke, Ba Quan Karena kesalahan pada bagian siswanya, seorang Seniman Bela Diri super mengambil kelas yang salah dalam permainan online dan telah menjadi mage. Dia, yang terbiasa membatasi kekerasan dengan kekerasan dan menggunakan kekuatan untuk menundukkan kekuasaan, hanya
bisa membuat yang terbaik dari kesalahan ini. Mengambil sewa baru pada kehidupan, ia menjadi penyihir pertempuran jarak dekat kekerasan. Ketika kekuatan dan sihir datang dengan sempurna bersama-sama, baru Baca lebih 4.7 4.8 4.5 4.8 4.4 4.8 Bab 49 513,182 November 17.20 Pembaruan Di alam semesta ini, ada ratusan ribu sistem, saya hanya
mengajukan pertanyaan - Apakah Anda punya uang? Yuan Qi kembali ke dunia ini, sarang seni bela diri di dunia modern ini, sistem menyerang dunia ini, musuh yang tak terhitung jumlahnya yang ada, sistem Raja Iblis, sistem perdagangan dengan langit, sistem pahlawan Dll... berjalan di dunia ini Bu Baca lebih 4.1 4.5 4.8 Bab 162 20.660.050 November
17.20 Yoonz, studio REDICE Makam Tuhan mulai muncul di seluruh dunia. Karena peninggalan di dalam makam ini, banyak yang mampu mengerahkan kekuatan legendaris ini pada diri mereka sendiri, sementara yang lain diperbudak oleh pengguna ini. Namun, seorang Tomb Raider muncul dengan maksud merampok peninggalan-peninggalan ini. Raja
Tomb Raider. Fuck! Apakah itu sudah menjarah tempat ini? Apa yang Anda miliki di Baca Selengkapnya 4.9 Halaman 16 Item: Sertakan Item Pengecualian Item Termasuk Item: Jika Anda menyertakan Riwayat, itu hanya akan memfilter manga dengan item historis. (Anda dapat menyertakan beberapa item).) Mengecualikan genre: Jika Anda menyertakan
komedi, romansa, tetapi tidak termasuk Ecchi, Anda menyaring semua manga dengan Komedi dan Romansa, tetapi Ecchi. AksiAdultAdventureComedyCookingDoujinshiDramaEcchiFantasyGender benderHaremHistoricalHorIsekaiJoseiManhuaManhwaMartial artsMatureMechaMedicalMysteryOne shotPsychologicalRomanceSchool lifeSci
fSeinenShoujoShoujo aiShounenShounen AiSlece of lifeSutHup alal TanglyWebtoonsYaoiYuri Order dari: Pembaruan Terbaru Top view New manga A-Z Status: Sedang Berlangsung dan penuh Dalam proses Kata kunci selesai: Semua Nama Judul Nama Pencarian Alternatif Penulis 5 4.3 4.7 Vol.5 Ch.26 : Reuni 253.921 Jan 20.16 Hamazaki Tatsuya Is the
Year 2017, dan taruhannya semakin tinggi dalam game online multipemain besar-besaran The World - sekarang dunia R:2 , tempat berbahaya diserbu oleh pemain pembunuh, di mana hukum berlimpah. PKK Haseo, yang dikenal sebagai Teror Kematian, adalah musuh menakutkan yang menghukum mereka yang ingin membunuh pemain lain. Tetapi hal-
hal menjadi pribadi ketika Haseo mencoba melacak pembunuh Tri-Edge, Baca lebih lanjut 3 4.9 4.8 Vol.8 Ch.44: Black Talons 524,912 Jan 20.16 Mukai Natsumi Dari Tokyopop: Sedang memegang kekuatan seperti hewan berjalan di antara manusia di alam semesta alternatif ini. Mutan misterius ini, +Anima, dijauhi oleh masyarakat. Empat orang buangan
khususnya -- Cooro, seorang anak laki-laki dengan kekuatan seperti gagak; Husky, anak ikan. Senri, beruang +Anima; dan seorang gadis bernama Nana, yang memegang kekuatan kelelawar - mencari orang lain seperti mereka sendiri saat mencoba untuk mendapatkan penerimaan di dunia Baca lebih 3,6 3,6
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