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Ттркче Дублай Янетмен Днеймен Днеймен Дмеймс Кммерон, 10 марта 2017'de yapt'a'р Аватар 2 filmin daha nce nce nce a'kland'zere 2018'e yeti'mece'ini, hen'z belli bir bir tarih'n, ayrca Avatar'n 2. film i'in de'l, ikinci, енчч, де беиднчи film i'in «талыклары» ве гепсини бирликте Зекекеклерини дудрду. Аватар 2,
Аватар 2 film izle, Аватар 2 izle, Аватар 2 Ттрке izle, Аватар 2 Tek пара izle, Аватар 2 hd izle, Аватар 2 altyaz'lе izle, Аватар 2 izle, Аватар 2 izle, аватар 2 izle, аватар 2 izle, аватар 2 izle, аватар 2 izle, Аватар 2 izle, Аватар 2 izle Аватар 2 onlayn izle, Аватар 2 hd izle, Аватар 2 полный hd izle, Аватар 2 тватар
2 Ттрке altyaz'l'l'izle, Аватар 2 Тватар 2 Тублай , filmizletr.com, Аватар 2 1920x1080 Один кусок HD обои и обои ионовои изобрацение&gt; 1920x1080 Один кусок обои&gt; 1920x1080 Один кусок обои 1920x1080&gt; 1800x900 Tek Parça HD обои и изобрайение&gt; 2560x1600 Tek Parça Duvar Kağıdı 2015&gt;
3840x2160 Duvar Kağıdı Tek Parça, Yeni Dünya, HD, 4K, аниме &gt; 1191x670 Один кусок Mugiwaras обои (полный HD 1080p) Маркос Ину&gt; 1920x1080 Один кусок обои 1920x1080. ОДИН КУСОК. Обои&gt; 1920x1080 Луууималистский Tek Parça Duvar Kağıdı&gt; 1080x1920 Sevimli Lovely Tek Parça
Karikatür Afiş iPhone 6 обои. jm&gt; 1920x1080 Tek Parça Обои аниме обои&gt; 1920x1080 Скачать Один кусок обои 4D4&gt; 1920x1080 Hd Görüntü Tek Parça Обои обоин&gt; 1920x1080 Один кусок обои (24)&gt; 2880x2160 Один кусок обои 5C - не уходит&gt; 2560x1600 Один к &gt;усок920x1080 Один
кусок обои 1920x1080&gt; 1920x1080 Один кусок обои полны ыt - Bir Parça обои &gt; 1920x1200 Один кусок обои 5H - не уйти&gt; 1920x1200 Masaüstü Tek Parça Duvar Kağıdı HD&gt; 1920x1080 Tek Parça HD Обои&gt; 1080x1920 Tek Parça Iphone 5 (1080×1920). Pinteres&gt; 1920x1080 TEK PARÇA HD
Обои - Зерочан Аниме Görüntü Panosu&gt; 1920x1080 Один кусок обои Луиии&gt; 1920x1080 Один кусок обои iPhone обои&gt; 1080x1920 Аниме Tek Parça (1080x1920) Обои &gt; 2400x1420 Один кусок обои свалки&gt; 1920x1080 Little One Piece Обои обои обои&gt; 1920x1080 Один кусок туз HD обои
geeksoul. Еедневные аниме-арт&gt; 1920x1080 Один кусок обои&gt; 1080x1920 Луууихарактер Аниме Tek Parça Обои HD Обои&gt; 1920x1200 Брук - Один кусок обои - Мультьильм обои &gt; 1366x768 Один кусок обои 1366x768&gt; 1366x768 Обои Tek Parça HD&gt; 1920x1080 Зоро Один кусок обои&gt;
1280x800 Tek Parça обои таблет ки HD бесплатно для загрузки HD обои&gt; 1920x1080 Луууи Один кусок обои по Greenmapple17. Еедневные аниме-арт&gt; 1920x1080 Один кусок обои 1080p&gt; 2666x1444 Один кусок обои обои обои н полный смартона High&gt; 1600x1162 Скачать один кусок обои
72a&gt; 1366x768 Все одна часть обои аниме для мобильных бесплатных обоев&gt; 1920x1080 Sanji Tek Parça обои greenmapple17. Еедневные аниме-арт&gt; 1920x1080 Tek Parça Duvar Kağıdı 51 - Not Go Away&gt; 1920x1080 изобрайение Луьи Tek Parça Duvar Kağıdı&gt; 1024x768 одна часть - Rolling
in 1920x1200 Tek Parça ❤ 4K Ultra HD TV için 4K HD Masaüstü Duvar Kağıdı - tablet 1024x768 Punk Danger - Tek Parça duvar kağıdı 3734x3096 Tek Parça HD duvar kağıdı ve arka plan görüntüsü 1920x1080 Tek Parça Luffy Wallpaper Free Film Duvar Kağıdı 1080p'gt; 2000x2832 ASL - TEK PARÇA - Mobil Duvar
Kağıdı - Serochan Anime Image Board'gt; 1920x1200 Tek Parça Duvar Kağıdı Luffy 1920x1080 İndir Tek parça duvar kağıdı 1920x1080'gt; 1920x1080 Epik Tek Parça duvar kağıdı HD'gt; 1920x1200 Tek Parça duvar kağıtları 1280x1024 Tek Parça Duvar Kağıtları'gt; 1 Film izlemeden ans teaser'ini g'renizi yeni film
avatar 2 y'kalite ve heycan veren yen hiki hiki hikiayeyle bulu'mi' ve i'te o teaser. Teknik Parsha Reklam Römork Ii Seirler ... Üç Kılıç Stil , Santorone (One Piece: The Great Adventure) Roronoa zoroa, Jigoro (eski) , Ishin Dojo öğrenciler (3) Santoriu kılıç mücadele tarzı, uygulayıcısı üç Katana sahibi nerede; Her elde bir
tane ve ağızda bir tane. Yüksek hızlı saldırılar (Shishi Sonson), doğrudan isabet saldırıları (Onlar Giri) ve sıkıştırılmış hava mermi saldırıları (Hyaku Hachi Pound Ho) dahil olmak üzere kılıç bu tarzı için birçok farklı teknikler vardır. Roronoa zoro bu stili yaratan Straw Hat Pirates'ın dünyaca ünlü eskrim adamıdır. Thriller
Bark Arc sırasında, Giroro, zoro gölgesi verilen bir zombi, aynı zamanda Cage Cage no Mi kuvvetleri sayesinde kılıç bu tarzı yeteneğine sahip oldu. From the Decks of the World: 500,000,000 Arc People sırasında, çocukken eğitildiği Ishin Dojo'daki Shimotsuki köyünde, Kushiru'nun genç öğrencileri onu taklit etti ve sonuç
olarak, onu taklit etmek için Santorio'yu uygulamaya başladılar. Geçmiş 'editör' tarihi ilk kez kılıç yöntemlerini keşfetmeye başladığında Nitoryuyi geliştirmeye başladı. Rakibi quin tarafından 2000 kez yenilgi, sadece onu daha güçlü ve güçlü olmaya zorladı. Bir kez o iki bin ve ilk maç için kraliçe meydan, her zamanki gibi
güvenle, sadece bu kez, o gerçek kılıç ile savaşmak istedim. Itoria (Bir kılıç/bıçak stili) ile savaşırken her zamanki Nitorya'sı ile savaşıyordu. Kavganın sonunda, tekrar zirveye çıktı. İki rakip son kez birbirleriyle dövüştü, çünkü ertesi gün merdivenlerde ayağını kaybetti, düştü ve öldü. Zoro'ya bunu söylediğinde yıkılmıştı ve
Sensei'si'nden ona vado Ihimonji'yi vermesini istedi. Bu nedenle o Santoryu çalışmaya başladı (Üç Kılıç / Blade Style), daha sonra onu son derece güçlü bir eskrimci olmaya zorladı, ve Santoerya son derece güçlü bir stil olmak. Her elinde bir ve ağzında bir içeren alışılmadık bir şekilde üç kılıç kullanımı ile düzensiz bir
mücadele tarzı olmasına rağmen, bu onun en birkaç güçlü rakiplere karşı mücadele formu. Zoro, üç tane olduğu sürece herhangi bir kılıcı kabul edebileceğini belirtse de, geçmişte ihlal edilen Vado Ichimonji ile boy ölçüşemez, yani daha büyük bir sınıfın kılıçlarını bulamazsa Santoryu'nu asla sonuna kadar kullanamaz.
Sandai Kitesu ve Yubashiri'yi bulduktan sonra, bu kılıcı CP9'dan Kaku gibi insanları yenmek için daha iyi kullanabilirdi, daha sonra Yubashiri'nin yerine Shusui'nin yerine bıçağı Shu'ya paslandı. Zoro 'nun kaynağını düzenleme tekniği üç kılıç, iki kılıç ve bir kılıç stili tekniği kullanabilir. O üç kılıç kullandığında, üçüncü
(genellikle Vado Ihimonji) ağzına yerleştirilir. Santoriu kullanırken, hangi bıçak elin altından çıkıntı ve düşman dan uzak noktaları bir ters debriyaj ile sol elin bıçak tutmak eğilimindedir. Bu muhtemelen onun saldırılarının çok yönlülüğünü artırmak için yapılır, bıçak tutarak böylece onu farklı açılardan birden fazla kesiler
teslim sağlar beri. Peak ile yaptığı savaş sırasında birkaç örnek, o Ucy Peak's atış engelledi, o Ichidai Sanzen Daizen Sekai kullanır, ve o Sanzen Skai kullanır. Bazı saldırı isimleri aslında bazı Japonca kelimelerin biraraya getiriş şeklinden dolayı kelime oyunlarıdır. Bu kelimeler birlikte telaffuz edildiğinde, genellikle bir
bütün olarak mutfak atıfta, tamamen farklı bir Japonca kelime gibi gelebilir ve birçok özel durumlarda suşi. Ayrıca, Zoro agnostik olmakla birlikte, bazı saldırılarının onlara dini referansları var. Zaman atlamaöncesi ve sonrası saldırılarının çoğu da hayvan temaları (goril, ejderha, aslan, boğa, vb)'dir. Times önce (düzenleme
tarafından düzenleme) Onlar Geary konum. Onlar Geary konum (斬, Onlar Geary konum?, kelimenin tam anlamıyla Ogre Cutter anlamına gelir: imza tekniği zoro. Üç yönlü eşzamanlı saldırı. Göğsünde iki kılıç haçlar ve arkalarında yatay olarak ağzına bıçak yerleştirir. Zoro daha sonra hedefe yaklaşır (genellikle yüksek
hızda) ve keser, göğüs boyunca kılıç sallanan, ağız bıçak sol veya sağ dan yatay bir kesi gerçekleştirir ken, her iki kılıç aşağı çapraz eğik çizgi neden, hangi tarafında kılıç ana bıçak bulunan bağlı olarak. Başlık tasnif onigiri de Japon pirinç çerez adıdır (Çince fantuan olarak bilinir), oni Japon folklorunda dev / iblis bir tür
ise (ayrıca on'yomi / pinyin okuma bağlanır Çince hayalet bir tür olarak okunur). Bu ilk cabaji ve Dracula Mihawk karşı kullanılan ilk tekniği bitirmek için kullanılan görüldü. Ayrıca, Mihouk ile yapılan bu savaşta tekniğin temel zayıflığının keşfedildiği de unutulmamalıdır. Üç kılıçın da birbiri ardına dizilmiş olduğu kısa bir an
vardır. Bu noktada onları engelleyebilirseniz, tüm ekipman işlenir Mihawk bunu, zoro tekniği denediğinde kolye bıçağını kılıcın önüne koyarak yaptı. Ancak, bu kuvvet büyük miktarda gerektirir, zoro kendisinden daha fazla, aksi takdirde sadece blok üzerinden iter ve her durumda bağlanır, Hutchan ile zoro savaşında
gösterildiği gibi. Bu saldırı Luffy'nin rakibi Gom Gom'a bazuka ya da Bigan Kaku'ya gösterdi. Bu saldırı, adı geçtiğinde Zoro'nun adını alana kadar Santoryu demediği tek saldırıdır. Yaki Oni Giri (斬, Yaki Oni Giri?, kelimenin tam anlamıyla Yanan Ogre Cutter anlamına gelir: Zoro kılıçlarının yakıldığı Oni Giri'nin bir
varyasyonu. Eğer bu saldırı birleştirilirse, düşman da ateş edecek. Söz konusu kelime oyunu onigiri kelime oyunu bağlama, ona yaki ekleyerek kavrulmuş pirinç topu anlamını değiştirecekti. İlk kez saldırıyı Usop'u Bay 5'in patlamasından kurtarmak için kullandı. Tekniğin ana dezavantajı zoro da bu tekniği kullanırken
yanmış olmasıdır. Daba WIS Manga ve FUNimation olarak Flaming Oni Giri denir. Enbima Ionezu Oni Giri. Enbima Yonezu Oni Giri (艶中魔中中中眠中斬, Enbima Yonezu Oni Giri?, kelimenin tam anlamıyla Charm Demon Sleepless Night Ogre Cutter anlamına gelir: Oni Giri, kılıç ekstra güç için bir eğik çizgi sırasında
bükülmüş olan güçlü bir varyasyon, bu saldırı yerine bir birkaç rakip isabet sonuçlanan. Oni Giri bu sürümünde Pun adlandırma Abi Mayoneezu eklendiğinde ile ilişkilidir, adı da Japonca karides mayonez pirinç topu anlamına gelebilir; uzatılmış e sesli olmadan yonezu kendisi de pirinç sirkesi için bir terimdir (komezu /
komesu ile birlikte). Bu ilk olarak Enies Lobisi adliyesinde birkaç denizciye karşı görüldü. Kullanımı sırasında, kılıçlarını büküyormuş gibi gösteren bir çift yarattı. Manga VIS ve Dabe FUNimation olarak Adorable Demon Sleepless Night Onlar Giri denir. Ekstra görsel efektler gelince, gizli iblis (anime yanan kırmızı gözleri
ile) o bu tekniği kullanır arkasında gibi görünüyor. Tora Gary (Tora Gary?, kelimenin tam anlamıyla Tiger Hunt anlamına gelir): zoro ağzının bıçak üzerine kılıç koyar ve ileri salıncak, onlarla aşağı gidiyor. Yakın mesafeden, bu bir seferde en az iki ortalama düşman devre dışı kılabilir. Zoro bu saldırıyı kullandığında
kaplanın kafasının aurasını gösterir. Başlık kelime oyunu Tora Gary de Mohikan saç kesimi bir türüdür. Nyaban kardeşleri yenmek için ilk kez bu saldırıyı göstermişti. MANGA'da buna Tiger Hunting denir, ama daha sonra Cilt 21'de adı Tiger Trap. 4Kids ve FUNimation dubs'da buna kaplan tuzağı denir. Santoriu Ogi:
Sanzen Sekai. Santoro Ogi: Sanzen Sekai 界 (Sanzen Sekai: Sanzen Sekai?, kelimenin tam anlamıyla Üç Kılıç/Bıçak Stili Gizli Becerileri: Üç Bin Dünya anlamına gelir): Zoro iki kılıcını birbirine karşı bir açıyla tutar ve hızlı bir şekilde rakibine doğru koşarak rakibine doğru koşar. Momentum sonra o ile düşmankadar
dilimler üç kılıçla aynı anda hız ve güç. Bu saldırı ilk olarak Dracul Mihawk'ı yenmek için kullanıldı. Bu saldırının adına göre, Santoriu en aşırı ve güçlü tekniğidir. İlk kez 429 bölümden sonra küreklere karşı başarıyla kullanıldı ve wess'in vücudunda teknikle üç büyük kesik yaptı. zoro zaman içinde bu onun kullanımını
geliştirdi, şimdi hazırlamak mümkün, havada hurtling ve üç kılıç Busoshoku Haki ile aşılanmış ise bu saldırıyı kullanmak mümkün. Bu saldırı, zaman atlamadan sonra Peake'e karşı ilk kez kullanıldığında gösterildi. Bu teknik, zaman atlamadan sonra kullandığı eski saldırıların ilkiydi. Bu anime çok daha erken görülür,
hipnotize Roronoa zoro okyanus rüya yay Monkey D. Luffy karşı kullanılan zaman. Her iki One Piece: Grand Battle Rush ve One Piece: Grand Adventure'da bu adım, iki kılıçları bir araya döndürmeden önce kılıçlarını ters üçgen formasyona yerleştirir (İngilizce 4Kids'te santorio'yu da yanlış telaffuz eder). 4Kids dub, bu
Ultimate Three Swords denir: Üç Bin Dünyalar, FUNimation dub, üç Kılıç Stil Secret Technique seçildi: Üç Bin Dünyalar, ama Three Swords Style Ogi seçildi: Üç Bin Dünyalar, daha sonra Üç Kılıç Stil Ultimate Attack değiştirildi: Üç Bin Dünyalar, ve Odex dub, Triple Sword Twister seçildi: Yeşil Kılıç Twister. Bu Budist
kozmolojisine bir göndermedir. Bunu Mihawk'a karşı kullandığında, nedense iki kılıçları zıt yönlerde, sağ elini saat yönünde ve sol ucunu saat yönünün tersine açtı. Toro Nagasi (狼, Toro Nagasi?, kelimenin tam anlamıyla Blade Wolf Stream / Flowing anlamına gelir: O yakın mesafeden, o düşman atakları engellemek için
iki kılıç kullanarak, o sürekli yukarı gelmek ve diğer saldırılar atlatmak için hareket ederken vücudunu büküm (varsa) ve sonunda üçüncü bir kılıç ile rakibin karnını kesmek. Zoro savaşında Hutchan'a karşı kullanıldı. Bartholomew Kuma'ya karşı bu hareketin havadan bir versiyonunu yaptı ve bunu hızlı bir top saldırısını
önlemek için kullandı ve Kuma kılıçlarını pençeleriyle engellemeseydi bir nokta vuruşu yapmayı başaracaktı. VIS, 4Kids ve FUNimation mangasında buna Akan Kurdun Kılıçları deniyor. Tourounagashi (籠, yaktı. bahçe / fenerler / akım asma akışı) katılımcıların nehir aşağı kağıt fenerler (chochin) yüzen bir Japon
törenidir. Bu yöntem genellikle doğrudan bir saldırı aksine görünür çoğu video oyunları bir sayaç / ters olarak gerçekleştirilir. Tatsu Maki (, Tatsu Maki?, kelimenin tam anlamıyla Dragon Twister anlamına gelir): zoro hem keser ve hedef (ler) kapalı vurur bir ejderha gibi kasırga oluşturmak için kılıç ile döner. Zaman Enies
Yay, Zoro bu adımla üst tavanboyunca yüksek işletmeyi parçalayacak kadar enerjiye ulaştı ve Tekkai'yi kırmayı başardı. Bu Zoro'nun en güçlü saldırılarından biri. Kelime oyunu burada Tatsumaki Japonca tornado anlamına gelir tatsu için bir Japonca karakter ile yazılmış (中) yerine Çince karakter (中), hem de suşi bir tür.
Manga VIS ve 4Kids dub, dragon twister denir, ve FUNimation dub, bu teknik adını korur. Ancak, yedeği FUNimation bazı bölüm, o ona Dragon Twister çağırır. Odex dub'da buna Tornado denir. İlk olarak Hutchan'ı yenmek için kullanıldı. Çin ejderhasının aurası bu tekniğin oluşumu sırasında ona eşlik ederken
gözlemlenir. Bari'nin kulakları (⽜針 Usha Bari?, kelimenin tam anlamıyla Boğa İğneleri anlamına gelir: Zoro iki kılıçla bir çok cinayet saldırısı gerçekleştiriyor, boğa boynuzu gibi yapışıyor. Bu ilk olarak Bay 1'e karşı kullanılıyordu. Kelime oyunu burada Usibari Japon evlerinde kullanılan ahşap bir kiriş olmasıdır. Bu manga
VIS ve FUNimation dub Bull Needles denir (üzerinden edebi çeviri / bari kanji, boynuz için kanji aslında olacak beri , kaku veya suno olarak okunur), ve Bull Charge'S 4Kids dub. Boğanın aurası zoro'ya bu saldırıyı kullanırken eşlik eder. Bazı video oyunlarında, en hızlı yumruklar son bir yumruk ekleyebilir veya ekleyebilir.
Gazami Dori (蟹 (ガ) 獲, Gazami Dori?, kelimenin tam anlamıyla Yengeç Seize anlamına gelir: Her üç kılıç yatay paralel, aniden bir giyotin için bir pençe yengeç gibi hedefe kenetleme- bir kişinin başını kesmek eğilimindedir bir etkisi olarak. Bu ilk olarak Bay 1'e karşı kullanılıyordu. 蟹 için kanji rağmen kazamidori, ya da
hava vane gelen adı pun sık sık kan veya kani olarak okunur. Zoro bu tekniği kullandığında, arkasında yengeç aurası görünür. Santoriu: Hjaukhati Pound Ho. Hjaukhati Pound Ho (中中煩悩 (中中煩悩 (中中)鳳, Hakukhati Kando Hoe?, kanji, Feng 108 Kleshas anlamına gelir; furigan, anlamı 108 pound Phoenix / Cannon):
Aynı saldırının altı otuz sürümleri olarak aynı ilke. Omuz üzerinde yatay iki kılıç tutarak ve aynı yönde ağız diğer, daha sonra hedefe doğru sarmal üç hava sıkıştırılmış mermi başlattı dairesel bir salıncak gerçekleştirir, bir veya iki, tekniğin üç kat güç, ama Shusui ile, hava sıkıştırılmış sigorta kabukları yerine ve daha büyük
ve daha güçlü, sıkıştırılmış hava mermi olur. Bu saldırı Luffy'nin Gom Gom no Cannon'ı kadar güçlü görünüyor. Bu ilk olarak Ohm'un işini bitirmek için kullanıldı. Bu manga VIS ve FUNimation denizaltılar 108 pound Phoenix denir, FUNimation dub 108 Caliber Phoenix, ve Triple Sword 4Kids dub Phoenix yükselen.
Saldırının adı aslında çok ağır bir kelime oyunu -- Phoenix olarak yazılmış. Kleshas bir çarpık okuma ile manga bağlı, o 108 pound Ho ne zaman okunur: Ho hem silah anlamına gelir (砲, ho?) ve Phoenix (鳳, Ho?), ancak bir anka için kanji bağlı, bu edebi çeviri ve silah okuma kelime oyunu aslında her ikisi de doğru. Kanji
ho, ancak, feng olarak bilinen bir Çinli yaratık için aslında. Pound parçası pençe için kanji okuma çarpık (煩悩, Bonno?) (Kötü düşünceler ile dünyevi arzuları için Budist terim) ve o kalibresilah anlamına gelir (108 Kalibre silah 108 pound topu vuracak). Karasuma Gary (鴉魔, Karasuma Gary?, kelimenin tam anlamıyla
Crow Demon Hunt anlamına gelir: zoro birkaç kesikler ile bir uçan teknik gerçekleştirir. Bu saldırı, ilk kez top toplarını dilimlemek için kullanıldığı görüldüğü gibi çeliği kesecek kadar güçlüdür. Bu ilk olarak Frankie'nin ailesine karşı kullanıldı. Kelime oyunu kasumagari Eiichiro Oda da dahil olmak üzere Japonya'nın çeşitli
bölgelerinde bacak krampları için argo olmasıdır. Bu VIS manga Crow Hunt ve One Piece İngilizce sürümü denir: Grand Battle! Zirve! (4Kids adlı) ve FuNimation dub Karasuma Raven Hunt. Guki: Yuzume (⽜ ⽖, Gyoki: Yazume?, kelimenin tam anlamıyla Boğa Ogre anlamına gelir: Cesur Pençe): Kılıçlar düşmana işaret
yer almaktadır. Öne doğru koşar ve büyük bir darbeyle düşmanı vurur. Bu ilk olarak kılıç T kemiğini yok etmek için kullanıldı. Bu saldırı havada da yapılabilir. MANGA'da Bull Demon Manly kuponları, erken FUNumation altyazıları ve Funimation dub olarak adlandırılıyordu, bull demon bold hooves olarak adlandırıldı, ancak
denizaltının sonraki bölümlerinde Bull Demon Manly kuponları olarak değiştirildi. Usi-they, ya da gyoki, Japon folklorunda görünen boynuzlu, boğa kafalı bir yaratıktır. Zoro bu saldırıyı kullandığında, boğanın aurası arkasında gösterilir. Ichi Gorilla, Goril yok. Ichi Gorilla (剛中中中), Ichi Gorira?, kelimenin tam anlamıyla One
Gorilla anlamına gelir: zoro o Nigori-zaka için hazırlar gibi onun sol veya sağ pazı virajlı. 剛 (gori) herkül veya büyük güç anlamına gelir (kelimenin tam anlamıyla gouriki olarak okunur, ve aynı zamanda kanji olarak yazılabilir 強) olarak), kanji ise japonca şeytani isimler için kullanılır (lit. ipek/ ince / marl). Kelime oyunu tabii
ki büyük bir güç ve bir goril (güçlü bir gazlı bez kuvvet daha edebi bir çeviri rağmen). Bu ilk olarak Kaku'ya karşı kullanıldı. Manga VIS ve dabe FUNimation bir Goril denir. Ni Gorilla (中剛中中, Ni Gorira?, kelimenin tam anlamıyla Iki Goril anlamına gelir): zoro, nigori-zake için hazırlık olarak, söz konusu tekniğin devamı
olarak, sağ veya sol pazı virajlı. Yukarıdaki gibi, kelime oyunu iki güçlü bir güç ve bir goril olduğunu. Bu ilk olarak Kaku'ya karşı kullanıldı. Manga VIS ve dabe FUNimation olarak İki Goril denir. Pirate Warriors oyunlarında kullanılan bu tekniğin bir sürümü bile ring kesme enerjisi zoro etrafında çıkmasına neden olur, hangi
başlattı Nigori-zake (中剛斬), Nigori-zake?, kelimenin tam anlamıyla Iki Güçlü Eğik Çizgi Gücü anlamına gelir: Hem Iti hem de Ni Gorilla'yı kullandıktan sonra, zoro kılıçları sallar, böylece düşmana vurduklarında uçları karşılanır, ağızda ve sol elaynı seviyede kılıçlarla, ve hirame'ye benzer bir açıyla sağ ın sapı düşer.
Kelime oyunu burada nigori sake de rafine edilmemiş sake (Japon pirinç şarabı) anlamına gelir. Bu ilk olarak Kaku'ya karşı kullanıldı. Bu saldırı Bigan Kaku'yı dağıtacak kadar güçlü. Bu saldırıları kullandığında pazıları neredeyse 2 ya da 3 kat daha büyük gibi görünüyor, ki bu urouge'un kas kütlesini artırma yeteneğine
benziyor. Kolları niçin kullanırken elleri de Chopper gibi şişirilmiş. VIC mangasında buna Two Gorilla Cut, FUNimation dab'da ise Two Gorilla Slash denir. Bu tekniğin uygulanmasında, goril bir aura eşlik eder; ilk etapta o havada kullanılan, sadece korsan savaşçılar oyunları ise o yerde kullanılır. Hyukinda (豹, Hyukinda?,
kelimenin tam anlamıyla Leopard Harp Orb anlamına gelir)): zoro ileri atlar, havada dönen, onun bıçakları ile topun şeklini oluşturan. Bu temelde bir cezalandırma manevrası, bu yüzden hedef bu saldırının resmini okuyup Zoro'nun yörüngesinden çıkmayı başarsa bile, zoro onları geçerken kesecekler. Bu ilk olarak

Kaku'ya karşı kullanıldı. Manga VI olarak leopard Spinning Balls denir, ve dabe FUNimation Tek Parça: Sınırsız Macera hyokindama denir, ve DAB FUNimation leopard Spinning Shot denir. Cins veya koto (箏) geleneksel bir Japon arp, terim Kotodama (kelimelerin gücü) olarak okunabilir iken, ama kelime oyunu hyou
Kintama, leopar testisleri olarak yanlış yorumlanabilir olmasıdır. Bu tekniği kullanarak, leoparın aura zoro eşlik eder. Bazı video oyunlarında (Pirate Warriors oyunları gibi), bu saldırı görsel olarak zoro bir matkap benzer ileri dönen olarak gösterilir. Daibutsu Giri (Yap仏斬, Daibutsu Giri?, kelimenin tam anlamıyla Büyük
Buda Kesici anlamına gelir: küçük bir bina kesmek için yeterince güçlü yatay kılıç kesikleri bir dizi. Bu, Santoriu zoro'nun Yubashiri'nin kaybından bu yana kullandığı ilk yeni yöntemdir. Bu hareket dikey olarak da yapılabilir. Bu ilk sanji's Jenga Ho için bir mühimmat olarak görüldü. Bu dai (büyük) ve boots-giri (kabaca
dilimlenmiş) olarak yanlış yorumlanabilir. Vis ve DAB FUNimation'da büyük Buda Chop olarak adlandırılır. Gigant Battle 2'de bu saldırıyı Karasuma Gary ile birleştirir ve burada gerçek Daibutsu Giri ile yere ulaşmadan önce söz konusu tekniği gerçekleştirir. Yasha Garasu (叉鴉, Yasha Garasu?, kelimenin tam anlamıyla
Yaksha Crow anlamına gelir: zoro düşmana bir yuvarlanma tekerleği gibi döner, sürekli düşmana kılıç iterek. Saldırı kargaların bacakları şeklinde kesikler bırakır. Mangada, SS ve Dub şeytani Raven Denir Bu ilk Wess kolunu kesmek için kullanılan tespit edildi. Yaksha, Japonca adı kelimenin tam anlamıyla Gece Splitter
anlamına gelen Budizm'i benimseyen şeytandır (son kanji yolda çatal terimidir). Ayrıca Yata Garasu adında üç bacaklı bir karganın üzerinde bir kelime oyunu. Bu tekniği kullanırken, Yaksha'nın aurası arkasında görülür. Anime bir karga nın aurasını gösteriyor. Timeskip sonra (düzenlenmiş kaynak) Bu Dracula Mihawk ile
eğitim iki yıl sonra zoro onun Santoriu için kullanılan saldırıları gösteren bir listedir. Listelenen yöntemlerin çoğu, birkaç özel durum dışında eski saldırılarının genişletilmiş sürümleridir. Bu zaman atlamak için manga kullanılan tek adlandırılmış yöntemler olmasına rağmen, anime, zoro hala ön-zaman onun zayıf yöntemleri
kullanmak için gösterilmiştir. Handroza kemerinde gösterildiği gibi, kılıçlarını Busoshaku Haki ile doldurarak saldırıları daha da güçlendirebilir. O Santoriu Ogi kullanır: Rokudo kraken üzerinde Hiçbir Tsuji. Santoriu Ogi: Rokudo no Tsuji (中中中中中中辻, Santori ogi: Rokude no Tsuji?, kelimenin tam anlamıyla Üç Kılıç/Gizli
Beceri Bıçak: Altı Yolun Kavşağı anlamına gelir: Mihook ile iki yıllık eğitimden sonra geliştirdiği alternatif bir gizli teknik. Dikey bir dönüş yaparken vücudunu bükmeyi ve kılıçları ters s şeklinde sallamayı başarır, rakibi aynı anda altı kez o kadar hızlı keser ki hiç hareket etmez. Bu yöntem, insanın arzuları tarafından kontrol
edildiği ve fetihlerinin hayvan doğasını aşabildiği altı devleti olduğu söylenen Budizm'in Altı Yolu'ndan almıştır; Tsuji aynı zamanda ironik bir şekilde tsujigiri (kavşak/cinayet) terimiile ilişkilendirilen kavşak anlamına gelir. İlk olarak Kraken'e karşı dokunaçlarından birini kesip altı parçaya bölmek için kullanıldı. Video oyunu
One Piece: Gigant Battle! 2 Yeni Dünya, bu yöntem dikey spin ile biten, altı tekrarlayan eğik çizgi içerir. FuNimation altyazılar ve dubs, bu Üç Kılıç Stil Teknikleri denir: Crossing Six Paths, Manga VI ise' üç Kılıç Stil Crossing Six Paths' bulunuyor. Soro Kokudjo yardımıyla: Ey Tatsumaki. Kokudjo: O Tatsumaki (黒縄, Kokjo:
Tatsu Maki?, kelimenin tam anlamıyla Kalasutra: The Great Dragon Twister anlamına gelir: Zoro'nun aynı eylemi gerçekleştirdiği Tatsu Maki'nin çok daha güçlü ve etkili bir versiyonu. Bir kasırga gibi bir ejderha yaratmak için dönüyor, hem de hedefleri kesiyor, ama saldırı gerçek bir girdap gibi devam ediyor ve içine
girenleri kesiyor. Eski sürümü sadece kurbanları küçük kesim verdi ve Tekkai (kaku gibi tam potansiyeline) kırmak başardı iken, kolaylıkla kalın çelik ile bu yeni sürümü ile kesmek gibi görünüyor. Hedefleri gönderilene kadar Kokujo gibi bir tekniğin tanımına yakışır bir japonca, Budizm'deki sekiz sıcak Narak (cehennem)
seviyesinden biri olan Kalasustra'nın Japoncasi. Anime, onun giriş sonra, ejderha figürü ejderha Momonosuke şekli gibi görünüyor. Manga V olarak siyah halat Dragon Twister tarzında Üç Kılıç denir. FUNimation denizaltılar, siyah Halat Dragon Twister denir, ve Film Altın FUNimation dub, siyah halat Büyük Tatsu Maki
denir (tüm bu durumlarda olduğu gibi, kokujo kelimenin tam anlamıyla siyah bir kordon / saman ip olarak çevirir). Rengoku Onigiri. Rengoku Oni Giri (煉獄中斬, Rengoku Oni Giri?, kelimenin tam anlamıyla Ogre Cutter's Purgay anlamına gelir: zoro hala rakibinin yanında duruyor ve onları bekler Onlar Geary, çok daha
güçlü bir versiyonu. Daha sonra döner ve saldıran rakibe doğru atlar. Bu onun zaten yıldırım hızında üçlü eğik çizgi daha da ani yapmak için bir yol olabilir. Bu saldırının etkisi x şeklinde bir kan akışı bırakır ve mahalle yok güçlü bir şok dalgası oluşturur. Eski sürümü altı Hati kılıç kırabilir iken, Bu yeni sürüm kolayca
Huezuz sekiz Kılıç kırabilir (Hati'nin kılıcı çocukluğundan beri kazanamamıştır), steroid enerjisi ile son derece uyuşturucu olmuştur. İlk olarak Huzah'ı yenmek için kullanıldı. Manga VIS ve fuNimation altyazılar ve dub, onigiri Purgatory denir. Bu oni Giri zoro varyasyonlarından biridir, kendi adına gıda dayalı alternatif kelime
oyunları vardır. Ul-Tora Gary (極中中中), Uru Tora Gary?, kelimenin tam anlamıyla Extreme / Polar Tiger Avcılık anlamına gelir: Thor Gary çok daha güçlü bir versiyonu, o aynı hamle yapar, o bıçak ağzına kılıç koyar ve ileri onunla aşağı giderek salıncak. Zoro'dan doğan aura, kaplanın kafasının aurası olan orijinal Tora
Gary ile aynı gibi görünüyor. Orijinal versiyonu Nyaban Brothers veya Bay 1 gibi güçlü insan düşmanları dayanmak mümkün olsa da, bu genişletilmiş versiyonu ejderha gücü eşleşen yeteneğine sahiptir. Kelime oyunu, portmanteau ultra (Japonca'da urutora olarak telaffuz edilir) ve tora (Japonca kaplan) adıdır. İlk kez
punk hazard ejderhasına karşı görüldü. Manga VIS ve denizaltıfunimation olarak Ultra Tiger Hunt denir, ve DAB FUNimation Film Altın ultra Tiger Trap denir. zoro Peake karşı 1080 pound top kullanarak. Senhachiju Pound Ho (Japonca: 煩悩 (中中) 鳳, Senhathio Pondo Gio?, kelimenin tam anlamıyla 1080 pound gun
anlamına gelir: zoro'nun kılıçlarından birini kılıcını kılıcının omzundan yatay olarak tutarak ve daha sonra hedefe doğru sıkıştırılmış bir hava projesi spiralini fırlatan dairesel bir salıncak yaptığı 108 Pound Honun çok daha güçlü ve daha güçlü bir versiyonu. Bu yeni güçlü versiyonu büyük bir taş duvar (bu durumda, Peak)
ile kesmek için yeteneğine sahiptir. Ad, önceki sürümden on kat daha güçlü olduğunu ima eder. Bu ilkti. Peake'e karşı. MEDYADA 1080 pound Phoenix ve FUNimation altyazılarında on bin seksen kalibrelik Phoenix deniyor. Bu yöntem serisinde söz konusu kelime oyunları hala kullanılmaktadır. Pirate Warriors 2 ve 3 gibi
bazı video oyunlarında yanı sıra Burning Blood ve Jump Force gibi teknik, ikonik patlama rüzgar tüneli yerine birbirine çapraz lanmış birden fazla kılıç kesme ışınının patlamasıyla diğer varyasyonlardan farklıdır. Ichidai Sanzen Daisen Sekai ile Peaky'nin taş gövdesini ikiye böldü. Santoriu Ogi: Ichidai Sanzen Daisen
Secai界 (Santoryu Ogi: Ichiday Sanzen Daizen Skai?, kelimenin tam anlamıyla Üç Kılıç/Bıçak Sırrı Becerisinin Stili: Büyük Üç Bin Büyük Dünya): Sanzen Sekainin geliştirilmiş versiyonu. Rakibine teker teker büyük bir darbe indirer. Bu yöntem hava kemiği ile yapılabilir ve kolaylıkla katı taş büyük miktarda kesmek
mümkün. Bu ilk Peake karşı, onu cezbetmek ve son bir çizgi hareket ile onu yenmek için onun dev taş vücut birkaç kez kesme kullanılmıştır. Bu tekniği kullandığında, haki'yi kılıçüzerinde kullanarak onları daha güçlü ve saldırıyı daha da güçlendirdi. Üç bin büyük dünya, genellikle üç bin dünya ya da binlerce büyük
dünyaya kısaltılmış, Budist kozmolojiaittir. Viz manga ve FUNimation altyazılar ve dub, bir milyar kez Dünya Trichiliocosm denir. Linkler Kaynak Edit (1.0 1.1 1.2 Tek Parça Manga ve Anime - Vol. 1 Bölüm 5 (p. 19) ve Bölüm 2, Soro O Santoryu. 2.0 2.1 Tek Parça Manga ve Anime bir kullanıcı olduğunu Luffy onaylar - Vol.
47 Bölüm 452 (s. 13) ve Bölüm 346, Jigoro Luffy saldırmak için Santoriu tarzı kullanır. 3.0 3.1 Tek Parça - Vol. 81 Bölüm 807, Suntori pratik öğrenciler zoro. 4.0 4.1 Tek Parça Manga ve Anime - Vol. 1 Bölüm 6 (s. 4) ve Bölüm 3 taklit etmek için, zoro ilk Morgan liderliğindeki Marines kesmek için Suntoria kullanır. - Vol. 6
Bölüm 51 (s. 7) ve Bölüm 24, Yosaku Oni Giri zoro imza tekniği çağırır. Bir parça manga ve anime - Vol. 2 Bölüm 17 (s. 15-16) ve Bölüm 7 Zoro ilk olarak Kabaji'yi yenmek için Oni Geary'yi kullanır. Manga ve anime bir parça - Vol. 6 Bölüm 50 (s. 5-7) ve Bölüm 24, Zoro Mihawk karşı bu ilk kullanır. Manga ve anime bir
parça - Vol. 14 Bölüm 126 (s. 8-9) ve Bölüm 76, Zoro Yaki Oni Geary ile Bay 5 yendi. Manga ve anime bir parça - Vol. 40 Bölüm 387 (s. 6) ve Bölüm 273, Soro bazı Denizciler Enbima Yonezu Onlar Giri kullanır. Manga ve anime bir parça - Cilt 4 Bölüm 33 (s. 13-14) ve Bölüm 14, zoro Tora Gary ile Nyaban kardeşler
yener. Manga ve anime bir parça - Cilt 6 Bölüm 51 (s. 18) ve Bölüm 24, zoro Santoriu Ogi ile Mihawk yenmek için çalışır: Sanzen Secai. Manga ve anime bir parça - Vol. 49 Bölüm 480 (s. 13-14) ve Bölüm 373, zoro başarıyla dev kürekler vurur Sekai. Bir parça manga - Vol. 78 Bölüm 778 (s. 8), Zoro, Santoriu Ogi:Sanzen
Sekai'yi Zirveye doğru yürütür. Anime bir parça - Episode 223, Hipnotize zoro kürek karşı üçüncü kullanımı daha önce Luffy karşı Sanzen Sekai kullanır. 15.0 15.1 Manga ve anime bir parça - Cilt 10 Bölüm 85 ve Bölüm 38, zoro vs Hutchan. Manga ve anime bir parça - Vol. 50 Bölüm 484 ve Bölüm 376. Manga ve anime
bir parça - Cilt 21 Bölüm 193 (s. 15-16) ve Bölüm 118, zoro Bari vs Bay 1 Ears kullanır. Manga ve anime bir parça - Cilt 21 Bölüm 195 (s. 6) ve Bölüm 119, zoro Ghazumi Dory vs Bay 1 kullanır. Manga ve anime bir parça - Vol. 49 Bölüm 474 (s. 4-5) ve Bölüm 369, zoro kürek karşı çok daha güçlü Hyakuhachi Pound Ho
kullanır. Manga ve anime bir parça - Vol. 29 Bölüm 271 (s. 17-19) ve Bölüm 178, zoro Hyakuhachi Pound Ho ile Ohm bitirir. Manga ve anime bir parça - Vol. 39 Bölüm 371 (s. 15-17) ve Bölüm 261, zoro Gyuki ile T Bones kazanır: Yuzume No 23.0 23.1 23.2 Manga ve anime bir parça - Vol. 43 Bölüm 416 ve Bölüm 299.
Manga ve anime bir parça - Vol. 43 Bölüm 417 (s. 11-12) ve Bölüm 300, zoro Zhyo Kin Dame vs Kaku kullanır. Manga ve anime bir parça - Vol. 49 Bölüm 475 (s. 7-8) ve Bölüm 370, zoro Daibutsu Geary kullanır. Manga ve anime bir parça - Vol. 49 Bölüm 478 (s. 3-4) ve Bölüm 372, Zoro Yasha Garasu ile Terazi saldırır.
Manga ve anime bir parça - Cilt 62 Bölüm 605 (s. 13) ve Bölüm 525, Santoriu Ogi ile Kraken's eğik çizgi dokunaçları: Rokudo no Tsuji. Manga ve anime bir parça - Vol. 43 Bölüm 417 (s. 8) ve Bölüm 300, Zoro Tatsu Maki ile Tekkai Kaku kırmayı başarır. Manga ve anime bir parça - Vol. 64 Bölüm 635 (s. 7-8) ve Bölüm
555, Zoro Kokujo O Tatsumaki ile demir kabukları ile çizgi. Anime bir parça - Episode 749, Momonosuke görüntü Peseta ile zoro savaşı sırasında görülür. Manga ve anime bir parça - Cilt 65 Bölüm 646 (s. 18-19) ve Bölüm 566, zoro Rengoku Oni Giri ile Thizou ile bitirir. Manga ve anime bir parça - Vol. 66 Bölüm 656 (s. 7)
ve Bölüm 580, zoro ilk ejderha modeli karşı Ul-Tevrat Gary kullanır. Bir parça manga - Vol. 76 Bölüm 754 (s. 16), zoro Senhachiju Pound Ho ile pica keser. (düzenleme ve düzenleme kaynak) Martial Styles Catalano Deutsch İspanyolca Francois Italiano Polski Portugu's中topluluk içeriği CC-BY-SA göre kullanılabilir, aksi
belirtilmedikçe. Kaydetti.
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