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Sao episode 7 reddit

Vikipedi: makale Kılıç Sanatı OnlineSeason 2Promoction posteri anime serisi Kılıç Online II Sanatı. Menşe ülkeJaponyaNo. bölüm24Orezyginal NetworkTokyo MXOriginal sürümTemmuz 5 (2014-07-05) – 20 Aralık, 2014 (2014-12-20)Sezonun zaman çizelgesi← PreviousSword Art Online Next →Sword Art Online: Kılıç Sanatı Online bölümlerinin Alicization Listof Sword Art
Online'ın ikinci sezonu, Sword Art Online II, Seki Kawahara tarafından yazılan ve Abetz tarafından resimlenen aynı adlı ışık romanserisinden uyarlanan bir anime serisidir. Yapımcılığını A-1 Pictures'ın üstlendiği film, Yönetmenliğini Tomohiko Ito'dur. [1] [2] 5 ve 6. Bölümlerin her biri 23 dakika uzunluğundadır ve Kawahara'nın hafif romanlarını beşinciden yedinci ekçe ve cildin sekiz
bölümüne uyarlar. İkinci sezonun hikayesi, Kazuto Kirito Kirigai'nin Gun Gale Online (GGO) adlı yeni bir sanal gerçeklik oyununu oynarken, Shino Sinon Assad adlı bir kızla ittifak kurup, sanal avatarını öldürerek gerçek dünyada bir adamı öldürme yeteneğine sahip Ölüm Silahı olarak bilinen bir oyuncuyu araştırmak için bir turnuvaya girer. Kirito ve arkadaşları, Soğuk devlerin kralı
Thrym'den Excaliber'in Kutsal Kılıcı'nı almak için ALfheim Onlinea (ALO) dönerler ve Yetunheimer şehrini eski ihtişamına kavuşturarlar. Asuna, Uyuyan Şövalyeler'in lideri Yuki Conno adında bir kızla arkadaştır ve Asuna'dan birlikte son bir maceraya katılmasını ister. Ancak, Asuna daha sonra Yuki ölümcül bir hastalık muzdarip ve çok uzun yaşamıyor keşfeder. [6] Bu 24 bölümlük
dizi ilk olarak Japonya'da 5 Temmuz -20 Aralık 2014 tarihleri arasında Tokyo MX kanalında Chiba TV, TVK, Teleball, GYT, GTV, MBS, TVA, TVh, TVQ ve BS11 kanallarında yayınlandı. [7] Dizi, Aniplex'in dünya çapında bir simülasyonu olarak sunuldu. [8] Ayrıca Crunchyroll tarafından Kuzey Amerika ve dünyanın diğer bölgelerinde online simulcast yayınları için alındı. [10] Daisuki,
kullanıcıların diziyi bazı Avrupa ülkelerinde yayınlamasına izin verdi. [11] Bu dizite beş tematik müzik eseri kullanMistir. Açılışın ilk teması Air Ayoi tarafından seslendirilen Ignite'dır. [12] [13] İlk final teması Luna Aruna tarafından seslendirilen Starteardır. [12] Kalibur'un yay beri, açılış ikinci tema Cesaret, aktris Asuna Yuki, Haruka Tomatsu sesi tarafından gerçekleştirilen ve ikinci
final teması No More Time Machine, LiSA tarafından gerçekleştirilen, ve üçüncü final teması Shirushi, ayrıca LiSA tarafından söylenen. Bölüm listesinin tarihçesiWriter [a]Başlık [16]Yönetmen Orijinal Yayın Tarihi [17][b]İngilizce Yayın Tarihi [19]Ref.Story ark 3: Phantom Bullet 261The cannonTranscrypation ile: Jū no Sekai (Japonca: 銃銃界)Tomohiko ItōTomohiko Itō5 Temmuz
2014 (2014-07-05)[c]28 Mart 2015[21][22][23] Gun Gale Online (GGO) olarak bilinen yeni bir sanal gerçeklik oyunu, en yüksek puan alan XeXeplayer'ın yer aldığı streaming ile tanıtılıyor. Bir barda, Ölümcül Silah lakaplı bir raincool bir video ekranından tabancasından bir mermi ateşler, xeXeeD aniden kasılmalar ve fişi çıkarmak neden. Bir ay sonra, Kazuto Kirigaya ve Asuna Yuki
gerçek ve sanal dünyalar arasındaki farkları tartışırken, parkta takılmak. Dört saat önce, Kazuto Sejiro Kikuoka, İçişleri Bakanlığı sanal bölümü ve iletişim, tamotsu Shigemura, gerçek bir XeXeeD persona, onun avatar Ordu Guns Death tarafından vurularak öldürüldü gün sonra akut kalp yetmezliğinden öldüğünü ortaya koymaktadır çıkıyordu. Kikuoka, Death Gun'ın özellikle
profesyonel Gun Gale Online oyuncularını hedef aldığına inanarak, Casuto'ya kirito'nun rolünü tekrar üstlenmesi ve durumu soruşturması için yalvarır. Günümüzde casuto ve Asuni, Kılıç Sanatı Online'daki (SAO) Ainkrad'ın dikey yapısının uzayın zaman ve düzlem eksenini nasıl temsil ettigini anlatıyorlar. 272 Soğukkanlı keskin nişancıTranscripation: Kōri hiçbir Sogeki Shu
(Japonca: 氷中中狙)Shigeki KawaiYuki SugavaraYuly 12, 2014 (2014-07-12)4 Nisan 2015[24] GGO oyuncusu Sinon keskin nişancısı SBC Glocken'de bir yeraltı zindanına girdi, FR F2 keskin nişancı tüfeğiyle onu yenmeyi başardı ve ödülünü PGM Hécate II'yi aldı. Daha sonra filo lideri Daine ve Hippo adlı koruması bir mini tabanca ile donatılmış başka bir filo ya karşı bir pusuda
Gingrow Filosu üyesi yardımcı olur. Gingrow, Behemoth'un Hippo'yu birkaç kez vurmasından sonra ölür ve Daine, Hippo Filosu'nu yok etmek için plazma bombası kullanarak intihar eder. Sinon ve Hippo savaş alanında kalan tek kişiler olduğunda, Sinon behemoth'u keskin nişancı tüfeğiyle kırbaçlar ve gökyüzünden düşerek sol bacağında ciddi hasar görmesine rağmen shootout
zaferini kazanır. ALfheim Online 'da (ALO), Leafa, Silica ve Lisbeth canavar bitkileri yenerken, Kirito Asuni'ye bir şeyler söylemeye hazırlanıyor. 283Sposes kanTranscripation: Senketsu no Kyok (Japonca: 鮮⾎)Chironori AoyagiMunemas NakamotoJuli 19, 2014 (2014-07-19)Nisan 11, 2015 Shino Esad, Sinon gerçek bir Persona, daha sonra Shino's Shinyo arkadaşı tarafından
uyarılır. Restoranda Kyōji ile vakit geçirdikten sonra Hay evine döner ve anısını zorlarken bir kopya silah tutmaya çalışır. 11 yaşındayken, annesi öldürmekle tehdit ettiğinde, postanede hırsızı kendi tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bu geri dönüş Shino için korkunç bir panik atak neden olur. Bu arada Kirito, Asuna'ya Birkaç günlüğüne GGO. Kazuto, AmuSphere adlı yeni bir oyun konsolu
kullanarak GGO'ya girmek için hastaneye gider, hemşire Natsuki Aki ise vücudunu takip eder. Hay'in GGO Kyōji ile silah korkusu yla sürükleyici bir terapi biçimi olarak tanıştırılandığı açıktır. Shino da GGO girerken, Death Gun onun hakkında bir online sesli sohbet tartışma kulak misafiri oldu. Sinon'un fotoğrafına bakarken gülümsüyor. 294Gun Gale Online (GGO)Transkript:
Gangeiru Onrain (içinde 2014) ガ中ゲ中中中中中中中)Hidetoshi TakahashiYuki SugawaraYuly 26, 2014 (2014-07-26)Nisan 18, 2015 GGO Kirito onun avatar kadınsı niteliklere sahip olduğunu utandım olur. Şehirde dolaşır ve Sinona'yı fark eder. Turnuvanın oyuncusuna karşı bir oyuncu olan Bullet Bullets'a (BoB) abone olmak için Genel Valilik Ofisi'ne gitmesi gerektiğini açıklar.
Sinon kirito silah ve zırh satın almak için pazara yönlendirir, ama önce o daha fazla kredi kazanmak zorunda. O bir oyuncu kadar çalıştırmak ve bir eylem silahlı etiketi, bir ikramiye almak için ateş mermi kaçmak ve onun çeviklik becerileri sayesinde bunu başardığı bir kumar arcade oyunu yürüter. Kirito sonunda bir foton kılıç satın almaya karar verir ve Sinon onu bir FN Beş-yedi
yarı otomatik tabanca satın almak için ikna eder çaylak ateşli silah. Kapanmadan önce Genel Vali'nin ofisine ulaşmak için sadece 10 dakikaları olduğunu fark eden bu istasyon, yakınlarda bir kiralık istasyon fark etti. Kirito bir araba komutları ve karayolu üzerinde Sinon ile sürücüler. Sürüş yeteneklerinden etkilenen ve sergilenen Sinon, Kirito'ya daha hızlı gitmesini söyler.
305Garmats ve swordsTranscripation: Jū to Ken (Japonca: 銃a剣)Daisuke TakashimaMunemasa NakamotoAğustos 2, 2014 (2014-08-02)25 Nisan 2015[27] Kirito ve Sinon bob için kayıt için genel valilik terminalleri için zamanında geliyor. Kirito iletişim bilgilerini boş bırakır ve önceki turlarda Kendisini Sinon ile aynı blokta bulur. Önceki turlar başlarken, Kirito soyunma odasında
Sinon ile utanç verici bir olay dan sonra cinsiyetini ortaya koymaktadır, ve bu ikisi arasında bir sürtüşme oluşturur. Sinon turnuvanın kurallarını açıklıyor ve Kirito'yu final turunda görmeyi bekliyor. İkili, turnuvada Sinon'a iyi şanslar dileyen gerçek hayattaki Persona Kyōji Spiegel ile kısa bir süre karşı karşıya gelecek. Kirito rakip Ouemar karşı ilk mücadele, kirito topları saptırmak için
onun hız ve foton kılıç kullanır, başka bir oyuncu daha önce denemeyi hiç bir şey taşınır. Maçı kazandıktan sonra Kirito, ölüm silahıyla karşılaştığı bekleme alanına geri döner ve Kirito'ya gerçek anlaşma olup olmadığını sorar. Kirito Death Gun tabut gülerek katil kırmızı oyuncuların eski bir SAO lonca üyesi olduğunu itiraf ediyor. 316Vahşi doğada dedes[28]Transkripsiyon: No kettoō
(Japonca: 曠中中中中)Shunsuke MachitaniYukito KizawaAugust 9, 2014 (2014-08-09)2 Mayıs 2015[29] Death Gun bir gün Kirito'yu öldürmeyi vaat ediyor. Kirito, kendisi ve partisinin Sao'da gülen bir tabuta karşı savaştığı bir zamanı hatırlıyor ve bir arbede sırasında Kahkaha Tabut'un üç üyesini bizzat öldürdüğünü hisseder. Sinon daha sonra Kirito'nun sakatlıktan etkilendiğini
ancak kirito'ya güvenmeden önce bir sonraki maçına transfer edilir. Kirito rakibi Ginko'yu yenerken, Sinon rakibi Sting'i mağlup etti. Kirito ve Sinon yarı finalde karşı karşıya geliyor. Kirito, Sinon'a uzaktan sakince yaklaşırken, Sinon sürekli olarak şutunu kaçırıyor. O şahsen onların savaş sırasında ona karşı tutmak için değil verdiği söz hakkında onunla yüzleşir. Kirito, Sinon'a bir
düelloya, keskin nişancı tüfeğine karşı foton kılıcına meydan okuyor. Kurşununu metrelerdir ikiye böldü ve foton kılıcını boynuna dayadı. O onun ayaklarına eğilimindedir tahmin, gözlerini izlerken, onu güçlü bir şekilde şok. Onu gitmesine izin verir ve onu maçı teslim etmeye ikna eder, ama o son turda onların savaş farklı olacağını iddia ediyor. 327Ana memoriesTranscriction:
Kurenai no kioku (Japonca: Shuu WatanabeYukito Kidzawa16 Ağustos, 2014 (2014-08-16)9 Mayıs 2015[30] Kazuto'nun kız kardeşi Sguega Kirigaya evde Kazuto'ya BoB hakkında bir haber de gösterir ve Suga, Kazuto'nun ALO'dan GGO'ya geçtiğini Asuna'dan öğrenmiştir. Kirito, Suguhu'ya kendisi için endişelenmemesini garanti ediyor, çünkü GGO'daki işini bitirdiğinde ALO'ya
geri dönecek. Bu arada Kyōji, Hay'in farklı davrandığını fark eder ve Kirito'ya olan öfkesini keşfederken onu sakinleştirmeye çalışır. Kyōji ona sarılmaya çalıştığında onu iter ve reddeder. Hastanedeyken Kazuto, Akie'ye Laughter Coffin'in üç üyesini nasıl öldürdüğünü anlatır, ama O, GGO'ya tekrar girmeden önce onları korumak için öldürdüğünü hatırlarzdır. ALO, Asuna, Leafa,
Klein, Silica, Lisbeth ve Yui birlikte BoB canlı akışı izlemeye hazırlanmadan önce canavar kertenkele yenmek için çalışıyoruz. GGO'da Sinon, Kirito ile Genel Vali'de buluşur ve birbirlerine kaybetmeyeceklerini söylerler. 338Cule culTranscripation: Baretto Obu baretzu (Yap.: Hirokazu YamadaYuki Sugawara Augustust 23, 2014 (2014-08-23)16 Mayıs 2015 Kirito ölüm silahının
takma bir takma ad kisvesi altında olacağına ve turnuvayı başka bir sahne için kullanacağına inanıyor. Sinon daha sonra Kirito'nun BoB round battle royale kurallarını ve kurallarını açıklar ve önceki turnuvalara katılmamış otuz oyuncudan onun dışında üç oyuncu olduğunu söyler. Kirito dolaylı olarak Sinon'a davası hakkında itirafta Royale Savaşı sırasında Sinon, Daine'in yanı sıra
turnuvanın ilk oyuncularından biri olan Pale Rider'ı da hedef almaya karar verir. Sinon köprünün yakınında bir shearer Dyne için hazırlanırken, Kirito onu durdurur ve Daine ve Blida Rider arasındaki düello izlemek için söyler. Kirito ve Sinon, Pale Rider'ın Daine'i yenmek için akrobatik yeteneklerini nasıl kullandığına tanık olur, ancak Pale Rider aniden sessizce sersemlemiş bir
kurşun atar. Death Gun köprüde kendini gösterir ve Pale Rider bitirmek için hazırlar. Yine de Kirito, Sina'ya Death Gun'ı vurmadan önce Death Gun'ı vurması için ısrar eder. 349Yaz Tabancası Transcripation: Desu· Gan (Japonca ガ: Yoshihiko IwataYukie Sugawara30 Ağustos 2014 (2014-08-30)30 Mayıs 2015[32] Sinon Death Gun'ı vurmaya çalışır, ancak bir kurşundan kurtulur ve
Soluk Süvari'yi silahıyla öldürür. Asuna, Lifa, Klein, Silica, Lisbeth ve Yui de Death Gun gülen tabutun bir parçası olduğunu anlıyoruz. Haylon, Death Gun'ın nehirde su altında seyahat ettiği nesle, Kirito ise Ölüm Silahı'nın kuzeye doğru ilerlediğini söyler. Asuna cevaplar için Kikuoka bulmak için ALO çıkar. Kirito ve Sinon nehrin sonuna ulaşır lar ve diğer iki birinci turnuva oyuncusu,
Silahşör X ve Sterne'i bulmaya çalışırlar. Silahşör X'i stadyumda bulurlar ve ayrılmaya karar verirler ama Sinon onun yerini almadan önce aniden sersemletici bir kurşun sıkmış. Sterben olarak keşfedilen ölümcül silah ortaya çıkar ve onu öldüreceğini ilan eder. Death Gun, 11 yaşındayken postanede bir hırsızı öldürmek için kullandığı tabancanın aynısı olan Type 54 tabancasını
çıkardığında şok oldu. 3510 Ölüm chaserTranscripation: Shi no cuigeki sha (Japonca: 死中中中者)Makoto Hoshinomas NakamotoEylül 6, 2014 (2014-09-06)6 Haziran 2015[33] Kirito ölüm silahı yakalar, bir keskin nişancı tüfeği ile onu yaraladı ve onu el bombası dumanı ile kovalayan. Kirito, Sinona'yı bir araba kiralama istasyonuna ve araba lı komutanlara taşır ve ona onu
kullanılamaz hale getirmek için tek işlevsel mekanik atı kaldırmasını söyler. Ancak Sinon, Ölüm Silahı'nın mekanik atı yakalayıp kontrol altına almasını sağlayan psikolojik travma nedeniyle tetiği çekemez. Bir sonraki kovalamaca sırasında Death Gun, Kirito ve Sinona'yı silahıyla vurur ve ikincisini dehşete düşürer. Sinon ölüm silahını vurmaya çalıştığında Kirito tetiği çekmesine
yardım etmek zorunda kalır. Atış Ölüm Silahı'nı kaçırırken, kamyonun yakıt tankına çarpar ve ölür ve Ölüm Silahı'nı atını terk etmeye zorlar. Kirito ve Sinon çöle kaçarlar ve orada bir süre üstünü örtecek bir mağara bulurlar. Kirito, Silahşör X'i yendiğini ve Sinon'u ölüm silahından kurtarmadan önce silahını aldığını açıkladı. Kirito, Sinon'a ölüm silahıyla tek başına yüzleşerek hayatını
çöpe atmamasını söyler. Her biri itiraf ediyor. geçmişte öldürdükleri travmatik anılar. 3611 Olmak ne demek Tsuyosa no Imi (Japonca: 強Japonca) Daisuke TakashimaMunemasa Nakamoto13 Eylül 2014 (2014-09-13)13 Haziran 2015[34] Kirito, Sinon'a travmatik anılarının ağırlığını bir kapanış aracı olarak kabul etmeye çalıştığını söyler. Kirito ve Sinon, Death Gun'ın sanal dünyada
bir oyuncuyu nasıl vurabileceğini ve gerçek dünyada aynı oyuncuyu nasıl öldürebileceğini anlamaya çalışıyorlar. Death Gun'ın, terminallerde oyuncuların iletişim bilgilerini aramak için kamuflaj mantosu kullanmış olabileceği görüşüne sahiptirler, ki bu görgü kuralları nın ve mahremiyetin ihlalidir. Ancak Kirito, Death Gun'ın sanal dünyada bir oyuncuyu vurduğu ve diğerinin gerçek
dünyadaki bir oyuncuyu kehribar enjekte ederek öldürdüğü iki kişi olduğunu anlar. Kikuok'un ALO'su Chrysheight olarak girer ve bu da Asuna, Leafa, Klein, Silica, Lisbeth ve Yui'deki mevcut durumu doğrular. Kirito'nun bu görevi üstlendiği için üzgün olsalar da, onların bu davaya karışmalarını istemediğini anlarlar. GGO'da Kirito ve Sinon, Kirito'nun hem yem hem de Sinon'un
sürpriz bir saldırı olarak eylem inisiyatifini ele alıyor. 3712Cula phantomTranscripation: Maboroshi no jūdan (Japonca: 幻中銃)Hiroshi Kimura Yukito KizawaEylül 20, 2014 (2014-09-20)Haziran 20, 2015 [35] Yirmi dört oyuncu ölü ve beş canlı oyuncu ile, Kirito daha fazla İntihar Gun suç ortakları gerçek dünyada cinayet işleyen olabileceğini düşündürmektedir. Kirito ve Sinon,
Yamikaze'nin Ölüm Silahı'nın başka bir hedefi olabileceğine inanıyorlar. Bir manzara var, Kirito yem olarak çöle gider ve ya Yamikaze ya da Death Gun'Un ona saldırmasını bekler. Kirito, Yamikaze'nin ona yaklaştığını hisseder ama Ölüm Silahı, Kirito'nun saçlarından kaçarak bir kurşun atar. Yamalikze saklanmaya çalışır ancak Sinon, Kirito'yu korumak için Yamalikadze'yi öldürür.
Death Gun sonra Sinon onu hedef olduğunu fark eder ve birbirlerine bir mermi ateş, Sinon onu teleskopik görme pahasına Death Gun keskin nişancı tüfeği yok eder. Ancak, Kirito ölüm silahı vurmak üzere olduğu gibi, ikinci tüfeğinin kalıntıları ndan estoke çeker ve saldırı direnir. İki karşılıklı hakaret ve tehditten sonra Death Gun, Kirito'ya ezici bir hızla saldırı başlattı. 3813Fantom
bulletTranscripation: Fantomu Baretto (içinde ァ中中中中中)Shigeki KawaiYukito Kizawa27 Eylül, 2014 (2014-09-27)27 Haziran 2015[36] SAO'da gülen bir tabuta yapılan baskın öncesinde ki bir sorgulamayı hatırlatan Kirito, death gun'ı sonunda Gülen Tabut'un ikinci komutanı olan Kırmızı Gözlü XaXa olarak tanıdı. Sinon bir oyalama olarak mermi yolunu oluşturur ve Kirito XaXa
ateş etmek için silahını çeker, ikinci onun kamuflaj manto kullanarak savunmasız hale. Bu Kirito'nun XaXa'yı ikiye böldük için tüm iradesini kullanmasına izin verir, ama Xa ona savaşlarının bitmeden önce bitmediğini garanti eder. Kirito ve Sinon birbirlerine gerçek isimlerini ifşa ederler ve bob'u bir el bombası kullanarak oyunda çifte intihar ederek bitirmeyi kabul ederler. Sistemden
ayrıldıktan sonra Hay, kendisine romantik gelişmeler yapan Kyōji'yi ziyaret eder. O dokunuş çeker ve ikinci bir suç ortağı olarak kendini ortaya koymaktadır. Kyōji hay başlar, Kazuto kapıdan patlar ve Kyōji saldırır. 3914Bir küçük adımTranscripation: Chisana Hippo (Japonca: Tomohiko ItōYukie SugawaraEkim 4, 2014 (2014-10-04)11 Temmuz 2015'te Kyoji, Kazuto'yu şırıngayla
göğsünden vurmayı başardı, ancak Shino Bashes Kyoji, Kazuto'nun göğsünde hala bir şırıngadan koruyan bir hastane elektrodu olduğunu öğrenmeden önce bir stereo oyuncuyla baygındı. Daha sonra, Hay yine Enda, Hay bir çoğaltma pneuh silah işaret ama mermi geri çekemez tarafından alay edilir. Tire silahı The End'den alır, güvenliği çıkarır ve silahı The End'e geri vermeden
önce boş bir soda ateşler ve korkusunu yendiğini kanıtlar. Kazuto, Hay'i alır ve Kyōji ve kardeşi Soichi Shinkawa'nın hem gerçek hem de sanal dünyalarda oyuncuları öldürmek için birlikte çalıştıkları Death Gun olayını bildirmek için Kikuoku'yu görmeye götürür. Daha sonra Kirito ve Hay, Andrew Gill Agil Mills'e ait bir kafede Asuna ve Rica Shinozaki ile buluşacak. Kirito, Asuna ve
Ricky'ye geçmişini anlattığını açıkladıktan sonra Shino, soygun sırasında postanede eski bir iş arkadaşı olan ve o sırada dört yaşındaki kızı Mizue ile hamile olan Sachcho Ozawa ile tanışacak. Hay sonunda mutluluk gözyaşları dökerek kurtardığı hayatta bir son bulur. 39.514.5DebriffingN/AN/AOctober 11, 2014 (2014-10-11)N/A[38][39] Bu bölüm, Sinon çevresinde kronolojik olarak
dönen tüm olayları tekrarlar. Yan Hikaye 1: Kalibur 4015Color LakeTranscripation: Mizūmi no joō (Japonca: Shuu WatanabeAtsushi TakayamaMunemas NakamotoOKober 18, 2014 (2014-10-18)18 Temmuz 2015[40] GGO olayından bir ay sonra, Kirigaya'dan Sugaga Leafa kardeşi Kazuto Kirigaya'ya, ALO'da Jötunr'da bulunan yüzen bir zindanda keşfedilen efsanevi konu Kutsal
Kılıç excaliber hakkında bir haber makalesi gösteriyor. İki asun Yuki mitingi, Shinon Assad's Hay, Ryotaro Klein Tsuboi, Keiko Silica Ayano ve Rika Lisbeth Shinozaki birlikte Excaliber kurtarma misyonu için hazırlamak. Yutunheimer'a gizli bir geçitten girerler ve uçan denizanası filini anımsatan şeytani bir canavar tanrının İnce, dost canlısı canavarını kullanarak zindana doğru
uçarlar. İnsana benzer bir şeytani tanrı canavarının kötü bir canavar tanrının canavarını katletmesine yardım eden oyunculara tanık olurlar. Aniden, Urdre, gölün kraliçesi, arkalarında görünür ve katliam Thrym, kral tarafından emredildi açıklar Excaliber'i Urðr's Spring' e atan ve Yetunheimer' in daha önceki yeşil dünyasını buzlu bir çorak araziye dönüştürmeye zorlayan Giants.
Onlardan Excaliber'i zindanın dibinden çekmelerini ister, Thrymheim'ın ters dönmüş buz piramidi, canavarın tüm kötü tanrı canavarları öldürülmeden önce. 4116Dlerin CoolTranscripation: Kyojin no Ō (Japonca: 巨中中中)Hidetoshi TakahashiMunemas Nakamotoriosozuke SuzukiEkim 25, 2014 (2014-10-25)25 Temmuz 2015[41] Thrymheim girişinde grup, Thrym'in Alfheim'ı işgal
etmesini önleme ve felaket bir ragnarok olayını tetikleme arayışında başarılı olmaya kararlıdır. İkinci katın sonunda, silahlarını çalıştırarak iki minotoru ortadan kaldırmak için temel sihri kullanıyorlar. Üçüncü kattaki dev böceği yendikten sonra, buz kafesinde kilitli bir kadınla karşılaşırlar ve bunun bir tuzak olabileceği korkusuna rağmen Klein onu kurtarmak için buz kafesini yok eder.
Kirito isteksizce Freya tarafından tanınan bir kadının gruba katılmasını kabul eder. Asuna suçlandıktan ve Freya grubun sağlığını güçlendirdikten sonra patronun odasına altınlarla dolu girerler ve Orada Thrym tarafından karşılanırlar. 4217ExcalyberTranscripation: Ekusukyaribā (Japonca: Hirokazu YamadaYuki SugawaraNember 1, 2014 (2014-11-01)1 Ağustos 2015'te grup
Thrym'e karşı savaşa girer ve onu saldırılarıyla sersemletirir. Bir altın yığınının ortasında Kirito altın bir çekiç bulur ve onu Freya'ya atar. Grup Thor yardımıyla bir kez tekrar treme kazanır, Klein altın bir çekiç Mjölnir vererek. Merdivenler açılır ve son kata çıkar, Kirito büyük bir çabayla kılıcı buzdan çıkarır ve zeminin inmesine ve üzerine düşmesine neden olur. Thin onları kurtarmak
için geldiğinde, Kirito onun ağır öğe ağırlığı nedeniyle bir parçası içine Excaliber atmak zorunda kalır, ama Sinon onu almak için onu yay ve ok kullanır. Sonuç olarak, Yutunheimer gençleşmiş ve tatlı su ve otlar ile doldurulur. Urdre ve kız kardeşleri Verdanda ve Skuld görünür ve Yetunheimer'ı kurtardıkları için onlara teşekkür eder, urdre Kirito Excaliber'i ödüle balmıştır. Gerçek
dünyada, Kazuto, Suguha ve Shino, Yui'nin gerçek dünyayla etkileşimkurmasını sağlayacak bir mekatronik projesi için görsel-işitsel iletişim sondasını test ediyorlar. Daha sonra, grup arayışının tamamlanmasını kutlamak için yemek yer. Yan Hikaye 2: Anne Rosario 4318Sol HouseTranscripation: Deniz No Ie (Japonca: Japonca: Japonca: Japonca: Japonca: Japonca: Japonca:
Japonca)KosayaMunemasa NakamotoKasım 8, 2014 (2014-11-08)8 Ağustos 2015[43] Kazuto Kirito Kirigai ve Asuna Yuki Ainkrad'daki zamanlarını hatırlarken, Andrew Gill Agil Mills, Yeni Aincrad'da 30. arkadaşları Kirito ve Asuna'nın yardımıyla 21. Gece Asuna zecken (veya Mutlak Kılıç) adlı bir namağlup oyuncu hakkında konuştu kim meydan ve 24 katta adada birçok oyuncu
yendi. Rika Lisbeth Shinozaki, Keiko Silica Aiano ve Sugaga Lifa Kirigai, Zecken'in öğrendikleri hakkında bilgi paylaşırlar ve Kirito'nun bile geçmişte Zecken tarafından mağlup edildiğini belirtirler. Lisbeth, Asuni'ye Zecken'in SAO'dan sağ kurtulan biri olmadığını çünkü Kirito'nun ikili tekniğini zecken'e sahip olmak için kaybettiğini söyler. 4419Zecken (mutlak kılıç)Transkripsiyon:
Zecken (Japonca: 絶剣)Shigeki KawaiMunemas NakamotoNember 15, 2014 (2014-11-15)15 Ağustos 2015 Asuna, ALO'dan emekli olur ve asuna'nın eğitimiiçin büyük ilgi gösteren annesi Kyuko Yuki ile yemek yerek başarılı bir kariyer ve müstakbel kocası olmak için üniversiteye gitmesini ister. Cuco, Kazuto'nun elverişsiz olduğunu söylediğinde Asuna dışarı çıkar. Odasında,
Asuna, sanal dünyada güçlü olmasına rağmen, o gerçek dünyada güçsüz hissediyor şefkat. Ertesi gün Asuna, Zecken'le ilgili ilk izlenimlerini paylaşan Kirito ile buluşmak için 24. Asuna adasında Zecken aslında Yuki Conno adında bir kız olduğunu keşfeder. Düello sırasında hem Asun hem de Yuki, orijinal kılıç becerilerini kullanarak saldırıları engelleyip birbirlerine yumruk atabiliyor
ancak Yuuki, Asun'u yenmeden önce saldırısını durdurur. Kavgadan memnun olan Yuki, Asun'dan yardım ister. 4520Özel KnightsTranscripation: Surping Naitsu (Japonca: 中中中ピ中中中中中)Un KokusaiMunemasa NakamotoRyôsuke SuzukiKasım 22, 2014 (2014-11-22)22 Ağustos 2015 [45] 27. 27. kattaki patronu tek başlarına kazanmak için Asuna'nın yardımına ihtiyaçları var,
böylece kıştan sonra birlikte macera yaslayacaklar. Ancak Kyoko, Asuna'yı zorla ALO'ya kaydettirecek. Ertesi gün, Asuna ve Uyuyan Şövalyeler 27. Yenilgiden sonra Asuna, Uyuyan Şövalyeler'e karşılaştıkları oyuncuların bir çoğunun baskın patronları konusunda uzmanlaşmış izciler olduğunu bildirir. Patronun odasına döndüklerinde, parti baskınının çoğu geçmelerine izin
vermeden kapıya gidiyor. Asuna, Yuki'nin kendi görüşlerini almak için savaşması gerektiğini beyan ettiğinde ilham alır. Raid parti takviye geldi, ama Kirito Klein takviye yi engellemek için düşüyor. 4621Memorial Of FenceTranscripation: Kenshi merhaba değil (Japonca: 剣Japonca)Yasuyuki FuzeAtsushi TakayamaMunemas NakamotoNember 29, 2014 (2014-11-29)29 Ağustos
2015[46] Kirito ve Klein baskın partisinin desteğini devralırken, Auna ve Uyuyan Şövalyeler baskın partisinin desteğini alırlar. Patronun odasında, Asuna ve Uyuyan Şövalyeler dört kollu dev ile tekrar mücadele ediyor ve Asuna dört soluklu devin göğsündeki mücevherin onun zayıflığı olduğunu öğrenecek. Yuki atlamak için bir basamak olarak Tucci'nin sırtını kullanır ve mücevheri
yok etmek için kılıç yeteneğini kullanır, böylece dört kollu devi yok eder. Görev sona erdiğinde, Uyuyan Şövalyeler Asuna'nın kulübesinde bir kutlama yapmayı kabul ederler. Kutlamalar sırasında Asuna, Yuki'ye Uyuyan Şövalyeler'e katılıp katılamasa bile grubun baharda dağılmasıyla reddeder. Zemin kattaki eskrim anıtına gidip arkalarında büyük bir taş tablete isimleri kazınarak
fotoğraf çektirmeye giderler. Yanlışlıkla ablası olarak Asuna atıfta, Yuki aniden ağlamaya başlar ve aniden kapalı oturum açar. 4722 Yolculuğun sonuTranscripation: Tabiji nefret yok (Japonca: 旅2014(2014-12-06)12 Eylül 2015,[47] Üç gün sonra Sioone, Asuni'ye Uyuyan Şövalyeler'le kendi iyiliği için buluşmayı unutmasını söyler. Okuldan sonra, Asuna Kazuto ile tanışır,
medicuboid adlı sanal gerçeklik oyun konsolu klinik deneylerden geçmektedir bir hastaneye adresi verir. Hastanede, Asuna Yuki'nin birinci basamak hekimi Dr. Kurahashi ile tanışır ve Medicuboid'in ölümcül bakımdaki hastalar için tasarlandığını ve Yuki'nin annesinin doğum komplikasyonları sırasında kan nakli nedeniyle enfeksiyon nedeniyle AIDS'ten muzdarip olduğunu açıklar. O
steril bir odaya daha fazla enfeksiyon riskini önlemek için konuldu ve kalıcı olarak üç yıl boyunca Medicaid bağlı ydı. Asuna, Yuki'nin çok uzun yaşamadığını öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulur ancak Yuki Medicuboid aracılığıyla Asuna ile sohbet eder ve Asuna'yı duyup göremediğini kontrol eder. Oyuna girmek için yan odada AmuSphere kullanan Asuna, Yuki ile ALO'da ilk
tanıştığı noktaya koşar. Yuuki, Uyuyan Şövalyelerin ölümcül tıbbi bakımda yatan hastalar olduğunu ve Yuki'nin yakın ölümünden önce son bir görevi tamamlamalarına yardım etmeleri için Asuna'ya ihtiyaç duymalarının sebebinin bu olduğunu ortaya çıkarır. 4823 Rüya BaşlangıçTranscripation: Hajimara olmadan Yume (Japonca: Shigeki KawaiYuki SugawaraDecaber 13, 2014
(2014-12-13)Eylül 19, 2015[48] Asuna gün için okula devam Yuki deneyimi vermek için troublesace bir görsel-işitsel sonda alır. Yuki, Asuna'dan onu görmek için eski eve götürmesini ister. ev yakında yıkılacak gibi. Yuki, annesinin Asuna'nın kendi annesiyle ne gibi duygular beslediğini anlamadığını söylüyor. Yuki, Asuna kadar güçlü olduğunu inkar etse de, Yuki duygularına karşı
dürüst olduğunu söylüyor. Yuki'nin tavsiyesine göre Asuna eve gider ve Cuco'yu ALO'ya girmeye ikna eder. Kar yağarken kütük evinde, Kyoko ailesinin onunla gurur duyduğu nu ve Cuco'nun her zaman geri dönmesi için evlerini korumak istediklerini hatırlıyor. Sonra Asuna hayatın sadece kendiniz için bir şeyler yaptığını gösterir, ve başkalarının mutluluğu da bir mutlu yapabilirsiniz.
Ertesi sabah Cuco, Asuni'ye özverili bir hayat yaşayacak kadar güçlü olduğunu söylüyorsa kendini kanıtlaması gerektiğini söyler. 4924 Mats RosarioTranskryptsia: Mazazu Rosario (Japonca: Tomohiko ItōTomohiko Itō20 Aralık 2014 (2014-12-20)26 Eylül 2015[49] Birkaç ay sonra, Asuna Kurahihaslardan Yuki'nin durumunun bozulduğuna dair acil bir bildirim alır. Asuna hastaneye
koşar ve Kurahashi'den Yuki'ye son bir kez daha dokunmasını ister. Asuna, Yuqi'nin orijinal kılıç yeteneğini içeren bir parşömen oluşturduğu adada Yuki ile tanışır ve onu Asuna'ya verir. Yuki ve Asuna'nın tüm dostları ve müttefikleri yuki'yi son anlarında görmeye gelirler ve Yuki'nin ölmeden önce tüm sevdiklerinin ona gelmesini istemesini yerine getirirler. Panache sonra, Yuuki
Asuna Si-yun An, akut lenfoblastik lösemi için başarılı bir tedavi sonrasında hastaneden taburcu edildi Sioux gerçek hayattaki bir persona karşılamaktadır. Asuna ve Si-ain, Yuki'nin katkıları sayesinde Kazuto ve Kurahashi'den tıbbi teknoloji amaçlı görsel-işitsel bir iletişim sondası kullanma fikrini öğrenirler. Asuna Medicuboid tasarımları hayırsever Rinko Koujiro, SAO ile bir olay
sırasında Akihiko Kayaba izlenen bir doktor geldi şaşırır, böylece Akihiko Medicuboid mucidi oldu. Kazuto ve Asuna, sanal dünyanın gerçek dünyada onlardan nasıl yararlandığını tartıştıktan sonra piknik fotoğrafı için arkadaşlarına katılıyor... Kılıç Sanat Offline II başlık Japonya'da 1Mech sanat çevrimdışı iki 1Transcripation ile paketlenmiş: Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono Ichi (Japonca:
中中中ど中中中中中 · 2Mech Art Offline Two 2Trans cripation: Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono Ni (Japonca: 中中ど中中中中中中中中中中中中) 3Mech Art Offline İki 3Transcripsy: Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono San (Japonca). :ど 4Mech Art Offline Two 4Transcripation : Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono Shi (Japonca ど中中中中中·中中中中中) 5Meech Art Offline Two 5Transcripation: Sōdo
Āto Ofurain Tsū Sono Goo ど 6Mech Art Offline Two 6Transcripation: Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono Roku (Japoncaど) 7Mech Art Offline Two 7Transcripation: Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono Nana (Japonca: Japonca: Japonca: Japonca: 中中ど中中·中中中中中中中中中中中中 : 2 ) 8Mech Art Offline İki 8Transcripation: Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono Hachi (Japonca: 中中中ど中中中中中中
中 · 中中中中中中中中 8)9Mech Art çevrimdışı iki 9Transcripation: Sōdo Āto Ofurain Tsū Sono Kyuu (Japonca: 中中ど中中中中··)'ın medya açıklaması Bu bölümün genişletilmesi gerekir. Buna ekleyerek yardımcı olabilirsiniz. (Temmuz 2019) Japon sürümü Aniplex (Japonya, bölge 2) Volumetrik bölüm Blu-ray ve DVD çıkış tarihi Volume 1[50] Ekim 1-3, 2014 Cilt 2[51] 4-6 Kasım
2014 2014 Cilt 3[52] 7-9 Aralık 2014 Cilt 4[53] 10-12 Ocak 2015 Cilt 5[54] 13-14,5 Şubat 25, 2015 Cilt 6[55] 15-17 Mart 25, 2015 2015 Cilt 7[56] 18-20 Nisan 22, 2015 Vol. 8[57] 21-22 Mayıs 27, 2015 Cilt 9[58] 23-24 Haziran, 2 015 2015 Notlar ^ Dasiki gibi bazı akış platformlarında, Bölüm 14.5, bir sistem sınırlaması nedeniyle bir numaralı salgını diğerlerinden daha yüksek olarak
işaretledikten sonra tüm bölümlerle birlikte 15 olarak etiketlenmiştir (15. bölüm #16 olarak işaretlenmiş gibi). Bu Cumartesi 11:30 JST prömiyeri. [18] İlk bölüm, 29 Haziran ve 4 Temmuz 2014 tarihleri arasında abd, Fransa, Almanya, Hong Kong, Tayvan, Kore ve Japonya'da düzenlenen özel etkinliklerde gösterildi. [18] Referans «STAFF / CAST Phantom Bullet 中中中中中·
Japonca). Anipleks, ne kadar çok şey var? 2014-05-05 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. Scott Green (16 Nisan 2014). 1990'larda bir kriz vardı. 2014-04-19 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. 2008 Anime Haber Ağı. 16-Mar-2014 2014-04-09 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. Hayalet Japonca).
Anipleks, ne kadar çok şey var? 2014-05-05 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. 2008 yılında,
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 2014-10-06 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. 20080 yılında 20080 8 8, 20080
Aniplex. 2014-10-07 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. Erişim tarihi: 2014-05-2014 Anipleks, ne kadar çok şey var? 2014-10-06 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. 2008 Anime Haber Ağı. Mayıs 2, 2014. 2014-04-24 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs Scott Green (20 Nisan 2014). 2008'de Crunch. 2014-05-05
tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. Macias, Patrick (22 Mayıs 2014). 2008'de Cruncher. 2014-05-23 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 23, 2014. 2008 Anime Haber Ağı. 18-Mayıs-2014 2014-05-21 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 24, 2014. ^ a b TEMA ŞARKISI PhantomBullet (Japonca). Anipleks, ne kadar çok şey
var? 2014-05-22 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 22, 2014. 2008 Anime Haber Ağı. 18-Nis-2014 2014-05-21 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 14, 2014. 2008 Anime Haber Ağı. Mayıs 2, 2014. 2014-05-05 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 5, 2014. ^ Daisuki.net - 【DAISUKI.net SIMULCAST bölüm güncellemeSI Kılıç... -
Facebook. facebook.com. Erişim tarihi: 4 Ekim 2015. 2008 yılında Hulu. 2014-10-12 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 26, 2014. Medya Sanatları Veritabanı 中中 中中 199 中0s ve 中中中中. Kültürel konularda ajans. 2016-08-14 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2016. 2008 yılında, 2008 Anime Haber Ağı. 17-Mayıs-2014 2014-05-18
tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 17, 2014. 2008 yılında Tv Rehberi. 12 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2014. 2008 yılında 2008中 2007中中中中中中 2007. 2014-05-18 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: May 17, 2014. 2008 Anime Haber Ağı. 2018-12-06 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat
2019. ↑ «中中中中中中中·中中中中中中中中中中中中中中中中I模 ワ̇中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中! ‧SAOどピII中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
中中 Dengeki Online. 29-Haz-2014 2014-07-07 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2014. STORY Phantom Bullet (Japonca). Anipleks, ne kadar çok şey var? 2016-03-31 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2016. STORY Phantom Bullet (Japonca). Anipleks, ne kadar çok şey var? 2016-03-14 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi:
31 Mart 2016. STORY Phantom Bullet (Japonca). Anipleks, ne kadar çok şey var? 2016-03-14 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2016. STORY Phantom Bullet (Japonca). Anipleks, ne kadar çok şey var? 2016-04-26 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2016. Erişim tarihi: 2014-05-27. (японською мовою). Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-
03-14 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ Нтерактивнь медьа comcast. У 2008 роцу 2008 року 2008 року XFINITY TV Go. Процитовано 4 жовтня 2015. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-14 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів
оригіналу за 2016-03-14 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-14 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-14 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中
Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-14 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-04 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-04 . Процитовано 31 Mart
2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-04 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-04 . Процитовано 31 Mart 2016. У 2008 році 2008 року 2008 року 200 Дорослий плавати. Архів оригіналу за 2015-10-04 .
Процитовано 4 жовтня 2015. ↑ «STORY Phantom Bullet 中中中中 Online» (японськоь мововов) Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-03 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY 中中中中 Online» (японськоь мовоц). Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-04 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY 中中中中 Online» (японськоь мовоц). Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-
03-04 . Процитовано 31 Mart 2016. ↑ «STORY 中中中中 Online» (японськоь мовоц). Аніплекс. Архів оригіналу за 2016-03-04 . Процитовано 31 Mart 2016. У 2008 року Kapı Yani 2008 року 2007 року 2007 року 2007 року 2007 року 2007 року 2007 року 2000 7 року 2 0007 року 20n Onla 07 року 10000000000000000000000000000000000000 0000000 0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Архів оригіналу за 2016-03-31 . Процитовано 31 Mart 2016. У 2008 року Kapı Yani 2008 року 2007 року 2007 року 2007
року 2007 року 2007 року 2007 року 2000 7 року 2 0007 року 20n Onla 07 року 10000000000000000000000000000000000000 0000000 0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Архів оригіналу за 2016-03-01 . Процитовано 31 Mart 2016. У 2008 року Kapı Yani 2008 року 2007 року 2007 року 2007
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