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Romantiske mangapiger Christopher Hart Hent PDF Forlaget skriver: I Japan har romantisk manga været den
mest populære genre i mange år, og tendensen er begyndt at sprede sig til resten af verden De romantiske
mangaserier er fyldt med teenagepiger, hvoraf mange er storøjede shojo-piger. Der optræder også voksne i
serierne - ikke mindst de flotte bishiefyre, som alle pigerne er vilde med.
Denne bog viser dig i detaljer, hvordan du tegner bishie-figurerne. Bogen vil hjælpe dig til at forstå de
grundlæggende teknikker og gøre dig dygtigere til at tegne. Tegningerne i bogen er tegnet i den autentiske
japanske stil. Romantiske Mangapiger er også en idébog. Den indeholder masser af idéer til historier og
figurer, og du kan hente inspiration til at skabe dine egne figurer - og hvis du har ambitioner - din egen
serie.
Christopher Harts populære tegnebøger er trykt i over to millioner eksemplarer. Hans bøger er oversat til
sytten sprog.

Forlaget skriver: I Japan har romantisk manga været den mest
populære genre i mange år, og tendensen er begyndt at sprede sig til
resten af verden De romantiske mangaserier er fyldt med
teenagepiger, hvoraf mange er storøjede shojo-piger. Der optræder
også voksne i serierne - ikke mindst de flotte bishiefyre, som alle
pigerne er vilde med.
Denne bog viser dig i detaljer, hvordan du tegner bishie-figurerne.
Bogen vil hjælpe dig til at forstå de grundlæggende teknikker og
gøre dig dygtigere til at tegne. Tegningerne i bogen er tegnet i den
autentiske japanske stil. Romantiske Mangapiger er også en idébog.
Den indeholder masser af idéer til historier og figurer, og du kan
hente inspiration til at skabe dine egne figurer - og hvis du har
ambitioner - din egen serie.
Christopher Harts populære tegnebøger er trykt i over to millioner
eksemplarer. Hans bøger er oversat til sytten sprog.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

