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Chapter 1 : Let Me Tell You a Story: BOOK REVIEW : SIMPLE THINKING ABOUT BLOOD TYPE
Simple Thinking About Blood Type 2 adalah kelanjutan komik pertamanya yang mengilustrasikan berbagai macam sifat
setiap golongan darah. Jika buku pertamanya mengupas setiap golongan darah satu-persatu, di buku kedua ini
komikusnya memposisikan setiap golongan darah dalam situasi-situasi tertentu - dan menggambarkan bagaimana
reaksi masing-masing golongan darah.

Buku ini pas banget buat kalian yang suka baca karakter sifat orang, banyak banget benernya!! Semuanya deh
bisa kalian cari tahu di buku ini. Saya pikir ini novel! Jadi saya beli juga sekalian 2 buku. Eh, setelah
penelusuran lebih lanjut, ternyata selain ini bukan novel, tapi ini nonfiksi dan komik! Jadi dalam komik ini ada
4 sekawan yang bisa di identifikasi sebagai pria yang memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Jadi kita
sebagai pembaca di berikan wawasan tentang golongan darah berdasarkan tingkah laku ke empat pria ini. Si A
yang prepare. Si B yang selaw. Si O yang suka menunda-nunda. Dan AB yang congkak. Bukan hanya tingkah
laku mereka berempat yang ada dalam buku ini. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika orang-orang
yang berbeda golongan darah disatukan dalam satu ruangan. Lalu entah karena kehabisan bahan atau apa,
second half buku ini kemudian menganalisis golongan darah para panglima Korea terdahulu. Dan terakhir
sekaligus penutup , yaitu berlembar-lembar diary penulis yang berbentuk komik tentang kehidupannya yang
tidak ada hubungannya dengan golongan darah. First half bukunya bagus, saya jadi tahu karakter umum orang
bergolongan darah tertentu. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menjadi acuan, karena anehnya saya yang
bergolongan darah O ternyata memiliki beberapa sifat B dan AB, mungkin karena ibu saya yang B? Kemudian
sodara-sodara, tidak diperkenankan untuk menjudge seseorang hanya berdasarkan golongan darahnya saja.
Karena kepribadian seseorang itu terbentuk atas beberapa faktor. Misalnya lingkungan, pendidikan, orang tua,
teman sepermainan, dan lain sebagainya. Jadi tidaklah sopan ketika kamu bertemu seseorang dan langsung
bertanya "kamu golongan darahnya apa? Kita semua punya banyak perbedaan, saya yakin itu. Perbedaan
golongan darah hanya satu dari sekian banyak hal. Tapi justru perbedaan itulah yang menyatukan kita. Bahkan
Squidward saja bosan tinggal di tempat yang semua orang serta rumahnya mirip dan terus menjalani
kehidupan monoton. Bahkan Squidward pun membutuhkan Spongebob dan Patrick untuk ikut mewarnai lukis
kehidupannya. Meskipun ada seseorang yang kalian benci, kalian seharusnya juga bersyukur masih punya
pelampiasan jika sedang kesal. Dan bersyukur masih karena berkat orang yang kalian tidak suka itu, rasa
persaingan dalam diri kalian semakin besar, menjadikan hidup kalian membara laksana neraka. Seperti yang
saya bilang, first halfnya bagus meskipun ada beberapa yang belum bisa saya pahami. Tapi ketika masuk ke
analysis golongan darah jendral, saya mulai bosan. Menurut saya tidak ada hubungannya, pertama. Dan tidak
nyambung, ketiga.
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Simple Thinking About Blood Type ini terdiri dari 4 bagian, yaitu mengetahui sifat seseorang dari golongan darah,
hubungan sosial antargolongan darah, cerita seru golongan darah, dan Bukunya yang penuh dengan ilustrasi
memudahkan siapa saja untuk memahaminya.

Simple Thinking about Blood Type 2 Pernahkah kamu merasa tidak diperhatikan orang lain? Pernahkah kamu
mendapat luka dari perkataan teman baikmu? Itu semua karena setiap manusia memiliki sifat yang
berbeda-beda. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tidak ada salahnya kita mencoba mengerti apa yang
dirasakan oleh teman dekat ataupun orang lain yang belum kenal. Nah, di komik Simple Thinking about Blood
Type 2 ini, kamu akan menemukan bermacam-macam cerita terbaru dan sifat-sifat unik berdasarkan golongan
darah. Tebal tapi cukup dalam hitungan jam buat baca buku ini. Meski sebelumnya sudah ada seri yang
pertama tapi baru kali ini aku membaca k-toon Simple Thinking about Blood Type. Buku ini merupakan
terjemahan dari penulis asal korea, Park Dong Sun. Di awal buku ini, sebelum kita membaca isinya akan
diperkenalkan karakter dari keempat golongan darah. Daftar isi juga ada di buku ini. Menurutku, adanya daftar
isi merupakan nilai lebih. Pembaca akan lebih mudah menemukan yang dicari dengan pemberian daftar isi.
Mayoritas yang sudah baca buku ini bilang kalau lebih tebal dari seri sebelumnya. Aku pribadi nggak bisa
membandingkan karenaâ€¦. Secara keseluruhan suka banget sama novel ini. Sampai nggak terasa ratusan
halaman itu tadi selesai dengan sangat cepat. Buku Simple Thinking about Blood Type ini sendiri terbagi
menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah Taman Kanak-Kanak. Ada 19 sub bab dalam bagian pertama.
Menggambar, menggambar hantu, permainan memasak, lomba olahraga, dsb. Bagian kedua adalah Sekolah.
Lebih banyak dari bagian sebelumnya, dan lebih seru dari sebelumnya. Terus dia yang suka nyontek waktu
ulangan golongan darahnya apa ya? J Bagian ketiga adalah Kantor. Dari keempat bagian, ini yang paling
sedikit diulas. Paling suka sub bab Penataan Meja Kantor. A yang sangattttt rapi. B yang bersih bukan rapi, ya.
O yang amat sangat berantakan. Dan terakhir AB, bersih diluar tapi di suatu tempat di mejanya berbagai
macam barang dimasukkan tak beraturan. Bagian keempat adalah Kehidupan Pribadi. Bagian terakhir yang
paling istimewa. Alasannya karena paling banyak sub bab-nya. Full colour, kertas bagus, terjemahan bagus.
Amanat yang dapat aku ambil dari buku ini terdapat di blurb-nya. I recommend this book for you guys.
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A Simple Thinking About Blood Type (Hangul: í˜ˆì•¡í˜•ì—• ê´€í•œ ê°„ë‹¨í•œ ê³ ì°°; RR: Hyeoraekyeonge gwanhan
gandanhan gochal) is a Korean 4-panel webtoon by art teacher Park Dong-sun (ë°•ë•™ì„ ) under the art name "Real
Crazy Man".

Aktif, ingin tahu dan ramah. Terampil, misterius dan bijaksana. Merasa ada yang beda dari review kali ini?
Pasti pada jawab karena di review kali ini saya mendadak narsis ikutan mejeng di reviewnya, hehehe. Saya
akan bahas alasannya nanti setelah saya membahas mengenai komik golangan darah ini. Misal pada pelajaran
menggambar, anak golongan darah A cenderung untuk menggambar sesuai dengan ketentuan yang
diperintahkan oleh sang guru, sementara anak bergolongan darah B yang berjiwa bebas lebih menuruti kata
hatinya dalam menggambar. Golongan darah A itu paling rapih dan teliti saat ngepack koper, pokoknya si
goldar A ini memastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Sedangkan untuk goldar B ini digambarkan
cuma bawa barang seadanya. Nah terlepas dari apapun golongan darah kalian, kalian merasa lebih mirip yang
mana? Kalau saya sih lebih mirip golongan darah A. Selain ngepack koper, salah satu cerita yang saya sukai
adalah kisah "meja kantor". Golongan darah A, meja kantornya cenderung rapih dan teratur. Meja kerja goldar
A Dengan kata lain goldar A sangat terorganisir dan sistematis. Selain A yang tak kalah rapih adalah goldar B,
walau arti rapihnya berbeda makna. Karena goldar B tidak suka ada barang yang tidak penting di mejanya.
Bagaimana dengan goldar O dan AB? Ternyata menurut Park Dong Sun, goldar O meja kerjanya itu paling
berantakan dan unorganized. Heheheh, dalam hal ini, saya lebih mirip goldar O sih yang berantakan dan
unorganized. Dalam hal interaksi atau hubungan dengan orang lain Bagian ini bikin saya tertawa ngakak, jadi
ceritanya 4 goldar ini dikasih hadiah baju sama pacar mereka, dan ternyata bajunya kekecilan. Dan inilah
reaksi setiap goldar: Goldar A yang baik hati dan selalu memikirkan perasaan orang lain, tetap memakai baju
pemberian pacar walaupun tidak nyaman, namun dalam hatinya ia selalu berpikir, salah apa dia sampai sang
pacar tega memberikan hadiah yang tidak sesuai, hehehe. Hahahaha Goldar O, masih ramah dan tersenyum
menerima hadiah, walau sesudah itu goldar O mulai banyak keluhan mengenai hadiahnya. Goldar AB ini
paling dalem, dia langsung bilang ketidak-sukaan akan hadiahnya tanpa peduli menyinggung perasaan si
pacar. Untuk saya pribadi, reaksi favorit saya adalah O, karena dia masih merasa nggak enakan tapi dia juga
pengen sang pacar tahu kalau hadiahnya tidak sesuai. Selain itu di bagian akhir, penulis juga memberi sedikit
cerita akan hubungan orang tuanya yang berbeda golongan darah. Dua golongan darah yang saling bertolak
belakang, namun justru karena bertolak belakang, Park Dong Sun menggambarkan hubungan orang tuanya itu
saling melengkapi. Untuk Park Dong Sun sendiri, golongan darahnya tidak mengikuti ayah dan ibunya karena
goldarnya O. Dan 1 strip komik terakhir yang lucu dan juga terasa sangat mengena di saya, mengenai
penimbun barang. Ayo ngaku, siapa yang merasa seperti itu? Tidak seperti di Jepang dan Korea, di mana
golongan darah bahkan bisa menentukan pekerjaan seseorang dan banyak dipakai untuk menentukan watak
seseorang, di Indonesia, golongan darah mungkin masih belum umum, bahkan banyak dari mereka yang
masih tidak tahu golongan darahnya apa. Padahal mengetahui golongan darah ini penting, bila suatu waktu
kita atau kerabat ada yang butuh golongan darah, kita bisa langsung membantu. Saya sarankan bila Anda tidak
tahu golongan darah, bisa mengeceknya di PMI atau laboratorium. Dan seperti yang pernah saya tulis dalam
review sebelumnya, golongan darah bukan faktor utama yang membentuk sifat seseorang. Faktor lingkungan
dan pergaulan jauh lebih membentuk karakter seseorang dan tentu saja sebagai manusia, kita diberikan suatu
hal paling berharga oleh Tuhan, yaitu kehendak bebas. Tapi dengan golongan darah, selain berguna dari segi
kesehatan, juga bisa membantu kita memahami karakter kita sendiri dan orang lain. Seperti sebuah pepatah
tua" "Bisa mengetahui sifat orang lain itu pintar, tapi bisa mengetahui sifat diri sendiri itu bijaksana. Misal AB
yang terkenal penyendiri, dan saya akui kalau saya suka sendirian. Rasanya saat sendiri, saya bebas bisa
melakukan apapun tanpa ada yang mengkritik benar atau salah, tanpa ada yang membatasi. Begitu pula dalam
hal gosip, AB digambarkan tidak tertarik ikut-ikutan menggosip kecuali hal tersebut ada hubungannya dengan
dia. Nah, curhat sudah, sebagian pasti penasaran apa yang membuat saya memajang foto untuk review ini,
jawabannya adalah karena saya pengen boneka golongan darah dari penerbit Haru. Bonekanya lucu dan unik
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karena yang jadi boneka bukan mahluk hidup namun salah satu unsur yang membentuk tubuh manusia.
Boneka seperti apa sih? Kalau mau juga, gimana caranya?
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Chapter 4 : Review Komik Golongan Darah: Simple Thinking about Blood Type 2 â€“ Shin Hyun Rin Officia
Simple Thinking about Blood Type 2 Review Posted on 25 May 12 September by Ira theinnatdunvilla.com. saya lebih
suka buku yang kedua ini daripada yang pertama.

Komik, Novel Grafis Harga: Karena saya selalu merasa kalau saya ini aneh. Walau sudah sering dengar
mengenai penggolongan karakter melalui golongan darah, tapi saya belum berkesempatan membacanya.
Heheheh, enaknya baca komik karena dijamin pasti bacanya cepat. Buku ini membahas secara umum
sifat-sifat manusia berdasarkan golongan darahnya, yaitu: Sangat menyukai keteraturan, taat peraturan,
berhati-hati, cenderung pesimis, kalem. Kebalikan golongan darah A, suka kebebasan, kreatif, dan kadang
bertindak semaunya. Gabungan dari sifat golongan darah A dan B, analitis, logis, tidak suka bila ruang
pribadinya diganggu, cenderung hidup dalam dunianya sendiri. Dan memang, saya sangat tidak suka apabila
kebebasan pribadi saya diganggu, makanya saya cenderung menyendiri. Tapi golongan darah AB juga
dibilang suka politik dan kekuasaan. Kalau yang itu, justru sangat berlawanan dengan saya. Karena sekiranya
untuk sekarang, saya tidak suka dengan politik jenis apapun dan juga buka tipe yang suka menguasai. Park
Dong Sun sukses membuat saya cengar-cengir dengan coretan gambarnya saat membandingkan karakteristik
tiap golongan darah dalam beberapa hal. Tentu saja, penulis pun mengakui, semua sifat itu masih dipengaruhi
unsur-unsur lain, seperti lingkungan keluarga, budaya, adat istiadat, agama, dll. Untuk negara Indonesia,
mungkin melihat sifat berdasarkan golongan darah masih belum populer, tapi lain halnya di negara-negara asia
timur macam Jepang dan Korea. Kalau saya lihat dari segi popularitas, golongan darah B yang paling populer
karena sifat mereka yang cenderung pemberontak dan apa adanya atau lain daripada yang lain. Sementara,
golongan darah A suka dianggap membosankan karena ada kecenderungan OCD, makanya kadang orang
bergolongan darah A suka menyangkal dan berkata kalau sifat mereka tidak mirip golongan darah A, dan di
buku ini juga ada kok adegan komiknya saat orang golongan darah A hal 90 bilang kalau mereka tidak seperti
golongan darah A, tapi lebih mirip O atau B. Dan dari pengamatan saya, memang benar adanya, orang
golongan darah A sering menganggap mereka tidak mirip A, padahal menurut saya, golongan darah A cukup
keren kok, mereka tipe yang bisa tetap tenang saat situasi dalam kondisi tak terkendali. Bagaimana dengan
orang golongan arah O? Setahu saya, O adalah jenis golongan darah paling umum atau universal, mereka
seperti kebanyakan orang pada umumnya, cenderung fleksibel dan gampang menyesuaikan diri. Di rumah
juga hanya saya saja yang bergolongan darah AB. Bagaimana dengan dengan golongan darah AB? AB yang
paling aneh, karena mereka akan bertanya balik saat ditanya, heheheh. Saya kadang juga suka begitu, kalau
lagi moody. Satu-satunya kekurangan yang saya rasakan pada buku ini adalah, pembahasannya kurang
banyak. Terlepas dari apakah kita percaya bahwa sifat seseorang ditentukan berdasarkan golongan darahnya,
tapi semoga dengan membaca buku ini kita bisa lebih memahami sifat seseorang dan membantu kita dalam
berinteraksi dengan orang lain di sekililing kita. Contoh, apabila kita mempunyai teman yang bergolongan
darah AB, maka jangan anggap ia aneh hanya karena ia merasa hidup dalam dunianya sendiri iyainicurhat
sebaliknya coba pahami dan bantu bagaimana agar dia bisa mengekspresikan apa yang selama ini ada dalam
pikirannya. Pada dasarnya kata buku golongan darah AB itu penyayang.
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A Simple Thinking About Blood Type 12 When the Earth is Destroyed Tomorrow Nov 22, A Simple Thinking About
Blood Type 11 House of the Heart Oct 7, A Simple Thinking About Blood Type 10 First to Ride the Bus Sep 20,

Jan 05, Virginia Natalia Joo rated it really liked it Hello friends! Jujur aja, aku mau beli buku ini karena aku
Haru Syndrome: D, jadi nggak lengkap kalau nggak beli bukunya PH! Nah, buku ini merupakan nonfiction
yang pertama kali aku baca sampai tuntas. Karena buku ini berbentuk seperti komik nggak begi Hello friends!
Buku ini terdiri dari 3 BAB utama yaitu: Hubungan Sosial Antargolongan Darah. Cerita Seru Golongan
Darah. Dari antara ketiga bab ini, aku paling suka BAB I. Karena aku menyamakan semuanya dengan sifatku
dan mirip, jadi suka banget! Berdasar yang aku simpulkan, golongan darah A merupakan pribadi yang keras
kepala, kuat, taat pada peraturan, baik hati, dan suka memendam perasaan sulit mengekspresikan diri. Orang
yang bergolongan darah A banyak melakukan persiapan yang sempurna karena pesimis terhadap masa depan.
Mereka paling pintar dalam kerja sama tim dan melaksanakan tugas. Hal yang paling dibenci oleh golongan
darah ini adalah ketika ada seseorang menegurnya didepan banyak orang, maka orang ini akan memendam
amarahnya dalam diam. Cara belajar golongan darah A sedikit lambat, sehingga mereka harus belajar melalui
pemahaman sendiri, yang akan berkembang secara mengejutkan. Posisi yang paling disukai dalam suatu
ruangan adalah di dekat tembok. Sementara orang yang bergolongan darah B, mereka bebas dan cuek. Mereka
dengan senang hati mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Mereka sangat pintar dalam hal mengeluarkan
ide. Hal yang paling dibenci oleh golongan darah B adalah ketika dirinya merasa diabaikan. Kalau sudah pada
batasnya, golongan darah B sulit mengontrol emosinya. Cara belajar yang efektif untuk golongan darah B
adalah mengajaknya belajar sambil bermain mereka tidak menyukai kata belajar. Posisi yang paling
disukainya adalah di tengah ruangan. Berbeda dengan golongan darah B, golongan darah O merupakan pribadi
yang ceria dan bebas. Kelebihan golongan darah O adalah kritis dan tepat waktu. Golongan darah O memiliki
semangat hidup yang tinggi, dan biasanya mereka percaya diri meskipun begitu, aku nggak percaya diri lho.
Golongan darah O paling pintar dalam kemampuan mengingat. Bagaimanapun, golongan darah O memiliki
niat yang paling besar dalam mencapai tujuan, namun jika dirasanya sudah tidak mungkin lagi, semangatnya
langsung turun drastis. Cara belajar yang efektif untuk golongan darah O adalah menghafalnya secara
berulang kali. Hal yang paling dibencinya adalah ketika seseorang menentang pendapatnya yang sangat kuat.
Posisi yang paling disukai di ruangan adalah mondar-mandir karena serba ingin tahu: Untuk orang yang
bergolongan darah AB, mereka memiliki sifat yang agak rumit. Karena merupakan campuran antara golongan
darah A yang tenang dan stabil, juga plinplan seperti golongan darah B. Golongan darah AB bersifat realistis,
dan merupakan kritikus yang berbakat dan pandai memberikan saran, namun tidak semua orang menyukai
kritiknya meskipun merupakan kebenaran: Di sisi lain, ada orang yang bergolongan darah AB bersikap aneh
dan sentimental. Orang yang bergolongan darah AB sangat pandai bernegosiasi. Cara belajar yang tepat untuk
orang bergolongan darah AB harus secara khusus, karena mereka sulit ditebak. Untuk golongan darah ini,
mereka akan membatasi diri dan memberi jarak kepada semua orang. Posisi yang paling disukai di ruangan
adalah di sudut ruangan. Nah, kira-kira begitu saja yang dapat saya simpulkan. Apakah kamu merasa sifatmu
sesuai dengan golongan darahmu? Saya paling excited pas ngenalin buku ini ke temen-temen sekelompok
program pendidikan profesi Ners, karena banyak karakter mereka yang cocok sama golongan darah
kebanyakan, hehe. Suatu saat, scene salah satu part di komik "Simple Thinking about Blood Type" ini
bener-bener kejadian pas kami lagi diskusi. D Intinya, sejak kami baca komik ini, kalau kami diskusi serius,
dan ada yang gak dengerin, kami sering bilang serentak,"Dasaar B! D Yah, akhirnya sebagai penggemar
komik, saya benar-benar tidak menyesal telah memberikan 10 out of 10 untuk komik ini:
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Read Online Simple Thinking About Blood Type 2 Park Dong Sun as release as you can Discover the key to improve
the lifestyle by reading this Simple Thinking About Blood Type 2 Park Dong Sun This is a kind of sticker album that you
require currently.

You might also like these other newsletters: Please enter a valid email address Sign up Oops! Please enter a
valid email address Oops! Please select a newsletter We respect your privacy. Eating foods good for diabetes,
exercising regularly, and maintaining a healthy weight are all great ways to help treat diabetes naturally. Focus
on eating fruit and non-starchy vegetables, like broccoli, carrots, and lettuce, and having smaller portions of
starchy foods, meats, and dairy products. Be especially careful about loading up on foods that are high on the
glycemic index GI and especially the glycemic load GL , systems that rank foods according to how they affect
glucose levels. Those processed foods tend to have more white sugar and flour in them, which are higher on
the GI, she says. Foods lower on the GI include vegetables, especially non-starchy vegetables, like broccoli,
cauliflower, and leafy greens and whole-grain products, such as brown rice as opposed to white rice , Chong
says. She notes that even many fruits are low on the GI, with pineapple and dried fruit being some of the
highest Berries, apples, and pears tend to be fairly low. To help you avoid or limit fast food, Chong
recommends planning ahead by packing healthy meals or snacks. Diabetes-friendly snack ideas include a
piece of fruit, a handful of nuts, and yogurt. Where your fat is distributed also affects your diabetes risk and
management. The more intense the exercise, the better. According to the British diabetes association diabetes.
HIIT involves alternating between short bursts of increased intensity exercise and rest â€” for instance,
running and then walking on and off throughout the workout. Regular weightlifting sessions can also help
keep blood sugar levels steady. McLaughlin recommends using hand weights or resistance bands for 30
minutes two or three times a week. In people with sleep apnea, activation of the sympathetic nervous system
â€” including increased heart rate, increased blood pressure, and constriction of blood vessels â€” all led to a
higher risk of heart attack and stroke, which can be compounded in people who have type 2 diabetes and thus
already have a higher risk of heart disease. Severe cases of sleep apnea may need to be treated with surgery or
by wearing a special device while sleeping, but less severe cases can be managed by losing weight. Talk to
your doctor if you suspect you may have sleep apnea â€” loud snoring, a large neck, and being overweight are
all risk factors. Try using relaxation techniques to chase away stress. Top-notch stress busters for diabetes
include yoga, tai chi, meditation, massage, and soothing music. As a bonus, stress relief may help you sleep
better, which is important because studies show that not getting enough sleep can worsen type 2 diabetes.
Sleeping less than six hours a night has also been found to contribute to impaired glucose tolerance, a
condition that often precedes type 2 diabetes. Here are some other tips for reducing stress and sleeping better
while managing diabetes: In addition to yoga, try deep breathing before bed. This practice can promote
mindfulness, helping you relax and fall asleep. Avoid alcohol, caffeine, and spicy foods at night. Maintain a
slightly cool temperature in your sleep environment. The National Sleep Foundation points out that a cool
room is easier to sleep in than a warm room. Block out all light and noise. This will make it easier for you to
sleep, and in turn help lower your stress levels, Chong says. Blue light, the kind emitted by cell phones,
tablets, and TVs can make falling asleep particularly difficult. So turn your screens off an hour or two before
hitting the hay. Go to bed at the same time every night to establish a sleep schedule. Treating Type 2 Diabetes:
Simple lifestyle changes will improve how you feel today and help ensure a healthier future. Exercise and
Type 2 Diabetes Regular exercise can affect how much diabetes medication you need. Regular exercise can
lower blood sugar and A1C, which may affect how much medication you need. Try brisk walking and strength
training.
Chapter 7 : Review: Simple Thinking about Blood Type 2 | Park Dong Sun â€“ Sudut Baca
a simple thinking about blood types. chapter 2 manga online This is Page 1 of A Simple Thinking About Blood Types 2,
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click or swipe the image to go to Chapter 3 of the manga. enjoy the latest chapter here at Mangafreak.

Chapter 8 : Simple Thinking About Blood Type () READ ONLINE FREE book by Park Dong Sun (ë°•ë•™ì„
Nah, di komik Simple Thinking about Blood Type 2 ini, kamu akan menemukan bermacam-macam cerita terbaru dan
sifat-sifat unik berdasarkan golongan darah. Semoga komik ini bisa membantumu mencari jawaban yang selama ini
dicari, ya.

Chapter 9 : Simple Thinking About Blood Type 2 by Park Dong Sun
A Simple Thinking About Blood Type is Naver webtoon by Realcrazyman (Park Dongsun).. Summary Edit. Blood types
comic is a very famous gag comic series made by Realcrazyman. The revolve around personalities based on blood
type.
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