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Super Fishing Grander Mousasi (Phần 1) - Super Fishing Grander Musashi Fishing mê hoặc Musashi sau khi trở về vùng nông thôn. Musashi tiếp tục giải trí này sau khi phát hiện ra rằng cha mẹ anh là những nhà vô địch câu cá. Cậu bé tin rằng nó có thể dẫn anh ta đến với mẹ mình, người đã rời đi ba năm trước. Episodes25/25Japon National 24-minute volume Animation Category phát hành năm 1997
Bộ phim, với nhân vật chính Musashi và hai người bạn quen thuộc Mio và Suguru, lần này mục tiêu của họ là săn lùng bảy móc của thần biển dựa trên truyền thuyết, nhưng không chỉ họ, mà nhiều người cũng muốn tìm thấy móc của thần biển. (Tập 12/12) Cartoon King Fishing Phần 2 kể về câu chuyện của Musashi sống với cha mình. Mẹ con đã đi 3 năm trước. Musashi tin rằng cô sẽ trở lại với họ. Một
ngày nọ, họ chuyển từ Tokyo đến một ngôi làng nông thôn. Musashi ghét sống ở nông thôn và yêu cầu cha mình đưa anh ta trở lại Tokyo. ông tự hỏi nếu mẹ ông sẽ có thể tìm thấy anh ta trong ngôi nhà mới của mình. Ngay sau khi trở về làng, Musashi thấy anh ta câu cá. Musashi bị mê hoặc bởi nó. Anh học được rất nhiều từ người đàn ông này, và phát hiện ra rằng cha mẹ anh là một nhà vô địch trong
câu cá. Musashi tin rằng câu cá có thể dẫn anh đi tìm mẹ mình. Nội dung phim: King Fishing 2: Một bộ phim với sự tham gia của Musashi và hai người bạn quen thuộc Mio và Suguru, lần này mục tiêu của họ là tìm thấy 7 câu thần biển dựa trên truyền thuyết, nhưng không chỉ họ, mà nhiều người cũng muốn tìm kiếm cái móc của thần biển. Chức năng đang được cải thiện Đệm... phim hoạt hình vua câu cá
phần 2. phim hoạt hình vua câu cá phần 2 full
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