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LIGHT NOVEL (Oneshot)
Lãng mạn, Học đường,
Thể Loại
Drama
Độ tuổi
16+
Tác Giả
Chiren Kina
Minh Họa
Mogelatte
Số tập
1
Sáng Tác
2015
Tình Trạng
Đã hoàn thành
NXB Nhật Bản PHP
NXB Việt Nam Sakura Light Novel
Tình Trạng Phát
2018, 1 tập (đã hoàn
Hành Ở Việt
thành)
Nam

Giới thiệu
Just Be Friends là cuốn light novel được viết bởi Chiren Kina dựa trên một bài hát Vocaloid cùng tên
của Dixie Flatline feat. Luka megurine.
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Tóm tắt nội dung
Khoảng thời gian anh còn ở bên, chẳng phải là những ngày tháng thần tiên, nhưng ở giữa lòng thế giới
ấy, đối với tôi, “Yêu anh” là tất cả. Tôi đã muốn mãi ở bên anh và chỉ sống với suy nghĩ như vậy. Đó
chính là ước mơ của tôi. Nhưng anh cũng có một ước mơ, và đau đớn thay, ước mơ của chúng ta
không giống nhau.
Vì vậy, cứ như những chiếc bánh răng đồng hồ dần dần sứt mẻ. Chẳng biết tự lúc nào, con tim của
chúng ta đã chẳng còn ăn khớp nữa. Vào đêm đó, khoảng thời gian của cả hai đã ngừng lại. Trong khi
bốn mùa cứ đến rồi lại đi, một mình tôi ngồi đây nhớ lại, về khoảng thời gian cả hai ở bên nhau,
khoảng thời gian rực rỡ sắc màu. Đó là một thế giới diệu kì. Bởi vì với chúng ta, mối tình ấy hẳn phải là
một mối tình tuyệt diệu…
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Thông Tin Khác
Vocaloid
Truyện được viết dựa trên bài vocaloid cùng tên.

Manga
Bài vocaloid gốc có 1 bản chuyển thể manga.

Danh Sách Bìa Truyện
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Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 1 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 102 lần.
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