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Giới thiệu
Nàng Và Con Mèo Của Nàng (Tiếng Nhật: 彼女と彼女の猫, Romaji: Kanojo to Kanojo no Neko) là
một anime OVA độc lập dài 5 phút có kịch bản, đạo diễn và sản xuất bởi Shinkai Makoto.
Bản light novel được chuyển thể từ anime này.
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Tóm tắt nội dung
Vào một ngày mưa mùa xuân, Nàng nhìn thấy một con mèo lạc bên ngoài liền đem về nuôi và đặt tên
là Chobi. Chobi yêu thương cô chủ vì Nàng đẹp cả người lẫn nết. Vào mùa hè, Chobi có một cô bạn gái
tên là Mimi. Mimi muốn cưới Chobi nhưng cậu từ chối. Vào một ngày mùa thu, Nàng có một cuộc điện
thoại dài và sau khi cúp máy, Nàng khóc và suy sụp. Chobi không hiểu cô chủ đã nói chuyện gì nhưng
cậu cho rằng, đó không phải lỗi của cô ấy. Cậu đứng bên cạnh và an ủi Nàng. Cuối cùng, Nàng tiếp tục
công việc, cuộc sống của mình và bằng lòng với cuộc sống có Chobi của mình.

Review
Người review
Nội dung review #1
Người review
Nội dung review #2

Thông Tin Khác
Anime
Truyện được chuyển thể từ anime ngắn cùng tên. Sau đó còn có 1 bản anime truyền hình cùng tên
được sản xuất.

Manga
Anime gốc có 1 bản chuyển thể manga.

Danh Sách Bìa Truyện
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Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 2 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 103 lần.
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