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Đánh giá truyện
Tựa Truyện
from 4 votes
Rate

LIGHT NOVEL (Oneshot)
Drama, Lãng mạn, Quân sự,
Thể Loại
Khoa học viễn tưởng
Độ tuổi
16+
Tác Giả
Kanoh Arata
Số tập
1
Sáng Tác
2005
Tình Trạng
Đã hoàn thành
NXB Nhật Bản Enterbrain
NXB Việt Nam IPM
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt
2019, 1 tập (sắp xuất bản)
Nam

Giới thiệu
Bên Kia Mây Trời, Là Nơi Hẹn Ước (Tiếng Nhật: 雲のむこう、約束の場所, Romaji: Kumo no
Mukou, Yakusoku no Basho) là một anime của Nhật Bản, phát hành ngày 20 tháng 11 năm 2004,
đạo diễn bởi Shinkai Makoto.
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Bản chuyển thể light novel được thực hiện bởi Kanoh Arata.

Tóm tắt nội dung
Tôi và cậu, đôi bạn thân rất thân, niềm thân ái thắm thiết bền lâu. Hai đứa hiểu nhau mà chẳng cần
nói trọn một câu. Có chung nhau những sở thích vô cùng khác lạ.
Rồi tình thân tiêu tan sau một ngày mùa hạ, khi cô ấy đến rồi đi không để lại lời nào.
Giữa biển người mênh mông, Takuya và Hiroki trở nên gắn kết nhờ có chung những kĩ năng và sở
thích khác hẳn cộng đồng.
Nghĩ nhiều, làm nhiều, nói ít… Mấy năm thân thiết của hai cậu được ghi dấu bằng những lúc âm thầm
đứng cạnh nhau trên sân ga đợi tàu đi học, âm thầm cùng chế tác chiếc máy bay chở ước vọng tương
lai, âm thầm sẻ chia những tật xấu phải che mắt người ngoài, âm thầm cảm nhận nét đẹp của một cô
gái, và âm thầm cả khi phát hiện ra nhau lại tiếp tục chung sở thích về một người.
Người ấy không chỉ gây xáo trộn tâm tư, mà có lẽ còn sẽ gây chia rẽ tình bạn thân thiết của hai cậu…
Trên vụn nắng lấp lánh mặt ao xanh, trong tiếng vĩ cầm réo rắt, tơ lòng mong manh của một cô bé và
hai cậu bé đã lặng lẽ dệt nên những canh vải vô cùng phức tạp, không thể gỡ ra chỉ bằng cách đơn
giản là quyết định ai ở bên ai.

Nhân Vật Chính
Fujisawa Hiroki

Một học sinh tài năng, và thầm thích Sayuri. Khi Sayuri mất tích, cậu đã bị trầm cảm và thường xuyên
mơ về cô.
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Shirakawa Takuya

Bạn thân của Hiroki và Sayuri, cũng là một thiên tài đến mức được mời nghiên cứu khoa học cho Cục
Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ.

Sawatari Sayuri

Người còn lại trong bộ ba bạn thân. Có tình cảm với Hiroki nhưng chưa kịp nói ra đã bị hôn mê.

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

Thông Tin Khác
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Manga
Bản chuyển thể manga dài 1 tập được thực hiện bởi Yumeka Sumomo (hay Sahara Mizu).

Anime
Truyện được chuyển thể từ anime cùng tên.

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: 85 lần.

From:
https://truyenbanquyen.com/wiki/ - TBQ wiki
Permanent link:
https://truyenbanquyen.com/wiki/doku.php?id=ln:ben_kia_may_troi_la_noi_hen_uoc&rev=1565766130
Last update: 2019/08/14 14:02
TBQ wiki - https://truyenbanquyen.com/wiki/

