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LIGHT NOVEL
Thể Loại
Drama
Độ tuổi
16+
Tác Giả
Kataoka Tomo
Số tập
1
<khoảng thời gian sáng
Sáng Tác
tác>
Tình Trạng
Đã hoàn thành
Tạp Chí
<tạp chí>
NXB Nhật Bản
<NXB NB>
NXB Việt Nam
IPM
Tình Trạng Phát
2020, 1 tập (đã xuất bản)
Hành Ở Việt Nam

Giới thiệu
<Tên Truyện> (Tiếng Nhật: <tên tiếng nhật>, Romaji: <tên Romaji>) Giới thiệu sơ lược 1) về
nguồn gốc bộ truyện
Giới thiệu #1
Giới thiệu #2
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1. Giới thiệu #1
1. Giới thiệu a
2. Giới thiệu b
2. Giới thiệu #2
1. Giới thiệu a
2. Giới thiệu b

Tóm tắt nội dung
Ato Yu và Sakura Setsumi gặp nhau ở khu an dưỡng cuối đời trên tầng bảy bệnh viện. Một người vừa
được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo chưa lâu, người còn lại đã sống chung với bệnh tật gần nửa
cuộc đời. Một vẫn mơ hồ chưa chấp nhận nổi hiện thực, một đã quen đến mức bình thản.
Đối mặt với câu hỏi tàn nhẫn “Chết ở đâu?” và hai đáp án được soạn sẵn: nhà hoặc tầng bảy, cả hai
cùng trốn khỏi bệnh viện bằng ô tô của bố Ato. Và chẳng cần biết sẽ đi đâu, họ lên đường tìm kiếm
câu trả lời của riêng mình.

Nhân Vật Chính
Nhân vật A (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật A
Giới thiệu về Nhân Vật A

Nhân vật B (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật B
Giới thiệu về Nhân Vật B
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Review
Người review
Nội dung review #1
Người review
Nội dung review #2

Thông Tin Khác
Truyện Liên Quan
Thông tin truyện liên quan

Manga
Thông tin Manga

Anime
Thông tin Anime

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: 252 lần.
1)

Chú thích #1
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