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Đánh giá truyện
Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu
from 2 votes
Rate

NOVEL (One-shot)
Drama, Lãng mạn, Học
Thể Loại
đường
Độ tuổi
Tuổi Trưởng Thành
Tác Giả
Sumino Yoru
Số tập
1
Sáng Tác
2015
Tình Trạng
Đã hoàn thành
NXB Nhật Bản Futabasha
NXB Việt Nam Nhã Nam
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt
2018, 1 tập (đã phát hành)
Nam

Giới thiệu
Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu (Tiếng Nhật: 君の膵臓をたべたい, Romaji: Kimi no Suizo wo Tabetai) là
cuốn light novel được sáng tác bởi Sumino Yoru.
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Tóm tắt nội dung
“Tôi không biết về ngày mai của tôi - người vẫn còn thời gian, nhưng tôi đã nghĩ ngày mai của cô ấy người chẳng còn mấy thời gian đã được hẹn trước.
Cái logic xuẩn ngốc gì thế này.
Tôi đã nghĩ thế giới này sẽ ưu ái trước sinh mệnh của một cô gái mà những ngày sống chẳng còn là
bao.
Đương nhiên, làm gì có chuyện như vậy. Đã không như vậy.
Thế giới không phân biệt một ai.
Nó không nương bàn tay tấn công bình đẳng ấy với bất kỳ ai, kể cả tôi - người có một thân thể khỏe
mạnh, hay cô ấy - người sắp ra đi vì căn bệnh nan y.”

Nhân Vật Chính
Tôi

Nhân vật nam chính, chỉ được tiết lộ tên ở cuối truyện.

Yamauchi Sakura
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Nhân vật nữ chính, mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối.

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

Thông Tin Khác
Manga
Truyện có 1 bản chuyển thể manga.

Anime
Truyện đã được chuyển thể thành movie anime.

Live Action
Truyện có 1 bản chuyển thể live action.

Danh Sách Bìa Truyện

TBQ wiki - https://truyenbanquyen.com/wiki/

Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu

Last update: 2019/11/12 23:23

ln:to_muon_an_tuy_cua_cau https://truyenbanquyen.com/wiki/doku.php?id=ln:to_muon_an_tuy_cua_cau

Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 1 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 561 lần.
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