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Đánh giá truyện
7 Seeds
from 0 votes
Rate

MANGA
Shoujo, Josei, Phiêu lưu,
Hành động, Chính kịch,
Thể Loại
Kinh dị, Tâm lý,
Kì Bí, Lãng mạn,
Khoa học viễn tưởng
13+ → 18+ (Nhật Bản)
Độ tuổi
16+ (Việt Nam)
Tác Giả
TAMURA Yumi
Họa Sĩ
TAMURA Yumi
Số tập
35 + 1 tập Ngoại Truyện
Sáng Tác
2001 - 2017
Tình Trạng
Đã hoàn thành
Betsucomi (Trước)
Tạp Chí
Flowers (Sau)
NXB Nhật Bản Shogakukan
NXB Việt Nam Kim Đồng (2008)
Tình Trạng
Phát
35 Tập + 1 tập Ngoại Truyện
Hành Ở Việt (Hoàn Thành)
Nam
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Giới thiệu
7SEEDS - Mầm Sống (7SEEDS (セブンシーズ)) là bộ shoujo/josei manga do TAMURA Yumi sáng tác
và xuất bản bởi Shogakukan.
7SEEDS lần đầu được đăng trên tạp chí Bessatsu Shojo Comic (tạp chí Shojo) vào số tháng 11/2001
và chuyển sang tạp chí Flowers (tạp chí Josei) vào tháng 04/2002.
Tại Việt Nam, manga được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành với tên 7SEEDS - Mầm
Sống từ năm 2008 dưới hình thức bìa gập đọc xuôi.

Tóm tắt nội dung
Sau khi các nhà khoa học và học giả dự báo về thảm họa toàn cầu: một thiên thạch sẽ đâm vào Trái
Đất trong tương lai gần, chính phủ các nước đã tổ chức họp kín để đề ra các kế sách ngăn ngừa mối
hiểm họa này. Một trong số đó là dự án “7SEEDS”.
“7SEEDS” được thành lập nhằm lưu giữ và duy trì con người phòng trường hợp cả nhân loại bị tuyệt
diệt sau cú va chạm giữa thiên thạch và Trái Đất. Dự án chọn lựa những thanh thiếu niên khỏe mạnh,
chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 7 người và 1 hướng dẫn viên, bảo quản ở trạng thái ngủ đông và được
chôn phân tán nhằm tránh tác động của cú va chạm. Sau khi máy tính xác định khí hậu và môi trường
trên bề mặt địa cầu đã ổn định trở lại và đủ điều kiện cho sự sống tồn tại, những người này sẽ được rã
đông và giải phóng ra thế giới bên ngoài, nơi họ phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tồn không có
điểm kết.
Sau khi được rã đông, các nhóm bắt đầu tản đi tìm “7 ngọn Fuji” theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên.
Trên đường đi, một vài nhóm gặp nhau và dần dần thu về sống tập trung. Cũng cùng thời điểm này,
việc khám phá ra các khu căn cứ ngầm đã mở ra cho họ những bí mật kinh hoàng về các sự việc xảy
ra ngay trước thềm cơn chấn động.
(Theo wikipedia)
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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: 46 lần.
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