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Đánh giá truyện
Haikyu Chàng khổng lồ tí
hon
from 0 votes
Rate

Thể Loại

MANGA
Shonen, thể thao, bóng
chuyền, hài hước
13+
Haruichi Furudate
35+
2012 - nay
Đang sáng tác
Weekly Shonen Jump
Shueishai
Kim Đồng (2016)

Độ tuổi
Tác Giả
Số tập
Sáng Tác
Tình Trạng
Tạp Chí
NXB Nhật Bản
NXB Việt Nam
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt
30+
Nam

Giới thiệu
Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon (Tiếng Nhật: ハイキュー!!, Romaji: Haikyu) là một sê-ri manga
shōnen của Nhật Bản được sáng tác và minh họa bởi Haruichi Furudate. Các chương truyện được đăng
trên tạp chí Weekly Shōnen Jump từ tháng 2 năm 2012, cùng với bound volumes được xuất bản bởi
Shueisha. Ban đầu bộ truyện này dự kiến sẽ là một one-shot phát hành tại tạp chí Jump NEXT! của
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Shueisha. Bộ truyện được Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và phát hành từ năm 2016 đến
nay.

Tóm tắt nội dung
Hinata Shouyou, một học sinh cấp 2 ấp ủ mong ước trở thành một vận động viên bóng chuyền sau khi
xem một trận đấu bóng chuyền trên TV hồi tiểu học. Sau khi chiêu mộ được đủ thành viên, cậu tham
gia trận đấu đầu tiên trong đời mà cậu đã mong chờ trong suốt 3 năm. Tiếc thay, ngay trận đầu tiên
của vòng loại, Shouyou gặp phải Kageyama Tobio, người được mệnh danh “Vua sân đấu”. Mặc dù đội
bóng của cậu đã bị loại nhưng Shouyou vẫn cố gắng luyện tập để có ngày phục thù Kageyama. Lên
cấp 3, cậu theo học trường Cao trung Karasuno và gia nhập CLB bóng chuyền, nhưng không ngờ gặp
lại Kageyama, và lần này họ sẽ là đồng đội của nhau.
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Truyện Liên Quan
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Light Novel
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Danh Sách Bìa Truyện

Tập 1
TBQ wiki - https://truyenbanquyen.com/wiki/

3/4

Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon

Last update:
2019/08/14
14:02

manga:haikyu_chang_khong_lo_ti_hon https://truyenbanquyen.com/wiki/doku.php?id=manga:haikyu_chang_khong_lo_ti_hon

Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 1 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 99 lần.
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