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Đánh giá truyện
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Rate

Thể Loại

MANGA
Hành động,
Phiêu lưu,
Kỳ ảo
13+
Yoshihiro Togashi
36+
1998 - nay
Đang sáng tác
Weekly Shonen Jump
Shueisha
Kim Đồng (2017)

Độ tuổi
Tác Giả
Số tập
Sáng Tác
Tình Trạng
Tạp Chí
NXB Nhật Bản
NXB Việt Nam
Tình Trạng Phát
33+
Hành Ở Việt Nam

Giới thiệu
HUNTER×HUNTER (Tiếng Nhật: ハンター×ハンター, Romaji: Hantā Hantā) là bộ manga dành cho
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thanh thiếu niên nổi tiếng của họa sĩ truyện tranh người Nhật Yoshihiro Togashi. Hunter x Hunter được
nhà xuất bản Shueisha đăng dài kì trên tạp chí Weekly Shōnen Jump từ ngày 3 tháng 3 năm 1998 cho
tới nay. Bộ truyện nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn và là tác phẩm thành công
nhất về mặt doanh thu của Togashi. Tới tháng 10 năm 2018, Hunter x Hunter đã tiêu thụ được hơn 72
triệu bản tính riêng tại thị trường Nhật[1] và trở thành một trong những manga ăn khách nhất mọi
thời đại.
Tại Việt Nam, bộ truyện được Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức ấn hành từ tháng 6 năm 2017.

Tóm tắt nội dung
Sau khi tình cờ phát hiện ra rằng Ging Freecss cha mình vẫn còn sống và là một Hunter cự phách, cậu
bé Gon quyết chí rời đảo Cá Voi để lên đường tham dự kì thi tuyển Hunter và tìm cha. Tại cuộc thi,
Gon nhanh chóng kết bạn với 3 người bạn quan trọng là Kurapika, Leorio và Killua. Kurapika là người
sống sót cuối cùng của bộ tộc Kuruta (hay Kurta), cậu mong muốn được trở thành Hunter để tìm kiếm
và trả lại những tròng mắt đỏ đã bị băng cướp Genei Ryodan cướp đoạt cho bộ tộc mình. Leorio ước
mong trở thành Hunter để có tiền chữa trị cho người nghèo giống cũng mắc bệnh như người bạn quá
cố của mình. Killua sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm nghề sát thủ và thấy nhàm
chán với cuộc sống bị sắp đăt nên bỏ nhà ra đi tìm thử thách mới. Câu chuyện xoay quanh cuộc phiêu
lưu của 4 nhân vật chính, đặc biệt là tình bạn giữa Gon và Killua.
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Tập 1

Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 2 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 508 lần.
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