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Đánh giá truyện
Siêu Quậy Teppei
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Rate

Thể Loại
Độ tuổi
Tác Giả
Số tập

MANGA
Shonen, hài, thể thao, kiếm
đạo
13+
CHIBA Tetsuya
31 tập tankobon, 18 tập
wideban, 12 tập bunko
1973-1980
<Đã hoàn thành>
Shonen Magazine
Kodansha
Kim Đồng (2019)

Sáng Tác
Tình Trạng
Tạp Chí
NXB Nhật Bản
NXB Việt Nam
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt
7+
Nam

Giới thiệu
Siêu Quậy Teppei (Tiếng Nhật: おれは鉄兵, Romaji: Ore ha Teppei) là loạt manga do CHIBA
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Tetsuya sáng tác và đăng trên tạp chí Weekly Shonen Magazine của Kodansha từ tháng 8 năm 1973
đến tháng 4 năm 1980. Sau đó các chương được tập hợp và in thành 31 tankōbon, trong đó có 18 tập
sau này phát hành dưới dạng phiên bản đặc biệt khổ rộng.
????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Tháp với tên Siêu Quậy Teppei, dưới
hình thức cuốn mỏng.
????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên Teppei, dưới hình thức cuốn mỏng.
2018: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên Siêu Quậy Teppei,
dưới hình thức bìa gập, được in nối bản liên tục.

Tóm tắt nội dung
Cốt truyện xoay quanh Teppei, một cậu bé theo cha lên núi tìm kho báu và sống suốt thời thơ ấu
trong thiên nhiên hoang dã; vì thế mà khi trở về thành phố, cậu hơi lập dị và gây rắc rối thường xuyên
từ khi nhập học do quen với cuộc sống tự do. Tuy nhiên, do sống trong nơi hoang dã từ nhỏ nên
Teppei có khả năng hơn hẳn người bình thường trong thể thao, cậu chú ý đến môn kendo và bắt đầu
luyện tập thường xuyên để trở thành kiếm thủ giỏi nhất. Cũng như dù có khá nhiều nhân vật nữ xuất
hiện nhưng truyện không hề đề cập gì về các tình tiết lãng mạn.

Nhân Vật Chính
Nhân vật A (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật A
Giới thiệu về Nhân Vật A

Nhân vật B (Tên tiếng Nhật)
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Giới thiệu về Nhân Vật B

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

Thông Tin Khác
Anime
Nippon Animation đã chuyển thể manga thành anime và phát sóng tại Nhật Bản từ ngày 12 tháng 9
năm 1977 đến ngày 27 tháng 3 năm 1978 với 28 tập trên kênh Fuji TV.

Truyện Liên Quan
Thông tin truyện liên quan

Light Novel
Thông tin Light Novel

Danh Sách Bìa Truyện
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Tập 1

Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 3 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 204 lần.
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