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Với những người trẻ, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy hứng khởi và may mắn 

nếu đọc những cuốn sách này. Còn với những ai đã đi qua tuổi thanh xuân, 

sẽ ước từng một lần được chạm tay đến những trang sách như vậy. 

Nhà giả kim 

Tuổi trẻ, có thể nói là lứa tuổi dường như có tất cả nhưng cũng cảm thấy 

như không có gì. Người ta chơi vơi, bơ vơ giữa cuộc đời và phải tự mình mò 

mẫm những con đường, những giấc mơ cho mình. Có những người may mắn 

tìm được thứ mình muốn nhưng lại không có đủ can đảm để thực hiện, và rồi 

tuổi thanh xuân cứ thế dần trôi trong hối tiếc. 

 
Nhà giả kim là cuốn sách truyền cảm hứng, giúp bạn tìm  

và can đảm thực hiện ước mơ của mình 

Đọc Nhà giả kim, đọc về hành trình của chàng chăn cừu trẻ tuổi nhưng luôn 

bị thôi thúc bởi kho báu đến trong giấc mơ. Cậu không có cách nào để biết kho 

báu đó có thật hay không, cậu chỉ còn cách lên đường với trái tim khao khát 

được biết sự thật, khao khát được chạm tới thứ mà cậu tin tưởng. 

Cuối cùng nhờ sự kiên trì và quyết tâm không ngừng, cậu đã tìm được câu 

trả lời của mình. Nhưng có lẽ kho báu lớn nhất mà cậu có được đó là những trải 

nghiệm đắt giá, những bài học để đời và cả người phụ nữ định mệnh của cuộc 

đời chàng. Bạn thấy đấy, con người sẽ mãi mãi bé mọn và thiển cận nếu họ 

không cất bước ra thế giới, không dạn dĩ đi theo tiếng gọi của con tim mình. 

Khi lỗi thuộc về những vì sao 

Không đơn thuần là câu chuyện tình yêu đầy cảm động của hai người mắc 

bệnh hiểm nghèo là Hazel với bệnh ung thư phổi và chàng Gus mắc ung thư 

xương. Họ đứng trước một kết cục bi thảm như nhau nhưng vẫn sống từng ngày 

một cách trọn vẹn, vượt qua từng nỗi trăn trở, suy tư trong lòng. 



 
Không chỉ gây cảm động bởi câu chuyện tình yêu đẹp mà cuốn sách  

còn khiến người đọc phải suy ngẫm nhiều điều về gia đình, sự nghiệp, bạn bè 

Người trẻ lúc nào cũng lo lắng, buồn phiền và có muôn vàn điều phải lo 

nghĩ, phân tâm, cả trách nhiệm, nghĩa vụ. Nhưng có bao giờ bạn nhận thấy rằng 

cuộc sống này vô cùng đơn giản, chỉ cần sống và tận hưởng cảm giác được sống 

mà thôi cũng đã là một điều hạnh phúc đặc biệt rồi. 

Câu chuyện còn là bức tranh muôn mà về tình yêu trai gái, tình cảm gia 

đình, tình bạn, sự nghiệp… là những vấn đề rất chung của những người trẻ. 

Nhưng tất cả mọi thứ đó không quan trọng bằng việc bạn biết quý trọng, cảm ơn 

mỗi giây phút mình có mặt ở cuộc đời này. 

Bắt trẻ đồng xanh 

Đọc Bắt trẻ đồng xanh, nghe câu chuyện của chàng trai trẻ Holden, bạn có 

cảm thấy hình ảnh của anh ta vô cùng quen thuộc hay không? Đó là một chàng 

trai loay hoay giữa những phạm trù xã hội như yêu đương, cố gắng lý giải những 

gì mình thấy, những cảm giác chán ngắt hay việc tại sao cần phải tuân theo 

những gì người ta đã quy định sẵn… Bạn có cảm thấy tính cách nổi loạn, bất 

cần, những bức bối và căm ghét của Holden có giống bản thân bạn ở một 

khoảnh khắc nào đó, khi muốn quay lưng lại với tất cả thế giới? 

 
Ai cùng từng một thời nổi loạn như anh chàng Holden 



Nhưng rồi trong một góc nào đó, thuộc về bản chất của Holden thì cậu 

chàng là một người không xấu xa, tồi tệ như những suy nghĩ của cậu. Đọc Bắt 

trẻ đồng xanh để cảm thấy rằng bạn không phải là kẻ nổi loạn duy nhất trên thế 

giới này, bạn không phải kẻ đơn độc và suy nghĩ khác biệt… chỉ là bạn chưa 

biết cách thể hiện những băn khoăn, trăn trở trong tâm trí mình mà thôi. 

Sáu người đi khắp thế gian 

Cuốn tiểu thuyết được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1971 nhưng đến nay 

vẫn là một trong những cuốn sách truyền cảm hứng cho người trẻ. Cốt truyện kể 

về sáu người trẻ với xuất thân, hoàn cảnh sống khác nhau nhưng cùng chung 

một chuyến hành trình đi xuyên qua nhiều quốc gia. 

 
Người đọc có thể nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình qua từng nhân vật trong 

truyện 

Truyện vẽ lên một bức tranh sinh động về tuổi trẻ qua từng nhân vật với 

những thông điệp về ước mơ, khát vọng và trăn trở rất chung, rất đặc biệt của 

người trẻ. Là câu chuyện về sự “cựa mình” trỗi dậy, lựa chọn con đường nhưng 

lại gặt hái được kết quả khác nhau giữa họ. Tuy vậy, dù kết quả thế nào thì cái 

họ nhận được vẫn là những trải nghiệm chẳng bao giờ quên, những bài học, 

những giá trị không bao giờ mất đi. 

Toàn bộ cuốn sách còn có những thông tin, trải nghiệm văn hóa đặc sắc 

trên những vùng đất mà nhóm sáu người trải qua và ghi nhớ. 

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ 

Cuốn sách dành cho những ai đang trải qua tuổi 20 rực rỡ hay cho những ai 

đang mất phương hướng, bế tắc và đau khổ vì những đổ vỡ. Tuổi trẻ là lúc 

người ta bước ra ngoài thế giới, là va đập, là tổn thương và đôi lúc là đánh mất 

niềm tin, tình yêu, hoặc cả chính bản thân mình. 



Đinh Hằng cũng thế, cô ôm nỗi đau của riêng bản thân nhưng lại vô cùng 

mạnh mẽ, quả cảm pha chút ngông ngênh, liều lĩnh để thực hiện chuyến đi đơn 

độc từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, qua tất cả 20 bang khác nhau. Đây không 

đơn thuần là cuốn hồi ký của Đinh Hằng nhưng là câu chuyện dễ khiến cho bạn 

lặng người. 

 
Bước chân đi là tìm kiếm những gì đã mất và sửa chữa những nỗi đau, là biết sống và 

trân trọng cuộc sống 

Một cô gái trẻ với những nỗi đau chung, sự cô độc, mất niềm tin vào bản 

thân giống như tất cả những người trẻ khác. Chỉ có điều cô chọn cách thật đặc 

biệt để chữa lành và tìm lại chính mình qua từng trải nghiệm chẳng thể nào 

quên. Dưới đôi mắt của Đinh Hằng, người đọc chẳng những thấy một nước Mỹ 

hết sức đa dạng, đời thực và ẩn chứa những sự thật trần trụi. Là từng chút một 

nhận ra rằng, bế tắc hay đau buồn rồi cũng sẽ vượt qua, không nhờ ai khác mà 

do chính bản thân mình. 
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