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LOS ANGELES, California (NV) – Cuốn “Fortunes of Jaded Women” của tác 

giả Carolyn Huỳnh xoay quanh câu chuyện của những người mẹ và những 

đứa con gái tại Little Saigon, Westminster. 

 

Tác giả Carolyn Huỳnh tại thư phòng ở Los Angeles. (Hình: Carolyn Huỳnh cung 

cấp) 

Lâm li, hóm hỉnh và có hậu 

Cuốn sách kể câu chuyện của nhiều nhân vật thuộc nhiều thế hệ lần tìm về 

với nhau sau khi bị cuộc sống trên quê hương mới làm cho tình cảm rạn nứt, 

sứt mẻ. 

“Và trong quá trình tìm về với nhau, họ tìm được con người của chính họ,” 

tác giả Carolyn Huỳnh nói. 

Nhưng thông điệp lớn nhất của cuốn sách là sự cứu chuộc của cá nhân. 

Cô nói: “Cho dù cuộc đời có tàn ác với chúng ta đến đâu thì chúng ta vẫn có 

thể viết lại câu chuyện của mình.” 

Bằng giọng văn thân mật, khi thì dí dỏm, hóm hỉnh, khi thì căng thẳng, 

nghiêm chỉnh, Carolyn khéo léo lôi cuốn độc giả vào một cuộc hành trình của 

trái tim đầy thú vị và cảm động. 
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“Fortunes of Jaded Women” được nhà xuất bản Atria Books thuộc công ty 

Simon & Schuster, Inc. có trụ sở ở New York, London, Toronto, Sydney, và 

New Delhi phát hành. 

Cuốn sách của Carolyn Huỳnh viết bằng tiếng Anh nhưng tâm tư, tình cảm, 

nỗi lo âu, niềm hy vọng, những giọt nước mắt và những nụ cười ý nhị lại hết 

sức Việt Nam. 

Hai tầng ý nghĩa 

“Tựa đề cuốn sách này có hai ý nghĩa,” cô Carolyn cho biết. “Chữ ‘fortunes’ 

vừa có nghĩa là vận may mà cũng có nghĩa là giá trị của những phụ nữ này. 

‘Jaded’ vừa có nghĩa là mệt mỏi vừa có nghĩa là cẩm thạch.” 

Cô muốn để độc giả tự hiểu toàn bộ câu chuyện theo cảm nhận của mình chứ 

không muốn áp đặt ý nghĩa của cuốn sách, buộc độc giả phải hiểu theo ý cô. 

Những nhân vật trong “Fortunes of Jaded Women” hoàn toàn linh hoạt, sống 

động và có cá tính chứ không tẻ nhạt, mập mờ và rập khuôn như những 

nhân vật nhan nhản trong những cuốn sách thị trường theo thị hiếu khán giả 

bình dân. 

Chỉ cần đọc qua vài trang đầu là độc giả thấy ngay sự thực tâm chăm sóc mà 

tác giả dành cho từng nhân vật của mình. Phải quý trọng nhân vật như người 

nhà thì cô Carolyn mới có giọng văn ân cần, nâng niu như vậy. 

Chuyện riêng tư nhưng lại rất… “chung” 

Câu chuyện của “Fortunes of Jaded Women” không vội vàng hời hợt với diễn 

biến tình tiết nhanh mà chậm rãi, từ tốn đào sâu vào nội tâm để tìm kiếm cái 

“hồn” sâu lắng của câu chuyện. 

Cô Carolyn nói: “Những nhân vật có những nỗi niềm không nói được thành 

lời.” 

“Fortunes of Jaded Women” nói về những câu chuyện gia đình riêng tư 

nhưng cũng là câu chuyện chung ở mọi nơi trên thế giới: sự xung đột, hiểu 

lầm của những thế hệ khác nhau. 

“Câu chuyện cũng về khả năng phục hồi và hy vọng. Tôi muốn viết về cuộc 

đấu tranh đồng hóa và những gì xảy ra sau đó, cho nhiều thế hệ tiếp nối,” cô 

trình bày. 

Nếu độc giả cảm thấy vui khi đọc “Fortunes of Jaded Women” là cô Carolyn 

cho rằng mình đã thành công. 



 

“Fortunes of Jaded Women” của Carolyn Huỳnh kể về tình cảm gia đình của người 

gốc Việt. (Hình: Carolyn Huỳnh cung cấp) 

Cô nói: “Chỉ cần một số ít người thôi là tôi đủ vui rồi. Với tôi, đó là thành 

công. Danh tiếng và tiền bạc không quan trọng bằng niềm vui của độc giả.” 

Sinh ra tại Fountain Valley và lớn lên tại Santa Ana, cô Carolyn lấy rất nhiều 

cảm hứng cho cuốn sách từ những ngày còn bé ở Santa Ana theo mẹ đến 

Little Saigon. 

Sau khi so sánh lối sống của ngưởi gốc Việt tại nhiều nơi, cô nhận xét rằng 

cuộc sống của người Việt ở Orange County rất khác với kinh nghiệm cuộc 

sống của người gốc Việt ở Houston (Texas) hay New Orleans (Louisiana). 
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Cô nói: “Người Việt ở Nam California khác ở cách ăn mặc thời trang cũng 

như thái độ sống của họ khác với người ở nơi khác và họ tự tin hơn rất nhiều 

bởi vì có đông người Việt chung quanh để thành lập một cộng đồng. Nơi 

khác không được như vậy.” 

 

Cô Carolyn Huỳnh cùng cha mẹ tại Santa Ana. (Hình: Carolyn Huỳnh cung cấp) 

Cuốn “Fortunes of Jaded Women” là một món quà ý nghĩa và thú vị bậc phụ 

huynh có thể mua tặng con em mình để gia đình có thể hiểu và thông cảm 

cho nhau hơn. 

Sách có bán khắp nơi, Amazon, Barnes & Noble hay Walmart, Target. [qd] 
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