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 Sáng tác 

 Nhà  xuất  bản  Tổng  hợp  TP  Hồ  Chí  Minh  vừa  giới  thiệu  hai  tác  phẩm  "Hip 
 Hop  ở  xứ  sở  của  Ellsaby"  (Isabelle  Müller)  và  “Ngài  Kẹo”  (Quỳnh  Trần) 
 dành các em thiếu nhi có đam mê phiêu lưu, tưởng tượng. 

 ●  'Đếm sao' - Cuốn sách thiếu nhi vượt thời gian 

 ●  Sách thiếu nhi 1/6: Sự lên ngôi của sách tranh 

https://baotintuc.vn/sang-tac-487ct158.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/dem-sao-cuon-sach-thieu-nhi-vuot-thoi-gian-20190826160628594.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/sach-thieu-nhi-16-su-len-ngoi-cua-sach-tranh-20180524164921605.htm


 Bìa của hai cuốn sách dành cho thiếu nhi trong dịp hè 2022. 

 Nội  dung  xuyên  suốt  của  hai  tác  phẩm  kể  về  những  cuộc  phiêu  lưu  tưởng 

 tượng  trong  thế  giới  tuổi  thơ.  Trong  đó,  tác  phẩm  Isabelle  Müller  viết  "Hip 

 Hop  ở  xứ  sở  của  Ellsaby"  tràn  ngập  niềm  hy  vọng  thông  điệp:  mỗi  người,  kể 

 cả  trẻ  em  đều  có  những  nỗi  sợ  hãi,  nhưng  cho  dù  đôi  khi  bạn  có  lý  do  để 

 tuyệt vọng thì cũng đừng bao giờ mất hy vọng. 

 Cuốn  sách  "Hip  Hop  ở  xứ  sở  của  Ellsaby"  được  xuất  bản  tại  Việt  Nam  với 

 ba  ngôn  ngữ  Đức  -  Anh  -  Việt.  Tác  phẩm  hứa  hẹn  hấp  dẫn  độc  giả  nhí  Việt 

 Nam  qua  lời  kể  nhẹ  nhàng  cùng  tranh  minh  họa  vẽ  tay  sinh  động  của  chính 

 Isabelle  Müller,  dưới  sự  chuyển  ngữ  tiếng  Việt  bởi  dịch  giả  Trương  Hồng 

 Quang. 



 Đối  với  tác  phẩm  "Ngài  Kẹo",  đây  là  tác  phẩm  đầu  tay  của  tác  giả  Quỳnh 

 Trần  (sinh  năm  2007),  kể  về  cuộc  phiêu  lưu  bất  đắc  dĩ  của  một  cô  bé  trước 

 những  cạm  bẫy  luôn  rình  rập  dưới  lớp  vỏ  bọc  ngọt  ngào.  Em  viết  tác  phẩm 

 này trong ba tháng giãn cách vì dịch COVID-19 (năm 2021). 

 Khởi  đầu  câu  chuyện  là  sự  xuất  hiện  của  tiệm  bánh  kẹo  lớn  nhất  thị  trấn 

 mang  tên  “Candy  shop  -  Best  N  Town”  của  Ngài  Kẹo,  rất  đông  khách  với 

 năm  xu  một  cái  kẹo  và  được  tự  chọn  thỏa  thích.  Trái  ngược  với  cửa  hàng 

 kẹo  là  cửa  hàng  bán  đồ  dùng  nha  khoa  nhà  Wendy  (dù  không  được  ưa 

 chuộng  lắm  trong  thị  trấn),  bố  mẹ  Wendy  phục  vụ  các  sản  phẩm  chăm  sóc 

 sức  khỏe  răng  miệng  cho  người  dân  trong  thị  trấn  này  với  mong  muốn  mọi 

 người, nhất là những đứa trẻ tránh khỏi tác hại của đồ ngọt. 



 Tác  giả  Isabelle  Müller  tặng  sách  cho  các  em  thiếu  nhi  có  hoàn  cảnh  khó  khăn  do  dịch  bệnh  tại  TP 

 Hồ Chí Minh. 

 Tác  giả  Quỳnh  Trần  cho  biết:  "Sức  hấp  dẫn  của  kẹo  dù  rất  ngọt  ngào  đối  với 

 các  em  nhỏ  nhưng  vẫn  là  nguy  cơ  ảnh  hưởng  đến  sức  khỏe  răng  miệng  nếu 

 các  em  không  được  chăm  sóc  đúng  cách,  hay  trong  cuộc  sống,  không  có  gì 

 chất  lượng  rẻ  bèo  hay  miễn  phí  mà  đằng  sau  nó  đều  có  một  cái  giá  nhất 

 định.  Vì  vậy,  thông  qua  những  câu  chuyện  phiêu  lưu  giả  tưởng  trong  cuốn 

 sách,  em  muốn  các  bạn  nhỏ  cần  có  những  trang  bị  cần  thiết  để  bảo  vệ  bản 

 thân  trước  những  âm  mưu  xấu  xa  đối  với  mình.  Ngoài  ra,  cuốn  sách  này  còn 

 đánh  dấu  trải  nghiệm  sáng  tác  đầu  tiên  của  em  để  có  thể  tiếp  thêm  cảm 

 hứng  cho  nhiều  bạn  nhỏ  khác  có  thể  viết  ra  những  câu  chuyện  hay,  mới 

 trong dịp hè này". 



 Theo  bà  Đinh  Thị  Thanh  Thủy,  Giám  đốc  Nhà  xuất  bản  Tổng  hợp  TP  Hồ  Chí 

 Minh,  toàn  bộ  số  tiền  thu  được  từ  bản  quyền  cuốn  sách  "Hip  Hop  ở  xứ  sở 

 của  Ellsaby"  sẽ  được  tác  giả  dành  tặng  Quỹ  LOAN  (LOAN  Stiftung)  để  giúp 

 đỡ  trẻ  em  nghèo  Việt  Nam  có  cuộc  sống  tốt  hơn.  Mới  đây,  tác  giả  Isabelle 

 Müller  cũng  đã  trao  tặng  3.000  cuốn  sách  cho  quỹ  Học  bổng  Vừ  A  Dính  và 

 các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh. 


