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Cuốn sách của thời thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ đến từ
nhóm tác giả hàng đầu Trung Quốc với hơn 18 triệu fan
hâm mộ.
Hàng nghìn bản đã được bán ra ngay trong những ngày
phát hành đầu tiên, cũng như luôn đứng top best seller của
các website đặt sách online tại Trung Quốc. Nhóm tác giả
THẬP ĐIỂM ĐỘC THƯ của “Nhân gian tất cả đều là gặp
gỡ” đã thật sự tạo nên một làn gió mát lành, chạm đến tâm
hồn của từng độc giả.
Mỗi câu chuyện được kể trong cuốn sách này như một cuốn nhật kí ghi chép lại
những hỉ -nộ- ái- ố trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta, nhưng sau
đó chính là những cảm xúc thật sự khắc cốt ghi tâm còn đọng lại trong tâm trí.
Chúng ta đang sợ hãi điều gì? Trưởng thành, lạc bước, mông lung, tuyệt vọng,
chẳng thể tiến lên, cô độc, chọn nhầm con đường, hay đau đáu về một bóng
hình mãi không thể nào quên?
Chúng ta vẫn nuối tiếc thanh xuân đã qua cùng với mối tình đầu trong trẻo, mà
không nhận ra rằng, có thể gặp được nhau đã là khúc dạo đầu tuyệt vời nhất rồi.
Rằng rất nhiều chuyện tình duyên tốt đẹp trên gian này đều bắt nguồn từ vô vàn
các cuộc gặp gỡ nối tiếp nhau. Chúng giống như những mầm cây vậy, chậm rãi
nảy mầm trong cuộc sống, có thể sẽ ra hoa, có thể sẽ kết quả.
Cũng như trong những năm tháng đã qua ấy, chúng ta không thể dự đoán trước,
chúng ta mới không có những con đường tắt để lựa chọn. Vì không thể biết con
đường nào mới là chính xác tuyệt đối, chúng ta mới càng không dám để mặc
cho mình buông thả, lười biếng, quyết tâm cắn chặt răng tiếp tục bước đi.
Rồi khi mệt mỏi trên con đường trưởng thành, hãy dừng lại đôi chút, thay bản
thân bạn của tương lai ôm bạn một cái. Chỉ khi rơi nước mắt, đổ mồ hôi mỗi
ngày, chỉ khi đi từng bước chân thật và nghiêm túc, đó mới là của cải thật sự
đáng quý của tuổi xuân. Chỉ khi vượt qua những nỗi sợ hãi, xuyên qua mọi nỗi
cô đơn mới có thể viết nên một cuốn bí kíp dạy cách “tự yêu thương chính
mình”.
Và hẳn là, có vô số người ngoài kia sau bao lần vấp ngã đã chẳng còn muốn tin
tưởng rằng mình sẽ có ngày tốt lên. Nhưng. số phận của mỗi chúng ta là khác
nhau, lựa chọn tin tưởng là một loại số phận và lựa chọn không tin lại là một
loại số phận khác. Số phận đã được sắp đặt, chỉ là bạn lựa chọn con đường nào
để đi mà thôi. Tin tưởng hay buông xuôi mọi chuyện?

Khép lại những trang sách giàu cảm xúc, chúng ta có thể cảm nhận được từng
lời văn tựa như khúc nhạc sâu lắng đi vào lòng người, là sự biết ơn đối với mọi
cuộc gặp gỡ thú vị trong cuộc sống, là ánh dương êm dịu đưa chúng ta xa rời
khỏi những tăm tối ảm đạm, để trở thành một con người thiện lương và tỏa
sáng.
Vậy nên, “Nhân gian tất cả đều là gặp gỡ”, chính là cuốn sách gối đầu giường
giúp bạn nhìn thấu mọi âu lo suy tư của bản thân, để bạn bớt đi những gánh
nặng buồn đau, và cũng để bạn bớt đi nỗi canh cánh trong lòng bởi những điều
đã qua.
Một cuốn sách có khả năng chữa lành những vết thương lòng sâu kín nhất, bạn
còn chần chừ gì nữa mà không tìm đọc cuốn sách thú vị này !
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