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Chào bạn! 

Bạn thuộc tuýp người nào? Thích cà 
khịa và lấy cà khịa làm niềm vui sống 
hay bạn thuộc tuýp cười nghiêm túc, 
cool ngầu bất cần đời? 

Thôi nào, hãy thả lỏng cơ mặt ra đi 
chứ, đừng sống nghiêm túc hay buồn 
nhiều quá, hài hước một chút thế giới 
sẽ khác đi đó. Trò chuyện vui vẻ, hài 
hước cũng là yếu tố cần thiết để trở 
thành người giao tiếp giỏi. Vậy bắt đầu 
từ đâu đây? Tìm đọc những quyển 
sách vui để tạo cho mình một tinh thần 
thoải mái, nguồn năng lượng tích cực 
và tận hưởng sự vui vẻ của mình đi 

chớ. 

 “Vui vẻ không quạu nha” là cuốn sách được giới trẻ hiện nay yêu thích vì sự hài hước, 
mang đến cho bạn góc nhìn khác về cuộc sống tuy “thô” nhưng “thật”. Điều tôi đặc biệt 
thích ở quyển sách này đó là sự nhỏ gọn từ kích thước quyển sách đến ngắn gọn từng 
câu từ. Nội dung dễ tiếp thu và mang tầng lớp ý nghĩa về cuộc sống.  

“ Tui đã dành 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ để chơi một mình và không nói chuyện 
với ai. Bạn nghĩ rằng tui sẽ buồn tới chết nếu bạn không nói chuyện với tui?” – Trích Vui 
vẻ không quạu nha. Chắc các bạn sẽ chán ngấy khi nghe phải những câu đại loại như: 
“Em sẽ chết nếu thiếu anh” hoặc “Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu em”. Nhưng thực tế 
chia tay rồi bọn nó vẫn sống nhăn răng ra. Chẳng ai chết nếu thiếu ai đó cả trừ khi thiếu 
tiền thôi. 

Ngoài việc mang đến cho các bạn cái nhìn thực tế hơn về thế giới, giúp bạn nhận ra sự 
đáng yêu từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Cuốn sách còn đề cập đến một thực tế 
rằng bạn đã sống mà quá để tâm đến những điều không may mắn mình gặp phải và 
chính bạn là nguyên nhân khiến cuộc sống luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi. 



Cuốn sách này phù hợp với tất cả mọi người dù có là mọt sách chính thống hay không? 
Nhưng chính sự ngắn gọn pha lẫn yếu tố hài hước sẽ không mang đến cho bạn cảm giác 
nhàm chán. Nếu có định trao dồi văn hóa đọc của bản thân tôi nghĩ bạn nên bắt đầu từ 
những quyển sách như thế này sau đó tìm thêm những thể loại khác để đọc. Biết đâu 
cuốn sách phù hợp với bạn cũng đang chờ bạn tìm ra.  

Ngẫm lại thì việc tìm cho mình cuốn sách phù hợp cũng gian nan không khác gì tìm người 
yêu đâu chỉ cần chiu khó sẽ có ngày tìm ra. 

Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết nhé. Thật tốt nếu bạn like, share ủng hộ tôi vì đó là nguồn 
động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và nhớ tìm đọc quyển 
sách này nhé! 
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