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Sách mới của Nguyễn Chí Thiện ấn hành bằng song ngữ 
 
Hai Truyện Tù – Câu truyện về hai mảnh đời trong tù bằng Việt và Anh ngữ. 
Sách bìa mỏng, dày 170 trang, giá bán 20 Mỹ Kim. 
 
Nguyễn Chí Thiện là một tù nhân chính trị của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Việt gần 
27 năm. Ông đã nhận được giải thưởng Thi Văn Thế Giới năm1985 trong lúc không 
một ai biết ông còn sống hay đã chết. Ông đã bị cùm xích tại nhà lao Hỏa Lò (Hanoi 
Hilton) vì đã mang được một cách bất ngờ bản thảo tập thơ Hoa Địa Ngục của ông 
đến tòa đại sứ Anh Quốc tại Hà Nội năm 1979. 
 
Quyển sách này là một phương thức tuyệt hảo để học hỏi cả hai ngôn ngữ Việt - Mỹ, 
và đáp ứng cho giới trẻ Việt Nam, những người cần biết sự thật từ các chứng nhân 
lịch sử còn sống sót dưới chế độ Cộng Sản bằng sức mạnh của tinh thần và ý chí. 
Sách cũng thích hợp cho phụ huynh của họ, những người đã vượt thoát cuộc hành 
trình bằng thuyền để trở thành người tị nạn và bắt đầu xây dựng đời sống mới với nỗi 
đau quá khứ không bao giờ quên lãng.  Cuốn sách này còn giúp cho những sinh viên 
Việt Nam lớn lên dưới chế độ Cộng Sản, những kẻ đã khước từ tìm hiểu về các tác 
phẩm văn học của những nhà trí thức chính trị bị giam cầm. 
 
Biên tập Anh Ngữ và xuất bản do Jean Libby, Palo Alto, California. 
Trình bày và hiệu đính Việt ngữ do CN Trần Trung Ngọc, San Jose. 
 
Bài Phỏng vấn Nguyễn Chí Thiện của phóng viên Bùi Văn Phú được ấn bản bằng Việt 
ngữ cùng với sự trao trả bản thảo gốc tập thơ của ông từ Anh Quốc năm 2008. 
 
Quyển sách này đang được bán trên Amazon.com, tại Trung Tâm Người Việt Canada 
(Vietnamese Canadian Centre) tại Ottawa (giá 20 Gia kim), và ở Arlington, Virginia, 
qua nhà xuất bản Cành Nam.   
 
Hai Truyện Tù – Two Prison Life Stories của Nguyễn Chí Thiện được Cộng Đồng 
Người Việt tại Úc (Vietnamese Community in Australia) tài trợ và cũng đang được bán 
tại đó.   

Để mua sách trực tiếp và miễn cước phí bưu điện, xin đặt sách tại địa chỉ trên Net 
www.AtoZproductions.com  hay gửi email đến editor@vietamreview.net   

Jean Libby, editor 
Allies for Freedom publishers 
1222 Fulton Street, Palo Alto, CA 94301 
www.AtoZproductions.com   
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