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PHÊ BÌNH 10 

 
Độc giả bốn phương 

 

Trong những năm qua có quá nhiều thư của độc giả 
khắp nơi. Rất tiếc Huỳnh Dung không có giờ chuyển tất 
cả thư từ lên màn ảnh Web. Có thể thời gian sau… 

Tạm thời xin chép vài câu của 2 độc giả tượng 
trưng: 

 

1/- một độc giả ở Úc. 

… 

Đọc các báo thấy Huỳnh Dung nhiều quá. Viết lời cho 
sách này, bài cho báo nọ… Bài tôi thích nhất là HD viết về 
PEN trên Lữa Việt. Bài viết có hai trang nhưng hay lắm. Một 
người bạn thân ba mươi năm của tôi cũng có đọc, cũng khen 
quá. Anh ấy nói HD thông minh lắm. 

“LL12 nữ điệp viên” không phải một mình tôi thích đâu. 
Chính tai nghe mắt thấy -  Nhiều độc giả hỏi tôi có đọc không, 
hay lắm? Nhiều người mê, không riêng tôi đâu. 

Rất phục tài viết của Huỳnh Dung. Xin chúc HD luôn 
khoẻ, đẹp, thông minh.   

Lâm  

Úc 14/7/90 
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2/- một độc giả ở Canada 

(Thư gửi ông Trường Sơn, đại diện của Huỳnh Dung v/v 
đặt mua tác phẩm “LL12 nữ điệp Viên”) 

… nếu ông gửi sách cho tôi bằng đường hàng không sẽ 
nhanh hơn đường tàu thủy. Phí tổn bao nhiêu tôi không bao 
giờ ngại. Tôi chỉ lo ngại một điều là nhân vật chính LL12 
trong truyện của HD đến hồi kết cục ra sao? Tôi ao ước có 
sách đọc tức khắc để biết được kết cuộc của câu chuyện vô 
cùng kỳ thú, lâm ly, hấp dẫn và vui nhộn chưa từng có một 
câu chuyện trinh thám gián điệp nào trên thế giới có thể sánh 
bằng,ngoại trừ “James Bond 007” của Ian Fleming. 

Nhân tiện đây kính nhờ ông vui lòng chuyển đến nữ sĩ 
Huỳnh Dung một vài đề nghị: 

1/-Thương lượng với các hảng phim để đưa truyện “LL12 
Nữ Điệp Viên” lên màn ảnh cho nhân dân thế giới chiêm 
ngưỡng và thán phục. 

2/- Dịch “LL12 Nữ Điệp Viên” ra nhiều thứ tiếng để phổ 
biến rộng rãi trên toàn thế giới. 

Nữ sĩ HD xứng đáng trở thành triệu phú với thiên tài hiếm 
có và nhan sắc khuynh thành. 

Khi nào có bản dịch Anh văn “LL12 NĐV” xin ông vui 
lòng gửi đến tôi 1 bản copy để tôi phổ biến và giới thiệu với 
các người bạn Canadian để họ thấy dân tộc ViệtNam luôn 
luôn anh hùng và có tinh thần yêu nước cao độ. Bao nhiêu phí 
tổn tôi sẽ hoàn cho ông đầy đủ. 

Chân thành cám ơn ông.  
                                                N.V.Tài  

                                             (Ottawa, Canada) 


