
Dương thuỵ là một cây bút trẻ 
đầy nhiệt huyết. giọng văn 
của cô cũng mang hơi thở 

của sự trẻ trung năng động và đầy cá 
tính của một cô gái trẻ. Đọc oXForD  
thương yêu thấy hình ảnh con người 
Việt nam tuy nhỏ bé nhưng đầy lòng 
tự tôn dân tộc, tuy kiến thức còn hạn 
chế nhưng luôn cầu tiến và đầy nghị 
lực. Kim là cô gái mạnh mẽ, học giỏi 
và có một ngoại hình khá. cô khẳng 
định được con người Việt nam cũng 
có thể làm được những việc khó khăn 
như bao con người của các nước phát 
triển khác.

oXForD  thương yêu đúng như tên 
gọi của nó mang lại cho người đọc 
một cảm giác bình yên, hạnh phúc. 
Kim đã có được tấm bằng thạc sĩ, 
đồng thời có được tình yêu lớn của 
đời mình ở nơi đây. cô nhận được sự 
yêu quý chân thành của những người 
bạn, nguời thầy nước ngoài. Fernando 
đã không quản ngại giúp cô vượt qua 
được quãng thời gian khó khăn nhất 
khi cô mới sang Anh. câu chuyện hấp 
dẫn bạn đọc trong nhiều chi tiết. Đặc 
biệt là những chi tiết nhân vật Kim  trải 
qua khó khăn vất vả.

cuốn sách cho chúng ta thấy khi cố 
gắng thì mọi thứ đều có thể thay đổi, 
cả những thứ tưởng như không bao 
giờ làm khác được. Kim cố gắng tập 
thể dục, ăn uống điều độ để có được 
sức khoẻ. Và cô cố gắng học hết sức 
mình đã có thể lấy bằng thạc sĩ Đại 
học oxford trong vòng 1 năm. Đó là 
những cố gắng phi thường của con 
người mà Kim đã chứng minh cho 
bạn đọc thấy cô đã làm được

tình yêu của cô gái và chàng trai đến 
từ hai quốc gia khác nhau về nhiều 
thứ: tập tục, vị trí địa lý, tính cách con 

người,… đã làm cho câu chuyện thêm 
hấp dẫn. tính cách của 2 nhân vật có 
nhiều cá tính khác nhau nhưng đồng 
thời cũng có những điểm giống nhau 
nên họ cuốn hút nhau mãnh liệt. tình 
yêu giúp họ vượt qua được nhiều 
thử thách và khoảng cách lớn lao. 
Fernando đã giúp Kim hiểu được giá 
trị bản thân của mình. Kim không phủ 
nhận mình là người Việt nam, cô biết 
những gì dân tộc mình có để tự hào. 
Vì thế, cô đã chinh phục được trái tim 
của chàng trai bồ Đào nha đầy hiểu 
biết như Fernando. Khác một thuý 
hà lẳng lơ và có phần ngu dốt, khác 
một Vi Vi lê giỏi giang nhưng luôn tự 
ti về quê hương mình, Kim luôn hiểu 
mình là ai và cô luôn làm những gì 
mình thích. có lẽ bạn đọc sẽ thấy Kim 
nhờ có Fernando nên mới có thể thay 
đổi. nhưng thực ra trong thâm tâm 
của Kim luôn thúc đẩy mình phải thay 
đổi, và cô có bản lĩnh để thay đổi đúng 
đắn thì mới được như vậy.

Kim đã cao hơn tới 7 cm sau một quá 
trình tập luyện, ăn uống, vận động 

khoa học. cô đã có được sự phát triển 
hoàn toàn về thể chất lẫn trí tuệ. hình 
ảnh một Kim giỏi giang nhưng cũng 
không kém phần nữ tính đã trở thành 
hình ảnh đáng mơ ước của nhiều 
cô gái. Đó là mục đích cuối của câu 
chuyện. Dương thuỵ như muốn nói: 
hãy cố lên những cô gái, không có gì 
là không thể thay đổi!

cái hay trong truyện oXForD  thương 
yêu của nhà văn trẻ Dương thụy 
chính là cách viết nhẹ nhàng tình 
cảm nhưng cũng khá hài hước, đối 
đáp thông minh, khiến người đọc 
không phải chỉ đọc vì tò mò, mà hào 
hứng theo từng tình tiết của một cô 
gái Việt vừa thông minh vừa nhõng 
nhẽo với một anh chàng siêng năng, 
giỏi giang và hết sức tinh tế. tình yêu 
không phân biệt chủng tộc, đó cũng 
là sự nhận xét khác biệt của người trẻ 
với các bậc cha mẹ. nhưng đó không 
hoàn toàn là khó khăn để vượt qua khi 
mà cả hai con tim đều không thể rời 
xa nhau.

oXForD  thương yêu mang đến cho 
người đọc những giây phút thoải mái, 
những kiến thức hiểu biết thêm về 
nền giáo dục cũng như cách sống của 
bạn trẻ phương tây. Đồng thời mang 
đến nghị lực cho bạn đọc, một nghị 
lực thật lớn lao giúp họ vượt qua được 
những khó khăn trong cuộc sống, 
tình yêu, học tập hay công việc.
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