
 

Cô gái một triệu yên （百万円と苦虫女） 
2008/ 121’ / Phim màu, phim nhựa 35mm/ Kị ch tính, Gia đình 
 

Đạo diễn, kị ch bản: Yuki Tanada 
Sản xuấ t: Koko Maeda 
Biên kị ch: Ryuji Miyajima 

Hình ảnh: Kei Yasuda 
Âm nhạc: Eiko Sakurai 
 

  
[Diễn viên] 
Yu Aoi trong vai Suzuko Sato 
Mirai Moriyama trong vai Ryohei Nakajima 
Pierre Taki trong vai Haruo Fujii 
 

 
 

[Tóm lược nộ i dung] 
Cô gái Suzuko 21 tuổ i gặp phả i tình huống trớ trêu với hai đồng nghiệp cũ khi phả i 
thuê chung căn hộ  với họ , và để  rồ i vô cớ bị  đẩy vào tù. Ngày ra tù, Suzuko trở nên sợ 
hãi và mấ t niềm tin vào thế  giới xung quanh mình, vào những con người của xã hộ i 
hiện đạ i. Cô quyế t đị nh tách gia đình để  bắ t đầu mộ t hành trình chạy trốn, đến 
những nơi xa lạ  mà không ai biế t mình là ai, và cô đã tự đặ t ra cho mình mộ t nguyên 
tắc kỳ lạ : hễ  tiế t kiệm đủ  mộ t triệu yên ở nơi này thì cô sẽ  chạy trốn đến mộ t nơi 
khác. Vì thế , cứ mỗ i lần có ai đó muốn làm thân với Suzuko cũng là lúc cô phả i xách 
hành lý ra đi. Suzuko cũng luôn được tiếp sức mạnh bởi những lá thư động viên của em 
trai mình, trong khi cậu bé đang là nạn nhân của những vụ  bạo hành học đường. Từ 
hành trình này, Suzuko nhận ra chính mình và cô dần học được cách sống cởi mở hơn, 
thông qua việc giao tiếp với những người mà cô gặp trên từng chặng đường, đồng thời 
trở nên mạnh mẽ  và dũng cảm hơn để  bước tiếp hành trình. 
 
[Các kỳ liên hoan phim đã tham dự, Giả i thưởng] 
2009 – Liên hoan phim Udine Vùng Viễn Đông lần 11 tạ i Ý 
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