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Đạo diễn: Takehiko Shinjo 
Nội dung: Ryo Ikuemi (truyện tranh),  
Sachiko Tanaka, Satomi Oshima  
Hình ảnh: Mitsuru Komiyama 
 

Sản xuất: Daisuke Kadoya, Minami Ichikawa, 
Atsushi Terada, Hiroyasu Asami, Tomoko Jo, 
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[Diễn viên] 
Masami Nagasawa vai Kanna Seto 
Masaki Okada vai Roku Akazawa 
Kengo Kora vai Kazue Haruta 
Chizuru Ikewaki vai Manami Sakuraba 
 

Aoi Nakamura vai Toshikuni Mayama 
Yuki Furukawa vai Kiyomasa Komine 
Kaoru Hirata vai Momoka Senke 
Soko Wada vai Yanagihara 

 

 

(c)2013 Beyond the Memories Film Partners  (c)Ryo Ikuemi / SHUEISHA 

[Nội dung phim]   

Kanna và Haruta chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng đến thời học trung học, Haruta gặp tai nạn giao 
thông và chết vào đúng cái đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, lúc Kanna đang được một cậu bạn cùng 
lớp tỏ tình. …Ngay trước khi tai nạn xảy ra, Haruta đã gửi một tin nhắn đến cho Haruta bằng điện 
thoại. …Kể từ giờ phút kinh hoàng đó, cô khó có thể mở lòng yêu một ai khác, bởi ký ức đau buồn 
ấy cứ đeo bám cô cho mãi tới sau này, dù đã trưởng thành. Bắt đầu công việc tại một công ty 
truyền thông điện ảnh, một ngày cô gặp Roku, nhân viên của một nhà xuất bản.  

Đồ ngốc…  những lời nói và hành động châm chọc của Roku khiến cô tức muốn chết và thấy 
căm ghét anh vô cùng. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, cô dần dần quan tâm tới anh nhiều hơn. 
Roku luôn tỏ ra vô tư yêu đời, như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng bận tâm. Thật ra, ẩn sau cái 
sự vô tư yêu đời đó là cả một quá khứ đầy bi kịch. Kanna và Roku mặc dù hay chành choẹ và xích 
mích, nhưng không thể phủ nhận rằng, họ càng ngày càng quan tâm đến nhau hơn. Cả hai người 
đều có điểm chung là những vết thương lòng của quá khứ…Liệu số phận sẽ mang điều gì đến với 
cặp đôi này? 
 
[Liên hoan phim, giải thưởng] 
2013 – Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo lần thứ 26 - 17-25/10/2013  
2013 – Giải "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" dành cho nữ diễn viên Chizuru Ikewaki tại Giải thưởng 
Điện Ảnh Hochi lần thứ 38 – tháng 12/ 2013 


