
 

CHUYỆN BẮT ĐẦU KHI TA GẶP NHAU (すべては君に逢えたから) 
2013 / Vista / 106’ / Phim màu / Tình cảm lãng mạn 

 
Đạo diễn:   Katsuhide Motoki 
Sản xuất:  Kentaro Koike, Shinzo Matsuhashi 
Kịch bản:    Atsuko Hashibe 
 

 

[Diễn viên] 
Hiroshi Tamaki vai Kazuki ("Eve's Lover") 

   Rin Takanashi vai Reiko ("Eve's Lover") 
   Fumino Kimura vao Setsuna ("Long Distance Relationship") 
   Masahiro Higashide vai Takumi ("Long Distance Relationship") 

 

©2013 It All Began When I Met You Film Partners 

[Nội dung phim]   

Lấy bối cảnh kỳ nghỉ Giáng sinh, bộ phim mở đầu bằng hình ảnh của Nhà Ga Tokyo – 
một trong những nhà ga sầm uất nhất thế giới với một triệu lượt khách ra vào mỗi 
ngày.  
Vào dịp đặc biệt này, có người mơ ước được gặp người trong mộng thì có người thì lại 
rời bỏ người mình yêu, có người ra đi để tìm kiếm một cuộc phiêu lưu mới thì có 
người lại muốn trở về quê hương… 
Kazuki, một anh chàng luôn bận rộn với việc điều hành công ty thiết kế web của 
riêng mình, đã không còn tin tưởng vào tình yêu. Tình cờ, anh gặp Reiko, một nữ 
diễn viên không mấy nổi tiếng tại một khách sạn và cư xử với cô vô cùng ngạo mạn, 
do có một chút hiểu lầm nho nhỏ. Nhưng khi nhận ra Reiko hoàn toàn không phải là 
một người xấu, anh lại muốn được bù đắp cho cô. 
Bộ phim là một chuỗi 6 câu chuyện của 10 nhân vật khác nhau nhưng cùng mang 
chung một niềm khao khát được bày tỏ tình cảm của mình với người yêu thương.. 
Liệu họ có tìm được món quà Giáng Sinh kỳ diệu cho chính mình? 

 
[Liên hoan phim, giải thưởng] 
2013 – Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo lần thứ 26 - 17-25/10/2013  


