
 

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình 
đẳng. 

Danny Fisher của Trường Grant thắng Cuộc Thi Kể 
Chuyện Truth Be Told 

Khi bắt đầu câu chuyện của mình, Daniel Fisher đang ở trong một sự kiện hiến máu, quyên tặng 
thứ “thần dược của sự sống”. Vào lúc cuối, cậu đang điều trị một vết thương ở mắt khiến cậu 
trông “giống như một con quái vật trong vài ngày”. Câu chuyện về những gì xảy ra giữa những 
thời điểm đó đã giành được thứ hạng cao nhất cho học sinh cuối cấp của Grant High School 
trong Cuộc Thi Kể Chuyện Truth Be Told được tổ chức vào Thứ Năm tại Grant. 

Sự kiện này, được tổ chức vào năm thứ ba, quy tụ hai người hoàn thành tốt nhất tại các cuộc thi 
kể chuyện ở bốn trường trung học PPS có tham gia (Grant, Lincoln, Franklin và Madison). Mỗi 
học sinh được dành 5 phút để kể lại một câu chuyện cá nhân theo chủ đề của năm nay: chuyện 
đã rồi. 

Câu chuyện của Fisher có tựa đề “Con Mắt trên Thanh Gươm Ánh Sáng” liên quan đến Fisher và 
em trai của mình khi mua thanh kiếm ánh sáng tại một cửa hàng chuyên dụng sau một chuyến đi 
gồm có cha mẹ cậu (“những người thực sự sẽ chịu đựng được bất cứ thứ gì) và người bạn gái. Dĩ 
nhiên sau đó, Daniel và em trai mình bước vào một trận đấu bằng thanh gươm ánh sáng, với 
con mắt của chính Daniel phải trả cái giá đó. 

“Cũng không giống chuyện đã rồi, tôi chỉ không đạt thị lực 20/20 trong vài ngày”, Danny nói. 
“Nhưng có lẽ mọi thứ lại diễn ra chính xác theo cách phải thế.” 

Troodon Althoff, một học sinh cuối cấp của trường Franklin, đứng thứ hai. Troodon đã kể lại câu 
chuyện từ trường tiểu học cậu theo học, rồi cố gắng rời khỏi, về câu lạc bộ Warrior Cats, kết 
thúc bằng một bài học buồn vui về tình bạn. 

Các đối thủ cạnh tranh khác là Ivy Letherwood của Trường Franklin; Jina Lim và Lisa Burke của 
Trường Lincoln; Ellen Lovre của Trường Grant; và Tyler Horan và Wyatt Mejia-Lopez của Trường 
Madison. 

Các giám khảo là những người kể chuyện chuyên nghiệp, đã đánh giá các thí sinh về chất lượng 
và việc trình bày câu chuyện của các em. Cuộc Thi Kể Chuyện Truth Be Told là một chương trình 
của các thư viện PPS. 

Xem toàn bộ Cuộc Thi Kể Chuyện Truth Be Told (Cảnh báo: chứa ngôn ngữ thô tục)  

 

 

 

https://youtu.be/cjqjGTEZX3Y
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