Các giải thưởng và những con số ấn tượng về cuốn sách “Cuộc đời bất tử của
Henrietta Lacks”


Top Bestsellers của New York Times trong hơn 7 năm kể từ khi xuất bản.



Top 100 Cuốn sách nên đọc trong đời của Amazon.com



Wellcome Trust Book Prize năm 2010.



National Public Radio Best of the Bestsellers.



National Academies of Science Communication Award năm 2011.



Ambassador Book Award, năm 2011



Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim, ra mắt vào đầu năm 2017.



Được dịch ra hơn 25 thứ tiếng trên thế giới.



Cuốn sách hay nhất năm 2010 (Được bình chọn bởi hơn 60 đơn vị truyền thông,
trong đó có New York Times, New Yorker, Entertainment Weekly, People, Los Angeles
Times, Kirkus Review, National Public Radio).



Liên tục nằm trong danh sách các tác phẩm bán chạy nhất của tờ New York Times.



New York Times Notable Book.



Các giải thưởng tiêu biểu: Welcome Trust Book Prize, Cuốn sách của năm (của
Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ), và Heartland Prize (của Chicago
Tribune)…

VỀ TÁC GIẢ
Rebecca L. Skloot sinh ngày 19 tháng 9 năm 1972, là một cây bút tự do chuyên viết về
mảng khoa học-y học. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành sinh học và thạc sĩ ngành sáng tác
văn học phi hư cấu.
Skloot đã dành hơn một thập niên để tìm hiểu, nghiên cứu và viết nên cuốn sách đầu
tay của mình – tác phẩm “Cuộc đời bất tử của Henrietta Lacks”, và ngay lập tức gây
được tiếng vang lớn cùng nhiều giải thưởng ấn tượng.
Cô là biên tập viên của Popular Science và phóng viên cho chương trình Radiolab của đài
phát thanh NPR và chương trình NOVA ScienceNOW của đài PBS.
Các bài viết của cô đã được đăng trên nhiều tạp chí uy tín như The New York Times, The
New York Times Magazine, O: The Oprah Magazine, Discover, và New York magazine...
Cô là người sáng lập và chủ tịch của Quỹ Henrietta Lacks. Hiện cô sống tại California.
Cô đã giảng dạy sáng tác văn học và viết báo mảng khoa học tại Đại học California tại
Berkeley, Đại học New York, Đại học Memphis và Đại học Pittsburgh.

