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Vieäc ñaàu tieân 

ñeå thöïc hieän

thaønh coâng hoà sô

di truù cuûa Quyù vò

 laø tìm moät Luaät sö gioûi. 

Chuùng toâi seõ 

hoã trôï vaø tö vaán Quyù vò 

nhöõng thoâng tin di truù

nhanh choùng vaø chính xaùc.

Baûo Laõnh Thaân Nhaân, Giaáy Chöùng Nhaän Lao Ñoäng, Taát caû caùc loaïi Thò Thöïc/ 

Thay ñoåi tình traïng Di Truù B1/B2, K, F-1, A,U), Gia Haïn Tình Traïng Di Truù, 

Nhaäp Tòch, SSA, Toaø AÙn Di Truù

Say Röôïu Khi Laùi Xe, Taát Caû Caùc Vuï Hình Söï

Ñuïng Xe, Thöông Tích Caù Nhaân

713-528-4668Noùi Tieáng Vieät, xin goïi: Tina Phaïm  - Cell: 713-493-3062

4635 Southwest Fwy, Ste 575
Houston, TX 77027

 Luật sư A.Don Forester

office@foresterlawfirm.com

Ly Dò, Laäp Di Chuùc

Laäp Hoà Sô Giaùm Hoä Caù Nhaân/ Taøi Saûn 

(Guardianship)
Xaùc Thöïc Di Chuùc (Probate)

SOL
D

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999
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NEW

406-1972/1540

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 

khoâng coù ngöôøi troâng coi.  Tieäm coù 7 gheá, 

7 baøn, income $300,000 trôû leân.  Tieäm gaàn 

phi tröôøng Bush.  Giaù baùn: $90,000.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: Taâm 346-280-1477

NEW

404-1972/1540

Baùn Tieäm Dry Clean

Caàn sang tieäm dry clean, coù alteration.  
Tieäm ôû good location.  Good income. 
Cô hoäi toát cho anh chò naøo caàn vieäc laøm 
oån ñònh.

Westheimer & Winrock

Xin lieân laïc:

281-760-9700 * 713-782-1193

NEW

435-1975/1543

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft.; ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em.  
Coù phoøng wax, phoøng giaët vaø nhaø kho.  Tieäm khu Myõ traéng, khaùch sang, tip cao.

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $85,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc: 832-420-3919

467-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï HK 4 

- chôï Myõ Hoa.  Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, coù internet, coù phoøng 

taém rieâng, coù remote garage.

Xin lieân laïc: baø Mai

346-232-8809
__________________________________________

433-1975/1543

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire - Howell Sugar Land, 

gaàn chôï HEB, Fiesta coù phoøng cho 

share.  Nhaø saïch seõ, phoøng coù saün 

giöôøng.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  Cho naáu aên, giôø giaác thoaûi 

maùi.

Xin lieân laïc: Hoa

832-289-9273
__________________________________________

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

284-1974/1542(6m)

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire & Howell Sugar 

Land.  Phoøng môùi taân trang, coù phoøng 

taém rieâng.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  Öu tieân ñoäc thaân, ít naáu 

nöôùng.

Xin lieân laïc:  Kim: 787-359-6854

Hoaøng: 832-606-1656 (text only)
__________________________________________

424-1976/1544

SHARE PHOØNG

Khu Sugarland, $400/thaùng. Quiet, 

lean and friendly.

Call: Christy 713-330-6021

Please leave message
__________________________________________

401-1972/1540

HWY 6 & W. BELLFORT

Nhaø khu Sugar Grove, yeân tónh, saïch, 

thoaûi maùi nhö gia ñình, neáu khoâng coù 

thôøi gian, chuû nhaø coù naáu côm thaùng.  

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  

Khoâng huùt thuoác.

Xin lieân laïc: 713-835-8039
__________________________________________

471-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 

cho share.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  $350/ thaùng.

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát  

346-378-8333
__________________________________________

415-1973/1541

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Khu Southwest, gaàn Hong Kong 4.  

Phoøng Master bedroom: $500/thaùng, 

phoøng thöôøng $350/thaùng.  Tieän nghi, 

bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  

Parking roäng raõi.

832-276-5751 * 832-475-4772
__________________________________________

395-1971/1539

SHARE PHOØNG

Nhaø saïch seõ, ôû Bellaire, caùch chôï HK 

4 - 3 phuùt.  Phoøng coù giöôøng saün.  Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Cho naáu 

aên, giôø giaác thoaûi maùi.  Öu tieân Nöõ, du 

hoïc sinh.

Xin lieân laïc: Thuûy  713-575-4838
__________________________________________

481-1981/1549

CHO SHARE PHOØNG

Ñöôøng Eldridge Dr, sau löng chôï Myõ 

Hoa.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  $350/thaùng.

Xin lieân laïc: 

832-419-5881
_________________________________________

400-1972/1540

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W. Airport , gaàn Bwy Sam Houston, coù 

internet.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy.  

Nhaø roäng, saïch seõ, thoaùng maùt.  

Khoâng naáu aên.

Xin lieân laïc:  713-367-5069
__________________________________________

398-1971/1539

SHARE PHOØNG

Nhaø khang trang, taïi khu vöïc Bellaire / 

Hwy 6.  Öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc: coâ Hoàng

832-462-3759
__________________________________________

NEW

456-1978/1546

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng ngöôøi troâng coi.  Khu Mix, 529 vaø 
Queenston.  Income oån ñònh.  Tieäm coù 6 
gheá, 6 baøn, 2 phoøng facial.  Giaù baùn: 
$75,000.

529 & Queenston

Xin lieân laïc: Momo 713-377-3289

NEW

463-1979/0547

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

Tieäm naèm trong khu mua saém saàm uaát, 
coù chôï Randall, TJ Maxx... treân FM 
1960 vaø Champion Forest.  Giaù baùn coù 
theå thöông löôïng.

FM 1960 & Champion Forest

Ai coù nhu caàu, xin lieân laïc: (vui loøng ñeå laïi lôøi nhaén neáu khoâng traû lôøi phone)

832-269-4026

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.
ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn

naêng... Nay con caàu khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Lôøi Nguyeän

QH

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy, 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                          QH

NEW

472-1979/1547

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nail khu Missouri City, 
treân ñöôøng S. Gessner.  Tieäm coù 10 
gheá, 7 baøn, coù phoøng wax, phoøng aên 
ñaày ñuû. Rent: $1,650/ thaùng.

Missouri City

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát 346-378-8333
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Huỳnh Tông Trạch: Thích mặc 
váy tô son nhưng cực sát gái, 
đánh mất Hồ Hạnh Nhi vì thói 
tr  ăng hoa

Sinh năm 1980, tính đến nay, Huỳnh Tông 
Trạch đã có đến hơn 20 năm lăn lộn trong 
lĩnh vực giải trí.

Nam thần hot nhất nhì TVB

Nhận thấy Huỳnh Tông Trạch có tố chất đặc biệt để 
trở thành một ngôi sao sáng giá nên người này đã 
ngỏ lời mời anh tham gia vào lĩnh vực giải trí. 
Quảng cáo đầu tiên mà Huỳnh Tông Trạch tham 
gia là cho một nhãn hiệu trà chanh, sau đó anh trở 
thành người mẫu trong một số sự kiện. Tuy vậy đối 
với Huỳnh Tông Trạch , điều quan trọng nhất trước 
mắt vẫn là học hành nên dù có thêm nhiều lời mời, 
anh vẫn kiên quyết từ chối để có thể tập trung hoàn 
thành chương trình phổ thông.

Đến năm 1999, ngay sau khi tốt nghiệp, Huỳnh 
Tông Trạch chính thức ký hợp đồng cùng TVB, bắt 
đầu với vai trò làm MC. Năm 2003, Huỳnh Tông 
Trạch chính thức ra mắt khán giả cùng các vai phụ 
trong phim Khát Vọng Tuổi Trẻ, Bao La Vùng 
Trời, Thanh Đao Công Lý… Năm 2005, Huỳnh 
Tông Trạch có bước tiến mới trong sự nghiệp với 
vai diễn Lăng Mậu Xuân trong Mẹ Chồng Khó 
Tính. Vai diễn đã mang về cho anh giải thưởng 
Diễn viên tiến bộ nhất trong năm cũng như kết 
duyên cho anh với nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi.

Từ sau đó Huỳnh Tông Trạch đã bắt đầu được khán 
giả biết đến nhiều hơn nhưng bước đột phá bất ngờ 
nhất, đưa anh trở thành diễn viên ấn tượng hàng 
đầu và cũng là cột mốc đánh dấu bước chuyển 
mình của anh phải nói đến vai diễn gã giang hồ 
hiểm độc nhưng si tình Co Què trong bộ phim Tiềm 
Hành Truy Kích vào năm 2008.

Trong sự nghiệp của mình, Huỳnh Tông Trạch đã 
tham gia trên 10 bộ phim điện ảnh. Diễn xuất của 
ảnh được đánh giá là chân thực, sinh động và được 
khán giả đón nhận nhiệt liệt. Bên cạnh việc diễn 
xuất, ít người biết rằng Huỳnh Tông Trạch còn có 
năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc. Anh từng tham 
gia thể hiện các ca khúc nhạc phim, nhạc thiếu nhi, 
ca khúc chủ đề của các sự kiện lớn tại đài như 
Athens Olympics, FIFA World Cup… Anh từng 

cho ra mắt 2 album vào năm 2008 và 2010. Hơn 20 
năm trong nghề, tham gia hơn 40 bộ phim truyền 
hình, không ít lần được xướng tên trao giải thưởng, 
thế nhưng chưa lần nào Huỳnh Tông Trạch được 
chạm tay vào chiếc cúp Thị Đế danh giá - niềm mơ 
ước của hầu như tất cả những diễn viên nam của đài 
TVB.

Có thể đó cũng là lý do mà từ năm 2012, song song 
với các dự án phim TVB, Huỳnh Tông Trạch đã 
theo chân nhiều diễn viên Hong Kong khác đến 
Trung Quốc để tìm đường phát triển mới. Bước 
mạo hiểm của Huỳnh Tông Trạch có vẻ rất đúng 
đắn khi anh liên tiếp ghi điểm với khán giả Đại Lục 
với gương mặt đẹp, diễn xuất tốt và những vai diễn 
gây ấn tượng mạnh mẽ dù là vai chính hay vai phụ. 
Mới đây nhất, Huỳnh Tông Trạch sẽ thủ vai nam 
chính trong siêu phẩm Bằng Chứng Thép 5, hứa 
hẹn sẽ bùng nổ trên màn ảnh nhỏ.

Trăng hoa số 1 TVB

Là một diễn viên với vẻ ngoài điển trai, pha chút 
bất cần đời rất dễ làm xiêu lòng phụ nữ, vì vậy 
trong suốt sự nghiệp của mình, Huỳnh Tông Trạch 
đã vướng phải không biết bao nhiêu tin đồn tình ái. 
Tuy vậy cho đến hôm nay, có lẽ người duy nhất mà 
Huỳnh Tông Trạch khắc cốt ghi tâm, cũng là mối 
tình khiến báo giới tốn biết bao giấy mực một thời, 
đó chính là nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi.

Năm 2005, sau khi cùng tham gia vào bộ phim Mẹ 
Chồng Khó Tính, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh 
Nhi đã phải lòng nhau. Trong thế giới showbiz đầy 
thị phi, có lẽ cách tốt nhất để bảo vệ tình yêu của 
mình chính là phải giữ kín bí mật. Chính vì thế mà 
Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi phải đến năm 
2009 mới chính thức công khai mối quan hệ của 
mình khi cả hai đều cảm thấy tình cảm của đôi bên 
đã đủ vững chắc để đối diện với sức ép của dư luận.

Nào ngờ liên tiếp sau đó là hàng loạt tin đồn ập tới 
liên quan đến bản tính trăng hoa của Huỳnh Tông 
Trạch. Tuy vậy, cặp đôi vẫn kiên định với tình yêu 
của mình và ngày càng khẳng định sự thân mật hơn 
nữa. Họ không ngần ngại bày tỏ tình yêu trước mặt 
người hâm mộ, trên sóng truyền hình hay trên 
mạng xã hội. Họ thậm chí còn sở hữu chung nhà 
cửa, xe hơi sang trọng. Tưởng chừng như một đám 
cưới tuyệt đẹp chỉ còn là chuyện sớm muộn nào 
ngờ đến năm 2012, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh 
Nhi bất ngờ công bố đường ai nấy đi làm cho báo 
chí lại thêm một phen rầm rộ, người hâm mộ thì 
tiếc nuối xót xa cho sự tan vỡ của cặp đôi quá đẹp 
trong làng giải trí.

Vụ chia tay ầm ĩ khiến Huỳnh Tông Trạch bị chỉ 
trích nặng nề bởi nhiều nguồn tin cho hay chính 
anh là kẻ phản bội. Có tin đồn tài tử họ Huỳnh dùng 
đến 3 chiếc điện thoại, một dùng để gọi cho Hồ 
Hạnh Nhi, một để liên lạc với gia đình, chiếc còn 
lại anh đổi số liên tục để tiện cho việc… tán gái. Hồ 
Hạnh Nhi từng chia sẻ trong nước mắt cho biết, cô 
không hề thay lòng đổi dạ, còn về phía Huỳnh 
Tông Trạch , cô không có quyền nói thay anh.

Sau này Hồ Hạnh Nhi kiên quyết không muốn ai 
nhắc đến Huỳnh Tông Trạch trước mặt mình nữa, 
đủ cho thấy anh đã khiến cô tổn thương đến mức 
nào. Mặc dù vậy, nhiều lần phóng viên hỏi về tình 
cũ, Huỳnh Tông Trạch vẫn luôn dành cho cô sự 
ngọt ngào và lời chúc hạnh phúc đối với gia đình 
mới của cô.

Rất nhiều khán giả tinh ý nhận ra một điều là các 
nhân vật mà Huỳnh Tông Trạch thể hiện đều có 
những cái kết buồn thảm, không có được tình yêu 
trọn vẹn như mong muốn. Họ cho rằng cái số lận 
đận đường tình của tài tử họ Huỳnh từ trong phim 
đã vận luôn ra đời thật của anh. Sau mối tình với Hồ 
Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch cũng trải qua một 
vài mối tình thoáng qua, tuy nhiên chỉ một thời 
gian rất ngắn sau lại thấy anh trong tình trạng độc 
thân.

Huỳnh Tông Trạch liên tiếp dính tin đồn hẹn hò với 
bạn diễn, tán tỉnh cô này cô kia, thế nhưng sau tất 
cả, người ta vẫn thấy anh đi về một mình và niềm 
hạnh phúc giờ đây đối với anh chính là được đưa 
mẹ đi ăn uống, thư giãn, hoặc có thời gian thì nấu 
ăn, đi chơi với mấy chú cún cưng. Sự yêu thích đặc 
biệt với các chú cún khiến anh bị các fan chọc ghẹo 
rằng: “Anh ấy có thể không cưới vợ, nhưng chó thì 
nhất định phải có vài con”.

Nói về chuyện tình cảm, Huỳnh Tông Trạch từng 
tâm sự anh rất muốn hẹn hò thêm lần nữa nhưng 
mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. “Tôi không 
phải người đàn ông tốt, cũng không biết nói chuyện 
ngọt ngào.

Công việc của tôi thì bận rộn suốt ngày, thật sự tôi 
không biết làm sao có thể cho bạn gái mình cảm 
giác an toàn”, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ. Anh 
không ngại chia sẻ về mẫu bạn đời lý tưởng của 
mình sẽ là một người biết ủng hộ chồng, biết chăm 
lo cho cuộc sống gia đình để anh có thể yên tâm 
phát triển sự nghiệp. Đối với Huỳnh Tông Trạch, 
anh không đòi hỏi người phụ nữ của mình biết nấu 
ăn bởi bản thân anh là người cực mê ẩm thực và có 
tay nghề nấu nướng khá điêu luyện.

Mới đây nhất, nam diễn viên 41 tuổi lại bị nghi ngờ 
đang hẹn hò với một hotgirl mạng có tên Ông Hiểu 
Quân. Ông Hiểu Quân kém Huỳnh Tông Trạch 13 
tuổi, sở hữu nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng, từng 
quay khá nhiều quảng cáo. Cô nàng cũng là bạn 
thân của “Tinh nữ lang” Lâm Duẫn và nữ diễn viên 
Mạnh Giai.

Được biết, Ông Hiểu Quân có xuất thân không phải 
dạng vừa, là một “bạch phú mỹ” (từ dùng chỉ 
những cô gái xinh đẹp, nhà giàu và có thế lực). Gia 
đình cô sở hữu nhiều bất động sản ở Phúc Kiến và 
Thâm Quyến, ngoài ra, bản thân hotgirl họ Ông 
cũng có nhiều công ty riêng. Cô từng kết hôn với 
nam diễn viên Lưu Vũ Siêu và có với nhau một cô 
con gái nhưng đã lý hôn. Ông Hiểu Quân hiện đang 
làm mẹ đơn thân nuôi con một mình.

Nghi vấn Huỳnh Tông Trạch hẹn hò Ông Hiểu 
Quân xuất phát từ việc hotgirl họ Ông bất ngờ đăng 
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tải trên trang cá nhân bức ảnh của cô và ảnh của nữ 
diễn viên Tôn Giai Quân, sau đó khoe rằng: “Tông 
Trạch bảo tôi rất giống cô ấy, đây là người duy nhất 
mà tôi cảm thấy đúng là có chút giống mình”. Ở 
phía dưới phần bình luận, khi cư dân mạng thắc 
mắc: “Tông Trạch có phải là Huỳnh Tông Trạch 
hay không, hai người bên nhau rồi à?”, Ông Hiểu 
Quân liền đáp: “Ừm”. Động thái này của cô nàng 
hotgirl khiến dân tình nghi ngờ cô muốn công khai 
chuyện hẹn hò.

Gu thời trang lòe loẹt dấy lên nghi ngờ giới tính

Nói đến tin đồn tình ái của Huỳnh Tông Trạch thì 
phải nói là nhiều không kể hết, vậy mà anh vẫn 
nhiều lần bị khán giả đặt dấu chấm hỏi về giới tính 
cũng chính vì sở thích… mặc váy, diện đồ lòe loẹt 
và nữ tính của mình. Ngay cả những fan hâm mộ 
trung thành nhất đôi lúc cũng phát hoảng trước gu 
thời trang của thần tượng. Có lúc anh xuất hiện ở sự 
kiện thảm đỏ trong một bộ cánh hệt như bộ đầm 
công sở của các nữ nhân viên văn phòng, anh 
chẳng ngại choàng lên người chiếc vest hồng hay 
cả bộ cánh đỏ choét.

Tài tử họ Huỳnh còn không ít lần làm dân tình 
choáng váng khi mang “guốc” đi dự sự kiện, bôi 
son bóng và khuôn mặt được đánh phấn kỹ càng. 
Anh thừa nhận bản thân bị hấp dẫn bởi những trang 
phục màu sặc sỡ, nhiều họa tiết, đặc biệt là đồ dạ 
quang, lấp lánh lại càng khiến anh mê mẩn. Quả 
thật hình ảnh ngoài đời của Huỳnh Tông Trạch so 
với các nhân vật trong phim anh thể hiện đúng là 
hai cực trái dấu.

Trong lần phỏng vấn gần đây, Huỳnh Tông Trạch 
cho biết: “Tôi thích thử tất cả mọi thứ. Những 
người đàn ông khác hay diện vest và đeo cà vạt nên 
trang phục của tôi sẽ khiến nhiều người bàn tán. Ở 
nhà tôi có rất nhiều váy và tôi cũng thường vào khu 
vực đồ nữ để mua áo khoác. Tuy vậy tôi phải chọn 
lựa sự kiện để mặc chúng cho phù hợp”. Trước 
nghi án đồng tính do gu thời trang lòe loẹt của 
mình, Huỳnh Tông Trạch chỉ biết cười trừ và nói: 
“Các bạn biết rõ tôi thích phụ nữ cơ mà”.

Đối với các fan trung thành, nếu như lần nào 
Huỳnh Tông Trạch xuất hiện mà chịu ăn mặc chỉnh 
tề nam tính thì đúng là một sự việc đáng vui mừng. 
Dù vậy trong lòng người hâm mộ, Huỳnh Tông 
Trạch vẫn là một soái ca vừa yêu động vật lại vừa 
chịu mang tạp dề vào bếp nấu ăn.

                                                       Nguyễn Hương

Lee Re - Sao nhí “Hope” lột xác 
đỉnh cao ở “bom tấn” mới, diễn 
xuất khiến CĐM “lạnh sống 
lưng”

Sao nhí phim ấu dâm “ Hope” - cô bé Lee Re 
năm nào nay đã lột xác ngoạn mục sau 7 năm 
khiến nhiều khán giả phải xuýt xoa.

Lee Re sinh năm 2006, bây giờ cũng đã 15 tuổi. Cô 

bé là một trong những diễn viên nhí triển vọng một 
thời của ngành giải trí Hàn Quốc. Xuất hiện trong 
bộ phim Hope năm 2013 về đề tài ấu dâm và sự 
lỏng lẻo của pháp luật, Lee Re gây chấn động với 
hình ảnh cô bé ngây thơ bị hiếp dâm, hành hạ, tấn 
công dã man. Khán giả khi xem phim Hope cũng 
không thể ngờ màn thể hiện xuất sắc đến quặn thắt 
này đến từ một cô bé khi ấy chỉ 7 tuổi. Giờ đây, Lee 
Re lại tiếp tục gây sốc với vai diễn “lột xác” trong 
bom tấn truyền hình Hellbound vừa ra mắt.

Sau Hope, cô bé tham gia hàng loạt dự án phim 
điện ảnh và truyền hình lớn, nổi trội nhất chính là 
Peninsula - bom tấn tiếp nối Train to Busan đình 
đám. Trong Peninsula, Lee Re hoá thân thành nữ 
chính siêu ngầu với tài lái xe cừ khôi, làm khán giả 
phải nín thở. Có lẽ cũng chính nhờ tài năng và nhan 
sắc tỏa sáng của Lee Re mà đạo diễn Yeon Sang Ho 
mới mời nữ diễn viên nhí này tham gia Hellbound. 
Sang đến Hellbound, nữ diễn viên nhỏ tuổi mới 
tiếp tục khiến khán giả phải lác mắt vì đảm nhiệm 
một nhân vật khó, phức tạp và có phần điên loạn.

Trong Hellbound, cô bé Lee Re thủ vai Jin Hee 
Jung - con gái của cảnh sát Kyung Hun (Yang Ik 
June). Trong khi người bố thì đối đầu với thủ lĩnh tà 
giáo Jin Soo ( Yoo Ah In), thì Hee Jung lại bị chính 
hắn ta rủ rê, dụ dỗ phạm tội.

Nguyên do là vì khi còn nhỏ, vì một lần Hee Jung lơ 
là không đi đưa quần áo cho bố mà mẹ của cô bé đã 
đi thay. Đau đớn thay, mẹ của cô bé đã bị kẻ biến 
thái tấn công, hãm hại tới chết. Suốt nhiều năm 
tháng niên thiếu, cô bé Hee Jung đã mang trong 
mình mặc cảm tội lỗi, đồng thời căm phẫn kẻ đã 
gây ra cái chết của mẹ mình.

Dưới sự “dẫn dắt” của Jin Soo, Hee Jung tìm ra 
được gã đàn ông đã tấn công mẹ mình ngày xưa. 
Tin rằng hắn không nhận được sự trừng phạt thích 
đáng từ pháp luật, Hee Jung đã “thay trời hành 
đạo”. Cô bé cùng Jin Soo đánh ngất tên “yêu râu 
xanh” ngày xưa, sau đó thiêu sống hắn ta - bắt 
chước những gì mà các “sứ giả địa ngục” trong 
phim làm với nạn nhân.

Khoảnh khắc Hee Jung nhìn người đàn ông ác độc 
ngày xưa kêu gào thảm thiết khi bị thiêu sống, vừa 
cười vừa khóc chính là một trong những phút giây 
“lạnh gáy” nhất của Hellbound. Nữ diễn viên trẻ 
Lee Re mang đến thứ cảm xúc rùng rợn đến tận 
cùng cho khán giả, cùng lúc đó lại vô cùng thuyết 

phục với nhân vật.

Chỉ một vài khoảnh khắc ngắn xuất hiện trên 
Hellbound, Lee Re đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc 
trong khả năng diễn xuất của chính mình. Nữ diễn 
viên 15 tuổi nhận về vô số lời khen ngợi của khán 
giả thế giới sau khi xem Hellbound. Trong tương 
lai, nhân vật Hee Jung của Lee Re rất có thể sẽ còn 
xuất hiện trở lại, khiến khán giả đang rất mong 
ngóng.

Sau Squid Game, Hellbound (Bản Án Từ Địa 
Ngục) đang được kỳ vọng sẽ trở thành cơn sốt tiếp 
theo của truyền hình Hàn Quốc đến từ Netflix. 
Được thực hiện bởi đạo diễn Yeon Sang Ho (người 
tạo ra siêu phẩm Train to Busan), lại sở hữu dàn 
diễn viên chính đình đám như Yoo Ah In hay Kim 
Hyun Joo, Hellbound ngay lập tức thu hút sự chú ý, 
nhận về đánh giá tích cực. Thậm chí trên trang 
đánh giá Rotten Tomatoes, Hellbound còn giữ 
được số điểm 100% từ giới phê bình.

Hellbound là một bộ phim siêu nhiên, tâm lý xoay 
quanh xã hội loài người khi một thế lực kỳ bí xuất 
hiện và “hành hình” dã man những người “bị gọi 
xuống địa ngục”. 

Trước những thảm kịch ấy, nảy sinh ra những tổ 
chức tôn giáo cuồng tín và quá khích, đẩy cuộc 
sống của nhiều người tới tai ương và bi kịch cùng 
cực. 

Hellbound gây sốc với hàng loạt các phân cảnh bạo 
lực, đồng thời khai thác chiều sâu tăm tối trong loài 
người, phê phán hiện thực cuộc sống Hàn Quốc 
cũng như cơ quan luật pháp, hành pháp của đất 
nước này.

Trang Flixpatrol đã đưa ra thống kê về mức độ thể 
hiện của Hellbound. Hai ngày sau khi ra mắt, bộ 
phim truyền hình Hàn Quốc này đã vươn lên đứng 
đầu trên Netflix toàn thế giới, vượt mặt bom tấn 
Squid Game đang đứng thứ 2. Ở mảng phim truyền 
hình Netflix, số điểm cho sự thể hiện của 
Hellbound lúc này đang là 634.

Không chỉ vượt qua Squid Game, Hellbound còn 
xuất sắc vươn lên trước nhiều bộ phim Hollywood 
lớn như Narcos hay Cowboy Bebop, Arcane. Như 
vậy, truyền hình Hàn Quốc chắc chắn đã tạo ra một 
cơn sốt mới trên khắp thế giới, nối tiếp thành công 
của Squid Game.

Tại bảng xếp hạng phim series hot nhất hiện tại của 
Netflix trên thế giới, Hellbound đang nắm giữ top 1 
tại 26 quốc gia - bao gồm Việt Nam, Singapore, 
Hong Kong, Mexico… Phim lọt top 5 tại các nước 
như Mỹ, Anh, Nhật…

                                                      Nguyễn Hương
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Jang Ki Yong: “Tình trẻ” của 
Song Hye Kyo có kinh nghiệm 
“phi công”

Chắc hẳn các bạn đã biết đến chàng hồ ly 
điển trai Jang Ki Yong trong My 
Roommate Is A Gumiho rồi đúng không 

nào? Sắp tới đây, anh chàng sẽ tái ngộ người hâm 
mộ truyền hình trong bộ phim Now, We Are 
Breaking Up (Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay), 
cũng chính là “người tình mới” của mỹ nhân Song 
Hye Kyo. Từ khi phim lên sóng, bộ phim đã trở 
thành chủ đề nóng trên các mặt báo dạo này và cái 
tên Jang Ki Yong cũng luôn đứng top đầu tìm kiếm. 
Vì vậy, trong bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẻ đôi 
nét về nam diễn viên này tới các bạn nhé!

Xuất thân là một người mẫu đa tài

Đầu tiên, mình nói qua về đôi nét của nam diễn 
viên người mẫu này nhé! Jang Ki Yong sinh năm 
1992 tại Ulsan, Hàn Quốc. Sở hữu một chiều cao 
ấn tượng 1m87 cùng khuôn mặt điển trai, góc cạnh, 
anh chàng nhanh chóng bắt đầu bước chân vào con 
đường nghệ thuật với vai trò người mẫu vào năm 
2012. Năm 2014, Jang Ki Yong xuất sắc giành giải 
thưởng người mẫu thời trang tại Lễ trao giải Người 
mẫu châu Á, cũng là bước đệm giúp anh bước vào 
giới giải trí.

Ngay sau đó, anh đã ký hợp đồng với công ty giải 
trí YG Entertainment với vai trò diễn viên, người 
mẫu. Và cũng giống như những đồng nghiệp trong 
công ty, Jang Ki Yong cũng bắt đầu “lấn sân” sang 
màn ảnh và không ngại bắt đầu từ những vai diễn 
nhỏ. Những bộ phim đầu tiên anh chỉ xuất hiện lướt 
qua ảnh là It's Okay, That's Love, A Beautiful 
Mind, The Liar and His Lover… nhưng tất cả chỉ là 
những vai phụ khá mờ nhạt.

Không chỉ dừng lại ở màn ảnh và sàn diễn, Jang Ki 
Yong còn được công chúng biết đến với tài năng 
khác như hát, rap cực kỳ chuyên nghiệp. Điều này 
khiến cho nhiều khán giả lầm tưởng anh chàng 
từng được đào tạo để trở thành 1 thần tượng Kpop, 
chứ không phải một người mẫu hay diễn viên. 
Thậm chí, anh cũng từng thể hiện khả năng này của 
mình trên nhiều sân khấu lớn khác nhau, như Tribe 
of Hip Hop hay cũng góp giọng vào các ca khúc 
nhạc phim trong The Liar And His Lover, Come 
And Hug Me, Some Guy...

Quay trở lại con đường diễn xuất khá trắc trở của 
nam diễn viên, anh tiếp tục kiên trì với những vai 
diễn nhỏ trong các tác phẩm khác nhau và phải tới 
Go Back Couple và My Ahjusshi/My Mister, Jang 
Ki Yong mới bắt đầu được nhớ tới nhiều hơn với 
những nét diễn khác biệt. Đặc biệt, với vai diễn 
trong My Mister, ngôi sao trẻ đã đoạt giải Nam 
diễn viên mới xuất sắc nhất tại 6th APAN Star 
Awards.

Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn viên của Jang Ki 
Yong chính là vai diễn chàng cảnh sát điển trai 
Chae Dojin trong phim Come And Hug Me. Anh 
đã đạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại MBC Drama 
Awards 2018. Đây cũng chính là vai chính đầu tiên 
mà anh được nhận. Vào vai một cảnh sát ngay 
thẳng, tốt bụng nhưng mang nỗi đau, mặc cảm của 
một người con có cha phạm tội, anh đã lấy đi biết 
bao nhiêu nước mắt của mình khi xem bộ phim.

Tiếp đó, anh gây ấn tượng khi trở thành bạn trai 
kém 12 tuổi của Im Soo Jung trong Search: WWW, 
Jang Ki Yong vứt bỏ hình tượng bi lụy mà trở nên 
gần gũi hơn với người hâm mộ với tính cách hài 
hước, vui vẻ nhưng cũng rất tưởng thành và đĩnh 
đạc. Không hề gặp khó khăn với khoảng cách tuổi 
tách biệt, chemistry của cặp chị em này cũng đã 
gây sốt trên mạng xã hội lúc bấy giờ.  

Thừa thắng xông lên, trong năm nay, Jang Ki Yong 
liên tục thủ vai chính trong hai bộ phim lớn là My 
Roommate is a Gumiho đóng cùng Lee Hyeri và 
Sweet and Sour đóng cùng Krystal Jung, và tất 
nhiên cả hai đều đạt được tiếng vang lớn, đặc biệt là 
với vai diễn bạn trai hồ ly 999 tuổi. Khuôn mặt điển 
trai, nụ cười hiền lành và body 6 múi quyến rũ của 
mỹ nam sinh năm 1992 khiến hội fangirl “đứng 
ngồi không yên”.

Không dừng lại ở đó, lần này anh chàng sẽ tiếp tục 
sánh vai với mỹ nhân “không tuổi” Song Hye Kyo 
trong dự án Now, We Are Breaking Up. Trong 
phim, Jang Ki Yong thủ vai nam chính Yoon Jae 
Guk, một nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng và giàu có, 
cũng là một quý ông vừa điển trai vừa thông minh. 
Lương duyên giữa Yoon Jae Guk và nữ chính Ha 
Young Eun vẫn đang là ẩn số, chưa được ê-kíp bật 
mí thêm. Các bạn hãy đón xem bộ phim này nhé!

Hồ sơ “tình trường” không kém một ai

Hợp tác với nhiều mỹ nhân trên màn ảnh khiến anh 
chàng không tránh khỏi nhiều tin đồn hẹn hò với 
bạn diễn. Tuy nhiên, hầu hết những ồn ào tình ái nổ 
ra đều được chính nam diễn viên và công ty chủ 
quản lên tiếng phủ nhận ngay lập tức.

Theo mình tìm hiểu, nam diễn viên người mẫu 
từng bị đồn hẹn hò với Lee Sung Kyung do nghi 
ngờ họ có mối quan hệ “trên tình bạn”, nhưng Jang 
Ki Yong khẳng định Lee Sung Kyung là bạn thân 
của mình cũng như là đồng nghiệp cùng công ty mà 
thôi.

Gây chú ý nhất là tin đồn “người thứ ba” chen chân 
vào chuyện tình cảm của Hyeri (Girl's Day) và nam 

diễn viên Ryu Jun Yeol, sau khi anh hợp tác với 
Hyeri trong bộ phim My Roommate Is A Gumiho. 
Do trong thời gian quảng bá cho bộ phim, cả hai 
tung nhiều hình ảnh hậu trường thân mật giữa cặp 
đôi này, thậm chí trên cả show truyền hình, khiến 
không ít người đã nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. 

Trước nghi án tình cảm đó, phía Jang Ki Yong đã 
lên tiếng phủ nhận và những hình ảnh Hyeri hẹn hò 
hạnh phúc bên Ryu Jun Yeol cũng được đăng tải đã 
dẹp tan những đồn đoán của khán giả, cũng giúp 
nam diễn viên họ Jang được minh oan. 

Gần đây nhất, Jang Ki Yong bất ngờ dính tin đồn 
hẹn hò với cựu vận động viên thể dục Son Yeon Jae 
khi bị bắt gặp đăng tải hình ảnh chụp biển Busan 
trong cùng một ngày. Tuy nhiên, tin đồn cũng đã 
được công ty quản lý nhanh chóng phủ nhận, họ 
cho hay: “Hai người không quen biết nhau. Bức 
ảnh này được chụp ở Busan khi Jang Ki Yong quay 
phim mới Now, We Are Breaking Up”.

Và đặc biệt, trong suốt thời gian hoạt động nghệ 
thuật và dính vào vô số tin đồn ồn ào tình ái nhưng 
theo mình tìm hiểu, nam diễn viên chỉ duy nhất 
thừa nhận hẹn hò với một người đó là nữ diễn viên 
ballet Lee Yi Na. Tuy hiện tại cả hai đã chia tay sau 
1 năm hẹn hò kể từ 2017, nhưng họ vẫn là bạn bè và 
luôn ủng hộ, cũng như giúp đỡ nhau trong công 
việc.

Trên đây là đôi nét về nam diễn viên người mẫu 
Jang Ki Yong mà mình muốn giới thiệu tới các bạn 
về sự nghiệp cũng như đời tư của anh chàng. Hiện 
nam diễn viên đang trong thời gian thực hiện nghĩa 
vụ quân sự. Tuy nhiên, vào 12 tháng 11 này, khán 
giả  được tái ngộ với mỹ nam trên màn ảnh truyền 
hình với bộ phim Now, We Are Breaking Up đó. 
Hãy đón chờ và theo dõi bộ phim này nhé!

Nếu bạn nào muốn thử xem Now, We Are Breaking 
Up (Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay) ra sao thì 
có thể xem lịch chiếu phim và link Vietsub tại SBS, 
phim gồm 16 tập.

                                                                   Mi Vân

Ngô Kinh kiếm được bao nhiêu 
tiền từ các phim bom tấn?

Ngô Kinh hiện là gương mặt hút khách nhất 
tại phòng vé Trung Quốc. Không chỉ có 
được danh tiếng, những dự án thắng đậm 

doanh thu còn giúp anh bỏ túi lợi nhuận triệu USD.

Ngày 17/11, Sohu đưa tin tác phẩm Hồ Trường Tân 
của Ngô Kinh đạt doanh thu phòng vé 5,652 tỷ 
NDT (hơn 885 triệu USD) sau 49 ngày công chiếu. 
Trang tin cho biết sao võ thuật ngoài thù lao, còn 
nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ từ thành 
công của dự án. Ngô Kinh là một trong những nhà 
đầu tư của Hồ Trường Tân.

Bỏ túi hàng trăm triệu USD trong 6 năm

Theo Sohu, Hồ Trường Tân có 16 nhà đầu tư, 4 đơn 
vị chịu trách nhiệm phân phối. Trong đó, công ty 
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Ngô Kinh là một trong những nhà đầu tư lớn, với tỷ 
lệ góp vốn khoảng 5%. Do đó, anh có thể đút túi lợi 
nhuận khoảng 70-80 triệu NDT (10-12,5 triệu 
USD), đã cộng thù lao đóng chính.

Hồ Trường Tân được phát hành với mức đảm bảo 
tối thiểu là hoàn vốn sản xuất 200 triệu USD. Do 
đó, lợi nhuận thu được sẽ chỉ tính từ mốc 200 triệu 
USD về sau. Trước khi phân chia lợi nhuận, ê-kíp 
phải đóng 3,3% thuế, khấu trừ 5% khoản đóng góp 
vào quỹ phát triển điện ảnh và trả hơn 50% chi phí 
phát hành cho cụm rạp cùng các khoản phát sinh 
khác.

Sau khi thanh toán toàn bộ chi phí nói trên, doanh 
thu còn lại được chia cho 16 nhà đầu tư chính của 
Hồ Trường Tân là hơn 120 triệu USD. Theo Sina, 
Bona Film là công ty ăn đậm nhất vì vừa là nhà đầu 
tư, vừa là nhà phân phối. Theo sau là Huaxia Film, 
China Film, Shanghai Film, August First Film 
Studio, Alibaba Pictures và Beijing Dengfeng 
International - công ty của Ngô Kinh.

Theo Sina, Ngô Kinh tham gia góp vốn sản xuất 9 
phim điện ảnh trong 6 năm qua. Tỷ lệ thu lãi của 
Beijing Dengfeng International là 100%. Vì vậy, 
nam diễn viên được mệnh danh là “thần bài” của 
showbiz Hoa ngữ khi đầu tư phim nào ăn phim đó.

Ngoài Hồ Trường Tân, Ngô Kinh còn nhận được 
khoản lợi nhuận không nhỏ từ Tôi và bậc cha chú 
của tôi. Theo iFeng, với việc phim đạt doanh thu 
phòng vé 219 triệu USD, sao võ thuật sẽ nhận về 
hàng triệu USD tiền lãi. Anh là nhà đầu tư lớn thứ 5 
của tác phẩm. Các dự án khác giúp Ngô Kinh hốt 
bạc còn có The Sacrifice, Tôi và quê hương của tôi, 
The Climbers, Looking Up, Lưu lạc địa cầu, Chiến 
lang 2, Chiến lang.

Trong đó, chỉ riêng Chiến lang 2 và Lưu lạc địa cầu 
đã giúp Ngô Kinh thu về 300 triệu USD. Vì kiêm 
nhiệm đạo diễn, đóng chính, đầu tư 20 triệu USD 
quay Chiến lang 2, Ngô Kinh nhận được 260 triệu 
USD. Ở dự án Lưu lạc địa cầu, sao võ thuật đầu tư 
10 triệu USD không nhận cát-xê. Phim đạt doanh 
thu phòng vé 669 triệu USD, còn Ngô Kinh nhận 
được khoản lãi hơn 40 triệu USD.

Sau 6 năm lấn sân sang lĩnh vực đầu tư sản xuất 
phim ảnh, tổng doanh thu phòng vé của những dự 
án anh góp vốn đạt 3,7 tỷ USD. Trong đó, có 3 
phim nằm trong top 10 tác phẩm ăn khách nhất lịch 
sử điện ảnh Trung Quốc. Thành công của loạt dự án 
giúp Ngô Kinh bỏ túi lợi nhuận hàng trăm triệu 

USD.

40 dự án lớn chờ Ngô Kinh

Theo Sohu, Ngô Kinh hiện là ngôi sao bảo chứng 
phòng vé của xứ tỷ dân. Những dự án anh đạo diễn, 
đóng chính dù thuộc đề tài không mang tính giải trí 
cao như lịch sử, chiến tranh, khoa học viễn tưởng 
vẫn tạo được hiệu ứng lớn với khán giả, đặc biệt là 
thế hệ trẻ.

Nhờ thành công của hai bom tấn Hồ Trường Tân và 
Tôi và bậc cha chú của tôi trong dịp Quốc khánh 
Trung Quốc vừa qua, sao võ thuật trở thành ông 
hoàng phòng vé mới, với tổng doanh thu từ các 
phim đóng chính đạt hơn 22 tỷ NDT (3,4 tỷ USD).

Sina cho biết giới chuyên môn nhận định thời kỳ 
huy hoàng của Ngô Kinh chỉ mới bắt đầu. Trong 10 
năm tới, anh tiếp tục là gương mặt khuynh đảo và 
giữ thế độc tôn ở phòng vé Trung Quốc. Nam diễn 
viên kín lịch đóng phim từ nay cho đến năm 2030. 
Theo Sohu, có 40 dự án điện ảnh lớn đang xếp hàng 
chờ Ngô Kinh.

Trong đó, Lưu lạc địa cầu 2 đã khởi quay vào ngày 
12/10. Anh hợp tác cùng Lưu Đức Hoa. Tuy nhiên, 
nhà sản xuất chưa tiết lộ vai trò của Ngô Kinh. Với 
sức ảnh hưởng của nam diễn viên hiện tại, QQ cho 
rằng nhiều khả năng Lưu lạc địa cầu 2 sẽ tạo ra tình 
tiết hồi sinh nhân vật Lưu Bồi Cường của Ngô 
Kinh - người đã hy sinh ở phần một.

Theo Sina, dự án Thiết kỵ do công ty của Ngô Kinh 
và China Film đồng sản xuất đã được cấp phép, 
đang trong giai đoạn lựa chọn diễn viên. Nội dung 
sẽ là bản mở rộng của phần phim Đạp gió do sao 
nam làm đạo diễn kiêm đóng chính trong Tôi và 
bậc cha chú của tôi.

                                                       Nguyễn Hương

Seo Ye Ji quay phim mới sau 
scandal chấn động, netizen Hàn 
sôi máu “nhân cách tệ hại như 
thế nên bị đào thải”

Seo Ye Ji sẽ chính thức trở lại làng giải trí sau 
7 tháng ngừng hoạt động vì scandal thao 
túng bạn trai.

Theo thông tin từ nhà đài tvN, bộ phim truyền hình 
Eves Scandal đã bắt đầu bấm máy vào ngày 20/11 

và nữ diễn viên chính của phim là Seo Ye Ji sẽ bắt 
đầu quay những thước phim đầu tiên vào ngày 
24/11.

Đây là một bộ phim kinh dị lãng mạn xoay quanh 
câu chuyện ly hôn ở một tập đoàn tài chính trị giá 
2000 tỷ won. Trong phim, Seo Ye Ji đảm nhận vai 
Lee Ra El, người sinh ra trong một gia đình có cha 
là thiên tài còn mẹ sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Sau 
khi trải qua một biến cố, cô trở thành một người 
phụ nữ có sức quyến rũ chết người được ví như 
“bông hoa nguy hiểm”. Cô vướng vào vụ kiện ly 
hôn tốn kém không tưởng.

Seo Ye Ji là cái tên đình đám của màn ảnh Hàn sau 
vai diễn Go Moon Young trong bộ phim Điên Thì 
Có Sao đóng cùng Kim Soo Hyun. Tuy nhiên nữ 
diễn viên vướng phải nhiều tranh cãi sau cáo buộc 
thao túng bạn trai Kim Jung Hyun. Cụ thể, cô yêu 
cầu bạn trai không được tiếp xúc với bạn diễn nữ 
cũng như hạn chế hết mức những phân cảnh tình 
cảm. Sau ồn ào đời tư, Seo Ye Ji từ chối xuất hiện 
trước công chúng và rút khỏi bộ phim Island mà nữ 
diễn viên đảm nhận vai chính.

Trước thông tin Seo Ye Ji quay trở lại làng giải trí 
với vai diễn mới sau 7 tháng “ở ẩn”, netizen xứ Hàn 
đa số phản đối kịch liệt khi cho rằng, đạo đức của 
một diễn viên mới là điều quan trọng nhất chứ 
không phải là nhan 

Eves Scandal dự kiến lên sóng vào đầu năm 2022.

                                                                    An Chi

Sunye và Kahi trở lại sóng 
truyền hình

Vào ngày 18, đội ngũ sản xuất của tvN thông 
báo sẽ sản xuất một chương trình giải trí 
mới mang tên 'Mom Is An Idol' và sẽ sẽ 

được phát sóng vào tháng 12.

'Mom Is An Idol' là chương trình tái hiện những 
thần tượng một thời đã tạm rời xa làng giải trí do 
chuyện sinh nở và ch ình ăm sóc con cái. Chương tr
sẽ có sự tham gia của cựu thành viên Wonder Girls 
- Sunye, người đã tuyên bố rời nhóm vào năm 2013 
ngay sau khi kết hôn và cựu thành viên After 
School - Kahi, người đ đến Bali sau khi ã chuyển 
kết hôn vào năm 2016.

                                                                    An Chi
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Đây là sức mạnh của bộ 3
Xfinity Internet + Xfinity Flex + Xfinity Mobile

Xfinity Internet không những cung cấp tốc độ, phạm vi phủ sóng và khả năng kiểm soát mà bạn cần mà giờ đây còn 
có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí dịch vụ không dây và phát trực tuyến. Tiết kiệm hàng trăm đơn vị* trên hóa đơn dịch 
vụ Xfinity Mobile không dây của bạn. Nhận hộp phát trực tuyến 4K Flex miễn phí thông qua Peacock Premium đi kèm 
với internet mà không mất thêm phí. Đó là ba cách để nhận nhiều hơn nhưng tiết kiệm hơn.

*Mức tiết kiệm so với bình quân trọng số của 3 nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu dựa trên giá tối ưu. Cần có Xfinity Internet. Tốc độ giảm xuống sau khi 
sử dụng 20 GB/đường truyền. Tiền tiết kiệm thực tế có thể thay đổi.

Gọi, nhấp chuột hoặc truy cập ngay hôm nay.
1-844-850-1056 | xfinity.com/asianamerican | xfinitystores.com
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Ưu đãi kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2021. Có áp dụng hạn chế. Không sẵn có ở mọi khu vực. Internet: Tốc độ thực tế có thể khác và không đảm bảo. Để biết các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ, truy cập www.xfinity.com/networkmanagement. Mạng WiFi tốc độ Gig yêu 
cầu Gigabit Internet và cổng kết nối tương thích. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ như hiệu suất thiết bị, nhiễu, tắc nghẽn và tốc độ của các trang web đã truy cập. Tốc độ WiFi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như khoảng cách từ Cổng kết nối, cấu hình trang chính, 
khả năng thiết bị cá nhân và các yếu tố khác. xFi Advanced Security sẵn có cho khách hàng sử dụng Xfinity Internet bằng Cổng kết nối Xfinity xFi tương thích. Phải kích hoạt Bảo mật nâng cao qua ứng dụng Xfinity. Điểm truy cập WiFi Xfinity đi kèm với Xfinity Internet trả 
sau. Khách hàng trả trước có thể truy cập hạn chế. Điểm truy cập sẵn có ở các khu vực được chọn. Flex: Không sẵn có ở mọi khu vực hoặc cho khách hàng hiện tại của Xfinity Video. Cần đăng ký Xfinity Internet trả sau, không bao gồm Internet Essentials. Giá có thể thay 
đổi. Thuế, phí và các phụ phí áp dụng khác và có thể thay đổi. Giới hạn ở 3 thiết bị. Bao gồm 1 thiết bị, các thiết bị bổ sung được tính $5/tháng trên mỗi thiết bị. Tất cả các thiết bị phải được trả lại khi ngừng sử dụng dịch vụ. Dịch vụ Theo yêu cầu và một số dịch vụ phát trực 
tuyến được tính phí riêng.Lượt xem sẽ được tính vào gói dữ liệu Xfinity bất kỳ. Yêu cầu đăng ký để truy cập Peacock, Disney+, Netflix, Prime Video và Hulu. Peacock Premium có giá $4.99/tháng. Mobile: Yêu cầu Xfinity Internet trả sau dành cho khách hàng dân cư. Giới 
hạn đường truyền có thể áp dụng. Thiết bị, phí chuyển vùng quốc tế, tiền thuế và phí, bao gồm cả phí khôi phục đăng ký và các phụ phí, và có thể thay đổi. Mức phí $25/đường truyền/tháng sẽ áp dụng nếu các dịch vụ Xfinity TV, Internet hoặc Voice trả sau không được duy 
trì. Giá có thể thay đổi. Ở các thời điểm bị tắc nghẽn, dữ liệu của bạn có thể tạm thời chậm hơn lưu lượng truy cập khác. Sau khi sử dụng 20 GB dữ liệu hằng tháng, tốc độ giảm xuống tối đa 1.5 Mbp tải xuống/750 Kbp tải lên. Chúng tôi áp dụng mức phí tối thiểu $15.00/
tháng cho mỗi tài khoản đối với đường truyền Tính theo Gig, bất kể mức sử dụng dữ liệu. Phí áp dụng cho mỗi GB hoặc phần GB của dữ liệu chia sẻ. Không chuyển tiếp dữ liệu qua kỳ tiếp theo. Để xem Công bố băng thông Xfinity Mobile, truy cập: www.xfinity.com/mobile/
policies/broadband-disclosures. Xfinity Mobile sử dụng mạng được xếp hạng cao nhất theo báo cáo của RootMetrics® tại Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2021. Mạng WiFi không được kiểm tra. Kết quả có thể khác. Giải thưởng không phải là sự chứng thực. Gọi để biết các 
hạn chế và thông tin đầy đủ, truy cập xfinity.com. ©2021 Comcast. Bảo lưu mọi quyền.

Xfinity Mobile
Xfinity Mobile sẵn có cho khách hàng sử dụng Xfinity Internet. Phạm vi phủ sóng tốt nhất, dữ liệu linh hoạt hơn và tiết kiệm 

đáng kinh ngạc. Tất cả đều có trên mạng tin cậy nhất, giúp bạn tiết kiệm tiền hóa đơn dịch vụ không dây mà không ảnh 
hưởng đến phạm vi phủ sóng. Ngoài ra còn có mạng 5G tốc độ cao trên toàn quốc mà không mất thêm phí.

Nhận nhiều hơn với Xfinity Internet — nhiều hơn rất nhiều
Ba cách để nhận nhiều hơn nhưng tiết kiệm hơn.

Mạng 5G chỉ sẵn có ở các khu vực thuộc những thành phố đã chọn. Tốc độ giảm sau khi sử dụng 20 GB/dữ liệu.  
Thiết bị, tiền thuế và các phụ phí khác, và có thể thay đổi. Xem bên dưới để biết chi tiết.

PHA TRỘN & 
KẾT HỢP

Chọn lượng dữ liệu được chia sẻ tối thiểu:

1 GB
$15/tháng

3 GB
$30/tháng 

10 GB
$60/tháng

1 đường truyền 
$45/tháng mỗi

2 đường truyền 
$40/tháng mỗi 

3 đường truyền 
$33.33/tháng mỗi

$15 $30/tháng
bắt đầu ở 
1GB với

Chọn giá trị phù hợp với bạn:

/tháng Mỗi đường truyền 
với 4 đường truyềnVới

Xfinity Internet
Xfinity Internet. Nhận tốc độ, phạm vi phủ sóng và khả năng kiểm soát mà bạn cần nhờ Xfinity xFi. Bao 

gồm cả quyền truy cập vào hàng triệu điểm truy cập WiFi Xfinity trên toàn quốc.

100
Mbp

300
Mbp

600
Mbp

900
Mbp

1.2
Gbp

50
Mbp

Kết nối thêm
Hoạt động tốt với 5 

thiết bị cùng lúc.

Kết nối
Hoạt động tốt với 4 

thiết bị cùng lúc.

Cực nhanh
Hoạt động tốt với 11 

thiết bị cùng lúc.

Nhanh
Hoạt động tốt với 8 

thiết bị cùng lúc.

Siêu nhanh
Hoạt động tốt với 12+ 

thiết bị cùng lúc.

Gigabit
Hoạt động tốt với số 
thiết bị không giới 

hạn cùng lúc.

Xfinity Flex
Xfinity Flex là hộp phát trực tuyến 4K miễn phí đi kèm với dịch vụ internet, tập trung tất cả các chương trình yêu 

thích của bạn tại một nơi. Đó là hai dịch vụ tuyệt vời mà chỉ tính phí một dịch vụ.

Hơn 10,000 chương trình và  
phim miễn phí. 

Truy cập nội dung từ các ứng dụng 
miễn phínhư Pluto, Xumo và Tubi.

Tìm kiếm bằng giọng  
nói của bạn. 

Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tìm ra và xem 
những gì mình yêu thích, thậm chí tìm 

kiếm trên các ứng dụng nhờ Điều khiển từ 
xa bằng giọng nói.

Phát trực tuyến nội dung yêu  
thích của bạn. 

Flex là cách dễ dàng để tìm ra và phát trực 
tuyến các ứng dụng như Netflix, Disney+, 

v.v., tất cả tập trung tại một nơi.

Theo Gig 
Dữ liệu chia sẻ

Không giới hạn
Mỗi đường truyền

Gọi, nhấp chuột hoặc truy cập ngay hôm nay.
1.855.755.2212 | xfinity.com/asianamerican | xfinitystores.com
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Cổ Cự Cơ chấp nhận “thất 
nghiệp” 2 năm, ở nhà làm “bố 
bỉm sữa” ở tuổi 49

Trong lần chia sẻ gần nhất, nam diễn viên của 
“Tân dòng sông ly biệt” cho biết, anh đã 
ngưng hoạt động nghệ thuật gần hai năm 

nay vì dịch Covid-19 và cũng là cách để bảo vệ an 
toàn cho vợ con.

Cổ Cự Cơ là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng tại Hồng 
Kông. Ngoại hình điển trai, thư sinh giúp Cổ Cự 
Cơ có một lượng người hâm mộ nữ không nhỏ. 
Giọng hát trầm lắng của nam nghệ sĩ cũng rất được 
yêu thích và giúp anh mang về nhiều giải thưởng 
danh giá như MTV Asia Awards 2008, RTHK Top 
10 Gold Songs Awards, Hong Kong TVB8 
Awards…

Anh còn được khán giả yêu mến khi góp mặt trong 
các phim như Tân dòng sông ly biệt, Lực lượng 
chống lừa đảo, Hoàn châu cách cách 3… Năm 
2014, Cổ Cự Cơ đăng ký kết hôn với nữ trợ lý Trần 
Ánh Tuyết và tổ chức đám cưới vào cuối năm 2015 
trong sự chúc phúc của đồng nghiệp. 

Được biết, “bà xã” hơn nam nghệ sĩ 4 tuổi và là trợ 
lý lâu năm của Cổ Cự Cơ. Hai người hẹn hò 17 năm 
trước khi tiến đến hôn nhân. Dù giấu kín bạn gái 
gần 17 năm nhưng khi công khai, Cổ Cự Cơ vẫn 
được người hâm mộ khen là người đàn ông chung 
thủy hiếm hoi của làng giải trí.

Đa tài, giàu có và nhiều khán giả hâm mộ nhưng Cổ 
Cự Cơ chỉ có duy nhất một người bạn gái, sau này 
là vợ anh - Trần Ánh Tuyết gần 20 năm hoạt động 
trong làng giải trí đầy cám dỗ. Để thể hiện lòng biết 
ơn và trân trọng sự hi sinh của vợ, Cự Cơ đã chuyển 
hết tài sản khổng lồ của mình để vợ quản lý khi hai 
người về chung một nhà. 

Sau đám cưới, nam ca sĩ 49 tuổi mở một cửa hàng 
kinh doanh ẩm thực và để vợ làm bà chủ. Hai vợ 
chồng Cổ Cự Cơ sống rất kín tiếng. Cuối năm 
2019, sau 5 năm về chung một nhà, vợ chồng nam 
nghệ sĩ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng.

Khi công bố tin vui về con mới chào đời, hàng ngàn 
người hâm mộ đã để lại bình luận chúc phúc cho vợ 
chồng Cổ Cự Cơ. Gần hai năm qua, do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, Cổ Cự Cơ đã tạm dừng mọi 
hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết, anh 
muốn dành thời gian bên cậu con trai nhỏ và đặc 

biệt “tổ ấm” của mình.

Cổ Cự Cơ là một người đàn ông ấm áp và luôn 
chăm lo cho vợ con. Nam diễn viên từng thể hiện 
sự xót xa khi vợ mang thai và sinh nở con đầu lòng 
khi đã ngoài 50 tuổi. Do vậy, anh muốn dành thời 
gian ở nhà, đỡ đần vợ và cũng là quãng thời gian 
quý giá gắn kết gia đình.

Trở thành ông bố bỉm sữa thực thụ, Cổ Cự Cơ vui 
vẻ học ẵm bế, thay bỉm, cho con ăn giúp vợ, vui đùa 
cùng con trai. Trong những hình ảnh mới đăng tải 
trên trang cá nhân, ngôi sao 49 tuổi xuất hiện với 
hình ảnh giản dị bên con trai.

Ngôi sao nổi tiếng cho biết, vì dịch bệnh phức tạp 
và nguy hiểm nên anh và vợ hầu như không ra khỏi 
nhà. Tất cả đồ dùng đều được mua trực tuyến và 
đảm bảo khử trùng thật kỹ khi tới nhà.

Thay vì tới nhà hàng ăn uống vào những dịp lễ tết, 
sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, Cổ Cự Cơ và vợ 
quyết định tổ chức tại nhà và chỉ có sự tham gia của 
ba thành viên trong gia đình. 

Nam diễn viên hiếm khi đưa con trai ra ngoài, bản 
thân anh cũng cắt bỏ lịch gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì sợ 
nhiễm bệnh.

Cuộc sống của nam diễn viên chỉ quanh quẩn trong 
nhà nhưng Cổ Cự Cơ khẳng định, quãng thời gian 
vừa qua là những ngày tháng đẹp, ngọt ngào với cả 
gia đình. Thu nhập chính của anh thời gian qua là từ 
việc kinh doanh thời trang. 

Nam diễn viên giải thích, anh lựa chọn ở nhà để 
đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình, 
đặc biệt là cậu con trai nhỏ. 

Cổ Cự Cơ thừa nhận, vợ chồng anh bắt đầu làm mẹ 
khi không còn trẻ và khá vất vả nhưng cả hai đều 
đồng lòng và hạnh phúc khi chứng kiến con trưởng 
thành mỗi ngày. Trên trang cá nhân của Cổ Cự Cơ 
ngập tràn hình ảnh và video của con trai, ghi lại 
từng hành trình trưởng thành của cậu bé.

Vào ngày 31/12 sắp tới, sau gần hai năm “ở ẩn”, Cổ 
Cự Cơ sẽ xuất hiện trong một chương trình ca nhạc 
lớn được đầu tư gần 30 triệu nhân dân tệ tại Hồng 
Kông. Đây cũng là chương trình đầu tiên mà anh 
tham gia trong vòng 2 năm gần đây.

                                                               Minh Hạo

Hwang Jung Eum kiếm được 
gần 4 triệu USD sau khi bán nhà

Sau tin mang thai, Hwang Jung Eum chia sẻ 
thêm nhiều tin vui.

Vào ngày 16 tháng 11, Maeil Business News đưa 
tin, Hwang Jung Eum đã bán tòa nhà ở Sinsa-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, sau khi sở hữu nó trong 3 
năm, thu về 4,7 tỷ KRW (~4 triệu USD) lợi nhuận 
thị trường. 

Theo báo cáo, nữ diễn viên “ Gia đình là số một“ đã 
mua tòa nhà 6 tầng ở Sinsa-dong vào năm 2018 với 

giá 6,25 tỷ KRW (~ 5,3 triệu USD) và bán tòa nhà 
với giá 11 tỷ KRW (~ 9,3 triệu USD).

Một quan chức bất động sản giải thích thông qua 
các phương tiện truyền thông: “Hwang Jung Eum 
đã có thể kiếm được hơn 3 tỷ KRW trong 3 năm 8 
tháng mà cô ấy sở hữu tòa nhà nếu xét đến khoản 
thuế doanh nghiệp mà cô ấy phải trả kể, từ khi tòa 
nhà được mua lại dưới quyền công ty của cô ấy.”

Hwang Jung Eum cũng thu hút sự chú ý khi mua 
một ngôi nhà biệt lập ở Itaewon, Seoul với giá 4,65 
tỷ KRW (3,92 triệu USD) vào năm ngoái. Trong 
khi đó, mỹ nhân họ Hwang kết hôn với tay golf 
chuyên nghiệp Lee Young Don và sinh một cậu con 
trai vào năm sau. Tháng trước, Hwang Jung Eum 
thông báo cô đang mang thai đứa con thứ hai.

Cô từng có mối tình 10 năm với nam ca sĩ Kim 
Yong Joon (SG Wannabe) trước khi kết hôn với 
doanh nhân kiêm golf thủ Lee Young Don vào năm 
2016. 

Cặp đôi đã có 1 con trai chung, tuy nhiên đến tháng 
9/2020 lại bất ngờ ly hôn mà không công bố lý do.

Những tưởng đôi vợ chồng đã “toang” nhưng đến 
tháng 7/2021, Hwang Jung Eum thông báo đã tái 
hợp với ông xã. 

Họ cùng du lịch nhiều vùng biển để hàn gắn tình 
cảm, mỹ nhân “ She Was Pretty“ cũng cởi mở hơn 
về cuộc hôn nhân, thậm chí còn công khai cả 
gương mặt con trai đầu lòng.

Phía công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết: 
“Hwang Jung Eum đã thấu hiểu sự khác biệt với 
chồng trong quá trình ly hôn, và quyết định tiếp tục 
mối quan hệ sau 1 cuộc nói chuyện sâu sắc”. 

Nhờ vậy, dân mạng cũng phát hiện ra loạt ảnh cô đi 
biển hóa ra là để hàn gắn tình cảm với chồng chứ 
không phải đi 1 mình.

                                                                    An Chi

'Khi bóng đêm gợn sóng': Bộ 
phim ngôn tình hiện đại không 
thể bỏ lỡ 

Bỏ túi bộ phim ngôn tình hiện đại, siêu ngọt 
ngào của Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa 
mà bạn không thể bỏ lỡ: đ Khi bóng êm gợn 

sóng.
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Khi bóng đêm gợn sóng là một trong những dự án 
phim ảnh lên sóng trên Mango TV. Với cốt truyện 
ngọt ngào, ngoại hình nam chính, nữ chính ưa nhìn, 
Khi bóng đêm gợn sóng bỗng chốc trở thành “hắc 
mã” cuối năm của Mango. 

Trước đó, chỉ sau ngày thứ 2 lên sóng, Khi bóng 
đêm gợn sóng đã đứng đầu trong BXH mức độ nổi 
tiếng của Mango TV. Tuy thị yếu từng người khác 
nhau nhưng nhìn chung, bộ phim vẫn nhận được sự 
đón nhận nồng nhiệt từ phần đông khán giả.

Trên thực tế, diễn xuất của Trương Dư Hi, Lưu Học 
Nghĩa vẫn còn vài lỗ hổng, đặc biệt là Trương Dư 
Hi, tuy nhiên sự tương tác ăn ý, nhịp nhàng của cả 2 
trong phim và trên phim trường đã giúp khán giả 
kéo lại cảm xúc.

Trở lại với Khi bóng đêm gợn sóng, phim là câu 
chuyện kể về Hứa Khuynh Du (do Trương Dư Hi 
thủ vai) - một người lãnh đạo, chỉ bắt đầu tan làm 
về nhà khi màn đêm buông xuống. 

Cô và Phạm Vân Tích yêu nhau được 10 năm, 
trước khi chuẩn bị đám cưới, cô vô tình phát hiện 
Phạm Vân Tích ngoại tình. 

Phạm Vân Tích giải thích rằng đó chỉ là một sự cố 
ngoài ý muốn, nhưng Hứa Khuynh Du vẫn đề nghị 
chia tay, vào lúc này cô gặp được Mạc Linh Trạch 
(do Lưu Học Nghĩa thủ vai).

Lần đầu tiên hai người gặp nhau khi màn đêm gợn 
sóng, xảy ra hiểu lầm, tưởng rằng họ sẽ không bao 
giờ gặp lại nhau, không ngờ Mạc Linh Trạch lại 
tiếp quản công việc kinh doanh của công ty của 
Hứa Khuynh Du, sự chạm trán trong công việc 
khiến Hứa Khuynh Du luôn muốn tránh né anh mà 
Mạc Linh Trạch lại bị thu hút bởi phản ứng thú vị 
này của cô. 

Một bên là Mạc Linh Trạch, cưỡng ép nhưng lại 
quan tâm đúng lúc. Một bên, là Phạm Vân Tích ra 
sức níu kéo, Hứa Khuynh Du bừng tỉnh sau mớ rối 
rắm và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới của 
riêng mình.

                                                          Hồng Nhung

Jeon Somin gây chú ý với vai 
'tiểu tam' trong phim mới 'Show 
Window: The Queen's House'

Nữ diễn viên Jeon Somin thu hút sự chú ý 
với hình ảnh khác lạ trong bộ phim truyền 
hình Show Window: The Queen's House.

Ngày 23/11, đài truyền hình cáp Channel A đã nhá 
hàng một số hình ảnh mới được cắt từ những cảnh 
quay trong bộ phim Show Window: The Queen's 
House. 

Trong những bức ảnh, vai diễn Yoon Mi Ra của 
Jeon Somin đang tận hưởng khoảng thời gian thân 
mật cùng Shin Myeong Sub (nam diễn viên Lee 
Sung Jae thủ vai) khi hai người cùng ngoại tình sau 
lưng vợ của Myeong Sub.

Nhiều người hâm mộ đã thể hiện sự ngạc nhiên 
trước một Jeon Somin xinh đẹp, quyến rũ khác hẳn 
với tính cách vui tươi, dễ thương thường thấy của 
cô khi xuất hiện trong chương trình giải trí 
Running Man. 

Nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ thể hiện nhiều khía 
cạnh mới qua vai diễn “tiểu tam” trong Show 
Window: The Queen's House.

Đội ngũ sản xuất của bộ phim cũng tiết lộ thêm: 
“Jeon Somin đã có một màn trình diễn đặc biệt để 
diễn tả tình yêu của Yoon Mi Ra. 

Hãy chờ đợi những cảm xúc đa dạng về một câu 
chuyện tình đầy tính nguy hiểm thông qua kỹ năng 
diễn xuất của cô ấy”.

Show Window: The Queen's House là một bộ phim 
truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại tâm lý, lãng 
mạn. 

Nội dung phim kể về một người phụ nữ đã vô tình 
ủng hộ chuyện ngoại tình của một người phụ nữ 
khác mà không hề hay biết người đó ngoại tình với 
chồng mình, từ đó dẫn đến những màn đấu trí, lừa 
lọc hấp dẫn của các nhân vật trong phim. 

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội 
Song Yoon Ah, Lee Sung Jae, Jeon Somin…

                                                                Linh Trần

Kim Da Mi và Choi Woo Sik tạo 
nên chuyện tình 10 năm trong 
phim mới của SBS 

Tái ngộ trong bộ phim mới Mùa hè yêu dấu 
của chúng ta, Kim Da Mi và Choi Woo Sik 
đang chờ đợi để mang đến cho khán giả 

chuyện tình 10 năm nhiều xúc cảm.

Mùa hè yêu dấu của chúng ta với sự tham gia của 

Kim Da Mi và Choi Woo Sik, sẽ xoay quanh câu 
chuyện của một cặp đôi đã chia tay kể từ mối tình 
đẹp đẽ thời trung học. 

Mọi thứ tưởng chừng bị rơi vào quên lãng cho tới 
khi bộ phim tài liệu họ cùng làm chung từ thời học 
sinh bỗng dưng nổi tiếng và buộc cả hai phải chạm 
mặt một lần nữa.

Trong bộ phim truyền hình đầu tiên sau 4 năm, 
Choi Woo Shik sẽ vào vai Choi Woong, một họa sĩ 
minh họa đã đạt được nhiều thành công và nổi 
tiếng. 

Mặc dù dường như không thiếu thứ gì, Choi 
Woong không có bất kỳ giấc mơ thực tế nào và anh 
ấy quen với việc che giấu con người thật của mình 
hơn. 

Tuy nhiên, Choi Woong sẽ bắt đầu trải qua nhiều 
cung bậc cảm xúc khi anh gặp người yêu cũ Gook 
Yeon Soo (Kim Da Mi). Anh chàng sẽ khám phá ra 
một khía cạnh mới trong mối quan hệ của họ.

Kim Da Mi sẽ vào vai Gook Yeon Soo, một chuyên 
viên quan hệ công chúng thực tế, người luôn sống 
quyết liệt và nghỉ ngơi. 

Thời còn đi học, Gook Yeon Soo là một học sinh 
gương mẫu khó tính, luôn đứng số 1 toàn trường. 
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã trở thành một nhà báo 
có năng lực mà mọi người đều công nhận. 

Mặc dù Gook Yeon Soo tiến về phía trước với con 
mắt hướng tới thành công, nhưng chưa bao giờ cô 
thoát khỏi cảm giác cô đơn. 

Khi cô tái hợp với Choi Woong (Choi Woo Shik) 
với tư cách là đối tác kinh doanh, những cảm xúc 
mà cô đã cố gắng chôn giấu bắt đầu nổi lên một lần 
nữa.

Mùa hè yêu dấu của chúng ta là phim thứ 2 mà Kim 
Da Mi và Choi Woo Sik tái hợp sau bom tấn The 
Witch: Part 1. The Subversion, phim dự lên sóng 
vào ngày 6/12 trên SBS.

                                                           Hồng Nhung
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Park Min Young bao năm mang 
danh “nữ hoàng dao kéo” vì 
hình người khác

Park Min Young đã là cái tên quá thân quen 
với khán giả yêu phim Hàn ở cả Việt Nam 
lẫn những nước khác ngoài Hàn Quốc vì 

nhan sắc ngọt ngào, ai nhìn cũng mê đắm. 

Bất chấp việc Park Min Young đã từng tu sửa, 
người ta vẫn trầm trồ, thán phục và nhắc tên cô mỗi 
khi nói đến giai nhân tuyệt sắc của làng giải trí Hàn.

Park Min Young sinh năm 1986, vào nghề năm 
2006 khi tròn 20 tuổi với bộ phim sitcom Gia Đình 
Là Số 1 phần 1 và gây chú ý với vẻ đẹp trong trẻo. 
Sau đó 1 năm thì mỹ nhân này đã lên chính ở phim 
ngắn tập đầu tay I Am Sam và thực sự trở thành 
ngôi sao mới đầy triển vọng của làng phim Hàn. 

Ba năm sau, cái tên Park Min Young càng ngày 
càng nổi tiếng nhờ liên tiếp góp mặt trong hai siêu 
phẩm đình đám một thời là Sungkyunkwan 
Scandal và City Hunter. 

Nổi tiếng đi kèm với thị phi, đó là quy luật của giới 
giải trí. Ngay sau khi thành công chinh phục khán 
giả với Sungkyunkwan Scandal, Park Min Young 
bắt đầu bị đặt hàng loạt nghi vấn xoay quanh vấn đề 
nhan sắc. 

Nhiều người lôi ra một tấm ảnh và nói rằng đó là 
thời quá khứ của Park Min Young. Họ bảo là nhan 
sắc xinh đẹp của cô khi đã nổi tiếng là vẻ đẹp nhân 
tạo chứ không phải tự nhiên.

Hàn Quốc vốn là đất nước đi đầu về công nghệ 
thẩm mỹ, thế nhưng dân chúng thì lại coi trọng vẻ 
đẹp tự nhiên và không thích những nhan sắc đã qua 
tu sửa. Điều này đã khiến cho không ít sao nữ nước 
này né tránh hết mức khi nhắc tới chủ đề này. Thế 
nhưng Park Min Young không phải thuộc nhóm 
sao nữ né tránh vấn đề “nâng cấp” nhan sắc nhờ 
công nghệ làm đẹp như bao người khác. 

Trước những lời dị nghị, đầu tiên, Park Min Young 
đã lên tiếng đính chính rằng hình ảnh nữ sinh trôi 
nổi trên mạng mà mọi người lan truyền không phải 
là cô. Sau đó người ta cũng phát hiện ra, người đó 
thực sự là một giai nhân khác của showbiz Hàn - 
cựu hoa hậu Hàn Quốc năm 2012 Kim Yu Mi. Tuy 

nhiên, có một sự thật mà tôi thấy khá phũ phàng và 
nực cười là cho tới thời điểm hiện tại, vẫn có khá 
nhiều người cho rằng bức ảnh của Kim Yu Mi 
chính là Park Min Young dù rằng cô đã đính chính.

Sau đó, Park Min Young cũng thẳng thắn tiết lộ bản 
thân đã chỉnh dung một cách rất ngầu: “Tôi không 
thừa nhận việc mình không làm, nhưng việc tôi có 
làm thì tôi cũng chẳng phủ nhận. Tôi đã phẫu thuật 
thẩm mỹ. Tôi làm phẫu thuật cắt mí mắt khi còn 
học trung học vì mẹ cho phép tôi làm điều đó để 
trông xinh xắn hơn. Tôi cũng đã sửa mũi nhưng lý 
do là vì mũi tôi từng bị gãy”. 

Một lời nói thật hơn trăm lời quanh co chối cãi, 
chính những chia sẻ cực ngầu này của Park Min 
Young đã khiến tôi nhớ mãi và chắc chắn khán giả 
cũng vậy. 

Nhìn lại những hình ảnh thật sự là của Park Min 
Young thuở còn thiếu thời hay lúc chưa chỉnh 
dung, người ta vẫn nhận ra đường nét gương mặt 
của cô nàng không có nhiều thay đổi, vẫn có nét 
đáng yêu. Và đương nhiên là Park Min Young hoàn 
toàn không “đập đi xây lại” như truyền thông liên 
tục đưa tin, cô chỉ sửa những phần mà bản thân 
mình cảm thấy còn thiếu sót.

Mang danh “nữ hoàng dao kéo” hay “vẻ đẹp nhân 
tạo” nhưng chị đẹp sinh năm 1986 này chưa từng tự 
ti, cũng không từng che giấu điều gì, thậm chí còn 
luôn khiến cho người ta phải kinh ngạc mỗi lần 
xuất hiện. 

Ngay cả chuyện thừa nhận việc làm đẹp cũng 
không khiến nàng Park e ngại bởi: “Tôi cho rằng 
thành thực là một điều tốt. Quá khứ quan trọng 
nhưng tôi hy vọng mọi người hãy quan tâm tới Park 
Min Young của hiện tại. Tôi đóng phim nhưng 
không lo lắng mình sẽ trông ra sao trên màn ảnh. 
Tôi còn nhiều điểm không thích trên gương mặt 
mình nhưng lại dễ dàng gạt bỏ những suy nghĩ đó 
ra khỏi đầu mỗi khi diễn xuất”.

Người đẹp thì hay khắt khe vậy đấy nhưng tôi thì 
lại rất thích nhan sắc của nàng Park, thậm chí còn 
thích dần đều theo thời gian. 

Từ khi còn là ngôi sao trẻ tuổi 20 cho đến sau khi đã 
bước sang tuổi 30 và hiện tại đã là phụ nữ tuổi 35, 
Park Min Young chưa bao giờ bớt đẹp, cũng chưa 
bao giờ làm người ta thôi trầm trồ mỗi khi thấy 
mình. 

Không chỉ vậy, cô còn ngày càng trẻ hơn, đẹp hơn, 
gương mặt, vóc dáng, khí chất không chê được một 
điểm nào thử hỏi làm sao mà có thể không thích 
không mê cho được.

Vẻ đẹp luôn là tâm điểm suốt nhiều năm nên sự 
nghiệp của Park Min Young cũng thuận lợi xuôi 
chèo theo. Khác với những mỹ nhân khác, cô nàng 
này diễn xuất cũng rất chắc tay, bi đóng tốt, hài 
đóng cũng cực duyên, cổ trang, hiện đại đều đã thử 
qua. 

Thậm chí, Park Min Young còn lấn sân sang cả thị 
trường Trung Quốc được một thời gian ngắn. Và 

trở về sân nhà cũng vẫn có thể hợp tác cùng những 
nam thần hàng top, cả những chàng “phi công” 
thua tuổi. 

Một điều khác giúp Park Min Young ghi điểm cao 
trong mắt công chúng đó chính là đời tư kín tiếng, 
nói không với những nhập nhằng giới giải trí. Kể từ 
khi hoạt động đến nay cũng đã 15 năm, Park Min 
Young chỉ mới thừa nhận yêu đương đúng 1 lần với 
tài tử Lee Min Ho trong lúc cả hai hợp tác trong 
City Hunter. 

Sau khi cuộc tình chóng vánh này kết thúc, Park 
Min Young luôn tận hưởng đời sống độc thân hoàn 
hảo của mình. Dù có vướng phải tin đồn tình cảm 
cùng Park Seo Joon rầm rộ suốt nhiều năm trở lại 
đây nhưng nàng Park vẫn một mực phủ nhận.

Hiện tại đã 35 tuổi, khi những mỹ nhân trẻ tuổi 20 
đang mọc lên rất nhiều, showbiz chuyển dịch sang 
thế hệ 9x, gen Z thì Park Min Young vẫn giữ được 
chỗ đứng vững chắc cho mình, vẫn là gương mặt 
quảng cáo được săn đón, các tạp chí cũng mời chụp 
ảnh liên tục, tác phẩm mới cũng tới liền tay, bạn 
diễn thì trẻ đều theo thời gian. 

Loạt ảnh mới của chị đẹp này lại một lần nữa làm 
“chao đảo” cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp. Thử 
thách với phong cách chụp quyến rũ và ấn tượng, 
Park Min Young vẫn hút hồn người xem với nhan 
sắc đẹp không tì vết, hoàn toàn không bị thời gian 
hằn một chút vết tích nào.

Trong năm 2021, Park Min Young không có tác 
phẩm mới, nhưng mọi người yên tâm, năm 2022 
chị đẹp sẽ trở lại. 

Lần này, nàng Park sẽ kết hợp cùng mỹ nam Song 
Kang trong tác phẩm mới xoay quanh những người 
làm việc tại đài khí tượng thủy văn. Dù khoảng 
cách tuổi của hai người là 8 nhưng tôi tin là con số 
đó chẳng có vấn đề gì đâu. Cứ nhìn sự tươi trẻ mơn 
mởn của Park Min Young là tôi biết cặp đôi mới 
này cũng sẽ gây sốt sau khi phim ra mắt thôi.

Ngoại hình xinh đẹp, nhân cách tốt, thẳng tính, tự 
tin và biết mình cần phải làm gì để phát triển, Park 
Min Young vẫn đang đi trên con đường hoa rực rỡ 
và trải rộng, là đại diện cho “vẻ đẹp nhân tạo” làm 
say đắm lòng người nhất của Kbiz. 

Chúng ta cùng chờ đợi những bước tiến mới của 
chị đẹp trong thời gian tới nhé, chắc sẽ thú vị và 
nhiều màu sắc lắm đây.

                                                           Hồng Nhung

Vương Hạo Tín - Thị đế TVB 
ruồng bỏ vợ tào khang, trơ trẽn 
đưa “tiểu tam” mặt dày dạo 
thảm đỏ

Nhiều người không khỏi bức xúc khi chứng 
kiến màn dạo thảm đỏ gây tranh cãi của 
“tra nam” Vương Hạo Tín và “ tiểu tam“ 

Thái Tư Bối.
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Những câu chuyện ngoại tình xưa nay trong giới 
giải trí không hiếm nhưng scandal liên quan đến 
cặp đôi kim đồng ngọc nữ Vương Hạo Tín - Trần 
Tự Dao dạo gần đây lại khiến người hâm mộ “nóng 
máu” hơn bao giờ hết. 

Nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc vì thị đế 
TVB Vương Hạo Tín phản bội người vợ tào khang 
một cách vô cùng trắng trợn. 

Năm 2009, chuyện tình của Trần Tự Dao và Vương 
Hạo Tín đã khiến làng giải trí Hồng Kông không 
khỏi xôn xao. 

Thời điểm đó, Trần Tự Dao đang là mỹ nhân đình 
đám của TVB có lượng fan đông đảo, bỏ túi nhiều 
dự án hấp dẫn như Mẹ Chồng Khó Tính 2, Cung 
Tâm Kế, Bằng Chứng Thép,… 

Vốn xuất thân từ nghề mẫu, sau lại “đá chéo sân” 
sang mảng phim ảnh, Trần Tự Dao không chỉ sở 
hữu nhan sắc gây thương nhớ, vóc dáng cực chuẩn 
mà còn được khen ngợi về diễn xuất. Còn Vương 
Hạo Tín chỉ là cái tên vô danh, sự nghiệp lẹt đẹt, 
chẳng được khán giả nhớ mặt đặt tên.

Theo Vương Hạo Tín chia sẻ từ thời còn học trung 
học, anh đã thấy rung rinh trước nữ diễn viên họ 
Trần. 

Sau này, khi cùng hợp tác trong một video quảng 
cáo, họ quen biết rồi yêu nhau và cũng như biết bao 
cặp đôi bình thường khác, từng nhiều lần xích mích 
nhỏ, đòi chia tay nhưng lại nhanh chóng hòa hoãn.

Năm 2011, khi Trần Tự Dao mang thai, cặp đôi 
quyết định về chung một nhà. Vương Hạo Tín 
khiến biết bao người phải xuýt xoa với màn cầu 
hôn lãng mạn trước công chúng, quỳ gối ngỏ lời 
muốn rước nàng về dinh. 

Đến ngày 11/11/2011, cặp đôi chính thức kết hôn 
trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả. Vương 
Hạo Tín đã công khai hứa hẹn là sẽ nộp toàn bộ thu 
nhập lên cho bà xã, yêu cô trọn đời trọn kiếp.

Tháng 4/2012, ái nữ đầu lòng của cặp đôi TVB - bé 
QQ ra đời trong niềm vui vỡ òa. Ngay khi ở đỉnh 
cao sự nghiệp, Trần Tự Dao quyết định tạm rút 
khỏi làng giải trí, trở thành hậu phương vững chắc 
cho chồng, dành nhiều thời gian để chăm sóc cho 
gia đình.

Nhờ cuộc sống hạnh phúc tựa cổ tích sau khi kết 

hôn và hình ảnh người chồng tốt, yêu thương vợ hết 
mực, Vương Hạo Tín nhận được nhiều sự yêu thích 
của công chúng, đài TVB nâng đỡ nhiệt tình. 

Trong những năm gần đây, anh gây ấn tượng với 
nhiều bộ phim có thành tích tốt như Phi Hổ, Pháo 
Võng Truy Kích, Hoán Đổi Nhân Tâm, Danh Gia 
Vọng Tộc,… 

Cách đây không lâu, Vương Hạo Tín nhận được 
giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của đài 
TVB, lần thứ hai lên ngôi Thị đế.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Vượng Hạo Tín 
liên tục vướng tin đồn “léng phéng” với loạt người 
đẹp như Huỳnh Tâm Dĩnh, Giang Gia Mẫn… 

Dù dính hàng loạt scandal tình ái nhưng nhờ sự 
bênh vực của bà xã, lại thường xuyên công khai 
bày tỏ tình cảm mặn nồng trước ống kính truyền 
thông nên Vương Hạo Tín vẫn giữ được hình tượng 
ông chồng quốc dân trong mắt công chúng.

Đến năm 2017, Vương Hạo Tín bị nghi ngoại tình 
với Thái Tư Bối. Trên phim trường, cặp đôi luôn có 
nhiều cử chỉ thân mật với nhau, thậm chí còn từng 
lén lút vào chung 1 phòng và khoá trái cửa. 

Chưa dừng lại ở đây, Vương Hạo Tín lại bị phát 
hiện lái xe tới nhà Thái Tư Bối, trên tay đã tháo 
nhẫn cưới. 

Mặc dù tài tử TVB ra sức giải thích nhưng công 
chúng vẫn không ngừng lên tiếng chỉ trích, nam 
diễn viên sụp đổ hình tượng, trở thành nghệ sĩ bị 
ghét nhất nhì TVB.

Bất chấp loạt tin đồn tình ái, tới năm 2020, Vương 
Hạo Tín công khai tổ chức sinh nhật Thái Tư Bối. 
Điều này khiến dân tình tin chắc cuộc hôn nhân của 
Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao đang trên bờ vực 
đổ vỡ vì bê bối ngoại tình.

Mới đây nhất, drama ngoại tình chấn động này đã 
lên đến đỉnh điểm khi Vương Hạo Tín tay trong tay 
cùng “tiểu tam” Thái Tư Bối sải bước thảm đỏ lễ kỷ 
niệm Khánh Đài thường niên do TVB tổ chức, bỏ 
mặc “bà cả” Trần Tự Dao đi một mình. Chưa kể, 
trong suốt sự kiện, vợ chồng Thị đế họ Vương luôn 
ngó lơ nhau.

Ngoài việc “ném đá” Vương Hạo Tín và Thái Tư 
Bối, dân tình càng thấy thương thay cho “bà cả” 
Trần Tự Dao. 

Có lẽ vì thất vọng với chồng, muốn lấy lại được sự 
nghiệp đã mất, giờ đây, người đẹp TVB quay lại 
showbiz tìm con đường riêng.

Rất may cho Trần Tự Dao, hiện tại nữ diễn viên 
đang trên đà phát triển, gặt hái được thành công và 
sự yêu mến của công chúng. 

Giới truyền thông nhận định, dù “đen tình” nhưng 
sự nghiệp của Trần Tự Dao đang rất vượng. Hiện 
bà xã “Thị đế bội bạc” đang là “Nữ hoàng quảng 
cáo” được săn đón của showbiz Hong Kong.

                                                                    An Nhi

Sức khỏe Lý Băng Băng sa sút

Nữ nghệ sĩ cho hay đang gánh chịu nhiều 
vấn đề về thể chất và tinh thần nghiêm 
trọng.

Ngày 24/11, Lý Băng Băng chia sẻ về tình trạng 
sức khỏe bất ổn của mình lên trang cá nhân. Theo 
minh tinh Thiên hạ vô tặc, những năm gần đây, cơ 
thể cô suy nhược nghiêm trọng, thường xuyên mệt 
mỏi và cảm thấy kiệt sức.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị rối loạn giấc ngủ, mẫn 
cảm trầm trọng với sự thay đổi thời tiết, sợ lạnh, sợ 
nước. “Sức khỏe của tôi gặp nhiều vấn đề đáng 
ngại. Tôi phải liên tục đi khám bệnh. Dù được 
nhiều bác sĩ giỏi điều trị, tình trạng vẫn chưa được 
cải thiện. Sự mệt mỏi, uể oải kéo dài khiến tôi nhiều 
lần muốn ngã gục”, Lý Băng Băng chia sẻ.

Ngôi sao 48 tuổi cho hay giấc ngủ là sự xa xỉ và 
cũng là nỗi ám ảnh lớn với cô trong vài năm trở lại 
đây. Nữ diễn viên cảm thấy hoảng loạn như bị nhốt 
trong lồng kín khi nghĩ đến việc đi ngủ.

Lý Băng Băng chia sẻ gần đây tiếp nhận phương 
pháp điều trị mới với hy vọng sức khỏe chuyển 
biến tích cực. Cô cũng đang tìm cách giải quyết vấn 
đề về giấc ngủ, vượt qua những nỗi sợ hãi của bản 
thân.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong các đại 
hoa đán Trung Quốc. Cô nổi tiếng nhờ Vua Kung 
Fu, Tuyết hoa và mật phiến, Thời niên thiếu Bao 
Thanh Thiên…

Ba năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ ít tham gia đóng 
phim, lui về làm công tác hậu trường, thi thoảng 
mới xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Lý Băng Băng hiện là bà chủ của công ty giải trí 
Hòa Tụng. Dưới trướng minh tinh có 14 nghệ sĩ với 
những cái tên nổi bật như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Học 
Đông, Trương Tuệ Văn, Châu Dã, Trương Thiên 
Ái, Hà Nhuận Đông, Cổ Lực Na Trát.
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Bạch Lộc - Từ hot girl mạng đến 
“vợ” Hứa Khải, Nhậm Gia Luân 
được Vu Chính sủng ái ngất trời

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, 
sinh năm 1994 tại Thường Châu, tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc.

Trước khi nên duyên với nghiệp diễn thì Bạch Lộc 
từng thi tuyển vào SM Entertainment (Hàn Quốc) 
nhưng không thành công. Sau khi lọt vào mắt xanh 
của nhà sản xuất Vu Chính, cuộc đời Bạch Lộc đã 
bước sang một trang mới.

Từ hot girl mạng đến gà cưng Vu Chính

Bạch Lộc lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong MV 
của ca sĩ Lục Hồ và đã nhận được nhiều sự chú ý 
nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương, trong sáng. Năm 
2015, Bạch Lộc gia nhập công ty giải trí Hoan Ngu 
Ảnh Thị của đạo diễn Vu Chính và được đảm 
nhiệm vai phụ đầu tiên trong bộ phim “Triều Ca”. 
Vai diễn tiếp theo được coi là bước đệm cho sự phát 
triển của Bạch Lộc là trong bộ phim “Phượng tù 
hoàng” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của 
nhà văn Thiên Y Hữu Phong. Đây được coi là bước 
tiến mới của Bạch Lộc, bộ phim này đã đưa tên tuổi 
Bạch Lộc đến gần hơn với khán giả. Vai chính đầu 
tiên của Bạch Lộc là phim “Đại Vương không dễ 
làm” - một tác phẩm được chắp bút và “nhào nặn” 
bởi biên kịch vàng Vu Chính.

Thành công nối tiếp thành công, diễn xuất của 
Bạch Lộc tiếp tục tỏa sáng trong “Chiêu Diêu”. Bộ 
phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả 
nhờ sự thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên, cũng 
như cốt truyện thú vị, hài hước và đặc biệt là sự ăn ý 
của cặp đôi Bạch Lộc - Hứa Khải. Bộ phim này 
cũng giúp cho cả hai được đề cử giải Nam và Nữ 
diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và 
truyền hình mạng Golden Bud lần thứ 4.

Thừa thắng xông lên, Bạch Lộc tiếp tục bứt phá 
trong diễn xuất với một vai diễn đầy cá tính và phá 
cách trong bộ phim “Học viện quân sự liệt hỏa” 
hợp tác cùng với “người tình tin đồn” Hứa Khải. 
Đây được xem là vai diễn in đậm dấu ấn nhất của 
nữ diễn viên họ Bạch này trong lòng khán giả. Nó 
cũng mang lại cho cô đề cử Diễn viên xuất sắc nhất 

tại StarHub Night of Stars 2019. Năm 2020, tên 
tuổi của Bạch Lộc lại tiếp tục vang xa hơn khi cô 
thủ vai chính trong bộ phim “Nửa là đường mật 
nửa là đau thương” được chuyển thể từ tiểu thuyết 
cùng tên của nhà văn Kỳ Tử, đóng cặp cùng La Vân 
Hi. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh tình yêu của 
tổng tài bá đạo Viên Soái (do La Vân Hi thủ vai) và 
cô nàng Giang Quân mạnh mẽ, cá tính (Bạch Lộc 
thủ vai).

Diễn xuất của Bạch Lộc trong phim được đánh giá 
cao khi lột tả được một cách sâu sắc nội tâm và khí 
chất của Giang Quân mạnh mẽ, cá tính nhưng lại 
rất ngay thẳng, chính trực. Sau bộ phim “Nửa là 
đường mật nửa là đau thương”, Bạch Lộc lại lột 
xác với hình tượng Long Ngạo Nhất xinh đẹp và 
quyến rũ trong “Cửu Lưu bá chủ”. Bộ phim xoay 
quanh câu chuyện phân tranh giữa thiện và ác của 
hai tầng lớp Hạ Cửu Lưu và Thượng Cửu Lưu của 
Ngân thành mà đại diện cho hai tầng lớp này đó là 
Long Ngạo Nhất (do Bạch Lộc thủ vai) và Lý 
Thanh Lưu (do Lại Nghệ thủ vai).

Năm 2021, Bạch Lộc lại một lần nữa bùng nổ và 
khẳng định được tài năng diễn xuất của mình trong 
2 tác phẩm là “Châu sinh như cố” và “Một đời một 
kiếp” đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân. “Châu sinh 
như cố” và “Một đời một kiếp” là câu chuyện kiếp 
trước và kiếp sau của Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc 
thủ vai) và Châu Sinh Thuần (Nhậm Gia Luân thủ 
vai). Ở kiếp trước, Thời Nghi và Sinh Thuần đã 
không thể đến với nhau, nhưng ở kiếp sau họ đã có 
một cái kết hạnh phúc và viên mãn. Nhiều người 
nhận xét Bạch Lộc đã có màn hóa thân “xuất thần” 
trong hai tác phẩm mới nhất này của cô. Có thể nói 
Bạch Lộc là một trong số ít nữ nghệ sĩ của Cbiz 
luôn tích cực đa dạng hóa sự vai diễn của mình 
trong nhiều thể loại phim từ cổ trang, đến hiện đại, 
tiên hiệp hay dân quốc. Sự lăn xả và nghiêm túc với 
công việc là yếu tố giúp Bạch Lộc trưởng thành và 
thành công như bây giờ.

Sau những thành công gặt hái được qua các bộ 
phim, Bạch Lộc đang dần khẳng định được thực 
lực qua từng vai diễn, cô được giới truyền thông 
Trung Quốc đánh giá trong tương lai cô sẽ gia nhập 
hàng ngũ tiểu Hoa đán của Cbiz. Sau 6 năm hoạt 
động nghệ thuật, Bạch Lộc đã thành công phá vỡ 
định kiến về hotgirl mạng, cô đã chứng minh được 
tài năng bằng chính thực lực của mình chứ không 
phải là “bình hoa di động” chỉ có nhan sắc.

Vướng tin đồn tình ái với Hứa Khải

Cũng giống như các diễn viên trong làng giải trí, 
chuyện đời tư của Bạch Lộc cũng được truyền 
thông và khán giả quan tâm, đặc biệt là đời sống 
tình cảm. Bạch Lộc từng dính tin đồn hẹn hò với 
bạn diễn Hứa Khải từ sau khi đóng chung trong 
“Phượng Tù Hoàng” và tin đồn “phim giả tình 
thật” của cặp đôi càng nổ ra mạnh mẽ hơn sau 
nhiều lần họ hợp tác cùng nhau.

Tuy nhiên, cả hai đương sự và công ty chủ quản vẫn 
chưa lên tiếng chính thức về tin đồn tình ái này, 

điều này càng khiến cho người hâm mộ tin rằng 
chuyện tình của cặp đôi là có thật. Tin đồn hẹn hò 
với Hứa Khải chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì Bạch 
Lộc lại dính nghi vấn yêu đương cùng với nam diễn 
viên La Vân Hi sau khi “Nửa là đường mật nửa là 
đau thương” được phát sóng. Tuy nhiên, trước sự 
đồn đoán của dư luận, phía La Vân Hi đã nhanh 
chóng lên tiếng và phủ nhận tin đồn hẹn hò của cả 
hai, khẳng định rằng họ chỉ là bạn bè và họ đang tập 
trung phát triển sự nghiệp của mình.

Mặc dù đứng trước nhiều tin đồn về đời tư nhưng 
Bạch Lộc vẫn rất kín tiếng và cô luôn thể hiện tốt 
vai trò của mình trong từng vai diễn, đây có lẽ 
chính là điều mà cô mong muốn được khán giả ủng 
hộ qua tài năng và thực lực chứ không phải là 
những thị phi trong giới giải trí.

                                                                     Như Ý

Won Jin Ah xác nhận xuất hiện 
trong 'Secrets That Can't Be 
Told' cùng D.O (EXO) và Shin Ye 
Eun

Ngày 23/11, công ty Yuborn thông báo, 
“Won Jin Ah sẽ xuất hiện với tư cách là nữ 
chính trong bộ phim 'Secrets That Can't 

Be Told' ”. được làm lại của Hàn Quốc

'Secrets That Can't Be Told' là phiên bản làm lại 
của bộ phim Đài Loan cùng tên năm 2008. Bản gốc 
là một câu chuyện tình lãng mạn giả tưởng bắt đầu 
khi một học sinh chuyển trường, một thiên tài 
piano, gặp một cô gái đang chơi bản nhạc bí ẩn 
trong một phòng thực hành cũ, lấy bối cảnh là một 
trường trung học nghệ thuật.

Trước đó, D.O đã xác nhận vào vai thiên tài piano, 
thủ vai nam chính của Châu Kiệt Luân trong bản 
gốc. Thay vì bối cảnh trường trung học nghệ thuật 
thì bản Hàn Quốc sẽ được thay đổi thành trường 
Đại Học. Shin Ye Eun cũng xác nhận tham gia bộ 
phim với vai nữ thứ. Vai diễn này được mong đợi sẽ 
có vai trò lớn hơn so với bản gốc của phim. 

'Secrets That Can't Be Told' được chỉ đạo bởi đạo 
diễn Seo Yoo Min và sản xuất bởi Hive Media 
Corp. Bộ phim đã được quay vào ngày 17/11 và dự 
kiến sẽ ra rạp vào năm sau.
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Trương Tấn: Ngôi sao võ thuật 
từng bị chỉ trích ăn bám vợ đến 
bí mật không ai biết

Từng bị chỉ trích, ném đá vì dựa hơi bà xã nổi 
tiếng Thái Thiếu Phân, nhưng ít ai rằng 
đằng sau đó là sự hi sinh, cố gắng của ngôi 

sao võ thuật Trương Tấn.

Từ bỏ vị trí huấn luyện viên võ thuật và con 
đường theo đuổi đam mê

Trương Tấn sinh năm 1974 tại Trùng Khánh, có ba 
là một giáo viên thể dục. Cũng chính vì thế, ngay từ 
khi lên 9, Trương Tấn được ba cho đi học võ thuật.

Với năng khiếu bẩm sinh về bộ môn võ thuật, 
Trương Tấn là một trong những đứa trẻ nổi bật nhất 
trong lớp học lúc bấy giờ. Khi còn nhỏ, anh đã 
giành được danh hiệu vận động viên cấp quốc gia. 

Chỉ mới 11 tuổi, Trương Tấn được chọn vào đội võ 
thuật thiếu niên tỉnh Tứ Xuyên và đã giành được 
chức vô địch quốc gia trong bộ môn Thái Cực 
Quyền, Thái Cực Kiếm trong cuộc thi võ thuật 
quốc gia. Năm 1993, Trương Tấn đại diện cho đội 
võ thuật Tứ Xuyên tham dự Đại hội Thể thao toàn 
quốc lần thứ 7, giành được 3 huy chương vàng.

Năm 1998, Trương Tấn bất ngờ rời khỏi đội tuyển 
thi đấu tỉnh Tứ Xuyên và được sắp xếp cho lên làm 
huấn luyện viên võ thuật trong đội. Nhưng, với ước 
mơ và hoài bão riêng của mình, Trương Tấn đã từ 
bỏ công việc huấn luyện viên để rồi từ đó tìm kiếm 
cơ hội trở thành một diễn viên.

Không lâu sau, Trương Tấn đến Hong Kong để 
phát triển, lúc này Trương Tấn được đạo diễn nổi 
tiếng Viên Hòa Bình nhìn trúng và mời gia nhập 
vào “Viên Gia Ban”. Cũng từ đây, Trương Tấn bắt 
đầu sự nghiệp diễn viên đóng thế trong các bộ phim 
hành động đầy gian khổ.

Trong giai đoạn đầu bước chân vào nghệ thuật, 
Trương Tấn chỉ có thể đóng thế thân trong những 
cảnh hành động nguy hiểm cho các ngôi sao lớn 
như Chân Tử Đan, Tiêu Ân Tuấn, Châu Nhuận 
Phát, Chương Tử Di,… trong nhiều bộ phim như 
Tân Thiếu lâm tự, Tiểu Lý Phi Đao, Ngọa hổ tàng 
long,…

Mặc dù chưa từng học diễn xuất, nhưng sau một 
thời gian dài “ngâm” mình trong đoàn làm phim, 

Trương Tấn dần dần học hỏi được nhiều kinh 
nghiệm để rồi từ một diễn viên đóng thế từng bước 
từng bước để thể hiện mình.

Từ năm 2001, Trương Tấn đã tham gia nhiều bộ 
phim như Võ lâm ngoại sử, Tiêu Thập Nhất 
Lang,… dù chỉ là vai phụ.

Bị chỉ trích là ăn bám vợ và động lực đến thành 
công

Năm 2003, Trương Tấn góp mặt vào bộ phim võ 
hiệp Thủy nguyệt động thiên. Cũng nhờ bộ phim 
này đã giúp nam diễn viên tìm được người phụ nữ 
của đời mình - Thái Thiếu Phân. 

Trong quá trình quay phim, Trương Tấn đã để ý 
Thái Thiếu Phân và phát hiện rằng nữ diễn viên 
luôn có tâm sự chất chứa trong lòng. Mỗi khi ở một 
mình, nữ diễn viên thường xuyên nhíu chặt mày. 
Tuy nhiên, lúc này Thái Thiếu Phân là nữ diễn viên 
nổi tiếng Hong Kong còn Trương Tấn lại là một cái 
tên chưa nổi. Vì thế nên nam diễn viên không dám 
tiếp cận nữ thần.

Tuy nhiên, khi đoàn làm phim đóng quân ở Vô 
Tích, đa phần trong đoàn phim mọi người giao tiếp 
với nhau bằng tiếng Phổ thông, chỉ riêng có Trương 
Tấn, Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung biết tiếng 
Quảng Đông.

Vì vậy, sau khi quay phim, Thái Thiếu Phân chủ 
động nói chuyện phiếm với Trương Tấn bằng tiếng 
Quảng Đông, điều này khiến Trương Tấn kích 
động và vui mừng trong lòng. Anh vốn tưởng rằng 
Thái Thiếu Phân cao ngạo lạnh lùng, cự tuyệt 
người ngoài lại là một cô gái thân thiện, đáng yêu 
và có vài phần thẹn thùng chẳng khác một cô bé 
mới lớn.

Sau khi tiếp xúc, thường xuyên trò chuyện cùng 
Thái Thiếu Phân, Trương Tấn đã trót “rơi vào lưới 
tình” đồng thời thương cảm với những tâm sự chất 
chứa trong lòng cựu hoa đán TVB nên anh muốn 
bên cạnh bảo vệ, chăm sóc nữ diễn viên. Sau thời 
gian làm bạn, cuối cùng Trương Tấn cũng năm lần 
bảy lượt theo đuổi, bày tỏ tình cảm của mình với 
nàng á hậu Thái Thiếu Phân: “Bây giờ anh không 
có tên, cũng không có tiền, chỉ thật lòng thương 
em”.

Trước câu nói của Trương Tấn, Thái Thiếu Phân 
nói: “Chúng ta có thể làm người yêu, nhưng không 
được nắm tay, không thể hôn, không thể ôm, anh có 
thể chấp nhận không?”. Với đề nghị có phần hơi “lạ 
lùng” của nữ minh tinh, Trương Tấn không đắn đo 
mà liền đồng ý những yêu cầu mà Thái Thiếu Phân 
đưa ra.

Và sau ngày định mệnh hôm ấy, mỗi lần quay phim 
xong, Trương Tấn thường xuyên đi tìm Thái Thiếu 
Phân, dành cho cô tình yêu thương chân thành. 
Không những vậy, Trương Tấn thường vào bếp nấu 
cơm cho Thái Thiếu Phân, mỗi lần đến dịp lễ, anh 
không quên mua quà tặng cô.

Khi kết hôn với Thái Thiếu Phân, Trương Tấn vẫn 
chưa nổi tiếng, cũng không có nhà ở Hong Kong. 

Cũng vì thế, đã có rất nhiều cư dân mạng để lại bình 
luận công kích Trương Tấn, nói Trương Tấn ăn 
bám vào Thái Thiếu Phân, bắt vợ nuôi: “Thái Thiếu 
Phân thật không dễ dàng, trước kia trả nợ cho mẹ, 
bây giờ lại phải nuôi chồng”. Có người còn dự 
đoán, nói Trương Tấn cả đời phải dựa vào Thái 
Thiếu Phân.

Dù trong giai đoạn đó, Trương Tấn có tài hoa, có 
nhan sắc nhưng lại không nổi tiếng nên bị người 
ngoài đánh giá thấp. Trong mắt người ngoài và 
truyền thông, khi nhắc đến Trương Tấn người ta sẽ 
gọi anh là “ông xã của Thái Thiếu Phân”.

Trước áp lực từ dư luận, Thái Thiếu Phân biết nội 
tâm rối rắm của chồng, nên luôn bên cạnh an ủi 
anh: “Chúng ta hãy sống cuộc sống của mình, đừng 
quan tâm đến quan điểm của người ngoài. Trong 
tâm trí em, anh tốt hơn nhiều so với em”.

Năm 2013, Thái Thiếu Phân sinh con gái thứ hai. 
Sự xuất hiện của con gái khiến Trương Tấn rơi 
nước mắt và khiến anh tự trách bản thân: “Sự 
nghiệp của mẹ con ngày càng tốt hơn, nhưng sự 
nghiệp của bố luôn rất ảm đạm, trong lòng ba rất rối 
rắm”.

Nghe những lời này của chồng, Thái Thiếu Phân từ 
phía sau ôm lấy eo chồng và bật khóc. Với tình yêu 
của Thái Thiếu Phân dành cho Trương Tấn và sự 
hiện diện của hai thiên thần bé nhỏ đã giúp anh tự 
nhủ bản thân phải cố gắng nhiều để mang hạnh 
phúc đến cho gia đình.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, sự nghiệp của 
Trương Tấn cuối cùng đã thăng tiến. Năm 2014, 
anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại 
lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong cho bộ phim hành 
động Nhất đại tôn sư của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Tại lễ trao giải, Trương Tấn rưng rưng nói: “Người 
ngoài nói cả đời tôi phải dựa vào Thái Thiếu Phân, 
mấy năm nay tôi cũng không có tên tuổi riêng, bây 
giờ tôi có thể ngẩng mặt đi dưới ánh mặt trời”. Với 
câu nói của Trương Tấn đã khiến Thái Thiếu Phân 
ngồi ở hàng ghế khán giả rơi nước mắt.

Sau khi trở nên nổi tiếng, Trương Tấn lại đóng vai 
trong nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách như Diệp 
vấn 3, Sát phá lang 2, Cuồng thú, Diệp vấn ngoại 
truyện, Cửu Long bất bại, Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn 
một huyền thoại,… và giành được giải thưởng Hoa 
Đỉnh lần thứ 20 cho vai phụ xuất sắc nhất, nổi tiếng 
khắp Hong Kong và Đại lục.

Tháng 11-2019, Thái Thiếu Phân lại sinh con trai, 
Trương Tấn trở thành ông bố hạnh phúc của 3 đứa 
con, sự nghiệp được thăng tiến và ngày một vươn 
xa.

                                                                   Thư Kỳ
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GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

Chaû Caù Vò Höông

713-272-6330Coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
tieáng Quaûng/Phoå Thoâng/Tieàu

vaø tieáng Anh

Baûo ñaûm thôm, ngon, dai. 
Thích hôïp khaåu vò ngöôøi AÙ Ñoâng

VEÄ SINH - KHOÂNG HOÙA CHAÁT - KHOÂNG HAØN THE

Gia vò saün saøng ñeå laøm caùc moùn ngon mieäng:

   

* Doàn khoå qua

* Chaû caù chieân

* Caù vieân

* Chaû caù caø ri

* Chaû toâm ñeå laøm chaïo toâm, buùn suoâng...

Coâng ty Wu’s Foods treân 20 naêm kinh nghieäm saûn xuaát caùc loaïi chaû caù,
chuyeân cung caáp só cho caùc sieâu thò AÙ Ñoâng, seafood wholesalers,

caùc nhaø haøng ôû Houston vaø vuøng phuï caän

Ñöôïc Baùn Taïi Quaày Seafood   Taïi Caùc Chôï  Vieät Nam, Chôï Hoa

Quyù Khaùch Mua Só
Xin Goïi:

455-1984/1552

*Sau khi raõ ñoâng, quyù khaùch neân queát chaû caù theo 1 chieàu ñeå ñaûm baûo ñöôïc ñoä dai cuûa caù


