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1974Bạn có thể scan mã QR trên để truy cập 

trang báo điện tử của chúng tôi.
Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo

rao vặt của mình ngay trực tuyến tại 
www.thevietnampost.com

Ñaëc bieät: 
* Coù chöông trình giuùp cho
  quyù vò mua nhaø laàn ñaàu
* Xin taøi trôï cuûa chính phuû 
  leân ñeán $30,000.

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, granite countertop

 culture marble, sale & install.

NO JOB IS TOO SMALL!!!NO JOB IS TOO SMALL!!!

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

*  WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
_ Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

Trang Nguyễn

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Final Expense

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

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
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Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
W

ilc
re

st

Beechnut

Bissonet

Bellaire

B
eltw

ay  8

U
S
-5

9

X
In New Viet Hoa 

Supermarket area

N

E

S

W

* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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v
  

Toaùn, Lyù, Hoùa, Khoa Hoïc, English töø lôùp 1-12

v
  

Giuùp caùc em hoaøn taát homework moãi ngaøy

v   Luyeän SAT cho caùc em chuaån bò leân Ñaïi Hoïc

v   Keøm Calculus I, II, III; Chemistry I, II; Organic 

Chemistry I, II vaø Physics I, II  

v Giuùp caùc em coù hoïc boång vaøo Ñaïi Hoïc

Nhoùm Giaùo sö vôùi nhieàu kinh nghieäm, coù baèng Ph.D, Master 

veà caùc moân Khoa Hoïc vaø ngaønh Giaùo Duïc.

Moïi chi tieát xin lieân laïc coâ Kim (832) 659-2837

Nhaän Daïy Keøm

441-1978/1546

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

457-1979/1547

Hơn 30 năm trong nghề

Nhận tất cả các loại bảo hiểm

12157 Bellaire Blvd.Houston, TX 77072 (góc Bellaire Blvd & Cook Rd)

CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂMCHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂMCHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂM

FREE Kéo Xe & Định Giá
Đưa Rước Khách Hàng

YEN AUTO BODY CARE

 10%OFF Cho Tất Cả Công Việc

SPECIAL

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

483-1981/1549

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Thôøi gian ñaêng kyù mua baûo hieåm vaø renew baûo hieåm naêm 2022 seõ baét ñaàu vaøo ngaøy 15 thaùng 10 vaù keát thuùc ngaøy 30 thaùng 3

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

479-1980/1548

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f
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Plumbing Service

* Voøi nöôùc bò ræ, chaûy trong hoaëc ngoaøi

* Bình nöôùc noùng

* Maùy xay raùc

* Maùy röûa cheùn

VIEÄC LAØM BAÛO ÑAÛM

GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG!

Xin lieân laïc: Anh Lôïi 713-425-9288

370-1983/1556(6m)

 Thoâng coáng ngheït, kitchen, toilet... bò ngheït

Söûa chöõa hoaëc thay môùi caùc loaïi: 

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

141-1984/1552 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

NHÂN NGUYỄN

GARAGE DOOR

Anh Chính: 832.314.3641

461-1979/1547

Tö Gia & Thöông Maïi

Thay lò xo Sửa chữa và lắp máy tự động Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động Khẩn cấp 24/24 Định giá miễn phí

Hôn 20 naêm kinh nghieämHôn 20 naêm kinh nghieämHôn 20 naêm kinh nghieäm

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

490-1982/1550
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6988 Wilcrest Dr., Ste B. Houston, TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning

Since 1974Since 1974Since 1974

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)
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TIN THEÁ GIÔÙI

Đặc khu Hành chính Hong 
Kong tổ chức bầu cử Hội đồng 
Lập pháp

(VN+) - Đây là cuộc bầu cử Hội đồng Lập 
pháp đầu tiên được tiến hành sau khi đặc khu này 
cải cách hệ thống bầu cử trong năm nay. Hội đồng 
Lập pháp Hong Kong mới sẽ gồm 90 thành viên 
được bầu ra từ 153 ứng cử.

Sáng 19/12, Đặc khu Hành chính Hong 
Kong (Trung Quốc) đã tổ chức bầu cử Hội đồng 
Lập pháp khóa 7.

Đây là cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp đầu 
tiên được tiến hành sau khi đặc khu này cải cách hệ 
thống bầu cử trong năm nay.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8h30 (giờ 
địa phương) và dự kiến đóng cửa vào lúc 22h30 tối 
cùng ngày. Khoảng 4,47 triệu cử tri đã đăng ký 
tham gia bỏ phiếu.

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu tại Tòa 
thị chính Sha Tin ở Hong Kong, Trung Quốc

Hội đồng Lập pháp Hong Kong mới sẽ 
gồm 90 thành viên được bầu ra từ 153 ứng cử viên, 
trong đó có 40 người do Ủy ban bầu cử bầu ra, 30 
thành viên do các nhóm chức năng bầu và 20 thành 
viên còn lại do các khu vực bầu trực tiếp.

Trước đó, cuộc bỏ phiếu bầu Ủy ban bầu cử 
đã tổ chức ngày 19/9, đặt nền tảng cho bầu cử Hội 
đồng Lập pháp ngày 19/12 và bầu cử Trưởng Đặc 
khu sẽ tổ chức vào ngày 27/3 năm sau.

Chính quyền Hong Kong khẳng định việc 
thực hiện hiệu quả cải cách hệ thống bầu cử mới 
hứa hẹn sẽ chọn ra được đội ngũ quản lý đặc khu 
đáp ứng các tiêu chuẩn “người yêu nước quản lý 
Hong Kong” quán triệt chính xác toàn diện nguyên 
tắc “một đất nước, hai chế độ”.

Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa 7 sẽ 
bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2022, với nhiệm kỳ 4 
năm.

Liên hợp quốc: “Đoàn kết 
với người di cư quan trọng hơn 
bao giờ hết”

(VN+) - Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres, các nước trên thế giới cần hợp 
tác quốc tế hiệu quả hơn và có cách tiếp cận nhân từ 
hơn trong vấn đề di cư.

Trong thông điệp nhân Ngày Di cư Quốc tế 
(18/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 

Guterres cho rằng việc thể hiện tình đoàn kết với 
những người di cư đang trở nên quan trọng hơn bao 
giờ hết.

Theo ông Guterres, điều này đồng nghĩa 
với việc kiểm soát biên giới nhân đạo hơn, tôn 
trọng quyền con người và nhu cầu nhân đạo của 
người nhập cư, đảm bảo họ được bảo vệ trước đại 
dịch COVID-19.

Ngoài việc giúp đỡ người di cư, theo Tổng 
Thư ký Liên hợp quốc, thế giới cũng tạo điều kiện 
cho việc nhập cảnh, giải quyết nguyên nhân gốc rễ 
dẫn tới tình trạng di cư, ví dụ như bất bình đẳng và 
buôn người.

Theo ông Guterres, người di cư tiếp tục 
phải đối mặt với sự kỳ thị lan rộng, bất bình đẳng, 
bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Phụ nữ và trẻ em 
gái phải đối mặt với nguy cơ bạo lực cao hơn và có 
ít lựa chọn hơn để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Ông chỉ rõ khi biên giới đóng cửa, nhiều 
người di cư bị mắc kẹt trong tình trạng không có 
thu nhập hoặc chỗ ở, không thể trở về nhà, bị chia 
cắt với gia đình và tương lai không chắc chắn.

Theo Liên hợp quốc, có khoảng 281 triệu 
người di cư quốc tế trong năm 2020, chiếm 3,6% 
dân số toàn cầu.

Ngày 18/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp 
quốc đã thông qua nghị quyết về Công ước quốc tế 
bảo vệ quyền người lao động di trú và các thành 
viên gia đình họ.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres

Do vậy, Liên hợp quốc cùng với Tổ chức di 
cư quốc tế đã ấn định ngày 18/12 hằng năm là ngày 
nhấn mạnh sự đóng góp của người di cư và những 
thách thức họ phải đối mặt.

Ngày Di cư quốc tế năm nay có chủ đề 
“Khai thác tiềm năng từ hoạt động di chuyển của 
con người”.

Australia sẽ sớm có tàu 
ngầm chạy bằng năng lượng 
hạt nhân

(VN+) - Phân tích mới của Viện Chính sách 
Chiến lược Australia (ASPI) ước tính các tàu ngầm 
có thể tiêu tốn hơn 120 tỷ AUD (86 tỷ USD), 
khoảng gấp đôi so với chi phí ban đầu của các tàu 
ngầm do Pháp thiết kế.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, 
Australia sẽ nhận được chiếc tàu ngầm chạy bằng 
năng lượng hạt nhân đầu tiên vào “ngày sớm nhất 

có thể,” khi ba nước ký kết hiệp ước an ninh 
AUKUS tìm cách mở rộng hơn nữa phạm vi của 
thỏa thuận vừa được ký 3 tháng trước đây.

Theo thông báo hôm 17/12 của Nhà Trắng, 
các quan chức  Mỹ, Anh và Australia đã nhất trí mở 
rộng “sự hợp tác trong tương lai” vào đầu năm 
2022 ngoài 4 lĩnh vực ban đầu, bao gồm năng lực 
mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng 
lực tàu ngầm hạt nhân của Australia.

Các quan chức cam kết sẽ đưa tàu ngầm hạt 
nhân của Australia vào hoạt động trong thời gian 
“sớm nhất có thể” qua đó bác bỏ suy đoán ngày 
càng tăng của các chuyên gia rằng năng lực tàu 
ngầm hạt nhân mới của Australia , sẽ đến muộn hơn 
và đắt hơn so với các tàu ngầm do Pháp thiết kế 
theo hợp đồng ban đầu.

Một tàu ngầm của Australia
Tiết lộ về hai cuộc họp cấp cao giữa ba 

đồng minh diễn ra tại Lầu Năm Góc vào đầu tháng 
12, Nhà Trắng cho biết: “Các phái đoàn đã nhất trí 
về các bước tiếp theo trong thời gian tham vấn 18 
tháng để xác định con đường tối ưu để Australia có 
được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân”.

Theo hiệp ước AUKUS, được công bố vào 
tháng 9 vừa qua sau hơn một năm đàm phán bí mật, 
Australia sẽ có được 8 tàu ngầm chạy bằng năng 
lượng hạt nhân, nhưng không nêu rõ nhà cung cấp, 
thời gian hoặc khả năng tàu ngầm sẽ được đóng ở 
Australia.

Phân tích mới của Viện Chính sách Chiến 
lược Australia (ASPI) ước tính các tàu ngầm có thể 
tiêu tốn hơn 120 tỷ AUD (86 tỷ USD), khoảng gấp 
đôi so với chi phí ban đầu của các tàu ngầm do 
Pháp thiết kế.

Mỹ Latinh là khu vực chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất từ lạm 
phát

(VN+) - IMF dự báo lạm phát tại Mỹ 
Latinh sẽ ở mức 9,3% trong năm nay và 7,8% trong 
năm 2022, dưới tác động nặng nề của COVID-19, 
những khó khăn của chuỗi cung ứng cũng như 
những vấn đề tồn tại lâu nay.

Năm 2021, Mỹ Latinh là khu vực chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất từ lạm phát, trong đó hai nền 
kinh tế lớn nhất khu vực là Brazil và Mexico ghi 
nhận mức tăng kỷ lục trong hàng thập kỷ.

Lạm phát cũng làm trầm trọng hơn vấn đề 
giá cả đắt đỏ dai dẳng ở Argentina.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo lạm phát 
tại Mỹ Latinh sẽ ở mức 9,3% trong năm nay và 
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7,8% trong năm 2022, dưới tác động nặng 
nề của đại dịch COVID-19, những khó khăn của 
chuỗi cung ứng cũng như những vấn đề tồn tại lâu 
nay của khu vực.

Tính đến cuối tháng 11/2021, nền kinh tế 
lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil ghi nhận tỷ lệ lạm phát 
tăng 10,74% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn rất 
nhiều so với mục tiêu 3,75% của Ngân hàng Trung 
ương.

Cũng như nhiều nền kinh tế khác, Brazil đã 
chịu ảnh hưởng từ biến động giá nhiên liệu, trong 
đó giá xăng đã tăng vọt 50,7% trong 12 tháng trở 
lại đây. Các nhà kinh tế dự báo lạm phát ở Brazil sẽ 
lên mức 10,18% trong năm nay, mức cao nhất kể từ 
năm 2015.

Người dân trên phố ở Sao Paulo, Brazil
Cùng lúc, lạm phát tại Mexico đã tăng lên 

7,37%, mức cao nhất trong 20 năm qua, do giá các 
sản phẩm nông nghiệp và năng lượng leo thang.

Con số này cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 
3% của Ngân hàng Trung ương, cơ quan này đã 
phản ứng bằng cách nâng lãi suất 5 lần liên tiếp, dù 
vẫn khẳng định rằng “lạm phát chỉ có tính chất nhất 
thời”.

Trong khi đó, Chính phủ Mexico cho rằng 
lạm phát tăng là hiện tượng “nhập khẩu” từ Mỹ, đối 
tác thương mại chính của nước này.

Venezuela ghi nhận lạm phát trong 11 
tháng của năm 2021 ở mức 631,1%. So sánh với 
cùng kỳ năm 2020, lạm phát tại quốc gia này tăng 
phi mã 1.197,5%.

Những con số này sẽ là “thảm họa” ở bất kỳ 
quốc gia nào nhưng đối với Venezuela lại là dấu 
hiệu đáng mừng. Quốc gia này đã chìm trong siêu 
lạm phát từ tháng 11/2017 và để vượt qua tình trạng 
này, Venezuela cần 12 tháng liên tiếp có chỉ số giá 
tiêu dùng tăng dưới 50%.

Tháng vừa qua đánh dấu tháng thứ 11 
Venezuela hoàn thành mục tiêu này, do đó có thể hy 
vọng chấm dứt “thời kỳ đen tối” nếu tình hình suôn 
sẻ vào tháng cuối năm.

Trong năm nay, đáng chú ý nhất là việc 
Venezuela đưa vào sử dụng đồng bolivar điện tử 
vào tháng 10 vừa qua, sau khi loại bỏ 6 số 0 từ đồng 
tiền trước đó. Venezuela đã thực hiện đổi tiền 3 lần 
trong thế kỷ này.

Lạm phát cao cũng là một trong những vấn 
đề kinh tế vĩ mô chính vẫn tồn tại ở Argentina. 
Trong 2 thập kỷ qua, nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ 
Latinh đều đặn ghi nhận lạm phát ở mức 2 con số, 
và chỉ có một vài ngoại lệ hiếm hoi.

Tháng 11 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tại Argentina tăng lên 51,2% và có khả năng 
đạt mức 51,1% trong năm nay, cao hơn nhiều so 
với mức lạm phát 36,1% trong năm 2020 và mục 
tiêu 29% của Ngân hàng Trung ương.

Giới phân tích cho rằng chính sách được 
chính phủ áp dụng nhằm xoa dịu tác động của đại 
dịch COVID-19 và thúc đẩy nền kinh tế sau cuộc 
suy thoái nặng nề trong giai đoạn 2018-2020 đã 
thúc đẩy giá cả tăng cao, buộc Ngân hàng Trung 
ương phải phát hành tiền để tài trợ cho kho bạc.

Trong khi đó, Chính phủ Argentina cho 
rằng lạm phát cao là một vấn đề “đa nhân quả” chứ 
không nhất thiết chỉ là vấn đề tiền tệ, và đã chọn 
cách giữ giá quy định ở mức thấp hoặc cố định giá 
cả trong các sản phẩm tiêu dùng hàng loạt, như 
thực phẩm và thuốc.

Tại Chile, lạm phát đã tăng 6,7% trong 
tháng 11/2021, mức cao nhất trong 13 năm kể từ 
cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Thanh khoản cao do trợ cấp xã hội và chính 
sách rút lương hưu sớm nhằm giảm thiểu tác động 
kinh tế do đại dịch gây ra là những động lực chính 
khiến giá cả tăng cao. Áp lực lạm phát khiến Ngân 
hàng Trung ương Chile nâng lãi suất cơ bản lên 
4%, mức cao nhất kể từ năm 2014.

Mặc dù tình hình ổn định hơn các nước 
khác trong khu vực, Colombia cũng không tránh 
khỏi sự gia tăng lạm phát nói chung. Đến tháng 
11/2021, CPI đã tăng 4,86% so với cùng kỳ, cao 
hơn mục tiêu 3% của Ngân hàng Trung ương.

Những nguyên nhân chính là đồng nội tệ 
mất giá và tiêu dùng được kích hoạt lại sau đợt suy 
giảm do đại dịch trong năm 2020, khi chỉ số CPI 
giảm kỷ lục 1,61%. Tuy nhiên, các chuyên gia 
cũng cảnh báo đợt tăng lương, thuế phí và lương 
hưu vào đầu năm tới sẽ làm gia tăng áp lực lạm 
phát.

Triển vọng cũng cân bằng hơn ở Peru. 
Trong tháng 11/2021 mức tăng lạm phát đã giảm 
xuống 5,66% sau khi đạt đỉnh 5,83% vào tháng 
10/2021, trong bối cảnh giá khí đốt và nước sinh 
hoạt tăng lần lượt 10,5% và 3,4%.

Kỳ vọng lạm phát của đất nước này trong 
năm 2021 là 3,71%, nhỉnh hơn mục tiêu 3%. Ngân 
hàng Dự trữ Peru (tức ngân hàng trung ương) cho 
rằng lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Lạm phát 
gia tăng cũng không làm giảm kỳ vọng tăng trưởng 
kinh tế trong khoảng 8,5-12,7% trong năm nay.

Tấn công tên lửa nhằm vào 
Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad 
của Iraq

(VN+) - Trong những tháng gầy đây, đã 
xảy ra hàng loạt vụ nã tên lửa hoặc ném bom bằng 
máy bay không người lái nhằm mục tiêu vào các 
binh sĩ cũng như nhằm hủy hoại nhiều tài sản của 
Mỹ tại Iraq.

Các lực lượng an ninh Iraq cho biết rạng 
sáng 19/12, hai quả tên lửa Katyusha đã nhắm tới 
Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - nơi có trụ sở của đại 
sứ quán Mỹ.

Tuyên bố của các lực lượng an ninh Iraq 
nêu rõ các khẩu đội phòng thủ C-RAM đã đánh 
chặn được quả tên lửa thứ nhất, trong khi quả tên 
lửa thứ hai đã rơi xuống một bãi đất trống và phá 
hủy hai phương tiện.

Cho đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào nhận 
đã thực hiện vụ tấn công này.

Vụ tấn công mới nhất này xảy ra sau khi 
Iraq tuần này tuyên bố liên quân quốc tế chống các 
phần tử thánh chiến do Mỹ đứng đầu kết thúc “sứ 
mệnh chiến đấu” trên lãnh thổ của nước này.

Tuy nhiên, khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ và 
1.000 binh sĩ của liên quân này được triển khai tại 
Iraq sẽ vẫn đồn trú tại đây để thực hiện nhiệm vụ 
huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ quân đội Iraq.

Rất hiếm khi các đối tượng tấn công lộ diện 
và thừa nhận hành vi tấn công. Lần gần đây nhất 
vào ngày 31/10, ba quả tên lửa đã bắn trúng một 
khu dân cư ở Baghdad.

Khu vực này nằm gần Vùng Xanh luôn 
được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt do có trụ sở của 
Đại sứ quán Mỹ và các tòa nhà của Chính phủ Iraq.  

FAO cảnh báo nạn đói gia 
tăng tại khu vực Mỹ Latinh và 
Caribe

(VN+) - Ngày 17/12, Tổ chức Lương thực 
và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết cứ 
10 người ở Mỹ Latinh và Caribe thì có 1 người 
thiếu ăn.

Tình trạng này đã trở nên đáng quan ngại 
hơn do các tác động của đại dịch COVID-19 và có 
xu hướng tiếp tục gia tăng khi dịch bệnh vẫn diễn 
biến phức tạp với biến thể mới Omicron của virus 
SARS-CoV-2 xuất hiện liên tiếp và tỷ lệ tiêm 
chủng thấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, 
Đại diện của FAO tại khu vực Mỹ Latinh và 
Caribe, ông Jorge Meza, nhấn mạnh một trong 
những mối quan tâm lớn nhất của tổ chức này trong 
năm tới là bối cảnh khó lường của đại dịch và 
những tác động của dịch bệnh này đối với tình 
trạng suy dinh dưỡng.

FAO ước tính có khoảng 60 triệu người ở 
khu vực trên đang sống trong cảnh thiếu ăn, cao 
hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Haiti có mức 
độ suy dinh dưỡng cao nhất trong khu vực với 
46%.

Trong khi đó, Venezuela ghi nhận mức cao 
nhất ở Nam Mỹ với 27,4%, tăng mạnh so với mức 
22,2% ghi nhận trong giai đoạn 2016-2018. Tỷ lệ 
người đói ở Argentina là 3,9%, mức tăng liên tục 
trong sáu năm qua, trong khi ở Bolivia, con số 
tương ứng là 12,6%, tỷ lệ khá cao đối với một quốc 
gia nông nghiệp.

Khu vực Mỹ Latinh và Caribe tập trung 
khoảng 10% dân số thế giới nhưng lại chiếm tới 
gần 20% số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Đây 
cũng là một trong những khu vực bất bình ẳng đ
nhất trên toàn cầu, với khoảng 80% dân số sống ở 
các trung tâm đô thị ều này tạo điều kiện cho , đi
virus SARS-CoV-2 lây lan.
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Thót tim xem người đàn 
ông đi trên dây giữa hai đỉnh núi 
cao chót vót

Người đàn ông thử thách bản thân 
với màn đi thăng bằng trên dây 
chùng không dùng đồ bảo hộ.

Một người đàn ông đã hoàn thành màn đi 
thăng bằng trên dây chùng quãng đường 500 mét 
chỉ trong 30 phút mà không cần mặc bất kỳ đồ bảo 
hộ nào.

Nathan Paulin, 27 tuổi, đến từ Pháp đã 
khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải thót tim khi 
thực hiện màn đi bộ trên dây qua đỉnh núi.

Kẻ liều mạng 27 tuổi đã đi chân trần trên 
một 'cây cầu' bằng sợi dây nối giữa Đồi Babilonia 
và Đồi Urca. Đường dây treo lơ lửng cách mặt đất 
khoảng 80 mét.

Khi Nathan Paulin bắt đầu cuộc đi thăng 
bằng trên dây chùng, khách du lịch và người dân 
địa phương đã tập trung rất đông để cỗ vũ cho anh. 
Màn biểu diễn thực hiện ở Rio de Janerio, Brazil 
với nhiều cảnh đẹp.

Người đàn ông trẻ tuổi rất bình tĩnh, bước 
từng bước, kiểm soát hoàn toàn trong khi đi bộ trên 
cao.

Video ghi lại màn trình diễn của Nathan 
Paulin được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, thu 

hút nhiều người theo dõi với hơn 30.700 lượt xem.
Cái tên Nathan Paulin trở nên nổi tiếng 

khắp thế giới với nhiều lần biểu diễn tài đi bộ trên 
dây ở nhiều địa danh có tiếng. Bên cạnh việc thể 
hiện tài năng, người đàn ông trẻ muốn gây chú ý để 
lên tiếng về vấn đề môi trường.

Nathan Paulin là người từng nắm giữ nhiều 
kỷ lục thế giới liên quan đến khả năng đi bộ thăng 
bằng trên dây.

Vào tháng 9/2021, Nathan Paulin đã hoàn 
thành chuyến đi bộ dài 600 mét qua Tháp Eiffel, 
sang bờ bên kia sông Seine. Năm 2015, Nathan 
Paulin hoàn thành thử thách đi thăng bằng trên sợi 
dây nối giữa hai mỏm núi ở độ cao 469 mét tại vùng 
núi miền đông nước Pháp.

Nguồn gốc của đi bộ trên dây được cho là 
bắt đầu lan truyền qua 'The Wallendas', gia đình 
đầu tiên làm điều đó. Họ là một nhóm gồm các 
thành viên 'liều lĩnh' thực hiện các màn nhào lộn, đi 

bộ thăng bằng trên dây.
Lịch sử nhào lộn của gia đình này có từ 

hàng trăm năm trước từ tổ tiên của họ là những 
người thuần dưỡng động vật và người đi trên dây 
nổi tiếng. Đến khoảng năm 1940, gia đình đổi tiên 
thành Flying Wallendas khi họ phát triển 'kim tự 
tháp bảy người', màn biểu diễn nổi tiếng của mình.

Blake Wallenda từng thực hiện màn đi bộ 
trên cao từ tầng 14 của khách sạn Ala Moana đến 
một khách sạn khác.Blake Wallenda đi bộ trên dây 
mà không có lưới trên mặt đất hay không có bất cứ 
dây bảo hộ nào gắn vào người. ■ 

Kinh hoàng phát hiện tổ 
ong 80.000 con ngay trong 
tường nhà

Gia đình ở Florida, Mỹ phát hoảng vì 
phát hiện tổ ong khổng lồ, chứa 
khoảng 80.000 con trong tường 

nhà tắm.
Khoảnh khắc phát hiện một tổ ong cao 

khoảng 2 mét đang rỉ mật phía sau bức tường trong 
một ngôi nhà ở Florida, Mỹ khiến nhiều người 
hoảng sợ.

Đoạn video ghi lại khung cảnh khoảng 
80.000 con ong bám vào bức tường chia sẻ trên 
mạng xã hội thu về hơn 3,3 triệu lượt xem.

Stefanie và Dan Graham ở St.Petersburg, 
Florida, chủ căn nhà đã vô cùng sửng sốt khi trông 
thấy đàn ong khổng lồ ngay trong phòng tắm của 
gia đình.

Chủ nhà cho biết họ phát hiện ra đàn ong 
sau khi nghe thấy tiếng vo ve liên tục khi sử dùng 
vòi hoa sen trong nhà tắm. Họ theo dõi và phát hiện 
thỉnh thoảng có một con ong ngẫu nhiên thoát ra 
khỏi tường.

Vài năm trước, Stefanie và Dan Graham 
từng loại bỏ một tổ ong nhỏ gần vòi hoa sen nhưng 
không ngờ ong vẫn quay trở lại làm tổ và còn phát 
triển nhiều hơn.

Chuyên gia về ong Elisha Bixler đã được 
gọi đến để loại bỏ tổ ong sau bức tường. Ban đầu cô 
sử dụng súng dò nhiệt để xác định vị trí của tổ ong. 
Sau đó Elisha Bixler từ từ phá dỡ bức tường trong 
nhà tắm.

Elisha Bixler cho biết: “Tôi ấn ngón tay 
vào tổ, mật ong rơi ra rất nhiều. Mật ong ở khắp 
mọi nơi từ tường, sàn nhà, thậm chí cả giày của tôi 
và tay nắm cửa. Tôi phải dỡ bức tường xuống để 
lấy hết tổ ong ra. Tổ ong dài khoảng 2 mét, điều này 
thật không thể tin được”.

Elisha Bixler ước tính có khoảng 80.000 
con ong đang sống trong tổ và khoảng 45,3 kg mật. 
Sau khi lấy ong chúa ra một cách an toàn, Elisha 
Bixler sẽ di chuyển đàn ong về trang trại của cô.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một 
con ong mật có thể thu thập khoảng 18 kg phấn hoa 
và 120 mật hoa mỗi năm. Theo dữ liệu được Cơ 
quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia NASS công 
bố vào tháng 3/2020, có khoảng 2,8 triệu đàn ong 
mật ở Mỹ. ■ 

Giơ tay suốt 48 năm để 
phụng sự thần

Amar Bharati giơ tay phải lên trời từ 
năm 1973 và không hạ xuống suốt 
48 năm qua để thờ phụng thần 

Shiva, phản đối chiến tranh.
Vào thập niên 1970, Amar Bharati làm việc 

tại ngân hàng, sống giản dị cùng vợ và ba con. Một 
ngày nọ, có gì đó thôi thúc ông từ bỏ gia đình, công 
việc và bạn bè, đi theo tiếng gọi tâm linh.

Bharati quyết định hiến dâng phần đời còn 
lại cho Shiva, vị thần trong Ấn Độ giáo được coi là 
hiện thân của sáng tạo, khởi đầu mới và cả phá hủy. 
Ban đầu, ông vẫn cảm thấy bị cám dỗ làm những 
điều mà một tu sĩ không được làm. Đó là lý do ông 
cho rằng mình cần phải làm gì đó quyết liệt hơn để 
củng cố đức tin.

Năm 1973, Bharati chọn cách giơ tay phải 
lên cao suốt phần đời còn lại để thể hiện niềm tin và 
phụng sự thần Shiva. Ông bắt đầu nổi tiếng khắp 
thế giới, truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn 
người. Bharati cho biết cử chỉ này nhằm phản đối 
chiến tranh, ủng hộ hòa bình thế giới và thể hiện 
lòng tôn kính thần Shiva.

Ban đầu, cánh tay vô cùng đau nhức nhưng 
ý chí đã vượt lên tất cả. Sau hai năm, Bharati mất 
dần cảm giác ở tay và cơn đau cũng dần biến mất.

“Tôi không đòi hỏi nhiều. Tại sao chúng ta 
lại đánh nhau, tại sao chúng ta lại thù ghét nhau? 
Tôi muốn tất cả người dân Ấn Độ được sống trong 
hòa bình. Tôi muốn cả thế giới sống trong hòa 
bình”, ông nói trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng 
vấn báo chí Ấn Độ.

Bharati đã truyền cảm hứng cho hàng 
nghìn người khắp thế giới đấu tranh theo cách 
riêng vì hòa bình. Ông cũng truyền cảm hứng cho 
những người Ấn Độ khác trở thành Sadhu, tu sĩ Ấn 
Độ giáo. Nhiều người cũng học theo ông giơ tay 
phải trong thời gian dài, nhưng không ai vượt qua 
được kỷ lục của Bharati.

Tay Bharati đã teo cơ nghiêm trọng và nếu 
hạ tay xuống, rất có thể sẽ tổn thương dây thần kinh 
cánh tay vĩnh viễn. Do đó, tốt nhất là Bharati vẫn 
giữ cánh tay giơ cao trọn đời không chỉ vì lý do tâm 
linh mà còn vì sức khỏe. ■  
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Người phụ nữ có bộ sưu 
tập kỷ vật Harry Potter lớn nhất 
thế giới

Nicol-Lewis có 6.300 đồ vật liên 
quan đến nhân vật 'Harry Potter' 
trong thế giới hư cấu của JK 

Rowling.
Nicol-Lewis, 47 tuổi, đến từ Mid 

Glamorgan, Wales được Kỷ lục Guinness Thế giới 
công nhận vì sở hữu bộ sưu tập kỷ vật liên quan đến 
'Harry Potter' lớn nhất.

Người phụ nữ 47 tuổi có 6.300 mặt hàng 
liên quan đến nhân vật Harry Potter trong thế giới 
hư cấu của JK Rowling.

Những món đồ đó bao gồm bộ sưu tập 47 
cây đũa phép, sách phiên bản đặc biệt, bộ LEGO, 
tác phẩm nghệ thuật và ít nhất 127 nhân vật hành 
động ...

Trong đó, món đồ lớn nhất của Nicol-
Lewis là một cuốn sách bìa cứng cao 1,5 mét có tựa 
đề 'Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa'.

Nicol-Lewis lần đầu tiên xem bộ phim 
'Harry Potter và Hòn đá phù thủy' vào năm 2002. 
Kể từ đó, Nicol-Lewis có niềm yêu thích đặc biệt 
với Harry Potter và thế giới phù thuỷ hư cấu trong 
bộ truyện dài tập.

Nicol-Lewis nhanh chóng mua món đồ sưu 
tập đầu tiên liên quan đến bộ phim này, đó là một 
con ếch sô cô la. Đến năm 2006, bộ sưu tập của cô 
đã lên đến 100 món. 

Chia sẻ về sở thích đặc biệt, Nicol-Lewis 
cho biết Harry Potter đã giúp cô vượt qua khó khăn 
về tinh thần sau cái chết của người chồng đầu tiên 
vào năm 2005. Trước khi qua đời, anh đã đặt một 
món hàng về 'Harry Potter và Chiếc cốc lửa' cho 
Nicol -Lewis. Món hàng đến với Nicol-Lewis vài 
tuần sau khi người chồng Simon qua đời. Cô trân 
trọng món đồ vì đây là món quà cuối cùng cô nhận 

được từ chồng.
Ngoài việc sưu tập các kỷ vật liên quan đến 

Harry Potter, Nicol-Lewis còn thích hoá trang cho 
giống 'cậu bé phù thuỷ'. Khi kết hôn với người 
chồng thứ hai, Nicol-Lewis đã tổ chức đám cưới và 
trang trí theo chủ đề Harry Potter vào năm 2021.

Váy của Nicol-Lewis có màu đỏ và vàng, 
màu của ngôi nhà Gryffindor trong Harry Potter, 
được trang trí bằng các biểu tượng Bảo bối Tử thần. 

Đôi giày của Nicol-Lewis trang trí hình Dobby, 
một trong những nhân vật trong truyện.

Chính Martin, người chồng thứ hai của 
Nicol-Lewis đã đề nghị cô thử nộp hồ sơ giành kỷ 
lục Guinness thế giới với bộ sưu tập độc nhất vô nhị 
của mình.

Vào tháng 4, khi họ gửi bộ sưu tập, Nicol-
Lewis có 5.284 món đồ. Kể từ đó, cô ấy đã có thêm 
ít nhất 1.000 món đồ khác nữa.

“Tôi vẫn không thể tin rằng mình có nhiều 
món đồ thú vị khác nhau trong bộ sưu tập của mình. 
Nhưng tôi không nghĩ bộ sưu tập của mình có thể 
đạt kỷ lục thế giới. Tôi rất vinh dự, vui sướng khi 
nhận thông báo từ tổ chức Guinness thế giới”,  
Nicol-Lewis  nói. ■  

Cuộc tấn công hi hữu giữa 
gấu hoang và tuần lộc bơm hơi

Người dân địa phương phát hiện gấu 
tấn công một hình trang trí Giáng 
sinh bằng tuần lộc bơm hơi ở 

California.
Với kỹ thuật phát triển, người ta đã tạo ra 

những con vật bơm hơi có ngoại hình giống động 
vật y như thật và nếu không nhìn kỹ rất dễ bị nhầm 
lẫn. Một con gấu đã nhầm tưởng một con tuần lộc 
bơm hơi trang trí sân vườn trong dịp Giáng Sinh là 
thật và tấn công nó.

Donna Hargett, người dân địa phương ở 
Monrovia, một thị trấn gần chân núi San Gabriel, 
Thung lũng San Gabriel đã phát hiện ra cảnh tượng 

hài hước thú vị hiếm thấy trong mùa Giáng Sinh.
Donna Hargett cho biết: “Tôi nhìn qua và 

phát hiện con gấu đang cố gắng nhảy lên, tấn công 
con tuần lộc bơm hơi trong sân chơi. Tôi đã bật 
cười không ngừng và lấy máy ảnh quay lại khoảnh 
khắc hiếm gặp”.

Donna Hargett đã chia sẻ video về cảnh 
tượng khá thú vị và nhanh chóng lan truyền mạnh 
mẽ, khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Con gấu tìm mọi cách để đánh bại kẻ thù 
nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Con tuần 
lộc có kích thước quá lớn, ban đầu, con gấu vẫn 
bình tĩnh tấn công nhưng càng về sau nó càng giận 
giữ và bất lực.

Mọi thứ trở nên hài hước hơn khi video ghi 
lại cho thấy mỗi lần con gấu đấm đổ con tuần lộ, nó 
ngã xuống rồi lại từ bật dậy khiến gấu càng tức 
giận. Mặc dù con gấu không thể khuất phục hoàn 
toàn nhưng vẫn để lại một số tác hại vì cuối cùng 
Donna Hargett nhìn thấy con tuần lộc bơm hơi chỉ 

đứng bằng ba chân.
Donna Hargett cho biết: “Tôi nghĩ con gấu 

tức giận vì cho rằng con tuần lộc đã xâm nhập vào 
lãnh thổ của nó. Con gấu là những vị khách thường 
xuyên đến khu vực này. Chúng đi xuống từ dãy núi 
San Gabriel gần đó”.

Cuộc chiến diễn ra trên bãi cỏ rộng lớn phía 
trước nhà của Donna Hargett nên ông đã ghi lại 
được tất cả mọi hành động. ■ 

Mua nhầm hai tờ vé số 
giống nhau, trúng 2 giải 'trọn 
đời'

Một người đàn ông tại tiểu bang 
Bắc Carolina (Mỹ) đã mua 
nhầm 2 dãy số giống nhau 

nhưng không ngờ điều đó giúp ông trúng 2 giải 
25.000 USD mỗi năm.

Theo CNN người trúng giải là ông Scotty 

Thomas (49 tuổi), làm nghề lái xe tải tại thành phố 
Fayetteville.

Ông Scotty Thomas đã mua số rồi nhưng 
không nhớ nên đã mua một lần nữa với dãy số 
tương tự

Ông Thomas đã mua một dãy số của trò xổ 
số Lucky for Life (tạm dịch: May mắn trọn đời) 
nhưng không nhớ và đã mua tiếp lần thứ hai với 
dãy số tương tự. Sáng hôm sau, khi con trai thắc 
mắc thì ông Thomas mới nhận ra đã mua đến 2 lần.

Giải Lucky for Life có thể mua trên mạng, 
mỗi vé 2 USD và người trúng phải có dãy số trùng 
với 5 số từ 1-48 và một số may mắn từ 1-18. “Khi 
tôi biết mình đã trúng số, tôi đã nằm xuống sàn nhà 
vì thật sự không thể tin được. Thật là may mắn”, 
ông Thomas nói.

Giải thưởng mà ông Thomas nhận được là 
giải có giá trị lớn thứ hai của trò xổ số này. Ông có 
quyền nhận 25.000 USD mỗi năm cho đến hết đời, 
đồng nghĩa 2 tờ vé số tương đương 50.000 USD 
mỗi năm. Hoặc, ông có thể nhận luôn một lần với 
tổng số tiền là 780.000 USD.

Sau cùng, ông Thomas chọn phương án thứ 
hai vì muốn có tiền ngay để đầu tư, trả nợ, giúp gia 
đình và mua một căn nhà. Sau khi trừ thuế, người 
đàn ông may mắn còn lại 551.851 USD.

Người trúng giải thưởng có giá trị cao nhất 
của trò xổ số này sẽ nhận được 1.000 USD mỗi 
ngày cho đến hết đời. ■
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Cận cảnh quả địa cầu 500 
năm tuổi mô tả thế giới trước 
khi phát hiện Australia

Quả địa cầu từ thế kỷ 16 mô tả thế giới 
trước khi phát hiện ra Australia là 
một trong những quả địa cầu lâu đời 

nhất thế giới.
Quả địa cầu có đường kính khoảng 9 cm, 

gần 500 năm tuổi, mô tả thế giới trước khi phát hiện 
ra Australia.

Jim Spencer, người đứng đầu Thư viện Đấu 
giá tại Hansons cho biết quả địa cầu có giá khoảng 
26.443-39.650 USD.

Theo Jim Spencer, người xưa sản xuất quả 
địa cầu dưới dạng bản khắc hoặc bản khắc gỗ và in 
trên giấy. Sau đó, họ đã dán lên một quả cầu, 
thường bằng gỗ để tạo ra quả địa cầu.

Quả địa cầu mô tả những con quái vật biển 
kỳ lạ và một thế giới trước khi phát hiện ra 
Australia. Nhà thám hiểm người Hà Lan Willem 
Janszoon phát hiện ra Australia vào năm 1606.

Đất nước này chỉ xuất hiện trên địa cầu 
giữa một vùng đất phía nam mơ hồ có tên Terra 
Incognita, 'vùng đất không xác định'. Ở những nơi 
khác như Nhật Bản được gọi là 'Sipannge' trong 
khi các đảo gần Java gọi là 'Gryforum Insule', Mỹ 
gọi là 'Devicta ann 1530'.

Jim Spencer chụp ảnh bên cạnh quả địa 
cầu từ thế kỷ 16

Hoạt động thám hiểm phát triển mạnh mẽ 
vào những năm 1500. Francis Drake đã trở thành 
người Anh đầu tiên đi thuyền vòng quanh thế giới, 
đi vòng quanh địa cầu trong khoảng thời gian từ 
năm 1577 đến năm 1580.

Christopher Columbus đã khám phá ra 
châu Mỹ vào năm 1492 và các thương nhân Bồ 
Đào Nha António da Mota và Francisco Zeimoto 
đến Nhật Bản vào năm 1543. Đây là thời kỳ của 
những nhà thám hiểm đi biển, hải chiến và những 
tên cướp biển nguyên thủy của vùng Caribe.

Theo các chuyên gia, nhà vật lý và địa lý 
học nổi tiếng người Pháp Francois Demongenet là 
người tạo ra nó. Francois Demongenet nổi tiếng là 
người tạo ra quả cầu trở thành hình mẫu cho các thợ 
khắc tạo ra các quả địa cầu nhỏ khác trong thời đại 
của ông.

Quả địa cầu ban đầu nằm trong bộ sưu tập 
của Edward Croft-Murray, người từng giữ các bản 
in và bản vẽ tại Bảo tàng Anh.

Không ai biết bằng cách nào Edward Croft-

Murray có được quả địa cầu nhưng ông đã gìn giữ 
cẩn thận trong một khoảng thời gian dài trước khi 
một người giấu tên mua lại.

Theo Spencer, quả cầu lâu đời nhất trên thế 
giới là Erdapfel có từ năm 1492, tiếp theo là Quả 
cầu trứng đà điểu 1504 bán tại Hội chợ bản đồ 
London năm 2012.

Jim Spencer cho biết: “Món đồ này lâu đời 
hơn các quả địa cầu khác trong nhiều bảo tàng lớn 
như Thư viện Anh và Bảo tàng Anh”. ■ 

Bí ẩn về những người 'sinh 
ra để ngủ trưa'

Một nghiên cứu mới dựa trên 
thông tin di truyền của hàng 
trăm nghìn người cho thấy một 

số người sinh ra đã cần ngủ nhiều hơn bình thường.  
Những người ngủ nhiều thường có biểu 

hiện hay uể oải, mệt mỏi và bị coi là lười biếng. 
Người có giấc ngủ kéo dài, ngủ nhiều thường gặp 
nhiều lo lắng vì cho rằng sức khoẻ không tốt. Tuy 
nhiên, tình trạng này không hoàn toàn do lối sống, 
tình trạng sức khỏe hay do tính lười.

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học 
tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã tiết lộ 
rằng một số người từ khi sinh ra đã cần ngủ nhiều 
hơn những người khác và một số người 'sinh ra để 
ngủ'.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích thông tin 
di truyền của khoảng 452.633 người để đưa ra kết 
luận. Những người tham gia nghiên cứu chia sẻ 
thông tin về tần suất ngủ trưa trong ngày. Họ có ba 
lựa chọn là không bao giờ hay hiếm khi, thỉnh 
thoảng và thường xuyên.

Tiến sĩ Hassan Dashti, người đứng đầu 
nghiên cứu cho biết: “Việc ngủ trưa vẫn còn có 
nhiều tranh cãi, điều quan trọng là tìm ra nguyên 
nhân về mặt sinh học để trả lời cho câu hỏi tại sao 
cần ngủ trưa nhiều”.

Để đi đến kết quả chính xác, nhóm nghiên 
cứu đã cung cấp cho những người tham gia chiếc 
máy theo dõi hoạt động, máy đo gia tốc để ghi lại 
dữ liệu giấc ngủ.

Trong quá trình phân tích dữ liệu, các nhà 
khoa học đã tìm thấy ba cơ chế về ngủ trưa.
Hai cơ chế đầu tiên cho thấy những người ngủ trưa 
vào ban ngày vì đơn giản là họ bị thiếu ngủ suốt 
đêm hoặc phải thức dậy quá sớm. Một cơ chế khác 
cho thấy những người ngủ trưa nhiều vì cơ thể họ 
cần ngủ lâu hơn mà không có lý do.

Hassan Dashti cho biết: “Kết quả này cho 
chúng ta thấy rằng giấc ngủ trưa có được liên quan 
đến mặt sinh học, đó không chỉ là một hành vi lựa 
chọn hay ảnh hưởng của môi trường”.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy 123 vùng 
trong bộ gen người có liên quan đến giấc ngủ trưa, 
hầu hết trong số đó có ở người buồn ngủ. 

Một số đặc điểm di truyền liên quan đến 
ngủ trưa và các vấn đề sứa khoẻ khác bao gồm cao 
huyết áp. 

Một số gen ngủ trưa khác có liên quan đến 

một loại neuropeptide có tên là orexin có vai trò 
trong việc duy trì sự tỉnh táo ở người.

Kết quả cuối cùng của nghiên cứu vẫn chưa 
được công bố vì các nhà khoa học muốn tiếp tục 
tìm hiểu về mối tương quan giữa giấc ngủ ngắn và 
các vấn đề sức khỏe. ■ 

40 lạc đà bị cấm thi sắc đẹp 
vì can thiệp thẩm mỹ

Hơn 40 con lạc đà bị loại khỏi cuộc 
thi Lễ hội Lạc đà của Quốc vương 
Abdulaziz vì đã được tiêm Botox 

và sử dụng các hình thức can thiệp khác.
Lễ hội Lạc đà của Quốc vương Abdulaziz ở 

Arab Saudi, bắt đầu từ tháng này ở sa mạc phía 
đông bắc của thủ đô Riyadh, mời những người 
chăn nuôi sở hữu những con lạc đà đẹp nhất tham 
dự để tranh phần thưởng lên đến 66 triệu USD.

Cuộc thi cấm chủ chăn nuôi tiêm botox, 
chất làm đầy và can thiệp thẩm mỹ để khiến con lạc 
đà của mình trở nên đẹp hơn. 

Ban giám khảo sẽ chọn ra con lạc đà thắng 
cuộc dựa vào hình dáng đầu, cổ, bướu và tư thế của 
chúng.

Ban tổ chức cuộc thi lạc đà đã sử dụng công 
nghệ tiên tiến để phát hiện các “thí sinh” gian lận. 
Năm nay, cuộc thi phát hiện tới 40 con lạc đà được 
chủ bơm môi, bơm mặt và tác động vào phần cơ 
bắp cùng một số bộ phận khác trên cơ thể. Những 
con lạc đà này đều bị loại khỏi cuộc thi.

Lạc đà xếp hàng dự thi trong Lễ hội Lạc đà 
của Quốc vương Abdulaziz ở Arab Saudi năm 2020

“Cuộc thi mong muốn chặn mọi hành vi dối 
trá khi làm đẹp cho lạc đà”, ban tổ chức thông báo, 
thêm rằng sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc với 
người vi phạm.

Năm 2018, 12 con lạc đà cũng bị loại khỏi 
cuộc thi sắc đẹp vì bị phát hiện tiêm Botox.

Chăn nuôi lạc đà là ngành công nghiệp trị 
giá hàng triệu USD và các sự kiện về loài vật này 
thường xuyên được tổ chức trong khu vực, nhằm 
mục đích bảo tồn vai trò của lạc đà trong truyền 
thống Arab Saudi. ■ 
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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TÁO ĐỎ BÍ NHẬT HẠT DẺ TÁO FUJI

CẢI THÌA QUÝT TỎI LỘT SẴN THANH LONG

CAM TƯƠI CỦ SEN QUÝT KHOAI  LANG

SƯỜN BÒ ƯỚP SẴN BÒ NHÚNG LẨU THỊT BÒ MỀM

THỊT BA RỌI THÁI MỎNG THỊT BA RỌI NGUYÊN MIẾNG GÀ NGUYÊN CON BỘT NGŨ CỐC
BỘT CÀ PHÊ HÒA TAN

CỦ CẢI MUỐI CHUA

CUA ĐÔNG LẠNH TÔM HÙM SỐNG TÔM SÚ

TÔM KHÔNG ĐẦU CHEM CHÉP CÁ NỤC NA UY 10 LOẠI GẠO ĐƯỜNG MÍA SỮA TƯƠI

GẠO
ÔNG ĐỊA

NƯỚC 
TƯƠNG

TƯƠNG
ỚT

RƯỢU 
NẤU ĂN MÌ SỢI NHỎ/ LỚN 

GIẤY GÓI HOÀNH THÁNH
CÁ HỘP BÁNH SNACK

NƯỚC DỪA
NƯỚC
CÓ GA

TRỨNG
GÀ NÂU

THỊT HỘP

NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG
XỬNG HẤP BẰNG TRE GIẤY BẠC/ GIẤY DẦU KEM DƯỠNG DA TAY
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Truyền thuyết kho báu: “Lỗ 
đen” Money Pit

Ghé thăm "hố tiền" - nơi nắm giữ 
một trong những kho báu bí ẩn nổi 
tiếng nhất thế giới.

Đảo Oak nằm ở vịnh Mahone thuộc bờ 
biển phía Nam Canada

Cuộc tìm kiếm kho báu nổi tiếng của đảo 
Oak đã diễn ra gần 200 năm nhưng bí ẩn này vẫn là 
một bài toán khó đối với hàng vạn nhà nghiên cứu 
và thám hiểm trên khắp thế giới.

Vị trí của đảo Oak
Đảo Oak nằm ở vịnh Mahone thuộc bờ biển 

phía Nam Canada là nơi nắm giữ một trong những 
bí ẩn nổi tiếng nhất của thế giới. Được biết đến với 
cái tên “hố tiền” (Money Pit), kho báu này đã thu 
hút vô số kẻ tò mò tìm đến với hy vọng trở nên giàu 
có.

Nhiều tài liệu ghi lại cho rằng, vào thập 
niên 1600, giới săn tìm luôn truyền miệng nhau về 
kho báu khổng lồ mà gã thuyền trưởng cướp biển 
William Kidd chôn giấu ở đâu đó “phía Đông 
Boston”. Một thủy thủ đoàn của William đã tiết lộ 
điều này, nhưng hắn chưa kịp nói ra địa điểm nơi 
chôn giấu thì đã mất.

Một số người cho rằng, đó là một kho báu 
được chôn giấu, số khác lại khẳng định nơi đây cất 
giữ chén Thánh huyền thoại. 

Tuy nhiên, mỗi lần có người cố gắng đào 
bới tìm kiếm thì hố đất lại tự động sụp xuống như 
lời cảnh báo và để bảo vệ an toàn cho bí mật nằm 
bên dưới. Càng tìm kiếm sâu hơn, người truy lùng 
càng gặp nhiều khó khăn và sự hiểm nguy, đôi khi 
phải bỏ mạng.

Sau khi phát hiện ra vùng đất bí ẩn với 
những hố sâu trên đảo, chàng trai Daniel McGinnis 
với trí tò mò của mình đã rủ hai người bạn cùng 
thám hiểm địa danh này. Cả ba người đều háo hức 
khám phá kho tàng hải tặc nhưng họ không biết 
rằng đã vô tình khơi dậy một câu chuyện không có 
hồi kết...

Ba chàng thanh niên đào bới tìm kiếm 
kho báu

Daniel bắt đầu tự tay mình đào sâu xuống 
hố đất này và khá bất ngờ khi cứ 3m anh lại đụng 
phải những tấm ván gỗ. Ban đầu, cả ba vui mừng 
tưởng rằng đó chính là chiếc rương kho báu, nhưng 
rồi họ nhanh chóng nhận ra đó chỉ là một thanh gỗ 

được gắn vào hai bên thành giếng. 
Sau khi kéo thanh gỗ lên, họ nhìn thấy cái 

giếng vẫn còn sâu nên tiếp tục công việc, cuối cùng 
họ đã đào đến độ sâu hơn 7,5m nhưng vẫn chưa 
thấy gì.

Cuối cùng, ba chàng thanh niên đành bỏ 
cuộc, lấp cái giếng lại và bỏ đi mặc dù không thôi 
nghĩ rằng, chẳng ai lại đào cái giếng sâu như vậy 
mà không cất giấu một thứ gì quý giá dưới đó.

Kể từ đầu thế kỷ XIX, nhiều công ty được 
thành lập để thực hiện công việc đào bới, kiếm tìm 
kho báu trên đảo. Với việc tìm ra ngày càng nhiều 
bằng chứng về “kho báu” chôn giấu dưới lòng đất, 
hàng loạt những giả thuyết khác nhau được đặt ra.

Một số tin rằng bọn cướp biển từ xa xưa đã 
chọn nơi này để chôn giấu của cải cướp được, số 
khác lại nói, hố sâu này cất giữ số trang sức bị mất 
sau cuộc cách mạng Pháp của nữ hoàng Marie 
Antoinette nổi tiếng.

Một giả thuyết khác thậm chí còn khẳng 
định, cha đẻ của chủ nghĩa duy vật Anh - Francis 
Bacon đã xây dựng nơi này và lưu trữ tại đây những 
tài liệu chứng minh rằng ông là tác giả của những 
vở kịch của Shakespeare.

Rất nhiều những giả thuyết lớn khác về bí 
ẩn dưới lòng đất này được đưa ra, một trong số đó 
là chiếc hòm giao ước - Ark of the Covenant nổi 
tiếng cũng được cất giữ tại đây.

Mặc dù hàng loạt lý thuyết cùng sự tiên 
đoán được đưa ra nhưng những người thám hiểm 
không tài nào chứng thực được chúng bởi chưa ai 
thành công trong việc đi đến đáy của cái hố này cả.

Bí ẩn về "hố tiền" nổi tiếng thế giới
Rất nhiều giả thuyết về vùng đất bí ẩn này 

được đưa ra.
Khó khăn mà tất cả dù cá nhân hay tổ chức 

đều gặp phải đó là cấu trúc đất dễ lún, lở của hang. 
Lại nhắc đến cuộc tìm kiếm của Daniel và những 
người bạn của mình, sau một ngày đêm đào và chỉ 
thấy những tấm gỗ, họ đã đi ngủ. Trở lại vào ngày 
hôm sau, ba chàng trai nhận thấy cái hố đã bị ngập 
nước và sụt lún.

Sau đó, nhiều công ty và tổ chức đến đây 
tìm kiếm cũng gặp phải vấn đề tương tự khi việc cố 
gắng tiến vào sâu hơn bên trong hố chỉ là một cuộc 
hành trình tốn kém và vô cùng nguy hiểm.

Các hầm ngập lụt của “hố tiền” này dường 
như được kết nối với một mạng lưới lớn hơn nhiều 
chạy ngầm dưới lòng đất. Mỗi khi người ta cố gắng 
đến gần, nó lại tự ngập bởi nước biển một cách kì lạ 
đến nỗi nhiều người tin rằng, nơi đây đã bị nguyền 
rủa.

Tuy vậy, những phần khác của hang động 
được tìm thấy cũng mang trên mình nhiều hiểm 
nguy không kém. Một hang động được tìm thấy 
trong cuộc khai quật được cho là một bẫy mìn. Một 
đường hầm khác được phát hiện là lối dẫn nước 
ngập bí mật của hệ thống hang này.

Vậy tại sao hố sâu bí ẩn này vẫn thu hút 
hàng trăm nhà thám hiểm đến tìm kiếm? Trong một 
lần khoan thăm dò trong đường hầm ngập lụt năm 
1849, một công ty đã tìm ra giữa đống đất sét và gỗ 

những mẩu vàng. 
Hơn thế nữa, một trong những khám phá 

lớn nhất tại hang này là tập hợp những chữ khắc 
trên đá nằm khoảng 27m dưới lòng đất.

Những kí hiệu này được dịch ra rằng “Tiếp 
tục đào 12m phía dưới, bạn sẽ thấy 2 triệu bảng 
Anh”. Chỉ với một vài bằng chứng đấy cũng đủ 
thôi thúc nhiều thế hệ người đến đây đào bới với 
mong muốn tìm thấy cả một gia tài.

Bí ẩn về "hố tiền" nổi tiếng thế giới
Sau vô số nỗ lực, bí ẩn của hố sâu đảo Oak 

vẫn tồn tại đến ngày nay. Theo nhiều cách khác 
nhau, các cuộc thám hiểm đã trở thành một phần 
lịch sử của đảo Oak. 

Với sự thất bại của những tổ chức cố gắng 
truy lùng báu vật, vào năm 2010 chính phủ đã cho 
thông qua đạo luật đảo Oak- cấm tất cả những hoạt 
động truy tìm kho báu trên đảo từ nay về sau.

Lời nguyền bí ẩn
Việc tìm kiếm kho báu trên đảo Oak thực 

sự là một công việc mạo hiểm khi tính đến nay đã 
có 6 người chết vì nó. Điều này khiến một số người 
tự hỏi liệu kho báu có được bảo vệ bởi một lời 
nguyền hay không.

Bi kịch và cái chết đầu tiên xảy ra vào năm 
1861, khi những người đi tìm kho báu mang một 
máy bơm sắt và động cơ hơi nước đến hòn đảo. Họ 
hy vọng có thể bơm nước ra khỏi cái hố được cho là 
chôn số vàng kếch xù trong truyền thuyết. Nhưng 
lò hơi đã phát nổ, khiến một người đàn ông tử vong.

Sau đó, có 5 người nữa cũng bỏ mạng vì đi 
tìm kho báu. Cái chết gần đây nhất là vào năm 1965 
khi 4 người đàn ông thiệt mạng vì khói hydro 
sunfua trong khi cố gắng tiếp cận kho báu trên đảo 
Oak.

Hàng loạt cái chết này đã dẫn đến một lời 
đồn đáng sợ rằng, phải có 7 người chết trước khi 
kho báu được tìm thấy. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi về cái 
chết đã không ngăn cản các thợ săn kho báu đổ xô 
đến đảo Oak tìm vận may trong những năm qua.

Nhưng bất chấp nhiều năm tìm kiếm, kho 
báu được cho là chứa hàng tấn vàng vẫn chưa lộ 
diện. Và bí ẩn đảo Oak vẫn chưa được giải đáp. 
Cho dù đó chỉ là một hố đất tự nhiên, hang với đầy 
đá quý chôn giấu hay là trò lừa điên rồ nhất thế giới 
thì nơi này sẽ mãi mãi mang trên mình bí ẩn lớn. ■ 

* Khác gì nhau
Một người tới dự buổi họp mặt cuối năm, 

mọi người mời anh ta: 
- Anh dùng một ly nhé?
- Không, tôi phải lái xe.
- Vậy sao anh không để xe ở nhà?
- Lúc đầu tôi cũng tính vậy, nhưng sợ tới trễ 

chẳng còn gì mà uống nữa...

Vui Cöôøi
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N ữ  t r i ệ u  p h ú  A n n i e 
Lawless: Cuộc đời biến động và 
thành công vang dội từ trái cây 
organic

Nữ triệu phú Annie Lawless được 
biết đến là một chuyên gia dinh 
dưỡng cũng như CEO của hãng 

nước uống hữu cơ không biến đổi gen nổi tiếng 
Suja của Mỹ với giá trị tài sản ước tính 300 triệu 
USD.

Annie Lawless, đã từng trải qua một giai 
đoạn khó khăn và thường xuyên rơi vào trạng thái 
trầm cảm sâu. 

Lawless nhận ra rằng mình cần phải thay 
đổi. Và dù chưa có kế hoạch cụ thể nào, cô vẫn 
quyết định rời bỏ trường học, nơi cô đang theo học 
ngành luật với bảng điểm tốt ở tất cả các môn để đi 
theo niềm đam mê của mình: Nước trái cây nguyên 
chất...

Câu chuyện về sự ra đời của Suja
Annie Lawless sinh năm 1987 trong một 

gia đình có truyền thống làm trong ngành luật. Vì 
vậy, cô cũng theo học luật. Tuy nhiên, trong thời 
gian học luật, Lawless luôn cảm thấy buồn chán, 
không có mấy hứng thú mặc dù cô luôn hoàn thành 
các môn học ở trường với thành tích tốt. 

Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối 
với Lawless. Thậm chí, cô còn thường xuyên bị 
trầm cảm. Sau một thời gian theo đuổi việc học luật 
mà không có sự đam mê, Lawless đã nhận ra bản 
thân cần thay đổi. 

Kể cả khi chưa có kế hoạch cụ thể, cô đã 
quyết định bỏ học luật để đi thực hiện điều mình 
muốn. Từng bị chẩn đoán mắc bệnh Celiac (một 
bệnh lý đường ruột) từ khi còn nhỏ, vì vậy Lawless 
khá am hiểu về dinh dưỡng bởi vì đó là điều tất yếu 
để cô tự bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Lawless đã học được cách ép rau củ quả 
bằng một máy ép lạnh để giữ nguyên lượng 
vitamin, khoáng chất và các enzyme trong quá 
trình ép. Kể từ đó, cô bắt đầu thử nghiệm việc ép 
nước hoa quả.

Theo INC.com, Lawless phát hiện người 
bạn của mình là Eric Ethans cũng có cùng đam mê 
với nước trái cây tươi, nguyên chất và hữu cơ. Do 
vậy, hai người bắt đầu mang các loại nước trái cây 
đích thân tạo ra giới thiệu với người tiêu dùng mà 
khách hàng ban đầu của họ là những người bạn 
trong lớp yoga. Lawless và Ethans còn tự đi giao 
hàng quanh thị trấn.

Khi nhu cầu của các khách hàng ngày càng 
tăng cao, chồng của một trong những khách hàng 
của Lawless và Ethans là doanh nhân James 
Brennan đã quyết định hợp tác với họ. 

Cô Lawless và người bạn nhanh chóng 
nhận ra với kinh nghiệm của ông Brennan sẽ giúp 
sự nghiệp của họ ngày càng phát triển. Vì vậy, hai 
bên chính thức hợp tác và sau đó chiêu mộ nhà sáng 
lập kiêm Giám đốc điều hành của NIKA Water – 
Jeff Church về làm việc cùng họ. Từ đó, Suja chính 

thức ra đời.
Đến tháng 9/2012, chỉ một năm sau khi ra 

đời, Suja được ra mắt tại siêu thị thực phẩm Whole 
Foods. Hiện thương hiệu nước uống bổ dưỡng này 
đã có mặt tại hơn 10.000 cửa hàng và có doanh thu 
hàng năm ước tính khoảng 80 – 90 triệu USD. Khi 
chưa đến 30 tuổi, Lawless đã trở thành triệu phú 
bởi sự thông minh, tài năng và triết lý sống đáng 
học hỏi. 

Những bài học cuộc sống và bí quyết 
thành công của nữ triệu phú

Thành công khi còn khá trẻ, Annie Lawless 
đã trở thành tấm gương khởi nghiệp cho nhiều bạn 
trẻ. Những bài học cuộc sống và bí quyết thành 
công của cô đã được chia sẻ rộng rãi với công 
chúng và nhận được sự quan tâm lớn.

Một trong những bí quyết giúp Lawless 
chạm tay đến thành công khi chưa đến 30 tuổi được 
cô chia sẻ là hãy dũng cảm đi theo tiếng gọi con 
tim, “chiến đấu” với nỗi sợ hãi. Gia đình Lawless 
làm việc trong lĩnh vực luật pháp. 

Khi chưa đến 30 tuổi, Lawless đã trở thành 
triệu phú bởi sự thông minh, tài năng và triết lý 
sống đáng học hỏi

Khi quyết định bỏ học luật, cô biết rằng 
điều này sẽ làm gia đình thất vọng. Tuy nhiên, cô 
đã chọn việc làm những gì bản thân yêu thích – đó 
là dinh dưỡng. Cô đã không nói với gia đình cho 
đến khi có một kế hoạch cụ thể.

Theo Lawless, lắng nghe cơ thể mình là 
một trong những bí quyết giúp cô thành công. 
Chính tình trạng trầm cảm đã cho Lawless nhìn rõ 
trái tim mình muốn gì. Cô nhận thấy ngành luật 
không phải là niềm đam mê của cô và đó không 
phải con đường cô nên đi tiếp.

Lawless chia sẻ rằng, cơ thể của bạn chính 
là chiếc la bàn. Nếu bạn học cách lắng nghe cơ thể 
thì nó sẽ cho bạn biết khi nào bạn lệch hướng và cần 
có những sự lựa chọn mới. 

Để thành công, Lawless tâm sự mỗi người 
nên học cách đi từng bước một. Cô đã mất 5 năm để 
xây dựng doanh nghiệp trị giá 300 triệu USD từ khi 
còn đang học. Cô đã bước từng bước một trong quá 
trình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.

Lawless đã học theo câu nói nổi tiếng của 
Lão Tử: “Hành trình ngàn dặm khởi đầu từ một 

bước chân”. Bằng cách đặt ra mục tiêu mà mình có 
thể hoàn thành, bạn sẽ xây dựng được sự tự tin. 
Lawless cho biết cô vẫn tiếp tục củng cố sự tự tin 
của mình bằng cách hoàn thành từng bước nhỏ mỗi 
ngày.

Một bí quyết thành công khác được 
Lawless chia sẻ là để vũ trụ “chỉ đường”. Cô 
Lawless không coi sự trùng hợp như là điều gì ngẫu 
nhiên đến với mình mà xem chúng như những món 
quà trong cuộc sống. Điều này cần đến niềm tin, 
lòng can đảm và có lẽ một chút nhượng bộ với cái 
tôi của bản thân.

Theo Lawless, hãy thuận theo những điều 
trùng hợp trong cuộc sống, bắt đầu bằng việc 
nhượng bộ trong những việc nhỏ ví dụ như để 
người khác chọn địa điểm ăn trưa. Bạn có thể tình 
cờ gặp lại một người bạn đã mất liên lạc từ lâu, hay 
một đối tác kinh doanh, khi để vũ trụ này “chỉ 
đường” cho bạn. ■ 

Tỷ phú “Bánh gạo” Thái 
Diên Minh: Cuộc đời thú vị với 
những câu chuyện kinh doanh 
lạ kỳ

Thái Diên Minh là Chủ tịch Tập đoàn 
Want Want, ông từng được tạp chí 
Forbes vinh danh là một trong 

những người giàu nhất thế giới với khối tài sản 
ròng khổng lồ 5,9 tỷ USD trước đây.

Thái Diên Minh (Tsai Eng Meng) sinh năm 
1957 tại Đài Loan (Trung Quốc). Là quý tử của nhà 
sáng lập Công ty Công nghệ thực phẩm I Lan 
chuyên kinh doanh sản phẩm cá hồi đóng hộp (tiền 
thân của tập đoàn Want Want đình đám hiện nay), 
Thái Diên Minh được bố mình là ông Tsai A-Shi 
trao quyền để chính thức trở thành chủ tịch của 
công ty gia đình ở tuổi 19. 

Ngay khi tiếp quản công ty, ông chủ trẻ đã 
thực hiện một "cuộc cách mạng" táo bạo bằng cách 
thay thế sản phẩm thực phẩm đóng hộp truyền 
thống của doanh nghiệp do bố mình gầy dựng từ 
năm 1962 bằng một dòng sản phẩm không liên 
quan là Bánh gạo.

Nhận thấy loại bánh làm từ bột mì mà 
người dân Đài Loan sử dụng từ những năm 1970 
thường tốn nhiều thời gian trong khi hạn sử dụng 
lại quá ngắn, Thái Diên Minh cho rằng, cần phải có 
sự thay đổi.

Nghĩ là làm, Thái Diên Minh đã tự mình lặn 
lội sang Nhật Bản để "tầm sư học đạo" với mong 
muốn nắm bắt được công nghệ làm bánh gạo của 
công ty bánh kẹo Iwatsuka nổi tiếng. 

Thế nhưng, vị giám đốc 65 tuổi của doanh 
nghiệp Nhật Bản tỏ ra xem thường ông chủ trẻ 
măng đến từ Đài Loan bằng câu từ chối thẳng 
thừng: "Rất tiếc, anh bạn chưa đủ tuổi để bàn 
chuyện làm ăn với tôi". 

Không hề nản chí, Thái Diên Minh kiên trì 
đeo đuổi suốt gần 3 năm liên tục để rồi cuối cùng 
nhận được cái gật đầu cho mối quan hệ hợp tác kinh 
doanh giữa hai doanh nghiệp, mở đường cho sự 
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phát triển mạnh mẽ của dòng bánh gạo này 
tại thị trường Đài Loan.

Chỉ ít lâu sau đó, bánh gạo do công ty gia 
đình của Thái Diên Minh sản xuất đã trở thành món 
quà không thể thiếu trong dịp tết Nguyên Đán và 
các lễ hội lớn nhỏ khác. 

Thậm chí, trên bàn thờ của tất cả các đình, 
chùa, miếu mạo ở Đài Loan cũng bắt buộc phải 
hiện diện món bánh gạo phổ biến này như thể nó là 
một thứ quà mang ý nghĩa tinh thần của mọi người 
dành cho ông bà tổ tiên và những người đã khuất. 

Năm 1992, Thái Diên Minh quyết định 
"mở mang bờ cõi" bằng cách đưa món bánh gạo 
sang Trung Quốc đại lục với các dòng sản phẩm tập 
trung vào thị trường ngách dành cho trẻ em và gia 
đình. 

Rất nhanh sau đó, công ty Want Want 
Trung Quốc đã chiếm lĩnh hầu như toàn bộ thị 
trường bánh gạo ở quốc gia đông dân nhất hành 
tinh này. Chưa hết, bên cạnh dòng sản phẩm bánh 
gạo chủ lực, công ty của ông còn "phủ sóng" tới 
40% thị trường sữa nguyên liệu và 30% cho mặt 
hàng kẹo mềm. 

Theo con số công bố thì chỉ trong năm đầu 
tiên ở thị trường Trung Quốc đại lục, doanh thu của 
công ty Want Want Trung Quốc đã tăng 42% lên 
1,6 tỷ USD. Lãi ròng đối với mặt hàng bánh gạo 
đạt 263 triệu USD.

Những thành tích kinh doanh đầy ấn tượng 
liên tục trong nhiều năm đã đưa tên tuổi của công ty 
Want Want vào danh sách 50 công ty niêm yết hàng 
đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Fabulous 
50) do tạp chí Forbes châu Á bình chọn.

Vào thời điểm ấy, ở độ tuổi 52, ông Thái sở 
hữu 47% vốn điều lệ của Want Want, và xếp thứ 
246 trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất 
thế giới của tạp chí Forbes với khối tài sản 3,6 tỷ 
USD. 

Thái Diên Minh Chủ tịch Tập đoàn Want 
Want

Ở Đài Loan thì ông là người giàu thứ 3 với 
hàng hà "của chìm của nổi" trải khắp các lĩnh vực 
kinh doanh như: khách sạn, công ty dịch vụ tài 
chính, bất động sản, truyền thông... Số lượng nhân 

sự do ông quản lý thời điểm đó lên đến 60.000 
người làm việc tại hơn 100 nhà máy ở cả Trung 
Quốc đại lục và Đài Loan. Năm 2020, mặc dù chịu 
ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid -19, Want 
Want vẫn đứng thứ 3 Đài Loan với tổng giá trị 
thương hiệu đạt 1.001 tỷ USD. 

Ông Thái Diên Minh nhận xét, đã đến lúc 
tìm đến Đông Nam Á để làm ăn bởi đây là một thị 
trường đầy tiềm năng với sự cởi mở và luôn sẵn 
sàng đón nhận các trào lưu sản phẩm mới. 

Và trong rất nhiều lựa chọn, cuối cùng thì 
Want Want quyết định kết duyên với Việt Nam 
bằng khoản đầu tư khổng lồ 70 triệu USD xây 
dựng nhà máy có diện tích 7,5 ha tại KCN Long 
Giang (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). ■ 

Alexandr Wang: Đứng đầu 
đế chế trí tuệ nhân tạo trị giá tỷ 
USD

Ở
 độ tuổi 24 và ông chủ của một công 
ty khởi nghiệp trị giá tỷ USD, 
Alexandr Wang được xem là một 

“hiện tượng” tại thung lũng Silicon...
Alexandr Wang sinh năm 1997 tại Los 

Alamos, New Mexico - nơi đặt Phòng thí nghiệm 
Quốc gia Mỹ. Wang từng mô tả ở khu vực mà anh 
sinh sống là nơi “ai cũng có bố mẹ là khoa học gia” 
và bản thân anh cũng vậy. Thế nhưng, sinh ra trong 
một gia đình mà bố và mẹ đều là nhà vật lý hạt nhân 
và hai anh em đều là học giả.

Từ nhỏ, cậu bé yêu thích môn toán. Khi học 
lớp sáu, tình yêu với môn Toán đã giúp Alexandr 
g iành  chiến  thắng t rong cuộc  th i  toán 
MATHCOUNTS và đi du lịch miễn phí đến 
những nơi mà cậu chưa từng đến, như Disney 
World.

Kể từ đó, Alexandr tham gia nhiều cuộc thi 
hơn, bao gồm cuộc thi viết code và cuộc thi 
Olympic Máy tính Hoa Kỳ (USACO). Mặc dù 
chưa có bằng cấp và chỉ là một học sinh trung học, 
nhưng tài năng của Alexandr đã thu hút công ty 
Addepar ở Thung lũng Silicon. Họ đã thuyết phục 
cậu bé trở thành Kỹ sư phần mềm của mình. 

Kinh nghiệm làm việc tại các công ty khởi 
nghiệp ở giai đoạn non trẻ đã giúp chàng trai trẻ 
tuổi có được góc nhìn đa chiều, sâu sắc về cách mà 
các công ty đang phát triển nhanh chóng trong thời 
đại công nghệ số này được vận hành. Alexandr 
nhanh chóng kết hợp những gì bản thân học hỏi 
được vào việc giải quyết các vấn đề tính toán thực 
tế. 

Sau khi  rời  Học viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT), Alexandr tiếp tục phỏng 
vấn để tìm cơ hội thực tập mùa hè và nhận được 
phản hồi tích cực từ DeepMind, Stripe, Snapchat 
và Opendoor. 

Và rồi Y Combinator (YC), một trong 
những phần mềm truy cập nhanh hot nhất của 
Thung lũng Silicon từng rót tiền đầu tiên vào các 
công ty như Airbnb và Dropbox, đã sẵn sàng rót 
tiền đầu tư ban đầu vào dự án của Alexandr Wang.

Alexandr Wang ở độ tuổi 24 và ông chủ của 
một công ty khởi nghiệp trị giá tỷ USD

Mặc dù có nhiều đặc điểm chung với tất cả 
họ, nhưng tên của cậu không phải là Mark 
Zuckerberg, không phải Larry Page hay Sergey 
Brin. 

Tên cậu ấy là Alex - người đã bỏ học đại 
học để theo đuổi giấc mơ đẩy nhanh sự phát triển 
của một lĩnh vực đang bùng nổ: Trí tuệ nhân tạo 
(AI). Theo C3.ai, các ước tính chỉ ra rằng thị 
trường phần mềm AI dành cho doanh nghiệp sẽ trị 
giá 44 tỷ USD vào năm 2024. 

Vào cuối năm 2016, "API cho trí thông 
minh con người" của Alexandr đã được sử dụng tại 
Uber, Alphabet, Houzz và P&G cùng nhiều công ty 
khác. Việc áp dụng tâm lý tìm kiếm rủi ro và làm 
việc chăm chỉ của cậu ấy đã được đền đáp.

Vào tháng 12/2020, với 200 nhân viên, 
không bao gồm hàng chục nghìn nhà thầu được sử 
dụng để gắn nhãn dữ liệu công ty đã đạt mức định 
giá 3,5 tỷ USD. 

Nhóm khách hàng của Scale AI đã tràn 
sang thương mại điện tử, chính phủ, tự động hóa 
doanh nghiệp và robot... Các ông lớn như General 
Motors, Toyota, Nvidia, Airbnb, Pinterest, 
OpenAI và DoorDash đã sử dụng nền tảng của 
Scale.

Vào ngày 13/4/2021, Alex thông báo rằng 
Scale đã huy động được số vốn 325 triệu USD 
trong Series E với mức định giá 7 tỷ USD. Trở 
thành ông chủ của một startup kỳ lân trị giá tỷ USD 
ở tuổi 24, Alexandr Wang được xem là "Mark 
Zuckerberg thứ 2 tại thung lũng Silicon" trong mắt 
giới công nghệ. ■

* Không phải chuyên gia
Cô người mẫu tỏ vẻ kém hài lòng: 
- Ông vẽ màu da của tôi sao mà đen thế?
- Thưa quý cô, tôi là họa sĩ chứ không phải 

chuyên gia...
- Gì cơ?
- Tôi không phải chuyên gia giặt tẩy vết 

bẩn!!!

Vui Cöôøi
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478-1980/1548

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø phoøng nhoû, 

gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, chôï.  Ñaày ñuû tieän 

nghi.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Nhaø coù 

2 vôï choàng.

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
_____________________________________________________

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
_____________________________________________________

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
_____________________________________________________

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
_____________________________________________________

424-1976/1544

SHARE PHOØNG

Khu Sugarland, $400/thaùng. Quiet, clean and 

friendly.

Call: Christy 

713-330-6021

Please leave message
_____________________________________________________

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

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

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

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

NEW

484-1981/1549

Baùn Apartment

Baùn apartment 1 phoøng nguû treân laàu 3.  Khu raát 
ñeïp (Richmond) 10855 Meadowglen Ln #854, 
Houston, TX 77042.  Coù phoøng giaët, saáy trong 
phoøng.  Giaù baùn: $61,000.  Coù theå laøm Owner 
Finance.

10855 Meadowglen Ln #854 - 77042

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

485-1981/1549

Baùn Building

Baùn building ñang coù lôïi töùc khu North wayside, 
caùch Downtown 10 phuùt.  Giaù baùn : $379,000.  Coù 
theå laøm owner finance.  Baïn thaät tình muoán mua 
ñeå laøm aên thì raát toát ñeå laøm aên thì raát toát, khoâng 
caàn lo gì vì building ñang coù lôïi töùc.

Caùch Downtown 10 Phuùt

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

487-1981/1549

Baùn Tieäm Gaáp

Caàn baùn tieäm Pho & Grill ôû khu 45 South, ñoái 
dieän Nasa, khu vöïc an toaøn vaø nhoän nhòp.  
Tieäm gaàn 10 naêm, löôïng khaùch trung thaønh vaø 
oån ñònh.  Ñaõ coù saün heä thoáng doordash, uber 
eat, etc... vaø coâng thöùc naáu vöøa mieäng khaùch.

Khu 45 South

Xin lieân laïc: 281-840-8218

NEW

491-1982/1550

Baùn Tieäm Phôû & Boba

Caàn sang tieäm Pho and Boba vì lyù do khoâng 
ngöôøi quaûn lyù.  Tieäm hoaït ñoäng treân 4.5 naêm.  
Income oån ñònh.  Tieäm ñeïp, roäng raõi, saïch seõ 
trong khu Target shopping center beân caïnh 
290 Freeway .

290 W - NW Houston

Xin lieân laïc: Phin 936-270-9939

NEW

502-1854/1552

Baùn Nhaø Haøng

Caàn sang nhaø haøng, coù ñaày ñuû kitchen 
hood, walk-in cooler/ freezer, rangers, 
fryers, furnitures.  Khu vöïc thuaän tieän, 
gaàn tröôøng hoïc.  Giaù baùn: $85,000.

Khu Katy/ I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

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
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Năm kiểu mồ hôi nói lên 
tình trạng sức khỏe của bạn, 
nếu gặp 3 kiểu ì cần đầu th đi 
khám ngay

Mồ hôi có thể được tiết ra do trạng 
thái cảm xúc của bạn, hay do 
tình trạng sức khỏe nghiêm 

trọng, hoặc thậm chí là ở thời kỳ mãn kinh và mang 
thai.

Đổ mồ hôi giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể và 
được định nghĩa là “sự giải phóng chất lỏng có 
muối từ các tuyến mồ hôi”. Mồ hôi có thể được tiết 
ra do trạng thái cảm xúc của bạn, hay do tình trạng 
sức khỏe nghiêm trọng, hoặc thậm chí là ở thời kỳ 
mãn kinh và mang thai.

1. Mồ hôi mặn
Cũng giống như nước mắt, mồ hôi có vị 

mặn là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu mồ 
hôi mặn bất thường đến mức làm mắt bạn khó chịu 
và làm đau vết thương hở, thì đây là dấu hiệu có thể 
bạn đang thiếu natri.

Một chế độ ăn thiếu natri dễ khiến bạn bị 
mất nước. Để ngăn mồ hôi siêu mặn, bạn có thể 
uống thêm nước tăng lực để tăng chất điện giải 
giúp cân bằng mức natri và kali. Tuy nhiên, không 
nên lạm dụng nước điện giải mà nên hỏi ý kiến của 
bác sĩ trước.

Ảnh minh họa
2. Ít đổ mồ hôi
Cơ thể mỗi người khác nhau, có người đổ 

mồ hôi nhiều, người ít mồ hôi hơn. Đây là điều 
hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, giống như mọi thứ 
khác, quá nhiều hoặc quá ít thứ gì đó thường không 
phải là một dấu hiệu tốt.

Nếu bạn hầu như không đổ mồ hôi vào một 
ngày hè nóng nực hoặc khi đang đạp xe, điều này 
có nghĩa là các tuyến mồ hôi của bạn không hoạt 
động tốt. Đây là một tình trạng nghiêm trọng được 
gọi là anhidrosis và nó có thể ảnh hưởng đến toàn 
bộ cơ thể. T đến quá nóng, kiệt ình trạng này dẫn 
sức v đều đáng báo ì nóng hay sốc nhiệt. Tất cả 
động và nguy hiểm đến tính mạng.

3. Đổ mồ hôi quá nhiều
Không chỉ đổ mồ hôi ít, đổ mồ hôi quá 

nhiều cũng thể hiện sự bất thường trong cơ thể. Đổ 
mồ hôi quá nhiều được gọi là hyperhidrosis và 
thậm chí có thể xảy ra khi thời tiết lạnh mà không 
có bất kỳ lý do gì. Tình trạng này cũng thường xảy 
ra với phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh.

Đôi khi tình trạng này có thể nguy hiểm. 
Nếu bạn bị  hôi và sút cân, đổ mồ hôi chủ yếu đổ mồ
vào lúc ngủ hoặc cảm thấy tức ngực khi đổ mồ hôi, 
thì ã  đ đến lúc bạn cần đến thăm khám bác sĩ.

4. Mồ hôi có mùi
Nếu bạn nghĩ rằng mồ hôi tự có mùi, thì 

điều này có thể sẽ làm bạn bất ngờ. Mồ hôi thực sự 
không có mùi. Nhưng khi vi khuẩn trong da của 
bạn kết hợp với mồ hôi, nó sẽ gây ra mùi khó chịu 
và đây cũng là kết quả khi bạn ở trong tình trạng 
căng thẳng.

Có 2 loại mồ hôi đến từ các tuyến khác 
nhau: một loại thường không có mùi từ các tuyến 
eccrine khi quá nóng, và loại khác là loại có mùi 
khó chịu từ các tuyến apocrine. Rửa sạch những 
vùng đổ mồ hôi nhiều trên cơ thể, đồng thời lưu ý 
chế độ ăn uống, môi trường và thuốc men có thể 
giúp bạn kiểm soát được mùi của cơ thể.

5. Bà bầu đổ mồ hôi
Khi mang thai, phụ nữ có xu hướng đổ mồ 

hôi nhiều hơn bình thường và đây đôi khi là một 
trong những dấu hiệu đầu tiên của thai kỳ. Cơ thể 
thay đổi mùi khi bạn mang thai, thậm chí ở thời kỳ 
sắp mang thai.

Nguyên nhân của hiện tượng này là nguồn 
cung cấp máu của cơ thể tăng lên do nhu cầu vận 
chuyển oxy và dinh dưỡng cho em bé nhiều hơn. 
Uống nhiều nước, tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, mặc 
quần áo rộng rãi và tránh xa thức ăn cay đều là 
những giải pháp giúp tiết mồ hôi ít hơn trong thời 
kỳ này. ■ 

Bốn thói quen khi ngủ dễ 
gây “hại thân” nhiều hơn bạn 
tưởng, nên thay đổi càng sớm 
càng tốt

Nếu còn mắc phải 4 thói xấu khi ngủ 
thì bạn nên sửa ngay trước khi quá 
muộn.

1. Nằm sấp khi ngủ
Thói quen nằm sấp khi ngủ có thể gây mờ 

mắt do khi chúng ta ngủ nằm sấp sẽ đè ép lên nhãn 
cầu, về lâu dài có thể khiến mắt bị sưng và mờ hơn. 
Đối với nam giới, việc nằm sấp khi ngủ lâu cũng sẽ 
chèn ép lên vùng bìu, dễ gây tiểu  đêm thường
xuyên, sang ngày hôm sau có thể xuất hiện tình 
trạng chóng mặt, mệt mỏi.

Não và tim rất nhạy cảm với oxy, khi ngủ 
nằm sấp dễ dẫn ình trạng không đến t đủ oxy lưu 
thông. Lúc này, não và tim sẽ phản ứng mạnh, 
trường hợp nặng còn có thể mắc các bệnh về tim 
mạch và mạch máu não. Do đó, bạn cần sửa thói 
quen này ngay từ bây giờ.

2. Trùm kín chăn lên đầu khi ngủ
Một số người thích trùm kín đầu khi ngủ 

nhưng đây lại không phải thói quen tốt chút nào. 
Thậm chí, hành động này rất dễ gây nguy hiểm đến 
tính mạng vì khi bạn trùm đầu trong chăn, không 
khí sẽ không lưu thông đủ. Lượng oxy ít sẽ ảnh 
hưởng đến quá trình hô hấp của cơ thể.

3. Ngủ trên gối cao

Việc ngủ trên gối cao thường xuyên chẳng 
những tạo áp lực lên vùng cổ mà còn dễ gây thoái 
hóa đốt sống cổ. Tư thế ngủ tốt nhất là chọn đúng 
chiếc gối có độ cao chỉ khoảng 6 - 10cm hoặc với 
trẻ em thì chiều cao của gối chỉ khoảng 3cm thôi 
nhé!

4. Cuộn tròn người khi ngủ
Có nhiều người lại thích cuộn mình thành 

một quả bóng khi ngủ, thực tế tư thế ngủ này chẳng 
hề tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người 
đang trong tuổi dậy thì. Bởi điều này có thể gây ảnh 
hưởng tới thời kỳ tăng trưởng và phát triển của 
xương, lâu ngày sẽ gây cong vẹo cột sống hoặc 
biến dạng xương, ảnh hưởng đến chiều cao.

Đối với người lớn, nếu ngủ theo cách này, 
tuy lưng có cảm giác thoải mái nhưng việc nằm co 
quắp quá lâu sẽ khiến lưng phải kéo căng quá mức, 
đầu và cổ phải chịu áp lực lớn hơn khiến máu lưu 
thông kém. ■ 

Ăn những món này, bớt sợ 
nhồi máu cơ tim do di truyền

Nghiên cứu mới cho thấy những 
người có tiền sử gia đình mắc bệnh 
tim hay gặp nguy vì các tai biến 

đột quỵ, nhồi máu cơ tim, có thể tự bảo vệ mình 
bằng cách nạp nhiều dầu cá.

Theo nhóm nghiên cứu Medical Xpress, 
dẫn đầu bởi giáo sư Vimal Karani từ Đại học 
Reading (Anh) đã xác ò của adiponectin định vai tr
- một dấu ấn sinh học liên quan đến biến thể di 
truyền gọi là ometin, tác động đến sức khỏe chuyển 
hóa tim.

Nếu nồng độ chất này trong cơ thể thấp, 
người đó có thể phát triển bệnh tim mạch dù không 
béo phì. Vấn đề này phổ biến nhất ở người Nam Á, 
nhưng vẫn gặp nhiều ở các sắc tộc khác.

Nghiên cứu vừa công bố trên   PLOS One
cho biết những người gặp vấn đề di truyền này 
thường có cơ tim không khỏe mạnh, nên dễ phát 
triển các vấn đề về tim. Đây là một điều đáng lo 
ngại, bởi bệnh tim mạch là một trong những nhóm 
bệnh gây tử vong sớm hàng đầu ở nhiều quốc gia, 
ngoài gây suy giảm sức khỏe lâu dài còn đưa đến 
các tai biến dễ gây đột tử như nhồi máu cơ tim, đột 
quỵ...

Tin mừng là dấu ấn sinh học này liên kết 
chặt chẽ với axit béo Omega-3, thứ có thể tìm thấy 
trong dầu cá. Nghiên cứu cũng xác định rằng nếu 
một người có nguy cơ mắc bệnh tim di truyền theo 
kiểu này, họ hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân 
bằng cách tăng cường nạp vào cơ thể Omega-3, 
cũng như chăm chỉ tập thể dục và sống lành mạnh 
hơn.

Omega-3 có nhiều trong các loại cá dầu 
như cá thu, cá trích, cá hồi, cá tuyết... Ngoài ra bạn 
có thể bổ sung bằng các viên uống dầu cá.

Công trình mới này còn giúp xác định được 
một cơ chế di truyền dẫn đến bệnh tim mạch, mở 
đường cho các phương pháp can thiệp điều trị và 
dự phòng mới.   ■
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Nến thơm có thể khiến da 
bạn bị xấu đi? 

Dạo gần đây có rất nhiều lời đồn thổi 
cho rằng dùng nến thơm sẽ khiến 
da của bạn bị xấu đi. Câu chuyện 

này thực hư ra sao? Nến thơm thực sự có thể khiến 
da bạn bị xấu đi theo cách nào?

Sau một ngày làm việc mệt nhoài, bạn trở 
về nhà và mong muốn được nghỉ ngơi, thư giãn. 
Trong khi nhiều người ngâm mình trong bồn tắm 
nước nóng, nhiều người khác mở nhạc không lời 
thì rất ìm đông đảo người trẻ hiện nay ch đắm trong 
mùi hương của nến thơm, để tâm trí được xoa dịu 
qua những ánh nến lung linh trong đêm tối.

Thế nhưng, dạo gần đây có rất nhiều lời 
đồn thổi cho rằng dùng nến thơm sẽ khiến da của 
bạn bị xấu đi. Câu chuyện này thực hư ra sao?

Nến thơm có độc không?
Có rất nhiều bài báo trên Internet giải thích 

sự nguy hiểm của việc đốt nến thơm. Tuy nhiên, 
nhiều bài báo trong số này sử dụng bằng chứng 
không thuyết phục hoặc không có bằng chứng để 
chứng minh cho tuyên bố nến thơm có độc cho sức 
khỏe.

Bấc nến có làm bằng chì không?
Bấc nến được làm ở Mỹ hiện không chứa 

chì. Năm 2003, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu 
dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã bỏ phiếu cấm bán và sản 
xuất nến có bấc chì. Họ cũng cấm nhập khẩu nến 
chứa chì từ các nước khác.

Hầu hết các nhà sản xuất nến đã ngừng sử 
dụng chì trong nến của họ vào những năm 1970. 
Do lo ngại khói có thể gây ngộ độc ch đặc biệt là ở ì, 
trẻ em, nến chứa ch đì ã bị loại bỏ trên thị trường.

Tuy nhiên, ở các nước khác, bao gồm cả 
Việt Nam, bấc nến thơm có chứa chì hay không, 
chúng ta không thể khẳng định chắc chắn 100%.

Ảnh minh họa
Sáp nến làm bằng hóa chất độc hại?
Hầu hết các loại nến hiện đại đều được làm 

từ sáp parafin. Loại sáp này được làm từ dầu mỏ 
như một sản phẩm phụ của quá trình tạo ra xăng.

Một nghiên cứu năm 2009 đăng tải trên 
Healthline cho thấy, việc đốt cháy sáp parafin sẽ 
giải phóng các hóa chất tiềm ẩn nguy hiểm, chẳng 

hạn như toluen. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa bao 
giờ được xuất bản trên một tạp chí được bình duyệt 
và Hiệp hội Nến Quốc gia và Hiệp hội Nến Châu 
Âu ã đ đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của nghiên cứu.

Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Hiệp 
hội Nến Châu Âu, chưa có một nghiên cứu khoa 
học uy tín nào cho thấy bất kỳ loại nến thơm nào, kể 
cả nến thơm có parafin, có thể gây hại cho sức khỏe 
con người. Tại thời điểm này cũng không có bằng 
chứng thuyết phục nào cho thấy việc đốt sáp nến 
gây hại cho sức khỏe của bạn.

Tuy nhiên, nếu lo lắng về những tác động 
tiêu cực có thể xảy ra đối với sức khỏe của việc đốt 
sáp thơm có chứa parafin, bạn có thể thử sử dụng 
nến làm từ sáp ong, sáp đậu nành hoặc các loại sáp 
làm nến thơm có nguồn gốc thực vật khác.

Nến thơm có giải phóng các chất dạng 
hạt và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi không?

Sự thật là nến cháy giải phóng các hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi và các chất dạng hạt vào không 
khí.

Hóa chất dạng hạt là một hỗn hợp của các 
giọt chất lỏng cực nhỏ và các hạt có thể xâm nhập 
vào phổi. Điều này dẫn đến những lo ngại việc tiếp 
xúc lâu với vật chất dạng hạt có thể dẫn đến các vấn 
đề về tim và phổi.

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) là 
các hợp chất cacbon dễ biến thành khí ở nhiệt độ 
phòng. Một số chất tự nhiên xuất hiện trong hoa để 
tạo ra hương thơm ngọt ngào. Nhiều chất khác như 
formaldehyde và benzine có khả năng gây ung thư.

Chúng ta thường xuyên tiếp xúc với các 
hóa chất dạng hạt cũng như hóa chất ở dạng bay hơi 
trong cuộc sống hàng ngày như qua khí thải ô tô, ô 
nhiễm nhà máy và bất cứ thứ gì khác liên quan đốt 
cháy nhiên liệu.

Một nghiên cứu năm 2014 kiểm tra lượng 
hóa chất thải ra từ nến cháy phát hiện ra rằng lượng 
hạt thải ra không đủ để gây ra các vấn đề sức khỏe ở 
người. Nếu bạn sử dụng nến đúng cách trong một 
không gian thông thoáng, chúng sẽ không ảnh 
hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn.

Khói từ nến thơm có độc không? Đốt nến 
thơm giải phóng hóa chất gây hại sức khỏe hay 
không?

Hít thở quá nhiều bất kỳ loại khói nào có 
thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Nến làm bằng 
parafin sẽ giải phóng muội than. Người ta cho rằng 
các sản phẩm đốt cháy từ những cây nến này tương 
tự như các sản phẩm đốt cháy từ động cơ diesel.

Nhiều người cho rằng, đốt nến thơm giải 
phóng các chất hóa học có thể gây nguy hiểm cho 
sức khỏe con người. 

Tuy nhiên, không có bất kỳ nghiên cứu 
chắc chắn nào cho thấy việc tiếp xúc với khói từ 
nến thơm được đốt cháy làm tăng nguy cơ phát 
triển bất cứ vấn đề sức khỏe nào.

Theo Healthline, hít bất kỳ loại khói nào có 
thể không tốt cho sức khỏe. Nếu định sử dụng nến 
thơm thường xuyên, bạn nên đốt chúng trong 
phòng được thông gió để giảm thiểu lượng khói hít 
phải. Bạn cũng nên giữ nến thơm tránh xa nơi có 

gió lùa vào ph để gòng iảm lượng khói mà chúng 
tạo ra.

Vậy, dùng nến thơm có làm xấu da 
không?

DS Vũ Ngọc Khuê (DS Khuê Vũ, làm việc 
tại Hà Nội) cho rằng, căn cứ theo những nghiên 
cứu khoa học từ trước đến nay, không có bằng 
chứng cho thấy dùng nến thơm sẽ làm xấu da. 
Muốn biết đốt nến thơm có gây hại da hay không, 
chúng ta cần phải biết khi đốt, loại nến đó tạo ra 
những chất cụ thể gì. Thông thường, nến thơm khi 
đốt trong phòng quá nhiều có thể gây ảnh hưởng hệ 
hô hấp, thần kinh nhiều hơn là tác động lên làn da. 
Còn sử dụng nến thơm gây hại da thì có khả năng 
xảy ra đối với những loại nến không đạt chất lượng, 
sử dụng quá nhiều.

Nói tóm lại, muốn sử dụng nến thơm, bạn 
cần ghi nhớ một số nguyên tắc: dùng nến thơm có 
nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nến thơm chất lượng, 
đốt trong phòng được thông gió để đảm bảo sức 
khỏe tổng thể cũng như sức khỏe làn da. Việc làm 
xấu da hay không, cho đến nay chưa có nghiên cứu 
nào, chuyên gia nào khẳng định hoàn toàn nhưng 
ph  ■ òng còn hơn tránh, bạn nhé!

Vỡ phổi vì hát karaoke quá 
sung

Một người đàn ông tại tỉnh Hồ 
Nam (Trung Quốc) đã bị vỡ phổi 
gây tràn khí lồng ngực vì cố lấy 

hơi để hát nốt cao trong lúc hát karaoke.
Sự việc hy hữu xảy ra đối với thanh niên 25 

tuổi tên Wang Zhe tại buổi hát karaoke mừng sinh 
nhật của người bạn tại thành phố Trường Sa, tỉnh 
Hồ Nam gần đây. Trang ngày 30.11 Oddity Central 
đưa tin thanh niên này đã bị thương phổi nghiêm 
trọng do cố hát nốt cao trong bài “Tân quý phi túy 
tửu”, ca khúc nổi tiếng với tông giọng cao.

Ngay khi đó, thanh niên này bị đau ngực và 
sớm kết thúc “màn trình diễn” nhưng sau đó không 
để ý đến vết thương nữa vì không còn quá đau.

Tuy nhiên khi thức dậy vào sáng hôm sau, 
vết thương khiến Wang thấy khó thở và gia đình 
tức tốc đưa anh này vào bệnh viện. Kết quả chụp X 
quang cho thấy người này bị tràn khí lồng ngực, 
triệu chứng nghiêm trọng khi các bong bóng khí 
hình thành giữa phổi và thành ngực.

Bác sĩ nói rằng Wang đã lấy hơi quá mức 
khiến các phế nang trong phổi bên phải bị vỡ, gây 
hình thành các túi khí đường kính hơn 1 cm trong 
khoang ngực và dần dần chèn ép phổi xuống còn 
15% thể tích bình thường.

Thanh niên Trung Quốc sau đó được làm 
phẫu thuật cắt bóng khí trong khoang ngực và đã 
hoàn toàn bình phục. ■ 
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Tập thể dục thế nào giúp 
giảm nguy cơ hình thành cục 
máu đông?

Cục máu đông xuất hiện trong các 
tĩnh mạch chính của cơ thể nên còn 
được gọi là huyết khối tĩnh mạch 

sâu. Nó có thể hình thành ở bất kỳ đâu trên cơ thể. 
Nơi thường xuất hiện nhất là ở chân, theo 
Healthline.

Một trong những nguy cơ đáng lo ngại khi 
mắc cục máu đông là nó di chuyển đến phổi gây 
thuyên tắc phổi. Tình trạng này là nguyên nhân dẫn 
đến cái chết của nhiều người mỗi năm.

Chỉ tính riêng tại Mỹ, mỗi năm có từ 
60.000 đến 100.000 người chết vì thuyên tắc phổi 
hoặc cục máu eo Trung tâm Phòng ngừa và đông, th
Kiểm soát Bệnh tật Mỹ.

Tập luyện thể thao có thể giảm nguy cơ từ 
cục máu đông. Hình thức tập dễ thực hiện nhất đó 
chính là đi bộ . Lúc mới bắt đầu, mọi người có thể 
tập đi bộ 5 hay 10 phút/ngày. Thời lượng đi sẽ tăng 
dần lên và khi đã quen, có thể đi từ 30 đến 40 
phút/ngày.

Ảnh minh họa
Nếu phải thường xuyên đi xa, mọi người 

hãy tranh thủ vận động khi có thể. Ví dụ, nếu đi 
bằng ô tô, mỗi khi xe dừng, bạn hãy xuống xe vài 
phút để đi bộ hay kéo căng cơ. Nếu trên máy bay, 
thỉnh thoảng h đứng dậy, vươn vai và đi vài bước ãy 
trong khoang máy bay.

Với những người có công việc phải ngồi 
nhiều, các chuyên gia khuyến cáo hãy tranh thủ 
đứng dậy đi lại trung bình 30 phút/lần. Đó có thể là 
đi toilet, đi lấy nước hay đến gặp đồng nghiệp trao 
đổi. Những yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành cục 
máu đông là thường xuyên đi máy bay, ngồi liên 
tục từ 4 tiếng trở lên, nằm nhiều, béo phì, tiền sử gia 
đình có người mắc cục máu đông, hút thuốc, người 
trên 65 tuổi, mang thai, lối sống ít vận động, dùng 
một số loại thuốc tránh thai và mắc ung thư.

Những triệu chứng thường gặp của cục 
máu đông là sưng, đau, cảm giác nóng bất thường 
trên da, đau ngực, khó thở, choáng váng, đau đầu 
đột ngột và dữ dội, gặp vấn đề thị lực, khó nói, nhịp 
tim nhanh và ho ra máu. Nếu xuất hiện những dấu 
hiệu này, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay 
lập tức, theo .Healthline

Cục máu đông có thể đe dọa tính mạng nếu 
không được điều trị. Bên cạnh dùng thuốc, tập thể 

dục đúng cách có thể giảm nguy cơ cục máu đông 
xảy ra biến chứng. ■ 

Làm chỉ 2 điều này bạn có 
thể tránh được 4/10 bệnh ung 
thư

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư 
Anh Cancer Research UK, khoảng 
4/10 trường hợp ung thư có thể 

ngăn ngừa được, theo Express.
Và cứ 2 người thì có 1 người sẽ phát triển 

một số dạng ung thư trong suốt cuộc đời của họ.
Có thể giảm nguy cơ phát triển một số loại 

ung thư bằng cách tránh một số yếu tố nguy cơ, 
nhưng không phải tất cả các loại ung thư đều có thể 
phòng ngừa được.

1. Không hút thuốc
Cancer Research cho biết, không hút thuốc 

là điều lớn nhất bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung 
thư. Các hóa chất trong khói thuốc lá đi vào máu có 
thể gây ra những tổn thương trên khắp cơ thể. Nếu 
bạn đang hút thuốc, điều tốt nhất bạn có thể làm 
cho sức khỏe là bỏ thuốc lá.

Cứ 4 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 
ca là do hút thuốc, theo .Express

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh tuyên bố, người 
hút hơn 25 điếu thuốc mỗi ngày có nguy cơ  ung 
thư phổicao gấp 25 lần so với người không hút 
thuốc. Hút thuốc có liên quan đến nhiều loại ung 
thư khác nhau - bao gồm ung thư phổi, miệng, cổ 
họng, thanh quản, tuyến tụy, bàng quang, cổ tử 
cung, thận, khoang miệng và tuyến tụy. Ngay cả 
chỉ tiếp xúc với khói thuốc cũng có thể làm tăng 
nguy cơ ung thư phổi, theo Mayo Clinic.

2. Giảm cân nếu thừa cân hoặc béo phì
Thừa cân hoặc béo phì là nguyên nhân lớn 

thứ 2 gây ung thư.
Cancer Research cho biết: không phải hễ 

thừa cân là chắc chắn sẽ bị ung thư. Nhưng người 
thừa cân có nhiều nguy cơ bị ung thư hơn so với 
người có cân nặng bình thường.

Duy trì cân nặng hợp lý có thể làm giảm 
nguy cơ mắc các loại ung thư, bao gồm ung thư vú, 
tuyến tiền liệt, phổi, ruột kết và thận, theo Mayo 
Clinic.

Các thay đổi lối sống khác để ngăn ngừa 
ung thư

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn 
nhiều trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và 
đậu, các loại hạt, cá béo, dầu ô liu có thể giảm nguy 
cơ ung thư.

Bỏ rượu hoặc uống rượu rất ít: Nguy cơ 
mắc các loại ung thư như ung thư vú, địa tràng, 
phổi, thận và gan, càng tăng cao nếu uống càng 
nhiều, theo Mayo Clinic.

Hạn chế thịt chế biến và thịt đỏ: Ăn nhiều 
thịt chế biến và thịt đỏ có thể làm tăng nhẹ nguy cơ 
mắc một số loại ung thư.

Hoạt động thể chất: Hoạt động thể chất có 
thể làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư đại 
tràng.

Nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho 
hoạt động vừa phải hoặc 75 phút mỗi tuần cho hoạt 
động mạnh mẽ.

Tiêm phòng: Tiêm phòng viêm gan B vì 
viêm gan B có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung 
thư gan. Tiêm phòng HPV: HPV là một loại vi rút 
lây truyền có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung và các 
bệnh ung thư sinh dục khác và ung thư tế bào vảy ở 
đầu và cổ.

Tầm soát sớm ung thư: Thường xuyên tầm 
soát một số loại ung thư như đại tràng, cổ tử cung 
và vú - có thể phát hiện ung thư sớm, giúp điều trị 
dễ thành công hơn, theo Mayo Clinic. ■

Phải làm gì khi bị chuột rút 
bàn chân?

Một nghiên cứu của Viện Y tế 
Quốc gia (Mỹ) cho thấy trong số 
những người từng bị chuột rút 

bàn chân thì khoảng 60% bị vào ban đêm, 40% vào 
ban ngày.

Thông thường, chuột rút bàn chân không 
phải là vấn  sức khỏe đề đáng lo ngại. Một trong 
những nguyên nhân phổ biến nhất là do ít vận 
động, theo Healthline .

Chẳng hạn, ngồi lâu, nhất là ở tư thế không 
thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu đến bàn 
chân và chèn ép các dây thần kinh, từ đó gây chuột  
rút. Một nguyên nhân khác là duỗi chân quá mức 
khiến cơ bàn chân bị căng mỏi, ảnh hưởng lưu 
thông máu đến bàn chân, từ đó gây chuột rút.

Ngoài ra, mang một đôi giày chật hoặc đế 
giày cứng cũng có thể gây chuột rút bàn chân. Tình 
trạng này đặc biệt dễ xảy ra hơn nếu đứng quá lâu.

Những người đang uống thuốc huyết áp, 
thuốc tránh thai có thể bị tác dụng phụ gây chuột 
rút bàn chân. Một số bệnh như rối loạn trao đổi chất 
hay viêm xương khớp cũng khiến tình trạng này 
xảy ra thường xuyên hơn.

Chuột rút bàn chân khiến người mắc rất 
khó chịu, nhất là nếu xảy ra thường xuyên. Theo 
các chuyên gia, duỗi thẳng chân là cách tốt nhất để 
giảm đau tức thì khi bị chuột rút bàn chân.

Với những người thường xuyên bị chuột 
rút, các bài tập duỗi thẳng chân nhẹ nhàng và co 
duỗi các ngón chân có thể giảm nguy cơ tình trạng 
này xuất hiện. Mỗi ngày có thể thực hiện nhiều lần.

Ngoài ra, bổ sung kali cũng giúp giảm 
chuột rút. Nguyên nhân là vì kali có chức năng điều 
chỉnh hoạt động co thắt cơ và tăng lưu thông máu 
qua cơ. Những món có nhiều kali có thể kể đến 
gồm chuối, củ dền, đậu nành, đậu đen hay dưa hấu.

Trong một số trường hợp, thiếu magiê sẽ 
dẫn đến những phản ứng cơ không tự chủ và gây 
chuột rút. Bổ sung các thực phẩm giàu magiê như 
sô cô la đen, trái bơ, đậu hủ, chuối hay rau lá xanh 
sẽ giảm được chuột rút.

Nếu đã thử mọi cách mà chuột rút bàn chân 
vẫn tái diễn, ì cần phải đặc biệt là trong giấc ngủ, th
đến gặp bác sĩ kiểm tra để được điều trị, theo 
Medical News Today.■ 
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 20/12 đến 26/12/2021

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Người tuổi Tý trong 

tuần giao giữa tháng 12 và tháng 
1 dương lịch này có thể sẽ phải 
di chuyển khá nhiều do bị Dịch 
Mã động tinh chiếu mệnh. Có 
thể là đi du lịch, cũng có thể là đi 
giải quyết công chuyện.

Công việc thời điểm này 
đang có khá nhiều khó khăn nên 

có thể con giáp này bận rộn chẳng lúc nào ngơi. 
Phải chờ tới cuối tuần có Chính Ấn ghé thăm thì 
cục diện mới tạm ổn định, con giáp này mới có thể 
tạm dừng bước chân.

Cũng chính vì chẳng lúc nào ở yên 1 chỗ 
nên có thể người ấy sẽ sinh lòng hoang mang, nghi 
ngờ về tình cảm bạn dành cho đối phương. Bản 
mệnh cần phải cố gắng thể hiện tình cảm nhiều hơn 
để xoa dịu người ấy.

Về tiền bạc, đây là thời điểm mà đầu tuần 
thì con giáp này đón tài lộc ùn ùn kéo về nhà. 
Nhưng từ khi Kiếp Tài xuất hiện vào giữa tuần thì 
chuyện kiếm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn hẳn, 
thậm chí còn gặp họa mất tiền hao của.

Giáp Tý (Kim): Có nhiều việc cần phải đi 
lại nhiều nơi. Bính Tý (Thủy): Tình cảm tồn tại 
nhiều mâu thuẫn. Mậu Tý (Hỏa): Khoảng cách dễ 
nảy sinh nghi ngờ. Canh Tý (Thổ): Đầu tuần nhiều 
tiền, cuối tuần hết tiền. Nhâm Tý (Mộc): Công việc 

không được suôn sẻ cho 
lắm.

2. Tuổi Sửu
Xem tử vi tuần 

mới cho tuổi Sửu, con 
giáp này hãy chuẩn bị tinh 
thần đón tình yêu về với 
mình nhé. Trong tuần đào 
hoa vượng, bản mệnh có 

thể sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với người 
khác phái, làm nên mối duyên tình.

Thái Dương cát tinh trợ mệnh sẽ mang tới 
những tin vui về đường tài lộc cho bản mệnh. Con 
giáp này dễ được quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện 
để có thể phát huy được năng lực của riêng mình, 
điều mà không phải ai cũng có được.

Thiên Quan sẽ xuất hiện vào thời điểm cuối 
tuần nên con giáp này cần phải thận trọng để không 
mắc bẫy tiểu nhân. Hãy chú ý lời ăn tiếng nói của 
mình, nếu không thị phi có thể ập xuống bất cứ lúc 
nào.

Trong tuần này, tài lộc của tuổi Sửu khá tốt 
nhưng phải chờ tới cuối tuần thì tài lộc mới về. Cả 
Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện nên thu 
nhập của người làm công ăn lương hay người làm 

kinh doanh đều có sự tăng tiến.
Ất Sửu (Kim): Tiền bạc dồi dào vào cuối 

tuần. Đinh Sửu (Thủy): Công việc tiến triển hanh 
thông thuận lợi. Kỷ Sửu (Hỏa): Có nhiều cơ hội để 
thể hiện khả năng của mình. Tân Sửu (Thổ): Tình 
cảm thăng hoa rực rỡ. Quý Sửu (Mộc): Hãy mở 
lòng đón tình yêu.

3. Tuổi Dần
Trong tuần mới 

này, người tuổi Dần có 
Thái Tuế chiếu mệnh, dễ 
gặp phải những sự cố 
ngoài ý muốn, gây ra rắc 
rối hoặc tai họa mà bản 
mệnh cần lưu ý để giảm 
phần hung hiểm.

Chuyện tình cảm lứa đôi khá bình ổn, 
không có nhiều biến động. Bản mệnh không có 
nhiều thời gian dành cho nửa kia của mình nên chỉ 
đành chấp nhận rảnh lúc nào thì dành chút thời gian 
cho đối phương mà thôi.

Đầu tuần cả công việc cả tiền bạc đều thuận 
lợi. Chính Quan cho thấy con giáp này xử lý công 
việc gọn ghẽ, không sai sót chút nào, trong khi đó 
thì bao nhiêu cơ hội phát tài phát lộc sẽ đến, bản 
mệnh chỉ việc kiếm tiền mà thôi.

Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình 
càng giảm sút, bản mệnh ngủ quên trên chiến thắng 
nên chểnh mảng với công việc. Còn tiền bạc thì dễ 
bị Kiếp Tài làm cho mù quáng, đầu tư vào nơi 
không nên đầu tư chút nào. 

Giáp Dần (Thủy): Nên sắp xếp làm việc 
quan trọng vào đầu tuần. Bính Dần (Hỏa): Tiền bạc 
có thể tăng tiến nhanh chóng. Mậu Dần (Thổ): 
Chuyện tình cảm không có gì tiến triển. Canh Dần 
(Mộc): Dễ gặp phải tai họa ngoài ý muốn. Nhâm 
Dần (Kim): Chớ nên dễ dãi mà tin lời người khác.

4. Tuổi Mão
Khi được Bách 

Việt đào hoa chiếu 
mệnh thì tuổi Mão hãy 
chuẩn bị tinh thần để 
xúng xính bước vào 
hôn nhân đi thôi. Các 
cặp đôi sẽ sớm đưa ra 

quyết định về việc về chung 1 nhà trong thời gian 
sắp tới nhé!

Còn người độc thân sẽ có khả năng nhận 
được nhiều lời tỏ tình lãng mạn. Ban đầu bạn có đôi 
chút choáng ngợp và hoang mang vì không biết 
phải lựa chọn như thế nào, song cuối cùng thì trái 
tim đã cho bạn câu trả lời thỏa đáng.

Công việc trong tuần này khá khó khăn khi 
mà tiểu nhân Thiên Quan không ngừng quấy phá, 
khiến cho bản mệnh vừa làm xong việc đã phải 
quay lại xử lý những vấn đề phát sinh, chỉ có thể 
dựa vào sức mình chứ chẳng thể nhờ cậy ai.

Bù lại thì tiền bạc trong tuần khá vượng. 
Con giáp này suốt tuần có được nhiều cơ hội để thu 
tiền về tay, tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu quá 
trớn nhé. Cuối tuần có Kiếp Tài, báo hiệu nguy cơ 
hao tiền tốn của. 

Ất Mão (Thủy): Tài lộc vượng. Đinh Mão 
(Hỏa): Công việc gặp trở ngại. Kỷ Mão (Thổ): Tiểu 
nhân phá hoại. Tân Mão (Mộc): Tình cảm thăng 
hoa. Quý Mão (Kim): Tình duyên vui vẻ.

5. Tuổi Thìn
Bước sang năm 

mới 2022, tuổi Thìn được 
cát khí vây quanh nên gặp 
nhiều chuyện may mắn 
hơn những con giáp khác. 
Điển hình là trong chuyện 
tình cảm, bạn và người ấy 

được gia đình, người thân ủng hộ rất nhiều.
Các cặp vợ chồng tuổi này sớm hàn gắn 

những mâu thuẫn, rạn nứt trước đó mà không tự 
đẩy nhau vào thế khó. Tình yêu giữa 2 người đủ lớn 
để có thể bỏ qua những sai lầm trước đó, bao dung 
tha thứ cho nhau.

Tuy nhiên, tiếp nối tử vi tuần trước, Thiên 
Cẩu hung tinh nhập mệnh có thể sẽ làm ảnh hưởng 
đôi chút đến đường tài lộc của con giáp này khi đầu 
tuần tuổi Thìn dễ mắc sai lầm làm mất tiền hao của. 
Nhưng đừng quá lo lắng, cuối tuần làm việc chăm 
chỉ là sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Riêng về công việc thì những chú Rồng có 
kế hoạch của riêng mình, cứ thế mà tiến bước thôi. 
Ấn Quan kết hợp, bản mệnh biết mục tiêu của mình 
nằm ở đâu, chẳng để những khó khăn ngáng đường 
mãi nữa. 

Giáp Thìn (Hỏa): Đầu tuần dễ gặp chuyện 
mất tiền. Bính Thìn (Thổ): Họa tiểu nhân quá lớn, 
khó bề tránh được. Mậu Thìn (Mộc): Tình cảm đôi 
lứa càng ngày càng thắm sắc. Canh Thìn (Kim): 
Trong tuần công việc tiến triển suôn sẻ. Nhâm Thìn 
(Thủy): Cuối tuần dễ có cơ hội phát tài.

6. Tuổi Tị
Tuổi Tị mong muốn 

có được đoạn tình cảm như 
ý, nhưng tiếc rằng trong tuần 
hung vận quá lớn này thì 
mong ước của bạn khó có 
thể trở thành sự thực. Mâu 
thuẫn bất đồng do ý kiến trái 
ngược khiến 2 người càng 

ngày càng xa nhau.
Có lẽ bản mệnh nên dồn sức và thời gian 

vào công việc thì sẽ tốt hơn. Đầu tuần mọi chuyện 
có vẻ khá suôn sẻ, dù gặp khó khăn nhưng cũng đã 
có Thiên Đức quý nhân trợ giúp nên vẫn tìm được 
đường lui.

Song tuổi Tị nếu muốn phát triển được tốt 
hơn trên con đường sự nghiệp thì e rằng sẽ gặp phải 
nhiều trở ngại, cần kiên trì thì mới có được thành 
công. Nếu bạn bỏ cuộc quá sớm thì chỉ biến công 
sức trước đó thành bọt biển mà thôi.

Về chuyện tiền bạc, đây là 1 tuần Thần Tài 
đứng về phía những chú Rắn nên bản mệnh làm gì 
cũng dễ dàng thu tiền về tay. May mắn về tài lộc 
giúp cho con giáp này có thể triển khai những kế 
hoạch mình ấp ủ đã lâu.

Ất Tị (Hỏa): Trong tuần dễ gặp mâu thuẫn 
về tình cảm. Đinh Tị (Thổ): Đường tài lộc khởi 
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vượng, có nhiều cơ hội phát tài. Kỷ Tị (Mộc): Sự 
nghiệp không được suôn sẻ cho lắm. Tân Tị (Kim): 
Cần mạnh dạn tiến hành kế hoạch của mình. Quý 
Tị (Thủy): Tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu.

7. Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ trong tuần 

mới này sẽ không gặp phải 
vướng mắc gì về đường tài 
lộc. Tử vi tuần mới của 12 
con giáp cho thấy bản mệnh 
không cần phải cố gắng quá 
nhiều, Thực Thần sẽ dẫn tiền 

bạc tự chảy về túi trong năm 2022 này.
Tuy nhiên, Bạch Hổ hung tinh rình rập nên 

con giáp này có thể gặp phải những chuyện ngoài ý 
muốn. Bản mệnh nên thận trọng từ đi đứng, nói 
năng, tránh để tình trạng sự cố bất ngờ xảy ra.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy 
không được suôn sẻ cho lắm. Những mâu thuẫn 
phát sinh từ việc đối nội đối ngoại khiến cho con 
giáp này cảm thấy khó khăn trong việc tìm được 
tiếng nói chung với đối phương.

Công việc trong tuần này phát sinh khá 
nhiều vấn đề vào khoảng từ giữa tuần trở đi, thế nên 
tuổi Ngọ có việc gì quan trọng thì hãy hoàn thành 
nhanh nhất có thể vào lúc đầu tuần nhé. Ấn Quan 
kết hợp sẽ giúp bạn dễ đạt được mục tiêu hơn.

Giáp Ngọ (Kim): Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. 
Bính Ngọ (Thủy): Dễ gặp vấn đề về sức khỏe. Mậu 
Ngọ (Hỏa): Tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn. 
Canh Ngọ (Thổ): Cần nhanh chóng giải quyết công 
việc vào đầu tuần. Nhâm Ngọ (Mộc): Tình duyên 
không được vượng, khó được như ý.

8. Tuổi Mùi
B ả n  m ệ n h  n ê n 

chuẩn bị tinh thần để đón 
cát khí, bởi cả đường tình 
duyên, tài lộc hay công 
danh của con giáp này đều 
trên đà tăng tiến.

Tử Vi cát tinh sẽ 
giúp cho bản mệnh thoát 

khỏi những trò lừa đảo của kẻ tiểu nhân Thiên 
Quan, nhờ thế mà không đánh mất bao nhiêu công 
sức từ trước đến giờ. Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh 
nên tự chủ động trong công việc của mình, tránh để 
tình trạng ỷ lại, chờ đợi người khác.

Cuối tuần thì tài lộc mới bắt đầu khởi sắc, 
thế nên đừng quá sốt ruột khi làm việc vất vả cả 
tuần mà chẳng có đồng nào trong tay. Cả Chính Tài 
và Thiên Tài cùng xuất hiện nên bản mệnh dù làm 
công ăn lương hay kinh doanh thì tiền bạc cũng đều 
sung túc.

Đường tình duyên được chắp cánh bay xa, 
con giáp này đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của 
mình với người ấy. Bạn có thể tìm được nhân 
duyên ở ngay trước mắt mình, chỉ cần không quá 
khắt khe, đòi hỏi quá cao là được.

Ất Mùi (Kim): Cuối tuần tài lộc vượng 
phát, dễ kiếm tiền. Đinh Mùi (Thủy): Đào hoa khoe 
sắc, sớm có người thương. Kỷ Mùi (Hỏa): Công 
việc trôi chảy, dễ dàng vượt khó khăn. Tân Mùi 

(Thổ): Cần chủ động làm việc, đừng ỷ lại. Quý Mùi 
(Mộc): Nên biết cách nắm bắt cơ hội khi có được.

9. Tuổi Thân
Tuổi Thân trong tuần 

này tài lộc dễ hao hụt. Đại 
Hao hung tinh nhập mệnh, 
lại thêm Kiếp Tài án ngữ, 
khả năng kiếm tiền vào thời 
gian này bị giảm sút rõ rệt.

Con giáp này có thể 
sẽ mắc phải nhiều khó khăn trong công việc, chính 
vì thế mà nguồn thu nhập mới bị sụt giảm nghiêm 
trọng. Trong khoảng thời gian đầu tuần, Thương 
Quan sẽ gây ra đủ rắc rối, con giáp này chỉ ngồi xử 
lý thôi cũng đã hết ngày.

Mặc dù sau đó nhận được sự giúp đỡ của 
Chính Ấn nhưng cũng không bõ bèn gì, chẳng thể 
nào bù đắp được với những mất mát mà bạn phải 
gánh chịu. Thôi thì hãy cứ cố gắng, được đến đâu 
hay đến đó vậy.

Chuyện tình cảm của con giáp này chưa có 
tiến triển gì rõ rệt. Mặc dù bạn và người ấy vẫn giữ 
mối liên hệ với nhau nhưng rõ ràng là sự quan tâm 
của cả 2 với đối phương chưa đủ lớn, vì thế mà khó 
bề nâng cấp mối quan hệ. 

Giáp Thân (Thủy): Dễ gặp nhiều chuyện 
tốn tiền. Bính Thân (Hỏa): Đầu tuần công việc khó 
khăn, không giành được thắng lợi. Mậu Thân 
(Thổ): Tình cảm nhạt nhòa, chưa có gì tiến triển. 
Canh Thân (Mộc): Nên hiểu và chia sẻ cho nhau 
những khúc mắc trong cuộc sống. Nhâm Thân 
(Kim): Cần phải biết rõ vị trí của mình đang ở đâu.

10. Tuổi Dậu
Tuổi Dậu hung cát 

đan xen, bản mệnh có 
may mắn mà cũng có cả 
xui xẻo nữa. Chuyện tình 
cảm vẫn dậm chân tại chỗ, 
chưa có dấu hiệu gì cho 
thấy sắp tới bản mệnh sẽ 

tìm được nhân duyên cho mình.
Các cặp đôi dường như đang quá bận rộn 

với những dự định riêng của bản thân nên có phần 
thờ ơ với chuyện tình cảm, chỉ quan tâm lấy lệ mà 
thôi. Điều đó có thể khiến cho tình yêu dần trở nên 
phai nhạt.

Còn về công việc, trong tuần con giáp này 
có khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. 
Tỷ Kiên cho thấy tuổi Dậu khá chủ động trong 
công việc, biết mình phải làm gì chứ không cần 
người khác nhắc nhở.

Song về tài vận thì con giáp này lại chẳng 
thể làm chủ tình hình. Thực Thần vừa đến trao tiền 
vào tay thì ngay sau đó Tiểu Hao lại ập đến, bản 
mệnh phải chi tiền khá nhiều, tuy chỉ là những 
khoản nhỏ nhưng góp lại cũng thành khoản lớn. 

Ất Dậu (Thủy): Tình cảm không có dấu 
hiệu khởi sắc. Đinh Dậu (Hỏa): Tiền bạc bất ổn, khi 
có khi không. Kỷ Dậu (Thổ): Nên hiểu và thông 
cảm cho người mình yêu. Tân Dậu (Mộc): Công 
việc tiến triển tốt đẹp ngoài mong đợi. Quý Dậu 
(Kim): Nên tìm cách để giữ tiền, tiết kiệm tiền.

11. Tuổi Tuất
Tuổi Tuất có được 

nhiều cát khí vây quanh, 
may mắn cũng ngập tràn 
nhưng lại có cả họa tiểu 
nhân rình rập nữa. Ngũ Quỷ 
hung tinh nhập mệnh, con 
giáp này cần phải cẩn thận 
với những lời nói ngon ngọt.

Kiếp Tài xuất hiện ngay vào đầu tuần cho 
thấy nguy cơ mất tiền hiện hữu khá sớm. Chớ nên 
tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực mình không hề 
có kiến thức, kinh nghiệm. Hãy chờ thời cơ xuất 
hiện vào cuối tuần, khi đó kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn.

Tình yêu sẽ đến với con giáp này khá nhanh 
chóng, vượt ngoài sức tưởng tượng của bản mệnh. 
Tuổi Tuất không thể ngờ rằng có người vẫn luôn 
thầm thương trộm nhớ mình đã lâu, giờ mới có cơ 
hội nghe tỏ bày.

Trong công việc, khó tránh khỏi những lúc 
va chạm, bất đồng ý kiến với người khác nhưng 
con giáp này khá khéo léo nên vẫn giữ được hòa 
khí. Thiên Ấn cho thấy sự linh hoạt trong cách xử 
lý tình huống giúp cho tuổi Tuất tiến khá xa. 

Giáp Tuất (Hỏa): Đầu tuần dễ mất tiền vào 
nơi không đáng. Bính Tuất (Thổ): Tình duyên ập 
đến, chẳng thể chối từ. Mậu Tuất (Mộc): Công việc 
khá suôn sẻ thuận lợi nhờ biết cách ứng xử. Canh 
Tuất (Kim): Cuối tuần có nhiều cơ hội kiếm tiền 
hơn hẳn. Nhâm Tuất (Thủy): Cần nắm giữ hạnh 
phúc vốn dĩ thuộc về mình.

12. Tuổi Hợi
Xem tử vi hàng 

tuần của 12 con giáp, tuổi 
Hợi trong tuần này đường 
tình duyên khá ảm đạm, 
bản mệnh dễ phải chịu tổn 
thương do đối phương vô 
tâm không chịu hiểu cho 
những nỗi khó khăn bạn 

đang phải gánh chịu.
Tuy nhiên, Thái Âm quý nhân sẽ lại dẫn dắt 

con đường tình yêu cho nữ mệnh còn độc thân. Con 
giáp này sẽ sớm thoát cảnh cô đơn nếu biết nắm bắt 
cơ hội, mở cửa trái tim để đón hạnh phúc của riêng 
mình.

Về đường tài lộc thì tuổi Hợi có thể sẽ phải 
trả qua nhiều niềm vui nỗi buồn khi mới đầu tuần 
Thực Thần cập bến mang đến nguồn tài lộc dồi 
dào. Ấy thế nhưng chỉ vài ngày sau con giáp này đã 
lại gặp chuyện, tiền vào cửa trước thì ra cửa sau. 

Công việc trong tuần của những chú Heo 
cũng không được ổn định cho lắm. Thương Quan 
cho thấy bản mệnh đang có phần thờ ơ với chính 
trách nhiệm của mình, bạn thích làm theo ý mình 
chứ chẳng cần quan tâm đến lợi ích của cả tập thể.

Ất Hợi (Hỏa): Đầu tuần dễ đạt được mục 
tiêu mong muốn. Đinh Hợi (Thổ): Tình duyên 
không được như mong đợi. Kỷ Hợi (Mộc): Quý 
nhân nữ mệnh sẽ mang tới tình yêu. Tân Hợi 
(Kim): Tài lộc thăng trầm bất định. Quý Hợi 
(Thủy): Có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh. ■ 
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Lãnh Phong nhắm mắt lại, thoáng chút 
tiếc nuối, thoáng chút bùi ngùi, thoáng chút chua 
xót.

Bạch Nhạn, bằng sự khéo léo và thẳng 
thắn của mình, đã nói cho anh biết, bọn họ cuối 
cùng sẽ phải đi lướt qua nhau.

Gặp gỡ muộn màng, số phận đã an bài tất 
cả mọi thứ giữa họ đều đã muộn...

Anh không biết phải oán trách ai, oán trách 
điều gì? Chuyện tình cảm thật khó nói. Như anh, 
chẳng qua chỉ nghe qua lời kể của Minh Thiên, đã 
động lòng với cô. Theo đuổi tới Tân Giang, biết 
được cô đã thành vợ người ta, nhưng vẫn thổ lộ với 
cô. Về mặt đạo đức đó là điều rất không nên, 
nhưng đó lại là tiếng gọi của con tim.

Trong mắt anh, Khang Kiếm là một tên 
đàn ông khốn kiếp không biết chịu trách nhiệm, 
nhưng Bạch Nhạn lại thích hắn ta. Có điều, Lãnh 
Phong không khỏi suy nghĩ, nếu ban đầu anh biết 
được xuất thân của Bạch Nhạn, biết được trong 
lòng Bạch Nhạn còn vương vấn một hình bóng 
khác, anh có động lòng với cô giống như bây giờ 
không?

Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, bây giờ 

cũng đều vô nghĩa.
Nói lâu quá, miệng hơi khô, Bạch Nhạn 

rót một bát trà đầy rồi tu ừng ực một hơi hết sạch.
- Em định tái hôn à? - Lãnh Phong chua 

chát hỏi.
- Phụt!!! - Bạch Nhạn cười bắn cả nước trà 

ra ngoài - Ai lại coi hôn nhân như trò trẻ con thế?
Lãnh Phong nhướn mày.
- Em chỉ nói với anh cảm xúc của em, 

nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai 
người, mà là chuyện của hai gia đình. Núi cao vực 
sâu giữa bọn em vẫn tồn tại, có thể vẫn còn những 
con người, những sự việc mà anh ấy không ngờ 
đến sẽ xuất hiện. Bây giờ mà vội vàng quay lại với 
nhau thì chưa biết chừng kết quả cũng lại như 
trước đây. Em vẫn phải sống cuộc sống độc thân tự 
do trước đã.

Cô độc thân, nhưng cũng sẽ không cho bất 
kỳ người đàn ông nào có cơ hội.

Lãnh Phong nâng ly rượu lên, rượu hoa 
điêu nguội rồi nên hơi đắng.

- Để em, để em...
Ăn cơm xong đi ra ngoài, Bạch Nhạn vội 

chạy tới quầy thu ngân tranh trả tiền.
Lãnh Phong khựng lại, cười cô quạnh. Khi 

thật sự muốn cự tuyệt một người, Bạch Nhạn sẽ đề 
phòng tới mức một cái kim cũng chui không lọt.

Điều khiến anh cảm thấy thanh thản là, cô 
không dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói với 
anh rằng "Xin lỗi, em thật sự không thể nào tiếp 
nhận tình yêu của anh". Kết quả tuy giống nhau, 
nhưng cách từ chối này, rất ân cần, rất chân thành 
và chu đáo.

Họ đi xuyên qua hành lanh để ra ngoài cửa 
lớn. Lý Trạch Hạo dáng ngà ngà say, mặt đỏ 
phừng phừng bước tới.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, đoán là 
anh ta đưa Y Đồng Đồng tới đây ăn chơi nhậu 
nhẹt, lòng Bạch Nhạn không khỏi phẫn nộ.

- Tiến triển tốt đấy nhỉ! - Lý Trạch Hạo đã 
đi qua rồi nhưng nhác thấy Bạch Nhạn và Lãnh 
Phong thì lùi lại, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng rõ 
ràng là mang ý mỉa mai.

Lãnh Phong bị câu hỏi của anh ta làm cho 
ngơ ngác, không rõ anh ta có ý gì. Nhưng không 
cần anh phải bận tâm, Bạch Nhạn đã lên tiếng 
trước:

- Chậc, sự tiến triển này nếu so với ngọn 
lửa tình kinh thiên động địa của thầy Lý và cô Y thì 
đúng là một trời một vực.

Lý Trạch Hạo nhìn Bạch Nhạn, gân xanh 
nổi đầy mặt.

Anh ta hiểu quan hệ của Bạch Nhạn và 
Liễu Tinh sâu sắc tới mức nào, lần trước lúc đi 
xem nhà, anh ta đã được nếm sự lợi hại của cô. Chỉ 
một câu nói nhẹ bỗng như không của cô đã đủ 
khiến mặt mũi của anh và Y Đồng Đồng xám xịt 
như tro. Anh không dám nổi giận, nhưng cũng 
chẳng thể nhịn nhục được, nghểnh cổ nhìn ngó hồi 
lâu rồi mới cố nén giận nói:

- Bạch Nhạn, anh biết em có thành kiến 
với anh, nhưng anh biết anh bị như thế là đáng đời. 

Có điều đây là chuyện của anh và Liễu Tinh, em 
đừng chưa hỏi rõ ngọn ngành đã vác gậy đánh 
người. Liễu Tinh hiện giờ cũng đâu có cô đơn.

Giọng điệu nghe như vừa đánh đổ hũ giấm 
ủ mấy trăm năm.

- Không cô đơn? - Nghe anh ta nói vậy, 
Bạch Nhạn nổi trận lôi đình - Ý anh tức là việc anh 
lên giường với người phụ nữ khác, Liễu Tinh cũng 
có phần sai? Đúng, đúng, cô ấy sai, sai là vì cô ấy 
cho rằng anh là thầy người ta nên đạo đức sáng 
ngời, có tình có nghĩa, thực chất anh chỉ là một tên 
Trần Thế Mỹ thời hiện đại cố làm ra vẻ đạo mạo 
mà thôi!

Lý Trạch Hạo đứng sững như trời trồng, 
máu dồn lên đầu, mặt đỏ tía tai, phải hít mạnh mấy 
hơi anh ta mới có thể khống chế được cơn kích 
động rồi nói qua kẽ răng:

- Tôi thay lòng đổi dạ, thế cô ta tốt ở chỗ 
nào? Cũng chỉ mới có mấy tháng thôi mà đã ôm 
ôm ấp ấp với thằng đàn ông khác rồi!

Lý Trạch Hạo nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh 
tượng nhìn thấy trước cổng bệnh viện sáng hôm 
đó, gân xanh trên trán nổi gồ lên.

Không thèm quan tâm điều anh ta nói là 
thật hay là giả, Bạch Nhạn cười lạnh:

- Lẽ nào anh muốn Liễu Tinh ôm một tấm 
bia tiết hạnh, thủ tiết vì anh? Hay là phải quỳ ở nơi 
chia tay, đợi anh chơi chán, đợi lương tâm anh 
thức tỉnh rồi thì quay về cùng cô ấy ngắm nước 
chảy bèo trôi?

- Bạch Nhạn, em không phải là Liễu Tinh, 
em căn bản không hiểu được tình cảm mười bốn 
năm của chúng tôi - Lý Trạch Hạo khàn giọng nói, 
mắt đỏ hoe.

Bạch Nhạn nheo mắt cười toe:
- Tôi đâu có dạy dỗ người khác, đương 

nhiên không hiểu, nhưng chị ta hiểu - Cô bĩu môi.
Lý Trạch Hạo quay đầu lại, trơ như phỗng 

nhìn Y Đồng Đồng mặt mày trắng bệch đang đứng 
ở cửa căn phòng bao riêng.

- Thầy Lý, anh đi vệ sinh mà sao lâu thế? - 
Trong phòng thò ra một cái đầu, vẫy tay cười cười 
với Lý Trạch Hạo.

- Tới đây! - Lý Trạch Hạo cúi đầu, bước 
qua người Bạch Nhạn và Lãnh Phong, mắt nhìn 
thẳng.

Y Đồng Đồng vẫn đứng sững nơi đó, 
không nhúc nhích.

- Vào đi! - Lý Trạch Hạo kéo Y Đồng 
Đồng.

- Đừng đụng vào tôi! - Y Đồng Đồng hất 
tay anh ta ra.

Lý Trạch Hạo sầm mặt, kéo mạnh Y Đồng 
Đồng vào trong phòng, cửa sập lại đánh "rầm".

Bạch Nhạn nhún vai.
- Chúng ta đi thôi! - Cô nói với Lãnh 

Phong.
Lãnh Phong nổ máy xe, ra tới đường, anh 

quay sang nhìn Bạch Nhạn:
- Đừng giận nữa!
- Em không tức giận, em chỉ không ngờ 

anh ta vừa ôm ấp người phụ nữ khác, lại vừa dám 
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nhắc tới tình cảm mười bốn năm. Liễu Tinh đáng 
thương giờ này vẫn còn vương vấn anh ta.

Bạch Nhạn mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm 
mắt lại, day day thái dương.

- Nếu có tình yêu, chẳng phải em đã nói 
không cần quá so đo sao? - Lãnh Phong vừa học đã 
thực hành luôn.

Bạch Nhạn hạ cửa kính xe xuống một nửa, 
để gió đêm mát lạnh thổi ùa vào, xua đi nỗi bực bội 
trong lòng.

- Liễu Tinh và anh ta đã từng bên nhau rất 
ngọt ngào, xuôi chèo mát mái, chưa từng trải qua 
mưa gió. Bây giờ mới chỉ có một chút sóng gió, anh 
ta đã vứt cô ấy lại mà quay lưng bỏ đi. Hôn nhân là 
chuyện cả đời người, phải chia ngọt sẻ bùi, cùng 
chung hoạn nạn. Em và Khang Kiếm chưa từng trải 
qua ngọt ngào, từ khi quen nhau đã chỉ toàn là sóng 
gió. Chính vì đã trải qua những điều này nên mới ý 
thức được điều gì là quan trọng nhất. Chuyện này 
lại khác. Muốn gặp được một tình yêu chân chính 
vững chắc như bàn thạch, thật khó biết bao!

Nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ, cô 
dần bình tâm lại.

Từ đầu đến cuối, Lãnh Phong đều im lặng.
Anh nghĩ, sau đêm nay, cách hiểu của anh 

đối với tình yêu có lẽ đã khác.
Hiểu chính xác thì đã sao, còn có cơ hội thổ 

lộ với ai? Lãnh Phong thở dài.
Đây là một đêm cực kỳ điên cuồng.
Làm nghề trồng người suốt mười mấy năm, 

lần đầu tiên Lý Trạch Hạo được cơm no rượu say, 
trai trai gái gái, ca hát nhảy múa, massage, ôm ấp 
như đang ở chốn bồng lai.

Bên ngoài là cái rét cắt da, trong phòng là 
gió xuân ấm áp.

Một vị lãnh đạo của một ngôi trường tư tại 
một thành phố mở cửa ven biển phía cực Nam tổ 
quốc tới Tân Giang để chiêu mộ nhân tài giáo dục. 
Lý Trạch Hạo là người mà hiệu trưởng muốn mời 
đi nhất.

Không biết Lý Trạch Hạo đã uống bao 
nhiêu chai rượu, ngay cả anh ta cũng không đếm 
được, chỉ nhớ vị lãnh đạo họ Vạn mắt hơi gian này 
cứ một mực nói:

- Thầy Lý, nể mặt tôi, uống đi! Thầy Lý, 
trường chúng tôi cảnh đẹp như tranh vẽ, bốn mùa 
đều là xuân, tiền lương một năm 200.000 tệ, còn 
bao cả phòng ở.

Trong gió xuân ấm áp, đầu óc Lý Trạch 
Hạo vẫn giữ được sự tỉnh tảo, anh lèm bèm nói:

- Muốn tôi đi... được thôi, nhưng tôi có một 
điều kiện, tôi... phải đưa một người theo!

Thầy Vạn híp mắt lại với vẻ mờ ám:
- Là cô giáo Y phải không?
Lý Trạch Hạo trợn mắt:
- Sao ông lại... biết?
- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. 

Hoàn cảnh của thầy Lý, tôi rõ như lòng bàn tay - 
Thầy Vạn phóng khoáng vỗ ngực - Chuyện này, 
hiệu trưởng của chúng tôi đã sớm sắp xếp, chỉ cần 
thầy Lý tới đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận cả cô 
giáo Y.

Lòng rạo rực như đang nở hoa, Lý Trạch 
Hạo vội vàng lấy điện thoại ra. Hôm nay, anh phải 
nở mày nở mặt trước mặt Y Đồng Đồng một phen. 
Anh, Lý Trạch Hạo, tuy không làm quan lớn nhưng 
sau này cũng có cho Y Đồng Đồng sống trong 
nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, để xem sau này cô ta 
còn so sánh anh ta với bạn trai cũ của cô ta nữa 
không.

Lúc này, Lý Trạch Hạo đã tương đối tỉnh 
rượu.

Phía sau, lãnh đạo Vạn và mấy thầy giáo 
vẫn đang chén tạc chén thù, nhiệt huyết dâng tràn, 
còn trước mặt, khuôn mặt Y Đồng Đồng vừa lạnh 
lẽo vừa nặng trịch như một tảng đá.

- Có chuyện gì về nhà rồi nói - Lý Trạch 
Hạo hơi chột dạ.

Hôm nay, rốt cuộc là ngày vui hay ngày 
buồn đây?

Không hiểu sao tối qua anh lại mơ thấy 
Liễu Tinh, họ hôn nhau đắm đuối trong rừng dương 
liễu ở quê, muốn ngừng lại mà không được. Sau đó, 
trong đầu anh ta toàn hình ảnh Liễu Tinh, không tài 
nào ngủ được. Ma xui quỷ khiến, trời còn chưa 
sáng, anh ta đã chạy ra chợ mua một con cá chép 
thịt tươi, nấu một nồi canh hoành thánh cá rồi chạy 
vội tới bệnh viện, lại gặp đúng lúc Liễu Tinh đang 
ôm ấp người đàn ông khác.

Cả ngày hôm nay, tâm trạng anh ta bực bội, 
chẳng dễ chịu chút nào.

Bây giờ, trái tim anh ta lại càng giống như 
bị treo bằng dây thừng, đến thở cũng không thoải 
mái.

- Tôi muốn nói luôn bây giờ!
Y Đồng Đồng cảm thấy như có một khẩu 

súng nước nén mạnh, từ đầu tới chân chỗ nào cũng 
lạnh thấu tâm can, không khỏi run lên cầm cập. Lý 
Trạch Hạo mà cô tưởng nắm gọn trong lòng bàn 
tay, thì nay đã đứng núi này trông núi nọ.

Ý nghĩa chia tay như một bầu nước chòng 
chành dụ dỗ cô. Cô nhìn gáo nước đó, đưa tay ra, 
thậm chí còn nắm chặt lấy nó. Trong lòng lại có 
một âm thanh quỷ quái dọa dẫm vang lên, ném đi.

- Tại sao? - Y Đồng Đồng hét lớn.
- Người phụ nữ như cô, đến nước này rồi, 

tất cả tình cảm cũng phải nhường chỗ cho thực tế 
phũ phàng thôi - Âm thanh ma quỷ đó cất lên trong 
đáy lòng cô.

Y Đồng Đồng uất ức không thốt nên lời, cả 
người run rẩy. Vì Khang Kiếm, cô có thể chấp nhận 
hiện thực, nhưng vì Lý Trạch Hạo, cô không cam 
tâm.

Lý Trạch Hạo bị Y Đồng Đồng nhìn tới 
mức lông tơ dựng đứng lên, lúc này, căn phòng 
bỗng im bặt, những người đang uống rượu dồn 
toàn bộ sự chú ý lên người bọn họ, anh cảm thấy Y 
Đồng Đồng làm mất mặt anh. Trên đời này cóc ba 
chân thì hiếm, chứ phụ nữ thì đầy ra, ai sợ ai? Nghĩ 
vậy, máu bèn dồn lên đầu.

- Được, vậy chúng ta ra ngoài nói!
Anh thô bạo kéo Y Đồng Đồng ra ngoài, 

thầm nghĩ chỉ cần Y Đồng Đồng dám tức giận với 
anh, anh sẽ lập tức nói chia tay. Quả quyết như đinh 

đóng cột, không chừa một đường lùi. Mặt mày anh 
sưng sỉa, nhưng trong lòng lại cuộn sóng.

- Anh nói thật cho tôi, người anh yêu rốt 
cuộc là tôi, hay là cái con bạn gái cũ nhà quê trông 
nhưng con dở người của anh?

Câu nói này, Y Đồng Đồng đã nhượng bộ 
mấy phần, không hề làm khó Lý Trạch Hạo, chỉ cần 
anh ta chịu xuống nước dỗ dành cô, mọi việc sẽ ổn.

Nhưng câu nói "con bạn gái cũ nhà quê 
trông như con dở người" của Y Đồng Đồng đã động 
vào nỗi ấm ức kéo dài suốt ngày hôm nay của Lý 
Trạch Hạo. Mắt anh nảy lửa, giọng khàn đặc, 
nhưng rất rành mạch:

- Xin lỗi, anh không quên được cô ấy!!!

***
CHƯƠNG 81

Y Đồng Đồng nhìn Lý Trạch Hạo chằm 
chằm, nét mặt vô cảm, cũng không ngắt lời anh ta.

Đợi anh ta nói xong, sau một hồi trầm mặc, 
cô ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, 
vung tay giáng một cái tát nảy lửa lên mặt Lý Trạch 
Hạo.

- Có câu này, tôi luôn muốn nói với anh. 
Thật ra khi ở bên cạnh anh, tôi luôn tự thôi miên 
chính mình, coi anh là bạn trai cũ của tôi. Anh xem, 
khi lên giường, tôi đều nhắm mắt đấy - Y Đồng 
Đồng điềm tĩnh một cách kỳ lạ, không giống như 
đang phát điên.

- Chát, chát!
Mọi việc chỉ xảy ra trong vòng vài giây, cô 

vừa dứt lời, chưa kịp chớp mắt, Lý Trạch Hạo vung 
tay lên, bên trái bên phải, cũng tặng cho cô hai bạt 
tai, còn vang giòn khô khốc hơn cái bạt tai của cô.

Khuôn mặt trắng trẻo của Y Đồng Đồng 
phút chốc sưng phù như một chiếc bánh bao bị lên 
men. Cô ta đứng im như ngây dại, không nhúc 
nhích, nhìn chằm chằm vào người đàn ông thường 
ngày vẫn vâng vâng dạ dạ với mình bằng vẻ mặt 
không dám tin.

Lý Trạch Hạo thu tay về, nhắm mắt lại:
- Tôi còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cô 

về trước đi!
Anh ta không nhìn cô, đẩy cửa bước vào 

phòng rồi tức tối sập cửa lại.
Y Đồng Đồng đứng sững như trời trồng, 

không nghĩ được gì.
Cô ta thẫn thờ quay người lại đi về phía cửa 

lớn. Gần đó có mấy người phục vụ đang xì xào bàn 
tán, nhìn cô với ánh mắt thương hại.

Cô đi theo bản năng, mặt đau rát. Cô đi tới 
bên đường, giơ tay vẫy xe, máy móc nói địa chỉ.

Tóc dính vài giọt mưa, hắt xuống mặt, rất 
lạnh.

Xe dừng lại trước cửa nhà khách Thành ủy, 
cô đờ đẫn dựa vào một cây cột điện.

Đã là mười giờ đêm, bốn bề vắng vẻ tĩnh 
mịch, các dãy phòng trong nhà khách đều sáng đèn, 
phía trong vọng ra tiếng tivi.

Cô cầm điện thoại lên, bấm số. Cứ kết nối 
là bị tắt đi, nhưng cô không bỏ cuộc, tiếp tục bấm. 
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Khi cô bấm tới lần thứ sáu, đối phương tắt máy.
Y Đồng Đồng cười khổ, lau nước mưa trên 

mặt. Bỗng, cô nghe thấy tiếng xe.
Trong màn mưa, một chiếc xe hơi màu đen 

dừng lại trước cửa nhà khách, cửa xe bật mở, 
Khang Kiếm cầm ô bước ra, chiếc xe lại quay đầu 
chạy đi.

- Khang Kiếm... - Y Đồng Đồng chạy tới.
Khang Kiếm giật mình, quay đầu lại nhìn. 

Y Đồng Đồng mặt đỏ khác thường, rõ ràng là bị 
sưng, toàn thân ướt như chuột lột, đứng không 
vững, đầu cúi gằm, níu chặt tay anh, miệng lí nhí 
không ngừng gọi tên annh.

- Có chuyện gì? Em bị ai đánh?
Y Đồng Đồng không nói gì, chỉ nức nở 

không ngừng.
Khang Kiếm cau mày nhìn ông bảo vệ 

đang nhoài người ra rồi kéo Y Đồng Đồng vào 
dưới ô, khựng lại một lúc rồi vẫy một chiếc taxi.

- Tới chung cư Hoa Hưng - Anh nói với tài 
xế.

Anh chưa bao giờ thấy Y Đồng Đồng với 
bộ dạng như vậy, không tiện đưa cô ta vào nhà 
khách nhưng cũng không thể để mặc cô ta trong 
mưa, nghĩ đi nghĩ lại đành đưa cô ta về chung cư.

Anh lại bật điện thoại lên. Lúc nãy đang đi 
đường thì thấy Y Đồng Đồng gọi điện tới, anh cho 
rằng cô ta chưa bỏ cuộc mà vẫn hy vọng quay lại 
với anh, nên anh bực bội tắt máy đi.

- Bạn trai em đâu? Anh sẽ giúp em gọi điện 
bảo anh ta đến với em.

Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu 
sắp hết pin. Khang Kiếm mím môi nghĩ tới việc 
Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm với Lãnh Phong sẽ về 
gọi điện cho anh, anh không khỏi cảm thấy sốt 
ruột.

- Đừng nhắc tới anh ta, đừng nhắc tới anh 
ta - Y Đồng Đồng càng khóc dữ dội hơn, đến nỗi 
tài xế phải quay đầu lại, hỏi xem cần dừng xe 
không?

Khang Kiếm bất đắc dĩ xua tay:
- Không cần đâu, chạy mau lên!
Điện thoại bỗng reo lên, là Bạch Nhạn.
Khang Kiếm miết chặt điện thoại, do dự 

một lúc rồi bấm nút nghe.
- Sếp vừa mới tắt máy à? - Miệng Bạch 

Nhạn đang nhai quả gì đó giòn rụm, nghe chừng 
rất mọng nước.

- Chắc anh không cẩn thận chạm vào nút 
tắt máy.

- À, em về nhà rồi. Ui, tay tê quá, một tay 
đúng là bất tiện.

- Cơm ngon không? - Khang Kiếm quay 
người đi, cố tránh xa Y Đồng Đồng một chút.

- Tiếng sếp bé quá, em nghe không rõ.
Y Đồng Đồng bỗng òa khóa, khóc hết tất 

cả những ấm ức và không cam tâm, khóc hết sự 
đau thương, buồn bã của cô ta...

- Sếp ơi, ai đang khóc bên cạnh anh thế? - 
Lần này Bạch Nhạn nghe rất rõ ràng.

- Cậu ơi, cậu muốn tới tòa nhà số mấy của 
chung cư Hoa Hưng? - Đúng lúc này, bác tài rẽ vào 

cổng tiểu khu.
- Số 16! - Y Đồng Đồng nghẹn ngào trả lời.
Tim Khang Kiếm vọt lên cổ. Ở đầu dây 

bên kia, Bạch Nhạn im lặng.
- Bạch Nhạn? - Khang Kiếm gọi.
Màn hình tối đen, điện thoại hết sạch pin.
Khang Kiếm nhún vai tự giễu, đúng là chó 

cắn áo rách.
Bốn giờ chiều nay, anh nghe thấy một vị 

lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Tân Giang nói, Hoa 
Hưng bị tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật gọi tới 
nói chuyện, đến giờ vẫn chưa ra ngoài.

Sáng sớm họp ban lãnh đạo Thành ủy, ông 
Tùng Trọng Sơn sắc mặc trầm trọng, thở ngắn 
than dài thông báo với mọi người về việc chính 
sách khoan hồng mà ông đề xuất lên Tỉnh ủy đã bị 
bác bỏ.

Thông thường, khi một vị lãnh đạo nào đó 
bị song quy sẽ giống như lưới nhện, có thể kéo 
hàng loạt người ngã theo. Trong những lúc như thế 
này, quan phụ mẫu sở tại đều sẽ xin cấp trên cho 
một kỳ hạn, để trước một ngày cụ thể nào đó, tất cả 
các quan chức có liên quan sẽ đem hết tiền nhận 
hối lộ nộp vào tài khoản sạch, sau đó khi điều tra 
tới anh, anh xuất trình giấy nộp tiền ra thì sẽ không 
bị truy cứu. Xét cho cùng, một thành phố mà có 
quan tham thì quan phụ mẫu cũng chẳng còn mặt 
mũi nào.

Bây giờ, tổ chuyên án đã bắt sáu người rồi. 
Ông Tùng Trọng Sơn vội lên tỉnh để dàn xếp.

Báo cáo chuyển tới tay chủ tịch Lục, ông 
gọi cho ông Tùng Trọng Sơn tới dạy bảo một trận 
chí công vô tư, nói ông ta làm vậy là dung túng cho 
cái xấu.

Cả hội trường im phăng phắc như tờ.
- Các đồng chí, tôi đã cố gắng hết sức, các 

đồng chí hãy tự mình bảo trọng! - Theo thói quen, 
ánh mắt quen thuộc của ông Tùng Trọng Sơn quét 
một lượt khắp hội trường, cuối cùng dừng trên 
người Khang Kiếm.

Sắc mặt Khang Kiếm bình tĩnh.
Y Đồng Đồng loạng choạng xuống xe, nếu 

Khang Kiếm không nhanh tay đỡ thì suýt nữa cô ta 
đã ngã đập đầu xuống đất.

Trọng lượng toàn cơ thể cô đè lên người 
anh, nhìn anh đầy bi thương:

- Anh... có thể đưa em lên lầu không? Em 
thật sự không còn một chút sức lực nào nữa.

Không nói không rằng, Khang Kiếm dìu 
cô đi về cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, anh 
giúp cô ta bấm số 16 rồi lùi lại.

- Khang Kiếm... - Y Đồng Đồng giữ cửa 
thang máy lại, tuyệt vọng nhìn anh bằng khóe mắt 
ngấn lệ.

- Đồng Đồng, những gì cần nói giữa chúng 
ta đã nói hết rồi. Người ta đi đường không thể nhìn 
về phía sau mà phải tiến thẳng về phía trước. Mỗi 
người đều có những chuyện cần phải quên, có 
những người cần quan tâm, giữa chúng ta đã là 
quá khứ rồi - Anh đẩy cô ta ra.

Thang máy từ từ khép lại, che khuất khuôn 
mặt đầm đìa nước mắt của Y Đồng Đồng.

Khang Kiếm quay người, taxi vẫn đang ở 
bên ngoài đợi anh.

Anh nói địa chỉ của Bạch Nhạn.
Xe chạy tới dưới lầu, đèn phòng Bạch 

Nhạn đã tắt. Anh đứng một lúc trong cơn mưa, hút 
một điếu thuốc rồi quay người ra về.

Về đến nhà khách, anh sạc pin rồi bấm số 
máy của Bạch Nhạn, nhưng cô đã tắt máy.

Liên tiếp ba ngày sau, hậu quả rành rành, 
Bạch Nhạn không gọi điện tới quấy rối nữa. 
Khang Kiếm gọi tới một lần, cô nói đang ở bệnh 
viện cắt chỉ, không tiện nghe điện thoại, sau đó 
liền cúp máy.

Cúp máy đi, Khang Kiếm bắt đầu cảm 
thấy bồn chồn, như người có sức mà không thể 
dùng, cuộc sống bỗng trở thành hoang mạc. Lòng 
anh hốt hoảng, bơ vơ, hụt hẫng. Đầu anh như thể 
có một đám cỏ dại rối chặt vào nhau. Anh không 
tài nào ngồi yên trong văn phòng được nên bảo 
Giản Đơn lái xe tới công trường ở khu thành cũ đi 
một vòng.

Xe chạy rất chậm, đi rồi lại dừng. Anh nhìn 
ra ngoài cửa xe, những căn nhà đang xây dựng, bờ 
sông trơ trọi đóng băng bóng loáng, đám cây vẫn 
kiên cường trong mùa đông giá rét, tất cả chạy lướt 
qua trong yên lặng. Trước đây, khi ngồi trong xe, 
anh luôn bảo Giản Đơn chạy thật nhanh, còn mình 
thì liên tục nghe và gọi điện thoại.

- Nơi này sau này sẽ trở thành khu vực hiện 
đại và đẹp đẽ nhất của Tân Giang - Anh bảo Giản 
Đơn.

Giản Đơn đăm chiêu nhìn về phía trước, 
tâm trạng nặng nề. Là thư ký riêng của Khang 
Kiếm, anh biết hiện giờ sếp Khang sắp rơi vào trận 
sống mái.

Chạy một vòng, chiếc xe lại quay về sân 
Thành ủy.

- Sếp Khang, Thành ủy họp khẩn cấp ở 
phòng họp tầng 10 - Tiểu Ngô chạy tới nói.

- Họp với bên nào thế? - Giản Đơn hỏi.
- Em đã nghe ngóng từ bên thư ký của 

phòng tổ chức, họ nói người dự là lãnh đạo Ủy ban 
Kỷ luật tỉnh - Tiểu Ngô dè dặt nhìn Khang Kiếm.

Trái tim treo lơ lửng quá lâu của Khang 
Kiếm rớt "bịch" một cái, bình ổn hạ cánh. Anh 
cầm bút và sổ ghi chép, rảo bước đi về phía phòng 
họp.

Nếu anh đoán không nhầm, hôm nay tổ 
chuyên án sẽ họp để nói rõ với Thành ủy Tân 
Giang, cũng có nghĩa là công việc của tổ chuyên 
án đã hoàn toàn kết thúc, hôm nay sẽ công bố kết 
quả.

Trong phòng họp, không khí trang 
nghiêm. Ông Nghiêm Lệ - tổ trưởng tổ chuyên án 
của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ngồi ở ghế chủ tọa, sắc 
mặt nghiêm nghị. Ông Tùng Trọng Sơn và thị 
trưởng ngồi hai bên. Những người khác cũng đang 
ngồi ngay ngắn. Các chư hầu đang có mặt tại đây 
đã nhiều năm lăn lộn quan trường, có tình huống 
nào là chưa gặp qua? Nhưng tình thế như thế này 
lại cũng ít gặp, ai nấy đều tỏ vẻ thận trọng.

Khang Kiếm là người vào sau cùng, anh 
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lịch sự gật đầu chào ông Nghiêm Lệ. Ông Nghiêm 
Lệ là cha của Tiểu Tây, từng sống cùng khu tập thể 
với gia đình anh.

Ánh mắt ông Nghiêm Lệ nhìn Khang 
Kiếm thoáng chút ẩn ý sâu xa.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, ông 
Nghiêm Lệ bèn ra hiệu cho ông Tùng Trọng Sơn 
và thị trưởng. Cuộc họp do ông Tùng Trọng Sơn 
chủ trì, ông Nghiêm Lệ phát biểu.

Không khí cuộc họp bỗng chốc ngưng trệ.
Theo tình hình mọi người được biết, trước 

mắt đã song quy sáu người, giám đốc Tống của Sở 
Xây dựng và Chủ nhiệm ban Đấu thầu đã bị 
chuyển sang Viện Kiểm sát lập án, đợi lệnh bắt 
giam. Còn bốn ông chủ của bốn công ty xây dựng, 
sau khi điều tra kết thúc, đã bình an trở về. Tất cả 
mọi người đều len lén nhìn ông Nghiêm Lệ, thầm 
nghĩ phen này Khang Kiếm tránh trời không khỏi 
nắng rồi.

Lục Địch Phi mỉm cười, lấy nắp cốc gạt lá 
trà uống một ngụm rồi lại mỉm cười nhìn mọi 
người, nụ cười hiền hòa, nhã nhặn.

Ông Nghiêm Lệ hắng giọng rồi bắt đầu 
phát biểu, nội dung rất ngắn. Khi ông nói xong, vẻ 
mặt một số người bắt đầu giãn ra, số khác lại 
không tin vào tai mình, hoài nghi không biết ông 
Nghiêm Lệ nói nhầm hay là tai họ nghe nhầm. 
Nhưng dù phản ứng của mọi người thế nào, thì 
ngay sau đó là một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Ông Nghiêm Lệ nói, dưới sự bố trí thống 
nhất của Tỉnh ủy, tổ chuyên án đã tiến hành điều 
tra các cán bộ quan chức Tân Giang. Tổ điều tra 
gồm bảy người, chia làm hai nhóm, trải qua ba 
tháng nỗ lực làm việc đã điều tra được chỉ có vài 
đồng chí có hành vi không đứng đắn, nhận hối lộ, 
mua quan bán tước, hiện giờ đã xử lý, còn phần 
lớn vẫn thanh liêm, thành tích tốt, hy vọng sau này 
không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy.

Từ đầu chí cuối, mặt Khang Kiếm không 
biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm, tổ 
chuyên án đã tới cả ba tháng rồi, trước đó ông 
Khang Vân Lâm vẫn còn tại chức, sao không nói 
gì với anh.

Tiếng vỗ tay ngớt dần, ông Tùng Trọng 
Sơn đứng dậy nói rổn rảng:

- Nếu công tác điều tra đã kết thúc, vậy tối 
nay mọi người có thể thoải mái uống vài chén mà 
không sợ ảnh hưởng đến công việc rồi!

Ông Nghiêm Lệ không từ chối, cười cười 
tỏ ý đồng tình.

- Bí thư Lục của chúng tôi vẫn còn một 
món quà muốn tặng tổ trưởng Nghiêm - Ông Tùng 
Trọng Sơn nói.

- Rượu có thể uống, quà không thể nhận - 
Ông Nghiêm Lệ lắc đầu.

- Tổ trưởng Nghiêm cứ xem là quà gì đã 
rồi hãy quyết định - Ông Tùng Trọng Sơn lấy từ 
phía sau ra một bức tranh chữ, từ từ mở ra.

Ông Nghiêm Lệ tiện tay giữ một góc bức 
tranh chữ, mấy chữ Kiêm giảm cầm tâm, hạo 
nhiên chính khí [Ý nói văn võ song toàn, tính tình 
cương trực] dần dần hiện ra trên trang giấy.

- Bản lĩnh của Địch Phi không mai một 
nhỉ, chữ vẫn đẹp như vậy - Ông Nghiêm Lệ trầm 
trồ tán thưởng.

Lục Địch Phi cười ngượng nghịu:
- Đây là cháu tự bêu xấu trước mặt chú 

Nghiêm thôi, chủ yếu là cháu muốn thể hiện sự tôn 
kính với chú.

Ông Nghiêm Lệ cười lớn:
- Món quà này, tôi nhận!
Cuộc họp kết thúc khi trời đã sắp tối, mọi 

người đều đi thẳng tới nhà ăn của nhà khách 
Thành ủy.

- Thế nào? - Lục Địch Phi và Khang Kiếm 
đi phía sau, Lục Địch Phi vỗ vai Khang Kiếm.

- Còn thế nào nữa, chuẩn bị viết bản kiểm 
điểm chứ sao! - Mặt Khang Kiếm không chút cảm 
xúc - Lĩnh vực tôi quản lý lại xảy ra nhiều chuyện 
như vậy, không thể đổ trách nhiệm cho ai, tôi cũng 
phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo.

Lục Địch Phi cười ha hả:
- Đó chỉ là trên văn bản giấy tờ thôi, sao 

vậy, cậu giúp họ tìm vợ rồi còn muốn giúp họ sinh 
con sao? Bọn họ tự có tay, họ muốn như hối lộ ai 
mà quản được. Cải tạo thành cũ, miếng bánh ngon 
như thế, ai mà chẳng muốn có phần.

- Anh cũng muốn sao? - Khang Kiếm quay 
đầu nhìn Lục Địch Phi.

- Muốn chứ, tôi đâu phải là thánh, tôi mê 
tiền mê gái, thích nhà cao cửa rộng, có điều tôi 
không dám. Khang Kiếm, cậu có muốn không? - 
Anh ta nhìn thẳng Khang Kiếm, trong vẻ khiêu 
khích có thêm vài phần soi mói.

Khang Kiếm đang định nói thì điện thoại 
reo.

Đúng lúc này Lục Địch Phi cũng nhìn thấy 
ông Nghiêm Lệ đang vẫy tay với anh ta, cuộc nói 
chuyện bèn dừng lại.

- Sếp Khang, tôi Hoa Hưng đây! - Số điện 
thoại rất lạ, nhưng vừa cất tiếng là Khang Kiếm đã 
nhận ra ai - Hôm nay trời đẹp, nắng vàng rực rỡ, 
không một gợn mây.

- Vất vả rồi hả? - Khang Kiếm hỏi.
- Mấy trò vặt đó có đáng là gì, tôi lăn lộn 

giang hồ, lưu lạc giữa chính và tà, có tình huống 
nào mà chưa gặp qua. Sếp Khang yên tâm, tôi 
chẳng có tài cán gì, nhưng tuyệt đối đủ nghĩa khí 
với bạn bè.

Khang Kiếm khẽ nhếch một nụ cười rất 
nhạt:

- Tôi đang bận chút việc, hôm nào nói 
chuyện với ông sau.

- Được! - Hoa Hưng cúp điện thoại…

***
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Đứng trong gió rét lạnh lẽo, Khang Kiếm 
không nén được sự ấm áp, nóng bỏng trong lòng. 
Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm trước đây chưa 
từng có, rất muốn hét lên, rất muốn cười.

Mây đen trước mắt đã hoàn toàn tan biến, 
anh lại nhìn thấy muôn dặm nắng vàng phía chân 

trời.
Lúc này, anh nhớ Bạch Nhạn hơn bao giờ 

hết.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bấm điện 

thoại. Bạch Nhạn đang nấu bữa tối. Cắt chỉ xong 
nghỉ ngơi mấy ngày, bỏ đi lớp bông băng, cô cảm 
thấy tay mình đã vô cùng linh hoạt, chỉ muốn vận 
động tay liên hồi.

Tối qua lúc thu xếp hành lý, Liễu Tinh nói:
- Nhạn, tay cậu đã khỏi rồi, bóng đen tâm 

lý cũng không còn nữa, mình về nhà mình thôi.
Lúc nói, ánh mắt cô nàng lẩn tránh.
- Cậu không sợ Giản Đơn lại tới tìm cậu 

sao? - Bạch Nhạn quan tâm hỏi thăm.
- Anh ấy... anh ấy tìm mình làm gì? Giết 

mình? Hay băm vằm mình ra?
Liễu Tinh hai tay chống nạnh, tỏ vẻ cương 

trực phô bày ruột gan, nhưng thật lòng mà nói, lẽ 
nào cô không hề mong đợi được tình cờ gặp gỡ 
Giản Đơn?

Giản Đơn, người không cao, cũng chẳng 
đẹp trai lắm, mặt trông như búp bê, nhưng thích 
cười, có tinh thần hiệp nghĩa, cố chấp trong tình 
yêu. Đêm không ngủ được, cô sẽ không khỏi đem 
Giản Đơn so sánh với Lý Trạch Hạo, chỉ tính riêng 
về sự cố chấp với tình cảm, Giản Đơn đã chiếm ưu 
thế. Nhưng đồng thời Liễu Tinh cũng cảm thán, 
sao số cô lại đen như thế, không gặp được người 
đàn ông nào trước sau như một như vậy?

Bạch Nhạn cười, không giữ Liễu Tinh lại, 
mặc cho cô nàng ra về.

Khi tình yêu tới, có lẽ chúng ta còn chưa 
biết, nhưng những gì nên xảy ra cuối cùng cũng sẽ 
thắng thế như chẻ tre, có ngăn cản cũng không 
ngăn được.

Lòng bàn tay cô có một vết sẹo màu hồng, 
khi đụng vào nước lạnh vẫn hơi nhức. Bạch Nhạn 
cố gắng làm gì cũng dùng nước nóng. Nước trên 
bếp vừa sôi thì điện thoại reo, cô giơ tay lên nên bị 
bỏng nhẹ, vội vàng đưa ngón tay vào trong miệng 
thổi.

- Anh đây! - Giọng Khang Kiếm rất dịu 
dàng, rất ngọt ngào.

- Em nhận ra mà - Bạch Nhạn kẹp điện 
thoại vào tai, đưa tay tắt bếp rồi mở tủ lạnh, lấy 
dưa chuột muối ra.

- Em đang làm gì thế?
- Nấu cơm tối!
- Tối nay anh phải đi xã giao, tiếp lãnh đạo 

của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nên bắt buộc phải uống 
nhiều một chút, em nấu cháo cho anh, xong việc 
anh sẽ qua đó ăn.

Bàn tay mở nồi cháo của Bạch Nhạn 
ngừng lại, đôi mày liễu cau lại rồi từ từ giãn ra, thở 
nhẹ một hơi:

- Đồng chí Khang Kiếm, thân là viên chức 
nhà nước, nguyên tắc làm người tối thiểu là gì?

(tiếp kỳ sau)


