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1971Bạn 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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N
gày nay, những người tham 

gia Medicare có thời gian 

đăng ký mở hàng năm vào 

ngày 15 tháng 10–ngày 7 tháng 12, 

khi đó họ có thể thay đổi các chương 

trình Medicare Advantage. Điều 

quan trọng là xem xét các lựa chọn 

Medicare của quý vị hàng năm vì 

quyền lợi và chi phí của chương trình 

có thể thay đổi theo năm, và quý vị có 

thể tìm được một chương trình khác 

đơn giản hóa trải nghiệm chăm sóc 

sức khỏe của quý vị.

Bước một – Xem xét chương trình 

hiện tại của quý vị … Trước khi bắt 

đầu thời gian đăng ký

Bắt đầu quyết định xem có thay đổi 

c á c  c h ư ơ n g  t r ì n h  M e d i c a r e 

Advantage không bằng cách tìm 

hiểu chi phí, sử dụng và quyền lợi 

hiện tại của quý vị. Bắt đầu bước thứ 

nhất này trước khi bắt đầu thời gian 

đăng ký mở bằng cách trả lời một vài 

câu hỏi:

· Quý vị đang trả bao nhiêu tiền để 

được bảo hiểm? Cộng dồn các khoản 

chi phí bảo hiểm hàng tháng cho bảo 

hiểm hiện tại của quý vị, dù đó là 

Medicare Phần B với chính sách 

Medigap bổ sung, chi phí bao trả 

thuốc Phần D hoặc phí bảo hiểm 

chương trình Medicare Advantage 

hàng tháng của quý vị.

· Chi phí gia tăng mà quý vị đã trả 

cho năm vừa qua là bao nhiêu? Quý 

vị có thể đã thanh toán khoản khấu 

trừ, đồng thanh toán hoặc đồng bảo 

hiểm; hoặc quý vị có thể đã cần các 

dịch vụ y tế không được bao trả theo 

chương trình hiện tại của mình.

· Quý vị có thể cần khoản bao trả 

nào cho năm tới? Nếu sức khỏe của 

quý vị thay đổi hoặc quý vị cho rằng 

trong tương lai quý vị sẽ trải qua thủ 

thuật lớn như thay khớp gối, quý vị 

có thể thanh toán chi phí thực trả bao 

nhiêu?

Bước hai – Hiểu rõ các lựa chọn 

của quý vị

Medicare không phải là một chương 

trình phù hợp cho tất cả. Quý vị có 

những lựa chọn cho từng thời gian 

đăng ký mở. Sau đây là những lựa 

chọn cần xem xét:

· Original Medicare, bao gồm 

Phần A (đối với trường hợp nằm viện 

nội trú, lưu trú tại dưỡng đường 

chuyên môn, chăm sóc cuối đời và 

một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại 

nhà) và Phần B (đối với các dịch vụ 

của bác sĩ nhất định, chăm sóc ngoại 

trú, nguồn tiếp liệu y tế và dịch vụ 

phòng ngừa). Phần A là miễn phí đối 

với hầu hết mọi người, và Phần B có 

một khoản phí bảo hiểm ($134 cho 

hầu hết mọi người vào năm 2018) có 

thể được khấu trừ từ khoản thanh 

toán An Sinh Xã Hội nếu quý vị đang 

nhận.

· Bao trả bổ sung Medigap, hay 

còn gọi là  Bảo Hiểm bổ sung 

Medicare, được thiết kế dành cho 

những người có original Medicare. 

Bảo hiểm tư nhân này bao trả một số 

khoản chi phí thực trả không được 

bao trả theo original Medicare Phần 

A và B, bao gồm một số nghĩa vụ 

đồng bảo hiểm và đồng thanh toán, 

và có thể bao gồm các quyền lợi bổ 

sung như tư cách thành viên trong 

một chương trình thể chất. Có 11 

chương trình Medigap tiêu chuẩn để 

chọn.

·  là Bao trả thuốc kê toa phần D

quyền lợi Medicare được cung cấp 

thông qua nhà cung cấp bảo hiểm tư 

n h â n .  C h ư ơ n g  t r ì n h 

của mỗi nhà cung cấp bảo hiểm có 

danh sách, được gọi là danh mục, 

thuốc riêng của mình mà họ bao trả. 

Danh sách có thể thay đổi hàng năm, 

do đó cần kiểm tra để đảm bảo bất kỳ 

toa thuốc nào mà quý vị hiện đang có 

vẫn sẽ được bao trả nếu quý vị gia 

hạn với cùng chương trình.

· C h ư ơ n g  t r ì n h  M e d i c a r e 

Advantage, hay còn gọi là chương 

trình Phần C, do các nhà cung cấp 

bảo hiểm tư nhân cung cấp và kết 

hợp bao trả cho thời gian nằm viện và 

thăm khám với bác sĩ — và hầu hết 

các chương trình cũng bao trả toa 

thuốc. Ngoài ra, một số chương trình 

cũng có dịch vụ thị giác, thính giác 

và nha khoa, thành viên chương trình 

thể chất, và các quyền lợi phụ khác. 

Quý vị phải đăng ký tham gia bảo 

hiểm Medicare Phần A và B để có 

chương trình Medicare Advantage. 

Quý vị thanh toán phí bảo hiểm Phần 

B tiêu chuẩn của mình, cộng với phí 

bảo hiểm bổ sung có thể mà nhà cung 

cấp bảo hiểm có thể tính phí. 

Bước ba – Nhận trợ giúp nếu quý vị 

cần

Không nghi ngờ rằng việc thay đổi 

chương trình Medicare Advantage 

có thể gây ra sự bối rối. Tuy nhiên, có 

sẵn các nguồn thông tin trực tuyến và 

trực tiếp có thể giúp quý vị hiểu được 

các lựa chọn của mình. Các trường 

hợp này bao gồm:

· S t a t e  H e a l t h  I n s u r a n c e 

Assistance Programs (SHIPs) được 

tài trợ bởi Medicare trong từng tiểu 

bang. Họ hỗ trợ miễn phí cho những 

người thụ hưởng Medicare và gia 

đình cùng người chăm sóc của họ.

· Trang web Medicare Matters 

của National Council on Aging có 

công cụ so sánh để giúp quý vị tìm 

được các chương trình tốt nhất dành 

cho mình.

· Nhà cung cấp bảo hiểm của quý 

vị, nhất là nếu quý vị đã đăng ký 

tham gia chương trình Medicare 

Advantage hoặc bao trả bổ sung 

Medicare, có thể hỗ trợ qua điện 

thoại hoặc cung cấp nguồn thông tin 

trực tuyến để giúp quý vị chọn giữa 

các chương trình sức khỏe và thuốc 

khác nhau. Họ cũng có thể thông tin 

cho quý vị về bất kỳ quyền lợi mới, 

đổi mới nào sẽ được giới thiệu.

Thực hiện theo ba bước này có thể 

giúp quý vị hiểu rõ hơn về các lựa 

chọn của mình và giúp đảm bảo rằng 

chương trình mà quý vị chọn là tốt 

nhất có sẵn dành cho nhu cầu về sức 

khỏe và ngân sách của quý vị. Nhưng 

có lẽ bước quan trọng nhất là chỉ cần 

nhớ khung thời gian đăng ký mở. 

Cũng có một công cụ cho bước này 

— quý vị có thể đăng ký nhận email 

nhắc nhở khi đến lúc bắt đầu thực 

hiện các so sánh của mình, và khi 

thời hạn ngày 7 tháng 12 sắp tới.

Thông tin cơ bản về bảo hiểm sức khỏe

3 bước thay đổi các 
chương trình Medicare Advantage

Thông tin này được cung cấp cho quý vị bởi Amerigroup. Để có một cuộc tư vấn miễn phí về Medicare, vui lòng gọi đến đường dây bằng tiếng Việt 833-953-1765
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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
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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

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

403-1972/1560

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM
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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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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
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* 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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TIN THEÁ GIÔÙI

Hàn Quốc lên kế hoạch 
tăng cường năng lực hoạt động 
ở Bắc Cực

(VN+) - “Chiến lược hành động vì Bắc Cực 
2050” thể hiện quyết tâm của chính phủ Hàn Quốc 
góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm ở khu vực 
này, như đối phó với khủng hoảng khí hậu, bảo vệ 
hệ sinh thái biển.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ 
Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc (MOF) ngày 
30/11 đã báo cáo chính phủ nước này về “Chiến 
lược hành động vì Bắc Cực 2050” nhằm đề ra 
phương hướng hoạt động của Hàn Quốc trong 
trung và dài hạn hướng tới tăng cường năng lực 
hoạt động ở Bắc Cực.

Theo bộ trên, ngoài các hoạt động tập trung 
vào công tác nghiên cứu khoa học, “Chiến lược 
hành động vì Bắc Cực 2050” còn thể hiện quyết 
tâm của chính phủ Hàn Quốc góp phần giải quyết 
các vấn đề nổi cộm ở khu vực này như đối phó với 
khủng hoảng khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái biển Bắc 
Cực; mở rộng hợp tác với các nước và vùng lãnh 
thổ thuộc vòng Bắc Cực; tìm kiếm hoạt động kinh 
tế mới ở Bắc Cực; mở rộng cơ sở hạ tầng và chế độ 
cho các hoạt động để trở thành nước đi đầu về quản 
lý Bắc Cực vào năm 2050.

Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hợp tác 
đa phương để tham gia vào sự phát triển bền vững 
của Bắc Cực

Chính phủ Hàn Quốc dự định trước mắt sẽ 
đầu tư 277,4 tỷ won (233,4 triệu USD), sử dụng tàu 
nghiên cứu phá băng thế hệ mới, vệ tinh Cube và 
trạm quan trắc vĩ độ cao để xây dựng mạng lưới 
quan trắc tổng hợp vòng Bắc Cực cùng đập dữ liệu 
địa cực.

Ngoài ra, căn cứ vào mạng lưới quan trắc 
tổng hợp vòng Bắc Cực và đập dữ liệu địa cực, 
chính phủ Hàn Quốc sẽ thử tái hiện Bắc Băng 
Dương, phát triển công nghệ bảo vệ môi trường và 
hệ sinh thái Bắc Cực như công nghệ giảm nguyên 
nhân gây ô nhiễm biển gồm rác thải biển, bụi mịn...

Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng có 
kế hoạch đi đầu trong các nghiên cứu chung quốc 
tế nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Bắc Cực, 
đồng thời nâng cao năng lực dự báo khí hậu bất 
thường trong nước (như rét tăng cường và mưa lớn 
cục bộ mà nguyên nhân là do biến đổi môi trường ở 
Bắc Cực), hướng tới mục tiêu đến năm 2035 trở 
thành nước phát triển trong lĩnh vực này.

Theo nội dung “Chiến lược hành động vì 
Bắc Cực 2050” của MOF, Hàn Quốc có kế hoạch 
khám phá và thúc đẩy các dự án hợp tác với 8 nước 
cửa ngõ vòng Bắc Cực, trong đó có Mỹ, Nga, Na 
Uy và Đan Mạch; tăng cường hợp tác đa phương 
với Hội đồng Bắc Cực để trở thành nước đối tác về 
Bắc Cực cũng như tham gia vào sự phát triển bền 
vững của Bắc Cực.

Ngoài ra, chiến lược này còn có nội dung 
bồi dưỡng nhân lực chuyên môn trong từng lĩnh 
vực cụ thể như nghiên cứu khoa học, kinh tế-xã hội 
và tuyến đường biển Bắc Cực.

Theo MOF, chính phủ Hàn Quốc sẽ chỉ 
định Viện nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc (KOPRI) 
và trường Đại học Khoa học và Công nghệ (UST) 
phát triển chương trình giảng dạy chuyên về khoa 
học địa cực và mở các môn học liên quan, đồng 
thời xây dựng một chương trình thực tập, trong đó 
các chuyên gia Hàn Quốc tham gia Hội đồng Bắc 
Cực, thúc đẩy có hệ thống chương trình đào tạo 
thực tế về điều hướng Bắc Cực.

Cùng với đó, chính phủ Hàn Quốc cũng có 
kế hoạch xây dựng cơ quan tham vấn chính sách để 
bao quát các hoạt động ở Bắc Cực, tăng cường hoạt 
động đào tạo và quảng bá nhằm nâng cao nhận thức 
của người dân nước này về Bắc Cực.

Mỹ sẽ mở rộng các căn cứ 
quân sự ở đảo Guam và 
Australia

(VN+) - Ngày 29/11, Lầu Năm Góc cho 
biết Mỹ sẽ mở rộng các căn cứ quân sự ở đảo Guam 
và Australia, đồng thời kêu gọi hợp tác với các 
đồng minh và đối tác để đối phó với các mối đe dọa.

Ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công 
bố Báo cáo Đánh giá hoạt động bố trí quân của 
nước này trên toàn cầu (GPR) trong năm 2021.

Dựa trên kết quả đánh giá trong suốt gần 10 
tháng, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ tăng cường 
triển khai quân, nâng cấp và mở rộng các căn cứ 
quân sự ở đảo Guam và Australia, đồng thời kêu 
gọi hợp tác với các nước đồng minh và đối tác để 
đối phó với các mối đe dọa.

Tuyên bố nêu rõ tại khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương, đánh giá hướng tới tăng cường 
hợp tác với các đồng minh và đối tác nhằm thúc 
đẩy các sáng kiến góp phần ổn định khu vực và đối 
phó với các mối đe dọa.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, GPR đánh giá 
hoạt động bố trí quân của nước này trên các khu 
vực chính bên ngoài lãnh thổ, điều chỉnh hoạt động 
bố trí trong ngắn hạn, phân tích các vấn đề chiến 
lược dài hạn.

Liên quan đến Bán đảo Triều Tiên, GPR 
thông qua việc triển khai thường trực phi đội trực 
thăng tấn công luân phiên cùng sở chỉ huy sư đoàn 
pháo binh. Ngoài ra, GPR cho rằng Trung Đông 
vẫn là khu vực cần thay đổi việc bố trí quân liên tục 
và Washington luôn có khả năng triển khai nhanh 
chóng lực lượng tới khu vực này.

Phát biểu với báo giới, quan chức tham gia 
hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc, bà Mara 

Karlin khẳng định Mỹ luôn đảm bảo khả năng sẵn 
sàng và hiện đại hóa các lực lượng.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao khác 
giấu tên cho rằng năm đầu tiên của chính quyền 
Tổng thống Joe Biden không phải là thời điểm để 
tiến hành một sự thay đổi lớn ở cấp độ chiến lược 
đối với việc bố trí quân.

WB lo ngại kinh tế Mỹ 
Latinh khó phục hồi sau đại 
dịch COVID-19

(VN+) - Khoảng một nửa số hộ gia đình 
trong khu vực Mỹ Latinh vẫn không thể phục hồi 
mức thu nhập trước đại dịch, trong khi chỉ 62% dân 
số khu vực trong độ tuổi lao động hiện có việc làm.

Trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng 
Thế giới (WB) cảnh báo về sự suy yếu của nền kinh 
tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe, đặc biệt khi nhiều 
người mất việc làm do đại dịch COVID-19 đã 
không thể gia nhập lại thị trường lao động.

Kết quả một cuộc khảo sát do WB thực 
hiện cho thấy chỉ 62% dân số Mỹ Latinh và Caribe 
trong độ tuổi lao động hiện có việc làm, thấp hơn 
11% so với trước khi đại dịch bùng phát.

Colombia và Brazil là những nước có tỷ lệ 
việc làm thấp nhất khu vực, với mức giảm khoảng 
17% so với thời điểm trước đại dịch. Trong khi đó, 
thị trường lao động Guatemala, Nicaragua và El 
Salvador lại có tín hiệu khả quan.

Ảnh minh họa
Cũng theo kết quả khảo sát của WB, 

khoảng một nửa số hộ gia đình trong khu vực vẫn 
không thể phục hồi mức thu nhập trước đại dịch, 
mặc dù đã nhận được hỗ trợ trực tiếp của chính 
phủ.

Đại dịch COVID-19 cũng làm suy yếu chất 
lượng môi trường lao động tại Mỹ Latinh và 
Caribe. Số lượng các công việc phi chính thức 
đang tăng lên, và số giờ làm việc vẫn ở dưới mức 
trước đại dịch. Những người tham gia khảo sát cho 
biết thu nhập của họ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Các chuyên gia của WB nhận định rằng 
phụ nữ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn 
nam giới trong việc duy trì việc làm hoặc tái gia 
nhập thị trường lao động.

Khảo sát của WB cho thấy phụ nữ không 
chỉ có tỷ lệ mất việc làm cao hơn nam giới mà còn 
phải gánh vác ngày càng nhiều hơn những công 
việc gia đình không công, đặc biệt là việc chăm sóc 
và giám sát các hoạt động giáo dục của trẻ em. 
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Saudi Arabia ngừng các 
chuyến bay trực tiếp từ 14 quốc 
gia châu Phi

(VN+) - Hãng thông tấn SPA dẫn một 
nguồn tin chính thức cho hay Saudi Arabia dừng tất 
cả chuyến bay đến và đi từ Malawi, Zambia, 
Madagascar, Angola, Seychelles, Mauritius và 
Comoros.

Saudi Arabia ngày 28/11 thông báo tạm 
dừng tất cả chuyến bay đến và đi từ 7 quốc gia châu 
Phi do lo ngại sự lây lan của biến thể Omiron mới 
được phát hiện.

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn 
một nguồn tin chính thức từ Bộ Nội vụ nước này 
cho hay 7 quốc gia nói trên bao gồm Malawi, 
Zambia, Madagascar, Angola, Seychelles, 
Mauritius và Comoros.

Trước đó, ngày 27/11, Saudi Arabia cũng 
đã thông báo tạm ngừng tất cả các chuyến bay đến 
và đi từ Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, 
Mozambique, Lesotho và Eswatini do lo ngại về 
biến thể Omiron của virus SARS-CoV-2. Như vậy, 
tổng số quốc gia châu Phi mà Saudi Arabia ngừng 
các chuyền bay đi và đến đã lên tới con số 14.

Đo thân nhiệt cho hành khách tại sân bay 
Riyadh, Saudi Arabia

Theo giới chức Saudi Arabia, người nước 
ngoài sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu đã đến bất kỳ 
nước nào trong 14 quốc gia nói trên trong vòng 14 
ngày trước khi đến vương quốc này. Tính đến ngày 
28/11, Saudi Arabia chưa ghi nhận trường hợp 
nhiễm chủng Omicron.

Trước những diễn biến phức tạp của đại 
dịch COVID-19, đặc biệt là biến thể Omiron mới 
được phát hiện, một số nước trong khu vực Trung 
Đông-Bắc Phi cũng đã quyết định ngừng các 
chuyến bay đi và đến từ các quốc gia ở miền Nam 
châu Phi.

Oman, Các Tiểu vương quốc Arab Thống 
nhất (UAE) và Ai Cập đã tham gia cùng với một 
loạt quốc gia trên thế giới cấm các chuyến bay trực 
tiếp từ 7 quốc gia châu Phi bắt đầu từ ngày 28/11, 
bao gồm Nam Phi, Lesotho, Botswana, 
Zimbabwe, Mozambique, Namibia và Eswatini.

Kuwait cũng đã thông báo tạm ngừng các 
chuyến bay trực tiếp từ 9 quốc gia châu Phi từ ngày 
28/11 do lo ngại biến thể Omicron mới phát hiện ở 
Nam Phi. Các quốc gia này gồm có Nam Phi, 
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, 
Lesotho, Eswatini, Zambia và Malawi.

Liên minh châu Âu triển 
khai máy bay giám sát ở eo biển 
Manche

(VN+) - Các bên đã nhất trí tăng cường hợp 
tác nhằm ngăn chặn các băng nhóm buôn người di 
cư qua tuyến đường biển hẹp nhưng đầy nguy hiểm 
ngăn cách giữa Pháp và Anh này.

Ngày 28/11, Pháp cho biết Cơ quan kiểm 
soát biên giới của Liên minh châu Âu (EU) Frontex 
sẽ triển khai một máy bay hoạt động 24/24 giờ 
hằng ngày ở khu vực eo biển Manche để giúp ngăn 
chặn hoạt động buôn người di cư qua tuyến đường 
biển đầy nguy hiểm này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin 
đưa ra thông báo trên sau cuộc họp giữa ông và các 
bộ trưởng phụ trách vấn đề người di cư của Đức, 
Hà Lan và Bỉ diễn ra tại cảng Calais, miền Bắc 
nước Pháp, vào chiều 28/11, vài ngày sau khi xảy 
ra vụ 27 người di cư thiệt mạng ở eo biển Manche.

Tại cuộc họp này, các bên đã nhất trí tăng 
cường hợp tác nhằm ngăn chặn các băng nhóm 
buôn người di cư qua tuyến đường biển hẹp nhưng 
đầy nguy hiểm ngăn cách giữa Pháp và Anh này. 
Theo đó, Frontex sẽ triển khai một máy bay giám 
sát hoạt động cả ngày lẫn đêm để hỗ trợ cảnh sát 
Pháp, Hà Lan và Bỉ, từ ngày 1/12 tới.

Từ đầu năm đến nay, khoảng 26.000 người 
di cư đã cố vượt qua eo biển Manche từ Pháp sang 
Anh. Các băng nhóm buôn người đã sử dụng Bỉ, 
Hà Lan và Đức làm địa bàn để tổ chức hoạt động 
của chúng. Các băng nhóm này được cho là đưa 
người di cư từ Bỉ đến các khu vực miền Bắc nước 
Pháp, trong khi chúng mua áo phao ở Hà Lan và 
Đức để tránh bị nghi ngờ.

Người di cư được lực lượng chức năng 
Pháp giải cứu tại eo biển Manche và đưa về cảng 
Calais, miền Bắc Pháp

Sau thảm kịch khiến 27 người di cư thiệt 
mạng ở eo biển Manche khi tìm cách từ Pháp tới 
Anh hôm 24/11 vừa qua, căng thẳng leo thang 
trong quan hệ giữa hai nước vốn đang bất đồng về 
các quy tắc thương mại hậu Brexit và quyền đánh 
bắt cá.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin 
tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia một cuộc thảo 
luận nghiêm túc với Anh về các vấn đề liên quan 
đến di cư bất hợp pháp, nhưng sẽ không để chính 
quyền London gây sức ép. Ông Darmanin cho rằng 
“Anh đã rời EU, chứ không rời khỏi thế giới. 

Chúng ta cần phải làm việc nghiêm túc về những 
vấn đề này mà không để chính quyền Anh gây sức 
ép”.

Theo ông, Pháp đã phải xử lý vấn đề người 
di cư bất hợp pháp đến Anh từ 25 năm qua và giờ đã 
đến lúc London phải nhận thức được điều đó.

Ông Darmanin nhấn mạnh nếu những 
người di cư đến Calais, Dunkirk hoặc miền Bắc 
nước Pháp, đó là vì họ bị thu hút bởi chính sách thị 
trường lao động của Anh, nơi mà họ có thể làm việc 
mà không cần bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Ông cho 
rằng nước Anh phải chịu trách nhiệm và xem xét lại 
chính sách này.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã 
gửi thư cho Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất 
5 giải pháp mà hai nước có thể thực hiện để ngăn 
chặn làn sóng người di cư thực hiện các cuộc vượt 
biển đầy nguy hiểm.

Một trong những giải pháp này đề cập đến 
việc đưa những người di cư bất hợp pháp trở lại 
Pháp, điều đã khiến Paris tức giận. Pháp đã đáp trả 
bằng cách hủy lời mời Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti 
Patel tham dự cuộc họp ngày 28/11 nói trên.

Tổng thư ký NATO và Chủ 
tịch EC thăm hai nước khu vực 
Baltic

(VN+) - Ngày 28/11, Tổng Thư ký Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens 
Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula 
von der Leyen đã bắt đầu chuyến thăm chung đến 
Litva và Latvia nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết 
với các đồng minh trong NATO và các quốc gia 
thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực 
Baltic.

Đây cũng được đánh giá là chuyến thăm 
nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác giữa NATO và 
EU.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 
trong chuyến thăm tới Litva, Tổng Thư ký NATO 
Stoltenberg đã thảo luận với Tổng thống Gitanas 
Nauseda và Thủ tướng Ingrida Simonyte của nước 
chủ nhà về những diễn biến tại khu vực biên giới 
của Litva.

Ông Stoltenberg đánh giá hợp tác giữa 
NATO và EU là vấn đề mang tính cốt lõi vì cuộc 
khủng hoảng di cư hiện nay ảnh hưởng tới cả EU và 
NATO.

Ông cho biết các bên đã thảo luận về những 
biện pháp tăng cường hợp tác, trong đó có việc 
thông qua tuyên bố chung mới NATO-EU.

Đồng quan điểm trên, bà von der Leyen 
cũng khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác 
giữa EU và NATO.

Tại Latvia, Tổng Thư ký NATO 
Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der 
Leyen đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ 
nhà Krisjanis Karins.

Ông Stoltenberg tiếp tục nhấn mạnh cam 
kết của NATO ối với an ninh của Latvia, thể hiện đ
qua sự hiện diện các nhóm tác chiến đa quốc gia 
của NATO tại Adazi (Latvia).
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Trong khi đó, bà Von der Leyen thông báo 
EU đã quyết định tăng gấp 3 mức tài trợ lên 200 
triệu euro (226 triệu USD) để hỗ trợ việc quản lý 
biên giới ở Latvia, Litva và Ba Lan cho năm 2021 
và 2022.

Số tiền này sẽ được sử dụng cho các 
phương tiện tuần tra và giám sát điện tử, trong đó 
có cả thiết bị bay không người lái.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen

Theo kế hoạch, ngày 29/11, ông 
Stoltenberg sẽ thăm nhóm tác chiến NATO do 
Canada chỉ huy tại Adazi. Đây là một trong 4 nhóm 
tác chiến đa quốc gia của NATO triển khai tại khu 
vực Baltic và Ba Lan.

Ngoài ra, trong chuyến thăm chung này, 
Tổng Thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu 
cũng sẽ tham dự các hội nghị về các thách thức hỗn 
hợp hiện nay, do Trung tâm đối phó với các mối đe 
dọa hỗn hợp của EU tại Helsinki (Phần Lan) và 
Trung tâm hợp tác phòng thủ không gian mạng của 
NATO tại Tallinn (Estonia) chủ trì.

Trong khi đó, các ngoại trưởng NATO 
cũng sẽ nhóm họp tại Riga (Latvia) trong hai ngày 
30/11 và 1/12 để thảo luận các vấn đề liên quan đến 
những thách thức an ninh đang gây căng thẳng hiện 
nay tại khu vực cùng nhiều vấn đề khác.

Eurozone chuẩn bị tốt hơn 
để ứng phó làn sóng lây nhiễm 
COVID-19 mới

(VN+) - Chủ tịch ECB cho rằng biến thể 
Omicron là một mối lo ngại đối với đà phục hồi 
kinh tế của Eurozone trong năm 2022, nhưng bà tin 
tưởng khu vực này đã có kinh nghiệm ứng phó.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu 
(ECB) Christine Lagarde ngày 28/11 cho rằng Khu 
vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã được chuẩn 
bị tốt hơn để ứng phó với tác động kinh tế do làn 
sóng lây nhiễm COVID-19 mới hay biến thể 
Omicron.

Một số nước châu Âu đã thực hiện các biện 
pháp hạn chế do sự gia tăng số ca nhiễm COVID-
19. Biến thể mới Omicron được phát hiện tại Nam 
Phi vào ngày 26/11 và đã nhanh chóng lây lan tại 
châu Âu.

Bà Lagarde nói đó là một mối lo ngại đối 
với đà phục hồi kinh tế của Eurozone trong năm 
2022, nhưng bà tin rằng khu vực này đã có kinh 
nghiệm ứng phó.

Các nước đều đã được chuẩn bị tốt hơn để 

phản ứng trước nguy cơ của làn sóng dịch thứ năm 
hay biến thể Omicron.

Theo bà Lagarde, cuộc khủng hoảng đã cho 
thấy rằng dịch không có biên giới và tất cả chỉ được 
bảo vệ khi đều được tiêm chủng.

Trước đó, vào ngày 19/11, bà Lagarde nhận 
định lạm phát tại Eurozone sẽ giảm dần, ECB 
không nên vội siết chặt chính sách siết chặt tiền tệ 
do điều này có nguy cơ chặn đứng đà phục hồi của 
kinh tế.

Cụ thể, chi phí năng lượng tăng cao đã 
khiến lạm phát của Eurozone trong tháng 10/2021 
tăng lên 4,1%.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu 
(ECB) Christine Lagarde

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến 
nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu khi kinh tế 
mở lại, lạm phát nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì ở 
mức cao hơn so với mục tiêu mà ECB đề ra cho 
năm tới là 2%.

Nhật Bản tái áp đặt lệnh 
cấm nhập cảnh đối với người 
nước ngoài

(VN+) - Thủ tướng Kishida Fumio cho biết 
quyết định cấm nhập cảnh đối với người nước 
ngoài được đưa ra nhằm “tránh kịch bản xấu nhất,” 
đồng thời nói rõ đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Ngày 29/11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida 
Fumio cho biết nước này sẽ tái áp đặt biện pháp hạn 
chế nhập cảnh đối với người nước ngoài bắt đầu từ 
ngày 30/11, trong bối cảnh gia tăng quan ngại về 
biến thể Omicron phát hiện lần đầu tại Nam Phi.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Kishida cho 
biết quyết định trên được đưa ra nhằm “tránh kịch 
bản xấu nhất,” đồng thời nói rõ đây chỉ là biện pháp 
tạm thời cho đến khi có thông tin rõ ràng về biến 
thể Omicron.

Quy định hạn chế nhập cảnh được áp dụng 
với những người nước ngoài nhập cảnh lần đầu. 
Trong khi đó, công dân Nhật Bản và người nước 
ngoài thường trú tại nước này sau khi trở về từ 9 
quốc gia châu Phi gồm Botswana, Eswatini, 
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam 
Phi, Zambia và Zimbabwe cùng 14 quốc gia và 
vùng lãnh thổ khác sẽ buộc phải cách ly 10 ngày tại 
cơ sở cách ly cho chính phủ chỉ định. Tuy nhiên, 
Thủ tướng Kishida không nêu chi tiết về 14 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trong danh sách này.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh 

Nhật Bản ngày 8/11 vừa nới lỏng lệnh cấm nhập 
cảnh đối với người nước ngoài, cho phép doanh 
nhân, sinh viên và lao động có tay nghề vào nước 
này với điều kiện tổ chức, cơ quan nơi tiếp nhận họ 
phải giám sát hoạt động di chuyển của những 
người này.

Nhật Bản cũng vừa mới đình chỉ lệnh miễn 
trừ hạn chế nhập cảnh đối với những người từng 
đến một trong số 9 quốc gia châu Phi trên.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Kishida cũng 
thông báo một người vừa trở về từ Namibia đã có 
kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-
CoV-2 và giới chức Nhật Bản đang xác định liệu 
người này có mắc biến thể Omicron hay không.

Dự kiến, kết quả xét nghiệm sẽ có sau từ 4-
5 ngày. Trong bối cảnh biến thể Omicron đã bắt đầu 
xuất hiện tại nhiều nước trong khi chưa rõ mức độ 
hiệu quả của các vaccine hiện có đối với biến thể 
này, Thủ tướng Kishida nêu rõ Nhật Bản sẽ triển 
khai tiêm mũi tăng cường vào tuần này đúng như 
kế hoạch, đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình 
hình.

Australia dừng nhập cảnh 
với sinh viên quốc tế và lao 
động nước ngoài

(VN+) - Chính phủ Australia ngày 29/11 
quyết định tạm dừng việc nới lỏng các hạn chế biên 
giới theo kế hoạch đối với sinh viên quốc tế và 
những người có thị thực đủ điều kiện khác cho đến 
ngày 15 tháng 12 để có thêm thời gian thu thập 
thông tin về biến thể Omicron mới của virus 
SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19.

Đồng thời, Australia cũng sẽ trì hoãn việc 
mở cửa trở lại đối với du khách từ Nhật Bản và Hàn 
Quốc cho đến ngày 15/12.

Trong một thông báo phát đi chiều ngày 
29/11, Ủy ban An ninh Quốc gia cho biết quyết 
định tạm dừng kế hoạch trên là để các nhà chức 
trách Australia có thêm thời gian thu thập thông tin 
cần thiết về biến thể Omicron, mức độ nghiêm 
trọng và khả năng lây nhiễm cũng như hiệu quả của 
vaccine đối với biến thể mới này của virus SARS-
CoV-2.

Theo kế hoạch được công bố từ đầu tháng, 
Australia sẽ mở cửa trở lại cho sinh viên quốc tế, 
người lao động nước ngoài có tay nghề cao và một 
số nhóm người nước ngoài khác có thị thực đủ điều 
kiện nhập cảnh từ ngày 1/12.

Như vậy, với thông báo trên, cho đến ngày 
15/12, Australia sẽ chỉ cho phép nhập cảnh đối với 
công dân Australia, người có thị thực thường trú và 
thành viên gia đình đã được tiêm phòng đầy đủ, 
cũng như những du khách “làn xanh” được tiêm 
phòng đầy đủ từ New Zealand và Singapore, và các 
trường hợp được miễn trừ.

Hiện hai bang New South Wales và 
Victoria của Australia yêu cầu tất cả người dân 
Australia trở về từ nước ngoài phải cách ly trong 72 
giờ, trong khi các bang khác yêu cầu thời gian cách 
ly là 14 ngày để ối phó với biến thể virus SARS- đ
CoV-2 mới.
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Anh tái bố trí sư đoàn thiết 
giáp ở căn cứ NATO tại Đức

(VN+) - Kế hoạch đưa thiết giáp của Anh 
trở lại Đức là một phần trong cuộc cải tổ, theo đó 
lực lượng lục quân Anh sẽ được tinh gọn lại, cắt 
giảm 9.000 quân xuống chỉ còn 73.000 quân trong 
vòng 4 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại London, 
quân đội Anh sẽ tái bố trí hàng trăm xe thiết giáp tại 
Đức, chỉ sau hơn một năm rút khỏi nước này.

Ngày 25/11, chính phủ Anh ra thông báo về 
việc căn cứ của NATO tại Sennelager, gần thành 
phố Paderborn của Đức, sẽ trở thành một trong ba 
“trung tâm trên bộ” mới cho quân đội Anh, cùng 
với hai căn cứ ở Oman và Kenya.

Đây là một phần trong kế hoạch được mô tả 
là tái cơ cấu “triệt để” các lực lượng trên bộ của 
Anh.

Trong thông báo, Trung tướng Ralph 
Wooddisse, Chỉ huy lực lượng tác chiến Lục quân 
Anh cho biết: “Chúng tôi đang huy động một số 
lượng đáng kể xe bọc thép của mình để có thể đáp 
ứng nhu cầu triển khai nhanh ở châu Âu”.

Lực lượng thiết giáp thuộc Lục quân Anh
Dù số lượng chính xác xe tăng và xe bọc 

thép được tái triển khai tại căn cứ của NATO tại 
Sennelager vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo một 
quan chức chính phủ, quân đội Anh dự kiến bố trí 
hàng trăm xe tăng và xe bọc thép tại đây.

Kế hoạch đưa thiết giáp của Anh trở lại Đức 
là một phần trong cuộc cải tổ của quân đội Anh - 
nội dung đã được xác định trong Đánh giá Tổng 
hợp về Quốc phòng-An ninh-Phát triển-Ngoại 
giao và Sách Trắng Quốc phòng đưa ra vào tháng 3 
năm nay, theo đó lực lượng lục quân Anh sẽ được 
tinh gọn lại, cắt giảm 9.000 quân xuống chỉ còn 
73.000 quân trong vòng 4 năm tới.

Việc cắt giảm này đã bị Chủ tịch Ủy ban 
Quốc phòng Hạ viện Tobias Ellwood chỉ trích 
nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace 
khẳng định, việc tái cơ cấu được thiết kế để 
“chuyển đổi quân đội thành một lực lượng bền bỉ, 
có tính tích hợp cao, hiệu quả và nhanh nhẹn hơn”.

Lục quân Anh sẽ “gọn gàng hơn nhưng 
hiệu quả hơn” khi thành lập một “trung đoàn đặc 
nhiệm” mới với 1.200 quân.

Trung đoàn đặc nhiệm mới sẽ tham gia 
phối hợp với các lực lượng ở nước ngoài và tập 
trung vào các hoạt động chống nổi dậy ở các khu 

vực như Đông Phi.

Sáng kiến giúp giải quyết 
vấn đề nổi cộm toàn cầu của 
Tổng thống Azerbaijan

(DT) - Mạng lưới nghị viện của Phong trào 
Không liên kết (NAM) đã được thành lập theo sáng 
kiến của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, hứa 
hẹn mang lại nền tảng giải quyết các vấn đề nổi 
cộm trên thế giới.

Theo tờ Trend, Phong trào Không liên kết 
đã thành lập mạng lưới nghị viện theo sáng kiến 
của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Cụ thể, cuộc họp sáng lập Mạng lưới nghị 
viện của Phong trào Không liên kết đã được tổ 
chức tại Madrid (Tây Ban Nha) trong khuôn khổ 
Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 
143 diễn ra vào ngày 28/11.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội 
Azerbaijan Sahiba Gafarova cho rằng, Mạng lưới 
Nghị viện Phong trào Không liên kết có thể đóng 
vai trò là nền tảng cho sự phát triển hợp tác giữa 
nghị viện các nước thành viên của tổ chức.

Theo bà Gafarova, Mạng lưới Nghị viện 
Phong trào Không liên kết sẽ cho phép các bên trao 
đổi kinh nghiệm và sẽ đóng vai trò là một diễn đàn, 
góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm.

Cuộc họp tiếp theo của Mạng lưới Nghị 
viện sẽ được tổ chức tại thủ đô Baku của 
Azerbaijan. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ 
Mustafa Sentop cho rằng Phong trào Không liên 
kết đã tồn tại 60 năm và thống nhất 120 quốc gia, có 
tiềm năng vô cùng to lớn trong việc đảm bảo công 
lý và hòa bình quốc tế.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev 
Ông bày tỏ tin tưởng rằng các bước được 

thực hiện để thúc đẩy các nguyên tắc của Phong 
trào Không liên kết trong nhiệm kỳ tổng thống của 
Azerbaijan sẽ củng cố tổ chức này.

Kết thúc cuộc họp, Tuyên bố Madrid về 
việc thành lập Mạng lưới nghị viện của Phong trào 
Không liên kết đã được thông qua.

Nga quan ngại về các cuộc 
tập trận gần biên giới nước này

(VN+) - Ông Putin cho biết Nga cũng sẽ 
phải huy động những loại vũ khí nếu có bất kỳ một 
hệ thống tấn công nào được triển khai đến Ukraine, 

ví dụ như một loại vũ khí siêu thanh.
Ngày 30/11, Tổng thống Nga Vladimir 

Putin cho biết Nga sẽ buộc phải hành động nếu Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vượt 
quan “lằn ranh đỏ” mà Moskva đặt ra, đồng thời 
thời bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận quân sự 
gần biên giới với nước này.

Phát biểu tại một Diễn đàn đầu tư ở 
Moskva, ông Putin bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt 
được nhận thức chung về vấn đề này nhưng đặc 
biệt lưu ý NATO cần cân nhắc những quan ngại của 
Nga về mối liên hệ an ninh với Ukraine.

Tổng thống Nga cũng cho biết nước này 
vừa thử nghiệm thành công một loại tên lửa siêu 
thanh phóng trên biển và dự kiến đưa vào sử dụng 
trong đầu năm tới. Vũ khí này có tốc độ bay gấp 9 
lần tốc độ âm thanh.

Giữa tháng 11 vừa qua, Tổng thống 
Vladimir Putin cũng khẳng định việc NATO tập 
trận quân sự ngoài kế hoạch ở Biển Đen là “thách 
thức nghiêm trọng” đối với an ninh quân sự của 
Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine thông 

báo lực lượng hải quân nước này đã có cuộc tập 
trận ở Biển Đen với các lực lượng hải quân của 3 
quốc gia thành viên NATO bao gồm: Mỹ, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Romania, với sự tham gia của 7 tàu chiến.

Mỹ: Nổ súng tại trường học 
ở bang Michigan làm 3 học sinh 
thiệt mạng

(VN+) - Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 
là học sinh của trường và thu giữ một khẩu súng 
đồng thời cho rằng không còn nghi phạm nào khác.

Cảnh sát Mỹ ngày 30/11 cho biết đã bắt giữ 
nghi phạm là học sinh 15 tuổi trong vụ nổ súng tại 
một trường trung học gần thành phố Detroit, bang 
Michigan.

Vụ nổ súng làm ít nhất 3 học sinh thiệt 
mạng và 6 người bị thương, trong đó có một giáo 
viên. Thông báo của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt 
Oakland cho biết cảnh sát đã có mặt tại hiện trường 
vào 12h55 ngày 30/11 (theo giờ địa phương) sau vụ 
nổ súng tại trường học của thị trấn Oxford.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là học 
sinh của trường và thu giữ một khẩu súng đồng thời 
cho rằng không còn nghi phạm nào khác.
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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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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Người đàn ông Ireland "bỏ 
hết" để đến Sài Gòn định cư 
theo cô gái Việt

Anh đúng kiểu người đàn ông trong 
mơ của mình với chiều cao 1m88 
vượt trội. Sau đó anh mời mình ăn 

uống và rủ đi bar chơi - cô gái kể.

Có những cuộc gặp gỡ tưởng như định 
mệnh sắp đặt. Hai người không quen biết, chưa 
từng có ý niệm lấy người ngoại quốc lại nảy sinh 
tình cảm, yêu nhau rồi kết hôn. Câu chuyện bất ngờ 
khiến bất cứ ai biết được cũng phải xuýt xoa hết cả.

Quyết định lớn ngay lần đầu gặp nhau
Lan và David Travers là những người có 

cuộc gặp gỡ định mệnh đó. Mọi chuyện xảy đến 
cách đây 5 năm, khi David - người đàn ông Ireland 
qua Việt Nam dự đám cưới bạn kết hợp với du lịch.

Lan tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP. 
Hồ Chí Minh. Cô thuộc tuýp người có cá tính 
mạnh, suy nghĩ phóng khoáng, hiện đại. Cô gặp 
David trong một quán cà phê tại Quận 1, TP HCM.

Lan kể: "Hôm đó mình đi học DJ xong xuôi 
thì chạy tìm chỗ ăn và ngồi ở quán cà phê ngay 
Quận 1. Lúc đó quán vắng lắm, David tiến đến làm 
quen. Sau câu nói “Hi” từ anh thì mình gần như bị 
trúng tiếng sét ái tình luôn. Thật bất ngờ nhưng đó 
là sự thật. Anh đúng kiểu người đàn ông trong mơ 
của mình với chiều cao 1m88 vượt trội. Sau đó anh 
mời mình ăn uống và rủ đi bar chơi".

Đêm đó, Lan đã nhanh chóng cùng người 
bạn mới quen đi vài quán bar ở Sài Gòn. Đến 3 giờ 
sáng, David bắt taxi cho Lan đi về. Trong cuộc trò 
chuyện với nhau, Lan được biết tuần sau David sẽ 
quay về Ireland. Sau một hồi trao đổi, Lan quyết 
định theo David về khách sạn.

Tình yêu sét đánh khiến cho cặp đôi có 
hứng thú với nhau vô cùng nhanh chóng. Ngày 
hôm sau, họ đã là một đôi. Lan dẫn David đi chơi 
Mũi Né và vi vu ở đó cho đến khi người đàn ông 
này về nước.

"Trước khi anh ấy về thì hứa với mình là sẽ 
dẫn mình đi Thái Lan chơi. Thật sự mình cũng 
không ngờ kiếm được người yêu một cách đột ngột 

và bất ngờ như vậy đấy. Về nước, ngày nào anh 
cũng nhắn tin nói chuyện và xin nghỉ việc đi du lịch 
Thái Lan như đã hẹn. Anh cũng book vé cho mình 
để sang Thái Lan chơi cùng. Bọn mình ở đó suốt 2 
tháng, thăm thú các đảo của Thái Lan", Lan chia sẻ 
thêm.

Ở Thái, lần đầu tiên cả hai nói câu "I love 
you" với nhau. Mối quan hệ cũng càng trở nên 
thắm thiết hơn. Sau 2 tháng, David muốn dẫn Lan 
bay sang Ireland để ra mắt gia đình. Anh rất nghiêm 
túc với mối quan hệ với cô.

Lan nhớ lại: "Anh không biết người Việt 
Nam muốn sang châu Âu thì phải xin visa rồi lo thủ 
tục. Anh cứ nghĩ bay sang Ireland cũng như bay 
qua Thái Lan vậy. Mình giải thích để anh hiểu rõ 
ràng hơn. Rất nhanh chóng, anh quyết định bỏ hết, 
chuyển đến Việt Nam sinh sống, kiếm việc mới để 
có thể ở bên mình".

Những việc làm của David khiến Lan thật 
sự tin rằng anh rất nghiêm túc và tính chuyện lâu 
dài với mình. Lan rất bất ngờ bởi cô chưa từng nghĩ 
sẽ cưới trai Tây. David cũng chưa từng có một cô 
bạn gái châu Á nào cả. 

Thế nhưng tình cảm thì chẳng ai nói trước 
được, David xác định rằng cô gái Việt Nam nhỏ 
nhắn này sẽ là vợ tương lai.

Khi biết Lan có bạn trai Tây, mẹ cô phản 
đối rất gay gắt.

"Mẹ mình nghĩ rằng David chỉ yêu chơi 
qua đường. Bà sợ mình yêu trai Tây thì hàng xóm, 
họ hàng biết cả, sau này lỡ anh ấy bỏ thì xấu hổ 
lắm. Mẹ cũng sợ mình qua bên đó khó về Việt Nam. 
Ban đầu, mẹ không thèm gặp anh ấy đâu.

Mình năn nỉ hết lời mới xuống nhà gặp. Sau 
đó gặp xong thấy chồng mình cao to, đẹp trai quá 
lại càng lo, bảo luôn: “Trời, nó đẹp vậy chắc được 
1 tháng nó bỏ rồi nó về nước thôi con ơi”. Thế 
nhưng anh dần dần chứng minh cho mẹ thấy rằng 
những quyết định của anh hoàn toàn nghiêm túc", 
Lan kể.

Sau này, David lo xong thủ tục thì chuyển 
đến Việt Nam định cư. Anh cũng có công việc mới. 
Lan chuyển đến sống với bạn trai.

"Hai đứa cãi nhau nhiều lắm vì bất đồng 
quan điểm. Cả hai đều nóng tính nhưng anh luôn là 
người làm lành, luôn ôm và nói yêu mình nhiều như 
thế nào. Anh không bao giờ bỏ đi lúc cãi nhau, 
không bao giờ để mình nghi ngờ điều gì, đi đâu 
cũng muốn dẫn mình theo luôn đó. Năm 2018 mình 
bị ngã xe gãy chân, đi đâu là anh bế như bế con vậy. 
Mình đau khóc là anh cũng khóc theo luôn.

Anh đi làm về là vào bếp nấu nướng cho 
mình, cả ngày cứ làm việc quần quật như vậy. Đến 
sinh nhật mình, vì gãy chân nên nằm nhà chẳng tổ 
chức được ở đâu nhưng mình cũng hí hửng đợi quà 
lắm. Khi anh về, anh lôi cái hộp và lấy nhẫn kim 
cương ra cầu hôn.

Lúc anh hỏi: “Em làm vợ anh nhé?” mình 
bật khóc luôn và đồng ý".

Sau 3 năm bên nhau, David đã cầu hôn Lan, 
muốn cho cô một danh phận chính thức. Sau khi cô 
khỏi chân, cả hai quyết định đi đăng ký kết hôn.

5 năm bên nhau vẫn luôn là tuần trăng 
mật

Đám cưới cũng được tổ chức ngay sau đó. 
Lan và David quyết định tổ chức lễ kết hôn ở Mũi 
Né, đó là nơi cả hai có chuyến du lịch đầu tiên cùng 
nhau. Đầu năm ngoái, họ tổ chức tại Ireland.

"Đợt bố mẹ chồng qua Việt Nam lại trùng 
với thời gian mình bị gãy chân nên cũng không đi 
chơi cùng ông bà được. Biết hai đứa mình sắp cưới 
nhau, bố mẹ chồng mình bất ngờ lắm còn bảo luôn 
rằng Dave (cách gọi thân mật) không thích mối 
quan hệ trói buộc nào mà giờ lại lấy vợ.

Tuy nhiên bố mẹ chồng mình vui lắm, lên kế 
hoạch cho đám cưới rất chu toàn. Lúc quay về 
Ireland rồi ông bà vẫn video call với mình rất 
nhiều để lo cho đám cưới", Lan chia sẻ thêm.

Hiện tại, hai người đã chính thức trở thành 
vợ chồng được hơn 2 năm. Họ vẫn luôn luôn có 
cuộc sống ngọt ngào, lãng mạn.

Lan tiết lộ: "5 năm bên nhau rồi nhưng 
mình vẫn có cảm giác như trong giai đoạn trăng 
mật. Ngày nào chồng cũng nói I love you và hôn vợ. 
Hôm đám cưới ở Mũi Né, thời tiết đẹp và lãng mạn 
nên hai vợ chồng đều khóc.

Chồng mình còn làm tặng vợ một bài thơ 
mà khóc quá nên đọc tiếng được tiếng mất. Chồng 
mình hay viết lên bàn, lên giường câu I love you để 
vợ đọc được. Anh cũng khắc tên hai đứa kèm theo 
trái tim lên mấy đồ trong nhà, dễ thương lắm".

Họ vẫn đang tận hưởng cuộc sống ở Việt 
Nam. Lan không đi làm nên David là người nuôi vợ 
hoàn toàn. Chính Lan đã thay đổi suy nghĩ của 
chồng khi cả hai bắt đầu ở với nhau.

"Ngày xưa khi anh còn yêu bạn gái bên 
Ireland thì cả hai chia sẻ mọi chi phí. Còn ở đây 
chồng mình nuôi vợ, lo toan tất cả. Ban đầu anh ấy 
biết chuyện đàn ông Việt Nam thường lo cho vợ thì 
sốc lắm nhưng giờ lại quen rồi đó.

Anh ấy sống ở Việt Nam, gần người nhà 
mình nên thi thoảng cũng đi đám giỗ hay đám cưới 
gì đó nhưng khổ cái anh không ăn được đồ ăn Việt 
Nam nhiều. Anh thích văn hóa Việt lắm, thích đi 
chùa chụp hình rồi học tiếng Việt. Anh thích ở đây 
và chưa có ý định quay về Ireland", Lan chia sẻ 
thêm.

Nói đến chuyện làm dâu hay sinh sống với 
nhà chồng, người phụ nữ này cũng không ngại 
ngần tiết lộ rằng gần như bố mẹ chồng chẳng áp đặt 
với cô bất cứ điều gì. Họ vô cùng thoải mái và luôn 
mong con cái được vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Lan kể: "Hồi mình qua Ireland để làm đám 
cưới, hai vợ chồng ở khách sạn luôn. Hai đứa 
thường xuyên qua nhà bố mẹ chồng chơi nhưng 
không ở lại bởi bọn mình đi chơi, đi thăm bạn bè, 
họ hàng nhiều lúc về trễ nên ở khách sạn cho thoải 
mái. Bố mẹ chồng đồng ý hết, chỉ cần David vui là 
họ cũng vui rồi".

Vậy mới nói, những cuộc gặp gỡ định 
mệnh đôi khi tạo nên niềm vui cho những cặp đôi. 
Chúc mừng Lan và hạnh phúc bất ngờ của mình 
nhé! ■ 
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Hội chứng quái gở biến 
con người trở thành “thiên tài”

Chứng bệnh lạ này khiến một người 
bình thường sau khi bị chấn thương 
não lại trở thành thiên tài toán học 

có 1 không 2. 

Stephen Wiltshire có thể vẽ mọi cảnh tượng 
chỉ với một lần nhìn qua

Chỉ sau một chấn thương ở đầu, một người 
bình thường như Padgett bỗng nhiên trở thành một 
con người hoàn toàn khác. Điều này được các nhà 
khoa học lý giải bằng một hội chứng bệnh kỳ lạ, mà 
người mắc phải có được khả năng chói sáng trên 
một lĩnh vực nhưng phải trả một cái giá không hề 
nhỏ.

Những thiên tài kỳ lạ
Jason Padgett là một nhân viên bán đồ nội 

thất ở Tacoma, Washington. Anh rất ít quan tâm 
đến khoa học, nghiên cứu hay phát triển khả năng 
suy luận và không hề có hứng thú đối với toán học 
phức tạp hay các khái niệm vật lý.

Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi sau một 
đêm, Padgett bất ngờ bị hai người tấn công. Anh bị 
đánh mạnh vào đầu trong khi cố gắng chạy thoát. 

Padgett đã bị bỏ lại trên đường nhưng may 
mắn thay, một người tốt bụng đã đưa anh vào bệnh 
viện. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương, 
đặc biệt là một quả thận bị xuất huyết, não có dấu 
hiệu bị tổn thương. 

Padgett được xuất viện ít tuần sau đó 
nhưng khi trở về nhà, mọi người trong gia đình 
không thể nhận ra Padgett. Từ một người năng 
động và khỏe mạnh anh rơi vào tình trạng bị suy 
nhược nặng, xa lánh mọi thứ, dễ nóng giận, bướng 
bỉnh và tỏ ra sợ hãi khi ở chỗ đông người.

Cũng trong thời gian này, Padgett nhận ra 
cách nhìn của mình với mọi sự vật thay đổi hoàn 
toàn. Anh có thể phân tích kết cấu từng sự vật và 
nhìn thấy được những đặc điểm, sự kết nối giữa 
chúng. 

Padgett mô tả khả năng của mình “giống 
như một chiếc máy chụp ảnh ghi lại tất cả các thời 
gian và nối chúng thành một đoạn video chi tiết”. 
Hay trong một phỏng vấn khác anh chia sẻ: “Sau 
tai nạn, tôi thấy hình học và các phương trình góc ở 
khắp mọi nơi trong cuộc sống - từ hình dáng của 
một đường cong hay phương trình hình xoắn ốc”.

Với khả năng này, Padgett có thể vẽ được 
các cấu trúc hình học đáng kinh ngạc. Anh bắt đầu 
vẽ vòng tròn làm bằng những hình tam giác nhỏ 
ghép lại giúp giải mã khái niệm của số Pi, tỷ lệ chu 
vi của một vòng tròn với đường kính của nó. 

Từ đây, Padgett say mê vẽ các mô hình toán 
học phức tạp, nhưng anh không có đào tạo chính 
quy để hiểu được những thứ mà mình vẽ ra. Một 
ngày nọ, một nhà vật lý tình cờ phát hiện những bản 
vẽ của Padgett trong một trung tâm mua sắm. 

Ông rất kinh ngạc, hào hứng và thuyết phục 
Padgett hãy theo đuổi ngành toán học. Hiện tại, 
Padgett đã là một nhà nghiên cứu ưu tú ở trường đại 
học và cho ra đời nhiều lý luận toán học rất xuất 
sắc.

Trước trường hợp của Padgett, khoa học 
thế giới cũng đã từng chứng kiến nhiều thiên tài 
mang trong mình hội chứng lạ lùng này. Điển hình 
là Kim Peek - một người mắc bệnh tự kỷ. 

Kim Peek gặp khó khăn với vấn đề hiểu 
thực tế, thích nghi với cuộc sống. Tuy nhiên, ông 
lại có một trí nhớ tuyệt vời khi có thể đọc và nhớ hết 
hàng ngàn quyển sách, nhớ vanh vách các mã điện 
thoại vùng, tên đường cao tốc, tên nhà lãnh đạo thế 
giới hay những chuyện lạ về địa lý, thể thao, phim 
ảnh, văn học - lịch sử nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó cũng cần nhắc đến “máy ảnh 
sống” - Stephen Wiltshire. Anh được biết đến với 
khả năng vẽ lại chi tiết một cảnh quan với những tỉ 
lệ khác nhau sau khi nhìn thấy một lần. 

Tác phẩm của anh đã trở nên phổ biến trên 
toàn thế giới nhưng ít ai biết rằng, năm 3 tuổi anh 
đã bị một chấn thương ở đầu dẫn đến khả năng giao 
tiếp, suy nghĩ kém hơn người bình thường.

Hay phải kể đến James Henry Pullen - một 
thiên tài thiết kế tàu thuyền. Ông sinh năm 1835 và 
được phát hiện mang trong mình chứng bệnh bại 
não năm 7 tuổi. 

Ở tuổi 15, Henry không thể suy nghĩ hay tự 
mình giải quyết những công việc sinh hoạt bình 
thường. Tuy nhiên, Henry lại là một thiên tài thiết 
kế, ông cho ra đời nhiều mô hình tàu thuyền mới lạ 
và là tiền đề cho nghệ thuật xây dựng tàu thuyền 
hiện đại.

Hội chứng này vô tình đặt ra một câu hỏi 
cho các nhà khoa học, phải chăng trong chúng ta 
đều có khả năng trở thành thiên tài, nhưng để kích 
hoạt được nó phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt.

Giải mã hội chứng kỳ lạ
Berit Brogaard - giáo sư tại ĐH Miami 

(Florida) đã cùng các đồng nghiệp nghiên cứu hiện 
tượng kỳ lạ này. Họ quét não Padgett với hình ảnh 
được truyền ra máy tính ngoài để so sánh với não 
của một người bình thường.

Hình ảnh cho thấy lưu lượng máu và oxy 
trong não của Padgett cao hơn người thường nhiều 
lần. Kết quả quét còn khiến các nhà khoa học ngạc 
nhiên khi bán cầu não trái của Padgett hoạt động rất 
mạnh. 

Đặc biệt là phần đỉnh vỏ não trái, một khu 
vực phía sau đỉnh đầu có chức năng kết hợp thông 
tin từ các giác quan khác nhau. Một phần thùy thái 

dương liên quan đến thu nhận hình ảnh, xử lý cảm 
giác và cảm xúc cũng hoạt động tốt hơn mức bình 
thường.

Mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm nhưng 
Berit Brogaard vô cùng ngạc nhiên trước hiện 
tượng này. Chấn thương ở đầu một phần khiến 
Padgett mất đi các khả năng bình thường vốn có, 
nhưng cũng “tặng” cho anh những vùng não phát 
triển vượt trội. Cuối cùng, Brogaard đưa ra kết luận 
đây chính là “hội chứng bác học” (Savant 
Syndrome).

Đây là một hội chứng hiếm gặp và khác 
thường trên thế giới. Trong đó, một người có khiếm 
khuyết về tâm lý, tổn thương ở não khiến họ gặp 
khó khăn trong sinh hoạt bình thường, trở nên xa 
lánh xã hội. 

Nhưng đồng thời, một vùng não khác bỗng 
nhiên phát triển vượt trội giúp họ xuất chúng trong 
một lĩnh vực nào đó. Chứng bệnh lạ này thường 
được tìm thấy ở các thiên tài nghệ thuật, toán học 
hay khoa học không gian. ■

Người nông dân lên núi 
đào măng, vô tình đào được 2 
“quả trứng” màu đỏ máu...

Khi người con trai của lão nông 
đăng bức ảnh 2 “quả trứng” lên 
Internet, các chuyên gia đã tìm đến 

ông.
Thế giới này đôi khi rất kỳ lạ, có người có 

thể trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm, có người lại 
chẳng thể có được một cuộc sống ấm no bình 
thường dù có siêng năng làm việc đến thế nào đi 
chăng nữa.

Kiếm tiền có dễ không? Tất nhiên là không. 
Nếu dễ thì nó đã không phải thứ mà tất cả mọi 
người khao khát. Vậy kiếm tiền khó lắm sao? 
Không hẳn. Đôi khi tất cả thứ bạn cần chỉ là một 
chút may mắn, như ông lão nông dân người Trung 
Quốc trong câu chuyện dưới đây.

Viên đá dưới ánh mặt trời
Một ngày nọ, như thường lệ, người nông 

dân lên núi Phượng Hoàng ở Tây Trung, Tứ Xuyên 
đào măng. Nơi đây vẫn còn là một vùng núi hoang 
sơ hiểm trở, tài nguyên phong phú. Hàng ngày, ông 
vẫn thường lên núi tìm kiếm măng rừng hoặc sản 
vật khác để cải thiện cuộc sống cho gia đình.

Trong lúc miệt mài cuốc đất, lão nông bỗng 
phát hiện ra một vật lạ dưới gốc măng. Sau khi cẩn 
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thận đào lên, trên tay ông là một cặp đá có 
hình tròn như quả trứng gà, hơn nữa còn mang một 
màu đỏ máu vô cùng đẹp mắt.

Ban đầu ông nghĩ đó chỉ là một viên đá xinh 
đẹp bình thường, thấy mình cũng có duyên với nó 
nên mang về trang trí. Ông không thể ngờ thứ mình 
đang cầm trên tay là cả một gia tài bạc tỷ.

Hai viên đá đã thu hút rất nhiều dân làng 
đến chiêm ngưỡng. Họ khó có thể tin được một 
viên đá tự nhiên bên đường lại có màu sắc và hình 
dáng hoàn hảo như vậy. Để thỏa trí tò mò, con trai 
của lão nông dân đã đăng hình 2 viên đá lên 
Internet tìm kiếm đáp án.

Hình ảnh cặp trứng màu đỏ máu của lão 
nông dân cuối cùng cũng đã đến tai các chuyên gia. 
Họ lập tức tới tìm ông lão để giám định. Hóa ra đây 
là "đá máu" Bloodstone hay còn được gọi dưới cái 
tên khác là Heliotrope, Jasper huyết hay huyết 
ngọc.

Theo những ghi chép từ thời Trung cổ, 
huyết ngọc là viên đá quý quan trọng nhất trong 
kinh thánh. 

Người ta cho rằng trong thời gian Chúa 
Jesus bị treo trên thánh giá, những giọt máu của 
Chúa rơi xuống những viên đá màu xanh ngay dưới 
chân Người đã nhuộm chúng thành màu đỏ máu.

Chính vì vậy, người ta tin rằng đây là một 
loại đá có khả năng chữa bệnh thần kì. Huyết ngọc 
cũng được đề cập trong những câu chuyện của 
Boccaccio (1313-1375), một nhà văn, nhà thơ nổi 
tiếng người Ý thời kỳ Phục Hưng, được gọi là 
“Decameron” và là một viên đá quý hộ mệnh cho 
những người thuộc cung hoàng đạo Ma Kết, Xử 
Nữ và Kim Ngưu.

Ước tính giá trị của cặp đá này lên tới 
800.000 NDT. Nó rất có thể là di vật của Trương 
Hiến Trung (1606-1647), một lãnh tụ khởi nghĩa 
nông dân thời nhà Minh.

Huyết ngọc vô cùng quý hiếm, trong lịch 
sử Trung Quốc chỉ có một lần duy nhất loại ngọc 
này được nhắc đến và thuộc về Trương Hiến Trung. 

Trùng hợp là núi Phượng Hoàng nơi người 
nông dân tìm thấy viên đá cũng là điểm đến cuối 
đời của Trương Hiến Trung.

Tuy nhiên, dù cặp đá này có phải là vật 
được nhắc đến trong lịch sử hay không thì giá trị 
của nó vẫn không thay đổi.

Các chuyên gia đã quyết định bỏ ra 
800.000 NDT để mua viên huyết thạch này mang 
về phòng nghiên cứu. Còn người nông dân nọ, tất 
nhiên là rất vui vẻ sẵn sàng chấp nhận mức giá cao 
ngất ngưởng đó. Từ đây, gia đình ông sẽ không 
phải lo cơm áo gạo tiền nữa rồi! ■ 

Con người đã có thể điều 
khiển giấc mơ theo ý muốn

Bằng một kỹ thuật tiên tiến mới nhất, 
mỗi lúc trước khi ngủ, con người 
có thể "xây dựng" giấc mơ theo 

mong muốn của mình và chìm vào giấc ngủ để 
sống trong giấc mơ ấy.

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ 
Massachusetts (Mỹ) sử dụng thiết bị Dormio và áp 
dụng kỹ thuật tiên tiến được gọi là "ấp ủ ước mơ có 
mục tiêu" (TDI) để đạt được mong muốn ngủ mơ 
theo ý thích.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy giấc mơ 
có liên quan đến việc xử lý chấn thương tâm lý, 
hiệu suất sáng tạo hoặc cảm xúc vào ban ngày 

TDI sử dụng trong giai đoạn ngủ sớm 
(Hypnagogia) để định hình một cách có ý thức 
những gì người ngủ sẽ mơ về.

Hypnagogia - giai đoạn ngủ sớm nhất - là 
giai đoạn con người chớm ngủ nhưng vẫn có thể 
nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Thiết bị kỹ thuật này được ghi âm sẵn các 
lời nhắc, ví dụ "Hãy nghĩ đến thời gian ở trường 
đại học", "Hãy nhớ về ngôi nhà cũ", sau đó sẽ phát 
lại những lời gợi ý đó vào một thời điểm thích hợp 
trong quá trình ngủ.

Kỹ thuật này được kết hợp cùng thiết bị 
theo dõi giấc ngủ đeo tay, phát hiện được thay đổi 
nhịp tim của người đeo, điện tích trên da, chuyển 
động của ngón tay, và nhờ đó các nhà khoa học có 
thể biết khi nào là thời điểm thích hợp để bật phát 
âm thanh gợi ý đó.

Theo nhà nghiên cứu Adam Haar 
Horowitz, hơn 2/3 số người tham gia thử nghiệm 
báo cáo kết quả rằng họ đã mơ về giấc mơ giống 
như âm thanh từ thiết bị phát ra.

Mặc dù kết quả thí nghiệm tốt nhưng các 
nhà khoa học cho biết thiết bị và kỹ thuật điều 
khiển giấc mơ sẽ không được sử dụng với mục đích 
thương mại mà chỉ dùng trong nghiên cứu khoa 
học - y học.

Lý do là bởi các nghiên cứu khoa học từ 
trước đến nay đều đưa kết luận rằng giấc mơ khác 
nhau có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến việc xử 
lý chấn thương tâm lý, hiệu suất sáng tạo hoặc cảm 
xúc vào ban ngày, nhưng chúng ta vẫn đang thiếu 
bằng chứng khoa học vững chắc về tác động nhân 
quả của việc thao túng giấc mơ có mục đích.

Nhiều khía cạnh liên quan đến tâm sinh lý 
của con người và ảnh hưởng của việc thao túng 
giấc mơ vẫn chưa được khoa học làm rõ.

Trong lĩnh vực khoa học và y học cũng như 
tâm lý xã hội, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ 
Massachusetts tin rằng kỹ thuật này có thể sẽ mở ra 
con đường mới cho nghiên cứu giấc ngủ.

Có một phương pháp để kiểm soát giấc mơ 
có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể thực hiện các thí 

nghiệm tốt hơn về cách giấc mơ ảnh hưởng đến 
cảm xúc, sự sáng tạo, trí nhớ, bệnh tật và hơn thế 
nữa. ■

Máy bán hàng tự động đầu 
tiên ra đời cách đây 20 thế kỷ 
bán gì? 

Máy bán hàng tự động có lẽ là thứ 
đã quá đỗi quen thuộc với đời 
sống của chúng ta. Mọi người có 

thể mua đủ loại mặt hàng với chiếc máy này, từ 
nước ngọt, bánh kẹo cho đến... bao cao su. 

Khó có thể phủ nhận sự tiện lợi mà chiếc 
máy nhỏ bằng tủ lạnh này mang lại, ví dụ như giảm 
chi phí nhân công và cửa hàng. Tuy nhiên ít ai biết 
được rằng chiếc máy bán hàng tự động đã ra đời 
cách đây khoảng 2000 năm về trước, vào thế kỷ 
đầu tiên sau công nguyên.

Theo trang tin Smithsonian.com, chiếc 
máy bán hàng tự động đầu tiên được phát minh bởi 
Hero of Alexandria, hay còn được biết đến với tên 
Hero, người đã chế tạo động cơ hơi nước và xi-lanh 
ống tiêm đầu tiên trên thế giới.

Mặt hàng chiếc máy này bán ra là... nước 
thánh. Người mua có thể bỏ xu vào trong khe của 
máy, sau đó đồng xu sẽ rơi vào một cái đĩa có nối 
với cần để mở nước. 

Dựa vào khối lượng của đồng xu, máy sẽ 
bơm ra khối lượng nước tương ứng. Chiếc đĩa này 
được thiết kế nghiêng để đồng xu có thể trượt từ từ 
xuống để cần mở nước không chịu tác động lực của 
đồng xu và đóng van xả nước thánh lại. Với thiết kế 
này, người mua chỉ có thể nhận lượng nước thánh 
tương ứng với số tiền mà họ bỏ ra.

Hero of Alexandria và bản vẽ chiếc máy 
bán hàng tự động đầu tiên

Một trong những điều thú vị xung quanh 
chiếc máy này là ở lí do Hero tạo ra nó. Được biết, 
trước khi chiếc máy này ra mắt, quá nhiều người 
đến nhà thờ để lấy nước thánh nhiều hơn số tiền họ 
bỏ ra, khiến nguồn nước thánh hao hụt rất nhiều.

Tuy cách thức hoạt động của chiếc máy này 
khá thú vị nhưng nó không được phổ biến rộng rãi. 
Vào những năm 1880, chiếc máy bán hàng tự động 
lần đầu tiên mới được phổ biến ra công chúng, nó 
bán bưu thiếp (postcard) và sau đó là kẹo singum. ■
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Hòn đảo nguy hiểm nhất 
thế giới

Nói đến Brazil không thể không nói 
đến bóng đá, những lễ hội rực lửa 
vũ điệu samba nóng bỏng, sôi 

động, hương vị cà phê tinh tế và cả khu rừng già 
Amazon rộng lớn đầy rẫy những hiểm nguy, luôn 
ẩn chứa những điều bí ẩn chưa được khám phá...

Đảo Ilha de Queimada Grande là thánh 
địa của hàng ngàn loài rắn cực độc trong đó có rắn 
hổ lục đầu vàng

Nhưng thiên nhiên đáng sợ tại Brazil đâu 
chỉ có Amazon. Ngoài khơi cách Sao Paulo khoảng 
32 km có một hòn đảo còn kinh khủng hơn Amazon 
rất nhiều lần. Đó là đảo Ilha da Queimada Grande.

Hòn đảo mang tên Ilha da Queimada 
Grande, nhưng hầu như chẳng ai nhớ đến cái tên đó 
nữa. Người ta gọi nó bằng một cái tên khác là "Đảo 
rắn", đơn giản vì trên đảo toàn rắn là rắn. 

Theo thống kê, lượng rắn trên đảo này 
nhiều đến mức tính trung bình, mỗi mét vuông bạn 
sẽ phải chạm mặt 5 con rắn đang bò lổm ngổm trên 
mặt đất. Không chỉ vậy, những con rắn ở đây vừa to 
vừa dài lại vừa mang loại độc chết người nữa.

Đảo Rắn có diện tích 43 ha, nằm ở Nam Đại 
Tây Dương và cách bờ biển bang Sao Paulo 35 km. 

Đây là hòn đảo được mệnh danh là nguy 
hiểm bậc nhất thế giới, đến mức chính quyền phải 
đặt lệnh cấm không cho bất kỳ ai đặt chân lên đảo, 
dù là dân địa phương hay khách du lịch. 

Chỉ các đơn vị sau được đến đảo: Hải quân 
Brazil và các nhà nghiên cứu được chọn bởi Viện 
Bảo tồn đa dạng sinh học Chico Mendes, đơn vị 
bảo tồn Liên bang Brazil.

Được biết có 400.000 con rắn cực độc đang 
"tự tung tự tác" tại hòn đảo chỉ rộng 43 ha này, và 
Queimada Grande là nơi duy nhất có sự xuất hiện 
của rắn hổ lục đầu vàng (golden lancehead viper) - 
một trong những loài rắn độc bậc nhất thế giới. 

Nọc độc của nó được xếp vào dạng kinh 
hoàng, có thể làm tan chảy thịt da. 90% các ca tử 
vong do bị rắn cắn tại Brazil đều là tác phẩm của 
loài rắn này.

Lý do vì sao lũ rắn này có nọc độc kinh 
khủng như vậy hiện vẫn đang là ẩn số. Trên thực tế, 
loài rắn này có một số họ hàng ngoài đất liền, 

nhưng không loài nào có được nọc độc kinh khủng 
như vậy. 

Thường thì loài rắn có nọc độc phải cần tới 
vài ngày độc mới đủ ngấm để diệt con mồi, rất ít 
loài có nọc độc có thể giết chết con mồi ngay lập 
tức như trường hợp của rắn hổ lục đầu vàng. 

Một số giả thuyết được đặt ra, nổi bật nhất 
là hiện tượng nước biển dâng vào 11.000 năm 
trước đã khiến hòn đảo trở nên tách biệt. 

Lũ rắn mắc kẹt tại đây với một nguồn thức 
ăn hạn chế. Do đó chúng buộc phải tiến hóa để tạo 
ra một loại độc kinh khủng hơn, cho phép giết chết 
con mồi sau một lần cắn.

Loại rắn hổ lục đầu vàng khi trưởng thành 
có thể dài hơn nửa mét và nọc độc mạnh hơn 5 lần 
so với nọc rắn trong đất liền. Chỉ một cú táp của 
chúng thôi cũng giết chết một người trưởng thành, 
khỏe mạnh sau khi phá hủy cơ thể và làm tan chảy 
da thịt nạn nhân.

Nỗi đau đến từ nọc độc xuất hiện chỉ vài 
giây sau khi nạn nhân bị cắn. Nạn nhân ngay lập 
tức bị suy thận, xuất huyết não, chảy máu nội tạng, 
hoại tử rồi dần dần rơi vào hôn mê và tử vong nếu 
không được cấp cứu kịp thời.

Sở dĩ, các nhà khoa học kết luận rắn hổ lục 
đầu vàng có khả năng phá hủy, làm tan cơ thể người 
và các loài động khác là vì trong nọc độc của chúng 
chứa chất độc Hemotoxin làm ăn mòn thịt và mô. 

Loại nọc độc này không chỉ giết nạn nhân 
một cách nhanh chóng mà còn giúp hổ lục đầu 
vàng dễ dàng nuốt con mồi hơn. Dù nguy hiểm, 
loài rắn độc này vẫn được con người tìm kiếm. Các 
nhà khoa học đã lấy độc của chúng để sản xuất 
huyết thanh chống độc và ứng dụng trong việc phát 
triển các loại thuốc mới trong tương lai. 

Với giá không dưới 30.000 USD, bất chấp 
lệnh cấm và sự nguy hiểm, rắn hổ lục vàng vẫn là 
mục tiêu của những kẻ săn trộm. ■ 

7 nơi trên thế giới nói 
không với trọng lực

Tất cả mọi thứ trên Trái đất đều chịu 
tác dụng của lực hấp dẫn, nhưng có 
một số nơi lại ngoại lệ và không ai 

có thể giải thích được những hiện tượng này.
1. Thác nước đảo ngược, Anh
Thác nước này nằm cách Hayfield không 

xa và có dòng nước chảy thẳng lên trời, khiến nó 
trông giống như một đài phun nước. Bí mật của 
thác nước ngược chính là sức gió, gió từ phía dưới 
mạnh đến nỗi đẩy ngược dòng nước chảy xuống 
lên cao. Thế nhưng nguồn gió mạnh đến từ đâu thì 
người ta vẫn chưa lý giải được.

2. Ngôi nhà bí ẩn ở Oregon, Mỹ
Có một ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu 

rừng sâu gần Vortex Oregon. Người Mỹ gọi đây là 
khu vực cấm và khuyên mọi người không nên tò 
mò bước vào. Người ta tin rằng có một lực siêu 
nhiên ở đây, nó khiến cho con người không thể di 
chuyển, phải bám vào các bức tường nếu không 
muốn bị hất tung lên và rơi xuống biển.

Bên cạnh đó, bên trong có một cây chổi 
không bao giờ ngã xuống, lúc nào cũng đứng 
thẳng. Ngoài ra, một số người đã vào đây và nói 
rằng khi đặt một quả bóng trên một mặt phẳng thì 
nó sẽ lăn, mặc dù mặt phẳng này không hề bị 
nghiêng.

3. Con đường dưới chân núi Aragats, 
Armenia

Ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, có 
một ngọn núi kỳ lạ khiến hàng ngàn du khách đến 
đây để chứng kiến hiện tượng không trọng lực 
đáng kinh ngạc. Nếu bạn tắt động cơ xe autor ở 
dưới chân núi, chiếc xe sẽ tự đi lên dốc. Nhiều 
người còn khẳng định việc đi lên dốc dễ dàng và 
không tốn nhiều sức so với đi xuống dốc.

4. Đập Hoover ở Nevada, Mỹ
Khi leo lên con đập cao 224 mét này, bạn có 

thể thực hiện một thí nghiệm đơn giản đó là cố 
gắng lấy một ít nước ra khỏi chai nước, chất lỏng sẽ 
không chảy xuống như bình thường mà nó sẽ bay 
lên cao. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn cố ném 
một vật nhẹ thì nó cũng sẽ bay lơ lửng lên trên.

5. Con đường bí ẩn, Hàn Quốc
Những chai và lon rỗng còn sót lại trên con 

đường ở đảo Jeju thường lăn lên trên dốc. Các nhà 
chức trách đã nhanh chóng biến nơi này thành một 
điểm thu hút khách du lịch và thậm chí đặt một tấm 
biển gần đó cho thấy nơi bắt đầu của sự bất thường.

6. Đá Davasko, Argentina
Khối đá này nặng hơn 300 tấn, nằm trên rìa 

một tảng đá lớn khác cách đây hàng ngàn năm 
nhưng vào ngày 29/2/1912 nó đã rơi xuống. 

Đó thực sự là một cú sốc đối với người dân 
địa phương. 95 năm sau, người ta đã đặt một bản 
sao của nó lên trở lại, nó chỉ nặng 9 tấn và được cố 
định trên tảng đá. 

7. Tảng đá vàng, Myanmar
Hòn đá này được phủ vàng và khiến người 

ta cảm thấy nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. 
Nhưng trên thực tế, nó đã tồn tại suốt 2000 năm ở 
độ cao 14 mét cùng với một ngôi chùa trên đỉnh. 

Theo truyền thuyết, bên trong tảng đá này 
có tóc của Đức Phật nên nó được bảo hộ và không 
bao giờ rơi xuống. Người ta nói rằng chỉ có phụ nữ 
mới có thể di chuyển tảng đá nên phụ nữ tới đây 
không được phép chạm vào tảng đá. ■ 
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NEW

406-1972/1540

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 

khoâng coù ngöôøi troâng coi.  Tieäm coù 7 gheá, 

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

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: Taâm 346-280-1477

NEW

404-1972/1540

Baùn Tieäm Dry Clean

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

Westheimer & Winrock

Xin lieân laïc:

281-760-9700 * 713-782-1193

NEW

435-1975/1543

Baùn Tieäm Nail Salon

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

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

s Giaù baùn: $85,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

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

467-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï HK 4 

- chôï Myõ Hoa.  Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, coù internet, coù phoøng 

taém rieâng, coù remote garage.

Xin lieân laïc: baø Mai

346-232-8809
__________________________________________

433-1975/1543

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire - Howell Sugar Land, 

gaàn chôï HEB, Fiesta coù phoøng cho 

share.  Nhaø saïch seõ, phoøng coù saün 

giöôøng.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  Cho naáu aên, giôø giaác thoaûi 

maùi.

Xin lieân laïc: Hoa

832-289-9273
__________________________________________

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

284-1974/1542(6m)

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire & Howell Sugar 

Land.  Phoøng môùi taân trang, coù phoøng 

taém rieâng.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  Öu tieân ñoäc thaân, ít naáu 

nöôùng.

Xin lieân laïc:  Kim: 787-359-6854

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

424-1976/1544

SHARE PHOØNG

Khu Sugarland, $400/thaùng. Quiet, 

lean and friendly.

Call: Christy 713-330-6021

Please leave message
__________________________________________

401-1972/1540

HWY 6 & W. BELLFORT

Nhaø khu Sugar Grove, yeân tónh, saïch, 

thoaûi maùi nhö gia ñình, neáu khoâng coù 

thôøi gian, chuû nhaø coù naáu côm thaùng.  

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  

Khoâng huùt thuoác.

Xin lieân laïc: 713-835-8039
__________________________________________

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
__________________________________________

415-1973/1541

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Khu Southwest, gaàn Hong Kong 4.  

Phoøng Master bedroom: $500/thaùng, 

phoøng thöôøng $350/thaùng.  Tieän nghi, 

bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  

Parking roäng raõi.

832-276-5751

832-475-4772
__________________________________________

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
_________________________________________

400-1972/1540

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W. Airport , gaàn Bwy Sam Houston, coù 

internet.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy.  

Nhaø roäng, saïch seõ, thoaùng maùt.  

Khoâng naáu aên.

Xin lieân laïc:  713-367-5069
__________________________________________

398-1971/1539

SHARE PHOØNG

Nhaø khang trang, taïi khu vöïc Bellaire / 

Hwy 6.  Öu tieân cho Nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc: coâ Hoàng

832-462-3759
__________________________________________

NEW

456-1978/1546

Baùn Tieäm Nail

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

529 & Queenston

Xin lieân laïc: Momo 713-377-3289

NEW

463-1979/0547

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

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

FM 1960 & Champion Forest

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

832-269-4026

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
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Sáu sai lầm tai hại khi ăn 
trưa dân văn phòng rất hay mắc

Dưới đây, một chuyên gia dinh 
dưỡng chia sẻ 6 sai lầm lớn nhất 
khi ăn trưa dân văn phòng hay mắc 

và cách ăn trưa 'chuẩn không cần chỉnh'.
Giờ đang là 10h30 sáng và bạn có thể đang 

bắt đầu đói. Bạn đang rất mong đến giờ nghỉ trưa để 
có thể được nạp năng lượng sau buổi sáng làm việc 
cực nhọc.

Bữa trưa đóng một vai trò rất quan trọng 
đối với năng suất của bạn trong buổi chiều. Nó 
cũng rất có ý nghĩa đối với sức khỏe của bạn, theo 
chuyên gia dinh dưỡng người Áo Julia Denner.

Viết trên trang web về sức khỏe và tập 
luyện Adidas Runtastic, chuyên gia Denner liệt kê 
6 sai lầm lớn nhất khi ăn trưa và cách ăn trưa 'chuẩn 
không cần chỉnh'.

1. Ăn đồ mua ở ngoài mỗi ngày
Bạn thường ăn thức ăn nhanh hoặc gọi đồ 

ship đến công ty mỗi ngày? Đây chắc chắn không 
phải điều tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn 
dành thời gian để nấu món gì đó vào buổi tối hôm 
trước, bạn sẽ không phải mua đồ ăn trưa ở ngoài 
mỗi ngày nữa.

Bữa ăn tự nấu tại nhà không chỉ tốt cho sức 
khỏe mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí. Thức ăn 
nhanh có thể “tiện lợi”, nhưng nó thường không tốt 
cho sức khỏe và tiêu tốn kha khá chi phí mỗi tháng 
của bạn.

Ảnh minh họa
2. Ăn quá nhanh
Đây là 'cái bẫy' rất nhiều dân văn phòng 

mắc phải. Khi bạn có lịch trình bận rộn với vô số 
cuộc họp, bạn có thể không còn nhiều thời gian cho 
bữa trưa thoải mái, thư thả. Tuy nhiên, hãy để ý: khi 
bạn ăn nhanh, bạn có xu hướng không để ý đến 
khẩu phần ăn và do đó tiêu thụ nhiều calo hơn.

Sự thật thú vị: Một nghiên cứu được xuất 
bản bởi Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Chế 
độ ăn đã phát hiện ra mối tương quan trực tiếp giữa 
tốc độ ăn và việc gia tăng Chỉ số khối cơ thể (BMI).

Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng là 
hãy cố gắng nhai kỹ - mỗi miếng nhai ít nhất 20 lần 
- và cố gắng dành riêng 30 phút cho việc ăn trưa.

Khi bạn có lịch trình bận rộn với vô số cuộc 
họp, bạn có thể không còn nhiều thời gian cho bữa 
trưa thoải mái, thư thả. Tuy nhiên, ăn chậm nhai kỹ 
sẽ tốt cho sức khỏe của bạn hơn rất nhiều.

3. Ngồi ăn trước máy tính
Nếu bạn là người hay ăn trưa tại bàn làm 

việc, tốt hơn hết là nên sớm bỏ thói quen đó! Nếu 
không chú ý trong khi ăn, bạn có thể sẽ tiêu thụ 
nhiều calo hơn.

Thay vào đó, hãy cố gắng biến bữa trưa 
thành một hoạt động xã hội và ngồi cùng đồng 
nghiệp trò chuyện trong khi ăn. Trong đại dịch 
COVID-19, có thể điều này không còn phù hợp. 
Bạn có thể tìm một góc nhỏ trong văn phòng để ăn, 
miễn sao tránh xa hoàn toàn các hoạt động trên 
máy tính.

4. Chỉ ăn salad xanh
Món salad đơn giản cho bữa trưa không 

hẳn là một bữa ăn cân bằng và chắc chắn sẽ không 
giúp bạn no. Ngay cả khi bạn đang cố gắng cắt 
giảm lượng calo hoặc giảm một vài cân, bạn có thể 
chế biến món salad của mình đa dạng hơn. Chuyên 
gia khuyên hãy đảm bảo món salad của bạn có đủ 
ba chất dinh dưỡng đa lượng:

- Sử dụng các loại rau màu xanh sẫm làm 
thành phần chính (ví dụ như rau bina hoặc bắp cải 
xanh)

- Thêm một số loại rau cắt nhỏ (cà rốt, dưa 
chuột, ớt chuông…, càng nhiều màu sắc càng tốt)

- Sau đó bổ sung protein (gà nướng, trứng 
luộc hoặc đậu gà)

- Và cuối cùng nhưng không kém phần 
quan trọng, hãy bổ sung một loại carbohydrate 
phức hợp như quinoa hoặc đậu…

- Trộn cùng một chút chất béo lành mạnh, 
ví dụ như dầu ô liu một nửa quả bơ.

5. Chỉ uống nước ngọt hoặc nước ép trái 
cây

Nước ngọt và nước trái cây không thực sự 
làm dịu cơn khát, chúng chỉ cung cấp cho bạn một 
lượng lớn calo rỗng. Thay vào đó, hãy uống nước 
lọc - điều này sẽ sẽ đảm bảo bạn được cung cấp đủ 
nước.

Nếu bạn không thích uống nước lọc, hãy 
thử thêm chanh, gừng hoặc dưa chuột để tạo cảm 
giác ngon miệng. Nước dừa là một giải pháp thay 
thế khác.

6. Ăn trưa khi rất đói
Bạn là người ăn sáng từ rất sớm hoặc 

thường xuyên bỏ bữa sáng? Nếu đúng vậy, có khả 
năng bạn sẽ rất đói vào giờ ăn trưa.

Nếu bụng của bạn đang 'sôi sùng sục' vì 
đói, bạn có thể muốn ăn bất cứ thứ gì vào bữa trưa. 
Bạn có thể tránh điều này bằng cách ăn nhẹ vào 
giữa buổi sáng. Sữa chua với trái cây tươi hoặc một 
vài lát táo với bơ hạnh nhân là những lựa chọn tuyệt 
vời để ăn nhẹ giữa các bữa ăn chính. ■

“Dịch bệnh bọ cạp” nguy 
hiểm khiến hàng trăm người 
nhập viện ở Ai Cập

Theo báo cáo, “dịch bệnh bọ cạp” đã 
khiến hơn 500 người ở tỉnh Aswan 
của Ai Cập phải nhập viện.

Những con bọ cạp độc đã bị các cơn bão 

cuốn vào nhà của người dân. Theo truyền thông địa 
phương, 503 người ở tỉnh Aswan, miền nam Ai 
Cập đã phải nhập viện vì bị bọ cạp đốt. Có nguồn 
tin cho rằng ít nhất 3 người đã chết, tuy nhiên, 
những tuyên bố này đã bị quyền Bộ trưởng Y tế Ai 
Cập và Thống đốc Aswan Ashraf Attia phủ nhận.

Các báo cáo về số lượng bọ cạp gia tăng 
được đưa ra sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lụt hoành 
hành khắp khu vực.

Nằm bên bờ sông Nile, Aswan là một trong 
những thành phố khô hạn nhất thế giới. Dân số hơn 
1,5 triệu người, thành phố này có lượng mưa 
khoảng 3mm mỗi năm.

Cuối tuần qua, sau khi hứng chịu trận bão 
kinh hoàng, thành phố và các khu vực lân cận rơi 
vào cảnh hỗn loạn dữ dội, gây mất điện và đóng 
cửa các trường học. Cơn bão cũng khiến rất nhiều 
bọ cạp tràn ra khỏi hang.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, 503 người đã được 
điều trị bằng thuốc kháng nọc độc và tất cả mọi 
người đều sống sót.

Tiến sĩ Khaled Abdel Ghaffar, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học, đã 
viết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ 
Bảy (13/11) rằng hơn 3.000 liều thuốc chống nọc 
độc bọ cạp đã được phân phối khắp khu vực để đề 
phòng sự kiện tương tự trong tương lai.

Trong khi đó, Ehab Hanafy, Thứ trưởng Bộ 
Y tế ở Aswan, cho biết ba trường hợp tử vong được 
báo cáo là “do tai nạn liên quan đến bão” chứ 
không phải do bọ cạp đốt.

Các video clip và hình ảnh kinh hoàng 
được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những cơn 
gió dữ dội và mưa lớn tàn phá thành phố.

Được biết, các cơn bão đã được theo dõi 
bởi Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ 
(NOAA). Cơ quan này cho biết: “Vào ngày 12/11, 
xuất hiện những trận giông bão nghiêm trọng ở 
phía đông nam Ai Cập. Mưa lớn, mưa đá và lũ lụt 
không chỉ làm hư hại tài sản xung quanh thành phố 
Aswan mà còn buộc số lượng lớn bọ cạp chui ra 
khỏi hang, khiến hàng trăm người bị đốt”.

Tỉnh Aswan của Ai Cập là nơi sinh sống 
của loài bọ cạp Androctonus crassicauda. 
Androctonus, hay còn gọi là “bọ cạp đuôi béo Ả 
Rập”, là một trong những loài nguy hiểm nhất và 
thường được tìm thấy trên khắp Bắc Phi cũng như 
Trung Đông.

Sau khi tin tức về bệnh dịch bọ cạp ở Ai 
Cập bùng phát, nhiều người cho rằng đây là hậu 
quả do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Eliot 
Jacobson, một giáo sư toán học đã nghỉ hưu, nói: 
“Dịch bệnh bọ cạp hiện là mục thứ 75 trong danh 
sách của tôi về hậu quả của biến đổi khí hậu”.

Trong khi đó, nhà khí tượng học Kelly 
Snowbeck cho biết: “Những cơn bão kinh hoàng ở 
Ai Cập đã dẫn đến sự xuất hiện một đàn bọ cạp 
nguy hiểm. Đúng vậy! Cơn ác mộng này thực sự đã 
xảy ra!”. ■  
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Bốn loại cây HẠNH PHÚC 
thích hợp nhất để trồng trong 
phòng khách: Vừa thanh tẩy 
không khí, vừa rước may mắn, 
tài lộc cho gia chủ

Đây là những loại cây vừa đẹp, vừa 
dễ trồng, rất thích hợp để trang trí 
trong nhà, đem một không khí tươi 

mới tới không gian sống.
Trong một ngôi nhà, phòng khách chính là 

không gian chung, thường được các thành viên 
cùng sử dụng nhiều nhất. Dù diện tích phòng như 
thế nào, có lớn hay nhỏ thì mọi gia chủ đều muốn 
trang trí phòng khách sao cho thật đẹp, với mong 
muốn tận hưởng không gian thư giãn nhất và thu 
hút nhiều ánh nhìn thích thú của các vị khách ghé 
thăm.

Hiện nay, hầu hết các kiến trúc xây dựng và 
trang trí nhà cửa đều có thiên hướng về với cuộc 
sống thiên nhiên nhẹ nhàng, không vội vã. Cũng vì 
vậy mà nghệ thuật trang trí cây cảnh đang rất được 
ưa chuộng, hấp dẫn ngay cả gia chủ khó tính. Hơn 
nữa, các cây trang trí còn mang đến nhiều ý nghĩa 
tốt đẹp, rất thích hợp để trang trí cho không gian 
khách ngôi nhà bạn.

Đầu tiên, cây kim tiền
Kim tiền nằm trong danh sách những loại 

cây lười nổi tiếng. Thân cây có củ, trong củ được 
tích trữ nhiều nước và chất dinh dưỡng nên tính 
chịu hạn tốt, một tháng không tưới nước cũng 
không sao. Bên cạnh đặc trưng hữu ích trên, cây 
còn mang lại may mắn, thịnh vượng, phát tài cho 
gia chủ, với ý nghĩa tên gọi “kim tiền”: phát tài, 
giàu sang phú quý. Đặt cây ở nơi bóng râm bán 
phần hoặc nơi có đủ ánh sáng tán xạ để cây phát 
triển tốt.

Thứ hai, monstera (cây trầu bà Nam Mỹ 
lá xẻ)

Đặc điểm nổi bật của monstera là lá cây rất 
to với nhiều những vết nứt như lưng rùa. Cây mang 
ý nghĩa trường thọ và sức khỏe, nên rất được nhiều 
gia chủ lựa chọn để trang trí phòng khách.

Tính đa dụng của monstera khá nổi bật, dù 
căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu hay 
châu Á thì nó đều kết hợp được một cách hoàn hảo. 
Thông thường, cây sẽ được đặt ở góc phòng hay 
bên bức tường cạnh TV, vừa dễ dàng nhìn thấy, vừa 
phô được vẻ đẹp của những chiếc lá xanh hình thù 
kỳ lạ, rất bắt mắt.

Sức sống của monstera cũng rất mãnh liệt 
với lá to cùng bộ rễ khỏe, chỉ cần trồng trong chậu 
đất ẩm, cây có thể phát triển rất tốt ở nơi có ánh 
sáng phân tán với độ cao lên tới chục mét ở những 
vùng nguyên sinh.

Thứ ba, strelitzia (cây thiên điểu)
Strelitzia hay còn gọi là cây thiên điểu, có 

lá to, thân tương đối thẳng, màu sắc tươi mát, thích 
hợp phong cách hiện đại nên rất được ưa chuộng 
trang trí phòng khách.

Vẻ đẹp nổi bật nhất ở strelitzia được sẽ 
được tô điểm hoàn hảo khi nở hoa. Hoa thiên điểu 
như hạc đang sải cánh, vừa nhẹ nhàng, thanh cao 
lại mộc mạc, giản dị khiến nhiều người thích mê. 
Cây mang vẻ đẹp độc đáo, biểu tượng của thực vật.

Để thiên điểu phát triển tốt, nở hoa nhiều 
nên cần phải có ánh nắng thường xuyên. Bạn có thể 
đặt cây ngoài ban công, cạnh cửa sổ, nơi tiếp xúc 
với nhiều ánh nắng mặt trời nhất.

Ảnh minh họa
Thứ tư, cây hạnh phúc
Ý nghĩa cây cũng giống như chính tên gọi 

vậy, cây mang biểu tượng của sự hạnh phúc, đầm 
ấm và sung túc. Bên cạnh đó, cây hạnh phúc còn 
mang đến nhiều điều may mắn cho gia chủ nên rất 
được ưa chuộng.

Cây không chỉ đẹp, trang nhã, mang nhiều 
ý nghĩa mà còn dễ dàng trong việc nuôi, trồng. Đặt 
ở nơi bán râm hay nơi nhiều nắng, cây đều có thể 
phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trang trí tốt.

Nếu cây được trồng trong bình lớn tại nhà 
phải chú ý không làm đọng nước trong chậu, để 
tránh rễ cây bị thối. Bên cạnh đó, cần phải chú ý tốc 
độ sinh trưởng của cây, cắt tỉa hợp lý, không để cây 
mọc quá cao vì sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và làm 
xấu đi không gian trang trí của căn phòng. ■

Vì sao bạn hay thức giấc 
giữa đêm?

Thật thú vị khi có được một đêm 
ngon giấc. Bạn thức dậy với cảm 
giác tràn đầy năng lượng, sảng 

khoái và sẵn sàng đối phó với những gì trong ngày 
ập đến với bạn.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, ngủ đủ 
giấc vào ban đêm không dễ dàng như bạn tưởng - 
và việc thường xuyên thức giấc vào ban đêm 
thường gây ra vấn đề.

Theo một nghiên cứu được công bố trên 
Tạp chí Nghiên cứu Tâm lý (Mỹ), trong một nhóm 
22.740 người trên 15 tuổi, 31,2% cho biết họ thức 
dậy vào ban đêm ít nhất 3 lần một tuần, theo Eat 
This, Not That!

Đọc tiếp để khám phá những gì các chuyên 
gia về giấc ngủ nói có thể khiến bạn thức giấc vào 
ban đêm và phải làm gì để khắc phục vấn đề này.

Bạn uống rượu gần giờ đi ngủ

Các chuyên gia cho biết, mặc dù rượu có 
thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, nhưng uống 
rượu cũng có thể khiến bạn dễ bị thức giấc vào ban 
đêm.

“Uống rượu gần giờ đi ngủ có thể dẫn đến 
sự khởi đầu chậm trễ của giai đoạn REM của giấc 
ngủ trong nửa đầu của thời kỳ ngủ với sự phân 
mảnh của giấc ngủ gia tăng trong nửa sau của 
đêm”, Allison Siebern, tiến sĩ, trợ lý giáo sư tư vấn 
tại Trường Y Đại học Stanford (Mỹ) và cố vấn khoa 
học về giấc ngủ đầu cho Proper, giải thích.

Bạn bị ngưng thở khi ngủ
Chứng ngưng thở khi ngủ thường có nghĩa 

là thường xuyên thức dậy hằng đêm, và nó có thể 
dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tiến sĩ Siebern cho biết: “Nếu bạn thức dậy 
trong đêm thở hổn hển hoặc cảm thấy khó thở hoặc 
ai đó cho biết rằng bạn ngáy to và/hoặc bị gián 
đoạn nhịp thở khi ngủ, thì điều quan trọng là nên đi 
gặp bác sĩ sớm.

“Đây có thể là dấu hiệu của chứng ngưng 
thở khi ngủ do tắc nghẽn, nơi có sự gián đoạn trong 
luồng không khí dẫn đến giấc ngủ bị rời rạc. Có thể 
có trường hợp ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hoặc 
sự gián đoạn luồng không khí trở nên tồi tệ hơn 
trong giấc ngủ REM, dẫn đến sự phân mảnh hơn 
nữa của giai đoạn ngủ cụ thể đó”, tiến sĩ Siebern 
cho biết thêm, theo Eat This, Not That!

May mắn thay, nếu bạn bị ngưng thở khi 
ngủ, cả hai việc giảm cân và sử dụng máy Áp lực 
đường thở tích cực liên tục (CPAP) đều có thể giúp 
ích.

Bạn bị đau
Cho dù bạn bị đau mạn tính hay đang phải 

đối mặt với một tấm đệm thô ráp, bất kỳ loại đau 
đớn nào về thể chất đều có thể dẫn đến giấc ngủ rời 
rạc và kiệt sức nghiêm trọng.

Huấn luyện viên khoa học về giấc ngủ 
được chứng nhận Alex Savy, người sáng lập 
SleepingOcean.com, cho biết: “Những người đối 
mặt với cơn đau mạn tính hoặc cấp tính thường có 
giấc ngủ ít sâu hơn và do đó, có khả năng thức dậy 
vào nửa đêm”.

“Đương nhiên, kiểm soát cơn đau sẽ là giải 
pháp hiệu quả nhất trong trường hợp này. Ngoài ra, 
một tấm nệm tốt cũng có thể hữu ích. Nếu nệm 
mang lại sự phù hợp và có tác dụng giảm áp lực tích 
tụ trong cơ thể, thì nó cũng có thể giúp giảm đau”, 
huấn luyện viên Savy giải thích.

Bạn uống chất lỏng quá gần giờ đi ngủ
Không thể phủ nhận việc uống đủ nước 

suốt cả ngày có lợi cho sức khỏe của bạn, nhưng 
việc uống nước quá gần giờ đi ngủ là nguyên nhân 
thường xuyên dẫn đến tình trạng thức đêm khiến 
bạn kiệt sức.

“Một trong những lý do phổ biến nhất đằng 
sau việc thức giấc vào ban đêm là nhu cầu đi tiểu.

Nếu đúng như vậy, những người đi ngủ cần 
uống chất lỏng sớm hơn vào buổi tối hoặc hạn chế 
số lượng chất lỏng trước khi đi ngủ”, huấn luyện 
viên Savy nói, theo Eat This, Not That! ■ 
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 6/12 đến 12/12/2021

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
Trong tuần mới này, 

người tuổi Tý hung cát đan xen, 
vận trình có những chuyển biến 
khó lường. Âm Sát hung tinh có 
thể tác động xấu đến tâm trạng 
của con giáp này, khiến cho bản 
mệnh đưa ra những quyết định 
sai lầm.

Đường tình duyên trắc 
trở, bản mệnh vì nhiều lý do mà bỏ qua cơ hội hạnh 
phúc của mình. Lứa đôi bên nhau nhưng lại chẳng 
thể đi đến được bước cuối cùng, nhiều điều tiếc 
nuối khiến bạn không khỏi đau lòng.

Bản mệnh lao đầu vào công việc, nhờ thế 
mà giành được không ít thành công. Ấn Quan kết 
hợp, con giáp này được cấp trên ưu ái và hỗ trợ, tạo 
điều kiện để thể hiện năng lực của mình, không bị 
khuất lấp dưới hàng loạt nhân tài. 

Về tiền bạc, tuổi Tý có thể sẽ nhận được 
nhiều cơ hội kiếm tiền vào cuối tuần này, khi mà có 
cả Chính Tài và Thiên Tài cùng giúp sức, hứa hẹn 
mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và 
người làm kinh doanh buôn bán. 

Giáp Tý (Kim): Tình cảm bất ổn. Bính Tý 
(Thủy): Thành công trong sự nghiệp. Mậu Tý 
(Hỏa): Cuối tuần kiếm bộn tiền. Canh Tý (Thổ): 
Cần kiểm tra tình trạng mối quan hệ. Nhâm Tý 
(Mộc): Có nhiều điều không thực sự may mắn.

2. Tuổi Sửu
Xem tử vi phương 

Đông, tuổi Sửu trong tuần 
này sẽ có thể gặp phải nhiều 
chuyện không mong muốn. 
Hung vận lớn, lấn át cát vận, 
Bạch Hổ hung tinh không 
ngừng rình rập đe dọa nên 

làm gì cũng phải cẩn thận kẻo mang họa vào thân.
Con giáp này khó lòng đạt được mục tiêu 

của mình trong công việc khi cố chấp không chịu 
thay đổi. Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh vẫn còn đang 
cho mình là cái rốn của vũ trụ, không chịu nghe lời 
khuyên bảo của người khác.

Còn trong chuyện tình cảm, bạn lại do dự 
và thiếu quyết đoán, không dám nói lên tình cảm 
của mình với đối phương. Có những cơ hội chỉ đến 
1 lần rồi thôi, tình yêu không nói ra thường sẽ chỉ 
mang lại nước mắt mà thôi.

Có lẽ tài vận là thứ duy nhất mang lại ánh 
sáng hy vọng cho tuổi Sửu trong tuần này. Bản 
mệnh sẽ cần phải tập trung hết sức mình để có thể 
nắm giữ được thời cơ kiếm tiền, nhất là các bạn làm 
ăn kinh doanh, nếu không Thực Thần sẽ bỏ bạn mà 
đi, thay vào đó là Kiếp Tài chỉ hao tài tốn của.

Ất Sửu (Kim): Tài lộc dồi dào. Đinh Sửu 
(Thủy): Tiểu nhân quấy phá. Kỷ Sửu (Hỏa): Công 
việc bất ổn. Tân Sửu (Thổ): Cố chấp quá mức. Quý 
Sửu (Mộc): Cần quyết đoán hơn.

3. Tuổi Dần
Người tuổi Dần tuần 

này có lẽ sẽ phải đối mặt với 
nhiều biến động trong cuộc 
sống. Tài lộc chẳng có là bao, 
lại bị Kiếp Tài ngáng trở nên 
khó lòng xoay chuyển số 
mệnh, tiền kiếm được không 

nhiều mà lại có không ít khoản cần phải chi tiêu.
Con giáp này còn đang bối rối trong việc 

định hướng công việc của mình. Mặc dù cho đến 
hiện tại thì tuổi Dần vẫn đang hoàn thành tốt những 
nhiệm vụ được giao nhưng bạn có thể bị lung lay 
bởi những tác động tiêu cực từ phía tiểu nhân Thiên 
Quan.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà 
lo lắng thái quá. Ai cũng có những lúc không được 
vững lòng, cũng may là Giải Thần cát tinh luôn ở 
bên hỗ trợ nên bản mệnh sẽ dần lấy lại được thăng 
bằng, biết đâu là điều mình mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần 
phải làm rõ mọi chuyện, đừng để những mâu thuẫn 
càng ngày càng lớn hơn chỉ vì bạn trốn tránh, để 
mặc đối phương giải quyết những rắc rối còn lại 
sau này. 

Giáp Dần (Thủy): Tài lộc khó khăn. Bính 
Dần (Hỏa): Tình cảm mâu thuẫn. Mậu Dần (Thổ): 
Bất đồng ý kiến. Canh Dần (Mộc): Tiểu nhân rình 
rập. Nhâm Dần (Kim): Cần vững lòng tin.

4. Tuổi Mão
Tử vi tuần mới 

của 12 con giáp cho thấy 
tuổi Mão trong tuần này 
có thể sẽ đạt được những 
bước tiến lớn trên con 
đường công danh sự 

nghiệp của mình. Bản mệnh được Hữu Bật cát tinh 
độ mệnh nên bước đường phía trước càng ngày 
càng hanh thông.

Con giáp này đang đi đúng đường đúng 
hướng, vì thế đừng lo ngại chần chừ gì nữa. Chính 
Ấn báo hiệu rằng cơ may thăng tiến đang đến rất 
gần rồi, những chú Mèo nên tận dụng thời điểm cát 
khí vượng để thực hiện mục tiêu của mình.

Còn về đường tài lộc, bản mệnh chưa thực 
sự may mắn cho lắm khi có tiền về tay rồi cũng 
chẳng thể giữ được. Tài khí tiêu tán, Kiếp Tài cho 
thấy con giáp này còn quá ngây thơ khi cho rằng ai 
cũng sẽ đối tốt với mình. 

Xét về đường tình duyên, tuổi Mão hãy cứ 
làm theo những điều trái tim mình mách bảo. Có 
thể sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng cứ 
bình tĩnh mà xử lý. Cuộc đời cho ta thử thách để có 
thể nhận được những món quà lớn hơn thế rất 
nhiều.

Ất Mão (Thủy): Tình duyên cần phải nắm 
giữ. Đinh Mão (Hỏa): Tài lộc đầu tuần khá dồi dào. 
Kỷ Mão (Thổ): Công việc tiến triển tốt. Tân Mão 

(Mộc): Cẩn thận gặp họa mất tiền. Quý Mão 
(Kim): Tin người thái quá.

5. Tuổi Thìn
Với tuổi Thìn, tuần 

lễ này là thời điểm mà bản 
mệnh có thể sẽ gặp phải 
những tai họa từ trên trời 
rơi xuống do bị Thiên Hình 
đè nén. Sự nóng nảy bốc 
đồng có thể khiến bạn gặp 

họa thiệt thân nếu không biết cách giải tỏa căng 
thẳng cho mình.

Chuyện tình cảm không như ý do có quá 
nhiều khoảng cách giữa hai người. Tình yêu không 
đủ lớn cũng giống như con thuyền quá bé nhỏ nên 
không thể vượt được bão giông mà cập bến an toàn. 

Công việc trong tuần không được ổn định 
cho lắm. Đầu tuần có Chính Quan nên mọi sự sẽ 
suôn sẻ hơn nhiều, bản mệnh đừng quá căng thẳng 
mà hãy tận dụng cơ hội này thật tốt. Từ giữa tuần 
mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn do bản mệnh thiếu 
tập trung vào công việc.

Tài lộc thời điểm này khá vượng. Cả Chính 
Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy thu nhập 
của con giáp này đang gia tăng đáng kể. Bạn cần 
phải tận dụng thời cơ sẵn có, đừng để mình mất tập 
trung mà tiền bạc trôi đi theo từng ngày từng giờ.

Giáp Thìn (Hỏa): Tài lộc dư dôi. Bính Thìn 
(Thổ): Cần biết cách nắm bắt cơ hội. Mậu Thìn 
(Mộc): Tình yêu chưa đủ lớn. Canh Thìn (Kim): 
Công việc nhiều trở ngại. Nhâm Thìn (Thủy): Cần 
vững bước tiến tới.

6. Tuổi Tị
Tuổi Tị tuần này 

không cần đến “ông mai bà 
mối” nào cũng có thể tự tìm 
được tình duyên cho mình. 
Đào hoa đang vượng nên 
bản mệnh sẽ có được những 
mối nhân duyên cực đẹp, có 
người xứng đôi vừa lứa đến 

bên mình. 
Người có đôi tình cảm càng ngày càng 

thăng hoa. Những hiểu lầm trước đó được tháo gỡ, 
trải qua sóng gió thì tình cảm càng được chứng 
minh vững chắc. Hãy nắm chặt tay nhau dù có điều 
gì xảy ra đi chăng nữa. 

Công việc tuần này có nhiều bước thăng 
trầm. Đầu tuần mọi sự khá khó khăn, Ngũ Quỷ 
hung tinh hoành hành khiến cho bản mệnh khó có 
thể thực hiện được kế hoạch của mình, rất dễ bị tiểu 
nhân nẫng tay trên thành quả mà con giáp này khó 
khăn lắm mới có được.

Đầu tuần lại là thời điểm mà tài lộc vượng, 
Thực Thần soi bóng nên chuyện làm ăn kinh doanh 
cực kỳ thuận lợi. Bản mệnh có thể gặp được quý 
nhân giúp đỡ mình, hãy tận dụng cơ hội hiếm có đó 
nhé!

Ất Tị (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Đinh Tị 
(Thổ): Tình cảm thăng hoa. Kỷ Tị (Mộc): Nhân 
duyên vượng sắc. Tân Tị (Kim): Đầu tuần dễ kiếm 
tiền. Quý Tị (Thủy): Công việc bất ổn.
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7. Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ tuần này có 

Thái Âm trợ mệnh, công việc 
phần nào suôn sẻ hơn khi được 
quý nhân là nữ mệnh trợ giúp. 
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa 
thực sự tốt lành trong khoảng 
đầu tuần, bạn dễ đánh mất sự 

tự tin của mình.
Khó khăn là vậy nhưng nếu biết cố gắng thì 

sẽ được đền đáp xứng đáng. Những chú Ngựa đừng 
vội nản lòng, càng về cuối tuần thì công việc sẽ 
càng trôi chảy, suôn sẻ hơn, bạn sẽ đạt được mục 
tiêu của mình nếu vững tâm bước tiếp.

Thái Âm còn trợ sức cho con giáp này dễ 
dàng tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Bản 
mệnh hãy mở lòng mình để đón nhận tình cảm 
được gửi trao. Thời gian này bạn sẽ có nhiều cơ hội 
gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái, đừng để cơ 
hội vuột qua tay.

Tài lộc tuần này chủ yếu vượng vào khoảng 
đầu tuần, từ giữa tuần trở đi Kiếp Tài ngáng trở nên 
khiến cho việc làm ăn kinh doanh trở nên khó khăn 
hơn rất nhiều, bản mệnh chưa chắc đã thực hiện 
được hết những kế hoạch làm ăn của mình như 
mong muốn. 

Giáp Ngọ (Kim): Đầu tuần cố gắng kiếm 
tiền. Bính Ngọ (Thủy): Tình duyên vượng. Mậu 
Ngọ (Hỏa): Công việc suôn sẻ như ý. Canh Ngọ 
(Thổ): Cần giữ vững lập trường. Nhâm Ngọ 
(Mộc): Đừng để mình phải hối hận.

8. Tuổi Mùi
Xem tử vi hàng tuần, 

tuổi Mùi thời điểm này dễ 
chịu nhiều tổn thương về tình 
cảm. Các cặp đôi nảy sinh 
mâu thuẫn, bất đồng từ 
những việc nhỏ nhặt. Sự nghi 
ngờ len lỏi vào giữa mối quan 

hệ của 2 người.
Trong khi đó, người độc thân lại cảm thấy 

chán nản và thất vọng với chính bản thân mình, 
Thiên Nguyệt hung tinh gây ra những tác động tiêu 
cực khiến bạn chỉ suy nghĩ về những điều bi quan 
chứ chẳng nhìn về tương lai tươi sáng phía trước. 

Trong tuần này tài vận khá sáng, từ đầu 
tuần đã có Chính Tài trợ mệnh nên làm gì cũng 
suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, 
cuối tuần dễ tiêu pha hoang phí, con giáp này nên 
lên kế hoạch chi tiêu cụ thể để tránh tiền bạc thất 
thoát.

Trong tuần này có Thương Quan chiếu 
mệnh, con giáp này cần phải tập trung giải quyết 
những vấn đề còn đang tồn đọng, đừng vội làm 
những chuyện xa xôi. Càng ôm đồm nhiều việc thì 
càng dễ thất bại, tốt nhất hãy từ từ tiến từng bước 
thật vững chắc đã nhé!

Ất Mùi (Kim): Cần nỗ lực nhiều hơn. Đinh 
Mùi (Thủy): Tình cảm không như ý. Kỷ Mùi 
(Hỏa): Dễ dẫn đến bất đồng. Tân Mùi (Thổ): Đừng 
cho mình tài giỏi. Quý Mùi (Mộc): Có được điềm 
báo tốt.

9. Tuổi Thân
Theo dõi tử vi tuần 

của tuổi Thân, thời điểm này 
dường như cát khí đang vây 
quanh nên con giáp này có 
được nhiều niềm vui bất ngờ. 
Nhân duyên chẳng cầu mà tự 
tới, bản mệnh cảm thấy mình 

là người thực sự hạnh phúc.
Thiên Diêu cát tinh cho thấy đào hoa đang 

vây quanh, những chú Khỉ chẳng cần phải đi tìm 
kiếm đâu xa mà sẽ nhận ra được tình yêu của đời 
mình đang ở rất gần mà thôi. Bạn hãy lắng nghe 
tiếng gọi của trái tim mình.

Tài lộc trong tuần cực vượng, Thực Thần 
giúp cho bản mệnh kiếm tiền dễ dàng bằng chính 
sức mình. Yếu tố may mắn tạo cho con giáp này cơ 
hội để phát tài phát lộc, không phải lo lắng khi kinh 
doanh buôn bán hay đầu tư tiền bạc.

Công việc khi tốt khi xấu, Chính Ấn mang 
tới cho tuổi Thân động lực để không ngừng tiến 
bước. Bản mệnh phải chịu đựng khá nhiều sức ép, 
cần tìm cách để giải tỏa áp lực cho mình thì mới có 
thể phát huy được hết năng lực sẵn có.    

Giáp Thân (Thủy): Đào hoa nở rộ. Bính 
Thân (Hỏa): Có thêm động lực. Mậu Thân (Thổ): 
Kiếm tiền dễ dàng. Canh Thân (Mộc): Hạnh phúc 
cần tự tay nắm giữ. Nhâm Thân (Kim): Đừng để 
bản thân bị tổn thương.

10. Tuổi Dậu
Với tuổi Dậu, tuần 

này là lúc bản mệnh cảm 
thấy sự thôi thúc về tình 
cảm. Nhân duyên có được 
chẳng mấy dễ dàng, bạn 
mong muốn có thể cùng 

người ấy đi tới điểm cuối cùng hạnh phúc như ý. 
Người độc thân nên thử cho mình, cũng là 

cho đối phương 1 cơ hội. Thời gian sẽ trả lời cho tất 
cả mọi câu hỏi bạn muốn biết. Đừng ép bản thân 
phải sống theo bất cứ 1 khuôn mẫu nào cả, chính 
bạn là người tạo nên cuộc sống của mình.

Công việc tuần này không được thuận lợi 
cho lắm. Tiểu nhân không ngừng quấy phá, con 
giáp này lại không vững vàng về tư tưởng, lập 
trường nên có thể sẽ bị tiểu nhân dụ dỗ làm những 
chuyện sai trái, chặn đứng con đường tiến thân của 
mình.

Thái Tuế còn là điềm báo về những chuyện 
không may. Hung tinh này thực sự là điều mà 
không ai mong muốn. Trong tuần chớ nên đi sớm 
về khuya hay tới những nơi hoang vắng, vạn sự dĩ 
hòa vi quý là hơn. 

Về tiền bạc thì tuổi Dậu trong tuần này khá 
rủng rỉnh, chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Bản 
mệnh kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. 
Chính Tài cho thấy thu nhập từ công việc chính 
cũng không hề ít chút nào đâu.

Ất Dậu (Thủy): Tài lộc ùn ùn tới. Đinh Dậu 
(Hỏa): Công danh thăng trầm. Kỷ Dậu (Thổ): Tình 
cảm thăng hoa. Tân Dậu (Mộc): Đào hoa tới tấp. 
Quý Dậu (Kim): Cần nắm bắt cơ hội.

11. Tuổi Tuất
Tuổi Tuất thời điểm 

này khó đạt được những điều 
mình mong muốn do hung 
vận đã cản trở những điều 
may mắn. Về chuyện tình 
duyên, những trận cãi cọ liên 
tục xảy ra giữa 2 người.

Cũng may có Bách Việt đào hoa ở bên trợ 
mệnh nên những mâu thuẫn không tới mức leo 
thang nhanh chóng, dù tranh cãi nhưng chỉ đôi lúc 
dữ dội rồi lại làm lành. Tuy nhiên cũng đừng thấy 
thế mà hay, bạn có thể phải chịu tổn thương lớn.

Bản mệnh trong tuần mới này công việc 
không được ổn định cho lắm. Nếu có việc gì cần 
thực hiện thì nên tiến hành ngay vào đầu tuần, khi 
mà vận trình công danh sự nghiệp còn ổn thỏa. Từ 
giữa tuần trở đi Thương Quan sẽ tác động lên cảm 
xúc của con giáp này, khiến cho mọi chuyện trở 
nên xấu hơn trước đó.

Còn về đường tài lộc của tuổi Tuất thì đây 
có lẽ là điểm sáng nhất trong tuần của con giáp này. 
Bản mệnh không chỉ có thu nhập chính tăng tiến 
mà thu nhập phụ cũng không làm bạn thất vọng, 
Thực Thần cho bạn tài lộc đầy nhà. 

Giáp Tuất (Hỏa): Đầu tuần vui. Bính Tuất 
(Thổ): Cuối tuần dễ mất tiền. Mậu Tuất (Mộc): 
Mâu thuẫn tình cảm. Canh Tuất (Kim): Công việc 
bất ổn. Nhâm Tuất (Thủy): Cần tập trung làm việc.

12. Tuổi Hợi
K h á c  v ớ i  t u ổ i 

Tuất, tuần mới này tuổi 
Hợi lại giành được khá 
nhiều thành công trong 
công việc. Mặc dù bị 
Thiên Quan kéo theo tiểu 
nhân quấy phá nhưng sức 
mạnh của tiểu nhân sao có 

thể bằng sức mạnh của con giáp này được.
Tả Phù gọi quý nhân đến hỗ trợ, được quý 

nhân chỉ đường dẫn lối nên những chú Heo nhanh 
chóng thoát khỏi được cạm bẫy của kẻ xấu xa mà 
thẳng tiến đến mục tiêu của mình. Bạn khiến cho 
mọi người ngạc nhiên vì những thành tích đáng nể 
mà mình đạt được.

Riêng chuyện tình cảm thì lại chẳng được 
suôn sẻ thuận lợi như vậy. Con giáp này quá tập 
trung vào công việc nên không có nhiều thời gian 
dành cho gia đình. Đây là sai lầm của tuổi Hợi khi 
không biết sắp xếp cuộc sống của mình được cân 
bằng hơn.

Tiền bạc đầu tuần khá khó khăn, Kiếp Tài 
cho thấy bản mệnh tiêu nhiều kiếm được chẳng bao 
nhiêu. Nhưng đừng lo bởi tới cuối tuần là tài lộc sẽ 
ùn ùn đổ về nhà, con giáp này biết cách để làm cho 
túi tiền của mình càng ngày càng dày lên nhanh 
chóng. 

Ất Hợi (Hỏa): Cẩn thận đầu tuần mất tiền. 
Đinh Hợi (Thổ): Tình duyên không như ý. Kỷ Hợi 
(Mộc): Công danh vượng. Tân Hợi (Kim): Đạt 
được thành công. Quý Hợi (Thủy): Có quý nhân 
trợ mệnh. ■
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TRUYEÄN DAØI

HOA HỒNG GIẤY
Tác giả: Lâm Địch Nhi

Cô nhóc giảo hoạt, Lục Địch Phi thầm 
than trong lòng nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ rạng rỡ.

- Anh Lục, đây là Liễu Tinh bạn tôi. Nghe 
nói gần đây có một băng cướp dạt tới Tân Giang, 
buổi tối chúng thường hay ra ngoài gây án. Một 
mình tôi không dám về khuya nên bảo bạn tôi đi 
với tôi. Không sao chứ ạ? - Bạch Nhạn cười tủm 
tỉm.

Có sao thì làm gì được? Sao anh lại có thể 
để cô về khuya một mình chứ? Đương nhiên anh 
sẽ đưa cô về tận nhà, cho dù là đưa đến tận giường 
luôn cũng được.

- Em xem, cô nhóc này lại nói lời ngốc 
nghếch rồi, bạn em cũng là bạn anh, được cùng ăn 
tối với cô gái xinh đẹp như vậy anh thật vui mừng 
biết bao - Lục Địch Phi yêu chiều liếc Bạch Nhạn 
một cái rồi đi tới kéo ghế cho hai cô gái, sau đó 
treo áo khoác của họ vừa cởi ra lên mắc áo gần đó.

Ngồi xuống ghế rồi, Liễu Tinh nghiến 
răng nghiến lợi đạp chân Bạch Nhạn dưới gầm 
bàn. Trong lòng cô hận chết Bạch Nhạn, cô chỉ ăn 
của cô nàng có hai con cua thôi mà cứ như nợ cô 
nàng tám kiếp, cứ như con ma đòi nợ bắt cô cùng 
cô nàng đi ăn cơm với một người đàn ông, nếu 
không cô nam quả nữ xảy ra chuyện gì thì Liễu 
Tinh cô phaỉ  chịu mọi trách nhiệm.

Gã đàn ông này rõ ràng là loại quan chức 

làm mưa làm gió mà cô ghét, mà còn là cái tên lăng 
nhăng đầy tai tiếng nữa. Dưới sự uy hiếp của Bạch 
Nhạn, cô đành khuất phục.

Đâu có sai, ngồi ở đây, sáng chói lọi như 
một cái bóng đèn đại cối vô duyên, tay chân không 
biết để vào đâu, cười một cái là cơ thịt trên mặt 
rung lên bần bật, đây đâu phải là ăn cơm, mà là 
chịu cực hình.

Bạch Nhạn nhéo Liễu Tinh một cái chẳng 
chút nương tay, mắt vẫn cười tít.

Nếu như cô nói thẳng với Lục Địch Phi 
rằng cô không muốn dây dưa gì với những người 
có liên quan với Khang Kiếm nữa, Lục Địch Phi sẽ 
coi như gió thoảng bên tai. Chỉ có dùng hành động 
thể hiện quyết tâm, khiến Lục Địch Phi không có 
cơ hội nhắc tới sếp Khang, cũng không có cơ hội 
nhắc tới cái kế hoạch hợp tác vớ vẩn kia nữa.

Tối nay, Liễu Tinh là bia đỡ đạn cho cô.
- Cô Liễu, mời cô gọi món, cô cứ chọn 

món mình thích, coi như là Bạch Nhạn mời đi.
Lục Địch Phi cười dịu dàng đưa thực đơn 

cho Liễu Tinh, ngầm tỏ ý anh ta và Bạch Nhạn là 
người một nhà.

Liễu Tinh bối rối nhận lấy. Lật thực đơn ra, 
trước tiên cô nàng nhìn giá cả phía sau rồi đờ 
người, vội quay đầu nhìn Bạch Nhạn:

- Đây là hắc điếm! - Liễu Tinh nói bằng 
khẩu hình.

Bạch Nhạn mỉm cười:
- Đừng sợ, Lục công tư ̉ đây có tiền, cứ 

thoải mái đi!
Liễu Tinh dày mặt chọn đại một món tôm 

một con cá, Bạch Nhạn lại chọn mấy loại nghêu 
sò, Lục Địch Phi cười cười rồi gọi thêm mấy món 
nữa.

- Đồ ăn ở đây ăn nhiều mấy cũng không 
tăng thêm tí mỡ nào, cứ ăn thoải mái vào.

Anh ta nói cứ như thể mình là một chuyên 
gia về phái nữ.

Liễu Tinh mũi dòm mắt, mắt dòm miệng, 
ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có hai tai là dỏng 
lên.

Các bàn khác trong nhà hàng lục tục có 
người ngồi kín.

Đèn đuốc sáng ngời, nâng ly vui thú, ca 
múa thái bình.

Chào hỏi Liễu Tinh xong, trong lúc đợi đồ 
ăn lên, Lục Địch Phi bèn đưa mắt trìu mến nhìn 
Bạch Nhạn:

- Cô nhóc, gần đây hình như xinh ra đấy?
- Có không? Béo lên thì có! - Bạch Nhạn 

sờ lên mặt, sắc mặt không thay đổi, tỏ vẻ hờ hững - 
Khí sắc của anh Lục mới tốt đó!

- Béo lên một chút tốt chứ! Anh thích nhất 
phụ nữ đầy đặn mượt mà. Cô nhóc, em đa ̃ từng 
nghe nói tiêu chuẩn cái đẹp của đời Thanh và đời 
Đường là như thế nào chưa?

- Mời chỉ giáo!
- Đời Thanh thịnh hành phong cách mảnh 

mai yếu ớt của em Lâm [Chỉ Lâm Đại Ngọc - nhân 
vật trong Hồng lâu mộng], gọi là mỹ nhân lên 
ngựa, ngựa chẳng hay. Đời Đường lại coi vẻ đẫy 

đà quyến rũ của Dương Quý Phi mới là đẹp, gọi là 
mỹ nhân lên ngựa, ngựa chùng chân. Anh ưa thích 
vẻ đẹp tự nhiên mạnh khỏe của đời Đường.

Liễu Tinh ngồi bên cạnh có chút không 
vui, bây giờ cô đang gầy như que củi, vị Lục công 
tử này ý muốn nói cô không hợp với khẩu vị của 
anh ta đây mà. Nực cười, cô bây giờ đúng là đang 
phòng không, nhưng loại người tình công cộng 
kiểu này, cô chẳng thèm để mắt tới!

Thức ăn được dọn lên rất nhanh.
Cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn, Lục 

Địch Phi rót rượu vang cho hai cô gái rồi nhiệt tình 
mời Liễu Tinh ăn nhiều một chút. Không thèm 
ngước mắt lên, Liễu Tinh vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Lục Địch Phi lại đích thân gỡ cá, gỡ cua, 
bóc tôm cho Bạch Nhạn, thể hiện sự quan tâm 
chăm sóc từng li từng tí một.

Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn, không hề tỏ ra 
ngạc nhiên.

Lục công tử đang báo thù cô đây mà!
Liễu Tinh nhai tôm vơí  ve ̉ sưn̉g sôt́, nha 

đâù  Bạch Nhạn naỳ  chăn̉ g le ̃ thâṭ  sư ̣co ́ sô ́lam̀  phu 
nhân quan lơń , mơí  qua cưả  Khang Kiêḿ  đa ̃ tơí  
ngay bêń  Lục Địch Phi, co ́ điêù , đây la ̀ hăć  điêḿ , 
heǹ  chi cô naǹ g lôi cô tơí .

Liêũ  Tinh cam̉  thâý  miǹ h đang đońg vai 
của ke ̉ chiń h nghiã , nhưng vâñ  thâý  như đang ngôì 
trên đôń g lưả . Haỉ  san̉  co ́ ngon đêń  mâý , ăn vaò  
cuñ g cư ́ như nhai rơm.

"Choang!". Trong sa ̉nh bô ̃ng vang lên 
tiêń g đô ̉ vơ,̃  khać h khưá  không heṇ  ma ̀ cuǹ g đô ̉
dôǹ  ań h măt́  vê ̀ phiá  phat́  ra tiêń g đôṇ g.

Baǹ  cuả  Lục Địch Phi cać h bên đo ́hai tâḿ  
biǹ h phong, Liêũ  Tinh phaỉ  nhoaì  ngươì  ra mơí  
nhiǹ  thâý  đươc̣ . Cô phâń  khơỉ  quay đâù  laị :

- Nhaṇ , mình nhìn thấy người quen, chính 
la ̀ thư ky ́Gian̉  đo,́ hiǹ h như boṇ  ho ̣đang caĩ  nhau, 
đê ̉ miǹ h tơí  khuyên giaỉ !

Cô vưt́  đuã  rôì  chaỵ  biêń  đi đâỳ  kić h đôṇ g, 
cư ́ như chêt́  đuôí vơ ́ đươc̣  coc̣ .

Bac̣ h Nhaṇ  muôń  goị  Liêũ  Tinh laị , nhưng 
cô naǹ g như môṭ  cơn gio,́  thôỉ  rât́  nhanh. Bac̣ h 
Nhaṇ  bât́  đăć  di ̃ nhuń  vai.

- Baṇ  em biêt́  điêù  thâṭ , coi như daǹ h cho 
chuń g ta không gian riêng tư - Lục Địch Phi văt́  
tay sau ghê,́  khe ̃ nhâṕ  rươụ  vang.

- Tiǹ h cam̉  đâu phaỉ  la ̀ khuć  gô,̃ sao co ́ thê ̉
noí  căt́  đưt́  la ̀ căt́  đưt́  đươc̣ ? - Gian̉  Đơn hiǹ h như 
đa ̃ uôń g không it́ , đau khô ̉tuḿ  chăṭ  tay cô baṇ  gaí  
nho ̉ be ́ hoỉ , chăn̉ g hê ̀ đêḿ  xiả  đêń  nhưñ g ań h măt́  
xung quanh.

Cô baṇ  gaí  măṭ  căng cưń g, cươì  laṇ h nhaṭ :
- Tiǹ h cam̉  coǹ  chăn̉ g băǹ g khuć gô ̃ đâu! 

Gô ̃chăṭ  đưt́  rôì, vâñ  coǹ  laị  hai khuć . Tiǹ h cam̉  noí  
hêt́  la ̀ hêt́  luôn. Xin lôĩ , em không coǹ  yêu anh nưã . 
Xin anh ra dań g đaǹ  ông môṭ  chut́ , buông tay ra, 
đưǹ g đê ̉ em phaỉ  coi thươǹ g anh!

Tay Gian̉  Đơn run lên, môi cuñ g run râỷ :
- Em thâṭ  sư.̣.. phaỉ  lam̀  như thê ́ sao?
- Em xać  điṇ h, khăn̉ g điṇ h 100%, nghe ro ̃

chưa? - Cô baṇ  gaí  to ̉ ra mât́  kiên nhâñ  - Em không 
muôń  cuǹ g anh vâṭ  vơ ̀ ơ ̉ caí  đât́  Tân Giang naỳ  lam̀  
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môṭ  tên thư ky ́ queǹ  goị da ̣ baỏ  vâng, em muôń  tơí  
thaǹ h phô ́lơń  đê ̉ taọ  dưṇg sư ̣nghiêp̣  va ̀ tim̀  kiêḿ  
cuôc̣  đơì  xań  laṇ  của em, anh đừng cản đường em!

Khoé miêṇ g Gian̉  Đơn nhêć h lên môṭ  nu ̣
cươì  chua chat́ , anh châm̀  châṃ  buông tay:

- Đươc̣ , em đi đi!
Cô baṇ  gaí  bươć  phăng phăng ra cưả , đâù  

không ngoan̉ h laị .
Gian̉  Đơn ôm lâý  baǹ , laỏ  đaỏ  ngôì  xuôń g 

ghê ́ rôì  nhâć  chai rươụ  lên, không them̀  rot́  vaò  
trong côć  ma ̀ đưa ngay lên miêṇ g uôńg ưǹg ưc̣  mâý  
nguṃ . Bôñg bi ̣ săc̣ , anh ho săc̣  suạ, rươụ  phun ra 
đâỳ  baǹ , luć  naỳ  anh mơí  phat́  hiêṇ  ra co ́ ngươì  
đang đưńg bên caṇ h.

- Nhiǹ... nhiǹ  caí  gi ̀ ma ̀ nhiǹ , chưa thâý  
ngươì  khać  thât́  tiǹ h bao giơ ̀ a?̀  - Anh trưǹ g măt́ , le ̀
nhe ̀ hoỉ .

Liêũ  Tinh chăṕ  hai tay vaò  nhau, cân̉  thâṇ  
trań h nhưñ g chô ̃ thưć  ăn rơi vaĩ  trên đât́ , không ra 
ngôì  cuñ g chăn̉ g ra đưńg. Hôm nay sao laị  xui xeỏ  
thê ́ naỳ , chưa kip̣  nhaỷ  vaò  can ngăn thi ̀ ngươì  ta đa ̃
chia tay rôì .

- Thât́  tiǹ h kiêủ  naỳ  đa ̃ la ̀ caí  gi,̀  tôi coǹ  thâý  
nhưñg nôĩ  thât́  tiǹ h lơń  hơn đây nhiêù  - Cô trơṇ  
măt́ .

Gian̉  Đơn cươì  laṇ h:
- Lơń  đêń  mưć  naò ? Chuńg tôi yêu nhau hai 

năm, sôńg chung môṭ  năm, đâu khać  gi ̀ vơ ̣ chôǹ g.
- Thê ́ thi ̀ đa ̃ sao, tôi... sôńg chung vơí  anh ta 

mươì  bôń  năm ma ̀ vâñ  chia tay đâý  thôi.
- Ha?̉  - Gian̉  Đơn sưñg sơ,̀  lăć  đâù  cô ́ lâý  laị  

tin̉ h taó , nhâṇ  ra Liêũ  Tinh thi ̀ biũ  môi, chơṕ  măt́  - 
Cô sôńg chung vơí  anh ta tư ̀ hôì  tiêủ  hoc̣ a?̀

- Xin anh, anh tư duy như ngươì  biǹ h 
thươǹ g đi co ́ đươc̣  không? Mươì  năm chơi đô ̀haǹ g, 
bôń  năm sôńg chung đươc̣  chưa ha?̉

Hôm nay Liêũ  Tinh như găp̣  đươc̣  tri ky,̉  
chuyêṇ  traò  như nươć  lu.̃  Cuñg co ́ thê ̉ cô cam̉  thâý  
miǹ h va ̀ Gian̉  Đơn cuǹ g la ̀ ngươì  lưu lac̣  nơi goć bê ̉
chân trơì , tâm traṇ g cuả  anh ta, cô thâú  hiêủ , sư ̣huṭ 
hâñ g cuả  anh ta, cô đa ̃ tưǹ g traỉ  qua. Găp̣ tri ky ̉ ngaǹ  
lơì  cuñ g it́ , cô không đưń g nưã  ma ̀ keó  ghê ́ ra vẻ oai 
phong ngôì xuôń g, giaĩ  baỳ  tâm sư ̣vơí  Gian̉  Đơn:

- Mười bốn năm trước, tôi mới mười tuổi, 
cho dù tôi có dậy thì sớm, có thể sống chung thì anh 
ta mới co ́ mười ba, chưa có khả năng kia!

Gian̉  Đơn tặc lưỡi, gật đầu:
- Có lý, con trai dậy thì muộn hơn con gái, 

mười ba tuổi vẫn còn là thằng nhãi ranh chưa biết 
gì.

Gian̉  Đơn nhấc chai rượu, rót cho Liễu 
Tinh một ly đầy rồi rót cho mình một ly, mắt nheo 
lại:

- Tình cảm của cô có cơ sở vững chắc như 
vậy, tại sao cũng không chịu nổi tác động ở bên 
ngoài?

- Địch quân quá mạnh, hơn nữa trong nội 
bộ cũng xuất hiện kẻ phản bội - Nhớ lại chuyện khi 
đó, Liễu Tinh thấy răng mình ê ẩm.

- Ồ! - Gian̉  Đơn chống tay dưới cằm, ánh 
mắt âm u - Thì ra trên đời này không chỉ có mình tôi 
chịu tổn thương.

- Anh không phải là tổn thương, tôi mới là 
bị tổn thương. Tim như bị khoét một lỗ, máu tuôn 
đầm đìa đây này.

Gian̉  Đơn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh 
rồi nhìn chằm chằm vào ngực Liễu Tinh:

- Nghiêm trọng đến thê ́ sao?
- Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới cái chết, 

nhưng sau đó nghĩ lại thấy không đáng, tôi phải 
sống thật tốt để nhìn bọn chúng răng long đầu bạc, 
sinh ra một đứa con không có lỗ đít.

- Không có lỗ đít vẫn làm phẫu thuật được 
mà - Gian̉  Đơn chớp mắt - Tôi lại không hận bạn 
gái tôi lắm, chỉ là trong lòng cảm thấy rất lạnh thôi, 
mấy trăm ngày đêm bên nhau sao có thể nói thôi là 
thôi được.

- Nếu vẫn còn vương vấn, sao lại gọi là chia 
tay?

Gian̉  Đơn đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi 
một cách nghiêm túc:

- Cô Liễu, cô có tin vào số mệnh không?
- Hả? - Liễu Tinh không hiểu.
Gian̉  Đơn hạ giọng ra vẻ thần bí:
- Cô thấy đấy, khi sếp Khang kết hôn, tôi và 

cô làm phù dâu và phù rể.
- Đúng thế!
- Nhưng bây giờ sếp Khang ly hôn, cô và 

bạn trai cô chia tay, tôi cũng chia tay với bạn gái, 
sao lại trùng hợp thế được? Chứng tỏ số mệnh của 
phù dâu và phù rể có quan hệ mật thiết với số mệnh 
của cô dâu chú rể. Bọn họ hạnh phúc thì chúng ta 
cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?

Liễu Tinh trợn tròn mắt:
- Hình như cũng có lý đấy!
- Đây chính là mắc xích của số phận. 

Không thể tùy tiện nhận lời làm phù rể cho người ta 
đâu! - Gian̉  Đơn vô cùng hối hận.

- Vậy có cách gì để giải quyết?
Gian̉  Đơn gõ tay xuống bàn, nhíu mày suy 

nghĩ:
- Nếu sếp Khang và Bạch Nhạn tái hôn, 

chưa biết chừng bạn gái tôi và bạn trai cô có thể 
quay về bên chúng ta!

Liễu Tinh xua tay:
- Anh ta đã để cho người khác sờ mó, nhìn 

ngắm chán chê rồi, quay về với tôi, tôi cũng không 
thèm!

- Bạn gái tôi chia tay vì sự nghiệp, chỉ cần 
cô ấy chịu quay lại thì tôi sẽ đợi cô ấy!

- Chí không hợp thì không cùng đường - 
Bỗng thấy tức giận, Liễu Tinh đứng phắt dậy.

Gian̉  Đơn kéo áo cô, mắt hơi cụp xuống rồi 
lặng lẽ thở dài:

- Ngồi một lúc nữa đi! Chúng ta không nói 
chuyện này nữa, uống rượu thôi.

Tối nay, lòng Giản Đơn trống rỗng, không 
chảy máu, nhưng lạnh lẽo băng giá. Anh mong mỏi 
có một người có thể cùng anh trải qua màn đêm 
chua xót lạnh lẽo này.

- Anh uống không bằng tôi đâu - Tửu lượng 
của Liễu Tinh vốn được mệnh danh là chiến đấu cơ 
trong nữ giới, ngàn chén không say.

- Xì! - Gian̉  Đơn bĩu môi - Tôi từng này tuổi 

rồi, chưa từng say nhé!
- Thật không? Vậy hôm nay haỹ  để tôi đánh 

bại kỷ lục này - Liễu Tinh vẫy tay gọi phục vụ mang 
thêm hai chai rượu trắng.

Gian̉  Đơn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không 
phục…

***
CHƯƠNG 75

- Cô nhóc, đang nghĩ tới ai mà tâm hồn treo 
ngược cành cây thế? - Lục Địch Phi cụng ly với 
Bạch Nhạn, thấy cô rất lâu không lên tiếng nên cất 
tiếng hỏi.

Bạch Nhạn đang dỏng tai rình nghe xem 
Liễu Tinh và Giản Đơn nói chuyện gì. Nín thở lắng 
nghe một lúc mà chẳng nghe được gì hết. Cái bia 
đỡ đạn Liễu Tinh này chẳng có chút đạo đức nghề 
nghiệp gì cả, cô đành phải đơn phương tác chiến 
vậy.

- Anh Lục, mọi âm mưu đều không thể che 
giấu dưới ánh đèn, anh mời tôi tới nhà hàng sang 
trọng như vậy để ăn hải sản, rốt cuộc là có mục đích 
gì? - Bạch Nhạn nhấp một ngụm rượu rồi từ tốn đi 
thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc nữa.

- Lại thế rồi! - Lục Địch Phi rất bất mãn - Cô 
nhóc, câu này của em đã phủi sạch tình ý giữa 
chúng ta đấy. Anh đề nghị sau này không được gọi 
anh là anh Lục nữa, nghe xa cách lắm, gọi anh là 
Địch Phi. Hôm nay chúng ta đơn thuần là hẹn nhau 
để ăn mừng thôi!

Bạch Nhạn cười thản nhiên:
- Anh quay về cuộc sống độc thân là có một 

đám khuê môn thục nữ nhào vào lòng anh, với anh 
đó là chuyện tốt. Tôi là phụ nữ ly hôn, cơm thừa 
canh cặn, có gì đáng chúc mừng đâu?

- Sao lại không đáng chúc mừng? Ít nhất 
em cũng có lý do quang minh chính đại để nhào 
vào lòng anh! - Lục Địch Phi cười, mắt sóng sánh ý 
tình, mặt rạng rỡ ý xuân.

- Chà, Địch Phi, anh vẫn chưa hiểu tôi rồi! - 
Bạch Nhạn khẽ thở dài - Tôi á, tính tình hơi cố 
chấp, ích kỷ, đối với người hay sự vật gì cũng thế, 
chưa bao giờ thích chia sẻ với người khác.

- Cho nên em mới ly hôn? - Ánh mắt Lục 
Địch Phi lóe sáng, dịu dàng bao phủ lấy Bạch 
Nhạn, dụ hoặc cô nói tiếp.

Bạch Nhạn biết, suốt buổi tối ngày hôm 
nay, điều Lục Địch Phi muốn nghe ngóng nhất 
chính là điều này, cô bèn dừng lại ở đó:

- Thôi, chuyện đau lòng không nhắc tới nữa 
thì hơn.

Cô cố tình nói bằng giọng điệu rất đau khổ.
- Cô nhóc, em có hận cậu ta không? - Lục 

Địch Phi gắp cho Bạch Nhạn một con ngao.
- Triệt để quên một người, chính là không 

yêu cũng không hận. Bây giờ đối với tôi, anh ta chỉ 
là người qua đường.

- Nói dối!
Lục Địch Phi cau mày nhìn Bạch Nhạn như 

thể đang nhìn vật thể lạ. Anh ta không tin, anh ta 
với vợ cũ chia tay trong hòa bình, sau đó khi nói 
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chuyện điện thoại, vợ cũ luôn cau có với anh ta, đó 
không phải là hận, mà là oán trách.

Bạch Nhạn vùi mặt trong lòng bàn tay, cố 
sức để không bật cười thành tiếng.

- Cô nhóc, em vẫn chưa tin tưởng anh. Nói 
thật, anh chưa từng quan tâm tới ai như với em. 
Anh tưởng rằng tấm lòng của em đối với anh 
giống như anh đối với em - Lục Địch Phi bị tổn 
thương - Tối nay anh định muốn mang tới cho em 
một sự bất ngờ vui vẻ, giờ thì thôi vậy!

Bạch Nhạn rất biết điều bày ra một bộ mặt 
đầy thiết tha, hai mắt sáng lóe:

- Bất ngờ gì thế?
Lục Địch Phi lườm cô:
- Cậu ta đã là người qua đường rồi, em 

nghe làm gì?
- Bất ngờ này có liên quan đến anh ấy? - 

Đánh hơi thấy mùi quỷ dị, tim Bạch Nhạn đập 
thình thịch.

Lục Địch Phi nâng ly lên từ tốn uống.
Bạch Nhạn cười rạng rỡ, ăn tôm, ăn cá, ăn 

cua, mặc cho anh ta tỏ vẻ trầm mặc.
Lục Địch Phi thấy mình đã trải qua vô số 

phụ nữ, đến cô gái xinh đẹp đã từng đi du học như 
Tiểu Tây khi đứng trước mặt anh ta cũng bị mị lực 
của anh ta khuất phục mà trở nên mềm nhũn dưới 
ánh mắt dịu dàng của anh ta. Duy chỉ có Bạch 
Nhạn, lão luyện thành tinh, cứng không ăn mềm 
không chịu, súng đạn bắn không thủng.

Cuối cùng, anh ta không giữ được bình 
tĩnh:

- Do dư luận xã hội, cộng thêm nhiều lần 
nhận được đơn tố cáo, tháng sau Ủy ban Kỷ luật 
của tỉnh sẽ phái một tổ chuyên án tới Tân Giang để 
điều tra về tệ nạn nhận hối lộ trong giới cán bộ 
quan chức.

- Trông anh làm ra vẻ thần bí chưa kìa, đâu 
phải là Viện Kiểm sát đến bắt người, Ủy ban Kỷ 
luật có thể làm được gì?

- Cô nhóc, em đã bao giờ nghe đến hai từ 
"song quy" chưa?

Bạch Nhạn lắc đầu.
- Song quy, là do Ủy ban Kỷ luật đặt ra cho 

những cán bộ của Đảng Cộng sản có vấn đề về tài 
chính, nó thuộc phạm trù phạm pháp và an toàn. 
Người bị song quy trên người đều có vết, vấn đề 
lớn thì sẽ chuyển cho bên Viện Kiểm sát, còn vấn 
đề nhỏ, mà bên ngoài lại có nhân vật tai to mặt lớn 
nói giúp cho thì sẽ được hạ cánh an toàn.

- Anh đã bị song quy chưa? - Bạch Nhạn 
hỏi.

Lục Địch Phi thiếu điều ngừng thở:
- Cô nhóc, anh là người lương thiện!
Bạch Nhạn nhếch mép:
- Trong những cán bộ Đảng mà tôi quen 

biết, hình như chỉ có anh bị tình nghi là bị song 
quy. Quần áo anh mặc trên người giá cả đều tới 
bốn con số, đôi giày da chân anh đi hôm nay là 
nhập từ Ý đúng không, một bàn đầy hải sản với 
chai rượu vang này, hai mươi tờ một trăm NDT có 
thanh toán được không? Tiền lương một tháng của 
anh có đủ chi cho trang phục và bữa ăn hôm nay 

không? Không đủ chứ gì. Vậy tiền ở đâu ra? Cướp 
ngân hàng? Anh không dám! Ra phố ăn xin, anh 
không làm được! Chỉ có nhận hối lộ thôi.

Lục Địch Phi khóc dở mếu dở:
- Cô nhóc, em không biết mẹ anh làm gì 

sao?
- Tôi có bắt buộc phaỉ  biết không?
- Mẹ anh là chủ tịch hội đồng quản trị 

Công ty Dệt may Phi Vũ trên tỉnh, là công ty niêm 
yết trên sàn, tiền lương cả năm của công nhân bình 
thường đều đạt mức sáu vạn.

- Ý anh là mẹ anh bây giờ vẫn còn cho anh 
tiền tiêu vặt? - Bạch Nhạn cũng nhìn Lục Địch Phi 
như nhìn vật thể lạ.

Lục Địch Phi xua tay:
- Em không hiểu đâu. Anh không thiếu 

tiền, điều anh hứng thú là làm thế nào để chứng 
minh bản thân và vượt qua chính mình.

- Vậy nhà những người nhận hối lộ nghèo 
đến mức không có gì để ăn à?

Lục Địch Phi bật cười, cô nhóc này đúng là 
đơn thuần như một tờ giấy trắng:

- Những người nhận hối lộ thông thường 
đều tỏ vẻ chính trực, tác phong tiết kiệm, giản dị. 
Cô nhóc, nếu cậu ta bị song quy, có phải trong lòng 
em sẽ cực kỳ hả giận?

- Tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta và tôi không 
liên quan.

Lục Địch Phi cười đầy ẩn ý:
- Nếu em hợp tác với anh, anh đã nói rồi, 

chỉ để cậu ta phải chịu kỷ luật một chút xíu thôi, 
đảm bảo cậu ta vẫn bình an vô sự. Nhưng em 
không nói gì thì anh chẳng chuân̉  bị được gì hết, 
đến lúc xảy ra chuyện thì không giúp được cậu ta 
đâu. Em có biết bố cậu ta đã phải lùi về phía sau rồi 
không?

- Anh Lục, sao anh giống như đang dụ 
người ta nhận tội thế - Bạch Nhạn bực tức trừng 
mắt nhìn Lục Địch Phi - Hơn nữa anh cũng đề cao 
chính mình quá rồi đấy, nếu anh ấy có chuyện thật, 
anh còn có thể yên ổn sao?

- Cô nhóc, việc này em lại không phải là 
người trong nghề. Xử lý kiểu song quy này không 
giống với hình pháp, nếu anh nhận hối lộ, chỉ cần 
có người báo trước cho anh, trước khi song quy 
anh kịp thời đem tiền nộp vào sổ tài khoản liêm 
khiết thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết. 
Nhưng đa phần mọi người đều ôm tâm lý ăn may, 
không nỡ nôn tiền ra.

Bạch Nhạn ờ một tiếng rồi không nói gì 
thêm. Quan trường đúng là nơi hiểm ác, Lục công 
tử lại rắp tâm kéo Khang Kiếm ngã ngựa!

Lục Địch Phi hơi mất hứng.
- Cô nhóc, thật ra, em đối với cậu ta rất có 

tình có nghĩa.
Cuối cùng, Lục Địch Phi cảm thán một 

câu, lòng thoáng chút ngưỡng mộ Khang Kiếm.
Bạch Nhạn sững người, đứng dậy đi tìm 

Liễu Tinh.
Chà, không biết Liễu Tinh và Giản Đơn đã 

đi mất từ lúc nào rồi.
- Hai người họ đều ngà say rồi dìu nhau ra 

ngoài, cô gái thì khá hơn một chút, sau đó, họ gọi 
một chiếc taxi đi mất - Nhân viên phục vụ nói với 
Bạch Nhạn.

Cái đồ Liễu Tinh thấy sắc quên bạn này, 
Bạch Nhạn rủa thầm một câu. Chẳng còn cách nào 
khác, cô đành để Lục Địch Phi đưa về nhà.

Gió đêm mát lạnh, trăng sáng treo cao, bầu 
trời khuya lác đác điểm xuyết một vài ngôi sao.

- Đúng là thời điểm tốt để nói chuyện yêu 
đương - Đứng dưới khu nhà của Bạch Nhạn, Lục 
Địch Phi mở cửa xe, hít thở bầu không khí tươi 
mát rồi cảm thán.

- Vậy thì anh mau tranh thủ đi, đừng phụ 
công thời gian đẹp như vậy - Bạch Nhạn nháy mắt 
với Lục Địch Phi, mỉm cười rồi lên lầu.

Những lời muốn nói khi xung phong đưa 
cô về tận nhà còn chưa kịp cất lên thì bóng cô đã 
biến mất nơi cầu thang. Lục Địch Phi ngắm nghía 
khu chung cư nhỏ bé. Khang Kiếm đúng là nhỏ 
mọn với cô nhóc, vậy mà sao cô nhóc lại bảo vệ 
hắn ta như vậy chứ?

Tối nay chẳng dò hỏi được gì từ phía Bạch 
Nhạn, ngược lại còn bị giễu cợt. Lục Địch Phi 
cũng không biết tại sao, có phải anh ta bị bệnh vô 
liêm sỉ, hay là có khuynh hướng thích bị ngược 
đãi, thật sự càng lúc anh ta càng có hứng thú với 
Bạch Nhạn.

Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!
"Thực ra, em đối với cậu ta rất có tình có 

nghĩa". Về đến nhà, trong đầu Bạch Nhạn cứ mãi 
hiện lên câu nói này của Lục Địch Phi.

Cô có sao?
Chưa đến mức có tình có nghĩa, ít nhất thì 

cô chưa từng nảy sinh ý định làm tổn thương sếp 
Khang. Không giống như anh, tiếp cận cô chỉ vì 
muốn báo thù. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, lòng 
cô lại thấy nhức nhối.

Hôn nhân trang nghiêm và thiêng liêng 
nhường ấy, sao có thể coi rẻ như vậy?

Bạch Nhạn lặng lẽ thở dài, cô đánh răng 
rửa mặt, uống chút sữa tươi rồi lên giường đi ngủ.

Ngủ tới nửa đêm, Bạch Nhạn bị một tiếng 
động kỳ lạ đánh thức, cô tưởng là chuột. Chung cư 
cũ kiểu này thỉnh thoảng lại có vài chú chuột chạy 
qua. Cô trở mình định ngủ tiếp. Lúc này, cô nghe 
thấy tiếng mở ngăn kéo vang lên rõ rệt. Rất quen 
với tiếng mở cái ngăn kéo này, cô tin chắc có 
người đang mở ngăn kéo của cô.

Lỗ chân lông của Bạch Nhạn nở ra, cô đột 
nhiên nhớ tới tờ thông báo của đồn công an dán ở 
bệnh viện, gần đây có một toán cướp giật mới dạt 
tới Tân Giang.

Cô từ từ ngồi dậy, vội nhớ lại xem bên 
cạnh mình có thứ gì nằng nặng có thể hộ thân được 
không.

- Ai...?
Tiếng động ngừng lại, một bóng người 

đứng im trước bàn, cũng chính là bên cạnh giường 
của Bạch Nhạn.

Không kịp ngồi thẳng dậy, Bạch Nhạn hét 
lên thất thanh. Gã kia nhào tới, lưỡi dao sắc nhọn 
sượt qua vai phải của cô. Không sâu, nhưng chảy 
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máu. Gần như cùng lúc ấy, hắn bịt chặt miệng cô 
lại:

- Cấm la lối, tao chỉ cần tiền thôi!
Bạch Nhạn ra sức gật đầu, giọng tên đó 

đầy sát khí, khiến cô sợ hãi đến cực độ.
- Có dám kêu không?
Bạch Nhạn ra sức lắc đầu nguầy nguậy.
Tên đó bỏ tay ra khỏi miệng cô, mũi dao gí 

trước ngực cũng dịch xa ra một chút. Phía đối diện 
gần đó có một công trường xây dựng, ánh đèn 
công nghiệp sáng trắng len vào qua khe cửa sổ, có 
thể nghe thấy tiếng máy trộn bê tông ầm ĩ. Tuy xa, 
nhưng ánh sáng và âm thanh đó khiến Bạch Nhạn 
trấn tĩnh lại được một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy 
sợ hãi trước sự hung tợn của kẻ đột nhập.

Tên cướp dùng dao rạch ga giường, đó rõ 
ràng là một con dao rất sắc bén, Bạch Nhạn còn 
chưa kịp phản ứng, hắn đã bẻ quặt tay cô ra sau 
lưng rồi lấy ga giường trói lại. Động tác của hắn 
dứt khoát, mau lẹ, Bạch Nhạn bất giác kêu lên.

Tên đó giật mạnh tóc cô, cô không dám lên 
tiếng nữa.

- Tiền ở đâu?
- Trong... trong túi, ở chỗ gối...
- Không được nhìn tao!
Bạch Nhạn cảm thấy hắn nghiêng người 

qua bên này, chiếc túi xách bên gối bị lấy đi. Có 
tiếng sột soạt.

- Sao ít thế này? Có mỗi hơn ba trăm! - 
Giọng hắn vô cùng tức giận - Trong này là cái gì? - 
Nhờ ánh đèn, hắn phát hiện ra trong túi xách còn 
có một ngăn nhỏ nữa. Hắn kéo soạt khóa ra.

- Trong đó không có gì cả - Bạch Nhạn 
cuống quýt nói.

- Câm mồm! - Thấy tay mình sờ được vào 
một xấp gì đó dày dày được bọc bằng màng bọc 
thực phẩm, hắn mừng thầm, vội lấy dao rạch ra.

- Không được đụng vào đó!
Đột nhiên, không biết lấy sức từ đâu, Bạch 

Nhạn giật tung ga giường, điên cuồng xông tới, 
nắm chặt con dao.

Trời đổ mưa nhỏ, từng hạt tí tách đập vào 
cửa sổ, những người đang chìm vào giấc mộng 
không hề phát hiện ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên, 
một giọng phụ nữ thét lên thất thanh phá vỡ màn 
đêm tĩnh mịch, từng ngọn đèn bật sáng. Ngay sau 
đó, xe cảnh sát 110 nhấp nháy đèn đỏ phóng vào 
tiểu khu.

Kẻ đột nhập ôm đầu đứng đờ ở góc tường, 
mặt mũi nhếch nhác, môi rất dày, tinh thần hoảng 
loạn.

Hắn ta đã tung hoành gây án khắp năm 
tỉnh thành, đột nhập vào vô số nhà dân, việc nửa 
đêm khiến người ta giật mình tỉnh dậy như thế này 
cũng đã từng xảy ra, nhưng ai nấy đều ngoan 
ngoãn nghe lời, chưa từng có người phản kháng. 
Vì thế khi cô gái trẻ tuổi bé nhỏ, yếu ớt này nhào 
tới, hắn không đề phòng nên con dao bị tước mất. 
Cô ta nắm chặt lưỡi dao, máu từ hổ khẩu [Hổ 
khẩu: Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay] 
xối xả tuôn như suối. Hình như cô ta không phát 
giác ra, chỉ trừng trừng nhìn hắn ta rồi kêu lên thất 

thanh như một con thú mẹ.
Lưỡi dao sắc nhọn rạch đôi tấm màng bọc 

và miếng giấy bên trong.
Tiếng phụ nữ kêu thét khiến hàng xóm 

kinh động, chen chúc ào tới, chặn cửa khu nhà, 
báo cảnh sát, hắn ta không kịp trốn thoát.

Đèn trong phòng bật sáng, lúc này hắn mới 
nhìn thấy thứ khiến người phụ nữ kia như phát 
điên xông vào cướp lấy lại là một xấp giấy đỏ, giờ 
lại càng đỏ hơn vì đã nhuốm máu.

Hắn thật hối hận, nhưng cũng cảm thấy 
thực sự khó lí giải…

***
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Viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ rất phấn 
khởi, tên cướp này là một trong những tội phạm 
quan trọng mà Bộ Công an đang truy nã, vừa mới 
dạt tới Tân Giang, không ngờ lại bị tóm, lần này họ 
đã lập công to rồi.

- Tôi thật sự không làm gì cô ta cả, chỉ định 
lấy chút tiền rồi đi thôi!

Tên trộm thành khẩn khai báo, trên bàn đặt 
ba tờ giấy bạc và mấy tờ tiền lẻ. Nhà Bạch Nhạn là 
căn nhà đầu tiên hắn ra tay trong đêm hôm nay. 
Đồng thời hắn cũng khai ra nơi ẩn náu của mấy tên 
đồng phạm.

Viên cảnh sát nhìn Bạch Nhạn, không thể 
tin cô gái liễu yếu đào tơ này lại vì 300 tệ mà liều 
mạng với một tên cướp.

Tay nắm chặt xấp giấy đỏ, Bạch Nhạn run 
rẩy, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt hoảng sợ, ngơ ngác. 
Cơn sợ hãi qua đi, tinh thần dần minh mẫn lại, lúc 
này cô mới cảm nhận được tình thế vừa rồi nguy 
hiểm đến mức nào, suýt chút nữa cô đã mất mạng.

Nhưng nếu xảy ra thêm một lần nữa, cô tin 
rằng mình vẫn sẽ làm như vậy.

Tuy đây chỉ là một bông hồng bằng giấy 
mà Minh Thiên tặng cho cô từ rất lâu rồi, nhưng có 
nó bên cạnh, lòng cô như có chỗ nương tựa, dựa 
dẫm.

Những thứ cô có thể giữ lại không nhiều. 
Cái kẹp tóc mà Minh Thiên tặng cùng với bông 
hồng giấy này đã mất khi cô đi học thể dục về hồi 
còn học ở trường Y tá. Tìm mãi tới nửa đêm mà 
không thấy, cô quay về phòng khóc tới tận khi trời 
sáng.

Cảnh sát giải tên cướp đi rồi hỏi Bạch 
Nhạn mấy câu, bảo cô ký tên, sau đó về đồn báo 
cáo. Trước khi ra cửa, viên cảnh sát ngoảnh lại, vẻ 
như không được yên tâm.

- Chúng tôi đưa cô tới bệnh viện xử lý vết 
thương nhé! - Vừa rồi khi lấy khẩu cung, viên 
cảnh sát phát hiện trong tủ quần áo treo rất nhiều 
quần áo đàn ông, nhưng trong nhà lại không thấy 
ai.

Căn nhà bị tên trộm lục tung thành một mớ 
hỗn độn, Bạch Nhạn giờ cũng không dám ở một 
mình nữa nên bèn gật đầu, lấy áo khoác đi theo 
viên cảnh sát xuống lầu.

Xe 110 của cảnh sát tiến vào bệnh viện, 

bác sĩ trực và y tá vội vàng chạy tới, nhìn thấy 
Bạch Nhạn thì sững sờ.

Tay cô bị bóp chặt nên tụ máu rất sâu, lòng 
bàn tay bị dao cứa một vết khoảng 15 cm, khâu 
gần 20 mũi.

- Em có bị điên không, đừng nói là 300 tệ, 
cho dù là 30.000 tệ cũng phải đưa cho hắn ta chứ. 
Tiền quan trọng đến thế sao? Mạng sống mới là 
quý nhất. Mấy tên đó là những kẻ đào tẩu đã có 
tiền án tiền sự, muốn giết em dễ như trở bàn tay. 
Nếu hôm nay em bị hắn giết chết thì tiền có giúp 
em cải tử hoàn sinh được không?

Lãnh Phong cũng chạy tới, nghe kể lại sự 
việc thì nổi cơn lôi đình. Chuyện anh nổi giận 
không phải là hiếm, nhưng từ trước tới nay chưa 
từng giận dữ đến như vậy. Anh tức giận tới mức cứ 
đi vòng vòng trong phòng khám, gân xanh giật 
giật trên trán, tay vung lên đập vào bàn khiến cho 
nhiệt kế, giấy kê đơn, cốc tách và bút viết đều nảy 
lên.

Bác sĩ và y tá trực đưa mắt nhìn nhau rồi 
lần lượt rút lui, khép cửa lại. Mọi người lúc đầu chỉ 
nghĩ Bạch Nhạn đã ly hôn, giờ nhà lại gặp cướp thì 
rất đáng thương. Bây giờ họ đã biết, có người đau 
lòng vì cô.

Bạch Nhaṇ bị Lãnh Phong mắng cho té tát, 
không dám thở mạnh.

- Giờ em xem đẹp chưa, vết thương này 
của em không thể khỏi trong một hai tuần đâu, để 
lại sẹo là cái chắc, sao có thể đi làm, em chuẩn bị 
nghỉ phép đi! - Lỗ mũi Lãnh Phong xì khói, vừa sợ 
hãi, vừa đau lòng, lại vừa tức giận - Em xem năm 
nay em đã hành hạ thân xác mình như thế nào, 
trước thì viêm phổi, giờ thì bị thương, em muốn 
anh đau lòng tới chết hả!

- Đây... chỉ là tai nạn... - Bạch Nhạn ấp 
úng.

- Đúng, đúng, là tai nạn, có thể gạt ra khỏi 
đầu không cần suy nghĩ. Em thấy chỉ khi nào 
người ta ủ mưu tính kế lâu dài em mới cảm thấy 
đáng đề cập hả? - Lãnh Phong xông tới trước mặt 
cô gầm lên.

Bạch Nhạn bịt miệng, không nói gì.
Lãnh Phong nhìn trần nhà hít một hơi thật 

sâu, khóe mắt nóng rẫy. Anh nhắm mắt lại:
- Bạch Nhạn, không thể tiếp tục như thế 

này được nữa. Chúng ta thuê phòng ở chung đi! 
Như thế sẽ quan tâm tới nhau được nhiều hơn.

Bệnh viện cấp cho Lãnh Phong một căn hộ 
trong khu nhà chuyên gia, bài trí không kém gì 
khách sạn mấy sao. Thực ra Lãnh Phong cũng 
muốn xác định quan hệ yêu đương với Bạch Nhạn, 
sau đó hai người sống chung, dù là kết hôn anh 
cũng đồng ý. Nhưng không hiểu Bạch Nhạn 
vướng mắc ở đâu, mặc anh nói gì thì nói, đến giờ 
cô vẫn không chấp nhận sự theo đuổi của anh. Suy 
đi tính lại, muốn chăm sóc cho cô thì chỉ có cách 
thuê chung nhà ở mà thôi.

(tiếp kỳ sau)


