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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS
SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF
10039 Bissonnet, Suite 226

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

10623 Bellaire Blvd Ste C-130 - Houston,TX 77072

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

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC.

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

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

OBAMACARE - MEDICARE
www.thuybell.com Lovehouses@yahoo.com

Đại diện nhiều công ty tốt, giá rẻĐại diện nhiều công ty tốt, giá rẻĐại diện nhiều công ty tốt, giá rẻ

Bảo hiểm Y tế cho ngườiBảo hiểm Y tế cho người
có thu nhập thấpcó thu nhập thấp
toàn Hoa Kỳtoàn Hoa Kỳ

Bảo hiểm Y tế cho người
có thu nhập thấp
toàn Hoa Kỳ

TEXTTEXT
OROR

CALL:CALL:

TEXT
OR

CALL:

832.779.3575
727.280.4563

11107 Bellaire Blvd, Ste D, Houston, TX 7707211107 Bellaire Blvd, Ste D, Houston, TX 7707211107 Bellaire Blvd, Ste D, Houston, TX 77072

5699 34th St N, Saint Petersburg, FL 337145699 34th St N, Saint Petersburg, FL 337145699 34th St N, Saint Petersburg, FL 33714

Giúp ghi danh, đang ký hoàn toàn miễn phíGiúp ghi danh, đang ký hoàn toàn miễn phíGiúp ghi danh, đang ký hoàn toàn miễn phí

442-1978/1526
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

405-2040/1608

Chaû Caù Vò Höông

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

vaø tieáng Anh

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

VEÄ SINH - KHOÂNG HOÙA CHAÁT - KHOÂNG HAØN THE

Gia vò saün saøng ñeå laøm caùc moùn ngon mieäng:

   

* Doàn khoå qua

* Chaû caù chieân

* Caù vieân

* Chaû caù caø ri

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

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

caùc nhaø haøng ôû Houston vaø vuøng phuï caän

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

Quyù Khaùch Mua Só
Xin Goïi:

455-1984/1552

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

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi

Haõy ghi danh hoïc caùc khoùa Anh Vaên (ESL) 
ñuû moïi trình ñoä cuûa tröôøng ICT 

ONLINE or ON-CAMPUS

Ñaëc bieät trong muøa ñaïi dòch COVID-19 chính phuû seõ trôï caáp

theâm tieàn qua chöông trình CARES ACT neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän.

Diane Nguyen
Campus Director

ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI!!! HAÕY LIEÂN LAÏC ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT

SOUTHWEST CAMPUS

Office: 713.771.5336
2950 S. Gessner Rd, Suite 100, Houston, TX 77036

Contact: Mr. Liêm Nguyễn: Cell: 832.541.8165

Tina Ñoã: Cell: 346.372.4146

NORTH HOUSTON CAMPUS

Of 
16801 Greenspoint Park Dr., Suite 150
Houston, TX 77060

PASADENA CAMPUS

Of
213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/

fice: 281.931.7717 fice: 713.920.1120
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TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

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

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

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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y
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Beltway 8

9330 Summerbelt
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nn
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ell N

9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi
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ÑIEÄN AÛNH

Ba lý  do  để  xem phim 
Melancholia của Im Soo Jung và 
Lee Do Hyun

Melancholia (Chứng U Sầu), bộ phim mới 
của đài tvN với sự tham của Im Soo Jung 
và Lee Do Hyun đã rất gần với ngày lên 

sóng tập đầu tiên. Với cốt truyện mới lạ, vượt định 
kiến về tình cô - trò, cùng màn kết hợp chênh lệch 
tuổi tác tận 16 tuổi giữa nữ chính và nam chính đã 
khiến Melancholia nhận được nhiều sự chờ đợi và 
tò mò từ không chỉ Sabusabu mà còn rất nhiều 
người hâm mộ khác. Ngoài việc gây chú ý bởi màn 
kết hợp lệch tuổi này thì Chứng U Sầu có gì hấp 
dẫn mà nhận được sự quan tâm lớn như thế?

Cốt truyện theo hướng chữa lành và vượt định 
kiến

Melancholia đặt bối cảnh sự kiện trong một trường 
trung học tư thục đầy rẫy tham nhũng, nơi mà 
những nhà quản lý trục lợi cá nhân bằng việc định 
giá thực lực của học sinh. Ji Yoon Soo (Im Soo 
Jung), một giáo viên dạy toán trung thực, nhiệt 
huyết bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy của những kẻ 
nắm quyền khi cố gắng giúp đỡ cựu thiên tài toán 
học Baek Seung Yoo (Lee Do Hyun) quay lại con 
đường học hành. 

Không đơn thuần là một bộ phim tâm lý có yếu tố 
tình cảm (melodrama), Melancholia đào sâu vào 
việc phơi bày những góc tối bị che khuất đang tồn 
tại trong môi trường học đường. Lấy con người, 
thực thể tồn tại hỷ, ái, ố làm trung tâm để khai thác 
mạch cảm xúc câu chuyện.

Mỗi nhân vật trong phim đều có những tổn thương 
không thể nói, họ là người mang trong mình nhiều 
tham vọng nhưng tất cả họ đều đang sử dụng những 
cách thức và hành động khác nhau để vượt qua hay 
đạt được nó. Có người đi đúng đường nhưng cũng 
không ít người mù quáng bước đi trên con đường 
lầm lỡ. Đằng sau các sự kiện xuất hiện trong phim 
là những thông điệp chữa lành tâm hồn mà đạo 
diễn, biên kịch và các diễn viên muốn gửi gắm vào. 

Khai thác mạnh tâm lý của con người. 

Nếu như màn ảnh Hàn thường quen mặt với các 
tuyến tình cảm thầy – trò thì Melancholia đem đến 
một sự mới lạ trong cốt truyện khi xoay quanh câu 
chuyện về tuyến tình cảm cô – trò. Mặc dù hướng 
đi mạo hiểm này đem về khá nhiều ý kiến trái chiều 
nhưng Sabusabu cho rằng đây là con đường đột 

phá để phá bỏ những định kiến xã hội.  

Ảnh hậu bảo chứng rating cùng Nam thần thế 
hệ mới 

Lý do thứ hai không thể bỏ lỡ chính là màn kết đôi 
giữa Ảnh hậu Im Soo Jung cùng “Nam thần thế hệ 
mới” - Lee Do Hyun. Cả hai diễn viên đều thuộc 
trường phái thực lực và được đánh giá cao trong 
khâu diễn xuất. Nếu như Im Soo Jung là một cái tên 
bảo chứng rating trong suốt chặng đường sự 
nghiệp thì Lee Do Hyun là một trong những diễn 
viên trẻ đang được đánh giá cao nhất ở hiện tại. Sự 
đảm bảo từ visual cho đến thực lực chắc chắn sẽ 
không làm người xem thất vọng. 

Trong Melancholia, Im Soo Jung vào vai Ji Yoon 
Soo, giáo viên dạy toán tại trường tư thục, người có 
đam mê mãnh liệt với môn toán và luôn nỗ lực 
khuyến khích học sinh mình tìm hiểu về toán học 
ngay cả khi chưa tìm được lời giải đáp. Yoon Soo 
sống bộc trực và cũng hết mình vì những lý tưởng 
cao đẹp nhưng cuộc đời cô bỗng chốc gặp sóng gió 
vì lòng tham của những người điều hành trong ngôi 
trường. 

Lee Do Hyun vào vai cựu thiên tài toán học Baek 
Seung Yoo, người theo học chuyên ngành toán học 
tại MIT khi mới 10 tuổi nhưng rồi đột ngột bỏ học 
sau hai năm và hiện đang xếp cuối lớp. Việc có trí 
thông minh vượt trội không đem lại nhiều niềm vui 
cho Seung Yoo, cậu gặp vô số chấn thương tâm lý 
khi đối mặt với sự kỳ vọng từ gia đình, bạn bè và xã 
hội. Tổn thương do các sự kiện trong quá khứ khiến 
Seung Yoo từ bỏ toán học và tình nguyện trở thành 
kẻ ngoài cuộc để không phải đối mặt với nỗi đau. 

Cuộc gặp gỡ với giáo viên toán học Ji Yoon Soo, 
người yêu toán như yêu chính bản thân đã giúp 
Baek Seung Yoo dần lấy lại đam mê và chữa lãnh 
những tổn thương trong quá khứ. Thế giới tẻ nhạt 
của Seung Yoo có thêm màu sắc của hy vọng nhờ 
vào Yoon Soo nhưng điều đó không khiến thế giới 
u tối xung quanh cả hai thay đổi. Cuộc hành trình 
của hai nhân vật là một cuộc chiến đấu đúng nghĩa 
để vượt qua những quy ước và định kiến. 

Phản ứng hóa học hài hòa 

Chemistry của Im Soo Jung và Lee Do Hyun là một 
trong những quan ngại lớn cho nhiều người xem 
khi sự cách biệt về tuổi tác cả hai quá lớn. Tuy 
nhiên, những thước phim ngắn từ trailer và những 
ảnh tĩnh, poster được công bố, theo mình đã chứng 
minh việc tạo phản ứng hóa học giữa đôi bên hoàn 
toàn không thể đánh giá chỉ qua tuổi tác. 

Sabusabu thấy rằng, tuy lệch tuổi là thế nhưng 
phản ứng khi đứng cạnh nhau của cả hai lại rất tình, 
mang lại cảm giác hài hòa cho không chỉ Sabusabu 
mà còn rất nhiều người xem khác nữa. Quả thật thì 
Sabusabu không biết là do Im Soo Jung có duyên 
đóng với các đàn em hay do Lee Do Hyun có duyên 
tạo chemistry với các đàn chị nữa mà cả hai dù hợp 
tác với ai cũng hết sức phù hợp ấy. 

Sabusabu thật sự rất tò mò về việc đạo diễn, biên 

kịch Melancholia sẽ phát triển cốt truyện chính ra 
sao để không biến tuyến tình cảm chữa lành giữa 
hai nhân vật chính trở nên phản cảm trong mắt 
người xem. Riêng mình thì với những thể loại 
mang hơi hướng chữa lành như thế này thì rất đáng 
để Sabusabu “nhảy hố” đấy, vả lại bộ phim còn là 
sự kết hợp “gấp đôi nhan sắc” nữa thì ngại gì mà 
không xem nhỉ.

                                                      Nguyễn Hương

Kim Jong Kook “chơi lớn” xét 
nghiệm doping... 391 hạng mục 
để chứng minh body là thật, đối 
đầu cáo buộc dùng thuốc tăng 
cơ

Kim Jong Kook cho biết dù xét nghiệm tận 
391 hạng mục tốn rất nhiều thời gian và 
tiền bạc nhưng anh vẫn sẽ làm để chứng 

minh body “hàng thật giá thật”.

Thời gian gần đây, Kim Jong Kook đã trở thành 
tâm điểm dư luận khi vướng nghi vấn dùng chất 
cấm để sở hữu cơ thể cường tráng như hiện tại. Sự 
việc tưởng chừng đã lắng xuống khi đích thân nam 
ca sĩ công bố kết quả xét nghiệm cơ bắp để đáp trả 
lại cáo buộc nói trên.

Thế nhưng, Kim Jong Kook tiếp tục có động thái 
“chơi lớn” giúp lấy lại thanh danh. Theo đó, “người 
năng lực” của Running Man quyết định sẽ xét 
nghiệp doping theo 391 hạng mục để chứng minh 
body anh là “hàng thật giá thật”. Kim Jong Kook 
cho biết: “Dù tiêu tốn thời gian và tiền bạc nhưng 
tôi nghĩ rằng nó xứng đáng. Tôi sẽ thực hiện kiểm 
tra 391 hạng mục theo WADA (Cơ quan phòng 
chống doping thế giới), không bỏ qua một hạng 
mục nào, kể cả kiểm tra thuốc cấm cho đến năm 
2022. Tất cả đều được tiến hành với tiêu chuẩn mới 
nhất.

Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để kiểm tra chỉ số 
hormone trong cơ thể mà bị nghi ngờ là giả. Xin 
chân thành cảm ơn sự giúp đỡ từ mọi người”.

Trước đó, một huấn luyện viên thể hình người 
Canada - Greg Doucette đã nghi ngờ Kim Jong 
Kook dùng thuốc cấm để tăng cơ bắp. Lý do đưa ra 
là ở độ tuổi 46, hiếm có ai có thể sở hữu thân hình 
hoàn hảo như vậy. Theo thời gian, cơ thể của nam 
ca sĩ lại càng rắn rỏi và săn chắc hơn. Thậm chí, 
HLV này còn đặt cược đến 1 triệu đô la, khăng 
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khăng khẳng định Kim Jong Kook dùng thuốc tăng 
cơ.

Rất nhanh sau đó, Kim Jong Kook đã trực tiếp đến 
thẳng bệnh viên xét nghiệm cơ bắp, không ngần 
ngại công bố kết quả để đáp trả lại những cáo buộc 
của Greg Doucette. Giờ đây, “anh hổ” sẽ tiếp tục 
kiểm tra tận 391 hạng mục theo Cơ quan phòng 
chống doping thế giới để chứng minh bản thân 
hoàn toàn không dùng thuốc tăng cơ.

                                                                    An Chi

Vương Phi - Tạ Đình Phong - 
Trương Bá Chi: Người đàn ông 
từ bỏ vợ đẹp con ngoan theo 
mối tình “chị em”

Vương Phi - Tạ Đình Phong - Trương Bá 
Chi tam giác tình yêu đã khiến khán giả 
cực quan tâm bởi nhiều yếu tố đầy tranh 

cãi. Người đàn ông trong cuộc đã từ bỏ vợ đẹp con 
ngoan để theo tình già.

Tạ Đình Phong - Vương Phi: Mối tình chị em 
lệch tuổi gây nhiều tranh cãi

Tạ Đình Phong có một đời sống tình ái gây nhiều 
tranh cãi. Điển trai, tài năng, nam diễn viên họ Tạ 
được nhiều người đẹp vây quanh. Tuy nhiên, qua 
nhiều thập kỷ trái tim Tạ Đình Phong vẫn hướng về 
ca sĩ Vương Phi. Người phụ nữ hơn 11 tuổi trải qua 
2 đời chồng ấy vẫn đủ sức khiến Tạ Đình Phong 
phải rời xa vợ đẹp con ngoan.

Vương Phi sinh năm 1969, được biết đến là một 
“thiên hậu” làng nhạc Hong Kong. Cô từng ly hôn 
với người chồng đầu Đậu Duy bởi anh ngoại tình 
cùng bạn thân Cao Nguyên. Sau đó, đó Vương Phi 
kết hôn cùng Lý Á Bằng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân 
này không kéo dài được dài lâu.

Về mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi, 
tháng 3/2000, họ bắt đầu mối tình phi công - máy 
bay. Hai người phải lòng nhau khi họ gặp mặt trong 
một bữa tiệc do nữ ca sĩ Mai Diễm Phương tổ chức. 
Mặc dù, bị bắt gặp hôn nhau trong một quán bar tại 
Happy Valley, Hong Kong nhưng cả hai nhất quyết 
không công khai quan hệ.

Khi ấy, Tạ Đình Phong khi đó mới 19, 20 tuổi, nổi 
tiếng khắp châu Á với vẻ ngoài hào hoa, thể hiện tài 
năng ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi chị em chính 

thức bị tan vỡ bởi sự xuất hiện của Trương Bá Chi. 
Họ nhanh chóng đi đến hôn nhân và có những đứa 
con xinh xắn. Tuy nhiên, năm 2011, họ trục trặc 
tình cảm và cả 2 đường ai nấy đi. Chỉ sau 3 năm, Tạ 
Đình Phong lại tái hợp với Vương Phi. Cả hai bị 
các tay săn ảnh ghi lại cảnh âu yếm yêu đương 
trong căn hộ của nữ diva ở Bắc Kinh và chuyện tái 
hợp của họ đã rõ như ban ngày.

Suốt từ đó đến nay, Tạ Đình Phong sống bên 
Vương Phi. Nói về tình cảm của họ, Sohu cho rằng 
Tạ Đình Phong và Vương Phi không chỉ là tình 
nhân, họ còn là tri kỷ và có tính cách tương đồng. 
Cả hai nghệ sĩ thường ít phản ứng với đánh giá của 
người ngoài và những tin tức tiêu cực của truyền 
thông.

Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi: Nồng nàn đến 
mấy cũng không vượt qua được định mệnh tan 
rã

Tạ Đình Phong nên duyên với Trương Bá Chi từ 
năm 2004 qua lần đóng chung bộ phim “The 
Promise” ở Trung Quốc. Sau đó 2 năm, Tạ Đình 
Phong quyết định kết hôn với Trương Bá Chi. Đám 
cưới của hai ngôi sao Hong Kong được tổ chức bí 
mật ở một hòn đảo riêng tại khu resort Amanpulo ở 
Philippines.

Khi kết hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đã 
rút hẳn khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm lo cho 
cuộc sống gia đình. Nhất là từ sau khi sinh con, 
ngôi sao nổi tiếng năm nào đã biến thành một bà 
nội trợ thực sự. Vốn là một nữ diễn viên hàng đầu, 
Trương Bá Chi chắc chắn cũng có những lúc thèm 
được trở lại với sự nghiệp diễn xuất, với công 
chúng.

Nhưng với bổn phận của một người vợ người mẹ, 
cô chấp nhận lui về làm hậu phương vững chắc cho 
chồng. Tuy nhiên, đó không hẳn đã là một sự lựa 
chọn sáng suốt.

Làm người phụ nữ của gia đình, Trương Bá Chi bắt 
đầu lo lắng về những mối quan hệ bên ngoài của 
chồng. Tạ Đình Phong đi đóng phim liên miên, bản 
thân anh vốn là người đào hoa nên có không ít bóng 
hồng vây quanh. Thêm vào đó, vụ scandal ảnh 
nóng với Trần Quán Hy cũng khiến Trương Bá Chi 
luôn cảm thấy mình có lỗi.

Dù Tạ Đình Phong cho biết anh không bận tâm đến 
quá khứ của vợ, song Bá Chi vẫn lo sợ một ngày 
nào đó anh sẽ rời xa cô vì chuyện này. Nỗi lo mất 
Đình Phong, cộng thêm mối quan hệ không tốt với 
gia đình nhà chồng và bốn lần sảy thai liên tiếp 
khiến Trương Bá Chi thường xuyên chìm trong 
trạng thái buồn rầu. Từ một cô gái độc lập và cá 
tính, cô bỗng trở thành một người phụ nữ yếu đuối 
và chịu đựng.

Dù Trương Bá Chi cố gắng như thế nào và Tạ Đình 
Phong thay đổi bản thân vì gia đình ra sao cũng 
không khỏa lấp được những bất an trong cuộc hôn 
nhân của họ. Cuối cùng Tạ Đình Phong và Trương 
Bá Chi buông tay mỗi người một nơi.

Tạ Đình Phong đắm đuối Vương Phi sau 21 
năm vì sao?

Tạ Đình Phong chấp nhận chia tay vợ đẹp con 
ngoan để theo Vương Phi khiến khán giả cực kỳ 
bức xúc. Trước những ì xèo ấy, Tạ Đình Phong 
luôn bình thản. Họ ít nhắc đến nhau trên truyền 
thông và luôn kín tiếng để giữ gìn hạnh phúc cho 
riêng mình.

Có nhiều người đặt ra câu hỏi, vì sao cặp đôi lại yêu 
nhau nhiều đến vậy? Theo Sina, tính cách khó gần 
với công chúng của Tạ Đình Phong - Vương Phi 
hoàn toàn giống nhau. Họ không muốn tiết lộ về 
bản thân với truyền thông vì không muốn trở thành 
đề tài bàn tán của khán giả. Ngoài ra, họ cũng đủ 
phóng khoáng để bỏ qua những âm thanh bên 
ngoài, tập trung vào cuộc sống, công việc của 
mình.

Về Vương Phi, cô dù hơn tuổi nhưng vẫn cuốn hút 
với trai trẻ Tạ Đình Phong bởi cá tính của mình. Nữ 
ca sĩ sinh năm 1969 là một người mạnh mẽ, dứt 
khoát, giải quyết sự việc một cách đơn giản. Đó là 
điểm Tạ Đình Phong trân trọng. Anh từng trả lời 
trong một buổi phỏng vấn. Anh so sánh Vương Phi 
và Châu Kiệt Luân: “Anh ấy là một người rất đơn 
thuần, đáng yêu, giống như Vương Phi vậy. Người 
như họ ngày càng ít, nên rất trân quý, phải thật quý 
trọng”.

Trong tình yêu, họ có chung lối sống và cách thức 
giao tiếp. Tạ Đình Phong không ở bên Vương Phi 
vào những dịp lễ quan trọng, như sinh nhật, năm 
mới, song nữ ca sĩ chưa từng than thở về điều đó 
trên mạng xã hội. Thay vào đó, Vương Phi dành 
thời gian bên con cái, bạn bè. Sina cho rằng, họ có 
cách yêu của những người trưởng thành, lý trí, biết 
thấu hiểu và tạo không gian riêng tư cho đối 
phương.

                                                       Nguyễn Hương

Sức khỏe Từ Nhược Tuyên sa 
sút sau phẫu thuật

Nữ diễn viên phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tử 
cung tại Singapore. Nhiều tháng qua, sức 
khỏe của cô giảm sút nghiêm trọng.

Ngày 17/11, ETtoday đưa tin Từ Nhược Tuyên 
nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng, có thể 
nguy hiểm đến tính mạng. Quản lý của người đẹp 
Cơn lốc tình yêu cho biết sao nữ phát hiện có khối u 
ở tử cung từ nhiều năm trước. Thời điểm đó, do 
khối u không lớn, công việc bận rộn nên cô không 
điều trị dứt điểm.

Thời gian gần đây, khối u lớn nhanh bất thường và 
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của Từ Nhược 
Tuyên. Cô thường xuyên bị đau bụng, chóng mặt, 
mắt mờ và đột ngột ngất xỉu.

Người đại diện chia sẻ Từ Nhược Tuyên phẫu thuật 
thành công. Hiện, cô nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tại bệnh 
viện để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.



Trang 7A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1971 * Saturday, December 04, 2021

ÑIEÄN AÛNH

Theo Sina, ngoài bị u xơ tử cung, nữ diễn viên xứ 
Đài còn mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng khiến cô 
không thể ăn uống. Có thời điểm Từ Nhược Tuyên 
chỉ uống nước dừa lót dạ ngày 3 bữa. Các vấn đề 
sức khỏe xuất hiện dồn dập từ cuối năm 2020 đến 
nay khiến sao nữ suy nhược cơ thể, tâm lý bất ổn.

Từ Nhược Tuyên năm nay 46 tuổi, là diễn viên nổi 
tiếng Đài Loan. Cô từng là diễn viên phim cấp ba 
trước khi được chú ý nhờ thực lực. Những phim 
gắn liền tên tuổi Từ Nhược Tuyên có Cơn lốc tình 
yêu, Rồng Thiếu Lâm, Phi thành vật nhiễu.

Người đẹp kết hôn với doanh nhân Lý Vân Phong, 
kém cô 3 tuổi vào tháng 6/2014. Hiện tại, nữ diễn 
viên và gia đình sống tại Singapore. Do công việc 
chủ yếu ở Đài Loan, Từ Nhược Tuyên thường 
xuyên phải xa nhà. Chia sẻ trên Chinatimes, sao nữ 
cho biết cô dành 16 ngày trong tháng cho gia đình, 
14 ngày cho hoạt động nghệ thuật.

                                                                 Tuệ Lâm

Mẹ lo Cung Gia Hân 'ế'

Mẹ diễn viên Cung Gia Hân vô cùng lo 
lắng vì con ngoài 30 nhưng chưa màng 
tình yêu mới sau hai cuộc tình đổ vỡ.

Một nguồn tin cho hay từ khi Cung Gia Hân chia 
tay bạn trai, mẹ cô lo con buồn bã nên thường đồng 
hành cùng con. Bà cũng khuyến khích con tìm 
kiếm đối tượng mới và mau chóng tiến tới hôn 
nhân. Tuy nhiên, Cung Gia Hân sau hai cuộc tình 
đổ vỡ hiện không hứng thú với hôn sự mà muốn tập 
trung vào sự nghiệp.

Cung Gia Hân năm nay 31 tuổi. Hai năm trước, cô 
hẹn hò với Bryan, một doanh nhân Malaysia gia 
đình rất giàu có. Người này được cho là đã hỗ trợ 
tài chính cho Cung Gia Hân khi cô kinh doanh tiệm 
lẩu ở Kuala Lumpur. Khi cô khai trương nhà hàng, 
Bryan đến dự. Ngày sinh nhật anh, cô cũng góp 
mặt.

Tuy nhiên, năm ngoái, dịch Covid-19 khiến hai 
người không thể gặp gỡ nhau thường xuyên. Bryan 
lại là người đào hoa, được cho là không thiếu bóng 
hồng cận kề. Do đó, tình cảm của họ dần phai nhạt. 
Cuối năm ngoái, họ chia tay. Trong một cuộc 
phỏng vấn, khi được hỏi về nguyên nhân khiến tình 
cảm tan vỡ, Cung Gia Hân nói cô với Bryan “chỉ là 
bạn bè”. Cô hy vọng có thể tập trung cho sự nghiệp 

và không vội vàng kết hôn.

Trước khi đến với Bryan, Gia Hân hẹn hò Đặng 
Kiện Hoằng, mối tình kéo dài suốt nhiều năm, sau 
đó chấm dứt vào 2014.

Cung Gia Hân là ngôi sao quen mặt của TVB, có 
thâm niên 14 năm trong nghề. Cô từng giành giải 
Nữ diễn viên TVB được yêu thích tại Malaysia, Nữ 
diễn viên phụ được yêu thích tại Lễ trao giải TVB 
năm 2016… Cô đóng loạt phim Tòa án lương tâm, 
Quyền vương, Nấc thang tình yêu, Bộ đôi cọc 
cạch, Mái ấm gia đình, Con rối hào môn, Thất công 
chúa… Là một phụ nữ cầu tiến và độc lập, Gia Hân 
tự mình mua nhà hai phòng ngủ tại vịnh 
Metropolitan ở Tseung Kwan O và cho thuê.

                                                       Nguyễn Hương

Sau “My Name”, Han So Hee 
hợp tác cùng mỹ nam “Trò chơi 
con mực”

Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên 
sẽ tham gia bộ phim truyền hình mang tên 
K Project có sự tham gia diễn xuất của Han 

So Hee trong vai nữ chính.

K Project là một bộ phim giật gân có đề tài sinh tồn, 
kể câu chuyện về những người trẻ phải sống trong 
một xã hội bất công, bị tước đoạt những quyền lợi 
cơ bản nhất. Vì vậy, họ phải liều mạng để đánh đổi 
lấy hạnh phúc.

Theo Naver, K Project là sản phẩm sáng tạo của 
đạo diễn Jung Dong Yoon và biên kịch Kang Eun 
Kyung. K Project được lên kế hoạch thực hiện từ 
đầu hè 2021 với việc lựa chọn Park Seo Joon và 
Han So Hee làm nam và nữ chính.

Dự án K Project sẽ quy tụ ba ngôi sao trẻ đang lên 
của Hàn Quốc là Park Seo Joon, Han So Hee và Wi 
Ha Joon. 

Về phía Wi Ha Joon, anh được chọn cho vai nam 
thứ Kwon Joon Teak, bạn thân của nam chính Jang 
Tae Sang (Park Seo Joon đóng). Nhân vật này sinh 
ra trong một gia đình giàu có nhưng nhiều mâu 
thuẫn.

Với sự góp mặt của 3 ngôi sao trẻ đình đám của 
làng giải trí Hàn Quốc hiện nay là Park Seo Joon, 
Han So Hee và Wi Ha Joon, dự án K Project đang 
nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Theo kế hoạch, phim sẽ bắt đầu khởi quay vào 
tháng 1/2022.

Park Seo Joon là cái tên rất nổi tiếng tại Hàn Quốc 
khi tham gia nhiều dự án truyền hình ăn khách như 
Was Pretty (2015), What's Wrong with Secretary 
Kim (2018) và năm ngoái là Tầng lớp Itaewon…

Bên cạnh công việc diễn viên, Park Seo Joon còn là 
một người mẫu quảng cáo. Ước tính với mỗi bộ 
phim, Park Seo Joon có thể kiếm được khoảng 1 tỷ 
won. Gần đây, mỹ nam xứ Hàn đã tới Anh để ghi 
hình cho bộ phim The Marvels, phần tiếp theo của 
Captain Marvel.

Han So Hee, sinh năm 1994, được xem là gương 
mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ 
kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người 
mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Năm 2020, vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn 
nhân đã giúp Han So Hee bất ngờ trở nên nổi tiếng. 
Sở hữu nhan sắc ấn tượng, Han So Hee được nhiều 
nhãn hiệu danh tiếng ngỏ lời hợp tác và trở thành 
“nữ hoàng quảng cáo mới của Hàn Quốc”.

Nữ diễn viên Han So Hee có hai tác phẩm ra mắt 
trong năm 2021 và đều đạt hiệu ứng tốt là My 
Name và Nevertheless (Dẫu biết). Đặc biệt, dự án 
phim hành động báo thù My Name giúp Han So 
Hee nổi tiếng khắp toàn cầu và trở thành đả nữ mới 
của màn ảnh xứ Hàn. 

Wi Ha Joon, sinh năm 1991 xuất thân là người mẫu 
Hàn Quốc và góp mặt trong một số bộ phim truyền 
hình. Trước Trò chơi con mực, anh từng tham gia 
các phim như Gonjiam: Bệnh viện ma ám, Chị đẹp 
mua cơm ngon cho tôi, Phụ lục tình yêu, Trở lại 
tuổi 18 và Nửa đêm.

Nhờ hiệu ứng của Trò chơi con mực, Wi Ha Joon 
đã nhận được những lời mời hợp tác mới. Ngay sau 
khi hoàn tất dự án K Project, Wi Ha Joon sẽ tham 
gia bộ phim truyền hình mới mang tên Little 
Women.

Tháng 11/2021, tạp chí danh tiếng People đã công 
bố danh sách 25 người đàn ông quyến rũ nhất thế 
giới của năm 2021 và Wi Ha Joon vinh dự có mặt 
trong danh sách này.

                                                                   Mi Vân
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Kim Min Hee trong Handmaiden 
lại gây sốt, Knet tiếc cho 1 siêu 
sao

“Bông hoa lạ” của làng phim Hàn - Kim Min 
Hee là một nhân tài hiếm có, thậm chí là nàng thơ 
trong lòng bao khán giả bởi cái khí chất, cái vẻ đẹp 
không lẫn với ai được. Ấy thế nhưng bây giờ nói 
đến chị đẹp này, tôi chỉ còn lại nuối tiếc.

Handmaiden là một trong những bộ phim điện ảnh 
kinh điển của xứ sở kim chi, nội dung lôi cuốn với 
chủ đề táo bạo và hợp thời. Phim này còn đặc biệt 
hơn khi có sự góp mặt của hai nữ chính đặc sắc 
tuyệt đối do Kim Min Hee và Kim Tae Ri xuất diễn. 
Nhân vật tiểu thư Hideko của Kim Min Hee trong 
tác phẩm này phải nói là một giai nhân quyến rũ ở 
mọi khía cạnh mà ai đã xem rồi cũng khó lòng có 
thể quên.

Thời điểm năm 2016 khi ra mắt, Handmaiden đã 
gây tiếng vang lớn và sau đó ẵm về hàng loạt giải 
thưởng lớn cả trong lẫn ngoài nước. Năm năm sau, 
cô nàng tiểu thư Hideko của Kim Min Hee bỗng lại 
gây thương nhớ trên mạng xã hội bởi những 
khoảnh khắc đẹp đến mê người trong phim. Nhìn 
vào những hình cap từ phim ra thôi mà ai cũng phải 
xuýt xoa và trầm trồ công nhận rằng nữ diễn viên 
này có một sức hút khó có thể cưỡng lại. 

Hideko xinh đẹp, chân thành, Hideko toát ra cái cốt 
cách tiểu thư thượng lưu thanh tao và Hideko dám 
yêu dám nói vượt qua mọi rào cản của định kiến 
hay sự kỳ thị của người đời. Nhân vật này có quá 
nhiều khoảnh khắc đẹp, cười đẹp, khóc đẹp, ánh 
mắt long lanh phản chiếu những gì tinh tế nhất về 
một người đẹp, diễn xuất hoàn hảo của Kim Min 
Hee đã khiến cho Hideko càng ấn tượng và đáng 
nhớ hơn nữa.

Dưới những hình ảnh mong manh, quyến rũ ấy, cư 
dân mạng xứ Hàn lại không khỏi xuýt xoa nhớ về 
nàng tiểu thư xinh đẹp Hideko: “Khí chất này đỉnh 
quá, thu hút không thể rời mắt”, “tôi đã suýt thành 
fan của cô ấy đấy… nếu như không có vụ việc kia”, 
“tiểu thư Hideko của lòng tôi đây rồi”, “với tôi chỉ 
có Kim Min Hee mới có thể truyền đạt được trọn 
vẹn hết về nàng tiểu thư Hideko này”... Và chủ đề 
về nàng Hideko nóng hổi trở lại. 

Bên cạnh những lời khen ngợi nức nở thì người ta 

cũng lại một lần nữa tiếc nuối cho Kim Min Hee 
bởi cô nàng đã tự mình phá đi sự nghiệp huy hoàng 
đã tạo dựng được: “Người thế này mà lại đi cặp với 
một ông già”, “ông già kia có gì tốt để cô ta vứt hết 
cả sự nghiệp?”, “người thế này lại đi làm kẻ thứ 3 
ngoài đời”, “có cả tài năng lẫn sự nổi tiếng nhưng 
lại tự hủy vì đi làm tiểu tam”...

Kim Min Hee vốn là một nàng thơ điện ảnh rất có 
tài, rất cá tính, là một mỹ nhân sinh năm 1982 đình 
đám, nổi bật gần như là hạng nhất trên màn ảnh 
rộng. Người ta luôn tin rằng cô sẽ trở thành ảnh hậu 
tiếp theo của làng phim Hàn vươn ra quốc tế, khiến 
thế giới phải chú ý tới nhan sắc Hàn bởi cô không 
bao giờ thôi làm khán giả bất ngờ với cách lựa chọn 
phim và cách diễn của mình. 

Suốt 21 năm hoạt động bên màn ảnh rộng, Kim 
Min Hee luôn tạo ra siêu phẩm, vươn ra quốc tế 
không ít lần, cầm trên tay những tượng vàng, tượng 
bạc danh giá mà mọi diễn viên mơ ước. Tuy nhiên, 
cô lại không thể khiến người khác tung hô hay 
ngưỡng mộ bởi đã chọn sai người đàn ông để phó 
thác cuộc đời.

Nói đúng hơn là Kim Min Hee đã tự tay phá hủy hết 
mọi hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chúng sau khi 
thừa nhận mình là “tiểu tam” chen vào gia đình ông 
đạo diễn Hong Sang Soo, người đã đưa cô lên tầm 
cao mới với những tác phẩm độc đáo. Thậm chí cặp 
đôi này còn chẳng ngại ngùng mà thừa nhận mối 
quan hệ ngoài luồng khi ông Hong sẵn sàng bỏ gia 
đình để ở bên nàng thơ Kim Min Hee. 

Sau sự việc này, công ty quản lý không tiếp tục hợp 
với Kim Min Hee, cô mất luôn những hợp đồng 
quảng cáo, đương nhiên cũng chẳng còn đạo diễn 
truyền hình hay điện ảnh nào dám mời nữ diễn viên 
tham gia phim của họ nữa. Kể từ năm 2017 tới nay, 
cô chỉ đóng phim do chính Hong Sang Soo đạo 
diễn mà thôi. 

Kim Min Hee vẫn không thất nghiệp, cô đóng 
phim đều mỗi năm, còn ra nước ngoài liên tục để 
nhận giải thưởng mới, sự nghiệp cũng không phải 
dừng lại bởi vì người tình của cô là một đạo diễn, 
một ông đạo diễn có tài nhưng cũng lắm tật. Tôi 
thấy chỉ riêng điều này thôi là cô gái này đã may 
mắn hơn rất nhiều người rồi. 

Nhờ công của người tình mà cô vẫn được sống với 
danh phận diễn viên cho tới tận hôm nay, chứ nếu 
không thì chắc chắn là sự nghiệp của cô đã chấm 
dứt ngay từ năm 2017 khi công khai mối quan hệ 
rồi. Khi đó tôi còn nhớ công chúng Hàn gọi họ là 
“cặp đôi trơ trẽn” bậc nhất, vì sẵn sàng “đạp lên dư 
luận” mà sống. 

Vậy đấy, sự nghiệp của một siêu sao điện ảnh hạng 
S giờ trôi vào dĩ vãng. Đôi khi những người yêu 
điện ảnh, yêu những vai diễn xưa cũ của mỹ nhân 
này chỉ còn biết tiếc nuối, nói đi nói lại thì tất cả âu 
cũng là do chính cô nàng lựa chọn, chẳng trách 
được ai, cũng chẳng thể ngăn người khác buông lời 
chỉ trích mỗi khi thấy cái tên Kim Min Hee ở đâu 
đó. 

                                                                   Mi Vân

Cách TWICE kiếm 35 triệu USD

TWICE đứng thứ 4 trong danh sách những 
nhóm nhạc giàu nhất Kpop, xếp sau 
BlackPink, EXO và BTS.

Theo SCMP, nhóm nhạc TWICE - gồm các thành 
viên Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, 
Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu - đã gặt hái 
thành công đáng kể từ khi ra mắt vào tháng 
10/2015.

Ngày 12/11, nhóm tiếp tục khiến người hâm mộ 
thỏa lòng khi trình làng album thứ ba có nhan đề 
Formula of Love: O+T=<3. Album mới ra mắt chỉ 
sau một tháng nhóm gây chú ý với đĩa đơn tiếng 
Anh đầu tiên, The Feels.

Sau 6 năm hoạt động, TWICE trở thành nhóm nhạc 
Kpop giàu thứ 4 tính đến năm 2021, với khối tài sản 
35 triệu USD, xếp sau BlackPink (60 triệu USD), 
EXO (100 triệu USD) và BTS (150 triệu USD) - số 
liệu do Sportskeeda công bố hồi tháng 8.

The Korea Times cho biết 9 thành viên TWICE 
giàu nhanh không chỉ bằng cát-xê ca hát, họ còn 
kiếm bộn tiền từ hợp đồng béo bở liên quan đến 
nhiều lĩnh vực khác.

Hợp đồng quảng cáo game online

SCMP cho biết nhiều công ty trò chơi trực tuyến đã 
liên hệ với JYP Entertainment trong thương vụ mời 
nhóm TWICE làm mẫu. Hợp đồng quảng cáo 
game đầu tiên của nhóm là Elsword - tựa game 
thuộc thể loại MMORPG theo phong cách 2.5D, 
tuy nhiên không phải ai cũng yêu thích trò chơi 
này.

Khi quảng cáo cho Elsword, TWICE vẫn là những 
tân binh mới, chưa nhiều người biết đến. Một số 
người chơi lâu năm nhận xét giữa tựa game 
Elsword và 9 cô gái không liên quan với nhau.

Sau đó, công ty game Efun đã mời TWICE ký hợp 
đồng PR trò chơi Dragon Xeneration (DX): War of 
the New Century. Đoạn video quảng cáo dài 15 
giây cho thấy các thành viên xuất hiện với loạt vũ 
khí ảo, được khen đẹp mắt và có sức hút.

Gần đây nhất, vào tháng 3, các cô gái xuất hiện 
trong quảng cáo Miitopia của hãng Nintendo 
Switch. Tuy nhiên, tài khoản Twitter chính thức 
của nhóm ã gây tranh cãi khi sử dụng cụm từ đ
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“Twice & Nintendo” trong bài đăng. Việc này 
khiến game thủ hiểu nhầm rằng đây là sự ra đời của 
bảng điều khiển Switch thế hệ thứ hai.

Sản phẩm làm đẹp và thức uống đóng chai

Người hâm mộ thường nhớ đến TWICE là nhóm 
nhạc truyền cảm hứng làm đẹp cho chị em phụ nữ. 
Vì thế, không có gì nhạc nhiên khi 9 cô gái được 
các thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ săn đón.

Trong thời gian ngắn, chủ nhân ca khúc Alcohol-
Free đã sở hữu 4 hợp đồng làm đại sứ cho hãng làm 
đẹp có tiếng xứ Hàn. Theo I News 24, doanh số bán 
hàng của hãng tăng đáng kể từ lúc hợp tác với 
TWICE.

Ngoài ra, TWICE cũng tham gia các buổi quảng 
cáo cho thương hiệu kính áp tròng có chi nhánh ở 
Hàn Quốc và Nhật Bản.

Riêng với thị trường Nhật, TWICE là đại sứ một 
loại thức uống thể thao có tiêu chí “tìm kiếm sự 
sạch sẽ và tử tế”. Son Ye Jin và Moon Chae Won là 
hai cựu đại sứ của thương hiệu này.

“Trong 3 năm bắt tay với TWICE, hãng có doanh 
thu tăng từ 120 tỷ won (101 triệu USD) lên 144 tỷ 
won (121 triệu USD)” - theo số liệu do Korea 
Economic Daily cung cấp.

Thương hiệu thời trang

9thành viên TWICE thuộc lứa 9X, theo đuổi hình 
ảnh đa dạng, từ trẻ trung, năng động, hiện đại đến 
thanh lịch và quyến rũ. Với phong cách trẻ trung, 
nhóm được đánh giá phù hợp khi làm mẫu cho 
thương hiệu đồng phục học sinh Skoolooks. Theo 
AllKpop, đây là thương hiệu được thanh thiếu niên 
Hàn đặc biệt yêu thích.

Năm 2019, TWICE được chọn làm “Global 
Benchsetters” cho thương hiệu quần áo 
Philippines Bench. Sự hợp tác này đã được thông 
báo trên Instagram cùng video các ngôi sao mặc 
trang phục của thương hiệu.

Các thành viên TWICE cũng từng xuất hiện trong 
chiến dịch PR của thương hiệu giày thể thao 
SPRIS, MLB.

                                                             Quốc Minh

School 2021' tung poster: Các 
nhân vật trong phim 'không 
phải là học sinh bình thường'

Phần mới nhất của series phim học đường 
đình đám kể câu chuyện về những học sinh 
trung học lựa chọn theo đuổi ước mơ của 

mình thay vì cặm cụi ôn tập cho kỳ thi đại học. 
Theo sau sự trưởng thành, tình bạn và tình yêu là 
những rắc rối tuổi mới lớn và cả việc đối mặt với 
một tương lai không chắc chắn của các bạn trẻ chỉ 
mới bước sang tuổi 18.

Trong phim, cựu center X1 Kim Yo Han sẽ vào vai 
nam chính Gong Ki Joon – một vận động viên 

Teakwondo phải từ bỏ đam mê vì chấn thương 
trong khi mối tình đầu Jin Ji Won của anh (do Choi 
Yi Hyun thủ vai) lại quyết tâm theo đuổi ước mơ 
trở thành thợ mộc của mình. Chu Young Won vào 
vai học sinh chuyển trường bí ẩn Jung Young Joo 
và cuối cùng là nhân vật Kang Seo Young của 
Hwang Bo Reum Byeol, một học sinh có thành tích 
cao đang phấn đấu vào một trong những trường đại 
học hàng đầu Hàn Quốc.

Trong tấm poster mới được đăng tải, cả bốn nhân 
vật chính đều nhìn thẳng vào ống kính. Phần chú 
thích ở dưới cho biết họ không phải là những học 
sinh bình thường và sẽ rất đáng tiếc nếu không làm 
quen với họ “Chúng tôi quá nổi bật, bạn sẽ không 

thể đi ngang qua mà không biết chúng tôi”.

Đạo diễn của School 2021 nhận xét: “Mặc dù bộ 
phim lấy bối cảnh trong một trường cấp 3 dạy nghề 
nhưng những quan tâm của các nhân vật trong 
phim không khác mấy so với mối quan tâm của học 
sinh bình thường. Với sự liên quan này, chúng tôi 
sẽ mang đến cho khán giả một cảm giác mới mẻ với 
những 'cuộc chiến' độc đáo của những học sinh 
trường nghề”.

School là loạt phim truyền hình học đường Hàn 
Quốc được đài KBS sản xuất. Phần đầu tiên của bộ 
phim được công chiếu từ năm 1999 và kéo dài đến 
nay là 8 phần. 

Phim chủ yếu tập trung vào việc khắc họa các vấn 
đề thực tế mà học sinh Hàn Quốc phải đối mặt, như 
hệ thống giáo dục phân biệt đối xử, vấn đề tham 
nhũng, tự tử, bạo lực, văn hóa dạy thêm và bắt nạt. 
School 2021 là phần mới nhất trong series phim 
này. Bộ phim sẽ lên sóng vào ngày 17/11 trên đài 
KBS.

                                                                Linh Trần

'Snowdrop' tung poster ấn định 
ngày lên sóng, Jisoo đẹp 
'nghiêng nước nghiêng thành!'

Đài JTBC đã tung poster ấn định thời gian 
lên sóng của bộ phim truyền hình được 
mong đợi nhất Snowdrop.

Lấy bối cảnh Seoul năm 1987, bộ phim của đài 
JTBC kể về chuyện tình xúc động của hai sinh viên 
đại học Su Ho và Young Ro. Nam diễn viên Jung 

Hae In vào vai Su Ho - một sinh viên đại học ưu tú, 
người đột nhiên xuất hiện trong kí túc xá với cơ thể 
đầy máu. BLACKPINK Jisoo trong lần đầu tiên 
thử sức với vai nữ chính sẽ hóa thân thành cô sinh 
viên Young Ro, người đã đối mặt sự nguy hiểm 
cùng giám sát chặt chẽ từ phía nhà trường để che 
giấu và chăm sóc cho Su Ho.

Trong poster mới được tiết lộ, Su Ho và Young Ro 
ngồi bên nhau dưới ánh nắng ấm áp. Young Ro 
nhìn Su Ho với ánh mắt yêu thương trìu mến trong 
khi anh lại hướng ánh nhìn ra xa. 

Poster diễn tả những cảm xúc chớm nở trong mối 
quan hệ của hai nhân vật chính, sự xuất hiện của 
bông hoa tuyết cũng giúp người hâm mộ cảm nhận 
được không khí lãng mạn giữa hai người. 

Tuy nhiên, việc Su Ho không bắt gặp cái nhìn của 
Young Ro và lại hướng tầm mắt ra xa đã mang lại 
cảm giác căng thẳng, điều này được khẳng định 
bằng dòng chữ xuất hiện trong poster “Đừng để bị 
bắt, cả về tình yêu và số phận”. 

Snowdrop sẽ lên sóng vào lúc 10h30 mỗi tối thứ 
bảy và Chủ nhật hàng tuần trên đài JTBC và nền 
tảng xem phim trực tuyến Disney+, bắt đầu từ ngày 
18/12.

Snowdrop được tạo nên bởi bộ đôi biên kịch Yoo 
Hyun Mi và đạo diễn Jo Hyun Tak - những người 
đã tạo ra siêu phẩm truyền hình đình đám SKY 

Castle. 

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng 
gồm Jung Hae In, BLACKPINK Jisoo, Yoo Ah In, 
Jang Seung Jo, Yoon Se Ah, Kim Hye Yoon... 

Bộ phim từng gây ra tranh cãi dữ dội liên quan đến 
vấn đề nội dung và bối cảnh lịch sử và buộc phải 
tạm dừng sau khi bị hơn 105 nghìn người gửi đơn 
kiến nghị phản đối. 

Tuy nhiên, bộ phim vẫn tiếp tục sản xuất sau khi 
nhận được sự cho phép từ phía Nhà Xanh. 
Snowdrop nhận được sự quan tâm của người hâm 
mộ không chỉ vì kịch bản và những tranh cãi ồn ào 
mà còn vì đây là bộ phim truyền hình đầu tay của 
nữ thần tượng Jisoo nhóm BlackPink.

                                                               Linh Trần
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Tại sao Cổ Thiên Lạc giờ đây trở 
thành ông hoàng phim rác?

Cổ Thiên Lạc có 5 bộ phim được công chiếu 
trong năm 2021, tuy nhiên doanh thu 
không cao. Chất lượng tác phẩm cũng bị 

đánh giá thấp.

Theo 163, Cổ Thiên Lạc từ khi bắt đầu sự nghiệp đã 
quay 160 tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, tổng 
doanh thu phòng vé của nam diễn viên chưa đạt 10 
tỷ NDT. Đặc biệt, trong năm 2021, Cổ Thiên Lạc 
có nhiều phim công chiếu nhưng thất bại liên tục.

Cổ Thiên Lạc mất trắng năm 2021

Theo thống kê từ trang bán vé Maoyan, phim có 
doanh thu khả quan nhất của Cổ Thiên Lạc năm 
nay là Đế quốc kim tiền: Truy hổ cầm long với 40,6 
triệu USD. Bộ phim Chân Tam quốc vô song có 
kinh phí sản xuất lên đến 40 triệu USD, nhưng lại 
chỉ thu về 3,31 triệu USD.

Một tác phẩm khác do Cổ Thiên Lạc đứng ra kêu 
gọi sản xuất là Luôn có tình yêu ở khu cách ly chỉ 
thu về 64.000 USD. Trong khi đó, bộ phim dùng để 
vinh danh Thiên hậu Mai Diễm Phương có tên 
Anita cũng không có doanh thu khả quan, từ khi ra 
mắt chưa có ngày nào đứng đầu phòng vé tại Hong 
Kong. Cổ Thiên Lạc còn có phim G-Storm 5 sẽ ra 
mắt vào 24/12 là hy vọng cuối cùng trong năm 
2021.

Bên cạnh doanh thu không như kỳ vọng, điểm chất 
lượng của các phim trên Douban cũng thấp như 
Chân Tam quốc vô song chỉ đạt 3,9/10 điểm dù quy 
tụ dàn diễn viên hàng đầu như Cổ Thiên Lạc, Hàn 
Canh, Vương Khải, Dương Hữu Ninh, Cổ Lực Na 
Trát...

Luôn có tình yêu ở khu cách ly bị chê vì kịch bản 
kém thu hút chỉ đạt 4,2 điểm. Đế quốc kim tiền: 
Truy hổ cầm long đạt mức trung bình 5,1 điểm, 
song là thấp so với quy mô sản xuất, hơn nữa thể 
loại xã hội đen là điểm mạnh của điện ảnh Hong 
Kong.

Trước năm 2021, Cổ Thiên Lạc có tổng doanh thu 
phòng vé là 9,2 tỷ NDT, giới chuyên môn cho rằng 
với việc công chiếu ít nhất 5 tác phẩm trong năm, 
Cổ Thiên Lạc sẽ nhanh chóng bước vào đội ngũ 
ông hoàng phòng vé với doanh thu 10 tỷ NDT, 
song không ngờ các phim ra mắt đều thất bại.

QQ bình luận Cổ Thiên Lạc được coi là một trong 

những trụ cột cuối cùng của điện ảnh Hong Kong, 
người nắm giữ vai trò chủ tịch Hiệp hội biểu diễn 
xứ Hương Cảng, người “gánh vác” sự đi lên của 
giới phim ảnh Hong Kong, do đó, sự thất bại của 
anh không chỉ thuộc về bản thân, mà còn phản ảnh 
sự đi xuống của nền điện ảnh từng vang bóng một 
thời.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, sức hút của Cổ 
Thiên Lạc tại phòng vé đã giảm dần. Tài tử 51 tuổi 
vẫn miệt mài cống hiến cho điện ảnh Hong Kong, 
nhưng kết quả lại thất bại thảm hại.

“Cổ Thiên Lạc có thể mất trắng trong canh bạc vực 
dậy điện ảnh Hong Kong và thất thủ tiền bạc của 
chính mình”, Chinanews nhận định.

Cổ Thiên Lạc bị gọi là “ông hoàng phim rác”

Theo 163, Cổ Thiên Lạc cũng được đánh giá là 
diễn viên có khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, xuất 
hiện trong hàng trăm bộ phim khiến anh trở nên 
quen mặt với khán giả. Dù các vai diễn khác nhau, 
song việc liên tục gặp Cổ Thiên Lạc tại rạp chiếu 
cũng khiến khán giả cảm thấy dần không còn hứng 
thú với cái tên của anh.

Gương mặt Cổ Thiên Lạc đã vốn quen với khán 
giả, việc anh tham gia hàng loạt phim về xã hội 
đen, phòng chống ma túy khiến nhiều người không 
phân biệt được anh đang đóng nhân vật nào, tác 
phẩm nào.

QQ nhận xét vài năm trở lại đây, chỉ có Tảo độc 2 là 
Cổ Thiên Lạc đóng nhân vật phản diện, còn ở 
những dự án khác, tạo hình nhân vật không có sự 
khác biệt. “Một năm nhìn thấy Cổ Thiên Lạc 4 lần 
giống nhau trên màn ảnh, có ai mà không ngán”, 
QQ viết.

Nguồn tin này cũng đưa ra thống kê từ năm 2016 
đến năm 2019, Cổ Thiên Lạc đóng tới 23 bộ phim 
truyền hình, nhưng số dự án chất lượng trong đó 
không nhiều. Do đó, anh bị coi là “ông hoàng phim 
rác”. Danh xưng này không phải chê trách Cổ 
Thiên Lạc đóng dở mà bởi những tác phẩm có chất 
lượng kém của anh nhiều gấp vài lần so với các tài 
tử khác.

Trong điện ảnh, việc chạy theo số lượng phim, 
đóng nhiều thay vì tìm ra những kịch bản chất 
lượng, tạo những vai diễn có sự đột phá, luôn đem 
lại phản ứng tiêu cực.

Bên cạnh đó, Cổ Thiên Lạc cũng bị cho là ăn theo 
tựa phim thành công như The White Storm đã sản 
xuất 3 phần, G-Storm sản xuất tới 5 phần. Bộ phim 
Tầm Tần ký sản xuất năm 2001 đạt thành công 
vang dội thì sau đó 20 năm, Cổ Thiên Lạc cũng làm 
lại với câu chuyện tiếp nối. Các phần phim ăn theo 
thường không được đánh giá cao như các dự án 
trước.

Ngoài ra, việc phim nào cũng gắn tên tài tử làm 
“ngòi nổ” phòng vé cũng tạo rủi ro lớn cho danh 
tiếng Cổ Thiên Lạc. Phim thất bại, người chịu trách 
nhiệm cho việc này, không ai khác chính là sao 
nam.

“Cổ Thiên Lạc là diễn viên giỏi, nhưng anh đang 
cho thấy áp lực và ôm đồm quá nhiều trọng trách 
trên cương vị dẫn dắt cả nền điện ảnh Hong Kong. 
Sẽ rất khó để nam diễn viên tìm lại cái “chất” của 
bản thân nếu phim ra rạp liên tiếp thất bại. Cổ 
Thiên Lạc đang đánh cược với chính mình”, 
Toutiao nhận xét.

Gánh nặng của Cổ Thiên Lạc

Tại Liên hoan phim Hong Kong diễn ra hồi tháng 
3, công ty Thiên Hạ Nhất của Cổ Thiên Lạc công 
bố 12 dự án mới. Trong đó, Cổ Thiên Lạc tham gia 
nhiều tác phẩm như Cỗ máy thời gian (tên khác 
Tầm Tần ký), Chân Tam Quốc vô song, Trên 
đường đến bệnh viện, Minh nhật chi chiến, Luôn 
có tình yêu trong cách ly, G Storm (Đội chống tham 
nhũng 5), Phong lâm hỏa sơn...

Các tác phẩm có đề tài đa dạng từ cổ trang kiếm 
hiệp, phim chống dịch, phim tội phạm đến huyễn 
tưởng. Cổ Thiên Lạc cũng thể hiện đủ dạng vai từ 
chính diện đến phản diện, thậm chí cả vai phụ.

Theo HK01, nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc vẫn là 
cái tên thu hút của điện ảnh Hong Kong. Do đó, 
nam diễn viên không chỉ miệt mài sản xuất phim do 
mình đóng chính. Anh còn tham gia với tư cách vai 
phụ, khách mời trong nhiều bộ phim để thu hút sự 
chú ý của truyền thông.

Trang HK01 đánh giá điện ảnh Hong Kong may 
mắn có một người như Cổ Thiên Lạc. “Cổ Thiên 
Lạc luôn một lòng một dạ với phim Hong Kong. 
Nếu không có cậu ấy sẵn sàng mạo hiểm, rất nhiều 
đạo diễn đặc biệt là người trẻ sẽ khó có cơ hội làm 
phim”, đạo diễn Lâm Đức Lộc của series phim 
Phong Bạo nói.

QQ bình luận nam diễn viên đang dùng hết tài 
năng, công sức và tiền bạc của mình để tạo việc làm 
cho các nghệ sĩ, đồng thời vực dậy nền điện ảnh xứ 
Hương Cảng.

Sina đánh giá giới giải trí Hong Kong hiện nay 
thiếu vắng những ông vua phòng vé, những nhân 
vật có thể bảo chứng chất lượng phim, lôi kéo khán 
giả ra rạp. Nói về diễn viên chính, chỉ có Lưu Đức 
Hoa, Quách Phú Thành và Cổ Thiên Lạc đáp ứng 
yêu cầu này.

Thực tế cho thấy Cổ Thiên Lạc cũng đóng cặp 
nhiều lần với những cái tên như Trương Chí Lâm, 
Ngô Trấn Vũ, Lưu Thanh Vân, Quách Phú Thành, 
Lương Gia Huy, Châu Nhuận Phát. Những tài tử 
này có sự nghiệp thành công, khối lượng tác phẩm 
đồ sộ, song khi đi qua thời kỳ đỉnh cao, họ liên tục 
hợp tác với nhau, tạo nên dàn diễn viên già nua cho 
các dự án điện ảnh.

Trang 163 nhận định đối với những người làm điện 
ảnh, tấm lòng của Cổ Thiên Lạc là đáng quý. Song, 
với con mắt của khán giả, nam diễn viên đang lấy 
số lượng bù chất lượng, đánh mất đi cái “chất” của 
mình.

                                                                 Tuệ Lâm



Trang 11A

Issue # 1971 * Saturday, December 04, 2021

CUOÁI TUAÀN



Trang 12A

Issue # 1971 * Saturday, December 04, 2021

CUOÁI TUAÀN

Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát 
®ñöôïc aán ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western 

Union cung caáp cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi 
ngoaïi teä maø Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western 
Union giöõ laïi soá khaùc bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi 

2%LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

$3,000).  Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi 
chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän 
hieän taïi.  © 2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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Hwang Jung Min: “Ông hoàng 
phòng vé” của dòng phim hình 
sự Hàn

Xin chào mọi người! Hôm nay mình sẽ cùng 
các bạn đi tìm hiểu về một nhân vật “khét 
tiếng” trong giới điện ảnh, người được 

mệnh danh là “ông hoàng rating phòng vé”, 
chuyên đặc trị dòng phim hình sự xứ sở Kim Chi - 
Hwang Jung Min.

Nếu bạn nào là mọt phim của thể loại hình sự với 
nhiều pha hành động siêu bánh cuốn màn ảnh Hàn 
thì chắc hẳn đã từng coi qua những bộ phim chất 
lượng như Veteran (Chạy Đâu Cho Thoát), A 
Violent Prosecutor, Asura hay Deliver Us From 
Evil (Ác Quỷ Đối Đầu). 

Tập hợp những tác phẩm bom tấn mảng phim hình 
sự mình vừa kể trên đều có sự tham gia của Hwang 
Jung Min - nhân vật mà hôm nay chúng mình sẽ 
cùng tìm hiểu. 

Theo mình biết, Hwang Jung Min sinh năm 1970, 
bắt đầu bước vào showbiz Hàn với con đường nhạc 
kịch. Không sở hữu nhan sắc nổi bật so với con 
đường mình đã chọn, đôi lúc nam diễn viên cũng 
có rất nhiều lo lắng và trăn trở với nghề. Tuy nhiên, 
là một diễn viên nhạc kịch thực thụ, anh không cho 
phép mình từ bỏ đam mê và vẫn kiên trì theo đuổi 
nghề. 

Vào năm 2001, anh lần đầu tiên lấn sân sang mảng 
phim truyện với bộ phim Waikiki Brothers ăn 
khách lúc bấy giờ. Với vai diễn của mình, anh đã 
gây được ấn tượng mạnh với khán giả và nhiều đạo 
diễn phim. Vào thời điểm đó, người ta gọi anh là 
một viên đá quý chưa được mài dũa. 

Sau khi nhận được sự công nhận và tán dương của 
khán giả vào thời gian đó, có lẽ việc không sở hữu 
nhan sắc nổi bật cũng không còn là gánh nặng với 
Hwang Jung Min nữa.

Sau thành công của bộ phim đầu tay, tên tuổi của 
anh vẫn chưa thật sự nổi bật trong giới showbiz, chỉ 
đến khi anh vào vai kẻ si tình trong You Are My 
Sunshine năm 2005, đóng cặp cùng Ảnh Hậu Jeon 
Do Yeon, giúp anh thắng lớn ở hạng mục nam diễn 
viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Điện Ảnh 
Rồng Xanh thì cái tên Hwang Jung Min sau đó mới 
thật sự được giới truyền thông chú ý đến. 

Thật ra để nói ở giai đoạn đầu này, mảng phim mà 
nam diễn viên tham gia vẫn chưa thật sự định hình 
cho anh được một hình tượng rõ ràng. Phải thêm 

một thời gian nữa - sau khi tự đo ni đóng giày cho 
mình sau hàng loạt vai diễn, Hwang Jung Min mới 
thật sự tìm ra mảng phim mà anh thuộc về - hình sự 
điều tra và hành động mãn nhãn.

Sau một loạt thành công trong các phim Black 
House, Happiness, Private Eye… với các dạng vai 
diễn như thám tử, điều tra viên… Hwang Jung Min 
ngày càng thành công và bước đầu định hình vai 
diễn riêng cho mình - những vai có tuyến tâm lý và 
hành động cực chất.

Nhưng phải cho đến tận giai đoạn từ 2013 đến nay, 
Hwang Jung Min mới thật sự trở thành ông hoàng 
rating phòng vé với mảng phim hình sự sau một 
loạt các bom tấn thắng lớn ở cả thị trường trong và 
ngoài nước như Veteran (Chạy Đâu Cho Thoát), A 
Violent Prosecutor.

Đặc thù tính cách các vai diễn của anh trong phim 
thường là kiểu người cố chấp với lý tưởng và bản 
năng. Trong các phim, anh thường hay vào vai điều 
tra viên hoặc cảnh sát với nhiệt huyết 200%, truy 
lùng tội ác và những điều bất công, xấu xa trong xã 
hội hoặc ít nhất là với bản thân và những người 
thân yêu xung quanh mình. 

Điều này được thể hiện rõ nhất qua vai diễn của anh 
trong các phim Veteran (Chạy Đâu Cho Thoát) và 
siêu phẩm được ra mắt gần đây nhất - Deliver Us 
From Evil (Ác Quỷ Đối Đầu).

Bonus thêm cho bạn nào mà đam mê các pha hành 
động thì nhớ coi ngay Veteran và Deliver Us From 
Evil (bộ phim có doanh thu cao nhất phòng vé 
trong mùa dịch 2020) của Hwang Jung Min nhé! 
Hai phim này có những pha hành động cứ phải gọi 
là đỉnh của chóp luôn.

Tuy nhiên, cũng có một vai diễn để đời khác của 
Hwang Jung Min dù không thuộc dòng phim hình 
sự phá án nhưng vẫn khiến mình nổi da gà bởi nét 
diễn xuất của nam diễn viên. Đó là siêu phẩm kinh 
dị được ra mắt vào năm 2016 - The Wailing (Tiếng 
Than). 

Trong phim, Hwang Jung Min vào vai một thầy trừ 
tà, dù không hẳn là vai diễn xuất hiện xuyên suốt bộ 
phim nhưng sự xuất hiện của nhân vật do anh thủ 
vai vẫn để lại cho khán giả như mình rất nhiều dấu 
hỏi lớn. Không phải các dạng vai chất lừ như 
thường thấy với các pha hành động mãn nhãn, 
nhưng với The Wailing, Hwang Jung Min vẫn thể 
hiện được sức hút rất riêng - sức hút của một ông 
hoàng màn ảnh rộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hwang Jung Min đã 
bước chân vào nghề được 20 năm và cống hiến cho 
khán giả, đặc biệt là fan cứng của dòng phim hành 
động những tác phẩm để đời. 

Nếu bạn chưa coi tác phẩm nào của “ông hoàng 
rating phòng vé” Hwang Jung Min thì thử xem liền 
một bộ phim mà mình đề cử nhé! Đảm bảo bạn sẽ 
không thất vọng đâu nè!

                                                                    An Chi

Phim của Trương Nghệ Mưu đại 
diện Trung Quốc tham dự Oscar 
2022

Dự án điện ảnh mang đề tài gián điệp Cliff 
Walkers (Huyền Nhai Chi Thượng) của 
đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ đại diện 

Trung Quốc tranh tài ở hạng mục phim điện ảnh 
quốc tế xuất sắc nhất tại Giải Oscar năm tới.

Huyền Nhai Chi Thượng (Cliff Walkers) là dự án 
phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ 
Mưu. Phim được ra mắt tại Trung Quốc vào hồi 
cuối tháng 04 vừa qua.

Bộ phim có sự tham gia của Trương Dịch, Vu Hòa 
Vỹ, Tần Hải Lộ... lấy bối cảnh những năm 1930 khi 
những điệp viên cộng sản từng được đào tạo đặc 
biệt ở Liên Xô trở về Trung Quốc trong một chiến 
dịch đặc biệt mang bí danh “Utro”. Tuy nhiên, một 
kẻ phản bội trong tổ chức đã khiến cho kế hoạch đổ 
bể và đẩy những người còn lại vào nguy hiểm ngay 
từ những giây đầu tiên mà họ đặt chân xuống đất 
nước nơi mình sinh ra.

Huyền Nhai Chi Thượng gây ấn tượng không chỉ 
bởi tài năng chỉ đạo giàu kinh nghiệm của đạo diễn 
Trương Nghệ Mưu mà còn bởi bối cảnh thực tế ghi 
hình đầy khắc nghiệt của dự án. 

Theo tiết lộ, đoàn làm phim đã phải thực hiện 
những cảnh quay dưới trời mưa tuyết âm 40 độ C ở 
Làng Tuyết tỉnh Hắc Long Giang. Trương Nghệ 
Mưu đòi hỏi khắt khe trong việc diễn xuất của các 
diễn viên trẻ cùng với đó là các cảnh quay yêu cầu 
tính thực tế nhất có thể để hoàn thành bộ phim.

Huyền Nhai Chi Thượng cũng được cho biết là dự 
án phim cuối cùng mà Trương Nghệ Mưu chỉ đạo 
trước khi nghỉ hưu. Ra mắt từ ngày 30 tháng 04, tác 
phẩm ghi nhận mức doanh thu phòng vé 1.19 tỷ 
Nhân Dân Tệ (hơn 186 triệu USD). Đây được xem 
là mức doanh thu cao đối với một dự án phim nghệ 
thuật kén người xem.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, hiện ấn định bế mạc 
vào ngày 27 tháng 03 năm 2022 sắp tới tại Nhà hát 
Dolby Theaters (California). Đây là năm thứ 2 liên 
tiếp giải thưởng không được tổ chức vào tháng 2 do 
một phần ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như một 
số nguồn tin cho rằng để tránh xung đột với các sự 
kiện lớn khác như giải Super Bowl Los Angeles 
hay thế vận hội Olympics Mùa đông 2022 tại Bắc 
Kinh, Trung Quốc.

                                                                 Tuệ Lâm
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NEW

262-1971/1539(6m)

Tuyeån Nhaân Vieân

Vaên phoøng baûo hieåm khu Bellaire, caàn 
tuyeån gaáp 1 nhaân vieân vaên phoøng laøm 
Full time coù kinh nghieäm laøm vaên 
phoøng vaø bieát söû duïng computer.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc: 832-499-7894

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

NEW

399-1971/1539

Tuyeån Nhaân Vieân

- Caàn ngöôøi bieát laùi xe gioûi ñi xuyeân bang 
baùn seafood. 5 ngaøy/tuaàn.  Thaùng ñi 2 laàn.

- Caàn ngöôøi laøm soå saùch, öu tieân sinh vieân 
laøm Part time.

Houston, TX

Xin lieân laïc:

702-823-8476 * 832-818-1121

NEW

417-1973/1541

Bookkeeper Needed

Bookkeeper Needed - 2 years Quickbook 
experience - Basic knowledge of Excel.

Caàn ngöôøi laøm soå saùch coù 2 naêm kinh nghieäm 
veà Quickbook.  Coù kieán thöùc cô baûn veà Excel.

New!!! New!!! New!!!

Please call: 713-703-2662

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699

NEW

444-1977/1545

Tuyeån Nhaân Vieân
14210 Auto Parkway, #F, Houston, TX 77083

Xin lieân laïc: Tammy

832-512-3665

· 1-2 ngöôøi baùn haøng vaø phuï vieäc 
trong office (Sale Rep), bieát söû 
duïng PC & Facebook.  Öu tieân 
cho caùc ACE coù chuùt kinh 
nghieäm veà sale furniture hoaëc 
veà ngaønh Nails.  (löông tuøy theo 
kinh nghieäm + bonus)

·1 thôï moäc coù kinh nghieäm veà söû 
du ïng ma ùy  mo ùc  (bie á t  coi 
Blueprint Millwork, löông 
$20/hr and up)

450-1971/1539(1m)

Business Development Associate
Busy Ophthalmology prac�ce in West Houston needs a 
Part-�me Business Development associate to build the 
referral network for the group.

· Acts as liaison between referring ODs (optometrists) 
and group.

· Assists with appointments, payments, clinic notes, 
and any OD with concerns

· Provides group informa�on/referral materials to 
referring ODs and staff

· Travels throughout the Greater Houston area, 
i n c l u d i n g  We s t ,  S o u t h w e s t  H o u s t o n  a n d 
Spring/Woodlands, Conroe and Montgomery to meet 
with ODs; provides necessary instruc�on to staff 
regarding the referral process, delivers materials 
and/or payments.

· Plans and executes dinners and con�nuing educa�on 
seminars for referring ODs and group doctors/staff.

· Disburses event �ckets throughout the season to OD 
offices and staff members.

High School Diploma needed, Some College preferred, 
par�cularly Marke�ng courses. Self-starter with excellent 
�me management skills. Some related experience preferred. 
Frequent local travel will be required.

Please submit resume to:

resumeshouston55@gmail.com

NEW

453-1972/1540

Now Hiring!!!

HEAT PRESS OPERATOR: Part Time leading to full position for 
Heat Press Operator.  Consists of standing at a heat press, pressing a 
variety of fabrics & lengths.  Starting pay $9.00/hr.  Bilingual in 
Vietnamese and English preferred.  MUST be: flexible in day-to-
day duties, attention to detail/fast working pace, available to work M-
F: 8 am - 4 pm or as scheduled is determined.  Need to be flexible 
with hours.  Reliable transportation.  MUST be able to pass a 
background check and drug test.

A Finishing Touch - NW Houston

Please email Resume to: HR@AFINISHINGTOUCH.COM

NEW

469-1979/1547

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn 
xuaát.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 281-908-6800
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Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.
ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn

naêng... Nay con caàu khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Lôøi Nguyeän

QH

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy, 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                          QH

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.

NEW

353-1981/1549(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Caàn beáp tröôûng coù kinh nghieäm, coù theå 
naáu ñieåm taâm.  Tieäm môû cöûa luùc 5:30 am, 
ca ù ch  Hous ton  1h45’ .   Löông  tö ø 
$3000/thaùng trôû leân.  Laøm 6 ngaøy/tuaàn.  

Victoria, TX - 59 South

Xin lieân laïc: Texas Seafood (Ben)

T: 361-572-8538 * C: 361-218-6397

NEW

374-1971/1539

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam vuøng Katy (I-
10) caàn tuyeån ngöôøi laøm beáp.  Full 
t i m e /  P a r t  t i m e .   L ö ô n g 
$140/ngaøy.

Vuøng Katy (I-10)

Xin lieân laïc: 281-231-6856

NEW

408-1972/1540

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Tieäm aên vaët Vietstreet Drink & 
Snacks trong khu Hong Kong 4 - 
Bellaire caàn ngöôøi phuï beáp.  Löông 
thoûa thuaän + BONUS neáu laøm toát.

Khu Hongkong 4

Xin lieân laïc: 713-304-8693

NEW

421-1974/1542

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn 
tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø 
nhaân vieân chaïy baøn laøm Full time 
hoaëc Part time.

Treân Ñöôøng Bellaire

Xin lieân laïc: chò Julia 832-603-9172

NEW

434-1975/1543

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu Medical Center caàn gaáp 
1 phuï beáp, 1 ngöôøi bieát laøm loø daàu coù 
kinh nghieäm vaø 1 ngöôøi phuï beáp röûa 
cheùn.

2268 W. Holcombe- Houston, tx 77030

Xin lieân laïc:

713-366-9988 * 713-668-1016

NEW

432-1975/1543

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät khu Katy 77449 (goùc I-
10 & Mason) caàn tuyeån nhieàu phuï beáp 
vaø phuïc vuï Full time vaø Part time.  
Löông cao, nhieàu öu ñaõi.

Khu Katy - 77449

Xin vui loøng goïi/ text: Nhi

832-277-1616 * 281-717-4240

NEW

448-1977/1545

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn thôï söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc 
nhieàu kinh nghieäm caøng toát, löông 
tuøy theo khaû naêng.  Tieäm ôû gaàn phi 
tröôøng lôùn.

Gaàn Phi Tröôøng Lôùn

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * 832-656-2372(text)

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

464-1974/1542(1m)

HEB Sushiya Now Hiring
If you are interested in 

working at HEB Sushiya 
located in Sugar Land 
area, please call the 

number below.

832-213-7345

NEW

473-1980/1548

Tìm  Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên vaø doïn deïp 
nhaø cöûa.  Nhaø ôû khu Southwest, 
ga àn  chô ï  My õ  Hoa.   Löông 
$2,500/thaùng.

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 281-935-0561

NEW

474-1980/1548

Vaên Phoøng Caàn Ngöôøi
Caàn tuyeån nhaân vieân phuïc vuï trong 
ngaønh Baûo hieåm, bieát thoâng thaïo tieáng 
Vieät vaø Anh ngöõ; vui veû, hoaït baùt.  Bieát 
söû duïng computer caên baûn,  seõ huaán 
luyeän.

Xin lieân laïc: 832-231-3358
281-495-3493 * 713-314-0023

NEW

477-1980/1546

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn thôï maùy (mechanic), body 
works, licensed state inspector.  
Choã laøm thoaûi maùi, löông cao.

Goùc Ñöôøng Bellaire & Cook

Xin lieân laïc: anh Yeân

832-695-6666
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* An toàn
Hai bên bờ đầu cầu, đám mít tinh đầy đủ 

băng rôn, khẩu hiệu, kèn trống, bong bóng bay, 
nam phụ lão ấu tưng bừng mừng khánh thành cắt 
băng cây cầu mới làm xong.

Ông quan đầu ngành lục bộ, một mình 
lấy can đảm đứng giữa cầu cắt băng rồi đọc một 
bài diễn văn ngắn gọn súc tích. Hết bài ông ứng 
khẩu hô to:

- Chúc cây cầu an toàn vững vàng mãi 
mãi!

Dứt lời ông chạy vụt về bờ đầu cầu trong 

tiếng vỗ tay nhiệt liệt của bà con.
* Cây cổ thụ
Sáu Ngố được thả từ trại tù về thì… nhà 

cửa đã trống trơn. Đói quá, Sáu chẳng biết làm 
nghề gì, bèn thử đi hành nghề “Thầy bói chui”.

Hôm ấy, một bà mò vào hẻm, coi bói. 
Sau khi bảo bà đặt tiền quẻ xong, Sáu đốt nhang 
khấn lầm rầm một lát rồi đoán:

- Nhà bà đang có chuyện bất an, vì có 
con ma ẩn trên cây cổ thụ phía sau nhà.

Bà khách ngơ ngẩn:
- Làm gì có!

- Thì cũng phải có một cái cây gì đó.
- Quả thật sau nhà tôi chẳng có cái cây 

nào hết!
- Bà nói lạ: không cây nọ thì cây kia chứ! 

Lẽ nào không có một thứ cây nào hay sao?
Bà khách suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ở sân sau nhà tôi… cây kiểng cũng 

không có. Bên cạnh bể nước cũng chỉ có năm 
sáu cây ớt chưa đâm trái…

Sáu Ngố vui sướng quá, kêu lên:
- Ấy! Đó chính là những… cây cổ thụ 

đấy!

NEW

281-1973/1541(6m)

Gaáp! Gaáp! Gaáp!

Caàn thôï Nails gaáp, bao löông Nöõ bieát 
laøm ñuû thöù: $1,600/ 6 ngaøy.  Laøm Chuû 
Nhaät.  Nam: $1,000.  Coù phoøng rieâng. 
Tieäm caùch Houston 2h15’ laùi xe.

Caùch Houston 2H15’

Xin lieân laïc: Vaân 936-244-0078

274-1972/1540(6m)

Caàn nhieàu thôï Nails coù kinh nghieäm laøm boät vaø tay chaân nöôùc.  Full time hay 

Part time.  Bieát tieáng Anh caøng toát.  Bao löông tuøy theo khaû naêng.  Tieäm roäng 

raõi, thoaùng maùt, naèm trong khu Spring Cypress & 249.  Chuû vui veû, thaân 

thieän.  Khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi.

Moïi chi tieát, vui loøng lieân laïc: Tuyeát

832-398-9001
CAÀN THÔÏ NAILS

22490 TX-249, Houston, TX 77070

NEW

413-1972/1540

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc bieát sôn 
shellac, bieát nhoå eyebrow caøng toát.  Lôùn 
tuoåi OK.  Coù ñi chung xe vôùi chuû neáu 
muoán.  Bao löông OK.  Bieát laøm boät OK.

NEW! NEW! NEW!

Xin lieân laïc: 713-530-1877

NEW

425-1974/1542

Caàn Thôï Nails

Caàn nhieàu thôï Nails kinh nghieäm.  
Bao löông hoaëc aên chia tuøy, muøa 
vaéng chia roài cuõng ñöôïc $1,500 - 
$2,200/tuaàn.  Khu sang, tieäm lôùn.

Lubbock, tx

Xin lieân laïc: 806-787-7997

NEW

437-1976/1544

Caàn Thôï Toùc/ Massage/ Nails

Caàn thôï: toùc, massage, nails

Nhaän: Full time or Part time 

(khoâng bieát coù ngöôøi train)

Chuû khoâng laøm, thôï töï quaûn lyù

Môû cöûa: 10am - 7pm

Hwy 6 & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-586-5681

NEW

447-1977/1545

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails bieát laøm ñuû thöù.  Bao 

löông $1,000 - $1,200/ 6 ngaøy vaø thôï tay chaân 

nöôùc, dip shellac, bao löông $700 - 800 vaø thôï cuoái 

tuaàn, giôø laøm töø 10am tôùi 8pm hoaëc 11am - 9pm.

New!!! New!!! New!!!

Xin lieân laïc:

832-913-9370 * 713-622-3130

NEW

449-1977/1545

Caàn Thôï Toùc/Nails

Caàn thôï Nails vaø thôï toùc gioûi 

highlight.  Bao löông cao.  Tip 

laáy ra taïi choã.  Chuû khoâng laøm.

Khu Richmond

Xin lieân laïc: 832-792-9678

NEW

454-1978/1546

Caàn Thôï Nails Gaáp

Tieäm caùch Houston 2 tieáng laùi xe, 
höôùng North 45, caàn thôï Nails gaáp, bao 
löông $900/tuaàn, neáu hôn aên chia, coù 
choã ôû.

Caùch Houston 2h Laùi xe

Xin lieân laïc:

Tony: 713-582-6979 * Ngoïc: 713-469-1765

NEW

458-1978/1546

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails Nöõ bieát laøm ñuû thöù, thôï eyelashes gioûi vaø thôï 
chaân tay nöôùc khoâng bieát laøm boät OK.  Thôï laøm ñuû thöù, bao 
löông $800 - $1,000/tuaàn tuøy theo kinh nghieäm.  Thôï tay chaân 
nöôùc, shellac & wax, bao löông $700 - $800/tuaàn tuøy theo khaû 
naêng.  Khu traéng, tip cao ($150 - $200/tuaàn).  GOÏI ÑI  LAØM 
LIEÀN.  Coù theå ñi chung vôùi chuû töø chôï Hong Kong.

Caùch Hk 4 - 40’ / HK 3 - 20’

Xin lieân laïc:

Sam: 832-552-6902 * Phuïng: 832-433-2197

NEW
11/16

462-1979/1547

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp thôï TCN, khu Myõ traéng, gaàn I-10.  
Tieäm raát ñoâng khaùch, caùch chôï HK 4 khoaûng 
17 phuùt, khaùch sang, giaù raát cao, tip $300 & 
up.  Choã laøm vui veû, thoaûi maùi, khoâng phaân 
bieät tuoåi taùc.

Memorial & Dairy Ashford

Xin lieân laïc: 832-289-6753

NEW

466-1979/1547

Caàn Thôï Wax/ Eyelashes

Caàn nhieàu thôï waxing vaø eyelashes Full time 
hoaëc Part time coù kinh nghieäm, bao löông 
$900/tuaàn/ 6 ngaøy.  Thôï wax, bao löông tuaàn 
hoaëc traû tieàn giôø.  Thôï eyelashes, bao löông 
hoaëc treân aên chia.

Westheimer & Dairy Ashford

Muoán bieát theâm chi tieát, goïi hoaëc text: coâ Anne

832-620-7868
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10 mẹo hay ngăn gàu hữu 
ích cho chị em vào mùa đông

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn 
ngăn ngừa gàu hiệu quả trong mùa 
đông này.

Có một quan niệm cho rằng gàu là do da 
khô. Thực tế, gàu xuất hiện khi trên da quá nhờn và 
nấm men sống trên da của bạn bắt đầu phát triển.

Vỏ cam với nước chanh
Vỏ cam chứa canxi, magiê, vitamin C và 

chất xơ có thể ảnh hưởng tích cực đến cơ thể của 
bạn. Bạn hãy thử làm theo công thức như sau để trị 
gàu:

1. Lấy vỏ cam và cho vào bát. Sau đó, vắt 
nước cốt chanh vào đó.

2. Bạn xay các nguyên liệu cho đến khi 
chúng chuyển thành hỗn hợp sền sệt.

3. Thoa hỗn hợp lên da đầu và để trong 30 
phút.

4. Gội sạch bằng dầu gội.
Aspirin trộn với dầu gội đầu
Aspirin chứa axit salicylic cũng được sử 

dụng trong dầu gội trị gàu. Nó được cho là một 
trong những thành phần trị gàu hiệu quả. Tất cả là 
do khả năng loại bỏ vảy gàu dư thừa và ngăn dầu 
quá mức. Để sử dụng aspirin trị gàu, bạn hãy 
nghiền vài viên aspirin thành bột mịn và trộn với 
một phần dầu gội đầu thông thường của bạn. Sau 
đó, bạn thoa hỗn hợp lên tóc, để trong vài phút và  
gội sạch.

Hạt cỏ cà ri ở dạng bột nhão
Hạt cỏ cà ri có đặc tính chống viêm, kháng 

khuẩn và chống oxy hóa. Để chống lại gàu với sự 
trợ giúp của cỏ cà ri, bạn cần làm theo công thức 
đơn giản sau:

1. Cho một vài hạt vào một bát nước nhỏ và 
để chúng ngâm qua đêm.

2. Vào buổi sáng, nghiền hạt thành một 
chất giống như hồ và thêm một ít nước cốt chanh. 
Trộn đều hỗn hợp.

3. Bôi hỗn hợp lên da đầu và tóc và để khô 
trong 30 phút.

4. Gội sạch bằng dầu gội.
Chuối ngâm giấm
Bạn sẽ cần 1 quả chuối và 2 cốc giấm táo. 

Bóc vỏ chuối, cho dấm táo vào trộn đều cho đến khi 
được hỗn hợp sền sệt. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp 
hỗn hợp này lên tóc. Sau 20 phút, rửa sạch mặt nạ 
bằng nước ấm và dầu gội đầu thông thường của 
bạn.

Lá húng quế và bột amla
1. Bạn lấy một số lá húng quế, 2 thìa cà phê 

bột amla và 2 thìa cà phê nước.
2. Bạn trộn các thành phần này để có được 

hỗn hợp sền sệt.
3. Tiếp đến, thoa hỗn hợp lên da đầu và để 

khô trong 30 phút.
4. Cuối cùng xả sạch tóc với một ít nước.
Áp dụng công thức này hàng ngày cũng sẽ 

giúp bạn tăng cường độ chắc khỏe của tóc và hỗ trợ 

điều trị rụng tóc.
Dầu dừa với chanh
1. Bạn đun nóng 2 thìa dầu dừa và trộn đều 

với nước cốt chanh.
2. Thoa hỗn hợp lên da đầu và massage tóc 

nhẹ nhàng với hỗn hợp này.
3. Để nó trong 20 phút và sau đó gội sạch 

bằng dầu gội.
Nước ép neem
Neem là một loại lá của Ấn Độ (cây sầu 

đâu), được sử dụng từ hơn 4.000 năm trước tại Ấn 
Độ, giúp làm đẹp bằng nhiều cách đơn giản. 

Bạn có thể áp dụng công thức sau nhé:
1. Giã nát lá neem để có được một hỗn hợp 

đặc.
2. Thoa hỗn hợp lên da đầu và tóc và để khô 

trong ít nhất 10 phút.
3. Rửa sạch bằng một ít nước.
Dầu mù tạt trộn với dầu jojoba
Dầu mù tạt là một chất kháng khuẩn và 

kháng nấm nổi tiếng. Dầu jojoba rất giàu khoáng 
chất và phát huy tác dụng dưỡng ẩm. 

Một thìa dầu mù tạt trộn với một thìa dầu 
jojoba tạo thành mặt nạ trị gàu rất tốt.

Bạn thoa hỗn hợp lên da đầu và massage 
nhẹ nhàng, sau đó gội sạch bằng dầu gội thông 
thường. Dầu mù tạt được coi là chất gây kích ứng 
mạnh đối với một số người, nên bạn cần thử ở vùng 
da nhỏ trước.

Sữa chua trộn nước cốt chanh
Sữa chua hoạt động hiệu quả đối với mọi 

loại tóc và giúp chống lại gàu nếu được áp dụng 
như một loại mặt nạ cho tóc. Bạn trộn sữa chua và 
một ít nước cốt chanh, đắp lên tóc như một loại mặt 
nạ trong 20 phút, sau đó gội sạch bằng nước ấm.

Tỏi với mật ong
Tỏi được biết đến với đặc tính kháng nấm 

và chống nấm men. Một vài tép tỏi trộn với 1 thìa 
mật ong trộn thành hỗn hợp sệt dùng như một 
phương thuốc trị gàu rất tốt.

Bạn chỉ cần thoa hỗn hợp này lên chân tóc 
và để trong 15 phút. Sau đó gội sạch hỗn hợp bằng 
dầu gội đầu.

Lưu ý:
Trước khi bạn thoa bất kỳ thành phần nào 

lên da đầu hoặc da của mình, hãy thử một miếng 
dán để đảm bảo bạn không bị dị ứng.

Thoa một lượng nhỏ hỗn hợp bạn sẽ sử 
dụng sau này lên da đầu và vùng da nhỏ trên cổ tay, 
gội sạch trong vòng 10-15 phút và đợi trong 24 giờ.

Nếu da trên cổ tay của bạn không thay đổi 
mà không bị ngứa, rát hoặc đỏ. Điều đó có nghĩa là 
bạn không bị dị ứng với chất này. Nếu bạn nhận 
thấy tình trạng da thay đổi sau 24 giờ, đừng thoa 
hỗn hợp lên tóc hoặc da đầu. ■

Nghiên cứu đột phá, lý giải 
béo phì có do gen hay không?

Nhằm mục đích phát triển thuốc 
điều trị béo phì, Đại học Virginia 
đ định được 14 gen có thể gây ã xác 

tăng cân và 3 gen ngăn ngừa tình trạng này.
Là một chứng bệnh gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến sức khỏe của hơn 40% người Mỹ trưởng thành, 
béo phì đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn 
hơn của giới khoa học. Với nỗ lực đẩy lùi chứng 
bệnh này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia 
mới đây đ đáng ã chia sẻ một kết quả nghiên cứu, 
chú ý trong đó là mối liên hệ giữa gen và căn bệnh 
béo phì.

Theo chia sẻ của Eyleen O'Rouke - một 
nghiên cứu sinh trong dự án, các nhà nghiên cứu đã 
phát triển một hệ thống tự động để kiểm tra đồng 
thời mối liên hệ của hàng trăm gene khác nhau với 
căn bệnh béo ph đầu tiên của cuộc thử ì. Ở vòng 
nghiệm, hơn một chục gen dễ dẫn tới tăng cân và 3 
gen cản trở việc này đ được tã ìm thấy.

Nghiên cứu mới này của đội ngũ O'Rouke 
đã làm sáng tỏ những điểm liên hệ phức tạp giữa 
béo ph độ ăn uống và DNA của chúng ta. ì, chế 
Theo đó, bên cạnh những nguyên nhân phổ biến 
như chế độ ăn có quá nhiều calo, đường cùng thói 
quen sống ít vận động, gen cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc điều chỉnh và lưu trữ chất béo, từ 
đó ảnh hưởng đến mức độ đốt cháy thức ăn thành 
năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể. 
Nếu xác định được những gen này, chúng ta có cơ 
hội vô hiệu hóa chúng và đẩy lùi chứng béo phì.

Trên thực tế, các nhà khoa học đã tìm ra 
hàng tr ì. Tuy ăm gen có liên quan đến bệnh béo ph
nhiên, điều mà các nghiên cứu trước đây chưa chỉ 
ra được là các gen này có liên quan như thế nào, 
đóng vai tr đẩy lùi chứng bệnh ngày ò dẫn tới hay 
càng phổ biến đó. Vấn đề kể trên đ được giải quyết ã 
bởi nghiên cứu của đội ngũ O'Rouke.

Ảnh minh họa
Để t được sâu hơn, đội ngũ này đìm hiểu ã 

sử dụng một loại giun nhỏ có tên gọi là C.elegans. 
Loại giun này thường sống trong những thảm thực 
vật đã thối rữa và ăn vi khuẩn để tồn tại. Chúng có 
cấu trúc gen tương đồng tới 70% so với gen của 
người và cũng mắc chứng béo ph được cho ăn ì nếu 
quá nhiều đường.

C.elegans đã được dùng để nghiên cứu 293 
gen, kết quả là phát hiện ra được 14 gen gây béo phì 
và 3 gen ngăn ngừa nó. Chia sẻ về thông tin trên, 
O'Rouke nói: “Các liệu pháp chống béo phì là vô 
cùng cần thiết để giảm thiểu căn bệnh này và cải 
thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe. Sự kết hợp giữa 
gen người và các thử nghiệm trên động vật của 
chúng tôi hứa hẹn mang tới khả năng thành công 
cao hơn trong các thử nghiệm lâm sàng sắp tới”. ■  
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Năm điều nên biết về mặt 
nạ ngủ

Đối với nhiều người, chăm sóc da là 
công việc khá phức tạp và nhiều 
thách thức.

Ðể làn da mịn màng và tươi trẻ trong suốt 
mùa đông, bạn hãy áp dụng ngay những mặt nạ 
dưỡng ẩm hàng đầu từ thiên nhiên dưới đây nhé!

Quy trình này thường bắt đầu bằng việc tìm 
hiểu sự phức tạp của cấu trúc da, mua các sản phẩm 
nhắm đến loại da đó và chờ đợi kết quả.

Đôi khi, chăm sóc da không phải lúc nào 
cũng là quy trình dài 8 hoặc 12 bước gồm làm sạch, 
dưỡng da, dưỡng ẩm, kem chống nắng,... Ngay cả 
những quy trình chăm sóc da tối giản trên thị 
trường cũng là một chế độ 5 bước. Với những 
người bận rộn việc thực hiện 5 bước làm sạch có 
thể là một thách thức lớn, có lẽ vì thế mà ''Mặt nạ 
ngủ ra đời. 

1. Mặt nạ ngủ là gì?
Vào ban ngày, làn da của chúng ta hoạt 

động để tự bảo vệ mình khỏi tia UV, ô nhiễm, căng 
thẳng, môi trường axit,.... Nó chuyển sang chế độ 
sửa chữa vào ban đêm, nơi cơ thể sẽ tự chữa lành và 
phục hồi khi bạn ngủ. Khi các tế bào biểu bì trải qua 
quá trình chữa lành, mặt nạ cung cấp cho da các 
thành phần hoạt tính làm quá trình này thậm chí 
còn hiệu quả hơn.

2. Đắp mặt nạ qua đêm có lợi cho da như 
thế nào?

Đắp mặt nạ qua đêm được áp dụng ngay 
trước khi bạn ngủ và để qua đêm. Bạn chỉ cần rửa 
sạch mặt khi thức dậy để bắt đầu ngày mới với làn 
da tươi trẻ. Mặt nạ ngủ nhắm đến mục tiêu chăm 
sóc da cụ thể như chống lão hóa, làm sáng, trẻ hóa 
và sửa chữa, cùng với quá trình hydrat hóa và nuôi 
dưỡng da.

3. Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm cho da
Da mất dần độ ẩm theo tuổi tác. Mặt nạ qua 

đêm cung cấp nước với các thành phần hoạt tính và 
làm dịu da với khoáng chất, vitamin và các thành 
phần thúc đẩy sự trẻ hóa. Ngoài ra, mặt nạ ngủ còn 
có thể hoạt động như một chất niêm phong, giúp da 
không bị khô khi bạn ngủ, ngăn bụi bẩn và các chất 
ô nhiễm khác xâm nhập vào lỗ chân lông.

4. Sửa chữa và trẻ hóa
Mặt nạ ban đêm hoạt động như một chất 

xúc tác trong quá trình tái tạo tế bào và cung cấp 
dưỡng chất cần thiết bằng cách làm chậm các dấu 
hiệu lão hóa. Nó cung cấp thêm thời gian để các 
thành phần hoạt động phát huy hết khả năng của 
chúng và giúp thư giãn để bạn có một giấc ngủ sâu 
hơn.

Một hệ vi sinh vật cân bằng là điều bắt buộc 
để có làn da khỏe mạnh. Mặt nạ ngủ có thể trẻ hóa, 
sửa chữa và bảo vệ làn da của bạn bằng cách cân 
bằng hệ vi sinh vật trên da.

Các lợi ích của mặt nạ qua đêm có thể khác 
nhau, nhưng theo truyền thống, chúng siêu cấp ẩm 
và được bào chế với các thành phần chống lão hóa 

tập trung. Một số công thức được quảng cáo là có 
khả năng dưỡng ẩm trong khi những công thức 
khác giúp làm săn chắc và tái tạo đường nét cho làn 
da lão hóa. Một trong những lợi ích chính của việc 
đắp mặt nạ qua đêm là chúng được đắp trước khi đi 
ngủ và phát huy tác dụng kỳ diệu khi bạn nghỉ ngơi.

Quá trình sửa chữa tự nhiên của da diễn ra 
trong khi bạn ngủ, vì thế bạn nên sử dụng các sản 
phẩm chống lão hóa như một phần của thói quen 
hàng đêm. Mặt nạ ngủ sẽ giúp bạn cải thiện vẻ 
ngoài của làn da một cách lâu dài.

5. Kết hợp mặt nạ thông thường và mặt 
nạ ban đêm thế nào?

Sau khi tìm hiểu tất cả lợi ích của mặt nạ 
ban đêm, có thể bạn sẽ băn khoăn về việc sử dụng 
mặt nạ dưỡng da thông thường như thế nào. Giới 
chuyên gia thường khuyến cáo mặt nạ truyền thống 
chỉ nên được sử dụng 2 đến 3 lần một tuần, nhưng 
vì hầu hết các loại mặt nạ ban đêm được phục vụ để 
cung cấp độ ẩm lâu dài cho da, nhiều loại mặt nạ 
khác vẫn có thể được sử dụng trong thói quen hàng 
ngày của bạn. Tốt nhất bạn nên làm theo các hướng 
dẫn phối hợp với sản phẩm mình đang sử dụng. ■ 

Mẹo làm dịu da khô vào 
mùa đông

Khí hậu khắc nghiệt của mùa đông 
có thể tàn phá làn da của bạn. Tuy 
nhiên, việc áp dụng chế độ chăm 

sóc phù hợp có thể giúp giữ cho cả da mặt lẫn da cơ 
thể bạn mềm mại.

Có nhất thiết phải đến spa để làn da luôn đạt 
chuẩn thanh xuân?

Các nhà khoa học và chuyên gia chăm sóc 
da hàng đầu của Good Housekeeping Institute 
Beauty Lab, New York đã chia sẻ những lời khuyên 
tốt nhất nhằm điều trị và chăm sóc da khô vào mùa 
đông, giúp da mịn màng, nhẹ nhõm và được nuôi 
dưỡng 24/7.

Ảnh minh họa
Dùng kem dưỡng ẩm dày hơn vào mùa 

đông với da khô
Sau khi tắm, bạn nên dùng khăn mềm thấm 

khô da và thoa kem dưỡng ẩm. Chọn một loại kem 
hoặc dầu dưỡng dày hơn kem dưỡng da bạn sử 
dụng trong mùa hè, nghĩa là độ nhớt cao đồng thời 
chúng chứa tỷ lệ dầu lớn hơn và ít nước hơn. Tiến sĩ 
Chapas cho biết, kết cấu dày hơn 'niêm phong các 
thành phần dưỡng ẩm vào da khô, nứt nẻ, bong 

tróc' giúp chúng bám dính lâu dài và chữa lành vết 
thương. Cô cũng gợi ý phái đẹp nên sử dụng các 
loại dầu dưỡng và nước muối có silicone, 
petrolatum, lanolin và các loại dầu tự nhiên.

Nếu da mặt bị khô, Sabina Wizemann, nhà 
hóa học cao cấp của GH Beauty Lab khuyên bạn 
nên dưỡng ẩm nhiều lớp với huyết thanh dưỡng ẩm 
chứa axit hyaluronic và glycerin, có thể giúp tăng 
cường độ ẩm.

Dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày
Điều quan trọng là bạn phải thoa kem 

dưỡng ẩm vào buổi sáng và trước khi ngủ, bắt đầu 
từ da mặt. Trước khi mặc đồ ngủ, hãy thoa đều kem 
dưỡng ẩm toàn thân từ cổ xuống chân (mang tất để 
giúp sữa thấm vào da). Kem ban đêm sẽ làm mềm 
da và giữ ẩm khi bạn ngủ.

Chỉ rửa mặt một lần mỗi ngày
Vào mùa đông, hãy chuyển sang chế độ rửa 

mặt một lần vào ban đêm để không làm khô da. 
Loại sữa rửa mặt bạn sử dụng cũng rất quan trọng. 
Sữa rửa mặt dạng bọt và dạng gel có thể khiến da 
không sạch mà còn bị khô do các thành phần tẩy 
rửa hơi mạnh.

Thay vào đó, hãy chọn loại dầu tẩy trang 
dịu nhẹ hơn hoặc chất tẩy rửa dạng micellar water, 
chúng ít chứa các chất hoạt động bề mặt khắc 
nghiệt có thể làm mất nước trên da. 

Không lạm dụng tẩy tế bào chết
Làn da thô ráp, thiếu nước vào mùa đông 

cần được tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, biện pháp này 
có thể làm cạn kiệt độ ẩm và làm trầm trọng thêm 
tình trạng kích ứng. Nếu bạn thấy hiện tượng bong 
tróc hoặc mẩn đỏ khi tẩy tế bào chết, hãy thay đổi 
công thức tẩy da chết nhẹ nhàng hơn với axit lactic, 
axit trái cây hoặc tẩy tế bào chết với các hạt jojoba 
dạng tròn, ít có khả năng làm mất nước của da. 
Tránh sử dụng các axit mạnh hơn như axit glycolic 
và các chất tẩy da chết thô ráp như đường và muối. 
Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng sản 
phẩm tẩy da chết quá một lần mỗi tuần.

Hãy đổi các dụng cụ làm sạch có tính mài 
mòn cao như bọt biển hoặc bàn chải cơ thể bằng 
một loại khăn mềm hơn, ít có khả năng làm ảnh 
hưởng đến hàng rào dưỡng ẩm của da. Dùng khăn 
tắm nhẹ nhàng lau khô mặt và cơ thể thay vì chà 
xát, tránh làm trầy xước da.

Cho dù tình trạng khô ngứa của bạn nặng 
đến đâu, thì việc gãi có thể làm tổn thương bề mặt 
da và khiến da mất nhiều độ ẩm hơn. Thay vào đó, 
hãy thoa thuốc mỡ dưỡng ẩm hoặc dầu dưỡng lên 
khu vực đó để làm dịu và bảo vệ da ngay lập tức.

Uống đủ nước
Các chuyên gia của Good Housekeeping 

Institute Beauty Lab cho biết, hydrat hóa thích hợp 
có liên quan trực tiếp đến quá trình tái tạo tế bào da, 
đó là chìa khóa cho làn da sáng. Vì vậy, hãy cố gắng 
uống 8 đến 10 ly nước không đường mỗi ngày như 
nước lọc, trà, cà phê, nước ép,... Trừ khi cơ thể bạn 
bị mất nước, việc bổ sung nước hơn mức cần thiết 
sẽ không giúp dưỡng ẩm cho da, vì vậy bạn không 
cần phải uống quá nhiều. ■ 
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Ai nói chăm sóc da chỉ 
dành cho phụ nữ?

Theo giới chuyên gia, chăm sóc da là 
một trong những hoạt động quan 
trọng hàng ngày đối với cả nam và 

nữ.
Khi nói đến chăm sóc da, không phải lúc 

nào bạn cũng tin tưởng vào bao bì sang trọng hay 
ngôn ngữ tiếp thị ngọt ngào, hứa hẹn 'làn da căng 
mọng, săn chắc, trong trẻo, trẻ trung, không tì vết'.

So với phụ nữ, da của nam giới dày và săn 
chắc hơn do có nhiều collagen và elastin hơn. Đó là 
lý do tại sao, không giống như phụ nữ, các dấu hiệu 
lão hóa phổ biến bắt đầu xuất hiện muộn hơn ở nam 
giới.

Thực tế, làn da của nam giới cũng dễ bị ảnh 
hưởng tiêu cực bởi ô nhiễm và tia UV. Hơn nữa, 
hầu hết họ không sử dụng kem chống nắng để bảo 
vệ làn da của mình. Điều này gây ra rám nắng và 
xỉn màu trên khuôn mặt. Tuy nhiên, xu hướng làm 
đẹp đang thay đổi theo thời gian. Ngày càng nhiều 
nam giới sử dụng collagen như một giải pháp cho 
da, tóc, móng và khớp.

Sự khác biệt giới tính
Thời trẻ, nồng độ testosterone tăng lên 

mang lại làn da sạch mụn cho nam giới. So với phụ 
nữ, da của nam giới dày hơn 25% và chỉ mỏng đi 
theo thời gian cùng sự lão hóa. Nam giới được tự 
nhiên ban tặng khả năng sản xuất nhiều axit lactic 
hơn trong khi đổ mồ hôi. Axit lactic hoạt động như 
một chất bảo quản độ ẩm tự nhiên. Do đó, khi hoạt 
động thể chất hàng ngày, làn da của nam giới sẽ 
khỏe mạnh và sáng bóng hơn.

Những người đàn ông có làn da dầu cũng 
dễ bị mụn. Những nốt mụn có thể xuất hiện sau khi 
cạo râu. Mụn có thể làm cho việc cạo râu trở nên 
phức tạp hơn vì khả năng bị dao cạo tác động vào 
mụn là rất cao.

Hiểu về các loại da ở nam giới
Da có ba loại: Da thường, da khô và da dầu. 

Da hỗn hợp thường gặp ở nam giới và rất dễ chăm 
sóc; nhưng một số ít có làn da khá nhờn, hơi khó 
kiểm soát hơn một chút so với da khô hoặc da 
thường. Da khỏe mạnh trông đều màu và mềm mại, 
trong khi da dầu hay bị bóng nhờn, đặc biệt là ở 
trán, mũi và cằm. Thủ phạm chính là tuyến dầu sản 
xuất bã nhờn dư thừa. Nam giới có làn da nhờn dễ 
gặp phải các vấn đề như mụn trứng cá, mụn bọc và 
mụn đầu đen.

Chế độ chăm sóc da dành cho nam giới
Chế độ chăm sóc da bắt đầu từ việc hiểu rõ 

làn da của bạn và lựa chọn các sản phẩm phù hợp 
với bạn.

- Cách nhận biết loại da của bạn: Hãy dùng 
khăn giấy để xác định bạn thuộc da khô, da dầu hay 
da hỗn hợp.

- Lựa chọn sản phẩm phù hợp theo loại da: 
Chất tẩy rửa, xà phòng và nước phù hợp với hầu hết 
các loại da, nhưng nam giới sở hữu làn da nhờn nên 
cân nhắc sử dụng chất làm se lỗ chân lông. Sữa rửa 

mặt sẽ giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên khuôn 
mặt của bạn với các thành phần chủ yếu là các tạp 
chất tan trong dầu.

Bạn không nên sử dụng dao cạo của người 
khác bởi một vết cắt nhỏ có thể khiến bạn có nguy 
cơ bị nhiễm trùng. Cạo râu bằng một lưỡi dao xỉn 
màu cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện vết sẹo, kích 
ứng da,... Dao cạo có nhiều lưỡi là lựa chọn tốt nhất 
để cạo sát.

- Chất chống oxy hóa: Khi làn da của chúng 
ta bị cạn kiệt chất chống oxy hóa, nó có thể dẫn đến 
hình thành mụn trứng cá. Các gốc tự do làm hỏng 
các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể chúng ta. Chất 
chống oxy hóa giúp tiêu diệt các gốc tự do. Nếu 
không có đủ chất chống oxy hóa, bã nhờn của 
chúng ta bị hư hỏng và dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân 
lông, nổi nhiều mụn hơn. Chất chống oxy hóa bao 
gồm vitamin A, C, E, kẽm và trà xanh,...

- Bổ sung Collagen: Collagen là một loại 
thực phẩm bổ sung đã được khoa học chứng minh 
có tác dụng trong việc chăm sóc da cho cả nam và 
nữ. Có rất nhiều chất bổ sung collagen có sẵn trên 
thị trường, nhưng tốt hơn là nên dùng collagen thủy 
phân từ biển (vì kích thước phân tử nhỏ và khả 
năng hấp thụ cao). Collagen có tác dụng với mọi 
loại da. Chỉ một muỗng collagen mỗi ngày có thể 
giúp bạn có làn da, mái tóc, bộ móng xương khớp 
khỏe mạnh, dẻo dai. ■

Tìm ra cách có thể chống 
lại quá trình lão hóa

Nhóm chuyên gia từ 4 đại học trên 
thế giới đã tìm ra cách chống lại 
quá trình lão hóa dựa vào phương 

pháp tiêu diệt những tế bào già nua trong phòng thí 
nghiệm.

Công nghệ này do nhóm chuyên gia của 
Đại học Leicester (Anh), Đại học Oberta de 
Catalunya (Tây Ban Nha), Đại học Công nghệ 
Cross River (Nigeria), Đại học Umm Al-Qura 
(Arab Saudi), phối hợp cùng một hãng dược tại Mỹ 
phát triển. Nhóm nghiên cứu tìm ra phương pháp 
giúp loại bỏ tế bào lão hóa bằng cách điều trị kháng 
thể. Công trình được đăng tải trên tạp chí Scientific 
Reports.

Ảnh minh họa
Các tế bào lão hóa là hiện tượng không thể 

đảo ngược, xảy ra khi quá trình phân chia tế bào tự 

nhiên không còn trong mô người. Nó còn gây ra 
nhiều bệnh lý liên quan khác như Alzheimer, tiểu 
đường type II và ung thư.

Giới khoa học đã biết trong môi trường thí 
nghiệm, việc loại bỏ các tế bào già nua khỏi mô 
giúp làm chậm quá trình lão hóa do tuổi tác, từ đó 
kéo dài tuổi thọ. Song, đó vẫn chỉ là lý thuyết. Từ lý 
thuyết đến thực hành là thách thức mà hàng trăm 
năm con người vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả 
lời.

Nhóm chuyên gia của 4 đại học và hãng 
dược tại Mỹ đã phát hiện phương pháp mới nhằm 
loại bỏ sự tích tụ của các tế bào già nua. Họ sử dụng 
kháng thể như một “quả bom thông minh”, được 
thiết kế để nhận biết và tiêu diệt các tế bào bị oxy 
hóa.

Công nghệ này vốn là hợp chất thuốc - 
kháng thể, đã được nhóm tác giả chứng minh hiệu 
quả trong việc loại bỏ tế bào lão hóa một cách đặc 
biệt.

PGS.TS Salvador Macip, Giám đốc Phòng 
thí nghiệm Cơ chế Ung thư và Lão hóa tại Đại học 
Leicester, đồng tác giả, cho biết: “Senolytics là 
loại thuốc mới có tiềm năng lớn để cải thiện sự lão 
hóa. Những thứ chúng ta đã tìm thấy trước đây 
thường không cụ thể và có nhiều tác dụng phụ khá 
mạnh. Đó là lý do chúng tôi quan tâm nhiều tới thế 
hệ thuốc thứ hai - loại thuốc phân giải huyết thanh 
- nhắm mục tiêu, loại bỏ tế bào lão hóa mà không 
ảnh hưởng những tế bào khỏe mạnh xung quanh”.

Lấy ý tưởng từ việc sao chép liệu pháp điều 
trị ung thư, nhóm chuyên gia chỉnh sửa một loại 
kháng thể để nó có thể nhận ra những tế bào đã bị 
lão hóa. Sau đó, chúng đưa chất độc đặc biệt vào tế 
bào lão hóa và tiêu diệt từ bên trong.

Tuy nhiên, nghiên cứu này mới thành công 
ở cấp độ phòng thí nghiệm. Nhóm chuyên gia cũng 
chia sẻ họ rất kỳ vọng vào kết quả này và sẽ thử 
nghiệm lâm sàng trên người trong thời gian tới.

Đây không phải lần đầu tiên giới nghiên 
cứu nỗ lực tìm kiếm cách “cải lão hoàn đồng” cho 
loài người. Tháng 10/2020, một start-up gây tiếng 
vang sau khi nhận khoản đầu tư 270 triệu USD từ 
người sáng lập Amazon Jeff Bezos. Công ty này 
chuyên nghiên cứu phương pháp đảo ngược sự lão 
hóa, hứa hẹn có thể giúp con người trông trẻ trung 
hơn so với tuổi tác.

Công nghệ của hãng dược nay dựa trên 
phương pháp xử lý protein để các tế bào trong cơ 
thể trở lại trạng thái như tế bào gốc, từ đó ngăn chặn 
và đảo ngược quá trình lão hóa, giúp con người duy 
trì được sự trẻ trung và trường thọ. Xa hơn, một số 
nhà khoa học còn kỳ vọng công nghệ này có thể 
được mở rộng để hồi sinh toàn bộ cơ thể động vật 
và cuối cùng là giúp kéo dài tuổi thọ con người.

Một doanh nghiệp khác do nhà đồng sáng 
lập Google Larry Page lập ra vào năm 2013, có 
cùng mục tiêu tìm cách kéo dài tuổi thọ của con 
người. Công ty này cũng chiêu mộ nhiều nhà khoa 
học nổi tiếng với mức lương hậu hĩnh. Tuy nhiên, 
không có nhiều thông tin về tiến độ nghiên cứu của 
công ty này. ■ 
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Hiểu đúng về chứng rối 
loạn ám ảnh cưỡng chế

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế được 
xem là một trong những hội chứng 
khó đoán nhất trong số các bệnh về 

rối loạn tâm lý, khó điều trị dứt điểm và ảnh hưởng 
sâu sắc đến cuộc sống của bệnh nhân.

Hiệp hội Tâm thần học Mỹ (APA) định 
nghĩa chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive 
Compulsive Disorder - gọi tắt OCD) là một rối 
loạn sức khỏe tâm thần, theo đó người mắc OCD có 
những suy nghĩ không mong muốn hoặc nỗi lo, nỗi 
sợ dai dẳng (ám ảnh) khiến họ cảm thấy muốn thực 
hiện các hành động lặp đi lặp lại (cưỡng chế), 
chẳng hạn rửa tay, tắm rửa, dọn dẹp liên tục hoặc 
sắp xếp đồ đạc theo một cách nhất định (đối xứng, 
theo kích thước, hình dạng…), từ đó gây ảnh 
hưởng đến hoạt động hằng ngày và chất lượng 
sống, tùy theo mức độ bệnh.

Dấu hiệu nhận biết
Theo APA, người lớn và trẻ em đều có thể 

bị OCD, tuy nhiên hội chứng này thường bắt đầu ở 
thời thơ ấu hoặc đầu tuổi trưởng thành; độ tuổi 
trung bình xuất hiện các triệu chứng là 19 tuổi và 
thường dễ khởi phát ở phụ nữ hơn nam giới.

Mọi người có thể mắc OCD theo nhiều 
cách khác nhau, từ đó dẫn đến các triệu chứng bệnh 
khác nhau. Đến nay, nguyên nhân chính xác của 
hội chứng này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, 
một số nghiên cứu đã chỉ ra nhân tố môi trường 
(chấn thương tâm lý do mất người thân, mất kiểm 
soát cuộc sống, áp lực công việc...); tình trạng sức 
khỏe bản thân (suy giảm chức năng não dẫn tới mất 
cân bằng chất dẫn truyền thần kinh serotonin, 
norepinephrine; nhiễm liên cầu khuẩn…); hoặc 
tiền sử sức khỏe gia đình (có người thân từng mắc 
bệnh) cũng có thể là một trong số các nguyên nhân.

Ảnh minh họa
Đối với bệnh nhân OCD, những suy nghĩ 

không mong muốn thường đeo bám dai dẳng và 
nếu không thực hiện theo sự thôi thúc của những 
suy nghĩ đó, họ sẽ rất khó chịu và lo âu. Một số 
bệnh nhân cũng nhận biết rằng những âu lo của họ 
là không thực tế, nhưng vẫn khó thoát khỏi những 
suy nghĩ ám ảnh hoặc không thể ngừng các hành vi 
cưỡng chế bản thân.

Khi nào nên thăm khám?
Nhiều người dù không mắc bệnh nhưng 

trong một số giai đoạn cuộc sống, khi gặp quá 
nhiều vấn đề tiêu cực, ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm 
trạng cũng có thể dẫn đến việc họ thực hiện các 
hành vi cưỡng chế bản thân. Những tác động này 
thường không kéo dài, không gây gián đoạn cuộc 
sống hằng ngày và thường tự biến mất khi tâm lý 
người đó cân bằng trở lại.

Tuy nhiên, nếu nhận thấy các suy nghĩ ám 
ảnh hoặc hành vi cưỡng chế kéo dài hơn 1 giờ/ngày 
hoặc trực tiếp gây ra sự khó chịu, làm ảnh hưởng 
cuộc sống, cản trở công việc hay tác động tiêu cực 
đến các mối quan hệ xung quanh, thì người đó nên 
tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được hỗ 
trợ kịp thời.

Hai bệnh nhân có biểu hiện bệnh giống 
nhau có thể sẽ không cùng hồi phục khi áp dụng 
chung một phương pháp điều trị. Tuy nhiên, nhìn 
chung, 70% người mắc OCD hiện nay có thể giảm 
đáng kể triệu chứng khi được điều trị kết hợp dược 
lý trị liệu (dùng thuốc chống trầm cảm, chống ám 
ảnh…) và liệu pháp nhận thức hành vi.

Triệu chứng OCD
Sợ bẩn, sợ chạm vào những thứ người khác 

đã chạm vào. Rửa tay liên tục.
Nghi ngờ và cứ suy nghĩ về việc liệu đã 

đóng cửa hay tắt bếp chưa. Kiểm tra đi kiểm tra lại 
để chắc rằng đã đóng cửa, tắt bếp.

Trở nên căng thẳng quá mức khi đồ vật 
không đặt đúng vị trí. Luôn sắp xếp tất cả các đồ 
hộp có nhãn quay ra ngoài, hoặc đều tăm tắp. Dọn 
dẹp quá thường xuyên để bảo đảm mọi thứ trong sự 
sắp xếp mà mình muốn.

Lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện, từ hoặc 
cụm từ nào đó trong miệng.

Xuất hiện nỗi lo thường trực rằng mình có 
thể làm hại bản thân hoặc người khác mà bản thân 
mình không hề muốn như vậy. ■

Xét nghiệm máu mới có thể 
dự đoán tiểu đường gần 20 năm 
trước khi phát bệnh

Bệnh tiểu đường có thể gây đau tim, 
suy tim, đột quỵ, suy thận và hôn 
mê. Những biến chứng này có thể 

dẫn đến tử vong.
Bệnh tiểu đường nếu không được phát hiện 

và kiểm soát - nghĩa là mức đường huyết cao hoặc 
thấp nghiêm trọng, nó có thể gây ra tác hại cho cơ 
thể, từ tim, não, thận, chân, mắt, răng, tai, đến hệ 
thần kinh và cả chức năng sinh sản.

Bệnh tiểu đường có thể gây đau tim, suy 
tim, đột quỵ, suy thận và hôn mê. Những biến 
chứng này có thể dẫn đến tử vong. Bệnh tim mạch 
là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người mắc 
bệnh tiểu đường, theo Cleveland Clinic.

Nhưng phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh 
trước khi xuất hiện các triệu chứng có thể giúp 
giảm thiểu các biến chứng.

Một nghiên cứu gần đây do Đại học Lund 
của Thụy Điển dẫn đầu đã xác định một loại protein 
trong máu có thể dự đoán bệnh tiểu đường loại 2 

lên đến 19 năm trước khi bệnh khởi phát, theo 
Hindustan Times.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên 
tạp chí khoa học Nature Communications.

“Chúng tôi phát hiện ra rằng mức độ cao 
hơn của protein follistatin lưu thông trong máu có 
thể dự đoán bệnh tiểu đường loại 2 sớm đến 19 năm 
trước khi bệnh khởi phát, bất kể các yếu tố nguy cơ 
như tuổi tác, chỉ số khối cơ thể (BMI), đường huyết 
lúc đói, tiến sĩ Yang De Marinis, Phó giáo sư tại Đại 
học Lund và là tác giả chính của nghiên cứu, cho 
biết.

Nghiên cứu đã theo dõi 5.318 người trong 
suốt 4 đến 19 năm ở hai địa điểm khác nhau ở Thụy 
Điển và Phần Lan.

Follistatin là một loại protein chủ yếu được 
tiết ra từ gan và tham gia vào quá trình điều hòa 
chuyển hóa. Nghiên cứu đã điều tra những gì sẽ 
xảy ra với cơ thể khi follistatin trong máu trở nên 
quá cao.

Sử dụng dữ liệu lâm sàng từ nghiên cứu về 
bệnh tiểu đường của Đức, các nhà nghiên cứu đã 
phát hiện ra rằng follistatin thúc đẩy sự phân hủy 
chất béo từ mô mỡ, dẫn đến tăng tích tụ lipid trong 
gan. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan 
nhiễm mỡ và bệnh tiểu đường loại 2, theo 
Hindustan Times.

Để tìm hiểu điều gì điều chỉnh mức 
follistatin trong máu, các nhà nghiên cứu đã thực 
hiện nghiên cứu liên kết toàn bộ gien trên 5.124 
người từ Thụy Điển, Anh và Ý, phát hiện ra rằng 
mức follistatin được điều chỉnh di truyền bởi 
protein điều hòa glucokinase - một loại enzyme 
trong gan xúc tác việc chuyển hóa đường glucose.

Tiến sĩ Yang De Marinis cho biết: “Nghiên 
cứu này cho thấy follistatin có tiềm năng trở thành 
một dấu ấn sinh học quan trọng để dự đoán bệnh 
tiểu đường loại 2 trong tương lai, và nó giúp làm 
sáng tỏ về các cơ chế đằng sau căn bệnh này”.

Bước tiếp theo là đưa các kết quả vào sử 
dụng trong lâm sàng. Dụng cụ chẩn đoán dựa trên 
trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng follistatin làm dấu ấn 
sinh học cho bệnh tiểu đường loại 2 đang được phát 
triển thông qua công ty khởi nghiệp công nghệ sinh 
học Lundoch Diagnostics, nơi tiến sĩ Yang De 
Marinis làm giám đốc điều hành. Sau đó sẽ xin cấp 
bằng sáng chế cho dụng cụ này và đưa vào sản xuất 
thương mại trên các thị trường toàn cầu.

Dụng cụ này là một xét nghiệm máu đơn 
giản, có thể cung cấp cho bệnh nhân điểm số rủi ro 
để đánh giá nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 
trong tương lai.

Tiến sĩ Yang De Marinis kết luận: “Khám 
phá này mang đến cơ hội để đưa ra các biện pháp 
ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu của 
chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu này”, theo 
Hindustan Times. ■ 
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Phát hiện mới: Một quả lê 
hay táo mỗi ngày giảm 52% 
nguy cơ đột quỵ

Đột quỵ là một trong những căn 
bệnh đáng sợ nhất trên .  thế giới
Đột quỵ xảy ra khi lượng máu lên 

n đột ngột.ão bị tắc nghẽn 
Có rất nhiều yếu tố nguy cơ đã được biết 

đến có thể gây ra biến cố cấp tính này. Để ngăn 
chặn những biến cố nguy hiểm này, bệnh nhân 
thường được kê đơn thuốc uống hằng ngày.

Tuy nhiên, có một loại trái cây có thể làm 
giảm đến một nửa nguy cơ đột quỵ. Đó là quả lê!

Cùng với các loại trái cây có vỏ màu trắng 
khác, quả lê có thể giúp giảm đến một nửa nguy cơ 
đột quỵ, theo Express.

Nghiên cứu nói gì?
Vào năm 2011, các nhà nghiên cứu Hà Lan 

bắt đầu tiến hành khảo sát lợi ích của quả lê, đã gợi 
ý rằng loại trái cây có hàm lượng dưỡng chất thực 
vật cao này có thể bảo vệ não chống lại đột quỵ.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu một nhóm 
hơn 20.000 người ở độ tuổi trung bình là 41. Không 
ai có tiền sử bệnh tim mạch khi bắt đầu nghiên cứu.

Họ đã phân tích chặt chẽ việc tiêu thụ táo và 
lê, cả hai đều có nhiều chất xơ và flavonoid gọi là 
quercetin. Trong khoảng thời gian 10 năm theo dõi, 
đã xảy ra 233 trường hợp đột quỵ.

Cuối cùng, kết quả đã cho thấy, những 
người ăn nhiều lê hoặc trái cây và rau củ màu trắng 
có tỷ lệ đột quỵ thấp hơn đến 52%, so với những 
người ăn ít, theo Express.

Nhóm nghiên cứu đã xác định rằng, với 25 
gram trái cây và rau củ màu trắng được tiêu thụ mỗi 
ngày, nguy cơ đột quỵ giảm 9%.

Ảnh minh họa
Chuyên gia Heike Wersching, thuộc Viện 

Dịch tễ học và Y học xã hội tại Đại học Münster ở 
Đức, cho biết thêm: “Việc giảm nguy cơ đột quỵ có 
thể còn do lối sống lành mạnh hơn ở những người 
theo chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả”.

Nhà nghiên cứu cao cấp Linda M Oude 
Griep, tác giả của nghiên cứu, cho biết, để ngăn 
ngừa đột quỵ, nên tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ 
màu trắng.

Ví dụ, ăn một quả lê hoặc táo mỗi ngày là 
cách dễ dàng để tăng lượng trái cây và rau củ màu 
trắng.

Nghiên cứu từ lâu cũng đã nêu bật nhiều lợi 
ích của việc ăn trái cây hằng ngày đối với sức khỏe 
tim mạch.

Đặc biệt, những loại trái cây và rau củ có vỏ 
màu trắng có thể giúp giảm đến một nửa nguy cơ 
đột quỵ nếu ăn thường xuyên, nhờ vào các chất 
chống ôxy hóa độc đáo có trong chúng, theo 
Express.

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh là quả 
lê còn có tác dụng mạnh mẽ trong việc giảm huyết 
áp cao và giảm mức cholesterol xấu LDL, nhờ vào 
chất xơ tự nhiên gọi là pectin.

Thông tin từ Phòng khám Đại học Harvard 
cho biết lê là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và các 
dưỡng chất thực vật kể cả catechin.

Catechin - có trong táo và ca cao - có thể 
giúp giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe mạch máu 
và ngăn ngừa cục máu đông, theo Express.

Nhưng trái cây và rau quả màu khác cũng 
có tác dụng bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính 
khác. Do đó, cần phải tiêu thụ nhiều trái cây và rau 
quả. Ngoài ra, chế độ ăn Địa Trung Hải cũng giúp 
giảm nguy cơ đột quỵ, các nghiên cứu khác cũng 
cho biết. Chế độ ăn Địa Trung Hải gồm nhiều trái 
cây và rau củ, các loại đậu, các loại hạt, ngũ cốc, cá 
và dầu ô liu, với ít thịt và sản phẩm từ sữa.■ 

Năm sai lầm nhiều người 
hay mắc phải khi uống nước

Hydrat hóa có tầm quan trọng hàng 
đầu đối với hoạt động trơn tru của 
tất cả các hệ thống của cơ thể. 

Cũng giống như bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác, 
nước rất quan trọng để con người tồn tại.

1. Đứng uống nước
Có bao nhiêu người uống nước khi đang 

đứng? Rất nhiều người trong chúng ta đều làm như 
vậy rất nhiều lần. Những người lớn tuổi ở Ấn Độ 
luôn nhắc nhở rằng nên uống nước trong tư thế 
ngồi.

Uống nước khi đang đứng có thể làm căng 
dây thần kinh, rối loạn cân bằng chất lỏng và gây 
khó tiêu. Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ) cũng 
khuyến cáo không nên uống nước khi đang đứng.

Theo Ayurveda, khi bạn uống nước trong 
khi đứng, nó sẽ đi đến phần dưới của dạ dày và 
không cung cấp chất dinh dưỡng cho bạn, theo 
Times of India.

2. Uống quá nhanh
Có nhiều khi chúng ta quá vội vàng hoặc 

quá khát nên uống nước quá nhanh. Điều này có 
thể dẫn đến các tạp chất trong thận và bàng quang 
tích tụ bên dưới. Hãy uống từng ngụm nước nhỏ để 
hỗ trợ tiêu hóa.

3. Uống quá nhiều nước
Không có bằng chứng nào cho thấy uống 

quá nhiều nước có lợi cho sức khỏe. Quá nhiều 
nước có thể dẫn đến hạ natri máu hay còn gọi là 
nhiễm độc nước, làm tăng nồng độ natri xuống quá 
thấp, dẫn đến sưng não, co giật và hôn mê.

4. Uống nước ngay trước bữa ăn

Nhiều chế độ ăn kiêng giảm cân đề xuất 
uống nước ngay trước bữa ăn để bạn ăn ít calo hơn. 
Nhưng theo Ayurveda, đây không phải là điều nên 
làm.

Ayurveda nói rằng dạ dày của một người 
nên chứa 50% thức ăn, 25% nước và 25% nên để 
trống cho quá trình tiêu hóa.

Uống nước ngay trước bữa ăn có thể làm 
mất chất dinh dưỡng và làm rối loạn quá trình tiêu 
hóa. Nó cũng có thể gây buồn nôn và táo bón.

5. Thêm chất tạo ngọt
Chất làm ngọt nhân tạo có thể làm tăng 

nguy cơ tăng cân. Những thứ này có thể mang lại 
cảm giác sảng khoái nhưng thực sự có thể làm cơ 
thể bạn mất nước. ■ 

Tác nhân gây tăng huyết 
áp khó ai ngờ, muốn khỏe mạnh 
phải tránh xa

Nghiên cứu mới đây cảnh báo tiếp 
xúc thường xuyên với một số hóa 
chất trong thời gian dài có thể làm 

tăng huyết áp. Những chất này có trong khói thuốc 
lá, sản phẩm tẩy rửa và cả khói xe.

Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị gần 
đây của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Nhóm nghiên cứu 
kiểm tra sự tác động của các hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi (VOC) với huyết áp của 778 người, theo 
Health Day News.

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thường lan vào 
không khí từ những thứ như sản phẩm tẩy rửa, sơn, 
thuốc lá, khói xe, thuốc trừ sâu... Tiếp xúc nhiều 
với các hợp chất này có thể gây kích ứng tai, mũi, 
họng, nhức đầu, buồn nôn, tổn thương thần kinh và 
ung thư.

Sau khi phân tích mẫu nước tiểu của 778 
người tham gia, các nhà khoa học phát hiện cơ thể 
những người này hấp thụ đến 17 loại hợp chất hữu 
cơ dễ bay hơi.

Trong đó, họ phát hiện những người hấp 
thụ chất acrolein và crotonaldehyde có huyết áp 
tâm thu tăng lần lượt là 1,5 mmHg (milimét thủy 
ngân) và 1,1 mmHg. Một chất khác là styrene có 
liên kết với huyết áp tâm trương tăng 0,5 mmHg.

“Acrolein là chất hóa học gây độc cho tim, 
trong khi styrene có liên quan đến tăng huyết áp 
tâm trương”, tiến sĩ Katlyn McGraw, trưởng nhóm 
nghiên cứu tại Đại học Columbia (Mỹ), giải thích.

Việc tăng huyết áp có thể làm tăng nguy cơ 
đau tim, đột quỵ và bệnh thận. Trong khi đó, nghiên 
cứu của Cơ quan Bảo vệ môi trường (Mỹ) cho thấy 
nồng độ của hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nhà 
luôn cao hơn ngoài trời.

Vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyến 
cáo mọi người hãy làm mọi cách để hạn chế tiếp 
xúc với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Chẳng hạn, 
mọi người hãy hạn chế hút thuốc lá trong nhà, giảm 
sử dụng các loại sản phẩm tẩy rửa đồng thời mở 
cửa sổ, bật quạt sau khi vệ sinh phòng tắm để 
không khí lưu thông, theo Health Day News. ■ 
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TRUYEÄN NGAÉN CHOÏN LOÏC

Hoa hồng vàng cho ngày 
thứ hai

gân thức giấc, lúc đó là 5 giờ sáng. NCô kéo nhẹ chiếc rèm cửa sổ, nhìn 
xuống khu vườn tĩnh lặng - nơi có 

những khóm hồng vàng rực rỡ đang ngập chìm 
trong làn sương ẩm ướt. Bất giác, cô với tay lấy 
chiếc điện thoại, bấm vô định một số điện thoại bất 
kỳ nào đó trong danh bạ.

- Alo! Ngân à? Chào buổi sáng! - Giọng 
một người đàn ông trầm ấm.

- Xin lỗi, ai thế nhỉ? - Ngân lúng túng và 
ngượng ngập.

- Trời ạ! Ngân gọi cho người ta mà không 
nhớ là ai sao?

- Ngân xin lỗi, Ngân chỉ vô tình gọi thôi, 
chẳng nhớ số và cũng chẳng thể luận ra tên ai trong 
danh bạ cả.

- Ừ! Mình biết là Ngân vẫn hay quên mà. 
Nhưng không sao, mình thích Ngân ở cái tính hay 
quên đó.

- Vậy à? Tại sao anh lại thích người hay 
quên?

- Vì người hay quên là người bao dung và 
độ lượng.

Cuộc đối thoại giữa Ngân và người đàn ông 
nọ diễn ra khá lâu. Những câu chuyện không đầu, 
không cuối. Người đàn ông đó thì biết rõ về Ngân 
và có vẻ như dành cho cô một vị trí đặc biệt trong 
lòng (ấy là nghe cách anh ta nói chuyện và thể hiện 
ở âm sắc tỏ vẻ vỗ về cô trong từng câu nói).

Còn Ngân vẫn chẳng thể nhớ ra người đó là 
ai, nhưng cô có cảm giác người đó rất gần với 
mình, nhất là khi người đó nói về những bông hồng 
vàng, loài hoa mà cô vẫn thích nhìn thấy nó trong 
buổi sáng thứ hai, ngày đầu tiên của tuần làm việc.

Những ngày sau đó, 5 giờ sáng nào người 
đàn ông đó cũng gọi điện cho Ngân, đánh thức cô 
ngồi dậy nhìn xuống khu vườn tĩnh mịch, ngắm 
những khóm hồng vàng nhạt nhòa trong làn sương. 
Chẳng hiểu sao, Ngân chưa một lần gặng hỏi người 
đàn ông ấy tên gì, là ai, tại sao lại hiểu cô và biết 
nhiều về cuộc sống của cô đến thế.

Hình như cô muốn có một chỗ dựa giống 
như một người đàn ông vô hình, không hiện hữu 
giữa đời thực nhưng lại luôn thủ thỉ với cô những 
câu chuyện thú vị, mà cô biết rằng những người 
đàn ông của ngày hôm nay sẽ chẳng còn có ai nói 
với cô được. Hai người tiếp tục những câu chuyện 
không đầu, không cuối...

Khi Ngân quyết định chia tay mối tình đầu 
cũng là lúc lòng cô nguội tắt những cảm xúc về tình 
yêu. Sau người đàn ông đầu tiên trong đời, Ngân 
bắt đầu có một khái niệm về đàn ông: “Họ giống 
như một thứ gì đó nhàn nhạt, một thứ gì đó tồn tại 
cũng chỉ là nước ở trong chiếc bình pha lê không 
làm tươi nổi một bông hồng”.

Ngân đã chuyển đến căn gác trọ này cũng là 
để xa lánh đàn ông và cái thế giới ồn ã của những 
câu chuyện yêu đương, những bữa chạm cốc bên 

bàn tiệc và những lời mời gọi, rủ rê van vỉ, đi du 
lịch hay đến khách sạn của đám bạn bè, của cả 
những người đàn ông mặt lúc nào cũng phừng 
phừng bia rượu.

Mỗi ngày, Ngân thường thức dậy lúc 5 giờ 
sáng và ngồi ngắm những khóm hồng vàng trong 
sương sớm. Bà chủ nhà cũng có cuộc sống độc thân 
như Ngân, cũng yêu những khóm hồng vàng. Ở 
căn nhà này, Ngân thấy thú vị vì có hai người phụ 
nữ độc thân, một già, một trẻ cùng thích một loài 
hoa, cùng lặng lẽ và trầm mặc trong thế giới riêng, 
biệt lập với bên ngoài.

Công việc sôi động của một nhà báo chẳng 
thể cuốn Ngân đi cùng với nhịp sống xô bồ được.

Sáng thứ hai mỗi tuần, bà chủ nhà thường 
ngắt tặng cô những bông hồng vàng rực rỡ. Cô 
mang đến tòa soạn cắm vào chiếc bình gốm màu 
nâu xám, có hình thù của những gương mặt xù xì 
tựa như những cô gái Digan bốc lửa nhưng lại quá 
đỗi yếu đuối.

Đồng nghiệp vẫn gọi Ngân là “Nhà tù 
không có chùa”, “Ừ! Nếu muốn tu thì người ta đâu 
cần phải mặc áo nâu hay vào chùa gõ mõ, cũng như 
việc một người phụ nữ vẫn sống được, vẫn yên 
bình nếu như không có một tình yêu, một người 
đàn ông đấy thôi”.

Ngân cười thầm với suy nghĩ của mình và 
chìm đắm trong thế giới riêng biệt. Cô đi dọc 
những tháng ngày đơn côi, nhấm nháp hương vị 
khó tả của cuộc sống độc thân và hoàn toàn vô định 
với những giấc mơ về tình yêu đôi lứa. 

Những bình hoa hồng vàng mỗi buổi sáng 
thứ hai đầu tuần là nguồn vui, đi vào những cơn 
mộng mị của Ngân.

Một buổi, bà chủ nhà trọ nói với Ngân là bà 
sẽ đi du ngoạn một chuyến:

- Cô tự ngắt hoa hồng vàng cho mình mỗi 
sáng thứ hai nhé! Tôi giao cả khu vườn lại cho cô 
đấy!

Thứ hai đầu tuần, Ngân dậy trước 5 giờ để 
xuống vườn ngắt những bông hồng. Chuông điện 
thoại reo, Ngân thấy lòng nhẹ tênh khi nghe giọng 
nói trầm ấm của người đàn ông chỉ quen thuộc trên 
điện thoại.

Sau cuộc gọi vô tình của Ngân cho người 
đàn ông buổi sớm nào thì giờ đây giữa Ngân và anh 
ta vừa có vẻ gần gũi, vừa có khoảng cách xa vời 
vợi. Bởi thực tâm, Ngân vẫn chưa muốn biết người 
đàn ông này là ai, thậm chí Ngân cũng chẳng khái 
niệm về tuổi tác của anh ta nữa.

Chỉ đơn giản, đó là người đánh thức cô dậy 
mỗi buổi sáng để ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống 
những khóm hoa hồng vàng trong làn sương.

- Hôm nay, Ngân tự hái hoa hồng mang đến 
cơ quan đầu tuần phải không? Tuyệt đấy! Cũng 
phải đến lúc Ngân tự tay hái lấy hạnh phúc cho 
mình chứ!

Ngân bật cười lảnh lót trước câu nói của 
người đàn ông. Cô đến tòa soạn báo sớm hơn 
thường lệ, trong lòng thấy nao nao.

Ngân bước lên cầu thang, tòa soạn cô 
chẳng ai đến sớm cả. Một người đàn ông đứng 

trước cửa phòng Ngân với những bông hồng vàng 
rực rỡ. Ngân nhìn trân trân vào người đàn ông 
trước mặt hồi lâu rồi thốt lên:

- Dương phải không? Sao mất tích đi đâu 
thế?

- Mình có mất tích đâu, mình vẫn đi theo 
Ngân đấy chứ! Vẫn gọi điện cho Ngân vào lúc 5 giờ 
mỗi sáng, vẫn thích cái tính hay quên của Ngân và 
vẫn tin vào tình yêu đơn phương của mình...

Ngân lặng đi trước người đàn ông có giọng 
nói trầm ấm quen thuộc - một người bạn cũ học 
cùng cô thời phổ thông, từng viết cho Ngân những 
lá thư tỏ tình ép những cánh hồng vàng, nhưng bị 
Ngân trả lại vì lúc đó trái tim cô đã chật chỗ đứng 
bởi hình ảnh một người đàn ông khác...

Khi ra trường, Ngân chẳng có chút nhung 
nhớ nào với Dương, chỉ thi thoảng thoáng nhớ đến 
những dòng chữ đẹp, những cánh hồng vàng ép 
khô đẹp lạ thường và giọng nói trầm ấm của cậu 
bạn cùng lớp. Nhưng những phút thi thoảng đó 
cũng thật hiếm hoi...

Ngân đã không hề biết rằng gần mười năm 
nay, Dương đã lặng lẽ theo cô, mang nặng mối tình 
đơn phương và thấy đớn đau khi biết cô không 
hạnh phúc với mối tình đầu. Một lần, Dương đã 
nhắn tin cho Ngân, một tin nhắn dài kể về sự tích 
hoa hồng vàng trên hoang đảo. 

Ngân thấy tin nhắn thú vị nên cô đã lưu số 
điện thoại của người mà cô nghĩ mình chưa từng 
biết. Và đó là nguyên cớ để trong danh bạ của cô có 
số điện thoại của Dương. 

Những phút giây bất chợt xao lòng của 
cuộc sống cô độc hay định mệnh đã có buổi sáng 
tinh sương, đưa ngón tay Ngân bấm gọi vào số điện 
thoại của Dương khi trong lòng anh nỗi nhớ về cô 
đang dâng đầy.

Trong khu vườn rực rỡ sắc vàng của những 
khóm hoa hồng, Ngân đã đi trong niềm hạnh phúc 
miên man khi nghe Dương kể về những tháng ngày 
chờ đợi tình yêu của cô. Chẳng hiểu sao, Dương 
vẫn luôn tin rằng nhất định có ngày Ngân sẽ đến 
với tình yêu của mình, dẫu muộn mấy thì anh cũng 
sẽ đợi.

Nơi Dương ở chỉ cách Ngân ba ngôi nhà, ba 
khung cửa sổ và chính anh đã giúp bà chủ nhà trồng 
những khóm hồng vàng trước khi Ngân chuyển 
đến căn gác trọ này. Tình yêu có phép nhiệm màu, 
Dương đã luôn tin như thế.

Và tới bây giờ thì đến lượt Ngân cũng tin 
vào điều đó. Vì hôm nay, cô ngồi bên cửa sổ, buổi 
sáng tinh sương, kết những khóm hồng vàng rực rỡ 
để chuẩn bị mang đến tặng người đàn ông mà cô 
yêu.

Dương biết ngày hôm nay sẽ đến với anh 
bởi tình yêu có những con đường mà chỉ có ai biết 
yêu mới hiểu. Đã đến lúc, Ngân tìm thấy và trở về 
với tình yêu của mình.

Điều đó là quy luật muôn thuở của trái tim, 
đến một cô gái từng quên lãng tình yêu như Ngân, 
còn muốn ngắm hoa hồng vàng vào mỗi buổi sáng 
thứ hai cơ mà... ■

Quỳnh Anh
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319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

171-1986/1554 (1y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm taïi Downtown Humble, TX caàn 

thôï boät & tay chaân nöôùc (Full time/ Part 

time).  Bao löông töø $75 - $150/ngaøy 

tuøy theo tay ngheà vaø khaû naêng.

Xin lieân laïc: Jenny   

832-436-7745
__________________________________________

460-1979/1547

CAÀN GAÁP

Caàn thôï Nails coù baèng wax, bieát laøm 

moïi thöù, bao löông $800 - $900/ tuaàn.  

Caàn thôï tay chaân nöôùc.  Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK 3- 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’.

Xin lieân laïc: 

832-614-5612

832-736-6091
__________________________________________

438-1976/1544

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4, khoaûng 

7 phuùt.  Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát 

laøm boät caøng toát.  Tieäm ñoâng khaùch, 

khu Meã 70%.  Khaùch deã thöông, thôï 

laøm nhö trong gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852
__________________________________________

394-1971/1539

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/ tuaàn, bieát 

laøm boät / refill.  Coøn caàn thôï tay chaân 

nöôùc hoaëc môùi bieát laøm.  Nhaän Full 

time / Part time.  Tieäm ôû Hwy 6 & 

Fortbend Toll, giöõa HK 2 & 4.

Xin lieân laïc:  

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc: Tina  

832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 

tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 

khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 

vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc:  

713-416-2666
__________________________________________

445-1977/1545

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm naèm khu Sugar Land, South 59.  

Khaùch 100% Myõ traéng. Löông cao, tip 

haäu.  Tieäm ñoùng cöûa Sunday.  Caàn 

thôï Nöõ kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh.  

Laøm 4-5 ngaøy/tuaàn.  Toùc Nam $20.

Xin lieân laïc: 

346-857-4748
__________________________________________

439-1976/1544

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï chuyeân toùc Nam, khu 

Southwest, bieát bald fade, taper fade.  

Bao löông $100/ngaøy.  Full time hay 

Part time.

Xin lieân laïc:  

832-859-2988
__________________________________________

409-1972/1540

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm laøm bald 

fade, taper fade.  Tieäm naèm Gulf Fwy, 

gaàn Park Place Blvd.  Bao löông hoaëc 

aên chia tuøy theo khaû naêng.

Xin lieân laïc: 

832-898-9981
_________________________________________

446-1977/1545

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc, sôn gel 

ñöôïc.  Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: Phöông

713-367-4825

713-271-3320
__________________________________________

357-1982/1550(6m)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát.  Good income.  Neáu caàn, bao 

löông quanh naêm.

Xin lieân laïc: Nancy 

281-701-3632
__________________________________________

482-1981/1549

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 ngöôøi giöõ treû, bieát naáu aên vaø coù 

loøng thöông treû.  Tuaàn laøm 2 ngaøy thöù 

Baûy & Chuû Nhaät.  Löông $400/ 2 ngaøy.  

Nhaø khu Cypress.

Xin lieân laïc: 

832-377-1642
__________________________________________

470-1979/1547

NEW

Caàn ngöôøi giuùp vieäc, bieát chuùt tieáng 

Anh, khu Sienna Plantation, giöõa HK 2 

& 4, treân Hwy 6 @  Fort Bend Tolls.  

Löông töø $7.25 - $25/hr.  Coâng vieäc: 

lau chuøi, doïn deïp, tieáp khaùch, etc...

Xin lieân laïc: 

Huøng: 832-512-4028

Tina: 281-431-4499
__________________________________________

419-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn 1 Phuï Nöõ khoûe maïnh coù kinh 

nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát naáu 

aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi.  Khu Southwest, gaàn chuøa Vieät 

Nam.  Löông haäu.

Xin lieân laïc: coâ Lieân 

 713-569-7331
__________________________________________

416-1973/1541

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ khoûe maïnh coù kinh 

nghieäm chaêm soùc cuï giaø, moãi chieàu töø 

4h tôùi 8h.  Khu Southwest, gaàn chuø 

Vieät Nam.  Löông haäu.

Xin lieân laïc: coâ Lieân  

713-569-7331
__________________________________________

429-1975/1543

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ lo cho baø cuï naèm moät 

choã.  Laøm ca saùng.  Khu nhaø khang 

trang, sang troïng trong Sugar Land, 

Southwest Houston.

Xin lieân laïc: 

832-287-5891
__________________________________________

459-1980/1548

CAÀN NGÖÔØI - SUGARLAND

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ döôùi 60 tuoåi naáu aên 

vaø laøm vieäc nhaø.  Yeâu caàu sieâng naêng, 

saïch seõ.  Tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy töø 

9h sa ùng tô ù i  5h chie àu.  Löông 

$100/ngaøy.

Xin lieân laïc 

soá phone/gôøi tin nhaén:  

281-871-9741
__________________________________________

476-1980/1548

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh nghieäm.  

Chuyeân veà ñoà vest Nam.

Xin lieân laïc: Rachel 

713-373-7777
__________________________________________

423-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi ñeå troâng hai beù trai 1t & 4t.  

Beù 4t ñi hoïc 5 ngaøy/tuaàn.  Giuùp vieäc 

nhaø.  Bao aên ôû.  Coù phoøng vaø 

restroom rieâng.  Löông cao theo kinh 

nghieäm.  Khu Galleria.  Löông $1,800/ 

thaùng trôû leân.

Xin lieân laïc:  

Vy: 210-833-6366

Coâ Tan: 281-758-9812
__________________________________________

422-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï vieäc nhaø.  

Khu Pearland 77581.  Bao aên ôû.  

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc:   

832-461-3440

832-629-1375
__________________________________________

418-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ giöõ beù 4 thaùng tuoåi, 5-6 

ngaøy/ tuaàn, saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi 

nhaø.  Coù phoøng rieâng.  Nhaø gaàn I-10 & 

Downtown.  Traû löông theo thöông 

löôïng.

Xin lieân laïc:   

281-250-5309
__________________________________________

407-1972/1540

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ tuoåi töø 55-65, saïch seõ, 

goïn gaøng ñeå troâng coi em beù.  Laøm 

vieäc 5 ngaøy/tuaàn.  Saùng ñi chieàu veà.  

Khu W. Bellfort & FM 1464.  Löông coù 

theå thöông löôïng.

Xin lieân laïc: Loan  

832-704-4140
__________________________________________

475-1980/1548

BAÙN XE

Xe Infiniti 2003 - G35, maøu xaùm, 6 

maùy, 2 cöûa, chaïy toát, maïnh.  Chöa bò 

ñuïng hay ngaäp nöôùc.  Thay môùi nhieàu 

thöù.  132K miles.  AC, GPS, sterro raát 

toát.  $8,600.

Xin lieân laïc: Tim

713-492-8805
__________________________________________

436-1976/1544

BAÙN XE

Dö xaøi, Toyota Avalon, 151k miles, 

maøu xanh da trôøi 2007, moät ñôøi chuû, 

baûo trì toát, xe voït nhanh, caàn söûa A/C, 

xe khoûi cheâ töø trong ra ngoaøi.  Baùn 

$3,750.  Toát cho nhöõng ai caàn xe ñi 

laøm.

Xin lieân laïc: Yeân

281-236-4645
__________________________________________
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