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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

NEW

456-1978/1546

Baùn Tieäm Nail

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

529 & Queenston

Xin lieân laïc: Momo 713-377-3289

NEW

463-1979/0547

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

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

FM 1960 & Champion Forest

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

832-269-4026

NEW

472-1979/1547

Baùn Tieäm Nail

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

Missouri City

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát 346-378-8333

NEW

484-1981/1549

Baùn Apartment

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

10855 Meadowglen Ln #854 - 77042

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

485-1981/1549

Baùn Building

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

Caùch Downtown 10 Phuùt

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

487-1981/1549

Baùn Tieäm Gaáp

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

Khu 45 South

Xin lieân laïc: 281-840-8218

NEW

491-1982/1550

Baùn Tieäm Phôû & Boba

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

290 W - NW Houston

Xin lieân laïc: Phin 936-270-9939

NEW

502-1854/1552

Baùn Nhaø Haøng

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

Khu Katy/ I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

507-1986/1554

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

Tieäm ñoâng khaùch, vuøng Energy 
Corridor.  Goùc ñöôøng Dairy Ashford & 
Briar Forest.  Tieàn rent reû.  Giaù caû 
thöông löôïng.

Vuøng Energy Corridor

Xin lieân laïc:

Coâ Lan: 281-725-7793 * Anh Vieät: 832-457-3103

514-1986/1554

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellair cho share 

Master Bedroom vaø phoøng thöôøng. 

Ñaày ñuû tieän nghi, maùy giaët saáy vaø 

Internet.

832-277-4568
__________________________________________

506-1985/1553

SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn Kirkwood & 59 Freeway, khu 

yeân tónh, an ninh, clean & friendly.

Xin lieân laïc: LULU

832-867-4533

713-729-9945
__________________________________________

508-1985/1553

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Nhaø môùi, gaàn chôï Myõ Hoa, phoøng 

Master bedroom $500/thaùng, phoøng 

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

thöôøng $400/thaùng.  Tieän nghi, bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Öu tieân 

Nöõ du hoïc sinh, ñoäc thaân, ít naáu 

nöôùng.

281-902-2330

281-972-5199
__________________________________________

509-1985/1553

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house naèm treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford, chæ coù 2 meï con, dö 

1 phoøng cho share.  $350/thaùng.  Khu 

yeân tónh, öu tieân Nam ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Xin lieân laïc:  

832-231-1164
__________________________________________

478-1980/1548

NEW

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï.  Ñaày ñuû tieän nghi.  Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, internet.  Nhaø coù 2 vôï 

choàng.

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
__________________________________________

481-1981/1549

CHO SHARE PHOØNG

Ñöôøng Eldridge Dr, sau löng chôï Myõ 

Hoa.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  $350/thaùng.

Xin lieân laïc:  

832-419-5881
__________________________________________

471-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 

cho share.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  $350/ thaùng.

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát  

346-378-8333
__________________________________________

24-1976/1544

SHARE PHOØNG

Khu Sugarland, $400/thaùng. Quiet, 

clean and friendly.

Call: Christy 

713-330-6021

Please leave message

467-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï HK 4 

- chôï Myõ Hoa.  Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, coù internet, coù phoøng 

taém rieâng, coù remote garage.

Xin lieân laïc: baø Mai

346-232-8809
__________________________________________

4433-1975/1543

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire - Howell Sugar Land, 

gaàn chôï HEB, Fiesta coù phoøng cho 

share.  Nhaø saïch seõ, phoøng coù saün 

giöôøng.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  Cho naáu aên, giôø giaác thoaûi 

maùi.

Xin lieân laïc: Hoa   

832-289-9273
__________________________________________

Thất bại không ngờ tới của 
Song Hye Kyo

Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, “Now, We Are 
Breaking Up” gây thất vọng vì cốt truyện dài 
dòng, lê thê, kịch bản lỗi thời.

Ngày 25/12, tập 13 của Now, We Are Breaking Up 
- bộ phim do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đảm 
nhiệm vai chính - chính thức lên sóng. Tập phim 
ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 
4,9% - rating thấp nhất của tác phẩm từ trước tới 
nay. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ suất người xem của 
Now, We Are Breaking Up rơi xuống mức 4%.

Một số người hâm mộ cho rằng lý do rating của 
Now, We Are Breaking Up giảm sút là tập phim 
công chiếu giữa thời gian ngày lễ tại Hàn Quốc. 
Tuy nhiên, không ít ý kiến khẳng định cốt truyện cũ 
kỹ, lê thê của tác phẩm mới là nguyên nhân chính 
khiến người xem dần đánh mất hứng thú với bộ 
phim.

Thất bại không ngờ tới

Với sự tham gia của Song Hye Kyo và Jang Ki 
Yong, Now, We Are Breaking Up sớm thu hút chú 
ý ngay từ trước ngày công chiếu. Công chúng tỏ ra 
mong chờ màn hợp tác giữa Song Hye Kyo, một 
trong số nữ diễn viên nổi tiếng nhất ngành công 
nghiệp phim ảnh, và Jang Ki Yong, nam diễn viên 
trẻ xu hướng được nhiều người mến mộ thông qua 
các tác phẩm Search: WWW, My Roommate Is A 
Gumiho, Confession Love...

Đặc biệt, Now, We Are Breaking Up được quảng 
bá như tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của Song Hye 
Kyo sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Kỳ 
vọng của khán giả càng tăng cao khi biên kịch Jane, 
người chấp bút kịch bản cho bộ phim Misty, và Lee 
Gil Bok, đạo diễn chịu trách nhiệm thực hiện Dr. 
Romantic 2, xác nhận tham gia dự án, hợp tác cùng 
đơn vị sản xuất đã tạo nên Misty và Thế giới hôn 
nhân.

Dù vậy, không giống dự đoán của công chúng, sau 
13 tập phim, tỷ suất người xem của Now, We Are 
Breaking Up cho thấy sự giảm sút đáng kể, với 2 
tuần liên tiếp đạt rating “thấp nhất của bộ phim”. 
Tác phẩm liên tục đối mặt với chỉ trích, chê bai từ 
khán giả trong nước và quốc tế.

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào thứ sáu 
và thứ bảy hàng tuần trên đài SBS - khoảng thời 

gian được mệnh danh là “khung giờ vàng”.

Với lượng người xem cao đáng kể, khung giờ này 
thường được sử dụng để trình chiếu những tác 
phẩm có độ đầu tư cao. Đặc biệt, 3 dự án lên sóng 
trên khung giờ này trước đó là Taxi Driver, 
Penthouse 3 và One The Woman đều ghi nhận 
thành công lớn về mặt rating.

Phá vỡ chuỗi thành công liên tiếp của đài SBS, 
Now, We Are Breaking Up ghi nhận rating tụt dốc 
một cách nghiêm trọng. Dự án càng cho thấy sự 
chật vật trong việc duy trì tỷ suất người xem khi 
phải cạnh tranh cùng “đối thủ không ngờ tới” - The 
Red Sleeve Cuff.

Cùng phát sóng trong một khung giờ, dù bắt đầu 
với mức rating khá khiêm tốn là 5%, tỷ suất người 
xem của The Red Sleeve Cuff sớm cho thấy sự tăng 
trưởng ổn định. Mới đây, rating của The Red 
Sleeve Cuff đã chạm mốc 10%, vượt qua Now, We 
Are Breaking Up và trở thành bộ phim truyền hình 
được theo dõi nhiều nhất trong khung giờ phát 
sóng.

Một số người xem cho biết câu chuyện tình yêu cũ 
kỹ, lỗi thời, kịch bản bị xây dựng một cách nghèo 
nàn và cách dàn dựng vụng về là nguyên nhân 
chính khiến họ quyết định ngừng theo dõi phim.

“Nếu dàn diễn viên chính của tác phẩm là người 
không có danh tiếng, hẳn nhiều người xem sẽ 
chẳng buồn coi tới tập 3, tập 4. Kiểu phim truyền 
hình này phải có diễn viên Hàn lưu mới đạt được 
thành công”, tờ Zapzee nhận xét.

Mạch phim dài dòng, lê thê

Một trong những lời chỉ trích phổ biến nhất dành 
cho Now, We Are Breaking Up là cốt truyện nhàm 
chán, thiếu đặc sắc và mạch phim quá chậm, đem 
lại cảm giác lê thê.

Khán giả nhận xét những tập phim mới nhất của 
Now, We Are Breaking Up “chậm chạp như đang 
cố tình kéo dài vấn đề chỉ cho đủ thời lượng”, khi 
các biến cố xuất hiện trong bộ phim bị sắp xếp trải 
dài qua nhiều tập, nhưng không có khúc mắc nào 
được giải quyết triệt để. Dù đã qua tập mới, người 
xem tiếp tục phải chứng kiến nhân vật chính xử lý 
mâu thuẫn cũ kỹ, xen vào giữa là vô số phân cảnh 
lột tả cảm xúc đau khổ bị đánh giá “dường như 
không cần thiết”, thay vì tình tiết mới mang tính 
đặc sắc.

Ngoài ra, với mạch phim chậm, Now, We Are 
Breaking Up thường lựa chọn giải quyết vấn đề 
qua cuộc hội thoại đơn thuần, không quá đặc sắc, 
thậm chí có phần dài dòng. Điều này khiến tiết tấu 
phim càng trở nên lê thê, dễ gây mất kiên nhẫn cho 
người xem.

“Diễn biến chậm của Now, We Are Breaking Up 
không phải kiểu nhịp độ được thực hiện nhằm giúp 
khán giả có thời gian tìm hiểu chi tiết hoặc nắm bắt 
ý đồ. Tiết tấu lề mề của bộ phim khiến tôi nghĩ biên 
kịch không có nhiều ý tưởng để diễn tả”, một khán 
giả để lại bình luận.

Đặc biệt, người xem khẳng định Now, We Are 
Breaking Up không nên kéo dài tới 16 tập. Với 
mạch phim chậm, không chứa đựng quá nhiều tình 
tiết đặc sắc, gay cấn, nội dung của bộ phim nên 
được gói gọn lại trong 8-10 tập phim.

Câu chuyện cũ kỹ, lỗi thời

Không ít ý kiến cho rằng Now, We Are Breaking 
Up sử dụng quá nhiều mô-típ cũ kỹ, lỗi thời thường 
thấy trong phim truyền hình.

Giống với bao tác phẩm tình cảm lãng mạn điển 
hình, nhân vật chính Ha Young Eun liên tục đối mặt 
với rắc rối “một cách không cần thiết”. Vốn gặp 
khó khăn khi phải chịu sự ghen tỵ từ trưởng nhóm 
của một bộ phận khác, Ha Young Eun càng trải qua 
nhiều trở ngại khi cô liên tục đụng độ Yoon Jae 
Gook. Shin Yoo Jung, vị hôn thê cũ của Yoon Su 
Wan - người yêu cũ của Ha Young Eun - liên tục 
quấy rầy cô bằng nhiều chiêu trò khó hiểu, thậm chí 
có phần trẻ con, và đưa hiềm khích riêng tư vào 
công việc.

Ông Hwang, giám đốc điều hành của The One 
kiêm bố Hwang Chi Sook, đột ngột quay lưng với 
Young Eun sau khi biết điều gì đã xảy ra trong buổi 
hẹn hò giấu mặt của con gái mình, dù trước đó ông 
luôn thể hiện sự ủng hộ dành cho cô. Young Eun 
từng trải qua mâu thuẫn với người bạn thân Hwang 
Chi Sook, khi Chi Sook phát hiện người cô thích 
đem lòng yêu Young Eun. Thêm vào đó, mẹ Jae 
Gook cũng tỏ ra không hài lòng bạn gái mới của 
con trai mình, thậm chí cố tình đe dọa cô.

Người xem bày tỏ rằng việc Ha Young Eun luôn bị 
bủa vây bởi lòng hận thù, ghen tuông, sự báo thù và 
ân oán tình cảm phức tạp không được khai thác đủ 
sâu rộng khiến nhân vật này trở nên có phần nhạt 
nhẽo, đem lại cảm giác mệt mỏi.

Về khâu dàn dựng và sản xuất, công chúng nhận 
xét một số khía cạnh của bộ phim “hơi rắc rối và lỗi 
thời so với một tác phẩm lên sóng vào năm 2021”.

Kiểu tiêu đề phụ dài, phần lồng tiếng độc thoại 
thường xuyên xuất hiện tại mỗi tập phim của Song 
Hye Kyo từng là phong cách phổ biến ở phim 
truyền hình trong những năm 2000. Nội dung phần 
trò chuyện, trao đổi giữa các nhân vật cũng đem lại 
cảm giác xa lạ, quá cầu kỳ, không thực tế.

Nhiều người xem cho biết họ quyết định ngừng 
theo dõi Now, We Are Breaking Up vì cốt truyện 
gây thất vọng của tác phẩm. Khi tiêu chuẩn của 
người xem ngày càng tăng cao, đồng thời xuất hiện 
nhiều bộ phim truyền hình chất lượng với kịch bản 
hay, thực lực diễn xuất ổn định, cách dàn dựng tốt, 
những tác phẩm với nội dung yếu kém, chỉ có ưu 
điểm duy nhất là dàn sao nổi tiếng không còn gặt 
hái thành công như trong quá khứ.

“Biên kịch không thể chỉ dựa vào ngôi sao để thực 
hiện một dự án nữa”, tờ Zapzee bày tỏ.

                                                                 Thúy Hà
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

NEW

456-1978/1546

Baùn Tieäm Nail

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

529 & Queenston

Xin lieân laïc: Momo 713-377-3289

NEW

463-1979/0547

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

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

FM 1960 & Champion Forest

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

832-269-4026

NEW

472-1979/1547

Baùn Tieäm Nail

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

Missouri City

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát 346-378-8333

NEW

484-1981/1549

Baùn Apartment

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

10855 Meadowglen Ln #854 - 77042

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

485-1981/1549

Baùn Building

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

Caùch Downtown 10 Phuùt

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

487-1981/1549

Baùn Tieäm Gaáp

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

Khu 45 South

Xin lieân laïc: 281-840-8218

NEW

491-1982/1550

Baùn Tieäm Phôû & Boba

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

290 W - NW Houston

Xin lieân laïc: Phin 936-270-9939

NEW

502-1854/1552

Baùn Nhaø Haøng

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

Khu Katy/ I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

507-1986/1554

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

Tieäm ñoâng khaùch, vuøng Energy 
Corridor.  Goùc ñöôøng Dairy Ashford & 
Briar Forest.  Tieàn rent reû.  Giaù caû 
thöông löôïng.

Vuøng Energy Corridor

Xin lieân laïc:

Coâ Lan: 281-725-7793 * Anh Vieät: 832-457-3103

514-1986/1554

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellair cho share 

Master Bedroom vaø phoøng thöôøng. 

Ñaày ñuû tieän nghi, maùy giaët saáy vaø 

Internet.

832-277-4568
__________________________________________

506-1985/1553

SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn Kirkwood & 59 Freeway, khu 

yeân tónh, an ninh, clean & friendly.

Xin lieân laïc: LULU

832-867-4533

713-729-9945
__________________________________________

508-1985/1553

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Nhaø môùi, gaàn chôï Myõ Hoa, phoøng 

Master bedroom $500/thaùng, phoøng 

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

thöôøng $400/thaùng.  Tieän nghi, bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Öu tieân 

Nöõ du hoïc sinh, ñoäc thaân, ít naáu 

nöôùng.

281-902-2330

281-972-5199
__________________________________________

509-1985/1553

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house naèm treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford, chæ coù 2 meï con, dö 

1 phoøng cho share.  $350/thaùng.  Khu 

yeân tónh, öu tieân Nam ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Xin lieân laïc:  

832-231-1164
__________________________________________

478-1980/1548

NEW

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï.  Ñaày ñuû tieän nghi.  Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, internet.  Nhaø coù 2 vôï 

choàng.

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
__________________________________________

481-1981/1549

CHO SHARE PHOØNG

Ñöôøng Eldridge Dr, sau löng chôï Myõ 

Hoa.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  $350/thaùng.

Xin lieân laïc:  

832-419-5881
__________________________________________

471-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 

cho share.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  $350/ thaùng.

Xin lieân laïc: coâ Tuyeát  

346-378-8333
__________________________________________

24-1976/1544

SHARE PHOØNG

Khu Sugarland, $400/thaùng. Quiet, 

clean and friendly.

Call: Christy 

713-330-6021

Please leave message

467-1979/1547

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï HK 4 

- chôï Myõ Hoa.  Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, coù internet, coù phoøng 

taém rieâng, coù remote garage.

Xin lieân laïc: baø Mai

346-232-8809
__________________________________________

4433-1975/1543

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire - Howell Sugar Land, 

gaàn chôï HEB, Fiesta coù phoøng cho 

share.  Nhaø saïch seõ, phoøng coù saün 

giöôøng.  Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet.  Cho naáu aên, giôø giaác thoaûi 

maùi.

Xin lieân laïc: Hoa   

832-289-9273
__________________________________________

Thất bại không ngờ tới của 
Song Hye Kyo

Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, “Now, We Are 
Breaking Up” gây thất vọng vì cốt truyện dài 
dòng, lê thê, kịch bản lỗi thời.

Ngày 25/12, tập 13 của Now, We Are Breaking Up 
- bộ phim do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đảm 
nhiệm vai chính - chính thức lên sóng. Tập phim 
ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 
4,9% - rating thấp nhất của tác phẩm từ trước tới 
nay. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ suất người xem của 
Now, We Are Breaking Up rơi xuống mức 4%.

Một số người hâm mộ cho rằng lý do rating của 
Now, We Are Breaking Up giảm sút là tập phim 
công chiếu giữa thời gian ngày lễ tại Hàn Quốc. 
Tuy nhiên, không ít ý kiến khẳng định cốt truyện cũ 
kỹ, lê thê của tác phẩm mới là nguyên nhân chính 
khiến người xem dần đánh mất hứng thú với bộ 
phim.

Thất bại không ngờ tới

Với sự tham gia của Song Hye Kyo và Jang Ki 
Yong, Now, We Are Breaking Up sớm thu hút chú 
ý ngay từ trước ngày công chiếu. Công chúng tỏ ra 
mong chờ màn hợp tác giữa Song Hye Kyo, một 
trong số nữ diễn viên nổi tiếng nhất ngành công 
nghiệp phim ảnh, và Jang Ki Yong, nam diễn viên 
trẻ xu hướng được nhiều người mến mộ thông qua 
các tác phẩm Search: WWW, My Roommate Is A 
Gumiho, Confession Love...

Đặc biệt, Now, We Are Breaking Up được quảng 
bá như tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của Song Hye 
Kyo sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Kỳ 
vọng của khán giả càng tăng cao khi biên kịch Jane, 
người chấp bút kịch bản cho bộ phim Misty, và Lee 
Gil Bok, đạo diễn chịu trách nhiệm thực hiện Dr. 
Romantic 2, xác nhận tham gia dự án, hợp tác cùng 
đơn vị sản xuất đã tạo nên Misty và Thế giới hôn 
nhân.

Dù vậy, không giống dự đoán của công chúng, sau 
13 tập phim, tỷ suất người xem của Now, We Are 
Breaking Up cho thấy sự giảm sút đáng kể, với 2 
tuần liên tiếp đạt rating “thấp nhất của bộ phim”. 
Tác phẩm liên tục đối mặt với chỉ trích, chê bai từ 
khán giả trong nước và quốc tế.

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào thứ sáu 
và thứ bảy hàng tuần trên đài SBS - khoảng thời 

gian được mệnh danh là “khung giờ vàng”.

Với lượng người xem cao đáng kể, khung giờ này 
thường được sử dụng để trình chiếu những tác 
phẩm có độ đầu tư cao. Đặc biệt, 3 dự án lên sóng 
trên khung giờ này trước đó là Taxi Driver, 
Penthouse 3 và One The Woman đều ghi nhận 
thành công lớn về mặt rating.

Phá vỡ chuỗi thành công liên tiếp của đài SBS, 
Now, We Are Breaking Up ghi nhận rating tụt dốc 
một cách nghiêm trọng. Dự án càng cho thấy sự 
chật vật trong việc duy trì tỷ suất người xem khi 
phải cạnh tranh cùng “đối thủ không ngờ tới” - The 
Red Sleeve Cuff.

Cùng phát sóng trong một khung giờ, dù bắt đầu 
với mức rating khá khiêm tốn là 5%, tỷ suất người 
xem của The Red Sleeve Cuff sớm cho thấy sự tăng 
trưởng ổn định. Mới đây, rating của The Red 
Sleeve Cuff đã chạm mốc 10%, vượt qua Now, We 
Are Breaking Up và trở thành bộ phim truyền hình 
được theo dõi nhiều nhất trong khung giờ phát 
sóng.

Một số người xem cho biết câu chuyện tình yêu cũ 
kỹ, lỗi thời, kịch bản bị xây dựng một cách nghèo 
nàn và cách dàn dựng vụng về là nguyên nhân 
chính khiến họ quyết định ngừng theo dõi phim.

“Nếu dàn diễn viên chính của tác phẩm là người 
không có danh tiếng, hẳn nhiều người xem sẽ 
chẳng buồn coi tới tập 3, tập 4. Kiểu phim truyền 
hình này phải có diễn viên Hàn lưu mới đạt được 
thành công”, tờ Zapzee nhận xét.

Mạch phim dài dòng, lê thê

Một trong những lời chỉ trích phổ biến nhất dành 
cho Now, We Are Breaking Up là cốt truyện nhàm 
chán, thiếu đặc sắc và mạch phim quá chậm, đem 
lại cảm giác lê thê.

Khán giả nhận xét những tập phim mới nhất của 
Now, We Are Breaking Up “chậm chạp như đang 
cố tình kéo dài vấn đề chỉ cho đủ thời lượng”, khi 
các biến cố xuất hiện trong bộ phim bị sắp xếp trải 
dài qua nhiều tập, nhưng không có khúc mắc nào 
được giải quyết triệt để. Dù đã qua tập mới, người 
xem tiếp tục phải chứng kiến nhân vật chính xử lý 
mâu thuẫn cũ kỹ, xen vào giữa là vô số phân cảnh 
lột tả cảm xúc đau khổ bị đánh giá “dường như 
không cần thiết”, thay vì tình tiết mới mang tính 
đặc sắc.

Ngoài ra, với mạch phim chậm, Now, We Are 
Breaking Up thường lựa chọn giải quyết vấn đề 
qua cuộc hội thoại đơn thuần, không quá đặc sắc, 
thậm chí có phần dài dòng. Điều này khiến tiết tấu 
phim càng trở nên lê thê, dễ gây mất kiên nhẫn cho 
người xem.

“Diễn biến chậm của Now, We Are Breaking Up 
không phải kiểu nhịp độ được thực hiện nhằm giúp 
khán giả có thời gian tìm hiểu chi tiết hoặc nắm bắt 
ý đồ. Tiết tấu lề mề của bộ phim khiến tôi nghĩ biên 
kịch không có nhiều ý tưởng để diễn tả”, một khán 
giả để lại bình luận.

Đặc biệt, người xem khẳng định Now, We Are 
Breaking Up không nên kéo dài tới 16 tập. Với 
mạch phim chậm, không chứa đựng quá nhiều tình 
tiết đặc sắc, gay cấn, nội dung của bộ phim nên 
được gói gọn lại trong 8-10 tập phim.

Câu chuyện cũ kỹ, lỗi thời

Không ít ý kiến cho rằng Now, We Are Breaking 
Up sử dụng quá nhiều mô-típ cũ kỹ, lỗi thời thường 
thấy trong phim truyền hình.

Giống với bao tác phẩm tình cảm lãng mạn điển 
hình, nhân vật chính Ha Young Eun liên tục đối mặt 
với rắc rối “một cách không cần thiết”. Vốn gặp 
khó khăn khi phải chịu sự ghen tỵ từ trưởng nhóm 
của một bộ phận khác, Ha Young Eun càng trải qua 
nhiều trở ngại khi cô liên tục đụng độ Yoon Jae 
Gook. Shin Yoo Jung, vị hôn thê cũ của Yoon Su 
Wan - người yêu cũ của Ha Young Eun - liên tục 
quấy rầy cô bằng nhiều chiêu trò khó hiểu, thậm chí 
có phần trẻ con, và đưa hiềm khích riêng tư vào 
công việc.

Ông Hwang, giám đốc điều hành của The One 
kiêm bố Hwang Chi Sook, đột ngột quay lưng với 
Young Eun sau khi biết điều gì đã xảy ra trong buổi 
hẹn hò giấu mặt của con gái mình, dù trước đó ông 
luôn thể hiện sự ủng hộ dành cho cô. Young Eun 
từng trải qua mâu thuẫn với người bạn thân Hwang 
Chi Sook, khi Chi Sook phát hiện người cô thích 
đem lòng yêu Young Eun. Thêm vào đó, mẹ Jae 
Gook cũng tỏ ra không hài lòng bạn gái mới của 
con trai mình, thậm chí cố tình đe dọa cô.

Người xem bày tỏ rằng việc Ha Young Eun luôn bị 
bủa vây bởi lòng hận thù, ghen tuông, sự báo thù và 
ân oán tình cảm phức tạp không được khai thác đủ 
sâu rộng khiến nhân vật này trở nên có phần nhạt 
nhẽo, đem lại cảm giác mệt mỏi.

Về khâu dàn dựng và sản xuất, công chúng nhận 
xét một số khía cạnh của bộ phim “hơi rắc rối và lỗi 
thời so với một tác phẩm lên sóng vào năm 2021”.

Kiểu tiêu đề phụ dài, phần lồng tiếng độc thoại 
thường xuyên xuất hiện tại mỗi tập phim của Song 
Hye Kyo từng là phong cách phổ biến ở phim 
truyền hình trong những năm 2000. Nội dung phần 
trò chuyện, trao đổi giữa các nhân vật cũng đem lại 
cảm giác xa lạ, quá cầu kỳ, không thực tế.

Nhiều người xem cho biết họ quyết định ngừng 
theo dõi Now, We Are Breaking Up vì cốt truyện 
gây thất vọng của tác phẩm. Khi tiêu chuẩn của 
người xem ngày càng tăng cao, đồng thời xuất hiện 
nhiều bộ phim truyền hình chất lượng với kịch bản 
hay, thực lực diễn xuất ổn định, cách dàn dựng tốt, 
những tác phẩm với nội dung yếu kém, chỉ có ưu 
điểm duy nhất là dàn sao nổi tiếng không còn gặt 
hái thành công như trong quá khứ.

“Biên kịch không thể chỉ dựa vào ngôi sao để thực 
hiện một dự án nữa”, tờ Zapzee bày tỏ.

                                                                 Thúy Hà
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Vương Phi: Khi đối phương hết 
yêu, sẽ chọn buông tay

Ở
 tuổi 52, Vương Phi lựa chọn cuộc sống kín 
tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông, từ chối 
nhiều cuộc phỏng vấn. Nhưng sức hút của 

“thiên hậu” với công chúng chưa bao giờ giảm sút.

Diva Hồng Kông Vương Phi sở hữu sự nghiệp trải 
đầy hào quang nhưng đời tư lại gặp không ít ồn ào. 
Nhắc đến Vương Phi, người hâm mộ sẽ nhớ ngay 
đến một giọng ca nhạc nhẹ sắc sảo, cá tính và có 
sức ảnh hưởng không nhỏ đến nền âm nhạc Hoa 
ngữ hiện đại.

Vương Phi sinh năm 1969 tại Trung Quốc nhưng 
lại phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông. Thị trường 
giải trí xứ hương cảng sôi động vào những năm 90 
đã đưa tên tuổi của “thiên hậu” vang danh khắp 
châu Á với một loạt ca khúc đình đám như Đậu đỏ, 
Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm 
kinh, Khai tâm nhãn lệ…

Đặc biệt, ca khúc Người con gái dễ tổn thương, ca 
khúc đã có phiên bản tiếng Việt với tên gọi Người 
tình mùa đông, đã trở thành bản tình ca được yêu 
thích nhất những năm 90 tại châu Á.

Không chỉ thành công với sự nghiệp ca hát, Vương 
Phi còn tham gia đóng phim và ngày càng trở nên 
nổi tiếng nhờ các vai diễn trong Trùng Khánh sâm 
lâm, Thiên hạ vô song, Nguyên Chấn Hiệp, Hồ sơ 
luật…

Những thành công trong sự nghiệp giúp Vương Phi 
trở thành một trong những phụ nữ giàu có, quyền 
lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ 
hương cảng những năm 90 và 2000.

Tờ Q Daily từng bình luận: “Vương Phi đáp ứng 
mọi tiêu chí của người phụ nữ trong mơ. Đó là cá 
tính, mạnh mẽ, phóng khoáng, văn chương, thành 
đạt và giàu có. Cô chính là mô hình thu nhỏ của 
cuộc sống lý tưởng trong xã hội ngày nay”.

Giọng ca 52 tuổi vẫn là một trong những ngôi sao 
nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ dù cô không 
có nhiều hoạt động nghệ thuật từ vài năm nay. 

Nhiều năm qua, dẫu đã rời xa hào quang của làng 
giải trí, Vương Phi vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền 
nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour 
diễn hiếm hoi nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ với 
công chúng. Bên cạnh đó, cuộc sống cá nhân như 

một bộ phim tâm lý tình cảm thú vị và bất ngờ của 
“thiên hậu” cũng góp phần kích thích sự tò mò của 
công chúng với Vương Phi.

Diva 52 tuổi trải qua hai đời chồng và một cuộc 
tình tan - hợp tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền 
thông với phi công trẻ Tạ Đình Phong. Cuộc hôn 
nhân đầu tiên của Vương Phi là với rocker Đậu 
Duy và cặp đôi có một cô con gái chung đặt tên là 
Đậu Tĩnh Đồng.

Cuộc hôn nhân thứ hai của cô là với nam diễn viên 
Lý Á Bằng và kết quả là cô con gái Lý Yên. Từ năm 
2014, sau khi ly hôn Lý Á Bằng, Vương Phi tái hợp 
với người yêu cũ, Tạ Đình Phong. Hai nghệ sĩ lựa 
chọn cuộc sống đơn giản và “nói thật ít”.

Trái với xuất thân từ một gia đình gia giáo, luôn 
được ép buộc vào những khuôn khổ, Vương Phi lại 
sở hữu tâm hồn phóng khoáng và nổi loạn. Vẻ 
ngoài lạnh lùng, giọng ca trong veo và một cá tính 
mạnh mẽ của Vương Phi từng khiến vô số sao nam 
đeo đuổi miệt mài.

Tái hợp Tạ Đình Phong sau nhiều năm chia cách, 
Vương Phi bị chỉ trích vì bỏ rơi con cái, để mặc 
chồng cũ Lý Á Bằng một mình nuôi dạy con gái Lý 
Yên. Tạ Đình Phong cũng nhận những lời chê trách 
tương tự khi bị cho rằng mải mê yêu đương, bỏ rơi 
hai con trai cho vợ cũ, Trương Bá Chi, chăm sóc.

Bất chấp những lời dị nghị về tuổi tác, về mối quan 
hệ của họ với những người cũ, Tạ Đình Phong và 
Vương Phi vẫn ở bên nhau từ năm 2014 đến nay. 
Họ thường bị chụp ảnh đi ăn, đi du lịch cùng nhau. 
Lần cuối cùng cặp đôi bị phát hiện xuất hiện bên 
nhau là từ tháng 8/2021.

Ngày 23/12, trang Sohu đã đăng tải khoảnh khắc 
Vương Phi bị người qua đường bắt gặp đang đi dạo 
chơi ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Diva 52 tuổi xuất 
hiện với phong thái trẻ trung bên hai chàng trai trẻ.

Người tình của Tạ Đình Phong mặc một chiếc áo 
dạ màu cam, đeo khẩu trang và đội mũ che kín gần 
hết gương mặt. Hai người bạn khác phái kém tuổi 
luôn đứng gần Vương Phi và tỏ ra ân cần với thiên 
hậu.

Đây là lần hiếm hoi Vương Phi lộ diện giữa tin đồn 
cô và tình trẻ - Tạ Đình Phong chia tay. Trong hai 
năm qua, Vương Phi hầu như không có đăng tải 
mới trên trang cá nhân, ít xuất hiện tại các sự kiện. 
Giới săn tin cũng hiếm khi chụp được ảnh “thiên 
hậu” xuống phố.

Lần mới nhất “thiên hậu” nhận lời tham gia trình 
diễn là trong chương trình mừng Tết Trung thu của 
đài CCTV (Trung Quốc) từ tháng 8 vừa rồi. Bạn 
trai của cô - Tạ Đình Phong cũng làm khách trong 
chương trình này và dành ánh nhìn yêu thương, 
ngưỡng mộ cho Vương Phi khi cô trình diễn trên 
sân khấu.

Theo trang Sohu, Vương Phi từng nhận trả lời 
phỏng vấn của giới truyền thông “Nếu có một ngày 
Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gương vỡ lại 
lành, muốn tái hôn, cô có can thiệp không?”.

Trước câu hỏi nhạy cảm, nữ ca sĩ trả lời: “Nếu thật 
sự có ngày đó, tôi sẽ lựa chọn buông tay, bởi vì sự 
việc đi đến bước đường này cũng chứng minh cho 
việc duyên giữa tôi và Tạ Đình Phong đã hết. Nếu 
anh ấy không còn yêu tôi, tôi chẳng việc gì phải 
cưỡng cầu”.

Vương Phi tiết lộ với bạn bè rằng, Tạ Đình Phong 
từng cầu hôn cô nhưng cô từ chối bởi “thiên hậu” 
thích cuộc sống tự do, không ràng buộc sau hai 
cuộc hôn nhân thất bại. “Hôn nhân chỉ mang tính 
hình thức, tôi cảm thấy như hiện tại là hạnh phúc 
rồi, rất tự do”, giọng ca nổi tiếng nói.

Quan điểm “yêu không ràng buộc” của Vương Phi 
cũng lan tỏa tới người bạn trai kém tuổi. Tháng 9 
vừa rồi, khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, Tạ 
Đình Phong tuyên bố, anh sẽ không tái hôn sau 
cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi. 

Ở tuổi 52, Vương Phi không còn bận rộn theo đuổi 
các show diễn, góp mặt tại các sự kiện để tăng thu 
nhập, cô dành thời gian để tìm hiểu Phật pháp, đi du 
lịch, gặp gỡ bạn bè, chơi đùa cùng hai cô con gái.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải những hình ảnh 
mộc mạc cận mặt. Dù không còn trẻ về tuổi tác 
nhưng Vương Phi vẫn bảo trì được nhan sắc trong 
veo, sự ma mị vốn có và sức hút mạnh mẽ với 
người khác giới.

                                                       Nguyễn Hương

Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời 
kể chuyện nhà 13 người con: 
Không được học mẫu giáo, 15 
tuổi đã đóng phim để trả học phí 
cho em

Vì có quá đông anh chị em nên mỹ nhân Mặt 
Trăng Ôm Mặt Trời đã phải chịu không ít 
thiệt thòi.

Gia đình, anh chị em của các diễn viên, ca sĩ nổi 
tiếng được dân tình quan tâm không kém gì các 
sao. Thông thường, các sao chỉ có một vài anh chị 
em, thế nhưng nữ diễn viên Nam Bo Ra đã khiến 
dân tình sốc nặng khi tiết lộ cô là con đầu của 1 gia 
đình có 13 anh chị em.

Nam Bo Ra cho biết cô sinh năm 1989, em út sinh 
năm 2008. Gia đình nữ diễn viên có tổng cộng 8 
con trai và 5 con gái. Việc là con lớn trong 1 gia 
đình đông con đã mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời 
khiến phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cô cũng có 
những trải nghiệm người khác không có được. Nữ 
diễn viên đã tâm sự về câu chuyện của bản thân trên 
chương trình Sikker Heo Young Mans Alumni 
Journey số phát sóng mới nhất.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nam Bo Ra đã giúp bố mẹ 
trông các em, nhờ ệm “bỉm sữa” đó cô có kinh nghi  
đ Đầy mình. ến nay, bạn bè đã ở tuổi kết hôn thường 
xuyên hỏi nữ diễn viên những kinh nghiệm chăm 
sóc em bé.

Nhưng cũng vì có quá đông anh chị em mà Nam Bo 
Ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mỹ nhân Mặt 
Trăng Ôm Mặt Trời không được đi học mẫu giáo, 
phải đi học lớp 1 luôn. Nam Bo Ra cũng không 
được đi học thêm do tình hình tài chính gia đình 
quá khó khăn. Cô đã trở thành diễn viên từ mới 15 
tuổi, và dùng số tiền thù lao kiếm được để phụ giúp 
bố mẹ, trả học phí cho các em.

Trước tâm sự của Nam Bo Ra, MC Heo Young 
Man lên tiếng động viên cô: “Mẹ và bố chắc hẳn rất 
yên tâm về em. Nhưng em cũng đã phải trải qua 
những khó khăn mà bạn cùng lứa không biết 
được”. Nữ diễn viên rơm rớm nước mắt nhưng 
cũng đã nhanh chóng đáp lại: “Nhưng bây giờ các 
em đã lớn nên em cảm thấy đang được sống cuộc 
đời riêng rồi. Những lúc không có lịch trình, em sẽ 
đến cửa hàng của bố mẹ để phụ giúp. Nhà em có 
đến 15 cái sinh nhật quanh năm, và mùa tốt nghiệp 
vào tháng Một, tháng Hai thì bận rộn vô cùng”.

Chia sẻ của Nam Bo Ra khiến khán giả không khỏi 
bất ngờ. Có gương mặt trẻ thơ là thế nhưng hóa ra 
nữ diễn viên đã phải sớm cùng bố mẹ lo toan cho 
gia đình. Nhiều khán giả đồng cảm với Nam Bo Ra 
và chúc gia đình cô sẽ luôn hạnh phúc.

                                                                    An Chi

Junho (2PM) và Lee Se Young 
diễn hăng đến mức suýt biến 
'The Red Sleeve' thành phim 
19+ 

Mới đây, cặp đôi diễn viên Junho và Lee 
Se Young của The Red Sleeve đã xuất 
hiện với tư cách DJ đặc biệt trong 

chương trình radio của đài MBC. Cả hai đã cùng 
chia sẻ những kỷ niệm thú vị trong quá trình đóng 
phim.

Ngày 28/12, Junho và Lee Se Young đã tham gia 
chương trình radio Noon Song Of Hope với tư cách 
DJ đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cặp đôi đình đám 
của The Red Sleeve giao lưu với khán giả kể từ khi 
bộ phim chính thức đóng máy. Trong suốt chương 
trình, cả hai đã chia sẻ những câu chuyện hậu 
trường thú vị và trả lời câu hỏi của người hâm mộ.

Junho và Lee Se Young nhớ lại cảnh hôn đầu tiên 

của hai người trong phim. Junho nhận xét: “Chúng 
tôi đang trở nên thân thiết và tự nhiên họ yêu cầu 
chúng tôi hôn nhau trong tập 14”. Lee Se Young 
cũng tán thành với ý kiến của bạn diễn: “Thông 
thường, cảnh hôn sẽ diễn ra ở đầu hoặc giữa phim 
nhưng vì cảnh đó không xuất hiện sớm trong kịch 
bản nên tôi đã nghĩ rằng chúng tôi không có cảnh 
hôn”. Junho sau đó tiết lộ: “Chính xác, tôi nghĩ 
rằng sẽ không có cảnh hôn, vậy nên khi cảnh đó 
diễn ra một cách đột ngột, chúng tôi đã rất khó xử”.

Tiếp theo, cả hai đã trả lời câu hỏi của khán giả về 
cảnh giường chiếu mà Lee Se Young đã tiết lộ 
trước đó. Nữ diễn viên bày tỏ mình không thể hé lộ 
quá nhiều thông tin về cảnh quay nhưng đã chia sẻ 
cho khán giả một thông tin thú vị: “Khi chúng tôi 
vẫn chưa hoàn thành cảnh quay thì đạo diễn đã hô 
cắt rồi. Anh ấy đột ngột yêu cầu chúng tôi dừng lại 
và hủy bỏ mọi thứ sau đó”. 

Junho tiếp lời bạn diễn: “Vì vậy, cảnh đó hơi khác 
với những gì diễn ra trong kịch bản. Thực ra, chúng 
tôi đã làm theo đúng những gì kịch bản viết nhưng 
chính đạo diễn đã nói như vậy là hơi quá. Chúng tôi 
đã phải quay lại cảnh đó. Tiết lộ như vậy đã đủ gây 
tò mò chưa”. Lee Se Young sau đó đã bật cười: 
“Suýt chút nữa thì The Red Sleeve đã biến thành bộ 
phim 19+”.

The Red Sleeve là bộ phim được chuyển thể dựa 
trên cuốn tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim kể về câu 
chuyện tình giữa Hoàng đế cao quý Lee San 
(Junho) và cô cung nữ Seong Deok Im (Lee Se 
Young). Phim hiện đang được công chiếu vào các 
ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh MBC.

                                                                Linh Trần

Trịnh Gia Dĩnh: 'Vợ tôi đẹp nhất 
lịch sử Hoa hậu Hong Kong'

Tài tử TVB Trịnh Gia Dĩnh không ngại dành 
những lời khen cho Trần Khải Lâm - bà xã 
kém anh tới 22 tuổi.

Sáng 27/12, truyền thông Hong Kong đăng tải bài 
phỏng vấn nam tài tử Trịnh Gia Dĩnh. Tại đây, anh 
trải lòng về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp trong 
suốt thời gian qua.

Bước sang tuổi 52, Trịnh Gia Dĩnh vẫn được khen 
sở hữu ngoại hình đẹp trai, trẻ trung hơn rất nhiều 
so với tuổi thật.

Vài năm trở lại đây, Trịnh Gia Dĩnh tập trung cho 

điện ảnh và ngày càng ít tham gia phim truyền 
hình. Tuy nhiên vào năm ngoái, anh đã tham gia 
phim truyền hình TVB Bác Sĩ Nhi Khoa sau 5 năm 
rời nhà đài.

Bộ phim đã gây được tiếng vang và rất ăn khách 
khi phát sóng. Nói về kỹ năng diễn xuất, Trịnh Gia 
Dĩnh nói anh chỉ nghiên cứu kỹ kịch bản và diễn 
theo cảm xúc nhân vật.

“Bốn năm qua tôi đóng phim nhưng vẫn chưa có 
vai diễn nào gây được ấn tượng với khán giả. Thực 
sự tôi phải tiếp tục cố gắng, mong rằng trước khi 
nghỉ hưu sẽ có một kiệt tác”, tài tử chia sẻ.

Cuộc sống riêng tư của anh và bà xã hoa hậu Trần 
Khải Lâm cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ 
phía công chúng. Anh lớn hơn vợ tới 22 tuổi và có 
con ở tuổi 50.

Khi được hỏi có hối hận vì kết hôn muộn hay 
không, Trịnh Gia Dĩnh thẳng thắn bày tỏ không hề 
hối hận về cuộc hôn nhân muộn màng.

Anh nói: “Vợ kém tôi 22 tuổi, còn con trai kém tôi 
50 tuổi, tôi cũng không có cách nào thay đổi được. 
Cuộc sống mỗi người mỗi khác, giờ là lúc tôi hạnh 
phúc nhất, theo sự sắp đặt, có lẽ tôi phải ra đi trước, 
tôi sẽ lo lắng chu toàn cho gia đình đến lúc đó”.

Cuối cùng, khi nhắc đến bà xã, Trịnh Gia Dĩnh 
khen cô là một người chu đáo, luôn đặt gia đình lên 
hàng đầu. Tài tử cũng dành lời khen có cánh cho 
vợ: “Cô ấy chắc chắn là người thông minh và xinh 
đẹp nhất trong lịch sử của Hoa hậu Hong Kong”.

Trịnh Gia Dĩnh sinh năm 1969, là một trong những 
tài tử nổi tiếng của đài TVB. Tên tuổi anh gắn liền 
với nhiều tác phẩm như Bộ Bộ Kinh Tâm, Thu 
Cẩn, Đội Chống Tham Nhũng…

Trong khi đó, bà xã anh là Hoa hậu Hong Kong 
2013 Trần Khải Lâm, kém chồng 22 tuổi. Cô xuất 
thân từ một gia đình giàu có và được mệnh danh 
“Tiểu Lý Gia Hân” với vẻ ngoài nổi bật, sang 
trọng.

Năm 2018, cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa tại Bali 
với chi phí ước tính hơn 1 triệu USD. Sau khi kết 
hôn, Trần Khải Lâm sinh 2 con trai cho ông xã, cô 
cũng tạm dừng hoạt động nghệ thuật để ở nhà chăm 
con.

                                                       Nguyễn Hương
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Vương Phi: Khi đối phương hết 
yêu, sẽ chọn buông tay

Ở
 tuổi 52, Vương Phi lựa chọn cuộc sống kín 
tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông, từ chối 
nhiều cuộc phỏng vấn. Nhưng sức hút của 

“thiên hậu” với công chúng chưa bao giờ giảm sút.

Diva Hồng Kông Vương Phi sở hữu sự nghiệp trải 
đầy hào quang nhưng đời tư lại gặp không ít ồn ào. 
Nhắc đến Vương Phi, người hâm mộ sẽ nhớ ngay 
đến một giọng ca nhạc nhẹ sắc sảo, cá tính và có 
sức ảnh hưởng không nhỏ đến nền âm nhạc Hoa 
ngữ hiện đại.

Vương Phi sinh năm 1969 tại Trung Quốc nhưng 
lại phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông. Thị trường 
giải trí xứ hương cảng sôi động vào những năm 90 
đã đưa tên tuổi của “thiên hậu” vang danh khắp 
châu Á với một loạt ca khúc đình đám như Đậu đỏ, 
Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm 
kinh, Khai tâm nhãn lệ…

Đặc biệt, ca khúc Người con gái dễ tổn thương, ca 
khúc đã có phiên bản tiếng Việt với tên gọi Người 
tình mùa đông, đã trở thành bản tình ca được yêu 
thích nhất những năm 90 tại châu Á.

Không chỉ thành công với sự nghiệp ca hát, Vương 
Phi còn tham gia đóng phim và ngày càng trở nên 
nổi tiếng nhờ các vai diễn trong Trùng Khánh sâm 
lâm, Thiên hạ vô song, Nguyên Chấn Hiệp, Hồ sơ 
luật…

Những thành công trong sự nghiệp giúp Vương Phi 
trở thành một trong những phụ nữ giàu có, quyền 
lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ 
hương cảng những năm 90 và 2000.

Tờ Q Daily từng bình luận: “Vương Phi đáp ứng 
mọi tiêu chí của người phụ nữ trong mơ. Đó là cá 
tính, mạnh mẽ, phóng khoáng, văn chương, thành 
đạt và giàu có. Cô chính là mô hình thu nhỏ của 
cuộc sống lý tưởng trong xã hội ngày nay”.

Giọng ca 52 tuổi vẫn là một trong những ngôi sao 
nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ dù cô không 
có nhiều hoạt động nghệ thuật từ vài năm nay. 

Nhiều năm qua, dẫu đã rời xa hào quang của làng 
giải trí, Vương Phi vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền 
nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour 
diễn hiếm hoi nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ với 
công chúng. Bên cạnh đó, cuộc sống cá nhân như 

một bộ phim tâm lý tình cảm thú vị và bất ngờ của 
“thiên hậu” cũng góp phần kích thích sự tò mò của 
công chúng với Vương Phi.

Diva 52 tuổi trải qua hai đời chồng và một cuộc 
tình tan - hợp tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền 
thông với phi công trẻ Tạ Đình Phong. Cuộc hôn 
nhân đầu tiên của Vương Phi là với rocker Đậu 
Duy và cặp đôi có một cô con gái chung đặt tên là 
Đậu Tĩnh Đồng.

Cuộc hôn nhân thứ hai của cô là với nam diễn viên 
Lý Á Bằng và kết quả là cô con gái Lý Yên. Từ năm 
2014, sau khi ly hôn Lý Á Bằng, Vương Phi tái hợp 
với người yêu cũ, Tạ Đình Phong. Hai nghệ sĩ lựa 
chọn cuộc sống đơn giản và “nói thật ít”.

Trái với xuất thân từ một gia đình gia giáo, luôn 
được ép buộc vào những khuôn khổ, Vương Phi lại 
sở hữu tâm hồn phóng khoáng và nổi loạn. Vẻ 
ngoài lạnh lùng, giọng ca trong veo và một cá tính 
mạnh mẽ của Vương Phi từng khiến vô số sao nam 
đeo đuổi miệt mài.

Tái hợp Tạ Đình Phong sau nhiều năm chia cách, 
Vương Phi bị chỉ trích vì bỏ rơi con cái, để mặc 
chồng cũ Lý Á Bằng một mình nuôi dạy con gái Lý 
Yên. Tạ Đình Phong cũng nhận những lời chê trách 
tương tự khi bị cho rằng mải mê yêu đương, bỏ rơi 
hai con trai cho vợ cũ, Trương Bá Chi, chăm sóc.

Bất chấp những lời dị nghị về tuổi tác, về mối quan 
hệ của họ với những người cũ, Tạ Đình Phong và 
Vương Phi vẫn ở bên nhau từ năm 2014 đến nay. 
Họ thường bị chụp ảnh đi ăn, đi du lịch cùng nhau. 
Lần cuối cùng cặp đôi bị phát hiện xuất hiện bên 
nhau là từ tháng 8/2021.

Ngày 23/12, trang Sohu đã đăng tải khoảnh khắc 
Vương Phi bị người qua đường bắt gặp đang đi dạo 
chơi ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Diva 52 tuổi xuất 
hiện với phong thái trẻ trung bên hai chàng trai trẻ.

Người tình của Tạ Đình Phong mặc một chiếc áo 
dạ màu cam, đeo khẩu trang và đội mũ che kín gần 
hết gương mặt. Hai người bạn khác phái kém tuổi 
luôn đứng gần Vương Phi và tỏ ra ân cần với thiên 
hậu.

Đây là lần hiếm hoi Vương Phi lộ diện giữa tin đồn 
cô và tình trẻ - Tạ Đình Phong chia tay. Trong hai 
năm qua, Vương Phi hầu như không có đăng tải 
mới trên trang cá nhân, ít xuất hiện tại các sự kiện. 
Giới săn tin cũng hiếm khi chụp được ảnh “thiên 
hậu” xuống phố.

Lần mới nhất “thiên hậu” nhận lời tham gia trình 
diễn là trong chương trình mừng Tết Trung thu của 
đài CCTV (Trung Quốc) từ tháng 8 vừa rồi. Bạn 
trai của cô - Tạ Đình Phong cũng làm khách trong 
chương trình này và dành ánh nhìn yêu thương, 
ngưỡng mộ cho Vương Phi khi cô trình diễn trên 
sân khấu.

Theo trang Sohu, Vương Phi từng nhận trả lời 
phỏng vấn của giới truyền thông “Nếu có một ngày 
Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gương vỡ lại 
lành, muốn tái hôn, cô có can thiệp không?”.

Trước câu hỏi nhạy cảm, nữ ca sĩ trả lời: “Nếu thật 
sự có ngày đó, tôi sẽ lựa chọn buông tay, bởi vì sự 
việc đi đến bước đường này cũng chứng minh cho 
việc duyên giữa tôi và Tạ Đình Phong đã hết. Nếu 
anh ấy không còn yêu tôi, tôi chẳng việc gì phải 
cưỡng cầu”.

Vương Phi tiết lộ với bạn bè rằng, Tạ Đình Phong 
từng cầu hôn cô nhưng cô từ chối bởi “thiên hậu” 
thích cuộc sống tự do, không ràng buộc sau hai 
cuộc hôn nhân thất bại. “Hôn nhân chỉ mang tính 
hình thức, tôi cảm thấy như hiện tại là hạnh phúc 
rồi, rất tự do”, giọng ca nổi tiếng nói.

Quan điểm “yêu không ràng buộc” của Vương Phi 
cũng lan tỏa tới người bạn trai kém tuổi. Tháng 9 
vừa rồi, khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, Tạ 
Đình Phong tuyên bố, anh sẽ không tái hôn sau 
cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi. 

Ở tuổi 52, Vương Phi không còn bận rộn theo đuổi 
các show diễn, góp mặt tại các sự kiện để tăng thu 
nhập, cô dành thời gian để tìm hiểu Phật pháp, đi du 
lịch, gặp gỡ bạn bè, chơi đùa cùng hai cô con gái.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải những hình ảnh 
mộc mạc cận mặt. Dù không còn trẻ về tuổi tác 
nhưng Vương Phi vẫn bảo trì được nhan sắc trong 
veo, sự ma mị vốn có và sức hút mạnh mẽ với 
người khác giới.

                                                       Nguyễn Hương

Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời 
kể chuyện nhà 13 người con: 
Không được học mẫu giáo, 15 
tuổi đã đóng phim để trả học phí 
cho em

Vì có quá đông anh chị em nên mỹ nhân Mặt 
Trăng Ôm Mặt Trời đã phải chịu không ít 
thiệt thòi.

Gia đình, anh chị em của các diễn viên, ca sĩ nổi 
tiếng được dân tình quan tâm không kém gì các 
sao. Thông thường, các sao chỉ có một vài anh chị 
em, thế nhưng nữ diễn viên Nam Bo Ra đã khiến 
dân tình sốc nặng khi tiết lộ cô là con đầu của 1 gia 
đình có 13 anh chị em.

Nam Bo Ra cho biết cô sinh năm 1989, em út sinh 
năm 2008. Gia đình nữ diễn viên có tổng cộng 8 
con trai và 5 con gái. Việc là con lớn trong 1 gia 
đình đông con đã mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời 
khiến phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cô cũng có 
những trải nghiệm người khác không có được. Nữ 
diễn viên đã tâm sự về câu chuyện của bản thân trên 
chương trình Sikker Heo Young Mans Alumni 
Journey số phát sóng mới nhất.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nam Bo Ra đã giúp bố mẹ 
trông các em, nhờ ệm “bỉm sữa” đó cô có kinh nghi  
đ Đầy mình. ến nay, bạn bè đã ở tuổi kết hôn thường 
xuyên hỏi nữ diễn viên những kinh nghiệm chăm 
sóc em bé.

Nhưng cũng vì có quá đông anh chị em mà Nam Bo 
Ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mỹ nhân Mặt 
Trăng Ôm Mặt Trời không được đi học mẫu giáo, 
phải đi học lớp 1 luôn. Nam Bo Ra cũng không 
được đi học thêm do tình hình tài chính gia đình 
quá khó khăn. Cô đã trở thành diễn viên từ mới 15 
tuổi, và dùng số tiền thù lao kiếm được để phụ giúp 
bố mẹ, trả học phí cho các em.

Trước tâm sự của Nam Bo Ra, MC Heo Young 
Man lên tiếng động viên cô: “Mẹ và bố chắc hẳn rất 
yên tâm về em. Nhưng em cũng đã phải trải qua 
những khó khăn mà bạn cùng lứa không biết 
được”. Nữ diễn viên rơm rớm nước mắt nhưng 
cũng đã nhanh chóng đáp lại: “Nhưng bây giờ các 
em đã lớn nên em cảm thấy đang được sống cuộc 
đời riêng rồi. Những lúc không có lịch trình, em sẽ 
đến cửa hàng của bố mẹ để phụ giúp. Nhà em có 
đến 15 cái sinh nhật quanh năm, và mùa tốt nghiệp 
vào tháng Một, tháng Hai thì bận rộn vô cùng”.

Chia sẻ của Nam Bo Ra khiến khán giả không khỏi 
bất ngờ. Có gương mặt trẻ thơ là thế nhưng hóa ra 
nữ diễn viên đã phải sớm cùng bố mẹ lo toan cho 
gia đình. Nhiều khán giả đồng cảm với Nam Bo Ra 
và chúc gia đình cô sẽ luôn hạnh phúc.

                                                                    An Chi

Junho (2PM) và Lee Se Young 
diễn hăng đến mức suýt biến 
'The Red Sleeve' thành phim 
19+ 

Mới đây, cặp đôi diễn viên Junho và Lee 
Se Young của The Red Sleeve đã xuất 
hiện với tư cách DJ đặc biệt trong 

chương trình radio của đài MBC. Cả hai đã cùng 
chia sẻ những kỷ niệm thú vị trong quá trình đóng 
phim.

Ngày 28/12, Junho và Lee Se Young đã tham gia 
chương trình radio Noon Song Of Hope với tư cách 
DJ đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cặp đôi đình đám 
của The Red Sleeve giao lưu với khán giả kể từ khi 
bộ phim chính thức đóng máy. Trong suốt chương 
trình, cả hai đã chia sẻ những câu chuyện hậu 
trường thú vị và trả lời câu hỏi của người hâm mộ.

Junho và Lee Se Young nhớ lại cảnh hôn đầu tiên 

của hai người trong phim. Junho nhận xét: “Chúng 
tôi đang trở nên thân thiết và tự nhiên họ yêu cầu 
chúng tôi hôn nhau trong tập 14”. Lee Se Young 
cũng tán thành với ý kiến của bạn diễn: “Thông 
thường, cảnh hôn sẽ diễn ra ở đầu hoặc giữa phim 
nhưng vì cảnh đó không xuất hiện sớm trong kịch 
bản nên tôi đã nghĩ rằng chúng tôi không có cảnh 
hôn”. Junho sau đó tiết lộ: “Chính xác, tôi nghĩ 
rằng sẽ không có cảnh hôn, vậy nên khi cảnh đó 
diễn ra một cách đột ngột, chúng tôi đã rất khó xử”.

Tiếp theo, cả hai đã trả lời câu hỏi của khán giả về 
cảnh giường chiếu mà Lee Se Young đã tiết lộ 
trước đó. Nữ diễn viên bày tỏ mình không thể hé lộ 
quá nhiều thông tin về cảnh quay nhưng đã chia sẻ 
cho khán giả một thông tin thú vị: “Khi chúng tôi 
vẫn chưa hoàn thành cảnh quay thì đạo diễn đã hô 
cắt rồi. Anh ấy đột ngột yêu cầu chúng tôi dừng lại 
và hủy bỏ mọi thứ sau đó”. 

Junho tiếp lời bạn diễn: “Vì vậy, cảnh đó hơi khác 
với những gì diễn ra trong kịch bản. Thực ra, chúng 
tôi đã làm theo đúng những gì kịch bản viết nhưng 
chính đạo diễn đã nói như vậy là hơi quá. Chúng tôi 
đã phải quay lại cảnh đó. Tiết lộ như vậy đã đủ gây 
tò mò chưa”. Lee Se Young sau đó đã bật cười: 
“Suýt chút nữa thì The Red Sleeve đã biến thành bộ 
phim 19+”.

The Red Sleeve là bộ phim được chuyển thể dựa 
trên cuốn tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim kể về câu 
chuyện tình giữa Hoàng đế cao quý Lee San 
(Junho) và cô cung nữ Seong Deok Im (Lee Se 
Young). Phim hiện đang được công chiếu vào các 
ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh MBC.

                                                                Linh Trần

Trịnh Gia Dĩnh: 'Vợ tôi đẹp nhất 
lịch sử Hoa hậu Hong Kong'

Tài tử TVB Trịnh Gia Dĩnh không ngại dành 
những lời khen cho Trần Khải Lâm - bà xã 
kém anh tới 22 tuổi.

Sáng 27/12, truyền thông Hong Kong đăng tải bài 
phỏng vấn nam tài tử Trịnh Gia Dĩnh. Tại đây, anh 
trải lòng về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp trong 
suốt thời gian qua.

Bước sang tuổi 52, Trịnh Gia Dĩnh vẫn được khen 
sở hữu ngoại hình đẹp trai, trẻ trung hơn rất nhiều 
so với tuổi thật.

Vài năm trở lại đây, Trịnh Gia Dĩnh tập trung cho 

điện ảnh và ngày càng ít tham gia phim truyền 
hình. Tuy nhiên vào năm ngoái, anh đã tham gia 
phim truyền hình TVB Bác Sĩ Nhi Khoa sau 5 năm 
rời nhà đài.

Bộ phim đã gây được tiếng vang và rất ăn khách 
khi phát sóng. Nói về kỹ năng diễn xuất, Trịnh Gia 
Dĩnh nói anh chỉ nghiên cứu kỹ kịch bản và diễn 
theo cảm xúc nhân vật.

“Bốn năm qua tôi đóng phim nhưng vẫn chưa có 
vai diễn nào gây được ấn tượng với khán giả. Thực 
sự tôi phải tiếp tục cố gắng, mong rằng trước khi 
nghỉ hưu sẽ có một kiệt tác”, tài tử chia sẻ.

Cuộc sống riêng tư của anh và bà xã hoa hậu Trần 
Khải Lâm cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ 
phía công chúng. Anh lớn hơn vợ tới 22 tuổi và có 
con ở tuổi 50.

Khi được hỏi có hối hận vì kết hôn muộn hay 
không, Trịnh Gia Dĩnh thẳng thắn bày tỏ không hề 
hối hận về cuộc hôn nhân muộn màng.

Anh nói: “Vợ kém tôi 22 tuổi, còn con trai kém tôi 
50 tuổi, tôi cũng không có cách nào thay đổi được. 
Cuộc sống mỗi người mỗi khác, giờ là lúc tôi hạnh 
phúc nhất, theo sự sắp đặt, có lẽ tôi phải ra đi trước, 
tôi sẽ lo lắng chu toàn cho gia đình đến lúc đó”.

Cuối cùng, khi nhắc đến bà xã, Trịnh Gia Dĩnh 
khen cô là một người chu đáo, luôn đặt gia đình lên 
hàng đầu. Tài tử cũng dành lời khen có cánh cho 
vợ: “Cô ấy chắc chắn là người thông minh và xinh 
đẹp nhất trong lịch sử của Hoa hậu Hong Kong”.

Trịnh Gia Dĩnh sinh năm 1969, là một trong những 
tài tử nổi tiếng của đài TVB. Tên tuổi anh gắn liền 
với nhiều tác phẩm như Bộ Bộ Kinh Tâm, Thu 
Cẩn, Đội Chống Tham Nhũng…

Trong khi đó, bà xã anh là Hoa hậu Hong Kong 
2013 Trần Khải Lâm, kém chồng 22 tuổi. Cô xuất 
thân từ một gia đình giàu có và được mệnh danh 
“Tiểu Lý Gia Hân” với vẻ ngoài nổi bật, sang 
trọng.

Năm 2018, cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa tại Bali 
với chi phí ước tính hơn 1 triệu USD. Sau khi kết 
hôn, Trần Khải Lâm sinh 2 con trai cho ông xã, cô 
cũng tạm dừng hoạt động nghệ thuật để ở nhà chăm 
con.

                                                       Nguyễn Hương
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Một năm lao đao vì tranh cãi ở 
showbiz Hàn

Năm qua, nhiều thần tượng Kpop bị chỉ trích 
vì vướng ồn ào. Soojin thậm chí bị đuổi 
khỏi nhóm (G)I-DLE, Lucas phải tạm 

dừng hoạt động nhiều tháng.

Năm 2021, fan Kpop chứng kiến hàng loạt tin tức 
tiêu cực, từ những tranh cãi bạo lực học đường tới 
ồn ào “bắt cá nhiều tay”. Tuy nhiên, trong 12 tháng 
đã trôi qua, ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc 
cũng đạt những dấu mốc mới. Một trong những 
thành tích đáng ăn mừng nhất chính là việc lượng 
album bán ra của các nhóm nhạc tăng vượt bậc.

Dispatch đưa tin G-Dragon và Jennie hẹn hò 
nhưng YG Entertainment từ chối trả lời

Tin tức hẹn hò và thông báo kết hôn

Tháng 2, Dispatch đưa tin Big Bang G-Dragon và 
BlackPink Jennie đã yêu nhau được một năm. Tin 
tức hẹn hò này có lẽ là một trong những chủ đề gây 
sốc nhất trong năm 2021. Tuy nhiên, công ty quản 
lý của hai nghệ sĩ là YG Entertainment chưa xác 
nhận tin tức nên việc Jennie và G-Dragon có thực 
sự hẹn hò hay không đến nay vẫn là bí ẩn với người 
hâm mộ.

Một tin tức hẹn hò bất ngờ khác xuất hiện vào năm 
2021 liên quan đến Red Velvet Joy và Crush. 
Tháng 8, Sports Chosun đưa tin hai ngôi sao quen 
biết qua dự án âm nhạc Mayday và hẹn hò sau đó. 
Họ thường dắt thú cưng đi dạo và có nhiều sở thích 
chung. Sau đó, cả Joy và Crush đều viết thư tay để 
gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Đột ngột thông báo kết hôn và sinh con dường như 
đang là xu hướng ở thị trường Kpop. Cả Bobby - 
thành viên nhóm iKON - và Chansung (2PM) đều 
đột ngột xác nhận lên chức cha dù trước đó họ 
không hề tiết lộ việc hẹn hò.

Bởi vậy, thông báo kết hôn của iKON Bobby đã 
gây chấn động làng nhạc vào tháng 8. Nam rapper 
tuyên bố đã hứa hôn với bạn gái không phải người 
nổi tiếng. Một tháng sau đó, họ chào đón con đầu 
lòng.

Một thông báo kết hôn khác khiến người hâm mộ 
bất ngờ đến từ Chansung - em út nhóm 2PM. Giữa 
tháng 12, nam ca sĩ tiết lộ dự định kết hôn với bạn 

gái ngoài ngành và họ cũng sắp lên chức ba mẹ. 
Cùng ngày, Chansung thông báo rằng rời JYP 
Entertainment sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 
1/2022. Chansung là thành viên thứ hai của 2PM, 
sau Taecyeon rời JYP Entertainment. Tuy nhiên, 
nam ca sĩ khẳng định anh vẫn là thành viên của 
2PM.

Một tháng trước đó, SM Entertainment xác nhận 
thành viên nhóm EXO là Chen và vợ chuẩn bị chào 
đón con thứ hai. Hai người có con đầu lòng vào 
tháng 4/2020 sau khoảng 3 tháng kết hôn.

Thành viên nhóm Big Bang, Taeyang cũng đón con 
đầu lòng với bà xã Min Hyo Rin vào đầu tháng 12. 
YG Entertainment thông báo nữ diễn viên đã sinh 
một cậu con trai khỏe mạnh.

Những cặp đôi nổi tiếng chia tay

Tháng 5, TV Daily đưa tin Jeong Jinwoon và 
Kyungri kết thúc mối quan hệ tình cảm sau khoảng 
4 năm hẹn hò. Thông tin sau đó được xác nhận bởi 
các công ty quản lý. Lý do hai nghệ sĩ đường ai nấy 
đi là lịch trình bận rộn.

Hai tháng sau, người hâm mộ Kpop tiếp tục nhận 
tin tức Momo và Heechul chia tay từ tờ Star Today. 
Momo hoạt động trong nhóm nhạc TWICE, kém 
bạn trai cũ 13 tuổi. Họ công khai mối quan hệ vào 
tháng 1/2020. Khi tin tức hai ngôi sao chia tay được 
báo chí đăng tải, công ty quản lý của họ là SM 
Entertainment và JYP Entertainment từ chối tiết lộ 
lý do.

Hàng loạt tranh cãi khiến Kpop lao đao

2021 là năm ngành âm nhạc nói riêng và showbiz 
Hàn Quốc nói chung lao đao bởi những cáo buộc 
bạo lực học đường. Rất nhiều ngôi sao bị vạch trần 
quá khứ bắt nạt bạn bè. Nhiều người trong số họ đã 
phải trả giá vì chuyện quá khứ. Soojin - thậm chí 
rời nhóm nhạc (G)I-DLE sau khi bị tố từng hút 
thuốc, mặc trang phục không phù hợp với độ tuổi 
và bắt nạt bạn học, trong đó có nữ diễn viên Seo 
Shin Ae.

Giữa làn sóng vạch trần chuyện bạo lực nổ ra suốt 
những tháng đầu năm ở Hàn Quốc, nhóm nhạc 
April cũng bị gọi tên. Vào tháng 3, một tài khoản ẩn 
danh đăng bài viết với tiêu đề: “Tất cả thành viên 
của April đều là thủ phạm”. Bài viết tố tất cả thành 
viên April bắt nạt Hyunjoo từ khi cô còn là thực tập 
sinh.

Hai bên đang tiến hành thủ tục pháp lý nhưng vụ 
việc khiến các thành viên của April bị tẩy chay. 
Thành viên Naeun thậm chí rút khỏi nhiều quảng 
cáo và dự án phim Taxi Driver vì vụ ồn ào.

Thành viên Hyunjin của Stray Kids cũng bị lôi vào 
cuộc tranh cãi bắt nạt hồi tháng 2. Một số cư dân 
mạng giấu tên cáo buộc nam thần tượng có hành vi 
bạo lực học đường và lạm dụng bằng lời nói khi 
còn học cấp hai.

Hyunjin sau đó đích thân gặp những người tố cáo 
và xin lỗi họ. Tuy nhiên, công ty JYP 

Entertainment cho biết không thể xác nhận liệu 
những lời tuyên bố trên mạng xã hội về Hyunjin có 
đúng sự thật hay không vì ký ức của họ về thời gian 
đó hoàn toàn khác nhau. Tình huống tương tự xảy 
ra với Mingyu (Seventeen). Anh đến gặp, xin lỗi 
người tố cáo nhưng không thể xác minh sự thật vì 
chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước.

Nhiều ca sĩ khác như HyunA, Lia (ITZY), Kihyun 
(Monsta), Sunwoo (The Boyz)… cũng bị tố có 
hành vi bạo lực học đường nhưng họ nhanh chóng 
phủ nhận.

Tháng 8, một cư dân mạng tự xưng là bạn gái cũ 
của Lucas đã chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội và 
cáo buộc thần tượng có thói trăng hoa, đào mỏ. 
Nhiều tài khoản khác sau đó đưa ra thông tin tương 
tự về thành viên nhóm NCT. Nam ca sĩ sinh năm 
1999 viết thư tay xin lỗi và thừa nhận các cáo buộc.

Vụ việc khiến Lucas phải tạm dừng hoạt động từ 
tháng 8. Đến hiện tại, SM Entertainment chưa đưa 
ra thông tin mới về trường hợp của Lucas.

Sự tan rã của những nhóm nhạc nữ nổi tiếng

Cùng những tin đồn hẹn hò, tranh cãi và thông báo 
kết hôn, 2021 cũng là năm đầy rẫy sự tan rã đáng 
tiếc của một số nhóm nhạc thần tượng. Một trong 
những tin tức gây sốc nhất là sự tan rã của Gfriend.

GFriend vốn là nhóm nhạc nữ nổi tiếng, hoạt động 
hiệu quả. Do đó việc nhóm đột ngột thông báo tan 
rã vào tháng 5 khiến người hâm mộ bàng hoàng. 
Đáng nói trước ngày tan rã, các thành viên GFriend 
vẫn hoạt động bình thường và không có bất kỳ dấu 
hiệu nào cho thấy sự “tan đàn xẻ nghé”.

BTS thu về 33,3 triệu USD nhờ 4 đêm nhạc

Sự tan rã của Lovelyz vào tháng 11 cũng là điều 
đáng tiếc với fan Kpop. Tờ WikiTree trích dẫn 
thông tin từ phóng viên Lee Jin Ho, các thành viên 
Lovelyz và công ty quản lý Woollim 
Entertainment vốn đã thảo luận về việc gia hạn hợp 
đồng. Một số thành viên muốn tiếp tục đồng hành 
cùng công ty và ngay cả khi không có đủ 8 người, 
họ vẫn mong được hoạt động như một nhóm.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất album cuối 
cùng, Lovelyz và Woollim Entertainment nảy sinh 
mâu thuẫn. Do đó, một số thành viên từng muốn ở 
lại công ty cũng quyết định rời đi sau khi hết hạn 
hợp đồng.

Với trường hợp của IZ*ONE, nhiều người hâm mộ 
không muốn các thành viên chia tay nhau vì họ đã 
tạo dựng được tên tuổi như một trong những nhóm 

nhạc Kpop hàng đầu. Tuy nhiên, việc IZ*ONE tan 
rã là không tránh khỏi bởi họ chỉ là nhóm nhạc dự 
án, được thành lập từ show sống còn.

Chuỗi concert cháy vé của BTS tại Los Angeles

Mặc dù có nhiều tin tức xấu trong 12 tháng qua, 
2021 vẫn là năm đáng nhớ với fan Kpop, đặc biệt 
người hâm mộ của BTS. Nhóm nhạc tiếp tục khẳng 
định vị thế ngôi sao quốc tế với hàng loạt kỷ lục 
mới. Một trong số đó là các đêm nhạc cháy vé tại 
LA. Nhóm nhạc thu về khoảng 33,3 triệu USD sau 
khi bán được hơn 214.000 vé.

Theo Billboard, Permission to Dance on Stage đạt 
doanh thu cao nhất trong số các buổi biểu diễn 
được tổ chức tại một địa điểm duy nhất kể từ năm 
2012. Kỷ lục trước đó thuộc về Roger Waters với 
38 triệu USD qua 9 buổi biểu diễn tại Estadio River 
Plate, Buenos Aires, Argentina.

NCT Dream, Stray Kids và nhiều nhóm nhạc 
Kpop bán được hàng triệu album

Trong khi các đêm nhạc, sự kiện bị hủy bỏ vì dịch 
Covid-19 khiến doanh thu của Kpop giảm nghiêm 
trọng thì lượng album bán ra của các nhóm nhạc 
tăng vọt.

Theo The Korea Times, lượng album bán ra của 
thần tượng Kpop đang ở mức tăng mạnh nhất trong 
một thập kỷ qua. 43 triệu bản album Kpop được 
bán trong 9 tháng đầu năm. Giữa tháng 9, Forbes 
đưa tin CD single Butter của BTS bán được hơn 
2,64 triệu bản chỉ tính riêng tại Hàn Quốc.

Full album thứ hai của nhóm nhạc nam Stray Kids 
mang tên Noeasy gần đây đã trở thành sản phẩm 
đạt triệu bản đầu tiên từ JYP Entertainment. Album 
đã bán được hơn 1,22 triệu bản tính đến cuối tháng 
9, theo dữ liệu từ Gaon Chart.

Theo Korea Joongang Daily, album Your Choice 
phát hành vào tháng 6 của Seventeen đã bán được 
hơn 1,14 triệu bản trong vòng 4 ngày kể từ khi phát 
hành. Đây là album bán được triệu bản thứ 4 liên 
tiếp của nhóm nhạc.

                                                               Minh Hạo

Mạc Thiếu Thông - Tài tử phụ 
bạc Hồng Hân, chối bỏ con ruột 
và quả báo tuổi xế chiều

Mạc Thiếu Thông từng giống như rất 
nhiều nghệ sĩ đình đám Hong Kong thập 
niên 80-90, là ngôi sao được nhiều 

người yêu thích.

Sự nghiệp của nam tài tử từng sánh ngang hàng với 
những cái tên như Chung Tử Đơn, Lý Liên Kiệt… 
Đáng tiếc, ở tuổi xế chiều, Mạc Thiếu Thông 
không còn được yêu mến như xưa.

Sinh năm 1962 tại Hong Kong, Mạc Thiếu Thông 
may mắn so với nhiều đồng nghiệp. Năm 18 tuổi, 
anh đã được ký hợp đồng dưới trướng tập đoàn 
Thiệu Thị (chính là đài TVB bây giờ). Năm 1982, 

nhờ vai diễn Võ lâm thánh hỏa lệnh, anh ẵm giải 
Diễn viên mới xuất sắc tại Kim Tượng Hong Kong 
lần thứ 3.

Năm 1992, Mạc Thiếu Thông hợp tác cùng Lý Liên 
Kiệt, Quan Chi Lâm, Chân Tử Đan trong Hoàng 
Phi Hồng 2: Nam nhi tự cường. Ngoài nam chính 
Lý Liên Kiệt, Mạc Thiếu Thông được chú ý hơn cả 
Chân Tử Đan lúc bấy giờ. Cũng trong năm đó, anh 
giành giải Kim Mã Đài Loan ở hạng mục Nam diễn 
viên phụ xuất sắc.

Từ năm 1992 đến năm 2011, Mạc Thiếu Thông góp 
mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như 
Binh pháp Tôn Tử chiến quốc - đảm nhận vai quân 
sự gia Tôn Tẫn, Đại túy hiệp, Thiên hạ kỳ mưu, 
Hoàng Phi Hồng: Ngũ đại đệ tử. Ngoài ngoại hình 
ấn tượng, nam diễn viên còn được mệnh danh là 
ngôi sao phim kungfu nhờ những pha biểu diễn võ 
thuật đẹp mắt. Không chỉ thành công trên lĩnh vực 
đóng phim, Mạc Thiếu Thông còn lấn sân sang lĩnh 
vực ca hát. Anh từng ra mắt 5 album ca nhạc thu hút 
lượng fan không hề nhỏ tại làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 1997, Mạc Thiếu Thông và Hồng Hân gặp 
nhau trên phim trường Bí mật tường hạt phủ. Hai 
năm sau, nữ diễn viên mang thai, sinh ra một cậu bé 
kháu khỉnh. Thế nhưng Mạc Thiếu Thông nhất 
mực khẳng định đó không phải con mình và chia 
tay bạn gái. Hồng Hân không khỏi oán hận nam tài 
tử tuy nhiên cô vẫn để con trai theo họ bố. Cậu bé 
Mạc Cao Liêm càng lớn càng giống bố nhưng Mạc 
Thiếu Thông vẫn nhất quyết không chịu nhận con. 
Cách hành xử của nam diễn viên đã khiến công 
chúng “ném đá” và đó cũng là nguyên nhân dẫn 
đến việc anh dần hết thời.

Năm 2011, Mạc Thiếu Thông bị bắt tại nhà riêng ở 
quận Triều Dương vì bị phát hiện hút ma túy. Anh 
khai rằng mình không nghiện ma túy, chỉ là nể tình 
bạn bè nên hút thử hai hơi. Những hình ảnh nam 
diễn viên khi bị bắt và tại sở cảnh sát được công bố 
rộng rãi. Họ Mạc bị 14 ngày tạm giam vì hành vi sử 
dụng chất cấm. Ngay sau khi về Hong Kong, Mạc 
Thiếu Thông đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. 
Anh bày tỏ hy vọng được khán giả tha thứ. “Tôi 
hiểu mình đã sai lầm và không có gì bao biện. Tôi 
chỉ hy vọng khán giả tha thứ và tiếp tục đón nhận 
tôi trong các vai diễn mới”, anh chia sẻ.

Năm 2016, vợ Mạc Thiếu Thông là ca sĩ phòng trà 
Tôn Vân Linh đệ đơn ly hôn lên tòa án. Trong đơn, 
cô từ bỏ quyền nuôi con. Nam diễn viên cho biết, 

họ chia tay không phải vì người thứ ba, chủ yếu do 
tính cách không hợp. Nhưng có người cho rằng vì 
nam nghệ sĩ sa cơ, túng thiếu mới khiến cô vợ này 
bỏ ông ra đi. Mất vợ, mất sự nghiệp, Mạc Thiếu 
Thông sống cảnh ê chề.

Sau ly hôn, nam tài tử nhận quyền nuôi con. “Điều 
khiến tôi suy nghĩ lúc này là mẹ tôi muốn mang 
cháu về Hong Kong. Trong khi đó, công việc của 
tôi chủ yếu ở Bắc Kinh, lại không muốn xa con”, 
anh tâm sự. Khi nói về những đổ vỡ hôn nhân do 
kinh tế sa sút, anh cười không trả lời. Nhiều người 
phỏng đoán Mạc Thiếu Thông hiện giờ có trách 
nhiệm với con cái cũng vì ân hận từng đối xử tệ bạc 
với Hồng Hân.

Ở tuổi 59, Mạc Thiếu Thông sống cuộc sống nghèo 
khó tại quê nhà. Nguyên nhân là các nhà sản xuất 
không mặn mà với tài tử tai tiếng. Họ đưa anh vào 
danh sách đen từ chối hợp tác. Từ năm 2012 đến 
năm 2015, anh góp mặt trong 2 phim truyền hình 
nhưng đều không tạo được dấu ấn. Mạc Thiếu 
Thông có lẽ không thể ngờ rằng ở tuổi trung niên, 
anh không còn được công chúng săn đón, tiền sinh 
hoạt phải chi tiêu tiết kiệm từng đồng.

Ngôi sao một thời quyết định về quê trồng chè. Anh 
đầu tư vào một đồi chè ở Vân Nam. Đặc biệt, ngoài 
việc sống bằng nghề trồng chè, Mạc Thiếu Thông 
còn ca hát kiếm tiền tại các tụ điểm quán bar hay 
trên đường phố. Người hâm mộ từng bất ngờ khi 
thấy anh xuất hiện tại các sự kiện nhỏ lẻ, kém chú ý. 
Theo đó, trên mạng xã hội từng chụp được hình ảnh 
Mạc Thiếu Thông tại một sự kiện bình dân với sân 
khấu đơn giản. Anh diện vest đen nhăn nhúm và 
trình diễn trên sân khấu. Phía dưới, chỉ có vài khán 
giả quay lại tiết mục của anh.

Nhiều người bày tỏ sự xót xa dành cho Mạc Thiếu 
Thông khi anh không còn giữ phong độ năm xưa, 
sự nghiệp tụt dốc và cuối cùng phải đi hát để kiếm 
sống. Một số người còn cho rằng nam nghệ sĩ trông 
đến thảm thương vì trang phục biểu diễn nhàu nát, 
cũ kỹ. Vài năm trước, từng có lần người ta chụp 
được hình ảnh Mạc Thiếu Thông biểu diễn tại các 
hộp đêm ở Trung Quốc. Tại đây, anh được giới 
thiệu là “ngôi sao phim cấp 3 Hong Kong”. Nam 
nghệ sĩ còn thoải mái ôm ấp những người hâm mộ 
lớn tuổi vì chiều lòng khách tại đây.

Theo lời của Mạc Thiếu Thông, anh sẵn sàng làm 
mọi việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Vì sau khi ly 
hôn phải một mình nuôi con nên gánh nặng kinh tế 
trên vai anh không hề nhẹ. Ở tuổi U60, Mạc Thiếu 
Thông vẫn phải kiếm từng đồng qua ngày. Sau hôn 
nhân đổ vỡ, nam tài tử cũng chưa có ý định kết hôn 
thêm lần nữa.

                                                       Nguyễn Hương
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Một năm lao đao vì tranh cãi ở 
showbiz Hàn

Năm qua, nhiều thần tượng Kpop bị chỉ trích 
vì vướng ồn ào. Soojin thậm chí bị đuổi 
khỏi nhóm (G)I-DLE, Lucas phải tạm 

dừng hoạt động nhiều tháng.

Năm 2021, fan Kpop chứng kiến hàng loạt tin tức 
tiêu cực, từ những tranh cãi bạo lực học đường tới 
ồn ào “bắt cá nhiều tay”. Tuy nhiên, trong 12 tháng 
đã trôi qua, ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc 
cũng đạt những dấu mốc mới. Một trong những 
thành tích đáng ăn mừng nhất chính là việc lượng 
album bán ra của các nhóm nhạc tăng vượt bậc.

Dispatch đưa tin G-Dragon và Jennie hẹn hò 
nhưng YG Entertainment từ chối trả lời

Tin tức hẹn hò và thông báo kết hôn

Tháng 2, Dispatch đưa tin Big Bang G-Dragon và 
BlackPink Jennie đã yêu nhau được một năm. Tin 
tức hẹn hò này có lẽ là một trong những chủ đề gây 
sốc nhất trong năm 2021. Tuy nhiên, công ty quản 
lý của hai nghệ sĩ là YG Entertainment chưa xác 
nhận tin tức nên việc Jennie và G-Dragon có thực 
sự hẹn hò hay không đến nay vẫn là bí ẩn với người 
hâm mộ.

Một tin tức hẹn hò bất ngờ khác xuất hiện vào năm 
2021 liên quan đến Red Velvet Joy và Crush. 
Tháng 8, Sports Chosun đưa tin hai ngôi sao quen 
biết qua dự án âm nhạc Mayday và hẹn hò sau đó. 
Họ thường dắt thú cưng đi dạo và có nhiều sở thích 
chung. Sau đó, cả Joy và Crush đều viết thư tay để 
gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Đột ngột thông báo kết hôn và sinh con dường như 
đang là xu hướng ở thị trường Kpop. Cả Bobby - 
thành viên nhóm iKON - và Chansung (2PM) đều 
đột ngột xác nhận lên chức cha dù trước đó họ 
không hề tiết lộ việc hẹn hò.

Bởi vậy, thông báo kết hôn của iKON Bobby đã 
gây chấn động làng nhạc vào tháng 8. Nam rapper 
tuyên bố đã hứa hôn với bạn gái không phải người 
nổi tiếng. Một tháng sau đó, họ chào đón con đầu 
lòng.

Một thông báo kết hôn khác khiến người hâm mộ 
bất ngờ đến từ Chansung - em út nhóm 2PM. Giữa 
tháng 12, nam ca sĩ tiết lộ dự định kết hôn với bạn 

gái ngoài ngành và họ cũng sắp lên chức ba mẹ. 
Cùng ngày, Chansung thông báo rằng rời JYP 
Entertainment sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 
1/2022. Chansung là thành viên thứ hai của 2PM, 
sau Taecyeon rời JYP Entertainment. Tuy nhiên, 
nam ca sĩ khẳng định anh vẫn là thành viên của 
2PM.

Một tháng trước đó, SM Entertainment xác nhận 
thành viên nhóm EXO là Chen và vợ chuẩn bị chào 
đón con thứ hai. Hai người có con đầu lòng vào 
tháng 4/2020 sau khoảng 3 tháng kết hôn.

Thành viên nhóm Big Bang, Taeyang cũng đón con 
đầu lòng với bà xã Min Hyo Rin vào đầu tháng 12. 
YG Entertainment thông báo nữ diễn viên đã sinh 
một cậu con trai khỏe mạnh.

Những cặp đôi nổi tiếng chia tay

Tháng 5, TV Daily đưa tin Jeong Jinwoon và 
Kyungri kết thúc mối quan hệ tình cảm sau khoảng 
4 năm hẹn hò. Thông tin sau đó được xác nhận bởi 
các công ty quản lý. Lý do hai nghệ sĩ đường ai nấy 
đi là lịch trình bận rộn.

Hai tháng sau, người hâm mộ Kpop tiếp tục nhận 
tin tức Momo và Heechul chia tay từ tờ Star Today. 
Momo hoạt động trong nhóm nhạc TWICE, kém 
bạn trai cũ 13 tuổi. Họ công khai mối quan hệ vào 
tháng 1/2020. Khi tin tức hai ngôi sao chia tay được 
báo chí đăng tải, công ty quản lý của họ là SM 
Entertainment và JYP Entertainment từ chối tiết lộ 
lý do.

Hàng loạt tranh cãi khiến Kpop lao đao

2021 là năm ngành âm nhạc nói riêng và showbiz 
Hàn Quốc nói chung lao đao bởi những cáo buộc 
bạo lực học đường. Rất nhiều ngôi sao bị vạch trần 
quá khứ bắt nạt bạn bè. Nhiều người trong số họ đã 
phải trả giá vì chuyện quá khứ. Soojin - thậm chí 
rời nhóm nhạc (G)I-DLE sau khi bị tố từng hút 
thuốc, mặc trang phục không phù hợp với độ tuổi 
và bắt nạt bạn học, trong đó có nữ diễn viên Seo 
Shin Ae.

Giữa làn sóng vạch trần chuyện bạo lực nổ ra suốt 
những tháng đầu năm ở Hàn Quốc, nhóm nhạc 
April cũng bị gọi tên. Vào tháng 3, một tài khoản ẩn 
danh đăng bài viết với tiêu đề: “Tất cả thành viên 
của April đều là thủ phạm”. Bài viết tố tất cả thành 
viên April bắt nạt Hyunjoo từ khi cô còn là thực tập 
sinh.

Hai bên đang tiến hành thủ tục pháp lý nhưng vụ 
việc khiến các thành viên của April bị tẩy chay. 
Thành viên Naeun thậm chí rút khỏi nhiều quảng 
cáo và dự án phim Taxi Driver vì vụ ồn ào.

Thành viên Hyunjin của Stray Kids cũng bị lôi vào 
cuộc tranh cãi bắt nạt hồi tháng 2. Một số cư dân 
mạng giấu tên cáo buộc nam thần tượng có hành vi 
bạo lực học đường và lạm dụng bằng lời nói khi 
còn học cấp hai.

Hyunjin sau đó đích thân gặp những người tố cáo 
và xin lỗi họ. Tuy nhiên, công ty JYP 

Entertainment cho biết không thể xác nhận liệu 
những lời tuyên bố trên mạng xã hội về Hyunjin có 
đúng sự thật hay không vì ký ức của họ về thời gian 
đó hoàn toàn khác nhau. Tình huống tương tự xảy 
ra với Mingyu (Seventeen). Anh đến gặp, xin lỗi 
người tố cáo nhưng không thể xác minh sự thật vì 
chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước.

Nhiều ca sĩ khác như HyunA, Lia (ITZY), Kihyun 
(Monsta), Sunwoo (The Boyz)… cũng bị tố có 
hành vi bạo lực học đường nhưng họ nhanh chóng 
phủ nhận.

Tháng 8, một cư dân mạng tự xưng là bạn gái cũ 
của Lucas đã chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội và 
cáo buộc thần tượng có thói trăng hoa, đào mỏ. 
Nhiều tài khoản khác sau đó đưa ra thông tin tương 
tự về thành viên nhóm NCT. Nam ca sĩ sinh năm 
1999 viết thư tay xin lỗi và thừa nhận các cáo buộc.

Vụ việc khiến Lucas phải tạm dừng hoạt động từ 
tháng 8. Đến hiện tại, SM Entertainment chưa đưa 
ra thông tin mới về trường hợp của Lucas.

Sự tan rã của những nhóm nhạc nữ nổi tiếng

Cùng những tin đồn hẹn hò, tranh cãi và thông báo 
kết hôn, 2021 cũng là năm đầy rẫy sự tan rã đáng 
tiếc của một số nhóm nhạc thần tượng. Một trong 
những tin tức gây sốc nhất là sự tan rã của Gfriend.

GFriend vốn là nhóm nhạc nữ nổi tiếng, hoạt động 
hiệu quả. Do đó việc nhóm đột ngột thông báo tan 
rã vào tháng 5 khiến người hâm mộ bàng hoàng. 
Đáng nói trước ngày tan rã, các thành viên GFriend 
vẫn hoạt động bình thường và không có bất kỳ dấu 
hiệu nào cho thấy sự “tan đàn xẻ nghé”.

BTS thu về 33,3 triệu USD nhờ 4 đêm nhạc

Sự tan rã của Lovelyz vào tháng 11 cũng là điều 
đáng tiếc với fan Kpop. Tờ WikiTree trích dẫn 
thông tin từ phóng viên Lee Jin Ho, các thành viên 
Lovelyz và công ty quản lý Woollim 
Entertainment vốn đã thảo luận về việc gia hạn hợp 
đồng. Một số thành viên muốn tiếp tục đồng hành 
cùng công ty và ngay cả khi không có đủ 8 người, 
họ vẫn mong được hoạt động như một nhóm.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất album cuối 
cùng, Lovelyz và Woollim Entertainment nảy sinh 
mâu thuẫn. Do đó, một số thành viên từng muốn ở 
lại công ty cũng quyết định rời đi sau khi hết hạn 
hợp đồng.

Với trường hợp của IZ*ONE, nhiều người hâm mộ 
không muốn các thành viên chia tay nhau vì họ đã 
tạo dựng được tên tuổi như một trong những nhóm 

nhạc Kpop hàng đầu. Tuy nhiên, việc IZ*ONE tan 
rã là không tránh khỏi bởi họ chỉ là nhóm nhạc dự 
án, được thành lập từ show sống còn.

Chuỗi concert cháy vé của BTS tại Los Angeles

Mặc dù có nhiều tin tức xấu trong 12 tháng qua, 
2021 vẫn là năm đáng nhớ với fan Kpop, đặc biệt 
người hâm mộ của BTS. Nhóm nhạc tiếp tục khẳng 
định vị thế ngôi sao quốc tế với hàng loạt kỷ lục 
mới. Một trong số đó là các đêm nhạc cháy vé tại 
LA. Nhóm nhạc thu về khoảng 33,3 triệu USD sau 
khi bán được hơn 214.000 vé.

Theo Billboard, Permission to Dance on Stage đạt 
doanh thu cao nhất trong số các buổi biểu diễn 
được tổ chức tại một địa điểm duy nhất kể từ năm 
2012. Kỷ lục trước đó thuộc về Roger Waters với 
38 triệu USD qua 9 buổi biểu diễn tại Estadio River 
Plate, Buenos Aires, Argentina.

NCT Dream, Stray Kids và nhiều nhóm nhạc 
Kpop bán được hàng triệu album

Trong khi các đêm nhạc, sự kiện bị hủy bỏ vì dịch 
Covid-19 khiến doanh thu của Kpop giảm nghiêm 
trọng thì lượng album bán ra của các nhóm nhạc 
tăng vọt.

Theo The Korea Times, lượng album bán ra của 
thần tượng Kpop đang ở mức tăng mạnh nhất trong 
một thập kỷ qua. 43 triệu bản album Kpop được 
bán trong 9 tháng đầu năm. Giữa tháng 9, Forbes 
đưa tin CD single Butter của BTS bán được hơn 
2,64 triệu bản chỉ tính riêng tại Hàn Quốc.

Full album thứ hai của nhóm nhạc nam Stray Kids 
mang tên Noeasy gần đây đã trở thành sản phẩm 
đạt triệu bản đầu tiên từ JYP Entertainment. Album 
đã bán được hơn 1,22 triệu bản tính đến cuối tháng 
9, theo dữ liệu từ Gaon Chart.

Theo Korea Joongang Daily, album Your Choice 
phát hành vào tháng 6 của Seventeen đã bán được 
hơn 1,14 triệu bản trong vòng 4 ngày kể từ khi phát 
hành. Đây là album bán được triệu bản thứ 4 liên 
tiếp của nhóm nhạc.

                                                               Minh Hạo

Mạc Thiếu Thông - Tài tử phụ 
bạc Hồng Hân, chối bỏ con ruột 
và quả báo tuổi xế chiều

Mạc Thiếu Thông từng giống như rất 
nhiều nghệ sĩ đình đám Hong Kong thập 
niên 80-90, là ngôi sao được nhiều 

người yêu thích.

Sự nghiệp của nam tài tử từng sánh ngang hàng với 
những cái tên như Chung Tử Đơn, Lý Liên Kiệt… 
Đáng tiếc, ở tuổi xế chiều, Mạc Thiếu Thông 
không còn được yêu mến như xưa.

Sinh năm 1962 tại Hong Kong, Mạc Thiếu Thông 
may mắn so với nhiều đồng nghiệp. Năm 18 tuổi, 
anh đã được ký hợp đồng dưới trướng tập đoàn 
Thiệu Thị (chính là đài TVB bây giờ). Năm 1982, 

nhờ vai diễn Võ lâm thánh hỏa lệnh, anh ẵm giải 
Diễn viên mới xuất sắc tại Kim Tượng Hong Kong 
lần thứ 3.

Năm 1992, Mạc Thiếu Thông hợp tác cùng Lý Liên 
Kiệt, Quan Chi Lâm, Chân Tử Đan trong Hoàng 
Phi Hồng 2: Nam nhi tự cường. Ngoài nam chính 
Lý Liên Kiệt, Mạc Thiếu Thông được chú ý hơn cả 
Chân Tử Đan lúc bấy giờ. Cũng trong năm đó, anh 
giành giải Kim Mã Đài Loan ở hạng mục Nam diễn 
viên phụ xuất sắc.

Từ năm 1992 đến năm 2011, Mạc Thiếu Thông góp 
mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như 
Binh pháp Tôn Tử chiến quốc - đảm nhận vai quân 
sự gia Tôn Tẫn, Đại túy hiệp, Thiên hạ kỳ mưu, 
Hoàng Phi Hồng: Ngũ đại đệ tử. Ngoài ngoại hình 
ấn tượng, nam diễn viên còn được mệnh danh là 
ngôi sao phim kungfu nhờ những pha biểu diễn võ 
thuật đẹp mắt. Không chỉ thành công trên lĩnh vực 
đóng phim, Mạc Thiếu Thông còn lấn sân sang lĩnh 
vực ca hát. Anh từng ra mắt 5 album ca nhạc thu hút 
lượng fan không hề nhỏ tại làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 1997, Mạc Thiếu Thông và Hồng Hân gặp 
nhau trên phim trường Bí mật tường hạt phủ. Hai 
năm sau, nữ diễn viên mang thai, sinh ra một cậu bé 
kháu khỉnh. Thế nhưng Mạc Thiếu Thông nhất 
mực khẳng định đó không phải con mình và chia 
tay bạn gái. Hồng Hân không khỏi oán hận nam tài 
tử tuy nhiên cô vẫn để con trai theo họ bố. Cậu bé 
Mạc Cao Liêm càng lớn càng giống bố nhưng Mạc 
Thiếu Thông vẫn nhất quyết không chịu nhận con. 
Cách hành xử của nam diễn viên đã khiến công 
chúng “ném đá” và đó cũng là nguyên nhân dẫn 
đến việc anh dần hết thời.

Năm 2011, Mạc Thiếu Thông bị bắt tại nhà riêng ở 
quận Triều Dương vì bị phát hiện hút ma túy. Anh 
khai rằng mình không nghiện ma túy, chỉ là nể tình 
bạn bè nên hút thử hai hơi. Những hình ảnh nam 
diễn viên khi bị bắt và tại sở cảnh sát được công bố 
rộng rãi. Họ Mạc bị 14 ngày tạm giam vì hành vi sử 
dụng chất cấm. Ngay sau khi về Hong Kong, Mạc 
Thiếu Thông đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. 
Anh bày tỏ hy vọng được khán giả tha thứ. “Tôi 
hiểu mình đã sai lầm và không có gì bao biện. Tôi 
chỉ hy vọng khán giả tha thứ và tiếp tục đón nhận 
tôi trong các vai diễn mới”, anh chia sẻ.

Năm 2016, vợ Mạc Thiếu Thông là ca sĩ phòng trà 
Tôn Vân Linh đệ đơn ly hôn lên tòa án. Trong đơn, 
cô từ bỏ quyền nuôi con. Nam diễn viên cho biết, 

họ chia tay không phải vì người thứ ba, chủ yếu do 
tính cách không hợp. Nhưng có người cho rằng vì 
nam nghệ sĩ sa cơ, túng thiếu mới khiến cô vợ này 
bỏ ông ra đi. Mất vợ, mất sự nghiệp, Mạc Thiếu 
Thông sống cảnh ê chề.

Sau ly hôn, nam tài tử nhận quyền nuôi con. “Điều 
khiến tôi suy nghĩ lúc này là mẹ tôi muốn mang 
cháu về Hong Kong. Trong khi đó, công việc của 
tôi chủ yếu ở Bắc Kinh, lại không muốn xa con”, 
anh tâm sự. Khi nói về những đổ vỡ hôn nhân do 
kinh tế sa sút, anh cười không trả lời. Nhiều người 
phỏng đoán Mạc Thiếu Thông hiện giờ có trách 
nhiệm với con cái cũng vì ân hận từng đối xử tệ bạc 
với Hồng Hân.

Ở tuổi 59, Mạc Thiếu Thông sống cuộc sống nghèo 
khó tại quê nhà. Nguyên nhân là các nhà sản xuất 
không mặn mà với tài tử tai tiếng. Họ đưa anh vào 
danh sách đen từ chối hợp tác. Từ năm 2012 đến 
năm 2015, anh góp mặt trong 2 phim truyền hình 
nhưng đều không tạo được dấu ấn. Mạc Thiếu 
Thông có lẽ không thể ngờ rằng ở tuổi trung niên, 
anh không còn được công chúng săn đón, tiền sinh 
hoạt phải chi tiêu tiết kiệm từng đồng.

Ngôi sao một thời quyết định về quê trồng chè. Anh 
đầu tư vào một đồi chè ở Vân Nam. Đặc biệt, ngoài 
việc sống bằng nghề trồng chè, Mạc Thiếu Thông 
còn ca hát kiếm tiền tại các tụ điểm quán bar hay 
trên đường phố. Người hâm mộ từng bất ngờ khi 
thấy anh xuất hiện tại các sự kiện nhỏ lẻ, kém chú ý. 
Theo đó, trên mạng xã hội từng chụp được hình ảnh 
Mạc Thiếu Thông tại một sự kiện bình dân với sân 
khấu đơn giản. Anh diện vest đen nhăn nhúm và 
trình diễn trên sân khấu. Phía dưới, chỉ có vài khán 
giả quay lại tiết mục của anh.

Nhiều người bày tỏ sự xót xa dành cho Mạc Thiếu 
Thông khi anh không còn giữ phong độ năm xưa, 
sự nghiệp tụt dốc và cuối cùng phải đi hát để kiếm 
sống. Một số người còn cho rằng nam nghệ sĩ trông 
đến thảm thương vì trang phục biểu diễn nhàu nát, 
cũ kỹ. Vài năm trước, từng có lần người ta chụp 
được hình ảnh Mạc Thiếu Thông biểu diễn tại các 
hộp đêm ở Trung Quốc. Tại đây, anh được giới 
thiệu là “ngôi sao phim cấp 3 Hong Kong”. Nam 
nghệ sĩ còn thoải mái ôm ấp những người hâm mộ 
lớn tuổi vì chiều lòng khách tại đây.

Theo lời của Mạc Thiếu Thông, anh sẵn sàng làm 
mọi việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Vì sau khi ly 
hôn phải một mình nuôi con nên gánh nặng kinh tế 
trên vai anh không hề nhẹ. Ở tuổi U60, Mạc Thiếu 
Thông vẫn phải kiếm từng đồng qua ngày. Sau hôn 
nhân đổ vỡ, nam tài tử cũng chưa có ý định kết hôn 
thêm lần nữa.

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

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

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

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

Gong Yoo và Lee Dong Wook 
cùng tái xuất: Ai sẽ giành chiến 
thắng?

Sau 5 năm thì cuối cùng mình đã được nhìn 
thấy sự trở lại của bộ đôi “thần chết” Lee 
Dong Wook và “yêu tinh” Gong Yoo. Tuy 

nhiên, hai người họ sẽ không cùng đứng chung 
khung hình mà thay vào đó cả Gong Yoo và Lee 
Dong Wook đều mang đến những tác phẩm riêng 
và cùng lên sóng chung một thời điểm, cụ thể là 
tháng 12. Liệu rằng trong cuộc đụng độ này, ai sẽ 
giành chiến thắng, cùng mình đưa ra những nhận 
định ban đầu nhé.

Lee Dong Wook

Nội dung phim: Mới lạ sẽ thắng phổ biến?

Vào ngày 17/12 vừa qua, Lee Dong Wook đã giới 
thiệu đến khán giả bộ phim Bad And Crazy. Đây là 
bộ phim xoay quanh hai nhân vật là Ryu Soo Yeol 
(Lee Dong Wook) và K (Wi Ha Joon). Họ trái 
ngược nhau về quan điểm và lẽ sống. Nếu như Soo 
Yeol là một người bất chấp tất cả về lợi ích thì K lại 
là người sống vì lẽ phải.

Còn về chú yêu tinh, vào ngày 24/12, nam diễn 
viên Gong Yoo sẽ mang đến bộ phim The Silent 
Sea xoay quanh một đội thám hiểm vũ trụ. Lấy bối 
cảnh trái đất bị sa mạc hóa, các thành viên đội thám 
hiểm có nhiệm vụ điều tra những bí mật trong một 
cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang.

Xét về nội dung, mình đánh giá cao cả hai tác 
phẩm. Với Bad And Crazy mang lại cho mình cảm 
giác hài hước, vui nhộn, dí dỏm. Còn The Silent 
Sea thì lại mang đến một màu sắc nghiêm túc, kịch 
tính. 

Tuy nhiên, xét về đề tài, mình có phần nghiêng về 
tác phẩm của Gong Yoo hơn vì cốt truyện xoay 
quanh vũ trụ hay thám hiểm khá là mới mẻ, nhất là 
trên điện ảnh cũng như truyền hình Hàn. 

Còn về tác phẩm với nội dung đấu đá nhau, bảo vệ 
công lý thì khá quen thuộc. Thậm chí trong năm 
2021, các bộ phim về đề tài này cũng được lên sóng 
khá nhiều và mình có thể kể đến như Vincenzo, 
Mouse, Voice 4, The Devil Judge,..Vì thế thật tình 
mà nói thì mình thật sự mong chờ tác phẩm của 

Gong Yoo nhiều hơn.

Bạn diễn: Kì cựu liệu có lép vế trước tân binh?

Nên đôi với Lee Dong Wook lần này không phải 
một mỹ nhân xinh đẹp mà là một nam thần rất được 
lòng khán giả trong năm nay - Wi Ha Joon. Với tài 
năng và tên tuổi được khẳng định trong năm 2021 
nên mình tin rằng việc anh chàng có màn kết hợp 
với Lee Dong Wook sẽ không có gì quá khó khăn. 

Bên cạnh đó, thông qua những bức hình của hai 
nam diễn viên và những đoạn teaser, mình thấy 
phản ứng hóa học ban đầu của bộ đôi tương đối tốt 
nên chắc hẳn hai anh chàng sẽ làm nên chuyện và 
có màn hợp tác ăn ý trong phim mới.

Còn về Gong Yoo, trong bộ phim mới, anh sẽ bắt 
tay với Bae Donna để cùng vẽ nên câu chuyện thám 
hiểm. Tuy nhiên, có vẻ như do chưa được biết về nữ 
chính trước đó nên mình không mong đợi phản ứng 
hóa học của hai diễn viên. 

Một điều nữa, thông qua những hình ảnh và đoạn 
giới thiệu, mình thấy phim khá tập trung vào nữ 
chính. Còn về Gong Yoo, mình thấy nam diễn viên 
chưa được chú trọng và nổi bật. 

Điều này khiến mình lo ngại nam diễn viên sẽ lép 
vế trong tác phẩm này. Và đó là điều mà cá nhân 
mình không hoàn toàn mong muốn. Nhưng dù sao 
mình hy vọng thần tượng của mình sẽ kết hợp tốt 
với Bae Doona để mang đến một bộ phim hay ho và 
chất lượng.

Gong Yoo

Thực lực: người giỏi mảng điện ảnh, kẻ mạnh 
mảng truyền hình

Xét về thực lực của hai diễn viên thì mình cho rằng 
cả hai nam diễn viên đều có thực lực và có những 
thành tựu riêng. 

Nếu như Gong Yoo khá mạnh về mảng điện ảnh 
với loạt phim như Silenced, Train To Busan, 
Seobok,… thì Lee Dong Wook cũng dần khẳng 
định mình trong lĩnh vực truyền hình với các tác 
phẩm như Goblin, Touch Your Heart, Tale Of The 
Nine Tailed… 

Kết lại, sự trở lại của cặp đôi Goblin, mình hy vọng 
cả hai diễn viên sẽ đạt thành công. Nhưng để dành 
sự ủng hộ thì mình xinh dành sự ưu ái nhỉnh hơn 
cho Gong Yoo vì đây chính là nam diễn viên Hàn 
Quốc mà mình yêu thích nhất. Vậy còn bạn, bạn 
nghĩ ai sẽ chiến thắng trong cuộc đụng độ lần này?

                                                      Nguyễn Hương

Định luật 80/20 của tình yêu' của 
Dương Mịch và Hứa Khải chính 
thức ấn định thời điểm lên sóng 

Một trong những dự án cấp S của Tencent - 
bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu 
với sự tham gia diễn chính của Dương 

Mịch và Hứa Khải đã chính thức được ấn định thời 
điểm lên sóng.

Định luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện xoay 
quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật 
sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn 
kịch liệt. 

Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai 
tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của 
Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã không não, chưa 
được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái 
hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm 
cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không 
biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức.

Trong một cuộc họp thương hội, Lão Kim đề cử 

Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của hội nữ danh 
nhân, Tần Thi mới biết mình đã kết hôn. Cô quyết 
định nói ra rõ sự thật, lúc này ông chồng Dương 
Hoa (do Hứa Khải thủ vai) tự nhiên ở đâu chui ra, 
hắn đến gặp Tần Thi theo mệnh lệnh của mẹ rồi tiếp 
cận đối thủ của mình.

Dương Hoa cũng bị ép cưới, quyết định cùng Tần 
Thi diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết 
hôn và thành vợ chồng hợp pháp. Biến cố xảy ra, ba 
mẹ cả hai cảm thấy hối hận vì quyết định này, lúc 
này bạn trai cũ của Tần Thi cũnh gia nhập vào công 
ty luật. 

Trải qua nhiều khó khăn, Tần Thi và Dương Hoa 
nảy sinh tình cảm, có được tình yêu đích thực, cùng 
nhau hướng đến cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp.

Theo thông báo, bộ phim Định luật 80/20 của tình 
yêu sẽ ra mắt khán giả vào quý 1 năm 2022. Phim 
thuộc thể loại tình cảm, đô thị, bao gồm 20 tập, phát 
sóng trên nền tảng Tencent Video. Bạn có trông đợi 
không nào?

                                                          Hồng Nhung
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ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

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

Gong Yoo và Lee Dong Wook 
cùng tái xuất: Ai sẽ giành chiến 
thắng?

Sau 5 năm thì cuối cùng mình đã được nhìn 
thấy sự trở lại của bộ đôi “thần chết” Lee 
Dong Wook và “yêu tinh” Gong Yoo. Tuy 

nhiên, hai người họ sẽ không cùng đứng chung 
khung hình mà thay vào đó cả Gong Yoo và Lee 
Dong Wook đều mang đến những tác phẩm riêng 
và cùng lên sóng chung một thời điểm, cụ thể là 
tháng 12. Liệu rằng trong cuộc đụng độ này, ai sẽ 
giành chiến thắng, cùng mình đưa ra những nhận 
định ban đầu nhé.

Lee Dong Wook

Nội dung phim: Mới lạ sẽ thắng phổ biến?

Vào ngày 17/12 vừa qua, Lee Dong Wook đã giới 
thiệu đến khán giả bộ phim Bad And Crazy. Đây là 
bộ phim xoay quanh hai nhân vật là Ryu Soo Yeol 
(Lee Dong Wook) và K (Wi Ha Joon). Họ trái 
ngược nhau về quan điểm và lẽ sống. Nếu như Soo 
Yeol là một người bất chấp tất cả về lợi ích thì K lại 
là người sống vì lẽ phải.

Còn về chú yêu tinh, vào ngày 24/12, nam diễn 
viên Gong Yoo sẽ mang đến bộ phim The Silent 
Sea xoay quanh một đội thám hiểm vũ trụ. Lấy bối 
cảnh trái đất bị sa mạc hóa, các thành viên đội thám 
hiểm có nhiệm vụ điều tra những bí mật trong một 
cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang.

Xét về nội dung, mình đánh giá cao cả hai tác 
phẩm. Với Bad And Crazy mang lại cho mình cảm 
giác hài hước, vui nhộn, dí dỏm. Còn The Silent 
Sea thì lại mang đến một màu sắc nghiêm túc, kịch 
tính. 

Tuy nhiên, xét về đề tài, mình có phần nghiêng về 
tác phẩm của Gong Yoo hơn vì cốt truyện xoay 
quanh vũ trụ hay thám hiểm khá là mới mẻ, nhất là 
trên điện ảnh cũng như truyền hình Hàn. 

Còn về tác phẩm với nội dung đấu đá nhau, bảo vệ 
công lý thì khá quen thuộc. Thậm chí trong năm 
2021, các bộ phim về đề tài này cũng được lên sóng 
khá nhiều và mình có thể kể đến như Vincenzo, 
Mouse, Voice 4, The Devil Judge,..Vì thế thật tình 
mà nói thì mình thật sự mong chờ tác phẩm của 

Gong Yoo nhiều hơn.

Bạn diễn: Kì cựu liệu có lép vế trước tân binh?

Nên đôi với Lee Dong Wook lần này không phải 
một mỹ nhân xinh đẹp mà là một nam thần rất được 
lòng khán giả trong năm nay - Wi Ha Joon. Với tài 
năng và tên tuổi được khẳng định trong năm 2021 
nên mình tin rằng việc anh chàng có màn kết hợp 
với Lee Dong Wook sẽ không có gì quá khó khăn. 

Bên cạnh đó, thông qua những bức hình của hai 
nam diễn viên và những đoạn teaser, mình thấy 
phản ứng hóa học ban đầu của bộ đôi tương đối tốt 
nên chắc hẳn hai anh chàng sẽ làm nên chuyện và 
có màn hợp tác ăn ý trong phim mới.

Còn về Gong Yoo, trong bộ phim mới, anh sẽ bắt 
tay với Bae Donna để cùng vẽ nên câu chuyện thám 
hiểm. Tuy nhiên, có vẻ như do chưa được biết về nữ 
chính trước đó nên mình không mong đợi phản ứng 
hóa học của hai diễn viên. 

Một điều nữa, thông qua những hình ảnh và đoạn 
giới thiệu, mình thấy phim khá tập trung vào nữ 
chính. Còn về Gong Yoo, mình thấy nam diễn viên 
chưa được chú trọng và nổi bật. 

Điều này khiến mình lo ngại nam diễn viên sẽ lép 
vế trong tác phẩm này. Và đó là điều mà cá nhân 
mình không hoàn toàn mong muốn. Nhưng dù sao 
mình hy vọng thần tượng của mình sẽ kết hợp tốt 
với Bae Doona để mang đến một bộ phim hay ho và 
chất lượng.

Gong Yoo

Thực lực: người giỏi mảng điện ảnh, kẻ mạnh 
mảng truyền hình

Xét về thực lực của hai diễn viên thì mình cho rằng 
cả hai nam diễn viên đều có thực lực và có những 
thành tựu riêng. 

Nếu như Gong Yoo khá mạnh về mảng điện ảnh 
với loạt phim như Silenced, Train To Busan, 
Seobok,… thì Lee Dong Wook cũng dần khẳng 
định mình trong lĩnh vực truyền hình với các tác 
phẩm như Goblin, Touch Your Heart, Tale Of The 
Nine Tailed… 

Kết lại, sự trở lại của cặp đôi Goblin, mình hy vọng 
cả hai diễn viên sẽ đạt thành công. Nhưng để dành 
sự ủng hộ thì mình xinh dành sự ưu ái nhỉnh hơn 
cho Gong Yoo vì đây chính là nam diễn viên Hàn 
Quốc mà mình yêu thích nhất. Vậy còn bạn, bạn 
nghĩ ai sẽ chiến thắng trong cuộc đụng độ lần này?

                                                      Nguyễn Hương

Định luật 80/20 của tình yêu' của 
Dương Mịch và Hứa Khải chính 
thức ấn định thời điểm lên sóng 

Một trong những dự án cấp S của Tencent - 
bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu 
với sự tham gia diễn chính của Dương 

Mịch và Hứa Khải đã chính thức được ấn định thời 
điểm lên sóng.

Định luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện xoay 
quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật 
sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn 
kịch liệt. 

Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai 
tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của 
Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã không não, chưa 
được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái 
hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm 
cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không 
biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức.

Trong một cuộc họp thương hội, Lão Kim đề cử 

Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của hội nữ danh 
nhân, Tần Thi mới biết mình đã kết hôn. Cô quyết 
định nói ra rõ sự thật, lúc này ông chồng Dương 
Hoa (do Hứa Khải thủ vai) tự nhiên ở đâu chui ra, 
hắn đến gặp Tần Thi theo mệnh lệnh của mẹ rồi tiếp 
cận đối thủ của mình.

Dương Hoa cũng bị ép cưới, quyết định cùng Tần 
Thi diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết 
hôn và thành vợ chồng hợp pháp. Biến cố xảy ra, ba 
mẹ cả hai cảm thấy hối hận vì quyết định này, lúc 
này bạn trai cũ của Tần Thi cũnh gia nhập vào công 
ty luật. 

Trải qua nhiều khó khăn, Tần Thi và Dương Hoa 
nảy sinh tình cảm, có được tình yêu đích thực, cùng 
nhau hướng đến cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp.

Theo thông báo, bộ phim Định luật 80/20 của tình 
yêu sẽ ra mắt khán giả vào quý 1 năm 2022. Phim 
thuộc thể loại tình cảm, đô thị, bao gồm 20 tập, phát 
sóng trên nền tảng Tencent Video. Bạn có trông đợi 
không nào?

                                                          Hồng Nhung
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“Mỹ nhân Tân Cương” Đồng Lệ 
Á: Từ cô vợ đáng thương vì 
người chồng trăng hoa bỗng 
trở thành “kẻ bị ghét” vì tin tình 
ái với quan chức cấp cao

Đồng Lệ Á là một sao nữ vừa có tài vừa có 
sắc của làng giải trí, hơn nữa phận đời 
truân chuyên càng khiến cô nhận được 

nhiều thương cảm hơn từ phía công chúng. Nhưng 
thời gian gần đây, Đồng Lệ Á liên tiếp gặp phải bê 
bối khiến mọi người bất ngờ, những nỗ lực xây 
dựng hình ảnh đẹp của cô suốt bao năm qua đã bị 
phá hủy nhanh chóng.

Một “hồng nhan bạc phận” của showbiz Hoa 
ngữ

Đồng Lệ Á nổi lên nhờ vai phụ trong bộ phim Cung 
tỏa tâm ngọc (2011). Cũng trong năm này, Đồng Lệ 
Á tham gia vào bộ phim Câu chuyện tình yêu Bắc 
Kinh và nhờ Dương Mịch mai mối, cô đã quen biết 
và hẹn hò với Trần Tư Thành.

Tuy Trần Tư Thành không phải là một diễn viên 
đình đám trên màn ảnh nhưng anh có thực lực và 
những mối quan hệ sâu rộng trong làng giải trí, cho 
nên 2 người cũng được tính là rất xứng đôi vừa lứa. 
Sau khi ở bên nhau, Trần Tư Thành còn dùng 
những mối quan hệ của bản thân để nâng đỡ cho 
Đồng Lệ Á, từng bước đưa cô trở thành ngôi sao 
sáng giá trong Cbiz.

Năm 2014, Trần Tư Thành tổ chức cho Đồng Lệ Á 
một đám cưới hoành tráng, họ nhận được nhiều sự 
chúc phúc từ bạn bè cũng như công chúng. Hai 
năm sau khi kết hôn, cặp đôi đã chào đón cậu con 
trai đầu lòng chào đời, cuộc sống hôn nhân hạnh 
phúc của họ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng vào đầu năm 2017, Trần Tư Thành bị khui 
chuyện ngoại tình với nhiều cô gái cùng lúc trong 
khoảng thời điểm Đồng Lệ Á đang mang thai. Lúc 
này, cư dân mạng còn ủng hộ Đồng Lệ Á nên ly hôn 
nhưng nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc vẫn quyết 
định tha thứ cho chồng và còn nói: “Chỉ cần anh ấy 
quay về nhà là được”. Khi đó, ai cũng thấy Đồng 
Lệ Á giống như một “hồng nhan bạc phận”, còn xót 
xa khi cô phải chịu đựng một “tra nam” như Trần 
Tư Thành.

Sau scandal ngoại tình của chồng, Đồng Lệ Á cũng 

không còn cùng anh “show ân ái” nữa. Đến tháng 5 
năm nay, Đồng Lệ Á tuyên bố đã ly hôn với Trần 
Tư Thành từ năm 2020, kết thúc chuyện tình kéo 
dài cả thập kỷ của họ. Khi đó, Cnet còn lên tiếng 
chúc mừng nàng “mỹ nhân Tân Cương” và cho 
rằng cô đã có quyết định đúng.

Scandal bủa vây gây ảnh hưởng đến hình tượng

Năm 2019, Đồng Lệ Á bị tố ngoại tình với nam 
diễn viên Lôi Giai Âm dù khi đó họ đều là những 
người đã có gia đình.

Giới truyền thông chia sẻ đoạn video 2 ngôi sao 
này cùng uống chung một chai coca, thậm chí khi 
tham gia một sự kiện, netizen còn phát hiện Lôi 
Giai Âm khi ký tên còn vẽ mũi tên cùng hình trái 
tìm hướng về chữ ký của Đồng Lệ Á.

Đối với chuyện này, người trong cuộc không hề lên 
tiếng, chỉ có bà xã của Lôi Giai Âm đứng ra ngầm 
giúp chồng phủ nhận tin đồn.

Được biết, Đồng Lệ Á và Lôi Giai Âm là bạn bè 
thân thiết, Lôi Giai Âm còn từng làm MC trong 
đám cưới của người đẹp 8x này với Trần Tư Thành. 
Netizen nghĩ rằng khả năng cặp sao này ngoại tình 
là không cao nhưng dù sao họ cũng không còn độc 
thân nữa, đừng nên có những hành động mập mờ 
thì hơn.

Chuyện Đồng Lệ Á vướng tin đồn ngoại tình cũng 
nhanh chóng lắng xuống, gần như chẳng còn ai để 
ý thêm nữa. Những tưởng đây đã là vụ ồn ào lớn 
nhất của Đồng Lệ Á rồi, nào ngờ gần đây ngôi sao 
38 tuổi còn gây tranh cãi vì tin đồn tái hôn với một 
quan chức cấp cao.

Được biết, người này hơn Đồng Lệ Á 16 tuổi. Đặc 
biệt, vị quan chức này còn có tiếng nói vô cùng lớn 
trong giới nghệ thuật. Ngoài ra, Đồng Lệ Á bị tố là 
“tiểu tam” chen chân vào cuộc hôn nhân của người 
này, việc cô được nâng đỡ suốt mấy năm qua, còn 
lên chức Phó chủ nhiệm Tổ chức Văn nghệ mới 
thuộc Hiệp hội Nghệ thuật gia Truyền hình Trung 
Quốc là nhờ có “chồng mới”.

Khi netizen đang bàn tán xôn xao về chuyện này thì 
những từ khóa liên quan đến việc Đồng Lệ Á tái 
hôn và làm tiểu tam đã bị xóa hết trên Weibo, nhiều 
tài khoản còn vì thế mà “bay màu”. Đến ngày 
22/11, cơ quan công an cho biết họ đã nhận được 
báo án từ phía Đồng Lệ Á về những tin đồn có liên 
quan đến cô thời gian gần đây.

Động thái này của nàng “Tây Thi” đã khơi dậy sự 
giận dữ của Cnet, khiến họ càng tin tưởng chuyện 
cô đã tái hôn và còn từng làm “bồ nhí” của người ta. 
Nhiều người cho rằng, Đồng Lệ Á không có tài cán 
gì nhưng vẫn có được địa vị cao như thế, chắc chắn 
đã phải “đi cửa sau”. Bên cạnh đó, không ít netizen 
còn tẩy chay và yêu cầu Đồng Lệ Á rời khỏi 
showbiz.

Từ một ngôi sao rất được yêu thích nhưng chỉ vì tin 
đồn kết hôn kia mà Đồng Lệ Á bỗng trở thành 
gương mặt bị công chúng “ném đá” và chỉ trích. 
Nếu như Đồng Lệ Á cứ bỏ qua tin đồn này thì có lẽ 

sự tình không đi quá xa, netizen bàn tán một thời 
gian rồi sẽ ngừng. Nhưng ai ngờ, hành động báo 
công an đã khiến hình ảnh được Đồng Lệ Á xây 
dựng bấy lâu đã sụp đổ hoàn toàn.

                                                               Minh Hạo

Lee Kwang Soo và 50 sắc thái 
lầy lội của 'Hươu cao cổ' trong 
bom tấn 'Hố sụt tử thần' 

Dẫu khai thác đề tài thảm họa vốn chẳng hề 
mới mẻ, Hố sụt tử thần vẫn tạo được điểm 
nhấn nhờ sự kết hợp giữa yếu tố sinh tồn 

căng thẳng và những miếng hài duyên dáng, cũng 
như ẩn chứa thông điệp sâu cay châm biếm xã hội 
Hàn Quốc.

Năm 2021 là một cột mốc đáng nhớ đối với cộng 
đồng yêu phim Hàn Quốc, khi hàng loạt series do 
nước này sản xuất đều gây được ấn tượng mạnh mẽ 
nơi người xem châu Á lẫn quốc tế như Squid 
Game, Hellbound, D.P. hay Hometown Cha-Cha-
Cha… Mặc dù kém sôi nổi hơn trước bởi ảnh 
hưởng của đại dịch, nền điện ảnh xứ kim chi vẫn 
cho ra mắt khá nhiều tác phẩm nổi bật, mà Hố sụt tử 
thần (Sinkhole) là ví dụ tiêu biểu.

Chỉ sau 5 ngày công chiếu tại quê nhà, bom tấn 
thuộc thể loại thảm họa/thiên tai trên đã lập kỷ lục 
bán 1 triệu vé, một thành tích mở màn hết sức khả 
quan. Vậy đứa con tinh thần từ đạo diễn Kim Ji 
Hoon có gì đặc biệt?

Nhờ thắt lưng buộc bụng suốt 11 năm, tay trưởng 
phòng Park Dong Won (Kim Sung Kyun) mới 
“tậu” nổi căn hộ khang trang ở thủ đô Seoul. Đáng 
buồn thay, anh sớm phát hiện khu chung cư mà 
mình dọn vào có dấu hiệu bị nghiêng, lún. Vì trót 
dùng hết tiền để mua nhà và đồ nội thất, nên trưởng 
phòng Park chỉ biết cắn răng chịu trận, đồng thời cố 
thuyết phục hàng xóm cùng nhau khởi kiện ban 
quản lý.

Tuy nhiên, khi anh vừa tổ chức xong bữa tiệc tân 
gia, một chiếc hố sụt khổng lồ đã hình thành rồi 
nuốt chửng toàn bộ tòa nhà, kéo theo cả gia đình 
Park, khách mời lẫn cư dân nơi đây xuống độ sâu 
500 mét so với mặt đất. Dẫu may mắn thoát chết, 
nhưng Park Dong Won và những người sống sót 
khác cần phải hợp lực nhằm nhanh chóng tìm 
đường thoát thân.

Được Kim Ji Hoon, người từng đạo diễn bom tấn 
Tháp lửa (The Tower, 2012) cầm trịch, Hố sụt tử 
thần làm thỏa lòng khán giả bằng phần nghe nhìn 
mãn nhãn cùng bầu không khí căng thẳng, kịch 
tính. Đâu chỉ mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, nhóm 
nhân vật chính còn phải đối diện với vô vàn hiểm 
nguy.

Do nền đất hiện ở giai đoạn kém ổn định, nên tòa 
chung cư sẽ càng sụt lún nặng hơn nếu như bọn họ 
vận động quá mạnh. Đất đá, bê tông, xe cộ… thì 
thường xuyên rơi xuống đột ngột từ phía trên, dễ 
dàng đè bẹp hoặc gây ra vết thương chí tử cho kẻ 

nào đen đủi. Tình hình ngày một trở nên nguy cấp 
lúc thời tiết bỗng chuyển biến xấu, khiến cái hố sâu 
có thể bị nước mưa nhấn chìm.

Bên cạnh chất sinh tồn gay cấn, bộ phim cũng ghi 
điểm bởi yếu tố hài hước được cài cắm duyên dáng. 
Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng khó thể 
nghiêm túc hơn, Hố sụt tử thần lại làm chúng ta bật 
cười trước lối hành xử lầy lội xuất phát từ tính cách 
nhân vật, cộng thêm loạt tình huống đậm chất “luật 
hoa quả”. Đơn cử, hòng tiết kiệm chi phí, Park 
Dong Won đã chẳng chịu bắt xe đưa hai thuộc cấp 
say mềm là Kim Seung Hyun (Lee Kwang Soo) và 
Eun Joo (Kim Hye Jun) về nhà sau tiệc tân gia. Kết 
cục, lúc thảm họa ập tới, anh đành nước mắt ngắn 
dài nhìn họ vơ vét đồ ăn dự trữ nhằm lót dạ qua bữa, 
hay mếu máo chứng kiến chiếc ghế gỗ đắt tiền 
mình mới mua bị tháo rời để dùng làm củi sưởi ấm.

Đặc biệt, với nét biểu cảm đa dạng, “hươu cao cổ” 
Lee Kwang Soo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp cây hài 
qua vai diễn anh nhân viên bàn giấy xéo xắt. Dù lo 
sợ bản thân sẽ bỏ mạng tại đây, thanh niên này vẫn 
không quên “cà khịa” ông sếp keo kiệt. Thậm chí, 
người xem còn dễ dàng nhận thấy vẻ đắc chí, hả hê 
ở Kim Seung Hyun khi căn hộ thủ đô mà trưởng 
phòng Park tự hào giờ đã biến thành đống gạch 
vụn.

Các tác phẩm điện ảnh Hàn lấy đề tài thảm họa 
thường chứa đựng ẩn ý châm biếm xã hội, và Hố 
sụt tử thần cũng nào phải trường hợp ngoại lệ. Sử 
dụng câu chuyện bi hài kể trên, đạo diễn Kim Ji 
Hoon ngầm phản ánh thực trạng giá nhà cửa ở các 
khu đô thị cứ tăng chóng mặt mỗi năm, đồng thời 
mang lại tiếng cười sâu cay nhờ đánh trúng tim đen 
giới văn phòng thế hệ 8x - 10x.

Theo “tiêu chí” xã hội ngày nay, một người thành 
đạt nhất định phải sắm sửa nhà riêng. Điều đó kết 
hợp cùng tình hình bất động sản đắt đỏ càng khiến 
người trẻ cảm thấy áp lực, lo lắng về tương tai đen 
tối không chốn dung thân, không tình yêu (do 
chẳng mua nổi nhà), không gia đình.

Tuy nhiên, nắm rõ nhu cầu làm chủ căn hộ với giá 
phải chăng, nhiều kẻ lừa đảo liền rao bán mấy dự 
án chung cư, tòa nhà được thi công cẩu thả, có chất 
lượng vật tư tồi tệ hoặc tọa lạc tại các khu đất dễ 
xảy ra sụt lún.

Nỗi niềm trên đã được bộ phim khéo léo thể hiện 
qua dàn nhân vật chính. Vì muốn đưa gia đình 
mình gia nhập tầng lớp trung lưu, Park Dong Won 

mới quyết tâm chắt chiu, dành dụm suốt một thập 
kỷ. Hai cô cậu nhân viên cấp dưới Kim Seung 
Hyun và Eun Joo cũng không giấu nổi sự ghen tị, 
buồn bã lúc hay tin trưởng phòng sắp tổ chức tân 
gia.

Hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc kịch tính, 
vui nhộn và lắng đọng, Hố sụt tử thần là bom tấn 
cực kỳ thú vị khi pha trộn thành công hai màu sắc 
thảm họa - hài hước tưởng chừng đối lập. Nếu bạn 
đang tìm kiếm một tác phẩm giàu tính giải trí để 
thưởng thức vào dịp lễ Giáng sinh, thì đứa con tinh 
thần của đạo diễn Kim Ji Hoon hoàn toàn xứng 
đáng với điều này.

                                                                  Vũ Liên

“Bà xã” Chân Tử Đan: Con gái 
“vua kim cương”, học vấn cao, 
từng là hoa hậu

Uông Thi Thi, sinh năm 1981, kém Chân Tử 
Đan gần 18 tuổi. Tuy nhiên, cô vẫn tình 
nguyện làm người vợ thứ hai, gắn bó với 

Chân Tử Đan gần 20 năm qua. Hai người có chung 
hai con, một gái và một trai.

Uông Thi Thi là con gái của “vua kim cương” trong 
giới Hoa kiều tại Canada. Cô có thể nói thành thạo 
6 thứ tiếng. Không những vậy, cô còn có tài khiêu 
vũ và đánh dương cầm xuất sắc. Người đẹp cũng 
từng thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc và xuất sắc 
giành vương miện Hoa hậu Hoa kiều tại Toronto 
(Canada).

Chân Tử Đan thú nhận yêu Uông Thi Thi ngay từ 
cái nhìn đầu tiên. “Tuần đầu tiên quen nhau, ngày 
nào chúng tôi cũng hẹn hò. Sang tuần thứ hai, trong 
lòng tôi luôn có ý nghĩ mạnh mẽ rằng mình muốn 
cưới cô gái này”, Chân Tử Đan cho biết.

Nam diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân 
thất bại nên từng không nghĩ tới việc lập gia đình. 
Song, từ khi gặp cô gái kém 18 tuổi, trái tim của 
anh đã lại rung động và khát khao lập gia đình bên 
cạnh đam mê nghệ thuật.

Uông Thi Thi kể lại, cha mẹ cô từng không có thiện 
cảm với Chân Tử Đan, một phần vì khoảng cách 
tuổi tác giữa hai người, phần vì anh từng có một đời 
vợ, lại hoạt động trong làng giải trí nhiều thị phi.

“Bố mẹ cho rằng, anh ấy không thật lòng với tôi bởi 
khi đó tôi còn quá trẻ. Bố mẹ tôi cũng tin rằng, hôn 
nhân là chuyện hệ trọng cần có thời gian tìm hiểu 
thật kỹ. Lúc đó, tôi không thạo tiếng Quảng Đông, 
không hiểu lắm về thân thế anh ấy nhưng ở cạnh 
anh ấy, tôi thấy cảm giác an toàn”, người đẹp 
Canada gốc Hoa chia sẻ.

Chân Tử Đan đã chứng minh tấm lòng thành bằng 
cách sang Canada gặp cha mẹ Uông Thi Thi để xin 
cưới. Năm 2003, họ tổ chức hôn lễ, sau ba tháng 
quen biết.

Sau khi kết hôn với Chân Tử Đan, cô lui về hậu 
trường chăm sóc gia đình và giúp chồng kinh 

doanh. Trên trang cá nhân, người đẹp thường chia 
sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Bản thân Chân Tử Đan cũng thú nhận: “Nhờ có cô 
ấy, tôi bắt đầu biết thưởng thức những điều đẹp đẽ 
trong cuộc sống. Có Thi Thi, cuộc đời tôi mới trở 
nên thú vị và lãng mạn hơn”.

Ngày 23/12, vợ Chân Tử Đan đã chia sẻ hình ảnh 
tham gia cùng chồng tại một sự kiện. Nhờ chiều 
cao 181cm và mái tóc dài thướt tha, Uông Thi Thi 
trông vẫn rất trẻ trung, quyến rũ dù đã bước sang 
tuổi 40. Trong những khoảnh khắc chụp chung, hai 
vợ chồng rất tình tứ và đẹp đôi dù Uông Thi Thi cao 
hơn “ông xã” Chân Tử Đan.

Vợ chồng Chân Tử Đan không chỉ là bạn đời mà 
còn là cộng sự tuyệt vời trong công việc kinh 
doanh. Họ rất “mát tay” trong lĩnh vực bất động 
sản, nắm giữ nhiều tòa nhà, biệt thự được định giá 
hàng trăm triệu USD.

Cả hai có cuộc sống giàu sang bậc nhất showbiz 
Hoa ngữ. Hai vợ chồng Uông Thi Thi và Chân Tử 
Đan sống tại căn hộ trị giá hơn 17 triệu USD với 
đầy đủ tiện nghi như khu gym, hồ bơi, phòng chiếu 
phim... Họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế 
giới. 

Tờ Apple daily nhận xét: “Trong khi các cặp nghệ 
sĩ thường chỉ một trong hai người làm ra tiền, còn 
với vợ chồng Chân Tử Đan lại khác. Cả hai đều tích 
cực kiếm tiền từ nhiều nguồn. Họ có mối quan hệ 
rộng khắp với các tỷ phú, tài phiệt tại xứ hương 
cảng”.

Chân Tử Đan khẳng định, Uông Thi Thi là chỗ dựa 
tinh thần và là người quản lý tài chính cho cả gia 
đình. 

Ở tuổi U60, Chân Tử Đan vẫn giữ sức hút của một 
ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hoa ngữ. Dù không còn 
đóng quá nhiều phim do tuổi tác nhưng Chân Tử 
Dân vẫn nhận khoản cát sê đáng nể từ quảng cáo, 
đại diện nhãn hàng và bản quyền phim ảnh. Trong 
khi đó, Uông Thi Thi có tiếng trong giới kinh 
doanh bất động sản đầu tư.

Tài tử họ Chân khiêm tốn cho biết, anh chỉ biết 
đóng phim còn mọi việc trong gia đình và việc điều 
hành công ty của hai vợ chồng đều do “bà xã” 
Uông Thi Thi quyết định. “Từ trước đến nay, cô ấy 
giúp tôi quyết định những việc hệ trọng trong công 
việc lẫn đời sống”, Chân Tử Đan nói.

                                                                    An Chi
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“Mỹ nhân Tân Cương” Đồng Lệ 
Á: Từ cô vợ đáng thương vì 
người chồng trăng hoa bỗng 
trở thành “kẻ bị ghét” vì tin tình 
ái với quan chức cấp cao

Đồng Lệ Á là một sao nữ vừa có tài vừa có 
sắc của làng giải trí, hơn nữa phận đời 
truân chuyên càng khiến cô nhận được 

nhiều thương cảm hơn từ phía công chúng. Nhưng 
thời gian gần đây, Đồng Lệ Á liên tiếp gặp phải bê 
bối khiến mọi người bất ngờ, những nỗ lực xây 
dựng hình ảnh đẹp của cô suốt bao năm qua đã bị 
phá hủy nhanh chóng.

Một “hồng nhan bạc phận” của showbiz Hoa 
ngữ

Đồng Lệ Á nổi lên nhờ vai phụ trong bộ phim Cung 
tỏa tâm ngọc (2011). Cũng trong năm này, Đồng Lệ 
Á tham gia vào bộ phim Câu chuyện tình yêu Bắc 
Kinh và nhờ Dương Mịch mai mối, cô đã quen biết 
và hẹn hò với Trần Tư Thành.

Tuy Trần Tư Thành không phải là một diễn viên 
đình đám trên màn ảnh nhưng anh có thực lực và 
những mối quan hệ sâu rộng trong làng giải trí, cho 
nên 2 người cũng được tính là rất xứng đôi vừa lứa. 
Sau khi ở bên nhau, Trần Tư Thành còn dùng 
những mối quan hệ của bản thân để nâng đỡ cho 
Đồng Lệ Á, từng bước đưa cô trở thành ngôi sao 
sáng giá trong Cbiz.

Năm 2014, Trần Tư Thành tổ chức cho Đồng Lệ Á 
một đám cưới hoành tráng, họ nhận được nhiều sự 
chúc phúc từ bạn bè cũng như công chúng. Hai 
năm sau khi kết hôn, cặp đôi đã chào đón cậu con 
trai đầu lòng chào đời, cuộc sống hôn nhân hạnh 
phúc của họ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng vào đầu năm 2017, Trần Tư Thành bị khui 
chuyện ngoại tình với nhiều cô gái cùng lúc trong 
khoảng thời điểm Đồng Lệ Á đang mang thai. Lúc 
này, cư dân mạng còn ủng hộ Đồng Lệ Á nên ly hôn 
nhưng nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc vẫn quyết 
định tha thứ cho chồng và còn nói: “Chỉ cần anh ấy 
quay về nhà là được”. Khi đó, ai cũng thấy Đồng 
Lệ Á giống như một “hồng nhan bạc phận”, còn xót 
xa khi cô phải chịu đựng một “tra nam” như Trần 
Tư Thành.

Sau scandal ngoại tình của chồng, Đồng Lệ Á cũng 

không còn cùng anh “show ân ái” nữa. Đến tháng 5 
năm nay, Đồng Lệ Á tuyên bố đã ly hôn với Trần 
Tư Thành từ năm 2020, kết thúc chuyện tình kéo 
dài cả thập kỷ của họ. Khi đó, Cnet còn lên tiếng 
chúc mừng nàng “mỹ nhân Tân Cương” và cho 
rằng cô đã có quyết định đúng.

Scandal bủa vây gây ảnh hưởng đến hình tượng

Năm 2019, Đồng Lệ Á bị tố ngoại tình với nam 
diễn viên Lôi Giai Âm dù khi đó họ đều là những 
người đã có gia đình.

Giới truyền thông chia sẻ đoạn video 2 ngôi sao 
này cùng uống chung một chai coca, thậm chí khi 
tham gia một sự kiện, netizen còn phát hiện Lôi 
Giai Âm khi ký tên còn vẽ mũi tên cùng hình trái 
tìm hướng về chữ ký của Đồng Lệ Á.

Đối với chuyện này, người trong cuộc không hề lên 
tiếng, chỉ có bà xã của Lôi Giai Âm đứng ra ngầm 
giúp chồng phủ nhận tin đồn.

Được biết, Đồng Lệ Á và Lôi Giai Âm là bạn bè 
thân thiết, Lôi Giai Âm còn từng làm MC trong 
đám cưới của người đẹp 8x này với Trần Tư Thành. 
Netizen nghĩ rằng khả năng cặp sao này ngoại tình 
là không cao nhưng dù sao họ cũng không còn độc 
thân nữa, đừng nên có những hành động mập mờ 
thì hơn.

Chuyện Đồng Lệ Á vướng tin đồn ngoại tình cũng 
nhanh chóng lắng xuống, gần như chẳng còn ai để 
ý thêm nữa. Những tưởng đây đã là vụ ồn ào lớn 
nhất của Đồng Lệ Á rồi, nào ngờ gần đây ngôi sao 
38 tuổi còn gây tranh cãi vì tin đồn tái hôn với một 
quan chức cấp cao.

Được biết, người này hơn Đồng Lệ Á 16 tuổi. Đặc 
biệt, vị quan chức này còn có tiếng nói vô cùng lớn 
trong giới nghệ thuật. Ngoài ra, Đồng Lệ Á bị tố là 
“tiểu tam” chen chân vào cuộc hôn nhân của người 
này, việc cô được nâng đỡ suốt mấy năm qua, còn 
lên chức Phó chủ nhiệm Tổ chức Văn nghệ mới 
thuộc Hiệp hội Nghệ thuật gia Truyền hình Trung 
Quốc là nhờ có “chồng mới”.

Khi netizen đang bàn tán xôn xao về chuyện này thì 
những từ khóa liên quan đến việc Đồng Lệ Á tái 
hôn và làm tiểu tam đã bị xóa hết trên Weibo, nhiều 
tài khoản còn vì thế mà “bay màu”. Đến ngày 
22/11, cơ quan công an cho biết họ đã nhận được 
báo án từ phía Đồng Lệ Á về những tin đồn có liên 
quan đến cô thời gian gần đây.

Động thái này của nàng “Tây Thi” đã khơi dậy sự 
giận dữ của Cnet, khiến họ càng tin tưởng chuyện 
cô đã tái hôn và còn từng làm “bồ nhí” của người ta. 
Nhiều người cho rằng, Đồng Lệ Á không có tài cán 
gì nhưng vẫn có được địa vị cao như thế, chắc chắn 
đã phải “đi cửa sau”. Bên cạnh đó, không ít netizen 
còn tẩy chay và yêu cầu Đồng Lệ Á rời khỏi 
showbiz.

Từ một ngôi sao rất được yêu thích nhưng chỉ vì tin 
đồn kết hôn kia mà Đồng Lệ Á bỗng trở thành 
gương mặt bị công chúng “ném đá” và chỉ trích. 
Nếu như Đồng Lệ Á cứ bỏ qua tin đồn này thì có lẽ 

sự tình không đi quá xa, netizen bàn tán một thời 
gian rồi sẽ ngừng. Nhưng ai ngờ, hành động báo 
công an đã khiến hình ảnh được Đồng Lệ Á xây 
dựng bấy lâu đã sụp đổ hoàn toàn.

                                                               Minh Hạo

Lee Kwang Soo và 50 sắc thái 
lầy lội của 'Hươu cao cổ' trong 
bom tấn 'Hố sụt tử thần' 

Dẫu khai thác đề tài thảm họa vốn chẳng hề 
mới mẻ, Hố sụt tử thần vẫn tạo được điểm 
nhấn nhờ sự kết hợp giữa yếu tố sinh tồn 

căng thẳng và những miếng hài duyên dáng, cũng 
như ẩn chứa thông điệp sâu cay châm biếm xã hội 
Hàn Quốc.

Năm 2021 là một cột mốc đáng nhớ đối với cộng 
đồng yêu phim Hàn Quốc, khi hàng loạt series do 
nước này sản xuất đều gây được ấn tượng mạnh mẽ 
nơi người xem châu Á lẫn quốc tế như Squid 
Game, Hellbound, D.P. hay Hometown Cha-Cha-
Cha… Mặc dù kém sôi nổi hơn trước bởi ảnh 
hưởng của đại dịch, nền điện ảnh xứ kim chi vẫn 
cho ra mắt khá nhiều tác phẩm nổi bật, mà Hố sụt tử 
thần (Sinkhole) là ví dụ tiêu biểu.

Chỉ sau 5 ngày công chiếu tại quê nhà, bom tấn 
thuộc thể loại thảm họa/thiên tai trên đã lập kỷ lục 
bán 1 triệu vé, một thành tích mở màn hết sức khả 
quan. Vậy đứa con tinh thần từ đạo diễn Kim Ji 
Hoon có gì đặc biệt?

Nhờ thắt lưng buộc bụng suốt 11 năm, tay trưởng 
phòng Park Dong Won (Kim Sung Kyun) mới 
“tậu” nổi căn hộ khang trang ở thủ đô Seoul. Đáng 
buồn thay, anh sớm phát hiện khu chung cư mà 
mình dọn vào có dấu hiệu bị nghiêng, lún. Vì trót 
dùng hết tiền để mua nhà và đồ nội thất, nên trưởng 
phòng Park chỉ biết cắn răng chịu trận, đồng thời cố 
thuyết phục hàng xóm cùng nhau khởi kiện ban 
quản lý.

Tuy nhiên, khi anh vừa tổ chức xong bữa tiệc tân 
gia, một chiếc hố sụt khổng lồ đã hình thành rồi 
nuốt chửng toàn bộ tòa nhà, kéo theo cả gia đình 
Park, khách mời lẫn cư dân nơi đây xuống độ sâu 
500 mét so với mặt đất. Dẫu may mắn thoát chết, 
nhưng Park Dong Won và những người sống sót 
khác cần phải hợp lực nhằm nhanh chóng tìm 
đường thoát thân.

Được Kim Ji Hoon, người từng đạo diễn bom tấn 
Tháp lửa (The Tower, 2012) cầm trịch, Hố sụt tử 
thần làm thỏa lòng khán giả bằng phần nghe nhìn 
mãn nhãn cùng bầu không khí căng thẳng, kịch 
tính. Đâu chỉ mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, nhóm 
nhân vật chính còn phải đối diện với vô vàn hiểm 
nguy.

Do nền đất hiện ở giai đoạn kém ổn định, nên tòa 
chung cư sẽ càng sụt lún nặng hơn nếu như bọn họ 
vận động quá mạnh. Đất đá, bê tông, xe cộ… thì 
thường xuyên rơi xuống đột ngột từ phía trên, dễ 
dàng đè bẹp hoặc gây ra vết thương chí tử cho kẻ 

nào đen đủi. Tình hình ngày một trở nên nguy cấp 
lúc thời tiết bỗng chuyển biến xấu, khiến cái hố sâu 
có thể bị nước mưa nhấn chìm.

Bên cạnh chất sinh tồn gay cấn, bộ phim cũng ghi 
điểm bởi yếu tố hài hước được cài cắm duyên dáng. 
Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng khó thể 
nghiêm túc hơn, Hố sụt tử thần lại làm chúng ta bật 
cười trước lối hành xử lầy lội xuất phát từ tính cách 
nhân vật, cộng thêm loạt tình huống đậm chất “luật 
hoa quả”. Đơn cử, hòng tiết kiệm chi phí, Park 
Dong Won đã chẳng chịu bắt xe đưa hai thuộc cấp 
say mềm là Kim Seung Hyun (Lee Kwang Soo) và 
Eun Joo (Kim Hye Jun) về nhà sau tiệc tân gia. Kết 
cục, lúc thảm họa ập tới, anh đành nước mắt ngắn 
dài nhìn họ vơ vét đồ ăn dự trữ nhằm lót dạ qua bữa, 
hay mếu máo chứng kiến chiếc ghế gỗ đắt tiền 
mình mới mua bị tháo rời để dùng làm củi sưởi ấm.

Đặc biệt, với nét biểu cảm đa dạng, “hươu cao cổ” 
Lee Kwang Soo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp cây hài 
qua vai diễn anh nhân viên bàn giấy xéo xắt. Dù lo 
sợ bản thân sẽ bỏ mạng tại đây, thanh niên này vẫn 
không quên “cà khịa” ông sếp keo kiệt. Thậm chí, 
người xem còn dễ dàng nhận thấy vẻ đắc chí, hả hê 
ở Kim Seung Hyun khi căn hộ thủ đô mà trưởng 
phòng Park tự hào giờ đã biến thành đống gạch 
vụn.

Các tác phẩm điện ảnh Hàn lấy đề tài thảm họa 
thường chứa đựng ẩn ý châm biếm xã hội, và Hố 
sụt tử thần cũng nào phải trường hợp ngoại lệ. Sử 
dụng câu chuyện bi hài kể trên, đạo diễn Kim Ji 
Hoon ngầm phản ánh thực trạng giá nhà cửa ở các 
khu đô thị cứ tăng chóng mặt mỗi năm, đồng thời 
mang lại tiếng cười sâu cay nhờ đánh trúng tim đen 
giới văn phòng thế hệ 8x - 10x.

Theo “tiêu chí” xã hội ngày nay, một người thành 
đạt nhất định phải sắm sửa nhà riêng. Điều đó kết 
hợp cùng tình hình bất động sản đắt đỏ càng khiến 
người trẻ cảm thấy áp lực, lo lắng về tương tai đen 
tối không chốn dung thân, không tình yêu (do 
chẳng mua nổi nhà), không gia đình.

Tuy nhiên, nắm rõ nhu cầu làm chủ căn hộ với giá 
phải chăng, nhiều kẻ lừa đảo liền rao bán mấy dự 
án chung cư, tòa nhà được thi công cẩu thả, có chất 
lượng vật tư tồi tệ hoặc tọa lạc tại các khu đất dễ 
xảy ra sụt lún.

Nỗi niềm trên đã được bộ phim khéo léo thể hiện 
qua dàn nhân vật chính. Vì muốn đưa gia đình 
mình gia nhập tầng lớp trung lưu, Park Dong Won 

mới quyết tâm chắt chiu, dành dụm suốt một thập 
kỷ. Hai cô cậu nhân viên cấp dưới Kim Seung 
Hyun và Eun Joo cũng không giấu nổi sự ghen tị, 
buồn bã lúc hay tin trưởng phòng sắp tổ chức tân 
gia.

Hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc kịch tính, 
vui nhộn và lắng đọng, Hố sụt tử thần là bom tấn 
cực kỳ thú vị khi pha trộn thành công hai màu sắc 
thảm họa - hài hước tưởng chừng đối lập. Nếu bạn 
đang tìm kiếm một tác phẩm giàu tính giải trí để 
thưởng thức vào dịp lễ Giáng sinh, thì đứa con tinh 
thần của đạo diễn Kim Ji Hoon hoàn toàn xứng 
đáng với điều này.

                                                                  Vũ Liên

“Bà xã” Chân Tử Đan: Con gái 
“vua kim cương”, học vấn cao, 
từng là hoa hậu

Uông Thi Thi, sinh năm 1981, kém Chân Tử 
Đan gần 18 tuổi. Tuy nhiên, cô vẫn tình 
nguyện làm người vợ thứ hai, gắn bó với 

Chân Tử Đan gần 20 năm qua. Hai người có chung 
hai con, một gái và một trai.

Uông Thi Thi là con gái của “vua kim cương” trong 
giới Hoa kiều tại Canada. Cô có thể nói thành thạo 
6 thứ tiếng. Không những vậy, cô còn có tài khiêu 
vũ và đánh dương cầm xuất sắc. Người đẹp cũng 
từng thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc và xuất sắc 
giành vương miện Hoa hậu Hoa kiều tại Toronto 
(Canada).

Chân Tử Đan thú nhận yêu Uông Thi Thi ngay từ 
cái nhìn đầu tiên. “Tuần đầu tiên quen nhau, ngày 
nào chúng tôi cũng hẹn hò. Sang tuần thứ hai, trong 
lòng tôi luôn có ý nghĩ mạnh mẽ rằng mình muốn 
cưới cô gái này”, Chân Tử Đan cho biết.

Nam diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân 
thất bại nên từng không nghĩ tới việc lập gia đình. 
Song, từ khi gặp cô gái kém 18 tuổi, trái tim của 
anh đã lại rung động và khát khao lập gia đình bên 
cạnh đam mê nghệ thuật.

Uông Thi Thi kể lại, cha mẹ cô từng không có thiện 
cảm với Chân Tử Đan, một phần vì khoảng cách 
tuổi tác giữa hai người, phần vì anh từng có một đời 
vợ, lại hoạt động trong làng giải trí nhiều thị phi.

“Bố mẹ cho rằng, anh ấy không thật lòng với tôi bởi 
khi đó tôi còn quá trẻ. Bố mẹ tôi cũng tin rằng, hôn 
nhân là chuyện hệ trọng cần có thời gian tìm hiểu 
thật kỹ. Lúc đó, tôi không thạo tiếng Quảng Đông, 
không hiểu lắm về thân thế anh ấy nhưng ở cạnh 
anh ấy, tôi thấy cảm giác an toàn”, người đẹp 
Canada gốc Hoa chia sẻ.

Chân Tử Đan đã chứng minh tấm lòng thành bằng 
cách sang Canada gặp cha mẹ Uông Thi Thi để xin 
cưới. Năm 2003, họ tổ chức hôn lễ, sau ba tháng 
quen biết.

Sau khi kết hôn với Chân Tử Đan, cô lui về hậu 
trường chăm sóc gia đình và giúp chồng kinh 

doanh. Trên trang cá nhân, người đẹp thường chia 
sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Bản thân Chân Tử Đan cũng thú nhận: “Nhờ có cô 
ấy, tôi bắt đầu biết thưởng thức những điều đẹp đẽ 
trong cuộc sống. Có Thi Thi, cuộc đời tôi mới trở 
nên thú vị và lãng mạn hơn”.

Ngày 23/12, vợ Chân Tử Đan đã chia sẻ hình ảnh 
tham gia cùng chồng tại một sự kiện. Nhờ chiều 
cao 181cm và mái tóc dài thướt tha, Uông Thi Thi 
trông vẫn rất trẻ trung, quyến rũ dù đã bước sang 
tuổi 40. Trong những khoảnh khắc chụp chung, hai 
vợ chồng rất tình tứ và đẹp đôi dù Uông Thi Thi cao 
hơn “ông xã” Chân Tử Đan.

Vợ chồng Chân Tử Đan không chỉ là bạn đời mà 
còn là cộng sự tuyệt vời trong công việc kinh 
doanh. Họ rất “mát tay” trong lĩnh vực bất động 
sản, nắm giữ nhiều tòa nhà, biệt thự được định giá 
hàng trăm triệu USD.

Cả hai có cuộc sống giàu sang bậc nhất showbiz 
Hoa ngữ. Hai vợ chồng Uông Thi Thi và Chân Tử 
Đan sống tại căn hộ trị giá hơn 17 triệu USD với 
đầy đủ tiện nghi như khu gym, hồ bơi, phòng chiếu 
phim... Họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế 
giới. 

Tờ Apple daily nhận xét: “Trong khi các cặp nghệ 
sĩ thường chỉ một trong hai người làm ra tiền, còn 
với vợ chồng Chân Tử Đan lại khác. Cả hai đều tích 
cực kiếm tiền từ nhiều nguồn. Họ có mối quan hệ 
rộng khắp với các tỷ phú, tài phiệt tại xứ hương 
cảng”.

Chân Tử Đan khẳng định, Uông Thi Thi là chỗ dựa 
tinh thần và là người quản lý tài chính cho cả gia 
đình. 

Ở tuổi U60, Chân Tử Đan vẫn giữ sức hút của một 
ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hoa ngữ. Dù không còn 
đóng quá nhiều phim do tuổi tác nhưng Chân Tử 
Dân vẫn nhận khoản cát sê đáng nể từ quảng cáo, 
đại diện nhãn hàng và bản quyền phim ảnh. Trong 
khi đó, Uông Thi Thi có tiếng trong giới kinh 
doanh bất động sản đầu tư.

Tài tử họ Chân khiêm tốn cho biết, anh chỉ biết 
đóng phim còn mọi việc trong gia đình và việc điều 
hành công ty của hai vợ chồng đều do “bà xã” 
Uông Thi Thi quyết định. “Từ trước đến nay, cô ấy 
giúp tôi quyết định những việc hệ trọng trong công 
việc lẫn đời sống”, Chân Tử Đan nói.

                                                                    An Chi
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Chương Tử Di có động thái lạ 
hậu tin đồn ly hôn với Uông 
Phong

Càng gần về cuối năm, làng giải trí Hoa ngữ 
càng thêm nhộn nhịp với hàng loạt tin đồn.

Vài ngày trước, Chương Tử Di và Uông Phong bị 
đồn ly hôn sau nhiều năm chung sống. Nguồn tin 
bắt đầu từ nam ca sĩ nổi tiếng Hoàng An. Anh đăng 
tải mộ bài viết với nội dung: “Một người bạn của 
tôi, phóng viên Chu Thúc của showbiz Hong Kong 
vừa chia sẻ thông tin rằng Chương Tử Di và Uông 
Phong ly hôn rồi. Chẳng lẽ 2021 là một vở kịch 
tranh nhau diễn cuối hay sao?”.

Ngay lập tức, Chương Tử Di và Uông Phong đã lên 
tiếng phủ nhận việc đường ai nấy đi. Cụ thể, trong 
bài đăng, Chương Tử Di đáp trả tin đồn ly hôn: “ Là 
giả! Anh Phong sáng mai cần kiện ai sẽ kiện người 
đó”. Kèm theo đó, người đẹp họ Chương còn tag 
hẳn chồng vào bài viết đăng của kẻ tung tin đồn 
nhảm kia. Chỉ với một dòng ngắn ngủi nhưng mỹ 
nhân “Ngọa Hổ Tàng Long” đã chứng tỏ được 
quyền lực của “chị đại” Cbiz, khiến khán giả vừa 
kinh sợ vừa nể phục.

Mới đây nhất, Chương Tử Di đăng loạt ảnh mừng 
sinh nhật con gái 6 tuổi, cho thấy gia đình cô vẫn 
hạnh phúc bên nhau. Không chỉ chăm sóc các con 
ruột, người đẹp Thập Diện Mai Phục còn rất quan 
tâm và yêu thương con riêng của chồng là Quả Táo 
Nhỏ. Năm nay con gái riêng của Uông Phong đã 15 
tuổi, cô bé cũng nhiều lần nói tốt về mẹ kế.

Chương Tử Di trước nay vốn là người khá kín tiếng 
trong chuyện đời tư, tuy nhiên gần đây nữ diễn viên 
thường xuyên khoe ảnh đời thường và chia sẻ niềm 
vui đoàn tụ gia đình.

Mỗi khi đến các lễ hội hay sinh nhật các thành viên, 
gia đình 5 người không bao giờ vắng mặt bất cứ ai. 
Điều này càng thêm khẳng định chuyện tình cảm 
êm đẹp giữa Chương Tử Di và Uông Phong. Mới 
đây nhất, khi chuẩn bị tham dự một sự kiện, Uông 
Phong cũng thu hút chú ý với chiếc nhẫn cưới trên 
ngón áp út. Kết hôn 6 năm, nam ca sĩ đã bỏ tính 
trăng hoa để tập trung chăm sóc cho vợ con.

Trong nhiều năm, Chương Tử Di cùng Triệu Vy, Từ 
Tịnh Lôi, Châu Tấn tạo thành tứ Đại hoa đán đình 
đám của màn ảnh Hoa ngữ. Gần đây, khi Triệu Vy 

bị phong sát “ngầm” và gạch tên khỏi làng giải trí 
Trung Quốc, danh sách này chỉ còn lại ba người 
đẹp.

So với Từ Tịnh Lôi - chưa lập gia đình, Châu Tấn - 
đã kết hôn nhưng đã ly hôn, Chương Tử Di có lẽ là 
người đẹp may mắn nhất trong dàn Đại hoa đán của 
Trung Quốc khi cô vừa có sự nghiệp rực rỡ vừa có 
cuộc sống cá nhân viên mãn. Tuy nhiên, để đến 
được trái ngọt như ngày hôm nay, mỹ nhân họ 
Chương cũng phải trải qua nhiều khó khăn và nếm 
cả trái đắng.

“Chương Tử Di cũng là người giữ phong độ ổn 
định nhất khi bước vào mảnh đất Hollywood. Thay 
vì cố gắng tạo vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ, cô nỗ 
lực không ngừng nghỉ về thực lực diễn xuất. Điều 
này giúp nữ diễn viên giữ được vị thế vững chắc tại 
kinh đô phim ảnh nổi tiếng khắc nghiệt nhất thế 
giới“, tờ ITN nhận xét về Chương Tử Di.

Nữ diễn viên nổi tiếng cũng sở hữu nhiều hợp đồng 
quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách 
những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc và 
ước tính, tài sản của nữ diễn viên 42 tuổi hiện 
khoảng 2 tỷ nhân dân tệ.

Tài năng và nổi tiếng, thế nhưng Chương Tử Di 
cũng gặp không ít bê bối trong sự nghiệp, phần lớn 
đến từ những mối quan hệ tình cảm của cô. Nữ diễn 
viên xinh đẹp từng vướng tin đồn hẹn hò nhiều 
người như MC Táp Bối Ninh, Thành Long, thiếu 
gia kém tuổi Hoắc Khải Sơn, ngôi sao bóng rổ 
Kobe Bryant, đạo diễn Trương Nghệ Mưu, doanh 
nhân giàu có Vivi Nevo…

Năm 2009, người đẹp bị xem là người thứ ba trong 
mối quan hệ của doanh nhân đã có vợ Ninh Tiểu 
Ba. Vợ của Ninh Tiểu Ba còn thuê người tạt sơn lên 
poster quảng cáo của Chương Tử Di và tung tin bôi 
nhọ nữ diễn viên nổi tiếng. Vụ việc ảnh hưởng tới 
danh tiếng của Chương Tử Di, khiến nhiều nhãn 
hàng đã hủy hợp đồng với cô sau đó.

Trong số những lời đồn tình cảm của Chương Tử 
Di, chuyện tình với thiếu gia giàu có kém 3 tuổi 
Hoắc Khải Sơn - phó chủ tịch của tập đoàn bất 
động sản, xây dựng, sòng bạc quyền lực tại Hồng 
Kông từng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Thiếu 
gia họ Hoắc hẹn hò với Chương Tử Di vào năm 
2004 và đến năm 2006, họ chia tay rồi tái hợp với 
năm 2011. Khi đó, truyền thông từng hi vọng 
Chương Tử Di trở thành dâu nhà tài phiệt nhưng 
cặp đôi lại đột ngột chia tay. Một số nguồn tin cho 
hay, gia tộc họ Hoắc không thích cô con dâu làm 
việc trong làng giải trí và có nhiều thị phi.

Sau nhiều bê bối ái tình, Chương Tử Di bí mật kết 
hôn với nam ca sĩ, nhạc sĩ Uông Phong. Anh được 
biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có 
tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. 
Tuy nhiên, cuộc sống đời tư của Uông Phong cũng 
khá ồn ào với ba cuộc nhân và hai con riêng.

Trong gần 6 năm hôn nhân, Chương Tử Di và Uông 
Phong gặp không ít sóng gió và tin đồn. Không lâu 
sau khi cưới, Uông Phong bị bắt gặp tại sòng bạc 

Las Vegas, Mỹ. Thông tin nam ca sĩ nợ nần vì mê 
bài bạc khiến họ Chương khốn đốn trở thành chủ 
đề bàn tán trên mạng. Tuy nhiên, Chương Tử Di đã 
lên tiếng bênh vực “ông xã” và khẳng định, cô luôn 
tin tưởng chồng.

Đầu năm 2020, Chương Tử Di sinh con thứ hai và 
liên tiếp chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình, 
khẳng định hôn nhân của cô và Uông Phong rất 
viên mãn. Cặp đôi còn chung sống với con gái 
riêng của Uông Phong và cô bé xem Chương Tử Di 
như mẹ đẻ, không ít lần xuất hiện tình cảm bên nữ 
diễn viên. Hiện tại, mỹ nhân 42 tuổi tạm gác sự 
nghiệp nghệ thuật để tập trung tận hưởng hạnh 
phúc gia đình.

                                                       Nguyễn Hương

Có gì trong 'Bulgasal' - Bom tấn 
tỷ đô vượt mặt 'Snowdrop' 

Được đầu tư vốn kinh phí cực “khủng” lên 
tới hơn 40 tỷ won (hơn 3 tỷ USD), bộ phim 
truyền hình Bulgasal của đài tvN đã có 

một khởi đầu rất ấn tượng với mức rating bỏ xa đối 
thủ chính Snowdrop.

Ra mắt cùng ngày với bộ phim đầy tranh cãi 
Snowdrop của JTBC nhưng Bulgasal không hề 
“flop” mà ngược lại, bộ phim thu hút sự chú ý của 
khán giả bởi cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất đỉnh 
cao của dàn diễn viên thực lực. Thậm chí, Bulgasal 
còn bỏ xa Snowdrop trong cuộc chiến rating phim 
cuối tuần. Sau đây là những lý do giúp Bulgasal trở 
thành một trong những bom tấn truyền hình đáng 
xem nhất dịp cuối năm 2021.

Cốt truyện giả tưởng hấp dẫn và mức kinh phí 
khủng 40 tỷ won

Bulgasal là một câu chuyện giả tưởng kể về một 
người đàn ông bất tử đã sống hơn 600 năm. Trong 
khi đó, nữ chính của phim lại là người phụ nữ đã 
chuyển sinh nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên ký ức 
của những tiền kiếp trước đó. Bộ phim hứa hẹn sẽ 
mang đến cho khán giả một câu chuyện tình lãng 
mạn xen lẫn với cảm xúc hồi hộp trong những cảnh 
chiến đấu với các sinh vật ở thế giới khác.

Bên cạnh cốt truyện thú vị, Bulgasal còn gây ấn 
tượng với khán giả khi sở hữu đội ngũ sản xuất chất 

lượng cao gồm đạo diễn Jang Young Woo của Mr. 
Sunshine và bộ đôi biên kịch nổi tiếng Kim Jae 
Hyun, Kim Young Kyu. Đáng chú ý, tvN đã đầu tư 
số tiền khổng lồ lên đến hơn 40 tỷ won cho dự án 
này, biến Bulgasal trở thành một trong những bom 
tấn hoành tránh nhất năm 2021.

Diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên

Bulgaral sở hữu dàn diễn viên chất lượng với diễn 
xuất thuộc hàng “top” trong làng phim ảnh Hàn 
Quốc. Trong phim, Lee Jin Wook vào vai Dan 
Hwal, người đàn ông suốt 600 năm qua vẫn đi tìm 
người phụ nữ chịu trách nhiệm cho sự bất tử và 
những đau khổ của anh dù cho trí nhớ đã dần phai 
mờ.

Người phụ nữ đó là Min Sang Woon (Kwon Nara). 
Cô từng là một người bất tử nhưng hiện đã đầu thai 
và sống cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn 
rơi vào vòng xoáy của sự trả thù dù đã đổi tên và 
sống mai danh ẩn tích. Trong tập đầu tiên lên sóng, 
Kwon Nara khiến nhiều khán giả choáng ngợp với 
vẻ ngoài xinh đẹp trong tạo hình cổ trang.

Không chỉ nam nữ chính mà dàn diễn viên phụ của 
phim cũng rất đáng xem. Lee Joon đã có một màn 
trở lại ấn tượng sau khi xuất ngũ với vai Ok Eul 
Tae, một người bất tử sống trong bóng tối và tích 
luỹ được vô số của cải cũng như kinh nghiệm. Một 
nhân vật khác cũng thú vị không kém là Dan Sol, 
người vợ đã sống cách đây 600 năm của Dan Hwal 
(Gong Seung Yeon). Cô là con gái của một gia đình 
quyền thế và kết hôn với Dan Hwal theo ý muốn 
của cha. Với kỹ năng diễn xuất của Gong Seung 
Yeon, nữ phụ của Bulgasal hoàn toàn không bị lu 
mờ trước nữ chính. Phản ứng hóa học của Gong 
Seung Yeon và Lee Jin Wook cũng rất đáng được 
mong đợi.

Rating đầy hứa hẹn

Dù không sở hữu dàn diễn viên toàn sao nhưng 
Bulgasal vẫn có một khởi đầu đầy ấn tượng. Hai 
tập đầu tiên của bộ phim đã ghi nhận mức rating 
trung bình trên toàn quốc là 6,346% và 5,826%, bỏ 
xa đối thủ chính Snowdrop của đài JTBC. Bên 
cạnh rating tốt, Bulgasal cũng nhận được nhiều lời 
khen ngợi từ khán giả cho các yếu tố trong phim 
như dàn diễn viên, cốt truyện và bối cảnh.

Netizen tin rằng Bulgasal sẽ còn thú vị và đáng 
xem hơn nữa trong các tập tiếp theo. Bộ phim hiện 
đang được phát sóng vào mỗi tối thứ Bảy và Chủ 
nhật trên tvN và Netflix.

                                                                Linh Trần

Châu Nhuận Phát và Lý Liên 
Kiệt, ai địa vị cao hơn trong giới 
điện ảnh? 

Lý Liên Kiệt và Châu Nhuận Phát đều là 
những diễn viên được khán giả yêu thích.

Không cần nói cũng biết danh tiếng lẫn địa vị của 

họ có sức ảnh hưởng to lớn trong giới điện ảnh. 
Thực sự thì quá khó để đặt lên bàn cân so sánh, ai 
nổi trội hơn ai.

Lý Liên Kiệt là 1 trong những ngôi sao võ thuật 
quyền lực tối cao của thôn năng lượng điện hình 
ảnh Trung Quốc. Từ khi 11 tuổi, anh đã làm được 
đều người Call là “thiên tài võ thuật” và nhấn được 
không ít lời mời đóng góp phim, quảng bá. Tuy 
nhưng, anh luôn lắc đầu vị nghĩ về bản thân không 
đạt cho trình độ khôn xiết đẳng

Thành tựu của Lý Liên Kiệt trong lĩnh vực điện ảnh 
và truyền hình là điều mà ai cũng thấy rõ. Từ việc 
đóng vai chính trong “Thiếu Lâm Tự” đến loạt 
phim “Hoàng Phi Trung” có thể được cho là tác 
phẩm kinh điển tuyệt đối. Dù sau này có nhiều 
phiên bản khác nhau nhưng thật sự khó có thể so 
sánh với phiên bản gốc của Lý Liên Kiệt. Nối tiếp 
thành công là hàng loạt tác phẩm điện ảnh và 
truyền hình kinh điển như Anh hùng xạ điêu, thậm 
chí cho đến ngày nay, việc xem những tác phẩm 
này vẫn khiến mọi người thích thú.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Lý Liên Kiệt là 
một trong những ngôi sao tạo được chỗ đứng tại thị 
trường Hollywood. Anh ấy đã xuất hiện trên Tạp 
chí Time nhiều lần và được vinh danh ở những giải 
thưởng uy tín. Được các đạo diễn săn đón, sẵn sàng 
chi mức cát-xê khủng để mời chào. Trong đó, 

không thể không kể tới bộ phim Xác Ướp 3.

Châu Nhuận Phát

Theo thông tin mình tìm hiểu được thì trong Xác 
Ướp 3, Lý Liên Kiệt đã hóa thân thành Long Đế và 
xuất hiện hơn 10 phút trên màn ảnh. Chẳng cần 
nhiều động tác võ thuật khó nhằn lại không có 
nhiều suất diễn, “vua kungfu” Cbiz dễ dàng bỏ túi 
120 triệu tệ, khiến dân tình phải xuýt xoa không 
thôi.

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao giàu có 
hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng gây chú ý 
khi sắm chuyên cơ riêng có giá lên đến 100 tỷ để 
phục vụ cho việc đi lại, du lịch. Không chỉ riêng 
làng giải trí, ngay cả nhưng đại gia hàng đầu Trung 
Quốc cũng bái phục sự chịu chơi của Lý Liên Kiệt.

Là một diễn viên điện ảnh và truyền hình lão làng, 
Châu Nhuận Phát cũng rất nổi bật, địa vị rất cao. 
Hồi đó, bộ phim “The True Colors of Heroes” đã 
khiến cô bé Mã trong phim nổi tiếng chỉ qua một 

đêm. Giải Kim Tượng vinh dự giành được có thể 
nói là một trong những kiệt tác phim truyền hình và 
điện ảnh kinh điển nhất của Châu Tinh Trì. Tiếp 
theo “God of Gamblers”. Bộ truyện cũng được mọi 
người vô cùng yêu thích. Có thể nói, Châu Nhuận 
Phát đã tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh và 
truyền hình trong suốt cuộc đời của mình và đã 
giành được rất nhiều giải thưởng, xứng đáng với 
danh hiệu siêu sao điện ảnh - truyền hình!

Năm 1997, Châu Nhuận Phát đóng bộ phim đầu 
tay của Hollywood là Máu vẫn chưa lạnh, sau đó là 
phim Tái chiến biên giới nhưng 2 bộ phim này đều 
không được khán giả Hong Kong đón nhận nhiệt 
tình. Mãi đến khi tham gia bộ phim Anna và quốc 
vương, Châu Nhuận Phát mới có cơ hội phát huy 
tài năng của mình. Để diễn đạt vai quốc vương, 
Châu Nhuận Phát phải học thêm tiếng Thái và vũ 
điệu Waltz. Châu Nhuận Phát cho biết, thành công 
của bộ phim Anna và quốc vương chứng minh 
được rằng diễn viên châu Á có khả năng đảm nhận 
vai chính trong những tác phẩm của Hollywood.

Mỗi người có một cách định nghĩa về niềm vui, từ 
lâu Châu Nhuận Phát đã qua cái thời xem việc sắm 
nhà, tậu xe, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cuộc 
sống vật chất là niềm vui lớn nhất trên đời. Bây giờ 
với anh, niềm vui là đến từ những điều đơn giản, 
bình dị như: sức khỏe và cuộc sống yên bình.

Giống như Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát cũng 
quan tâm đến các hoạt động phúc lợi công cộng và 
đã làm rất nhiều việc tốt, thậm chí còn thường 
xuyên quyên góp tiền. Không cần phải nói, anh ấy 
đã xuất hiện trên Tạp chí Time và đóng phim ở 

Hollywood vô cùng xuất sắc. 

Lý Liên Kiệt

Kỹ năng diễn xuất của Châu Nhuận Phát mang đến 
cho người xem một cảm giác đặc biệt tự nhiên. Có 
thể nói Châu Nhuận Phát đã đóng góp rất lớn cho 
ngành điện ảnh, đó là lý do tại sao rất nhiều người 
thích anh ấy! Đó là sức quyến rũ của cá nhân, 
nhưng cũng là năng lực của chính mình!

Vì vậy, địa vị của Lý Liên Kiệt và Châu Nhuận 
Phát trong thế giới điện ảnh thực sự không thể tách 
rời, thậm chí họ còn có rất nhiều điểm chung, việc 
so sánh giữa hai người phần lớn phụ thuộc vào sở 
thích cá nhân. Hãy bình luận phía dưới đâu là thần 
tượng yêu thích của mình nhé.
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Chương Tử Di có động thái lạ 
hậu tin đồn ly hôn với Uông 
Phong

Càng gần về cuối năm, làng giải trí Hoa ngữ 
càng thêm nhộn nhịp với hàng loạt tin đồn.

Vài ngày trước, Chương Tử Di và Uông Phong bị 
đồn ly hôn sau nhiều năm chung sống. Nguồn tin 
bắt đầu từ nam ca sĩ nổi tiếng Hoàng An. Anh đăng 
tải mộ bài viết với nội dung: “Một người bạn của 
tôi, phóng viên Chu Thúc của showbiz Hong Kong 
vừa chia sẻ thông tin rằng Chương Tử Di và Uông 
Phong ly hôn rồi. Chẳng lẽ 2021 là một vở kịch 
tranh nhau diễn cuối hay sao?”.

Ngay lập tức, Chương Tử Di và Uông Phong đã lên 
tiếng phủ nhận việc đường ai nấy đi. Cụ thể, trong 
bài đăng, Chương Tử Di đáp trả tin đồn ly hôn: “ Là 
giả! Anh Phong sáng mai cần kiện ai sẽ kiện người 
đó”. Kèm theo đó, người đẹp họ Chương còn tag 
hẳn chồng vào bài viết đăng của kẻ tung tin đồn 
nhảm kia. Chỉ với một dòng ngắn ngủi nhưng mỹ 
nhân “Ngọa Hổ Tàng Long” đã chứng tỏ được 
quyền lực của “chị đại” Cbiz, khiến khán giả vừa 
kinh sợ vừa nể phục.

Mới đây nhất, Chương Tử Di đăng loạt ảnh mừng 
sinh nhật con gái 6 tuổi, cho thấy gia đình cô vẫn 
hạnh phúc bên nhau. Không chỉ chăm sóc các con 
ruột, người đẹp Thập Diện Mai Phục còn rất quan 
tâm và yêu thương con riêng của chồng là Quả Táo 
Nhỏ. Năm nay con gái riêng của Uông Phong đã 15 
tuổi, cô bé cũng nhiều lần nói tốt về mẹ kế.

Chương Tử Di trước nay vốn là người khá kín tiếng 
trong chuyện đời tư, tuy nhiên gần đây nữ diễn viên 
thường xuyên khoe ảnh đời thường và chia sẻ niềm 
vui đoàn tụ gia đình.

Mỗi khi đến các lễ hội hay sinh nhật các thành viên, 
gia đình 5 người không bao giờ vắng mặt bất cứ ai. 
Điều này càng thêm khẳng định chuyện tình cảm 
êm đẹp giữa Chương Tử Di và Uông Phong. Mới 
đây nhất, khi chuẩn bị tham dự một sự kiện, Uông 
Phong cũng thu hút chú ý với chiếc nhẫn cưới trên 
ngón áp út. Kết hôn 6 năm, nam ca sĩ đã bỏ tính 
trăng hoa để tập trung chăm sóc cho vợ con.

Trong nhiều năm, Chương Tử Di cùng Triệu Vy, Từ 
Tịnh Lôi, Châu Tấn tạo thành tứ Đại hoa đán đình 
đám của màn ảnh Hoa ngữ. Gần đây, khi Triệu Vy 

bị phong sát “ngầm” và gạch tên khỏi làng giải trí 
Trung Quốc, danh sách này chỉ còn lại ba người 
đẹp.

So với Từ Tịnh Lôi - chưa lập gia đình, Châu Tấn - 
đã kết hôn nhưng đã ly hôn, Chương Tử Di có lẽ là 
người đẹp may mắn nhất trong dàn Đại hoa đán của 
Trung Quốc khi cô vừa có sự nghiệp rực rỡ vừa có 
cuộc sống cá nhân viên mãn. Tuy nhiên, để đến 
được trái ngọt như ngày hôm nay, mỹ nhân họ 
Chương cũng phải trải qua nhiều khó khăn và nếm 
cả trái đắng.

“Chương Tử Di cũng là người giữ phong độ ổn 
định nhất khi bước vào mảnh đất Hollywood. Thay 
vì cố gắng tạo vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ, cô nỗ 
lực không ngừng nghỉ về thực lực diễn xuất. Điều 
này giúp nữ diễn viên giữ được vị thế vững chắc tại 
kinh đô phim ảnh nổi tiếng khắc nghiệt nhất thế 
giới“, tờ ITN nhận xét về Chương Tử Di.

Nữ diễn viên nổi tiếng cũng sở hữu nhiều hợp đồng 
quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách 
những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc và 
ước tính, tài sản của nữ diễn viên 42 tuổi hiện 
khoảng 2 tỷ nhân dân tệ.

Tài năng và nổi tiếng, thế nhưng Chương Tử Di 
cũng gặp không ít bê bối trong sự nghiệp, phần lớn 
đến từ những mối quan hệ tình cảm của cô. Nữ diễn 
viên xinh đẹp từng vướng tin đồn hẹn hò nhiều 
người như MC Táp Bối Ninh, Thành Long, thiếu 
gia kém tuổi Hoắc Khải Sơn, ngôi sao bóng rổ 
Kobe Bryant, đạo diễn Trương Nghệ Mưu, doanh 
nhân giàu có Vivi Nevo…

Năm 2009, người đẹp bị xem là người thứ ba trong 
mối quan hệ của doanh nhân đã có vợ Ninh Tiểu 
Ba. Vợ của Ninh Tiểu Ba còn thuê người tạt sơn lên 
poster quảng cáo của Chương Tử Di và tung tin bôi 
nhọ nữ diễn viên nổi tiếng. Vụ việc ảnh hưởng tới 
danh tiếng của Chương Tử Di, khiến nhiều nhãn 
hàng đã hủy hợp đồng với cô sau đó.

Trong số những lời đồn tình cảm của Chương Tử 
Di, chuyện tình với thiếu gia giàu có kém 3 tuổi 
Hoắc Khải Sơn - phó chủ tịch của tập đoàn bất 
động sản, xây dựng, sòng bạc quyền lực tại Hồng 
Kông từng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Thiếu 
gia họ Hoắc hẹn hò với Chương Tử Di vào năm 
2004 và đến năm 2006, họ chia tay rồi tái hợp với 
năm 2011. Khi đó, truyền thông từng hi vọng 
Chương Tử Di trở thành dâu nhà tài phiệt nhưng 
cặp đôi lại đột ngột chia tay. Một số nguồn tin cho 
hay, gia tộc họ Hoắc không thích cô con dâu làm 
việc trong làng giải trí và có nhiều thị phi.

Sau nhiều bê bối ái tình, Chương Tử Di bí mật kết 
hôn với nam ca sĩ, nhạc sĩ Uông Phong. Anh được 
biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có 
tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. 
Tuy nhiên, cuộc sống đời tư của Uông Phong cũng 
khá ồn ào với ba cuộc nhân và hai con riêng.

Trong gần 6 năm hôn nhân, Chương Tử Di và Uông 
Phong gặp không ít sóng gió và tin đồn. Không lâu 
sau khi cưới, Uông Phong bị bắt gặp tại sòng bạc 

Las Vegas, Mỹ. Thông tin nam ca sĩ nợ nần vì mê 
bài bạc khiến họ Chương khốn đốn trở thành chủ 
đề bàn tán trên mạng. Tuy nhiên, Chương Tử Di đã 
lên tiếng bênh vực “ông xã” và khẳng định, cô luôn 
tin tưởng chồng.

Đầu năm 2020, Chương Tử Di sinh con thứ hai và 
liên tiếp chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình, 
khẳng định hôn nhân của cô và Uông Phong rất 
viên mãn. Cặp đôi còn chung sống với con gái 
riêng của Uông Phong và cô bé xem Chương Tử Di 
như mẹ đẻ, không ít lần xuất hiện tình cảm bên nữ 
diễn viên. Hiện tại, mỹ nhân 42 tuổi tạm gác sự 
nghiệp nghệ thuật để tập trung tận hưởng hạnh 
phúc gia đình.

                                                       Nguyễn Hương

Có gì trong 'Bulgasal' - Bom tấn 
tỷ đô vượt mặt 'Snowdrop' 

Được đầu tư vốn kinh phí cực “khủng” lên 
tới hơn 40 tỷ won (hơn 3 tỷ USD), bộ phim 
truyền hình Bulgasal của đài tvN đã có 

một khởi đầu rất ấn tượng với mức rating bỏ xa đối 
thủ chính Snowdrop.

Ra mắt cùng ngày với bộ phim đầy tranh cãi 
Snowdrop của JTBC nhưng Bulgasal không hề 
“flop” mà ngược lại, bộ phim thu hút sự chú ý của 
khán giả bởi cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất đỉnh 
cao của dàn diễn viên thực lực. Thậm chí, Bulgasal 
còn bỏ xa Snowdrop trong cuộc chiến rating phim 
cuối tuần. Sau đây là những lý do giúp Bulgasal trở 
thành một trong những bom tấn truyền hình đáng 
xem nhất dịp cuối năm 2021.

Cốt truyện giả tưởng hấp dẫn và mức kinh phí 
khủng 40 tỷ won

Bulgasal là một câu chuyện giả tưởng kể về một 
người đàn ông bất tử đã sống hơn 600 năm. Trong 
khi đó, nữ chính của phim lại là người phụ nữ đã 
chuyển sinh nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên ký ức 
của những tiền kiếp trước đó. Bộ phim hứa hẹn sẽ 
mang đến cho khán giả một câu chuyện tình lãng 
mạn xen lẫn với cảm xúc hồi hộp trong những cảnh 
chiến đấu với các sinh vật ở thế giới khác.

Bên cạnh cốt truyện thú vị, Bulgasal còn gây ấn 
tượng với khán giả khi sở hữu đội ngũ sản xuất chất 

lượng cao gồm đạo diễn Jang Young Woo của Mr. 
Sunshine và bộ đôi biên kịch nổi tiếng Kim Jae 
Hyun, Kim Young Kyu. Đáng chú ý, tvN đã đầu tư 
số tiền khổng lồ lên đến hơn 40 tỷ won cho dự án 
này, biến Bulgasal trở thành một trong những bom 
tấn hoành tránh nhất năm 2021.

Diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên

Bulgaral sở hữu dàn diễn viên chất lượng với diễn 
xuất thuộc hàng “top” trong làng phim ảnh Hàn 
Quốc. Trong phim, Lee Jin Wook vào vai Dan 
Hwal, người đàn ông suốt 600 năm qua vẫn đi tìm 
người phụ nữ chịu trách nhiệm cho sự bất tử và 
những đau khổ của anh dù cho trí nhớ đã dần phai 
mờ.

Người phụ nữ đó là Min Sang Woon (Kwon Nara). 
Cô từng là một người bất tử nhưng hiện đã đầu thai 
và sống cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn 
rơi vào vòng xoáy của sự trả thù dù đã đổi tên và 
sống mai danh ẩn tích. Trong tập đầu tiên lên sóng, 
Kwon Nara khiến nhiều khán giả choáng ngợp với 
vẻ ngoài xinh đẹp trong tạo hình cổ trang.

Không chỉ nam nữ chính mà dàn diễn viên phụ của 
phim cũng rất đáng xem. Lee Joon đã có một màn 
trở lại ấn tượng sau khi xuất ngũ với vai Ok Eul 
Tae, một người bất tử sống trong bóng tối và tích 
luỹ được vô số của cải cũng như kinh nghiệm. Một 
nhân vật khác cũng thú vị không kém là Dan Sol, 
người vợ đã sống cách đây 600 năm của Dan Hwal 
(Gong Seung Yeon). Cô là con gái của một gia đình 
quyền thế và kết hôn với Dan Hwal theo ý muốn 
của cha. Với kỹ năng diễn xuất của Gong Seung 
Yeon, nữ phụ của Bulgasal hoàn toàn không bị lu 
mờ trước nữ chính. Phản ứng hóa học của Gong 
Seung Yeon và Lee Jin Wook cũng rất đáng được 
mong đợi.

Rating đầy hứa hẹn

Dù không sở hữu dàn diễn viên toàn sao nhưng 
Bulgasal vẫn có một khởi đầu đầy ấn tượng. Hai 
tập đầu tiên của bộ phim đã ghi nhận mức rating 
trung bình trên toàn quốc là 6,346% và 5,826%, bỏ 
xa đối thủ chính Snowdrop của đài JTBC. Bên 
cạnh rating tốt, Bulgasal cũng nhận được nhiều lời 
khen ngợi từ khán giả cho các yếu tố trong phim 
như dàn diễn viên, cốt truyện và bối cảnh.

Netizen tin rằng Bulgasal sẽ còn thú vị và đáng 
xem hơn nữa trong các tập tiếp theo. Bộ phim hiện 
đang được phát sóng vào mỗi tối thứ Bảy và Chủ 
nhật trên tvN và Netflix.

                                                                Linh Trần

Châu Nhuận Phát và Lý Liên 
Kiệt, ai địa vị cao hơn trong giới 
điện ảnh? 

Lý Liên Kiệt và Châu Nhuận Phát đều là 
những diễn viên được khán giả yêu thích.

Không cần nói cũng biết danh tiếng lẫn địa vị của 

họ có sức ảnh hưởng to lớn trong giới điện ảnh. 
Thực sự thì quá khó để đặt lên bàn cân so sánh, ai 
nổi trội hơn ai.

Lý Liên Kiệt là 1 trong những ngôi sao võ thuật 
quyền lực tối cao của thôn năng lượng điện hình 
ảnh Trung Quốc. Từ khi 11 tuổi, anh đã làm được 
đều người Call là “thiên tài võ thuật” và nhấn được 
không ít lời mời đóng góp phim, quảng bá. Tuy 
nhưng, anh luôn lắc đầu vị nghĩ về bản thân không 
đạt cho trình độ khôn xiết đẳng

Thành tựu của Lý Liên Kiệt trong lĩnh vực điện ảnh 
và truyền hình là điều mà ai cũng thấy rõ. Từ việc 
đóng vai chính trong “Thiếu Lâm Tự” đến loạt 
phim “Hoàng Phi Trung” có thể được cho là tác 
phẩm kinh điển tuyệt đối. Dù sau này có nhiều 
phiên bản khác nhau nhưng thật sự khó có thể so 
sánh với phiên bản gốc của Lý Liên Kiệt. Nối tiếp 
thành công là hàng loạt tác phẩm điện ảnh và 
truyền hình kinh điển như Anh hùng xạ điêu, thậm 
chí cho đến ngày nay, việc xem những tác phẩm 
này vẫn khiến mọi người thích thú.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Lý Liên Kiệt là 
một trong những ngôi sao tạo được chỗ đứng tại thị 
trường Hollywood. Anh ấy đã xuất hiện trên Tạp 
chí Time nhiều lần và được vinh danh ở những giải 
thưởng uy tín. Được các đạo diễn săn đón, sẵn sàng 
chi mức cát-xê khủng để mời chào. Trong đó, 

không thể không kể tới bộ phim Xác Ướp 3.

Châu Nhuận Phát

Theo thông tin mình tìm hiểu được thì trong Xác 
Ướp 3, Lý Liên Kiệt đã hóa thân thành Long Đế và 
xuất hiện hơn 10 phút trên màn ảnh. Chẳng cần 
nhiều động tác võ thuật khó nhằn lại không có 
nhiều suất diễn, “vua kungfu” Cbiz dễ dàng bỏ túi 
120 triệu tệ, khiến dân tình phải xuýt xoa không 
thôi.

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao giàu có 
hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng gây chú ý 
khi sắm chuyên cơ riêng có giá lên đến 100 tỷ để 
phục vụ cho việc đi lại, du lịch. Không chỉ riêng 
làng giải trí, ngay cả nhưng đại gia hàng đầu Trung 
Quốc cũng bái phục sự chịu chơi của Lý Liên Kiệt.

Là một diễn viên điện ảnh và truyền hình lão làng, 
Châu Nhuận Phát cũng rất nổi bật, địa vị rất cao. 
Hồi đó, bộ phim “The True Colors of Heroes” đã 
khiến cô bé Mã trong phim nổi tiếng chỉ qua một 

đêm. Giải Kim Tượng vinh dự giành được có thể 
nói là một trong những kiệt tác phim truyền hình và 
điện ảnh kinh điển nhất của Châu Tinh Trì. Tiếp 
theo “God of Gamblers”. Bộ truyện cũng được mọi 
người vô cùng yêu thích. Có thể nói, Châu Nhuận 
Phát đã tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh và 
truyền hình trong suốt cuộc đời của mình và đã 
giành được rất nhiều giải thưởng, xứng đáng với 
danh hiệu siêu sao điện ảnh - truyền hình!

Năm 1997, Châu Nhuận Phát đóng bộ phim đầu 
tay của Hollywood là Máu vẫn chưa lạnh, sau đó là 
phim Tái chiến biên giới nhưng 2 bộ phim này đều 
không được khán giả Hong Kong đón nhận nhiệt 
tình. Mãi đến khi tham gia bộ phim Anna và quốc 
vương, Châu Nhuận Phát mới có cơ hội phát huy 
tài năng của mình. Để diễn đạt vai quốc vương, 
Châu Nhuận Phát phải học thêm tiếng Thái và vũ 
điệu Waltz. Châu Nhuận Phát cho biết, thành công 
của bộ phim Anna và quốc vương chứng minh 
được rằng diễn viên châu Á có khả năng đảm nhận 
vai chính trong những tác phẩm của Hollywood.

Mỗi người có một cách định nghĩa về niềm vui, từ 
lâu Châu Nhuận Phát đã qua cái thời xem việc sắm 
nhà, tậu xe, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cuộc 
sống vật chất là niềm vui lớn nhất trên đời. Bây giờ 
với anh, niềm vui là đến từ những điều đơn giản, 
bình dị như: sức khỏe và cuộc sống yên bình.

Giống như Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát cũng 
quan tâm đến các hoạt động phúc lợi công cộng và 
đã làm rất nhiều việc tốt, thậm chí còn thường 
xuyên quyên góp tiền. Không cần phải nói, anh ấy 
đã xuất hiện trên Tạp chí Time và đóng phim ở 

Hollywood vô cùng xuất sắc. 

Lý Liên Kiệt

Kỹ năng diễn xuất của Châu Nhuận Phát mang đến 
cho người xem một cảm giác đặc biệt tự nhiên. Có 
thể nói Châu Nhuận Phát đã đóng góp rất lớn cho 
ngành điện ảnh, đó là lý do tại sao rất nhiều người 
thích anh ấy! Đó là sức quyến rũ của cá nhân, 
nhưng cũng là năng lực của chính mình!

Vì vậy, địa vị của Lý Liên Kiệt và Châu Nhuận 
Phát trong thế giới điện ảnh thực sự không thể tách 
rời, thậm chí họ còn có rất nhiều điểm chung, việc 
so sánh giữa hai người phần lớn phụ thuộc vào sở 
thích cá nhân. Hãy bình luận phía dưới đâu là thần 
tượng yêu thích của mình nhé.
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Hoạt động kinh doanh của 
Trương Đình trước khi bị điều 
tra

Trương Đình trở thành tỷ phú USD nhờ kinh 
doanh mỹ phẩm theo hình thức bán hàng đa 
cấp. Tuy nhiên, việc làm ăn của nữ diễn 

viên “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” gặp nhiều vấn đề.

Ngày 29/12, iFeng đưa tin được sự phê chuẩn của 
tòa, Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố 
Thạch Gia Trang đã phong tỏa tài sản của Dowell - 
công ty do vợ chồng Trương Đình đứng tên - vì có 
dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Theo iFeng, vấn đề kinh doanh của Trương Đình - 
Lâm Thoại Dương đã xuất hiện vài năm nay. Dù 
việc kinh doanh đem lại cho vợ chồng nữ diễn viên 
khối tài sản hàng tỷ USD nhưng họ cũng bị chỉ trích 
vì chất lượng sản phẩm kém và việc sử dụng con 
cái làm chiêu trò quảng cáo.

Khối tài sản của Trương Đình và chồng

Trương Đình sinh năm 1970, được khán giả yêu 
mến với nụ cười tươi tắn, núm đồng tiền xinh xắn. 
Cô nổi tiếng qua các bộ phim Trộm long tráo 
phụng, Duyên phận má hồng, Mãnh lực đồng tiền, 
Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Năm 2007, cô kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà 
sản xuất phim Lâm Thoại Dương. Với ngoại hình 
tuấn tú, phong trần, Lâm Thoại Dương từng được 
mệnh danh là “hoàng tử trong mộng”, “bạch mã 
hoàng tử” của mọi cô gái tại Đài Loan vào những 
năm 1980-1990.

Nam diễn viên nổi tiếng với series phim truyền 
hình của nữ sĩ Quỳnh Dao như Hải âu phi xứ - Thái 
vân phi, Người vợ câm, Vọng phu ải, Một thoáng 
mộng mơ.… Năm 1999, đang đứng ở đỉnh cao 
danh vọng, anh bất ngờ tuyên bố chia tay màn ảnh, 
chuyển sang kinh doanh.

Cặp nghệ sĩ mở công ty sản xuất và phân phối mỹ 
phẩm TST. Công ty TST được giới thiệu có hơn 
400 nhân viên, 75 cửa hàng bán lẻ trực tiếp. TST 
cung cấp các sản phẩm bổ trợ sức khỏe và làm đẹp 
như tinh chất, mặt nạ chim yến, kem chống nắng, 
sữa dưỡng thể, thực phẩm chức năng. Hàng năm, 
công ty họp mặt và thưởng thêm cho nhân viên 10 
tháng lương.

Theo Tân Kinh Báo, cách thức làm ăn của công ty 

TST giống mô hình đa cấp. Sản phẩm được giao 
cho các đại lý cấp dưới tiêu thụ. Các cấp đại lý được 
chiết khấu hoa hồng theo mô hình kim tự tháp.

Theo iFeng, công ty của hai nghệ sĩ có lợi nhuận 
trong một quý lên tới 1,13 tỷ NDT, là một trong 100 
đơn vị đóng thuế nhiều nhất tại Thượng Hải. Tháng 
2/2019, công ty bán hàng TST nộp thuế hơn 310 
triệu USD, theo Sina.

Ngày 30/12, trang 163 cho biết theo điều tra từ bản 
đồ thương nghiệp Thiên Nhãn, Trương Đình đứng 
danh là người đại diện cho 90 công ty, trong đó có 
77 công ty tại Thượng Hải. Chồng cô, nam diễn 
viên Lâm Thoại Dương cũng năm trong tay 69 
công ty.

Theo Sina, vợ chồng nữ diễn viên Võ Mỵ Nương 
truyền kỳ sở hữu khối tài sản lên đến 4,4 tỷ USD 
nhờ việc làm ăn phát đạt. Họ còn sở hữu khối bất 
động sản lớn tại Thượng Hải đắt đỏ và nhiều nơi 
khác.

Trương Đình và ông xã còn hợp tác với nhiều nghệ 
sĩ trong giới giải trí như Minh Đạo, Đào Hồng, MC 
nổi tiếng Đài Loan Ngô Tông Hiến. Vì vậy, dù 
không còn hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Võ 
Mỵ Nương truyền kỳ vẫn là cái tên gây chú ý với 
truyền thông và được bạn bè nể trọng.

Những rắc rối kinh doanh

Theo iFeng, nghi vấn vợ chồng diễn viên Võ Mỵ 
Nương truyền kỳ làm ăn phi pháp rộ lên từ tháng 9, 
sau khi Trương Đình quyết định giải thể cùng lúc 9 
công ty ở Trung Quốc Đại lục. Theo Sina, các công 
ty này được vợ chồng cô mở vào đầu năm 2021, với 
tổng vốn đầu tư hơn 62 triệu USD.

Từ tháng 6, nhiều nạn nhân đã lên tiếng tố cáo công 
ty của vợ chồng Trương Đình bán hàng kém chất 
lượng, có hoạt động kinh doanh lừa đảo. Vì vậy, 
Đội chống hàng giả Lý Húc quyết định báo cáo sự 
việc để Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố 
Thạch Gia Trang điều tra xử lý.

Năm 2019, các công ty mỹ phẩm của người đẹp Võ 
Mỵ Nương truyền kỳ bị cơ quan chức năng liên tục 
thanh tra vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, bán sản 
phẩm kém chất lượng.

Năm 2016, một khách hàng tên Châu Gia Gia cho 
biết đã sử dụng sản phẩm làm đẹp từ công ty của 
Trương Đình. Sau 3 tháng sử dụng, da của khách 
hàng bị bong tróc, sần sùi và vàng mắt. Người này 
buộc phải nhập viện để giải độc. Nhiều khách hàng 
khác cũng than vãn về chất lượng sản phẩm không 
như quảng cáo.

Bên cạnh mô hình kinh doanh trái phép, Trương 
Đình còn vướng tranh cãi vì dùng hình ảnh con để 
bán hàng. Cặp nghệ sĩ quay video, chụp ảnh con 
trai 9 tuổi sử dụng sản phẩm của công ty để bảo 
chứng về chất lượng. Lâm Thoại Dương khẳng 
định: “Loại kem này rất tốt, cả vợ và con trai tôi đều 
dùng hàng ngày”.

Ngày 29/12, China.com.cn cho biết công ty 

thương mại Dowell bị cáo buộc “lợi dụng các tổ 
chức tài chính để chuyển hoặc che giấu các khoản 
tiền bất hợp pháp” và bị phong tỏa 600 triệu NDT 
tài sản. Hiện tại, theo 163, trụ sở chính của công ty 
TST đã tăng cường bảo vệ để đảm bảo an ninh sau 
các cáo buộc.

                                                                 Đông Vũ

Kim Tae Hee ủng hộ phim mới 
của 'chồng yêu' Bi Rain, tình 
cảm vợ chồng keo son bền chặt

Mặc thế giới ngoài kia có giông bão thế 
nào, tình cảm vợ chồng của Kim Tae 
Hee và Bi Rain vẫn bền chặt khiến 

không ít người 'phát hờn'.

Mới đây, Bi Rain trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim 
Ghost Doctor mà anh tham gia cùng nam diễn viên 
Kim Bum. Nếu ai theo dõi cuộc sống của đôi vợ 
chồng Bi Rain và Kim Tae Hee thì sẽ biết họ luôn 
ủng hộ sự nghiệp của nhau. Cả hai có thời điểm 
dành trọn vẹn thời gian để vun đắp cho tổ ấm của 
mình và khi mọi thứ đã ổn định, người này luôn 
dành sự ủng hộ và chuẩn bị mọi thứ chu đáo để 
người kia có thể an tâm tiếp tục tham gia nghệ 
thuật.

Công ty của Bi Rain đã up hình xe tải cà phê mà 
Kim Tae Hee gửi tới đoàn phim Ghost Doctor với 
biểu ngữ tràn ngập yêu thường: “Kim Tae Hee 
đang cổ vũ cho nam diễn viên Jung Ji Hoon (tên 
thật của Rain) và toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm 
phim Ghost Doctor!”.

Bên cạnh đó, còn có một biểu ngữ khác tạo ra một 
cách chơi chữ bằng cách sử dụng tên nhân vật Cha 
Young Min của Bi Rain trong phim, đủ thấy Kim 
Tae Hee quan tâm tới phim của chồng Bi Rain ra 
sao.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn làm nên thành công cho 
The Heirs Boo Sung Chul, Ghost Doctor là bộ 
phim y khoa giả tưởng kể về hai bác sĩ khác biệt từ 
xuất thân, tính cách cho đến kỹ năng nhưng lại bị 
mắc kẹt cùng nhau trong một thể xác. Trong phim, 
Bi Rain sẽ vào vai bác sĩ phẫu thuật lồng ngực thiên 
tài Cha Young Min còn Kim Bum vào vai chàng 
trai xuất thân từ giới thượng lưu Go Seung Tak.

                                                                    An Chi

Lương Lạc Thi bị đồn quay lại 
với tỷ phú Lý Trạch Giai

Lương Lạc Thi đăng ảnh chụp tại biệt thự của 
tỷ phú Lý Trạch Giai, làm dấy lên tin đồn họ 
quay về với nhau sau 10 năm chia tay.

Theo 163, bức ảnh Lương Lạc Thi chụp đăng mạng 
xã hội cho thấy cô ở trong một biệt thự gỗ gụ đỏ đắt 
giá. Biệt thự này của Lý Trạch Giai có tổng diện 
tích gần 2.000 m2 gồm cả khuôn viên. Ngôi nhà 
chủ yếu bằng gỗ với giá 361 triệu NDT (hơn 56 
triệu USD), mất tám năm để hoàn thành.

Khi Lương Lạc Thi sinh con đầu lòng, cô từng ở 
biệt thự này, thậm chí còn cải tạo nó thành môi 
trường sống phù hợp cho trẻ em và nâng cao an 
toàn, an ninh. Khi chia tay doanh nhân họ Lý, cô 
rời ngôi nhà, đưa ba con sang nước ngoài định cư. 
Vài năm gần đây, cô mới về Hong Kong sống.

Lương Lạc Thi gần đây tích cực hoạt động trên các 
nền tảng mạng xã hội. Cô thi thoảng chia sẻ hình 
ảnh cuộc sống hàng ngày, đa phần là tại ngôi biệt 
thự của Lý Trạch Giai. Trong ngày Giáng sinh, cô 
đăng trên Instagram bức hình chụp chùm bóng bay 
với nội dung “Isabella yêu Richard”. Điều đặc biệt, 
Richard là tên tiếng Anh của Lý Trạch Giai. Điều 
này làm dấy lên tin đồn họ tái hợp. Hồi đầu năm, họ 
còn cùng đến trường con trai để tham dự một hoạt 
động của con.

Vài năm trước, Lý Trạch Giai hẹn hò á hậu Hong 
Kong Quách Gia Văn. Anh chu cấp cho cô nhà, xe, 
cuộc sống rất dư giả. Tuy nhiên, gần một năm trở 
lại đây, họ không còn đi lại với nhau. Có tin đồn 
ông Lý tiếp tục cặp á hậu Malaysia Lâm Tuyên Dư 
tuy nhiên ông không xác nhận. Trong khi đó, 
Lương Lạc Thi từng bị đồn hẹn hò một vài người 
đàn ông nhưng chưa bao giờ công khai tình cảm.

Lương Lạc Thi và thương gia Lý Trạch Giai quen 
nhau năm 2006. Bốn năm chung sống, cô đẻ cho 
ông Lý 3 cậu con trai dù không hôn thú, danh phận. 
Năm 2011, hai người chia tay nhau. Hiện tại, cô 
nuôi ba con. Cô cũng từng tiết lộ không nhận tiền 
của ông Lý sau khi “đường ai nấy rẽ” và không hối 
hận vì đã yêu một người giàu có, lớn tuổi như ông.

Ông Lý Trạch Giai là con trai thứ hai của tỷ phú nổi 
tiếng châu Á Lý Gia Thành. Hiện ông là chủ tịch 
tập đoàn viễn thông PCCW Limited lớn nhất Hong 
Kong, đồng thời sở hữu 50% cổ phần của tạp chí 
kinh tế Hong Kong Ecomomic Journal. Năm 2016, 
theo thống kê của Forbes, ông Lý Trạch Giai đứng 

thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất 
Hong Kong với khối tài sản hơn 4 tỷ USD. Là con 
thứ hai của ông Lý Gia Thành - người giàu nhất 
Hong Kong - nhưng theo một nguồn tin, quan hệ 
giữa Lý Trạch Giai và bố rất xấu.

                                                       Nguyễn Hương 

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi kỷ niệm 
6 năm cưới

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi và bạn 
đời Philip Lee (Lý Thừa Đức) cùng chia sẻ 
ảnh để kỷ niệm sáu năm hôn nhân viên 

mãn.

Doanh nhân Philip Lee đăng ảnh ngày thành hôn 
và viết: “Sáu năm trước, thế giới của chúng ta chỉ 
có hai người. Sáu năm sau, thế giới ấy đã mở rộng 
hơn một chút. Kỷ niệm hôn nhân hạnh phúc”.

Sau đó, Hồ Hạnh Nhi cũng đăng ảnh ngày trọng đại 
và bày tỏ niềm vui: “Sắt tượng trưng cho sức mạnh, 
sự bền bỉ và không bao giờ khuất phục. Cuộc hôn 
nhân son sắt đã đi qua sáu năm. Mong rằng chúng 
ta sẽ đi qua từng năm từ từ, từng bước. Yêu anh”.

Trong phần bình luận, khán giả chúc vợ chồng ngôi 
sao hạnh phúc trọn đời. Nhiều fan khen vợ chồng 
họ viên mãn và “năng suất” khi qua sáu năm đã có 
ba con.

Hồ Hạnh Nhi đến với doanh nhân Philip Lee sau 
khi trải qua cuộc tình dài hơi không có kết quả với 
nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch. Năm 2015, hai 
người làm đám cưới. Tới 2017, Hồ Hạnh Nhi sinh 
con trai đầu tiên. Năm 2019, cô đẻ con trai thứ hai 
Lý Dịch Lâm. Tới 2021, cô sinh con thứ ba Lý Dịch 
Hoành. Ba lần đều sinh con trai nhưng Hồ Hạnh 
Nhi nói “thế là đủ”, dù nhiều người khuyên cô nên 
kiếm con gái. Hiện tại, diễn viên nỗ lực tập trung 
phát triển sự nghiệp tại Đại lục. Xa gia đình nhưng 
cô được sự hỗ trợ hết lòng của ông xã và gia đình 
chồng trong việc chăm sóc ba con nhỏ. Trả lời báo 
chí, Hạnh Nhi nói luôn cảm thấy biết ơn vì chồng 
tâm lý, thấu hiểu.

Diễn viên Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, vào nghề 
bằng giải á hậu Hong Kong năm 1999. Cô từng ở 
trong nhóm ngũ đại hoa đán của TVB giai đoạn 
cuối thập niên 2000 - đầu thập niên 2010, cùng 
Dương Di, Từ Tử San, Chung Gia Hân, Trần Pháp 
Lai. Khi phát triển sự nghiệp tại Đại lục, diễn viên 

nhận được nhiều lời khen vì năng lực và sự nhiệt 
huyết.

                                                       Nguyễn Hương 

Một sao nam thẳng thừng muốn 
“cướp” Son Ye Jin khỏi Hyun 
Bin ngay trên truyền hình

Dù đã công khai hẹn hò nhưng Hyun Bin và 
Son Ye Jin vẫn được rất nhiều ngôi sao 
khác “để mắt” tới.

Mới đây trong một chương trình, ngôi sao bóng đá 
của Hàn Quốc là Lee Wonyoung đã bày tỏ sự yêu 
mến dành cho Son Ye Jin khi bất ngờ nhắc đến cô. 
Theo đó, khi chương trình xếp anh chàng đứng bên 
cạnh nam cầu thủ nổi tiếng khác là Lee Dong 
Gook, Lee Wonyoung thẳng thừng nói: “Tôi có thể 
trở thành Hyun Bin để đứng cạnh Son Ye Jin được 

không?”.

Việc Lee Wonyoung muốn thay thế Hyun Bin 
khiến dân tình xem chương trình không khỏi bật 
cười thích thú. Thậm chí, nhiều netizen còn cho 
rằng nam cầu thủ chẳng khác nào đang muốn “đập 
chậu cướp hoa”.

Ngay sau khi nghe lời thỉnh cầu của Lee 
Wonyoung, Lee Dong Gook liền nhanh chóng 
phản bác: “Anh đi mà nhắn tin cho Hyun Bin, 
nhưng đừng có mà gây rắc rối cho cậu ấy đấy nhé”.

Có thể nói, kể từ khi bị Dispatch “khui” Hyun Bin 
và Son Ye Jin hẹn hò hồi đầu năm, cặp đôi luôn trở 
thành chủ đề hot nhất nhì Kbiz được rất nhiều kênh 
truyền hình khai thác và nhận được sự ủng hộ từ 
công chúng. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ cũng 
không khỏi mong mỏi cặp đôi sẽ sớm về chung 1 
nhà.

Ở thời điểm hiện tại, Hyun Bin đang trong quá 
trình nước rút cho dự án điện ảnh mà anh đảm nhận 
vai chính có tên Confidential Assignment phần 2 
dự kiến sẽ ra rạp vào cuối năm nay. Trong khi đó, 
Son Ye Jin cũng đang chăm chỉ thực hiện cho dự án 
phim 39 dự kiến cũng sẽ lên sóng vào đầu năm sau.

                                                                    An Chi



Trang 14 Trang 15

Issue # 1977 * Tuesday, January 11,  2022Issue # 1977 * Tuesday, January 11,  2022

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Hoạt động kinh doanh của 
Trương Đình trước khi bị điều 
tra

Trương Đình trở thành tỷ phú USD nhờ kinh 
doanh mỹ phẩm theo hình thức bán hàng đa 
cấp. Tuy nhiên, việc làm ăn của nữ diễn 

viên “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” gặp nhiều vấn đề.

Ngày 29/12, iFeng đưa tin được sự phê chuẩn của 
tòa, Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố 
Thạch Gia Trang đã phong tỏa tài sản của Dowell - 
công ty do vợ chồng Trương Đình đứng tên - vì có 
dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Theo iFeng, vấn đề kinh doanh của Trương Đình - 
Lâm Thoại Dương đã xuất hiện vài năm nay. Dù 
việc kinh doanh đem lại cho vợ chồng nữ diễn viên 
khối tài sản hàng tỷ USD nhưng họ cũng bị chỉ trích 
vì chất lượng sản phẩm kém và việc sử dụng con 
cái làm chiêu trò quảng cáo.

Khối tài sản của Trương Đình và chồng

Trương Đình sinh năm 1970, được khán giả yêu 
mến với nụ cười tươi tắn, núm đồng tiền xinh xắn. 
Cô nổi tiếng qua các bộ phim Trộm long tráo 
phụng, Duyên phận má hồng, Mãnh lực đồng tiền, 
Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Năm 2007, cô kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà 
sản xuất phim Lâm Thoại Dương. Với ngoại hình 
tuấn tú, phong trần, Lâm Thoại Dương từng được 
mệnh danh là “hoàng tử trong mộng”, “bạch mã 
hoàng tử” của mọi cô gái tại Đài Loan vào những 
năm 1980-1990.

Nam diễn viên nổi tiếng với series phim truyền 
hình của nữ sĩ Quỳnh Dao như Hải âu phi xứ - Thái 
vân phi, Người vợ câm, Vọng phu ải, Một thoáng 
mộng mơ.… Năm 1999, đang đứng ở đỉnh cao 
danh vọng, anh bất ngờ tuyên bố chia tay màn ảnh, 
chuyển sang kinh doanh.

Cặp nghệ sĩ mở công ty sản xuất và phân phối mỹ 
phẩm TST. Công ty TST được giới thiệu có hơn 
400 nhân viên, 75 cửa hàng bán lẻ trực tiếp. TST 
cung cấp các sản phẩm bổ trợ sức khỏe và làm đẹp 
như tinh chất, mặt nạ chim yến, kem chống nắng, 
sữa dưỡng thể, thực phẩm chức năng. Hàng năm, 
công ty họp mặt và thưởng thêm cho nhân viên 10 
tháng lương.

Theo Tân Kinh Báo, cách thức làm ăn của công ty 

TST giống mô hình đa cấp. Sản phẩm được giao 
cho các đại lý cấp dưới tiêu thụ. Các cấp đại lý được 
chiết khấu hoa hồng theo mô hình kim tự tháp.

Theo iFeng, công ty của hai nghệ sĩ có lợi nhuận 
trong một quý lên tới 1,13 tỷ NDT, là một trong 100 
đơn vị đóng thuế nhiều nhất tại Thượng Hải. Tháng 
2/2019, công ty bán hàng TST nộp thuế hơn 310 
triệu USD, theo Sina.

Ngày 30/12, trang 163 cho biết theo điều tra từ bản 
đồ thương nghiệp Thiên Nhãn, Trương Đình đứng 
danh là người đại diện cho 90 công ty, trong đó có 
77 công ty tại Thượng Hải. Chồng cô, nam diễn 
viên Lâm Thoại Dương cũng năm trong tay 69 
công ty.

Theo Sina, vợ chồng nữ diễn viên Võ Mỵ Nương 
truyền kỳ sở hữu khối tài sản lên đến 4,4 tỷ USD 
nhờ việc làm ăn phát đạt. Họ còn sở hữu khối bất 
động sản lớn tại Thượng Hải đắt đỏ và nhiều nơi 
khác.

Trương Đình và ông xã còn hợp tác với nhiều nghệ 
sĩ trong giới giải trí như Minh Đạo, Đào Hồng, MC 
nổi tiếng Đài Loan Ngô Tông Hiến. Vì vậy, dù 
không còn hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Võ 
Mỵ Nương truyền kỳ vẫn là cái tên gây chú ý với 
truyền thông và được bạn bè nể trọng.

Những rắc rối kinh doanh

Theo iFeng, nghi vấn vợ chồng diễn viên Võ Mỵ 
Nương truyền kỳ làm ăn phi pháp rộ lên từ tháng 9, 
sau khi Trương Đình quyết định giải thể cùng lúc 9 
công ty ở Trung Quốc Đại lục. Theo Sina, các công 
ty này được vợ chồng cô mở vào đầu năm 2021, với 
tổng vốn đầu tư hơn 62 triệu USD.

Từ tháng 6, nhiều nạn nhân đã lên tiếng tố cáo công 
ty của vợ chồng Trương Đình bán hàng kém chất 
lượng, có hoạt động kinh doanh lừa đảo. Vì vậy, 
Đội chống hàng giả Lý Húc quyết định báo cáo sự 
việc để Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố 
Thạch Gia Trang điều tra xử lý.

Năm 2019, các công ty mỹ phẩm của người đẹp Võ 
Mỵ Nương truyền kỳ bị cơ quan chức năng liên tục 
thanh tra vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, bán sản 
phẩm kém chất lượng.

Năm 2016, một khách hàng tên Châu Gia Gia cho 
biết đã sử dụng sản phẩm làm đẹp từ công ty của 
Trương Đình. Sau 3 tháng sử dụng, da của khách 
hàng bị bong tróc, sần sùi và vàng mắt. Người này 
buộc phải nhập viện để giải độc. Nhiều khách hàng 
khác cũng than vãn về chất lượng sản phẩm không 
như quảng cáo.

Bên cạnh mô hình kinh doanh trái phép, Trương 
Đình còn vướng tranh cãi vì dùng hình ảnh con để 
bán hàng. Cặp nghệ sĩ quay video, chụp ảnh con 
trai 9 tuổi sử dụng sản phẩm của công ty để bảo 
chứng về chất lượng. Lâm Thoại Dương khẳng 
định: “Loại kem này rất tốt, cả vợ và con trai tôi đều 
dùng hàng ngày”.

Ngày 29/12, China.com.cn cho biết công ty 

thương mại Dowell bị cáo buộc “lợi dụng các tổ 
chức tài chính để chuyển hoặc che giấu các khoản 
tiền bất hợp pháp” và bị phong tỏa 600 triệu NDT 
tài sản. Hiện tại, theo 163, trụ sở chính của công ty 
TST đã tăng cường bảo vệ để đảm bảo an ninh sau 
các cáo buộc.

                                                                 Đông Vũ

Kim Tae Hee ủng hộ phim mới 
của 'chồng yêu' Bi Rain, tình 
cảm vợ chồng keo son bền chặt

Mặc thế giới ngoài kia có giông bão thế 
nào, tình cảm vợ chồng của Kim Tae 
Hee và Bi Rain vẫn bền chặt khiến 

không ít người 'phát hờn'.

Mới đây, Bi Rain trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim 
Ghost Doctor mà anh tham gia cùng nam diễn viên 
Kim Bum. Nếu ai theo dõi cuộc sống của đôi vợ 
chồng Bi Rain và Kim Tae Hee thì sẽ biết họ luôn 
ủng hộ sự nghiệp của nhau. Cả hai có thời điểm 
dành trọn vẹn thời gian để vun đắp cho tổ ấm của 
mình và khi mọi thứ đã ổn định, người này luôn 
dành sự ủng hộ và chuẩn bị mọi thứ chu đáo để 
người kia có thể an tâm tiếp tục tham gia nghệ 
thuật.

Công ty của Bi Rain đã up hình xe tải cà phê mà 
Kim Tae Hee gửi tới đoàn phim Ghost Doctor với 
biểu ngữ tràn ngập yêu thường: “Kim Tae Hee 
đang cổ vũ cho nam diễn viên Jung Ji Hoon (tên 
thật của Rain) và toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm 
phim Ghost Doctor!”.

Bên cạnh đó, còn có một biểu ngữ khác tạo ra một 
cách chơi chữ bằng cách sử dụng tên nhân vật Cha 
Young Min của Bi Rain trong phim, đủ thấy Kim 
Tae Hee quan tâm tới phim của chồng Bi Rain ra 
sao.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn làm nên thành công cho 
The Heirs Boo Sung Chul, Ghost Doctor là bộ 
phim y khoa giả tưởng kể về hai bác sĩ khác biệt từ 
xuất thân, tính cách cho đến kỹ năng nhưng lại bị 
mắc kẹt cùng nhau trong một thể xác. Trong phim, 
Bi Rain sẽ vào vai bác sĩ phẫu thuật lồng ngực thiên 
tài Cha Young Min còn Kim Bum vào vai chàng 
trai xuất thân từ giới thượng lưu Go Seung Tak.

                                                                    An Chi

Lương Lạc Thi bị đồn quay lại 
với tỷ phú Lý Trạch Giai

Lương Lạc Thi đăng ảnh chụp tại biệt thự của 
tỷ phú Lý Trạch Giai, làm dấy lên tin đồn họ 
quay về với nhau sau 10 năm chia tay.

Theo 163, bức ảnh Lương Lạc Thi chụp đăng mạng 
xã hội cho thấy cô ở trong một biệt thự gỗ gụ đỏ đắt 
giá. Biệt thự này của Lý Trạch Giai có tổng diện 
tích gần 2.000 m2 gồm cả khuôn viên. Ngôi nhà 
chủ yếu bằng gỗ với giá 361 triệu NDT (hơn 56 
triệu USD), mất tám năm để hoàn thành.

Khi Lương Lạc Thi sinh con đầu lòng, cô từng ở 
biệt thự này, thậm chí còn cải tạo nó thành môi 
trường sống phù hợp cho trẻ em và nâng cao an 
toàn, an ninh. Khi chia tay doanh nhân họ Lý, cô 
rời ngôi nhà, đưa ba con sang nước ngoài định cư. 
Vài năm gần đây, cô mới về Hong Kong sống.

Lương Lạc Thi gần đây tích cực hoạt động trên các 
nền tảng mạng xã hội. Cô thi thoảng chia sẻ hình 
ảnh cuộc sống hàng ngày, đa phần là tại ngôi biệt 
thự của Lý Trạch Giai. Trong ngày Giáng sinh, cô 
đăng trên Instagram bức hình chụp chùm bóng bay 
với nội dung “Isabella yêu Richard”. Điều đặc biệt, 
Richard là tên tiếng Anh của Lý Trạch Giai. Điều 
này làm dấy lên tin đồn họ tái hợp. Hồi đầu năm, họ 
còn cùng đến trường con trai để tham dự một hoạt 
động của con.

Vài năm trước, Lý Trạch Giai hẹn hò á hậu Hong 
Kong Quách Gia Văn. Anh chu cấp cho cô nhà, xe, 
cuộc sống rất dư giả. Tuy nhiên, gần một năm trở 
lại đây, họ không còn đi lại với nhau. Có tin đồn 
ông Lý tiếp tục cặp á hậu Malaysia Lâm Tuyên Dư 
tuy nhiên ông không xác nhận. Trong khi đó, 
Lương Lạc Thi từng bị đồn hẹn hò một vài người 
đàn ông nhưng chưa bao giờ công khai tình cảm.

Lương Lạc Thi và thương gia Lý Trạch Giai quen 
nhau năm 2006. Bốn năm chung sống, cô đẻ cho 
ông Lý 3 cậu con trai dù không hôn thú, danh phận. 
Năm 2011, hai người chia tay nhau. Hiện tại, cô 
nuôi ba con. Cô cũng từng tiết lộ không nhận tiền 
của ông Lý sau khi “đường ai nấy rẽ” và không hối 
hận vì đã yêu một người giàu có, lớn tuổi như ông.

Ông Lý Trạch Giai là con trai thứ hai của tỷ phú nổi 
tiếng châu Á Lý Gia Thành. Hiện ông là chủ tịch 
tập đoàn viễn thông PCCW Limited lớn nhất Hong 
Kong, đồng thời sở hữu 50% cổ phần của tạp chí 
kinh tế Hong Kong Ecomomic Journal. Năm 2016, 
theo thống kê của Forbes, ông Lý Trạch Giai đứng 

thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất 
Hong Kong với khối tài sản hơn 4 tỷ USD. Là con 
thứ hai của ông Lý Gia Thành - người giàu nhất 
Hong Kong - nhưng theo một nguồn tin, quan hệ 
giữa Lý Trạch Giai và bố rất xấu.

                                                       Nguyễn Hương 

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi kỷ niệm 
6 năm cưới

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi và bạn 
đời Philip Lee (Lý Thừa Đức) cùng chia sẻ 
ảnh để kỷ niệm sáu năm hôn nhân viên 

mãn.

Doanh nhân Philip Lee đăng ảnh ngày thành hôn 
và viết: “Sáu năm trước, thế giới của chúng ta chỉ 
có hai người. Sáu năm sau, thế giới ấy đã mở rộng 
hơn một chút. Kỷ niệm hôn nhân hạnh phúc”.

Sau đó, Hồ Hạnh Nhi cũng đăng ảnh ngày trọng đại 
và bày tỏ niềm vui: “Sắt tượng trưng cho sức mạnh, 
sự bền bỉ và không bao giờ khuất phục. Cuộc hôn 
nhân son sắt đã đi qua sáu năm. Mong rằng chúng 
ta sẽ đi qua từng năm từ từ, từng bước. Yêu anh”.

Trong phần bình luận, khán giả chúc vợ chồng ngôi 
sao hạnh phúc trọn đời. Nhiều fan khen vợ chồng 
họ viên mãn và “năng suất” khi qua sáu năm đã có 
ba con.

Hồ Hạnh Nhi đến với doanh nhân Philip Lee sau 
khi trải qua cuộc tình dài hơi không có kết quả với 
nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch. Năm 2015, hai 
người làm đám cưới. Tới 2017, Hồ Hạnh Nhi sinh 
con trai đầu tiên. Năm 2019, cô đẻ con trai thứ hai 
Lý Dịch Lâm. Tới 2021, cô sinh con thứ ba Lý Dịch 
Hoành. Ba lần đều sinh con trai nhưng Hồ Hạnh 
Nhi nói “thế là đủ”, dù nhiều người khuyên cô nên 
kiếm con gái. Hiện tại, diễn viên nỗ lực tập trung 
phát triển sự nghiệp tại Đại lục. Xa gia đình nhưng 
cô được sự hỗ trợ hết lòng của ông xã và gia đình 
chồng trong việc chăm sóc ba con nhỏ. Trả lời báo 
chí, Hạnh Nhi nói luôn cảm thấy biết ơn vì chồng 
tâm lý, thấu hiểu.

Diễn viên Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, vào nghề 
bằng giải á hậu Hong Kong năm 1999. Cô từng ở 
trong nhóm ngũ đại hoa đán của TVB giai đoạn 
cuối thập niên 2000 - đầu thập niên 2010, cùng 
Dương Di, Từ Tử San, Chung Gia Hân, Trần Pháp 
Lai. Khi phát triển sự nghiệp tại Đại lục, diễn viên 

nhận được nhiều lời khen vì năng lực và sự nhiệt 
huyết.

                                                       Nguyễn Hương 

Một sao nam thẳng thừng muốn 
“cướp” Son Ye Jin khỏi Hyun 
Bin ngay trên truyền hình

Dù đã công khai hẹn hò nhưng Hyun Bin và 
Son Ye Jin vẫn được rất nhiều ngôi sao 
khác “để mắt” tới.

Mới đây trong một chương trình, ngôi sao bóng đá 
của Hàn Quốc là Lee Wonyoung đã bày tỏ sự yêu 
mến dành cho Son Ye Jin khi bất ngờ nhắc đến cô. 
Theo đó, khi chương trình xếp anh chàng đứng bên 
cạnh nam cầu thủ nổi tiếng khác là Lee Dong 
Gook, Lee Wonyoung thẳng thừng nói: “Tôi có thể 
trở thành Hyun Bin để đứng cạnh Son Ye Jin được 

không?”.

Việc Lee Wonyoung muốn thay thế Hyun Bin 
khiến dân tình xem chương trình không khỏi bật 
cười thích thú. Thậm chí, nhiều netizen còn cho 
rằng nam cầu thủ chẳng khác nào đang muốn “đập 
chậu cướp hoa”.

Ngay sau khi nghe lời thỉnh cầu của Lee 
Wonyoung, Lee Dong Gook liền nhanh chóng 
phản bác: “Anh đi mà nhắn tin cho Hyun Bin, 
nhưng đừng có mà gây rắc rối cho cậu ấy đấy nhé”.

Có thể nói, kể từ khi bị Dispatch “khui” Hyun Bin 
và Son Ye Jin hẹn hò hồi đầu năm, cặp đôi luôn trở 
thành chủ đề hot nhất nhì Kbiz được rất nhiều kênh 
truyền hình khai thác và nhận được sự ủng hộ từ 
công chúng. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ cũng 
không khỏi mong mỏi cặp đôi sẽ sớm về chung 1 
nhà.

Ở thời điểm hiện tại, Hyun Bin đang trong quá 
trình nước rút cho dự án điện ảnh mà anh đảm nhận 
vai chính có tên Confidential Assignment phần 2 
dự kiến sẽ ra rạp vào cuối năm nay. Trong khi đó, 
Son Ye Jin cũng đang chăm chỉ thực hiện cho dự án 
phim 39 dự kiến cũng sẽ lên sóng vào đầu năm sau.

                                                                    An Chi
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CAÙC
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CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

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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