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Chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech, tiệm đẹp, location khỏi chê.

Xin vui lòng liên hệ Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $300,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $165,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $420,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

551-1991/1559

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Cuộc đời cay đắng, bị phụ tình 
của “Triệu Mẫn” Giả Tịnh Văn và 
cái kết nức lòng ở tuổi U50

Được đánh là “mỹ nhân tài sắc vẹn toàn” 
nhưng Giả Tịnh Văn lại phải trải qua nhiều 
gian truân trong cuộc đời. Ở tuổi U50, 

cuộc sống của cô ra sao?

Với khán giả thế hệ 8X - 9X, Giả Tịnh Văn không 
phải là cái tên xa lạ. Những năm đầu 2000, cô “nữ 
thần cổ trang” đình đám bậc nhất màn ảnh Hoa 
ngữ. Tên tuổi Giả Tịnh Văn gắn liền với nhiều bộ 
phim là ký ức tuổi thơ của nhiều người như Ỷ 
Thiên Đồ Long Ký, Chí Tôn Hồng Nhan, Thái 
Bình Công Chúa Bí Sử…

Được đánh là “mỹ nhân tài sắc vẹn toàn” nhưng 
Giả Tịnh Văn lại phải trải qua nhiều gian truân. Vì 
chữa bệnh cho cha, cô từng gánh món nợ khổng lồ. 
Đến khi thành danh, nữ diễn viên lại rơi vào mối 
tình đầy bi kịch với thiếu gia giàu có.

Nữ thần cổ trang đình đám một thời

Trước khi phải đối mặt với bao sóng gió cuộc đời, 
Giả Tịnh Văn từng có một tuổi thơ êm ấm. Cô sinh 
ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được cha 
mẹ yêu chiều hết mực.

Năm 15 tuổi, Giả Tịnh Văn được mời chụp hình 
quảng cáo nhờ sở hữu nhan sắc xinh xắn, ngọt 
ngào. Cơ hội này giúp cô bén duyên và dành tình 
yêu cho môn nghệ thuật thứ 7. Sau này, Giả Tịnh 
Văn thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và chính 
thức bước chân vào con đường diễn xuất.

Tuy nhiên đúng lúc này, biến cố bất ngờ ập đến với 
gia đình cô. Vì kinh doanh thất bại, cha Giả Tịnh 
Văn lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần. Không những 
thế, ông còn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, khiến 
kinh tế ngày càng kiệt quệ.

Trước tình cảnh bi đát của gia đình, Giả Tịnh Văn 
buộc phải bỏ học và kiếm tiền bằng việc không 
ngừng tham gia các buổi phỏng vấn đóng phim. Cô 
nhận đủ mọi vai, lao vào kiếm tiền đến mức quên 
ăn quên ngủ để chi trả viện phí cho cha.

Thành công với nhiều vai diễn cổ trang nên Giả 
Tịnh Văn được mệnh danh là “nữ thần cổ trang” 
của màn ảnh Hoa ngữ.

Dẫu vậy, cha của Giả Tịnh Văn vẫn không qua 
khỏi. Sau khi cha qua đời, nữ diễn viên vẫn phải 

gánh số nợ khổng lồ. Mất vài năm làm việc cật lực, 
cô mới trả hết nợ nần.

Bù lại, chính thời gian hoạt động không ngừng 
nghỉ này đã giúp sự nghiệp của Giả Tịnh Văn “nở 
hoa”. Cô được yêu thích khi đảm nhận hàng loạt 
vai diễn nổi bật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003, 
Chí Tôn Hồng Nhan, Tần Vương Lý Thế Dân, Đại 
Hán Thiên Tử…

Đặc biệt, nữ diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm trong 
lòng khán giả khi hóa thân thành Triệu Mẫn trong 
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 và Võ Tắc Thiên trong 
Chí Tôn Hồng Nhan. Đến nay, Triệu Mẫn của Giả 
Tịnh Văn vẫn là một trong những vai diễn xuất sắc 
của dòng phim kiếm hiệp Kim Dung.

Hôn nhân cay đắng với thiếu gia hào môn

Đang trên đà thành công, cuộc sống của Giả Tịnh 
Văn bất ngờ rẽ hướng khi cô lại lựa chọn gả vào 
nhà hào môn. Năm 2005, mỹ nhân cổ trang khiến 
dư luận dậy sóng khi kết hôn và sinh con cho thiếu 
gia giàu có Tôn Chí Hạo.

Những tưởng từ đây, Giả Tịnh Văn sẽ có được cuộc 
sống hạnh phúc, êm ấm bên chồng con, nhưng thực 
tế lại muôn phần cay đắng. Vì làm trong giới giải trí 
lại “ăn cơm trước kẻng” nên nữ diễn viên bị gia 
đình chồng coi thường, lạnh nhạt. Thậm chí, mẹ 
chồng cô còn yêu cầu xét nghiệm ADN của cháu 
gái để chứng minh huyết thống.

Đến khi bước chân về làm dâu, Giả Tịnh Văn phải 
chấp nhận những ánh mắt định kiến và sự hà khắc 
của nhà chồng. Cô không được đóng phim và hoạt 
động showbiz mà phải ở nhà chăm sóc chồng con.

Chưa dừng lại ở đó, chồng đại gia cũng không mảy 
may quan tâm đến Giả Tịnh Văn. Vốn nổi tiếng 
trăng hoa, nên ngay cả khi đã lập gia đình, Tôn Chí 
Hạo vẫn vướng vào nhiều scandal tình ái với 
những bóng hồng khác. Đỉnh điểm của bi kịch là 
vào năm thứ 4 của hôn nhân, khi Giả Tịnh Văn 
thường xuyên bị chồng đánh đập, bạo hành. Trong 
khi đó, mẹ chồng cô chẳng những không bênh vực 
con dâu mà còn chỉ thẳng mặt mặt cô chửi mắng.

Cho đến khi Tôn Chí Hạo bí mật đưa con gái sang 
Canada, cắt đứt mọi liên lạc với Giả Tịnh Văn, bao 
ước vọng về một gia đình hạnh phúc của Giả Tịnh 
Văn vỡ tan như bóng bóng xà phòng.

Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng và lo lắng tột cùng vì 
sợ mất con, nữ diễn viên mở họp báo để phơi bày 
mọi góc khuất của cuộc sống làm dâu hào môn. Cô 
cay đắng gửi lời nhắn đến chồng: “Dù giữa chúng 
ta có xảy ra vấn đề gì đi nữa, xin hãy để tôi được 
gặp con. Tôi thật sự rất nhớ con”. Trên gương mặt 
nữ diễn viên xinh đẹp, những giọt nước mắt không 
ngừng tuôn rơi.

Những ngày tháng sau đó là cuộc chiến tranh giành 
quyền nuôi con gái ồn ào giữa Giả Tịnh Văn và 
chồng cũ. Tuy nhiên phải đến cuối năm 2010, tòa 
án mới quyết định cho con gái cô về ở với mẹ.

Sau này, khi nhắc lại quãng thời gian đen tối ấy, Giả 

Tịnh Văn bật khóc tâm sự: “Khi đó, vì muốn giành 
được quyền nuôi con, tôi bất chấp tất cả. Tôi chẳng 
còn bận tâm người ta nói gì, chẳng suy nghĩ mình 
làm đúng hay sai. Tôi chỉ muốn làm tất cả để con về 
với mình”. Với nữ diễn viên, chuyện ly hôn và 
giành quyền nuôi con là ký ức đau buồn nhất trong 
cuộc đời.

Hạnh phúc mỉm cười ở tuổi 48

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân bẽ bàng, tủi nhục, 
Giả Tịnh Văn như chú chim non sợ cành cong. Cô 
mất niềm tin vào tình yêu, sợ kết hôn cho đến khi 
Tu Kiệt Giải xuất hiện.

Tu Kiệt Giai kém Giả Tịnh Văn 9 tuổi, chỉ là một 
diễn viên ít tên tuổi. Tuy nhiên, anh lại thương 
thầm Giả Tịnh Văn từ lâu và yêu cô bằng cả trái 
tim. Để thể hiện tấm chân tình của mình, Tu Kiệt 
Giai không chỉ yêu thương Giả Tịnh Văn mà còn 
chăm sóc con gái riêng của cô như chính con ruột 
của mình,

Cuối cùng, sự dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp của Tu 
Kiệt Giai đã chinh phục được trái tim tưởng như đã 
nguội lạnh với tình yêu của Giả Tịnh Văn. Cô đồng 
ý ở bên anh, cùng vun đắp một mái ấm hạnh phúc.

Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2015. Cuối năm 
2018, vợ chồng Giả Tịnh Văn tổ chức đám cưới ấm 
cúng với gia đình và bạn bè thân thiết tại đảo Bali 
xinh đẹp. Không rình rang và xa hoa như đám cưới 
cũ, nhưng lần này nụ cười của người đẹp lại rạng rỡ 
hơn bao giờ hết, bởi lúc này bên cô là người đàn 
ông yêu mình thật lòng và các con ngoan ngoãn, 
xinh xắn.

Sau nhiều năm bên nhau, giờ đây Giả Tịnh Văn đã 
có gia đình đầm ấm bên chồng và 3 cô con gái, 
trong đó có con riêng của cô. Trong cuộc sống 
thường ngày, nữ diễn viên luôn được chồng trẻ hỗ 
trợ và chăm sóc chu đáo. Cô tâm sự có ông xã bên 
cạnh là điều tốt đẹp nhất với cô.

Hiện tại, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và chồng 
cũ cũng đã bớt căng thẳng. Vào lễ tốt nghiệp của 
con gái, họ đã gạt bỏ những hiềm khích xưa để 
cùng đến chúc mừng con.

Giả Tịnh Văn cho biết những người lớn muốn dành 
tình yêu cho con gái. “Đó là điều kỳ diệu. Cảm ơn 
quá khứ làm nên tôi của ngày hôm nay. Tôi mãn 
nguyện, cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ. Cuộc đời, có 
gì là không thể?”, cô chia sẻ.

Nhờ cuộc sống viên mãn, Giả Tịnh Văn gặt hái 
nhiều thành công trong sự nghiệp. Mỗi khi xuất 
hiện trước công chúng, gương mặt cô luôn lấp lánh 
hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà dù đã ở tuổi U50, nữ 
diễn viên vẫn xinh đẹp, tươi trẻ hơn nhiều so với 
tuổi thật.

Trên trang cá nhân, nàng “Triệu Mẫn” thường 
xuyên khoe những khoảnh khắc ấm áp bên chồng 
con. Ngoài ra, vào những ngày đặc biệt, vợ chồng 
cô thường hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình yêu.

                                                             Quốc Minh
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gái để chứng minh huyết thống.

Đến khi bước chân về làm dâu, Giả Tịnh Văn phải 
chấp nhận những ánh mắt định kiến và sự hà khắc 
của nhà chồng. Cô không được đóng phim và hoạt 
động showbiz mà phải ở nhà chăm sóc chồng con.

Chưa dừng lại ở đó, chồng đại gia cũng không mảy 
may quan tâm đến Giả Tịnh Văn. Vốn nổi tiếng 
trăng hoa, nên ngay cả khi đã lập gia đình, Tôn Chí 
Hạo vẫn vướng vào nhiều scandal tình ái với 
những bóng hồng khác. Đỉnh điểm của bi kịch là 
vào năm thứ 4 của hôn nhân, khi Giả Tịnh Văn 
thường xuyên bị chồng đánh đập, bạo hành. Trong 
khi đó, mẹ chồng cô chẳng những không bênh vực 
con dâu mà còn chỉ thẳng mặt mặt cô chửi mắng.

Cho đến khi Tôn Chí Hạo bí mật đưa con gái sang 
Canada, cắt đứt mọi liên lạc với Giả Tịnh Văn, bao 
ước vọng về một gia đình hạnh phúc của Giả Tịnh 
Văn vỡ tan như bóng bóng xà phòng.

Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng và lo lắng tột cùng vì 
sợ mất con, nữ diễn viên mở họp báo để phơi bày 
mọi góc khuất của cuộc sống làm dâu hào môn. Cô 
cay đắng gửi lời nhắn đến chồng: “Dù giữa chúng 
ta có xảy ra vấn đề gì đi nữa, xin hãy để tôi được 
gặp con. Tôi thật sự rất nhớ con”. Trên gương mặt 
nữ diễn viên xinh đẹp, những giọt nước mắt không 
ngừng tuôn rơi.

Những ngày tháng sau đó là cuộc chiến tranh giành 
quyền nuôi con gái ồn ào giữa Giả Tịnh Văn và 
chồng cũ. Tuy nhiên phải đến cuối năm 2010, tòa 
án mới quyết định cho con gái cô về ở với mẹ.

Sau này, khi nhắc lại quãng thời gian đen tối ấy, Giả 

Tịnh Văn bật khóc tâm sự: “Khi đó, vì muốn giành 
được quyền nuôi con, tôi bất chấp tất cả. Tôi chẳng 
còn bận tâm người ta nói gì, chẳng suy nghĩ mình 
làm đúng hay sai. Tôi chỉ muốn làm tất cả để con về 
với mình”. Với nữ diễn viên, chuyện ly hôn và 
giành quyền nuôi con là ký ức đau buồn nhất trong 
cuộc đời.

Hạnh phúc mỉm cười ở tuổi 48

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân bẽ bàng, tủi nhục, 
Giả Tịnh Văn như chú chim non sợ cành cong. Cô 
mất niềm tin vào tình yêu, sợ kết hôn cho đến khi 
Tu Kiệt Giải xuất hiện.

Tu Kiệt Giai kém Giả Tịnh Văn 9 tuổi, chỉ là một 
diễn viên ít tên tuổi. Tuy nhiên, anh lại thương 
thầm Giả Tịnh Văn từ lâu và yêu cô bằng cả trái 
tim. Để thể hiện tấm chân tình của mình, Tu Kiệt 
Giai không chỉ yêu thương Giả Tịnh Văn mà còn 
chăm sóc con gái riêng của cô như chính con ruột 
của mình,

Cuối cùng, sự dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp của Tu 
Kiệt Giai đã chinh phục được trái tim tưởng như đã 
nguội lạnh với tình yêu của Giả Tịnh Văn. Cô đồng 
ý ở bên anh, cùng vun đắp một mái ấm hạnh phúc.

Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2015. Cuối năm 
2018, vợ chồng Giả Tịnh Văn tổ chức đám cưới ấm 
cúng với gia đình và bạn bè thân thiết tại đảo Bali 
xinh đẹp. Không rình rang và xa hoa như đám cưới 
cũ, nhưng lần này nụ cười của người đẹp lại rạng rỡ 
hơn bao giờ hết, bởi lúc này bên cô là người đàn 
ông yêu mình thật lòng và các con ngoan ngoãn, 
xinh xắn.

Sau nhiều năm bên nhau, giờ đây Giả Tịnh Văn đã 
có gia đình đầm ấm bên chồng và 3 cô con gái, 
trong đó có con riêng của cô. Trong cuộc sống 
thường ngày, nữ diễn viên luôn được chồng trẻ hỗ 
trợ và chăm sóc chu đáo. Cô tâm sự có ông xã bên 
cạnh là điều tốt đẹp nhất với cô.

Hiện tại, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và chồng 
cũ cũng đã bớt căng thẳng. Vào lễ tốt nghiệp của 
con gái, họ đã gạt bỏ những hiềm khích xưa để 
cùng đến chúc mừng con.

Giả Tịnh Văn cho biết những người lớn muốn dành 
tình yêu cho con gái. “Đó là điều kỳ diệu. Cảm ơn 
quá khứ làm nên tôi của ngày hôm nay. Tôi mãn 
nguyện, cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ. Cuộc đời, có 
gì là không thể?”, cô chia sẻ.

Nhờ cuộc sống viên mãn, Giả Tịnh Văn gặt hái 
nhiều thành công trong sự nghiệp. Mỗi khi xuất 
hiện trước công chúng, gương mặt cô luôn lấp lánh 
hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà dù đã ở tuổi U50, nữ 
diễn viên vẫn xinh đẹp, tươi trẻ hơn nhiều so với 
tuổi thật.

Trên trang cá nhân, nàng “Triệu Mẫn” thường 
xuyên khoe những khoảnh khắc ấm áp bên chồng 
con. Ngoài ra, vào những ngày đặc biệt, vợ chồng 
cô thường hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình yêu.

                                                             Quốc Minh
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NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

* Cô hoäi laøm chuû quaùn nöôùc caùc Houston 1h30’.

* Tieäm ñeïp, roäng raõi, coù patio, potential ñeå baùn 
Crawfish seasonal, location toát, trong khu ñoâng hoïc 
sinh.

!!Gross sale oån ñònh!!

Do khoâng coù ngöôøi quaûn lyù, laøm beáp, caàn sang laïi.

NEW

534-1988/1556

Baùn Tieäm BoBa
Katy - I10

Xin lieân laïc Phöông: 503-524-8828

Veà höu, caàn sang tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 4 
naêm, income oån ñònh. Tieäm ñeïp, saïch seõ, 
roäng raõi, coù Hood, walk-in cooler.
1,500 sqft, rent  $3,033 + NNN. Coøn laïi 2 x 
5 naêm option.

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

Baùn nhaø haøng Seafood, ñòa chæ 11229 
Fuqua Street, Houston, TX 77089. Taïi 
Exit 33 cuûa SouthBelt

Fuqua Str

Xin lieân laïc

832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng khu Northwest Houston vì 
muoán retire. Tieäm hoaït ñoäng treân 20 naêm, khu 
nhieàu haõng xöôûng, taàm khaùch coá ñònh toát, thu nhaäp 
toát, tieäm roäng raõi, khang trang, coù built-in quaày 
bar, VIP room 40 choã, toát cho hoäi hôïp ... Giaù thueâ 
reõ, giaù baùn thöông löôïng, raát mau laïi voán.

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

537-1988/1556

Baùn Traïi Gaø
Marquez, TX

Moïi chi tieát xin lieân laïc: 254-203-1346

Caàn baùn 4 chuoàng gaø gioáng (pullet farm) ôû 

Marquez, Texas. Hieän vöøa môùi kyù 15 naêm 

contract Waco complex. Traïi naèm ôû vò trí 

toát treân Hwy 79. 

NEW

523-1987/1555

Sang Nhaø Haøng

Sang nhaø haøng 

HICCUPS & CHORROHOLIC

South 45 - Pasadena

Xin lieân laïc: 713-443-4844

NEW

531-1988/1556

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam khu Northwest 
(249 & Antoine). Tieäm roäng 2,520 Sq.Ft. Tieàn 
rent reû, khu ñoâng daân cö. Giaù baùn $110,000.

Khu Northwest

Xin lieân laïc: anh Quyeàn

832-335-5553

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026

Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

Xin lieân laïc coâ Tö: 713-933-9943
Hoaëc anh Baûy: 713-985-9541

Caàn baùn nhaø gaáp, hoài höông VN. Nhaø môùi, 
khu an ninh raát toát. 4 phoøng nguû - 2 phoøng 
Master. 2,300 sqft. Chung quanh xaây gaïch, 
nhaø xaây 2017.

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

518-1987/1555

Baùn Nhaø

Nhaø laàu 2,500sqft, 3-4 phoøng nguû, 
2.5 phoøng taém, garage 2 xe. Ñaõ ñöôïc 
taân trang, taát caû ñeàu môùi. $325,000. 
Khu Beachnut - Highway 6.

Beachnut - Highway 6

Xin lieân laïc Anh Hieáu: 832-274-4755

583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 

$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, 

öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 832-231-1164

_______________________________________
573-1993/1561

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, yeân 

tónh, an ninh, clean and frendly.

Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

_______________________________________
571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï Hk4 

7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët saáy, Internet. 

Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. 

Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 281-818-9360
______________________________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï Hong Kong 4, 

chôï Myõ Hoa. Bao ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù remote garage. 

Öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

_______________________________________
529-1988/1556

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & W.Airport, 

gaàn BWY Sam Houston. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

coù Internet. Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

524-1988/1556

SHARE PHOØNG

Phoøng cho thueâ goùc ñöôøng Eldridge and 

Beechnut, nhaø ñaày ñuû tieän nghi.

Xin lieân heä Coâ Cuùc: 

832-228-3068
______________________________________________________

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
______________________________________________________

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.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
______________________________________________________

508-1985/1553

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Nhaø môùi, gaàn chôï Myõ Hoa, phoøng Master 

bedroom $500/thaùng, phoøng thöôøng $400/thaùng.  

Tieän nghi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Öu 

tieân Nöõ du hoïc sinh, ñoäc thaân, ít naáu nöôùng.

Xin lieân laïc: 

281-902-2330 * 281-972-5199
______________________________________________________

509-1985/1553

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

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U Truck, chaïy 

hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

Tieäm caùch Hk4 20 phuùt laùi xe. Tieäm môùi 
remodel, roäng 1.270sqft, coù 5 thôï, khaùch 
deã chòu, tieàn Rent raát thaáp. Chuû caàn move.

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:

832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát reû 
, income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:

713-384-5805

NEW

528-1988/1556

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc 6 gheá, 1 phoøng aên, 2 
phoøng facial. Dieän tích 1,500sqft. Rent 
+ Cam: $2,400/thaùng. Khu Beechnut, 
Houston, TX, 77083. Giaù baùn $30,000

Beachnut

Xin lieân laïc Phöông: 281-498-0028

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & 
Bellway 8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, 
chuû ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng 
thaân thieän, tip cao.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

Linh Tinh

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 7 
baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm gaàn 
phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm raát 
ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc Coâ Dung:

346-290-2676

513 986

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://vtv.vn/giam-can.html
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Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

* Cô hoäi laøm chuû quaùn nöôùc caùc Houston 1h30’.

* Tieäm ñeïp, roäng raõi, coù patio, potential ñeå baùn 
Crawfish seasonal, location toát, trong khu ñoâng hoïc 
sinh.

!!Gross sale oån ñònh!!

Do khoâng coù ngöôøi quaûn lyù, laøm beáp, caàn sang laïi.
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Baùn Tieäm BoBa
Katy - I10

Xin lieân laïc Phöông: 503-524-8828

Veà höu, caàn sang tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 4 
naêm, income oån ñònh. Tieäm ñeïp, saïch seõ, 
roäng raõi, coù Hood, walk-in cooler.
1,500 sqft, rent  $3,033 + NNN. Coøn laïi 2 x 
5 naêm option.

NEW

559-1991/1559
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Fuqua Street, Houston, TX 77089. Taïi 
Exit 33 cuûa SouthBelt

Fuqua Str

Xin lieân laïc

832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng khu Northwest Houston vì 
muoán retire. Tieäm hoaït ñoäng treân 20 naêm, khu 
nhieàu haõng xöôûng, taàm khaùch coá ñònh toát, thu nhaäp 
toát, tieäm roäng raõi, khang trang, coù built-in quaày 
bar, VIP room 40 choã, toát cho hoäi hôïp ... Giaù thueâ 
reõ, giaù baùn thöông löôïng, raát mau laïi voán.

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

537-1988/1556

Baùn Traïi Gaø
Marquez, TX

Moïi chi tieát xin lieân laïc: 254-203-1346

Caàn baùn 4 chuoàng gaø gioáng (pullet farm) ôû 

Marquez, Texas. Hieän vöøa môùi kyù 15 naêm 

contract Waco complex. Traïi naèm ôû vò trí 

toát treân Hwy 79. 

NEW

523-1987/1555

Sang Nhaø Haøng

Sang nhaø haøng 

HICCUPS & CHORROHOLIC

South 45 - Pasadena

Xin lieân laïc: 713-443-4844

NEW

531-1988/1556

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam khu Northwest 
(249 & Antoine). Tieäm roäng 2,520 Sq.Ft. Tieàn 
rent reû, khu ñoâng daân cö. Giaù baùn $110,000.

Khu Northwest

Xin lieân laïc: anh Quyeàn

832-335-5553

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026

Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

Xin lieân laïc coâ Tö: 713-933-9943
Hoaëc anh Baûy: 713-985-9541

Caàn baùn nhaø gaáp, hoài höông VN. Nhaø môùi, 
khu an ninh raát toát. 4 phoøng nguû - 2 phoøng 
Master. 2,300 sqft. Chung quanh xaây gaïch, 
nhaø xaây 2017.

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

518-1987/1555

Baùn Nhaø

Nhaø laàu 2,500sqft, 3-4 phoøng nguû, 
2.5 phoøng taém, garage 2 xe. Ñaõ ñöôïc 
taân trang, taát caû ñeàu môùi. $325,000. 
Khu Beachnut - Highway 6.

Beachnut - Highway 6

Xin lieân laïc Anh Hieáu: 832-274-4755

583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 

$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, 

öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 832-231-1164

_______________________________________
573-1993/1561

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, yeân 

tónh, an ninh, clean and frendly.

Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

_______________________________________
571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï Hk4 

7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët saáy, Internet. 

Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. 

Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 281-818-9360
______________________________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï Hong Kong 4, 

chôï Myõ Hoa. Bao ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù remote garage. 

Öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

_______________________________________
529-1988/1556

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & W.Airport, 

gaàn BWY Sam Houston. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

coù Internet. Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

524-1988/1556

SHARE PHOØNG

Phoøng cho thueâ goùc ñöôøng Eldridge and 

Beechnut, nhaø ñaày ñuû tieän nghi.

Xin lieân heä Coâ Cuùc: 

832-228-3068
______________________________________________________

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
______________________________________________________

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.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
______________________________________________________

508-1985/1553

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Nhaø môùi, gaàn chôï Myõ Hoa, phoøng Master 

bedroom $500/thaùng, phoøng thöôøng $400/thaùng.  

Tieän nghi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Öu 

tieân Nöõ du hoïc sinh, ñoäc thaân, ít naáu nöôùng.

Xin lieân laïc: 

281-902-2330 * 281-972-5199
______________________________________________________

509-1985/1553

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

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U Truck, chaïy 

hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

Tieäm caùch Hk4 20 phuùt laùi xe. Tieäm môùi 
remodel, roäng 1.270sqft, coù 5 thôï, khaùch 
deã chòu, tieàn Rent raát thaáp. Chuû caàn move.

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:

832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát reû 
, income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:

713-384-5805

NEW

528-1988/1556

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc 6 gheá, 1 phoøng aên, 2 
phoøng facial. Dieän tích 1,500sqft. Rent 
+ Cam: $2,400/thaùng. Khu Beechnut, 
Houston, TX, 77083. Giaù baùn $30,000

Beachnut

Xin lieân laïc Phöông: 281-498-0028

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & 
Bellway 8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, 
chuû ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng 
thaân thieän, tip cao.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

Linh Tinh

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 7 
baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm gaàn 
phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm raát 
ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc Coâ Dung:

346-290-2676

513 986

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://vtv.vn/giam-can.html
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Dương Siêu Việt: Từng bị đánh 
giá thấp, nay trở thành nữ thần 
quốc dân

Dương Siêu Việt đang là một trong những 
cái tên được “o bế” nhất của giới giải trí 
Hoa ngữ khi nhiều tài nguyên tốt đến tay 

không ngừng. Thật ra, để có được thành công như 
hôm nay, nữ minh tinh cũng phải đánh đổi, chịu 
đựng nhiều gian nan, cực khổ. Từng bị chê bất tài 
nhất nhì Cbiz, Dương Siêu Việt làm gì để chinh 
phục được khán giả.

Bố mẹ ly hôn, bỏ học làm thuê kiếm sống

Sinh năm 1998 trong gia đình làm nông, từ nhỏ thì 
Dương Siêu Việt theo bố sau khi bố mẹ ly hôn và 
bỏ học vào năm trăng tròn. Lý do cô từ bỏ chuyện 
cắp sách đến trường rất đơn giản: “Vì trong nhà 
không có tiền, bản thân cũng chẳng có sách để học, 
đi học cũng tốn công vô ích mà thôi”.

Vì trình độ văn hóa thấp, Dương Siêu Việt phải làm 
những công việc chân tay như công nhân trong 
xưởng may hay làm bồi bàn trong nhà hàng... 
nhưng đồng lương kiếm được thì ít ỏi vô cùng. 
Bước ngoặt làm thay đổi tất cả là năm cô gia nhập 
nhóm nhạc nữ CH2 với mức lương 2000 NDT. 

Năm 2016, Dương Siêu Việt tham gia cuộc thi 
tuyển chọn tài năng do công ty Văn Lan tổ chức, dù 
không có quá nhiều tài năng trong lĩnh vực âm 
nhạc, vũ đạo nhưng nhờ ngoại hình xuất chúng, cô 
đã thuận lợi debut với tư cách thành viên nhóm 
nhạc nữ CH2, đồng thời ký được hợp đồng với 
công ty Văn Hóa Văn Lan, nhận được sự bồi 
dưỡng, đào tạo nơi đây.

Cuộc sống của Dương Siêu Việt không phải là một 
câu chuyện cổ tích, không có đôi giày pha lê lộng 
lẫy, cũng chẳng có chàng hoàng tử đẹp trai, giàu 
có, chỉ có thể tự mình giành lấy những thứ mà 
mình muốn thôi: “Cái gì đáng hay không đáng, tôi 
chẳng bận tâm. Cuộc sống nào có chuyện giản đơn 
cơ chứ, mệt thì mệt, chỉ cần nỗ lực vì cuộc sống, trở 
thành phiên bản tốt hơn thì ai mà chẳng mệt”.

Tinh thần vượt khó: Xuất hiện trên sân khấu 
101, bị đánh giá chỉ có nhan sắc không có thực 
lực

Hai năm sau khi bước vào giới giải trí, Dương Siêu 
Việt tiếp tục thi gameshow tìm kiếm tài năng Sáng 
Tạo Danh 101 do Tencent tổ chức. Vào đêm ra mắt 
101, trong khi tất cả các thi sinh khác đều nhảy 
múa, ăn mừng vì được debut, chỉ có cô ngồi ủ rũ 
trong góc, không hòa hợp với môi trường xung 
quanh. Bất ngờ nhất chính là một cô gái chẳng biết 
gì như Dương Siêu Việt, vậy mà đứng thứ 3, thành 
công debut.

Đến nay, vẫn còn nhớ rõ mười mươi lời giới thiệu 
ban đầu của cô khi bước trên sân khấu 101: “Tôi là 
hoa khôi, là niềm hy vọng của thôn chúng tôi. Tôi 
sẽ cố gắng nỗ lực”. Tất cả mọi người đều bị dáng 
vẻ đáng yêu, lời nói thật thà của Dương Siêu Việt 
chọc cười không ngừng.

Thế nhưng, màn trình diễn sau đó của Dương Siêu 
Việt lại là thứ làm người xem không thể tin được. 
Nhảy cũng không biết nhảy, hát cũng hát sai tông, 
thậm chí ekip phải tắt mic của cô trong phần trình 
diễn tập thể để chương trình đạt được hiệu quả tốt 
nhất.

Ngoại trừ năng lực nghiệp vụ không ổn ra, Dương 
Siêu Việt còn là cô nàng “mít ướt” chính hiệu khi 
rất thích khóc trong chương trình. Lúc này đây, bao 
nhiêu thiện cảm mà khán giả dành cho cô đều bay 
sạch, chỉ còn lại những lời mắng chửi mà thôi.

Bất ngờ là trước sự công kích của toàn mạng, 
Dương Siêu Việt lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô 
nói: “Những người ăn cơm chan nước mắt mới có 
thể tiếp tục sống thật tốt”. Và Sáng Tạo Doanh 101 
đã trở thành “bàn đạp” giúp Dương Siêu Việt phát 
triển sự nghiệp ở giới giải trí. 

Nữ vương chuyển mình: Sự nghiệp phát triển 
toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành nữ thần 
Quốc dân

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, nhóm nhạc Hỏa Tiễn 
Thiếu Nữ 101 tuyên bố giải tán. 11 cô gái, mỗi 
người một tâm trạng, có người buồn vì sắp chia xa, 
có người lo lắng cho sự phát triển của cả nhóm sau 
này, có người hy vọng cho tương lai....

Không biết mọi người thế nào, lại rất cảm động khi 
nghe lời phát biểu của Dương Siêu Việt vào buổi lễ 
tốt nghiệp: “Các bạn xem, ông trời chưa chắc đã 
thích những người thông minh, một phần ngàn sự 
yêu thương của ông ấy cũng có thể dành cho những 
cô gái ngốc nghếch như chúng ta. Vì vậy, đừng từ 
bỏ sự tầm thường và ngốc nghếch của bản thân, 
không chừng ông trời cũng sẽ thích bạn. Bạn xứng 
đáng có được tình yêu này!”. Không chỉ lúc đó, mà 
những lời phát biểu sau này của Dương Siêu Việt 
làm người ta bất tri bất giác phát hiện, thì ra cô gái 
này lại sở hữu EQ cao đến thế.

Từng là một cô gái ngốc nghếch, đến cả Do Re Mi 
Fa Sol cũng chẳng phân biệt được, một vũ đạo đơn 
giản học mấy ngày cũng chẳng xong, vậy mà hai 
năm sau khi thành đoàn, biểu hiện trên sân khấu 
của cô lại tốt đến bất ngờ. Khi bị chê bai vì vấn đề 
học thức, Dương Siêu Việt cũng chỉ nhẹ nhàng đáp 

lại: “Vậy bạn thật hạnh phúc, nghe nói cuộc sống ở 
đại học rất tốt đẹp”.

Tôi thấy câu nói “Vịt con” cũng có ngày biến thành 
“thiên nga trắng” là rất phù hợp. Cô gái nhỏ ngốc 
nghếch cũng có được hào quang thuộc riêng về 
mình. Dương Siêu Việt của giờ đây tài nguyên đến 
tay không ngừng, là một trong những tiểu hoa 
“đỉnh lưu” được mọi người săn đón, là nữ thần 
quốc đân trong lòng khán giả.

Bởi mới nói, không có thành công nào là dễ dàng 
cả, tinh thần vượt khó và EQ cao của Dương Siêu 
Việt là những thứ đã chinh phục được trái tim khán 
giả, giúp cô chuyển mình thành công. Rất khâm 
phục những cô gái như Dương Siêu Việt, hy vọng 
cô sẽ ngày càng ưu tú hơn nữa.

                                                      Nguyễn Hương

Seol In Ah: Nữ phụ trong The 
Office Blind Date, từng đóng 
Mr. Queen

Cùng tham gia dự án sắp được ra mắt vào 
tháng 2 là The Office Blind Date (Hẹn Hò 
Chốn Công Sở), nếu Kim Se Jeong đã là 

gương mặt khá quen thuộc với khán giả rồi thì theo 
mình, cô nàng Seol In Ah lại vẫn còn đang là 
gương mặt chưa thật sự được nhiều người biết đến. 

The Office Blind Date là một bộ phim truyền hình 
chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên của tác 
giả Hae Hwa. Series phim hài - lãng mạn này là câu 
chuyện tình yêu nơi công sở của nữ nhân viên Shin 
Ha Ri (do Kim Se Jeong thủ vai) thay bạn thân là 
Jin Young Seo (do Seol In Ah thủ vai) đi xem mắt, 
vô tình đối phương lại là CEO (do Ahn Hyo Seop 
thủ vai) trong công ty của cô nàng.

Hôm nay, cùng mình tìm hiểu ngay về cô nàng nữ 
phụ xinh đẹp sẽ đọ sắc cùng Kim Se Jeong trong 
The Office Blind Date sắp được ra mắt nhé! 

Tổng quan về Seol In Ah và con đường diễn 
xuất

Theo mình được biết thì Seol In Ah sinh năm 1996, 
cô nàng theo học chuyên ngành diễn xuất tại Học 
viện Nghệ thuật Seoul với khát khao theo đuổi 
đam mê từ bé cũng mình. 

Nữ diễn viên chính thức tham gia diễn xuất vào 
2015, thông qua một vai diễn nhỏ trong bộ phim 
truyền hình ăn khách The Producers (Hậu Trường 
Giải Trí). 

Phải cho đến 2017, cái tên Seol In Ah mới chính 
thức được mình biết đến sau vai nữ phụ trong bom 
tấn truyền hình Strong Girl Do Bong Soon (Cô 
Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon) được phát trên 
kênh JTBC. 

Trong phim, Seol In Ah vào vai cô nàng Jo Hee Ji 
là bạn gái của anh chàng cảnh sát Gook Doo (do 
Kim Ji Soo thủ vai), nhưng sau đó lại phải lòng em 

trai của Do Bong Soon là Do Bong Ki (do Ahn Woo 
Yeon thủ vai). Dù không phải là mô tuýp nhân vật 
được mình yêu thích, nhưng với vai diễn Jo Hee Ji, 
Seol In Ah đã khiến mình bị thu hút với vẻ ngoài 
sáng và tươi mới. 

Cũng trong cùng năm, Seol In Ah tiếp tục được 
nhận lời mời tham gia dự án School 2017 với vai 
nữ phụ, giúp cô nàng thể hiện được những khía 
cạnh mới của mình. 

Nhưng để nói đến vai nữ phụ đặc biệt và nhận được 
nhiều sự quan tâm mình nhất từ trước đến giờ của 
Seol In Ah, thì phải nhắc đến bộ drama cổ trang 
từng làm khuynh đảo thị trường phim ảnh của khu 
vực Châu Á cuối 2020, đầu 2021 - Mr. Queen 
(Chàng Hậu).

Trong phim, cô nàng dù vào vai phản diện vì yêu 
mà hóa ác nhưng không thể khiến mình trở nên hận 
được. Vì Seol In Ah đã diễn rất mượt sự thay đổi 
diễn biến tâm lý của nhân vật theo sát mạch phim, 
điều này giúp nhân vật nhận được nhiều sự đồng 
cảm hơn là ghét bỏ. 

Tuy nhiên, không phải chỉ gắn chặt với mác nữ phụ 
màn ảnh, Seol In Ah còn từng gây ấn tượng với 
khán giả như mình qua một số vai chính trong các 
dự án như Sunny Again Tomorrow (Ngày Mai Trời 
Lại Nắng) năm 2018, Beautiful Love, Wonderful 
Life (Tình Như Mơ, Đời Như Mộng) năm 2020. 

Mặc dù với các vai diễn chính này, Seol In Ah chưa 
thật sự để lại được nhiều dấu ấn với đông đảo khán 
giả, việc cô nàng được đảm nhận các vai diễn chính 
cũng đã cho thấy được một phần nào đó sự tiến bộ 
của cô nàng trên con đường sự nghiệp diễn xuất 
của mình. 

Mình hy vọng với sự trở lại trong The Office Blind 
Date sắp tới, Seol In Ah sẽ cho khán giả theo dõi 
như mình thấy được một hình ảnh mới và cuốn hút 
hơn của mình. 

Một số thông tin bên lề 

Tuy hình ảnh thông qua những dự án, vai diễn mà 
Seol In Ah đảm nhận thường có vẻ nhu mì, đáng 
yêu và khá là nữ tính nhưng dáng vẻ cô nàng thể 
hiện khi tham gia các chương trình giải trí lại hoàn 
toàn khác. 

Nếu bạn nào từng theo dõi Running Man - một 

trong những show giải trí ăn khách bậc nhất của xứ 
sở Kim Chi, bắt gặp những tập có cô nàng tham gia 
thì bạn sẽ thấy, một Seol In Ah bá đạo và chất lừ mà 
chắc chắn chỉ nhìn qua hình ảnh trên phim bạn sẽ 
không thể nào hình dung ra được. 

Những tập mình từng xem có sự tham gia của cô 
nàng như 388, 457, Seol In Ah luôn khiến mình bất 
ngờ khi cô nàng thể hiện vũ đạo mạnh mẽ mang hơi 
hướng của các BBoy, BGirl.

Hay khi cô nàng thể hiện khả năng vận động xịn sò 
của mình thông qua các trò chơi. 

Tất cả đều khiến mình phải mắt chữ 0 mà mồm chữ 
A liên tục. Ai mà có thể ngờ được cô nàng dịu dàng 
trên màn ảnh nhỏ lại là người cực năng nổ thế này ở 
ngoài đời. 

Và cũng đừng quên cùng mình theo dõi lịch chiếu 
sắp tới của The Office Blind Date đó nha. 

                                                             Quốc Minh

Châu Kiệt Luân tái xuất

Châu Kiệt Luân cho biết anh sẽ sớm quay trở 
lại với âm nhạc. Nam ca sĩ có thể tung ra 2 
album mới trong năm nay.

Ngày 6/2, ETtoday đưa tin Châu Kiệt Luân chia sẻ 
kế hoạch sự nghiệp. Anh cho biết sẽ phát hành 
album mới trong năm nay. Thiên vương làng nhạc 
chia sẻ đã hoàn thiện quá trình quay MV, đang tiến 
hành chỉnh sửa hậu kỳ.

Trên Sinchew, nhạc sĩ Phương Văn Sơn, cộng sự 
của Châu Kiệt Luân, tiết lộ nam ca sĩ nhiều khả 
năng sẽ ra mắt 2 album trong năm 2022. Hơn một 
nửa số bài hát được chính Châu Kiệt Luân sáng tác 
và hòa âm phối khí.

6 năm qua, Châu Kiệt Luân không phát hành 
album mới. Anh thi thoảng cho ra mắt sản phẩm âm 
nhạc đơn lẻ. Bài hát gần nhất của nam ca sĩ là Won't 
Cry, hợp tác với A Shin (Mayday).

Tháng 8/2021, giọng ca Sứ thanh hoa tung trailer 
MV hé lộ ca khúc mới, nhưng vướng lùm xùm đạo 
nhái bản hit Julia của nhóm Infinite. Sau đó, Châu 
Kiệt Luân lên tiếng phủ nhận, khẳng định làm nghề 
trong sạch.

Do đó, công chúng rất mong chờ vào sự trở lại của 
Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ với những sản 

phẩm âm nhạc chất lượng. Do ảnh hưởng của dịch 
bệnh, Carnival World Tour - concert kỷ niệm 20 
năm làm nghề của nam nghệ sĩ - đã phải hoãn tổ 
chức gần 3 năm qua.

Sau 20 năm bước chân vào giới giải trí, Châu Kiệt 
Luân được xem là ông vua của làng nhạc Hoa ngữ. 
Trong sự nghiệp, nam ca sĩ phát hành 14 album, 
thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới với 
hơn 300 chặng concert. Châu Kiệt Luân đạt được 
15 giải thưởng Kim Khúc do Đài Loan tổ chức. 
Ngoài ra, anh còn lấn sân sang điện ảnh với 9 bộ 
phim.

Năm 2021, Châu Kiệt Luân đứng thứ 2 trong danh 
sách Ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất Đài Loan, xếp sau 
Tiêu Kính Đằng. Anh ký 11 hợp đồng quảng cáo 
với tổng thu nhập 16,5 triệu USD.

                                                                    An Chi

Jae Joong mua nhà 5 triệu USD 
cho cha mẹ

Nam ca sĩ mua nhà sang trọng, trang bị 
nhiều tiện nghi để tặng cha mẹ. Căn nhà có 
ba tầng sinh hoạt chính và một tầng hầm.

Ngày 6/2, Biz Korea đưa tin Jae Joong xuất hiện 
trong một chương trình truyền hình ở Nhật Bản. 
Nam ca sĩ giới thiệu căn hộ triệu USD đã tặng cho 
cha mẹ tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo Jae Joong, bất động sản của cha mẹ anh có giá 
6 tỷ KRW (5 triệu USD). Căn nhà có ba tầng sinh 
hoạt chính và một tầng hầm. Anh lắp đặt thang máy 
riêng trong nhà để cha mẹ thuận tiện đi lại. Ngoài 
ra, nam ca sĩ còn xây dựng phòng xông hơi khô 
nhằm phục vụ sở thích tắm hơi của mẹ.

“Tôi đặc biệt coi trọng sức khỏe, niềm vui tinh thần 
của cha mẹ mình. Tôi là con út trong gia đình có 8 
chị gái. Vì vậy, tôi muốn báo hiếu và chăm lo cho 
cha mẹ tốt nhất có thể. Căn nhà là một trong những 
món quà tốt đẹp nhất tôi dành tặng cho họ - người 
đã làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ để nuôi 
dưỡng con cái”, Jae Joong chia sẻ.

Kim Jae Joong sinh năm 1987, là thành viên của 
nhóm nhạc nổi tiếng DBSK, sau này tách ra thành 
JYJ. Đã qua thời kỳ hoàng kim, nam ca sĩ vẫn kiếm 
bộn tiền nhờ tác quyền âm nhạc, làm đại sứ thương 
hiệu.
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Dương Siêu Việt: Từng bị đánh 
giá thấp, nay trở thành nữ thần 
quốc dân

Dương Siêu Việt đang là một trong những 
cái tên được “o bế” nhất của giới giải trí 
Hoa ngữ khi nhiều tài nguyên tốt đến tay 

không ngừng. Thật ra, để có được thành công như 
hôm nay, nữ minh tinh cũng phải đánh đổi, chịu 
đựng nhiều gian nan, cực khổ. Từng bị chê bất tài 
nhất nhì Cbiz, Dương Siêu Việt làm gì để chinh 
phục được khán giả.

Bố mẹ ly hôn, bỏ học làm thuê kiếm sống

Sinh năm 1998 trong gia đình làm nông, từ nhỏ thì 
Dương Siêu Việt theo bố sau khi bố mẹ ly hôn và 
bỏ học vào năm trăng tròn. Lý do cô từ bỏ chuyện 
cắp sách đến trường rất đơn giản: “Vì trong nhà 
không có tiền, bản thân cũng chẳng có sách để học, 
đi học cũng tốn công vô ích mà thôi”.

Vì trình độ văn hóa thấp, Dương Siêu Việt phải làm 
những công việc chân tay như công nhân trong 
xưởng may hay làm bồi bàn trong nhà hàng... 
nhưng đồng lương kiếm được thì ít ỏi vô cùng. 
Bước ngoặt làm thay đổi tất cả là năm cô gia nhập 
nhóm nhạc nữ CH2 với mức lương 2000 NDT. 

Năm 2016, Dương Siêu Việt tham gia cuộc thi 
tuyển chọn tài năng do công ty Văn Lan tổ chức, dù 
không có quá nhiều tài năng trong lĩnh vực âm 
nhạc, vũ đạo nhưng nhờ ngoại hình xuất chúng, cô 
đã thuận lợi debut với tư cách thành viên nhóm 
nhạc nữ CH2, đồng thời ký được hợp đồng với 
công ty Văn Hóa Văn Lan, nhận được sự bồi 
dưỡng, đào tạo nơi đây.

Cuộc sống của Dương Siêu Việt không phải là một 
câu chuyện cổ tích, không có đôi giày pha lê lộng 
lẫy, cũng chẳng có chàng hoàng tử đẹp trai, giàu 
có, chỉ có thể tự mình giành lấy những thứ mà 
mình muốn thôi: “Cái gì đáng hay không đáng, tôi 
chẳng bận tâm. Cuộc sống nào có chuyện giản đơn 
cơ chứ, mệt thì mệt, chỉ cần nỗ lực vì cuộc sống, trở 
thành phiên bản tốt hơn thì ai mà chẳng mệt”.

Tinh thần vượt khó: Xuất hiện trên sân khấu 
101, bị đánh giá chỉ có nhan sắc không có thực 
lực

Hai năm sau khi bước vào giới giải trí, Dương Siêu 
Việt tiếp tục thi gameshow tìm kiếm tài năng Sáng 
Tạo Danh 101 do Tencent tổ chức. Vào đêm ra mắt 
101, trong khi tất cả các thi sinh khác đều nhảy 
múa, ăn mừng vì được debut, chỉ có cô ngồi ủ rũ 
trong góc, không hòa hợp với môi trường xung 
quanh. Bất ngờ nhất chính là một cô gái chẳng biết 
gì như Dương Siêu Việt, vậy mà đứng thứ 3, thành 
công debut.

Đến nay, vẫn còn nhớ rõ mười mươi lời giới thiệu 
ban đầu của cô khi bước trên sân khấu 101: “Tôi là 
hoa khôi, là niềm hy vọng của thôn chúng tôi. Tôi 
sẽ cố gắng nỗ lực”. Tất cả mọi người đều bị dáng 
vẻ đáng yêu, lời nói thật thà của Dương Siêu Việt 
chọc cười không ngừng.

Thế nhưng, màn trình diễn sau đó của Dương Siêu 
Việt lại là thứ làm người xem không thể tin được. 
Nhảy cũng không biết nhảy, hát cũng hát sai tông, 
thậm chí ekip phải tắt mic của cô trong phần trình 
diễn tập thể để chương trình đạt được hiệu quả tốt 
nhất.

Ngoại trừ năng lực nghiệp vụ không ổn ra, Dương 
Siêu Việt còn là cô nàng “mít ướt” chính hiệu khi 
rất thích khóc trong chương trình. Lúc này đây, bao 
nhiêu thiện cảm mà khán giả dành cho cô đều bay 
sạch, chỉ còn lại những lời mắng chửi mà thôi.

Bất ngờ là trước sự công kích của toàn mạng, 
Dương Siêu Việt lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô 
nói: “Những người ăn cơm chan nước mắt mới có 
thể tiếp tục sống thật tốt”. Và Sáng Tạo Doanh 101 
đã trở thành “bàn đạp” giúp Dương Siêu Việt phát 
triển sự nghiệp ở giới giải trí. 

Nữ vương chuyển mình: Sự nghiệp phát triển 
toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành nữ thần 
Quốc dân

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, nhóm nhạc Hỏa Tiễn 
Thiếu Nữ 101 tuyên bố giải tán. 11 cô gái, mỗi 
người một tâm trạng, có người buồn vì sắp chia xa, 
có người lo lắng cho sự phát triển của cả nhóm sau 
này, có người hy vọng cho tương lai....

Không biết mọi người thế nào, lại rất cảm động khi 
nghe lời phát biểu của Dương Siêu Việt vào buổi lễ 
tốt nghiệp: “Các bạn xem, ông trời chưa chắc đã 
thích những người thông minh, một phần ngàn sự 
yêu thương của ông ấy cũng có thể dành cho những 
cô gái ngốc nghếch như chúng ta. Vì vậy, đừng từ 
bỏ sự tầm thường và ngốc nghếch của bản thân, 
không chừng ông trời cũng sẽ thích bạn. Bạn xứng 
đáng có được tình yêu này!”. Không chỉ lúc đó, mà 
những lời phát biểu sau này của Dương Siêu Việt 
làm người ta bất tri bất giác phát hiện, thì ra cô gái 
này lại sở hữu EQ cao đến thế.

Từng là một cô gái ngốc nghếch, đến cả Do Re Mi 
Fa Sol cũng chẳng phân biệt được, một vũ đạo đơn 
giản học mấy ngày cũng chẳng xong, vậy mà hai 
năm sau khi thành đoàn, biểu hiện trên sân khấu 
của cô lại tốt đến bất ngờ. Khi bị chê bai vì vấn đề 
học thức, Dương Siêu Việt cũng chỉ nhẹ nhàng đáp 

lại: “Vậy bạn thật hạnh phúc, nghe nói cuộc sống ở 
đại học rất tốt đẹp”.

Tôi thấy câu nói “Vịt con” cũng có ngày biến thành 
“thiên nga trắng” là rất phù hợp. Cô gái nhỏ ngốc 
nghếch cũng có được hào quang thuộc riêng về 
mình. Dương Siêu Việt của giờ đây tài nguyên đến 
tay không ngừng, là một trong những tiểu hoa 
“đỉnh lưu” được mọi người săn đón, là nữ thần 
quốc đân trong lòng khán giả.

Bởi mới nói, không có thành công nào là dễ dàng 
cả, tinh thần vượt khó và EQ cao của Dương Siêu 
Việt là những thứ đã chinh phục được trái tim khán 
giả, giúp cô chuyển mình thành công. Rất khâm 
phục những cô gái như Dương Siêu Việt, hy vọng 
cô sẽ ngày càng ưu tú hơn nữa.

                                                      Nguyễn Hương

Seol In Ah: Nữ phụ trong The 
Office Blind Date, từng đóng 
Mr. Queen

Cùng tham gia dự án sắp được ra mắt vào 
tháng 2 là The Office Blind Date (Hẹn Hò 
Chốn Công Sở), nếu Kim Se Jeong đã là 

gương mặt khá quen thuộc với khán giả rồi thì theo 
mình, cô nàng Seol In Ah lại vẫn còn đang là 
gương mặt chưa thật sự được nhiều người biết đến. 

The Office Blind Date là một bộ phim truyền hình 
chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên của tác 
giả Hae Hwa. Series phim hài - lãng mạn này là câu 
chuyện tình yêu nơi công sở của nữ nhân viên Shin 
Ha Ri (do Kim Se Jeong thủ vai) thay bạn thân là 
Jin Young Seo (do Seol In Ah thủ vai) đi xem mắt, 
vô tình đối phương lại là CEO (do Ahn Hyo Seop 
thủ vai) trong công ty của cô nàng.

Hôm nay, cùng mình tìm hiểu ngay về cô nàng nữ 
phụ xinh đẹp sẽ đọ sắc cùng Kim Se Jeong trong 
The Office Blind Date sắp được ra mắt nhé! 

Tổng quan về Seol In Ah và con đường diễn 
xuất

Theo mình được biết thì Seol In Ah sinh năm 1996, 
cô nàng theo học chuyên ngành diễn xuất tại Học 
viện Nghệ thuật Seoul với khát khao theo đuổi 
đam mê từ bé cũng mình. 

Nữ diễn viên chính thức tham gia diễn xuất vào 
2015, thông qua một vai diễn nhỏ trong bộ phim 
truyền hình ăn khách The Producers (Hậu Trường 
Giải Trí). 

Phải cho đến 2017, cái tên Seol In Ah mới chính 
thức được mình biết đến sau vai nữ phụ trong bom 
tấn truyền hình Strong Girl Do Bong Soon (Cô 
Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon) được phát trên 
kênh JTBC. 

Trong phim, Seol In Ah vào vai cô nàng Jo Hee Ji 
là bạn gái của anh chàng cảnh sát Gook Doo (do 
Kim Ji Soo thủ vai), nhưng sau đó lại phải lòng em 

trai của Do Bong Soon là Do Bong Ki (do Ahn Woo 
Yeon thủ vai). Dù không phải là mô tuýp nhân vật 
được mình yêu thích, nhưng với vai diễn Jo Hee Ji, 
Seol In Ah đã khiến mình bị thu hút với vẻ ngoài 
sáng và tươi mới. 

Cũng trong cùng năm, Seol In Ah tiếp tục được 
nhận lời mời tham gia dự án School 2017 với vai 
nữ phụ, giúp cô nàng thể hiện được những khía 
cạnh mới của mình. 

Nhưng để nói đến vai nữ phụ đặc biệt và nhận được 
nhiều sự quan tâm mình nhất từ trước đến giờ của 
Seol In Ah, thì phải nhắc đến bộ drama cổ trang 
từng làm khuynh đảo thị trường phim ảnh của khu 
vực Châu Á cuối 2020, đầu 2021 - Mr. Queen 
(Chàng Hậu).

Trong phim, cô nàng dù vào vai phản diện vì yêu 
mà hóa ác nhưng không thể khiến mình trở nên hận 
được. Vì Seol In Ah đã diễn rất mượt sự thay đổi 
diễn biến tâm lý của nhân vật theo sát mạch phim, 
điều này giúp nhân vật nhận được nhiều sự đồng 
cảm hơn là ghét bỏ. 

Tuy nhiên, không phải chỉ gắn chặt với mác nữ phụ 
màn ảnh, Seol In Ah còn từng gây ấn tượng với 
khán giả như mình qua một số vai chính trong các 
dự án như Sunny Again Tomorrow (Ngày Mai Trời 
Lại Nắng) năm 2018, Beautiful Love, Wonderful 
Life (Tình Như Mơ, Đời Như Mộng) năm 2020. 

Mặc dù với các vai diễn chính này, Seol In Ah chưa 
thật sự để lại được nhiều dấu ấn với đông đảo khán 
giả, việc cô nàng được đảm nhận các vai diễn chính 
cũng đã cho thấy được một phần nào đó sự tiến bộ 
của cô nàng trên con đường sự nghiệp diễn xuất 
của mình. 

Mình hy vọng với sự trở lại trong The Office Blind 
Date sắp tới, Seol In Ah sẽ cho khán giả theo dõi 
như mình thấy được một hình ảnh mới và cuốn hút 
hơn của mình. 

Một số thông tin bên lề 

Tuy hình ảnh thông qua những dự án, vai diễn mà 
Seol In Ah đảm nhận thường có vẻ nhu mì, đáng 
yêu và khá là nữ tính nhưng dáng vẻ cô nàng thể 
hiện khi tham gia các chương trình giải trí lại hoàn 
toàn khác. 

Nếu bạn nào từng theo dõi Running Man - một 

trong những show giải trí ăn khách bậc nhất của xứ 
sở Kim Chi, bắt gặp những tập có cô nàng tham gia 
thì bạn sẽ thấy, một Seol In Ah bá đạo và chất lừ mà 
chắc chắn chỉ nhìn qua hình ảnh trên phim bạn sẽ 
không thể nào hình dung ra được. 

Những tập mình từng xem có sự tham gia của cô 
nàng như 388, 457, Seol In Ah luôn khiến mình bất 
ngờ khi cô nàng thể hiện vũ đạo mạnh mẽ mang hơi 
hướng của các BBoy, BGirl.

Hay khi cô nàng thể hiện khả năng vận động xịn sò 
của mình thông qua các trò chơi. 

Tất cả đều khiến mình phải mắt chữ 0 mà mồm chữ 
A liên tục. Ai mà có thể ngờ được cô nàng dịu dàng 
trên màn ảnh nhỏ lại là người cực năng nổ thế này ở 
ngoài đời. 

Và cũng đừng quên cùng mình theo dõi lịch chiếu 
sắp tới của The Office Blind Date đó nha. 

                                                             Quốc Minh

Châu Kiệt Luân tái xuất

Châu Kiệt Luân cho biết anh sẽ sớm quay trở 
lại với âm nhạc. Nam ca sĩ có thể tung ra 2 
album mới trong năm nay.

Ngày 6/2, ETtoday đưa tin Châu Kiệt Luân chia sẻ 
kế hoạch sự nghiệp. Anh cho biết sẽ phát hành 
album mới trong năm nay. Thiên vương làng nhạc 
chia sẻ đã hoàn thiện quá trình quay MV, đang tiến 
hành chỉnh sửa hậu kỳ.

Trên Sinchew, nhạc sĩ Phương Văn Sơn, cộng sự 
của Châu Kiệt Luân, tiết lộ nam ca sĩ nhiều khả 
năng sẽ ra mắt 2 album trong năm 2022. Hơn một 
nửa số bài hát được chính Châu Kiệt Luân sáng tác 
và hòa âm phối khí.

6 năm qua, Châu Kiệt Luân không phát hành 
album mới. Anh thi thoảng cho ra mắt sản phẩm âm 
nhạc đơn lẻ. Bài hát gần nhất của nam ca sĩ là Won't 
Cry, hợp tác với A Shin (Mayday).

Tháng 8/2021, giọng ca Sứ thanh hoa tung trailer 
MV hé lộ ca khúc mới, nhưng vướng lùm xùm đạo 
nhái bản hit Julia của nhóm Infinite. Sau đó, Châu 
Kiệt Luân lên tiếng phủ nhận, khẳng định làm nghề 
trong sạch.

Do đó, công chúng rất mong chờ vào sự trở lại của 
Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ với những sản 

phẩm âm nhạc chất lượng. Do ảnh hưởng của dịch 
bệnh, Carnival World Tour - concert kỷ niệm 20 
năm làm nghề của nam nghệ sĩ - đã phải hoãn tổ 
chức gần 3 năm qua.

Sau 20 năm bước chân vào giới giải trí, Châu Kiệt 
Luân được xem là ông vua của làng nhạc Hoa ngữ. 
Trong sự nghiệp, nam ca sĩ phát hành 14 album, 
thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới với 
hơn 300 chặng concert. Châu Kiệt Luân đạt được 
15 giải thưởng Kim Khúc do Đài Loan tổ chức. 
Ngoài ra, anh còn lấn sân sang điện ảnh với 9 bộ 
phim.

Năm 2021, Châu Kiệt Luân đứng thứ 2 trong danh 
sách Ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất Đài Loan, xếp sau 
Tiêu Kính Đằng. Anh ký 11 hợp đồng quảng cáo 
với tổng thu nhập 16,5 triệu USD.

                                                                    An Chi

Jae Joong mua nhà 5 triệu USD 
cho cha mẹ

Nam ca sĩ mua nhà sang trọng, trang bị 
nhiều tiện nghi để tặng cha mẹ. Căn nhà có 
ba tầng sinh hoạt chính và một tầng hầm.

Ngày 6/2, Biz Korea đưa tin Jae Joong xuất hiện 
trong một chương trình truyền hình ở Nhật Bản. 
Nam ca sĩ giới thiệu căn hộ triệu USD đã tặng cho 
cha mẹ tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo Jae Joong, bất động sản của cha mẹ anh có giá 
6 tỷ KRW (5 triệu USD). Căn nhà có ba tầng sinh 
hoạt chính và một tầng hầm. Anh lắp đặt thang máy 
riêng trong nhà để cha mẹ thuận tiện đi lại. Ngoài 
ra, nam ca sĩ còn xây dựng phòng xông hơi khô 
nhằm phục vụ sở thích tắm hơi của mẹ.

“Tôi đặc biệt coi trọng sức khỏe, niềm vui tinh thần 
của cha mẹ mình. Tôi là con út trong gia đình có 8 
chị gái. Vì vậy, tôi muốn báo hiếu và chăm lo cho 
cha mẹ tốt nhất có thể. Căn nhà là một trong những 
món quà tốt đẹp nhất tôi dành tặng cho họ - người 
đã làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ để nuôi 
dưỡng con cái”, Jae Joong chia sẻ.

Kim Jae Joong sinh năm 1987, là thành viên của 
nhóm nhạc nổi tiếng DBSK, sau này tách ra thành 
JYJ. Đã qua thời kỳ hoàng kim, nam ca sĩ vẫn kiếm 
bộn tiền nhờ tác quyền âm nhạc, làm đại sứ thương 
hiệu.
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

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

Anh được biết đến là một trong những đại gia của 
giới giải trí Hàn Quốc. Theo Seoulz, nam ca sĩ có 
khối tài sản lên đến 80 triệu USD, bao gồm các bất 
động sản giá trị. Một số căn hộ của Jae Joong là nhà 
phố rộng 300 m2 ở Seoul giá 2,5 triệu USD, tòa J-
Line Building giá 7 triệu USD, căn hộ ở Seongsu-
dong và chuỗi nhà hàng kinh doanh ở Nhật Bản.

                                                                   An Chi

Nguyễn Kinh Thiên công khai 
bạn gái

Nguyễn Kinh Thiên gây bất ngờ khi thông 
báo hẹn hò với bạn gái ngoài ngành giải 
trí. Đây là lần hiếm hoi tài tử tiết lộ chuyện 

tình cảm sau nhiều năm kín tiếng.

Tối 5/2, Sina đưa tin nam diễn viên Nguyễn Kinh 
Thiên công khai bạn gái trên trang cá nhân. Anh tiết 
lộ đang yêu một cô gái ngoài ngành giải trí. Ngôi 
sao phim thần tượng một thời giữ kín danh tính, 
khéo léo che mặt người yêu bằng filter hài hước.

“Năm mới chào đón hy vọng mới. Cô ấy là người 
bình thường. Mong khán giả cho chúng tôi không 
gian hẹn hò và phát triển”, tài tử xứ Đài chia sẻ.

Trước khi công khai hẹn hò, nam diễn viên nổi 
tiếng đào hoa. Anh từng có cuộc tình kéo dài 8 năm 
với Hứa Vỹ Ninh. Thời điểm mối quan hệ với 
người đẹp Thơ ngây kết thúc, Nguyễn Kinh Thiên 
nhận vô số chỉ trích vì đời tư phóng túng. Anh bị 
truyền thông phanh phui việc ngoại tình với nhiều 
cô gái.

Cuối năm 2019, Nguyễn Kinh Thiên gây chú ý khi 
vướng tin hẹn hò Tống Tổ Nhi - nữ diễn viên kém 
anh 16 tuổi - khi hợp tác trong Nhịp tim trên đầu 
lưỡi. Truyền thông từng nhiều lần chụp được ảnh 
thân mật, đi chơi riêng của hai diễn viên. Nhưng 
công ty quản lý của cặp sao không lên tiếng về vụ 
việc.

Tháng 7/2021, truyền thông Đài Loan đưa tin Tống 
Tổ Nhi và Nguyễn Kinh Thiên chia tay sau hơn 
một năm bí mật qua lại. Theo Sina, nam diễn viên 
xứ Đài là người chủ động cắt đứt tình cảm vào cuối 
năm 2020.

Nguyễn Kinh Thiên sinh năm 1982, tại Đài Loan. 
Nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim như 
Định mệnh anh yêu em, Phù Dao hoàng hậu, Nhiếp 

Ẩn Nương, Phố đèn đỏ, My Queen.

                                                                    An Chi

Dân mạng tranh cãi nữ chính 
'All of Us Are Dead' liệu có vô 
dụng hay không? 

Nữ chính của phim All of Us Are Dead đang 
trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng vì 
nhiều người cho rằng cô gái này vô dụng?

Ra mắt được khoảng 3 ngày trên Netflix, All of Us 
Are Dead vẫn đang là chủ đề siêu hot trên mạng, 
khi ai nấy đều bàn luận về bộ phim zombie hấp dẫn 
này. Cốt truyện kể về một nhóm học sinh bị cô lập 
giữa trường học khi thế giới bên ngoài đang loạn 
lạc vì một căn bệnh lạ. Trong một câu chuyện về 
chủ đề sinh tồn, người xem rất thích đưa ra ý kiến 
về những nhân vật vô dụng hay hữu ích, trong đó 
có nhân vật nữ chính On Jo do nữ diễn viên trẻ Park 
Ji Hoo thể hiện.

Nhiều người cho rằng, On Jo chỉ biết khóc lóc, yếu 
đuối và bất lực khi nhìn người bạn thân Cheong 
San hy sinh vì cả nhóm. Nếu lớp trưởng Nam Ra 
kiên cường và quyết đoán bao nhiêu thì On Jo 
dường như lại gây thất vọng bấy nhiêu. Tuy nhiên, 
liệu điều đó có chính xác hay không?

Có lẽ nhiều người xem All of Us Are Dead đã quên 
rằng, vì bố của On Jo làm trong lực lượng cứu hộ, 
nên điều đầu tiên cô muốn các bạn của mình làm 
khi bị cô lập trong phòng phát thanh, chính là tạo ra 
nhà vệ sinh “tạm thời” bằng tất cả những thứ gì có 
trong phòng. Thử tưởng tượng nếu bạn phải nhịn đi 
vệ sinh 1 lúc, bạn đã không chịu nổi, huống chi là 
các nhân vật trong phim phải nhịn suốt nửa ngày 
nên sáng kiến được truyền đạt từ bố của On Jo quả 
thực rất tuyệt vời.

Bên cạnh đó, khi thấy các bạn mình lần lượt lâm 
vào tâm trạng bế tắc vì những mất mát, On Jo cũng 
là người đầu tiên tới an ủi để khiến họ nhẹ lòng hơn. 
Đó là chưa kể khi cả nhóm nghi ngờ lớp trưởng 
Nam Ra là zombie, On Jo lại tỏ ra bình tĩnh, tin 
tưởng bạn mình tuyệt đối. Ngoài ra khi chứng kiến 
bố mình vì bảo vệ con gái mà mất mạng, On Jo trở 
nên yếu đuối là điều đương nhiên, đó hoàn toàn là 
tâm lý dễ hiểu.

Trong một bộ phim sinh tồn như All of Us Are 
Dead, sẽ có rất nhiều thể loại nhân vật, người mạnh 

mẽ, người yếu đuối nên có thể thấy so với mặt bằng 
chung những nhân vật yếu ớt, On Jo thực sự đã rất 
“sáng” rồi!

                                                                    An Chi

“Em gái quốc dân” Park Bo 
Young tái xuất, đóng phim của 
đạo diễn “Ngôi trường xác 
sống”

Thông tin Park Bo Young có thể tham gia bộ 
phim Morning Comes to Psychiatric Wards 
Too đang nhận được nhiều sự chú ý.

Truyền thông Hàn đưa tin, Park Bo Young có thể 
đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình 
Morning Comes to Psychiatric Wards Too.

Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn All of Us Are 
Dead. Lee Jae Gyu là người đứng sau thành công 
nhiều tác phẩm như Beethoven Virus, Damo, 
Intimate Strangers. Morning Comes to Psychiatric 
Wards Too dựa trên những trải nghiệm thực tế của 
một y tá tâm thần. Trong phim, Park Bo Young sẽ 
đóng vai Jung Shi Na - nữ y tá tại bệnh viện tâm 
thần.

Thông tin này khiến người hâm mộ đứng ngồi 
không yên. Bởi nếu tin đồn là sự thật thì Morning 
Comes to Psychiatric Wards Too sẽ đánh dấu sự trở 
lại của em gái quốc dân Park Bo Young trên màn 
ảnh xứ Hàn. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã 
khẳng định sức hút không suy giảm thông qua bộ 
phim Doom at Your Service. Park Bo Young tiếp 
tục có thêm một tác phẩm thành công bổ sung vào 
gia tài phim ảnh của mình.

Chưa dừng ở đó, Lee Jae Gyu đang trở thành cái 
tên nhận nhiều được nhiều sự chú ý sau khi All of 
Us Are Dead phát sóng. Mặc cho tranh cãi, All Of 
Us Are Dead vẫn lập thành tích đáng kinh ngạc khi 
vươn lên top 1 Netflix toàn cầu. 

Tính đến thời điểm hiện tại, bom tấn zombie này 
đang đứng đầu tại 25 quốc gia như Hàn Quốc, Đức, 
Pháp, Brazil… và đứng thứ hai tại các quốc gia như 
Úc, Ấn Độ, Cộng hoà Séc… Bộ phim nhận được số 
điểm vô cùng tích cực, thậm chí được 100% trên 
Rotten Tomatoes từ báo quốc tế.

                                                                    An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

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

Anh được biết đến là một trong những đại gia của 
giới giải trí Hàn Quốc. Theo Seoulz, nam ca sĩ có 
khối tài sản lên đến 80 triệu USD, bao gồm các bất 
động sản giá trị. Một số căn hộ của Jae Joong là nhà 
phố rộng 300 m2 ở Seoul giá 2,5 triệu USD, tòa J-
Line Building giá 7 triệu USD, căn hộ ở Seongsu-
dong và chuỗi nhà hàng kinh doanh ở Nhật Bản.

                                                                   An Chi

Nguyễn Kinh Thiên công khai 
bạn gái

Nguyễn Kinh Thiên gây bất ngờ khi thông 
báo hẹn hò với bạn gái ngoài ngành giải 
trí. Đây là lần hiếm hoi tài tử tiết lộ chuyện 

tình cảm sau nhiều năm kín tiếng.

Tối 5/2, Sina đưa tin nam diễn viên Nguyễn Kinh 
Thiên công khai bạn gái trên trang cá nhân. Anh tiết 
lộ đang yêu một cô gái ngoài ngành giải trí. Ngôi 
sao phim thần tượng một thời giữ kín danh tính, 
khéo léo che mặt người yêu bằng filter hài hước.

“Năm mới chào đón hy vọng mới. Cô ấy là người 
bình thường. Mong khán giả cho chúng tôi không 
gian hẹn hò và phát triển”, tài tử xứ Đài chia sẻ.

Trước khi công khai hẹn hò, nam diễn viên nổi 
tiếng đào hoa. Anh từng có cuộc tình kéo dài 8 năm 
với Hứa Vỹ Ninh. Thời điểm mối quan hệ với 
người đẹp Thơ ngây kết thúc, Nguyễn Kinh Thiên 
nhận vô số chỉ trích vì đời tư phóng túng. Anh bị 
truyền thông phanh phui việc ngoại tình với nhiều 
cô gái.

Cuối năm 2019, Nguyễn Kinh Thiên gây chú ý khi 
vướng tin hẹn hò Tống Tổ Nhi - nữ diễn viên kém 
anh 16 tuổi - khi hợp tác trong Nhịp tim trên đầu 
lưỡi. Truyền thông từng nhiều lần chụp được ảnh 
thân mật, đi chơi riêng của hai diễn viên. Nhưng 
công ty quản lý của cặp sao không lên tiếng về vụ 
việc.

Tháng 7/2021, truyền thông Đài Loan đưa tin Tống 
Tổ Nhi và Nguyễn Kinh Thiên chia tay sau hơn 
một năm bí mật qua lại. Theo Sina, nam diễn viên 
xứ Đài là người chủ động cắt đứt tình cảm vào cuối 
năm 2020.

Nguyễn Kinh Thiên sinh năm 1982, tại Đài Loan. 
Nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim như 
Định mệnh anh yêu em, Phù Dao hoàng hậu, Nhiếp 

Ẩn Nương, Phố đèn đỏ, My Queen.

                                                                    An Chi

Dân mạng tranh cãi nữ chính 
'All of Us Are Dead' liệu có vô 
dụng hay không? 

Nữ chính của phim All of Us Are Dead đang 
trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng vì 
nhiều người cho rằng cô gái này vô dụng?

Ra mắt được khoảng 3 ngày trên Netflix, All of Us 
Are Dead vẫn đang là chủ đề siêu hot trên mạng, 
khi ai nấy đều bàn luận về bộ phim zombie hấp dẫn 
này. Cốt truyện kể về một nhóm học sinh bị cô lập 
giữa trường học khi thế giới bên ngoài đang loạn 
lạc vì một căn bệnh lạ. Trong một câu chuyện về 
chủ đề sinh tồn, người xem rất thích đưa ra ý kiến 
về những nhân vật vô dụng hay hữu ích, trong đó 
có nhân vật nữ chính On Jo do nữ diễn viên trẻ Park 
Ji Hoo thể hiện.

Nhiều người cho rằng, On Jo chỉ biết khóc lóc, yếu 
đuối và bất lực khi nhìn người bạn thân Cheong 
San hy sinh vì cả nhóm. Nếu lớp trưởng Nam Ra 
kiên cường và quyết đoán bao nhiêu thì On Jo 
dường như lại gây thất vọng bấy nhiêu. Tuy nhiên, 
liệu điều đó có chính xác hay không?

Có lẽ nhiều người xem All of Us Are Dead đã quên 
rằng, vì bố của On Jo làm trong lực lượng cứu hộ, 
nên điều đầu tiên cô muốn các bạn của mình làm 
khi bị cô lập trong phòng phát thanh, chính là tạo ra 
nhà vệ sinh “tạm thời” bằng tất cả những thứ gì có 
trong phòng. Thử tưởng tượng nếu bạn phải nhịn đi 
vệ sinh 1 lúc, bạn đã không chịu nổi, huống chi là 
các nhân vật trong phim phải nhịn suốt nửa ngày 
nên sáng kiến được truyền đạt từ bố của On Jo quả 
thực rất tuyệt vời.

Bên cạnh đó, khi thấy các bạn mình lần lượt lâm 
vào tâm trạng bế tắc vì những mất mát, On Jo cũng 
là người đầu tiên tới an ủi để khiến họ nhẹ lòng hơn. 
Đó là chưa kể khi cả nhóm nghi ngờ lớp trưởng 
Nam Ra là zombie, On Jo lại tỏ ra bình tĩnh, tin 
tưởng bạn mình tuyệt đối. Ngoài ra khi chứng kiến 
bố mình vì bảo vệ con gái mà mất mạng, On Jo trở 
nên yếu đuối là điều đương nhiên, đó hoàn toàn là 
tâm lý dễ hiểu.

Trong một bộ phim sinh tồn như All of Us Are 
Dead, sẽ có rất nhiều thể loại nhân vật, người mạnh 

mẽ, người yếu đuối nên có thể thấy so với mặt bằng 
chung những nhân vật yếu ớt, On Jo thực sự đã rất 
“sáng” rồi!

                                                                    An Chi

“Em gái quốc dân” Park Bo 
Young tái xuất, đóng phim của 
đạo diễn “Ngôi trường xác 
sống”

Thông tin Park Bo Young có thể tham gia bộ 
phim Morning Comes to Psychiatric Wards 
Too đang nhận được nhiều sự chú ý.

Truyền thông Hàn đưa tin, Park Bo Young có thể 
đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình 
Morning Comes to Psychiatric Wards Too.

Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn All of Us Are 
Dead. Lee Jae Gyu là người đứng sau thành công 
nhiều tác phẩm như Beethoven Virus, Damo, 
Intimate Strangers. Morning Comes to Psychiatric 
Wards Too dựa trên những trải nghiệm thực tế của 
một y tá tâm thần. Trong phim, Park Bo Young sẽ 
đóng vai Jung Shi Na - nữ y tá tại bệnh viện tâm 
thần.

Thông tin này khiến người hâm mộ đứng ngồi 
không yên. Bởi nếu tin đồn là sự thật thì Morning 
Comes to Psychiatric Wards Too sẽ đánh dấu sự trở 
lại của em gái quốc dân Park Bo Young trên màn 
ảnh xứ Hàn. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã 
khẳng định sức hút không suy giảm thông qua bộ 
phim Doom at Your Service. Park Bo Young tiếp 
tục có thêm một tác phẩm thành công bổ sung vào 
gia tài phim ảnh của mình.

Chưa dừng ở đó, Lee Jae Gyu đang trở thành cái 
tên nhận nhiều được nhiều sự chú ý sau khi All of 
Us Are Dead phát sóng. Mặc cho tranh cãi, All Of 
Us Are Dead vẫn lập thành tích đáng kinh ngạc khi 
vươn lên top 1 Netflix toàn cầu. 

Tính đến thời điểm hiện tại, bom tấn zombie này 
đang đứng đầu tại 25 quốc gia như Hàn Quốc, Đức, 
Pháp, Brazil… và đứng thứ hai tại các quốc gia như 
Úc, Ấn Độ, Cộng hoà Séc… Bộ phim nhận được số 
điểm vô cùng tích cực, thậm chí được 100% trên 
Rotten Tomatoes từ báo quốc tế.

                                                                    An Chi
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Chuyện tình bất diệt của 2 
người phụ nữ quyền lực nổi 
tiếng thế giới

Nổi tiếng với vai trò là 2 người phụ 
nữ có quyền lực nhất đối với quốc 
gia của mình, sống ở những thời 

đại khác nhau. Bên cạnh đó câu chuyện tình bất 
diệt của họ chắc chắn sẽ canh tân đức tin vào tình 
yêu và nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều 
người trên thế giới.

 Evita và Juan Domingo Peron - cựu Tổng 
thống Agentina

1. Evita và Juan Domingo Peron
Họ được nhớ đến như là một cặp đôi chính 

trị đầy quyền lực. Nhắc đến Juan Domingo Peron 
thì không một người dân Agentina nào là không 
biết về ông. Juan là một chính khách từng giữ 
cương vị tổng thống của đất nước Agentina 3 
nhiệm kỳ và khoảng thời gian ông chấm dứt nhiệm 
kì hai đến nhiệm kì ba kéo dài 18 năm. 

Còn Eva Duarte (còn gọi là Evita) là một 
người phụ nữ xinh đẹp nhưng luôn sống với niềm 
mặc cảm, tủi hờn của một đứa trẻ bị bỏ rơi, nghèo 
hèn...

Câu chuyện tình yêu của Juan và Evita 
Peron được xem là một trong những thiên tình sử 
tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Họ gặp nhau năm 1944 
khi thành phố San Juan gặp phải trận động đất kinh 
hoàng đã chôn vùi tất cả và phải huy động mọi lực 
lượng để cứu giúp các nạn nhân. 

Tại đây, họ gặp nhau và chàng Juan 
Domingo (lúc này đang là Bộ trưởng Bộ Lao động 
và Xã hội còn Evita là một thành viên của Hiệp hội 
truyền thanh Agentina) đã đem lòng cảm mến 
người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tài giỏi là cô 
gái Eva Duarte. 

Bản thân Eva Duarte lúc đó cũng cảm thấy 
rằng Juan chính là người đàn ông của cuộc đời 
mình. Cũng kể từ đó cặp đôi này bắt đầu hẹn hò và 
trở nên khăng khít với nhau hơn. 

Họ tổ chức đám cưới 1 năm sau đó. Cả thế 
giới đã không thể phủ nhận vai trò quan trọng của 
Evita ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết sách 
của chồng, bà đã trở thành người phụ nữ nhận được 
nhiều tình thương mến cũng như sự ngưỡng mộ, 

tôn kính của người dân đất nước Agentina.
Là một người phụ nữ có hoàn cảnh xuất 

thân nghèo hèn nhưng giàu lòng nhân ái, Evita đã 
làm tất cả để có thể nâng cao đời sống cho người 
dân đất nước Agentina. 

Với sự đơn giản của mình và lòng hăng say 
tổ chức các hoạt động từ thiện mà Evita đã khiến 
Juan từ cảm phục đến yêu say mê mình, cả hai đắm 
chìm trong hạnh phúc và tình yêu của nhau. 

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của họ đã 
có một kết thúc đau buồn bởi vì Evita qua đời vì 
bệnh ung thư mặc dù bà luôn chống chọi lại bằng 
nghị lực và tình yêu cuộc sống. 

Đau khổ trước sự ra đi của người vợ yêu 
quý vào năm 1952, Juan đã thể hiện lòng biết ơn và 
tình yêu sâu sắc với người phụ nữ của cuộc đời 
mình bằng cách mời chuyên gia ướp xác đến để 
bảo quản thi thể của Evita.

Chuyện tình của Evita và Juan Domingo 
tuy chỉ kéo dài chưa đến 1 thập kỉ nhưng nó trở 
thành một thiên tình ca bất hủ bởi họ không chỉ biết 
say mê với tình yêu của riêng bản thân mình mà 
còn nỗ lực mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân 
dân Agentina và đối với tất cả mọi người thì tình 
yêu của họ là bất tử!

2. Nữ hoàng Cleopatra và Mark Antony
Đây là câu chuyện tình được diễn ra vào 

năm 31 trước Công nguyên ở Rome và Ai Cập và 
không ai có thể quên được câu chuyện tình của Nữ 
hoàng Ai Cập Cleopatra cùng tướng quân La Mã 
Mark Antony và cái chết của họ (năm 30 trước 
Công nguyên) - sự kết thúc bi thương của một câu 
chuyện tình yêu nổi tiếng ấn tượng trong lịch sử thế 
giới. 

Ấn tượng nhất là huyền thoại cặp tình nhân 
này đã thề nguyện chết cùng nhau.

Cleopatra vốn là một vị Nữ hoàng thông 
minh, xinh đẹp và vô cùng sắc sảo, bà trở thành Nữ 
hoàng đồng thời cùng với em trai mình trị vì đất 
nước khi vua cha qua đời. 

Để củng cố địa vị và đạt được tham vọng 
lớn của mình, Cleopatra đã trở thành người tình 
của Hoàng đế La Mã Caesar. Lúc này Antony là vị 
tướng gánh vác toàn bộ trọng trách binh quyền của 
vương quốc La Mã hùng mạnh. 

Từng gặp Cleopatra và mê đắm Nữ hoàng 
Ai Cập ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng Antony chỉ 
còn biết ngậm ngùi tiếc nuối khi Cleopatra sánh 
bước cùng vị thủ lĩnh của mình là Hoàng đế Caesar. 

Khi Caesar qua đời, quyền lực của La Mã 
được phân chia làm 2, phía Tây La Mã do Octavia 
(chị gái của Hoàng đế Caesar) cai quản, còn phía 
Đông La Mã, trong đó có đất nước Ai Cập do 
Antony cai quản.

Vốn ấp ủ và nuôi mộng được gặp gỡ riêng 
với vị Nữ hoàng xinh đẹp, thông minh từ lâu nhưng 
chưa có cơ hội cộng với việc cần phải thương 
lượng với Cleopatra bởi vị Nữ hoàng này không 
đồng tình cung cấp quân phí trước đó của Hoàng đế 
La Mã Caesar, Antony đã mời Cleopatra rời đến 
Tasus. 

Buổi gặp gỡ diễn ra trên một chiếc ngự 

thuyền lộng lẫy của Cleopatra. Với những bữa tiệc 
xa hoa, một vị tướng tài ba, lừng lẫy chiến tích như 
Antony đã phải choáng váng khi được vô khối 
những người đẹp vây quanh mình, đặc biệt trong 
bữa tiệc đó luôn có mặt người phụ nữ mà ông đem 
lòng yêu từ lâu. 

Cuối cùng Antony đã quyết định bỏ người 
vợ của mình và đi theo tiếng gọi của con tim, ông 
chuyển đến sống tại Alexandria. Đó là chuỗi ngày 
được đánh giá là tràn ngập trong sự xa hoa, sự thiết 
đãi yến tiệc và Antony đã thực sự đắm chìm trong 
hạnh phúc khi được sống cạnh người tình. 

Với sự sắc sảo của mình, Cleopatra không 
chỉ khiến trái tim của Antony chới với vì mình mà 
bà còn nhắc nhở cho vị tướng này đừng vì tửu sắc 
mà đánh mất ý chí, bản lĩnh… Chính những điều 
này đã có tác động rất lớn đến Antony.

Tuy nhiên sự trắc trở của mối tình giữa 
Cleopatra và Antony bắt đầu khi Augustus vốn là 
anh trai của Octavia (vợ cũ của Antony) quyết tâm 
phá ngang mối quan hệ của họ. 

Bằng lý lẽ và những dẫn chứng hùng hồn, 
Augutus đã khiến người dân La Mã hoàn toàn bất 
mãn và quay lưng lại với cách hành xử của Antony, 
Augutus đã thuyết phục được Nghị viện chống lại 
Ai Cập. 

Chiến tranh nổ ra, Cleopatra không thể 
chống lại đã cho binh lính rút quân từ Rome ngược 
về Ai Cập. Bất chấp tất cả và bỏ mặc công danh, 
cũng như vai trò là một vị tướng đang trên chiến 
trường, Antony đã để mặc quân lính tự chiến đấu để 
chạy theo Cleopatra.

Khi đã hoàn toàn thất bại, Cleopatra đã thử 
lòng người tình bằng cách thông báo cho Antony 
tin bà đã chết. Quá yêu và đau đớn trước thông tin 
này, Antony đã dùng kiếm đâm thẳng vào bụng 
mình để tự vẫn. 

Quá khó khăn để đối diện với cái chết của 
người đàn ông đã vì mình mà quyên sinh cùng với 
những thất bại trong chính trị, 11 ngày sau đó, 
Cleopatra cũng đã tự vẫn. Cảm phục trước chuyện 
tình yêu của hai người, Augutus đã cho Cleopatra 
và Antony nằm cạnh nhau trong một ngôi mộ mà 
Cleopatra đã cho xây dựng từ trước đó, để hai 
người có thể ở bên nhau mãi mãi. ■ 

Hai giai nhân từng khiến 
cánh mày râu "điên đảo"

Đứng đầu danh sách những người 
đẹp vang bóng trên đất Sài Gòn 
vào cuối thế kỷ 19 phải kể đến hai 

người cùng danh gọi: "cô Ba".
Cô Ba Trà
Phần lớn các công tử, giới ăn chơi dù không 

được gần cô, vẫn khoe rằng "đã ngủ với Hoa khôi 
Nam kỳ", để tỏ ra mình là dân chơi sành điệu. 

Ở tuổi 14, cô Ba Trà đẹp như một đóa hàm 
tiếu, bị mẹ đem gả cho một quan Pháp tuổi trên 30. 
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu đời ép uổng đã sớm 
tàn nhanh khi ông chồng này về Pháp ngay năm 
sau, không đoái hoài đến Trà. 

Trở về với mẹ, Trà tiếp tục bán hàng rong 
trên chuyến xe lửa Sài Gòn đi Phan Thiết và sau đó 
gặp Toàn - con trai tỷ phú đất Phan Rang. Lúc đó, 
Toàn đã ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô nên nhiều 
lần viết thư tỏ tình nhờ người đưa tới. 

Vì quá si mê nên chỉ trong vòng đôi tuần 
sau cuộc gặp lần đầu, Toàn đã cùng ba mẹ đem lễ 
vào Sài Gòn làm đám cưới. Trà lại sang ngang một 
lần nữa ở tuổi trăng rằm. Nhưng cũng chỉ được 2 
năm, Toàn bắt đầu bồ bịch lăng nhăng, cô đã bỏ đi 
vì quá chán chồng.

Chua xót vì cuộc tình tan vỡ, Trà kết thân 
với bác sĩ Trần Ngọc Án và trở thành phu nhân của 
ông khi bước sang tuổi 18. Song, vì sai lầm giao cô 
hoa khôi vào cửa ăn chơi của dì Tư Ăng-lê, mà vị 
bác sĩ này mất vợ.

Sau ngày chia tay với Án, Trà sống tự do 
phóng khoáng, không ràng buộc dưới một mái ấm 
nào cả. Cô trở thành người sành điệu và ngày càng 
lấn sâu vào chiếu đỏ - đen. 

Sau một thời gian ngắn, cô bổ sung thêm 
vào bộ sưu tập ông chồng thứ 4 là một nhà triệu phú 
trẻ tuổi làm "trung gian thương mãi" ở Chợ Lớn…

Trong khi sở phí Đông Pháp lữ quán càng 
cao, nợ nần càng nhiều, cô Ba Trà muốn giải nghệ 
thì chính là lúc các công tử Ba Qui, cậu Tư Phước 
George mê cô và một nhà triệu phú trẻ tuổi khác 
làm "trung gian thương mãi" họ Lương đã bỏ tiền 
ra để cô trả nợ. 

“Bộ sưu tập” người tình của cô Ba Trà gồm 
các đại điền chủ, đại công tử như: đại công tử Tư 
Phước George (biệt hiệu Bạch công tử), cậu Ba Qui 
(biệt hiệu Hắc công tử - công tử Bạc Liêu), công tử 
Bích. Ngoài ra còn có các trí thức máu mặt thời 
Pháp thuộc như: quan tòa Trần Văn Tỷ, thầy kiện 
Dương Văn Giáo, bác sỹ Lê Quang Trinh, Nguyễn 
Văn Áng, vua cờ bạc Sáu Ngọ cũng say cô như điếu 
đổ.

Rồi họ thuê riêng một căn lầu sang trọng 
được đặt tên Nguyệt Tiên Cung. Đây là cái “tổ 
quỷ” hành lạc nhất dạ đế vương của bọn công tử, 
nhà giàu tới ve vuốt Trà. Khách muốn vào Nguyệt 
Tiên Cung phải nạp 1000 đồng lệ phí, gọi là "đi lễ". 

Số tiền ấy để "xin ra mắt cô Ba". 
Sau khi được tiếp đãi, nghe xẩm, ăn uống, 

nếu may mắn, khách được ôm ấp người đẹp Trà 
trong phòng ngủ sang trọng.

Phong tình là vậy, Trà không thể nhớ nổi 
mình đã ban bố tình cảm và ngủ với bao nhiêu 
người đàn ông. Thế nhưng, sau này, cô Ba Trà đã tự 
bạch: "Tôi gặp không biết bao nhiêu (người đàn 
ông) mà đếm, nhưng anh Toàn, tôi còn nhớ mãi 
không quên"...

Cô Ba xà bông
Cô là con thầy thông Chánh được nhiều 

người ngưỡng mộ. Sở dĩ gọi là "cô Ba xà bông" vì 
hình của người đẹp này được in trên các sản phẩm 
nổi tiếng của hãng xà bông Việt Nam do ông 
Trương Văn Bền lập ra. 

Những bánh xà bông này đều có sự "hiện 
diện" của cô Ba, lưu hành đến các nơi đô hội rồi đến 
tận các chợ miền xa ngoài Sài Gòn và lục tỉnh. Cô 
Ba nghiễm nhiên trở thành "người mẫu" đầu tiên 
gắn liền với một thương hiệu Việt Nam mới ra đời 
đầu thế kỷ 20. 

Cô đẹp không ai bì, đẹp một cách tự nhiên, 
không răng giả, không ngực nhân tạo, với mái tóc 
dài chấm gót. Cô hớp hồn không biết bao nhiêu bậc 
vương giả khắp nơi.

Có người bảo vì cô sinh ra trong một gia 
đình công chức nên không quen sống buông thả, 
người khác cho rằng bản tính của cô vốn vậy từ lâu. 
Cô Ba là người cầm súng bắn chết tên biện lý 
Jaboin. Cô bị Tòa đại hình Mỹ Tho kết án ngày 
19/6/1893 và bị xử tử ngày 18/1/1894 tại Trà Vinh. 

Người đẹp lừng lẫy Sài Gòn một thời, 
người mẫu đầu tiên của thương hiệu Việt nổi tiếng 
đã có một kết cục cuối đời như thế. ■

Chồng chế tạo hàng trăm 
món đồ gỗ tặng vợ

Suốt 48 năm qua, các đồ vật bằng gỗ 
trong gia đình đều do ông Trịnh An 
Toàn chế tạo, mục đích để vợ dễ sử 

dụng.
Ông Toàn là kỹ sư môi trường sống tại tỉnh 

Hồ Bắc nhưng có "sở thích" làm thợ mộc. Thấy vợ 
là bà Kim Nguyên Hiểu gặp khó khăn trong việc 
xác định lượng gạo nấu từng bữa, ông đã tự tay làm 
chiếc cốc đong gạo bằng một khúc tre, trên đó khắc 
chữ "hai người, ba người" với ý lượng gạo đó hai 
người hay ba người ăn là đủ. 

Thấy vợ kêu đau lưng, ông vót một thanh 
gỗ, tạo hình vòng cung để vợ dễ massage lưng mà 
không bị xây xước da. Cán dao bằng nhựa trước 
đây bà Kim thấy khó cầm, ông Trịnh cũng thay 
bằng cán gỗ, tay cầm dài ra, tạo cảm giác thoải mái 
và dễ sử dụng.

Dù chưa bao giờ nói "Anh yêu em", nhưng 
người đàn ông 70 tuổi đã giấu tình yêu của mình 
trong những đồ thủ công tự tay chế tạo.

"Một lần thấy tóc tôi lòa xòa, ông ấy đã bí 
mật làm hai chiếc trâm cài tóc. Đến bữa tối, bất ngờ 
mang ra tặng vợ", bà Kim kể lại chuyện xảy ra năm 

ngoái, đúng ngày sinh nhật mình. 
Lần khác, trong lễ tình nhân năm họ tròn 60 

tuổi, ông Trịnh kỳ công làm một chiếc vòng cổ gồm 
6 thanh gỗ mỏng đan vào nhau, thể hiện sự khăng 
khít không thể tách rời. Nghe chồng nói về ý nghĩa 
món quà, mắt bà Kim khi đó đã đỏ hoe.

Hiểu được sự quan tâm của chồng, bà Kim 
cũng rất nâng niu những món quà. Đồ trang sức 
như trâm cài tóc hay vòng gỗ, bà ít khi sử dụng, 
mặc dù chồng luôn hứa sẽ làm lại nếu như bà đánh 
mất. Dù vậy, bà Kim luôn đặt chúng trong hộp 
trang sức như thể đó là báu vật.

Người phụ nữ này cũng thu thập tất cả các 
dăm gỗ mà chồng bào ra khi ông làm mộc, cuộn 
chúng thành những bông hoa và đặt trong hộp 
carton.

Người phụ nữ 70 tuổi kể lại, tình yêu của họ 
cũng bắt đầu từ những đồ gỗ do ông Trịnh làm. 

"Đó là thanh kiếm gỗ đầu tiên ông ấy làm 
40 năm trước để tôi biểu diễn văn nghệ", bà hồi 
tưởng. Phải tranh đấu với rất nhiều chàng trai, để 
nhận được sự đồng ý từ bà Kim, ông Trịnh - thanh 
niên ngoài 20 tuổi khi đó - đã tự đóng bộ bàn ăn 
gồm 6 chiếc ghế mang đến cầu hôn.

"Ai cũng phải ghen tỵ khi được sở hữu bộ 
bàn ghế như vậy", ông Trịnh nhớ lại.

Sau khi nghỉ hưu, ông cải tạo ngôi nhà cũ, 
đặc biệt là chiều rộng của cầu thang lên gác xép để 
phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của vợ. 

Vào các ngày trong tuần, ông bận rộn 
nghiên cứu những món đồ thủ công khác nhau và 
thảo luận với vợ xem bà thích đặt chúng ở đâu 
trong nhà. Thậm chí đến chỗ để kính, ông Trịnh 
cũng tạo một chiếc mũi bằng gỗ, đặt vừa vặn kính 
lão của vợ.

Tình yêu của ông Trịnh dành cho vợ không 
thể hiện qua lời nói, mà từ những hành động nhỏ

Câu chuyện tình yêu của ông Trịnh An 
Toàn và bà Kim Nguyên Hiểu gần đây được thể 
hiện trong bộ phim tài liệu "Căn phòng đồ gỗ của 
bố". Rất nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu 
của người thợ mộc nghiệp dư. 

"Tình yêu của ông bà không cần bóng bẩy, 
chỉ cần hai trái tim chân thành hướng về nhau là 
đủ", một độc giả bình luận. ■
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Chuyện tình bất diệt của 2 
người phụ nữ quyền lực nổi 
tiếng thế giới

Nổi tiếng với vai trò là 2 người phụ 
nữ có quyền lực nhất đối với quốc 
gia của mình, sống ở những thời 

đại khác nhau. Bên cạnh đó câu chuyện tình bất 
diệt của họ chắc chắn sẽ canh tân đức tin vào tình 
yêu và nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều 
người trên thế giới.

 Evita và Juan Domingo Peron - cựu Tổng 
thống Agentina

1. Evita và Juan Domingo Peron
Họ được nhớ đến như là một cặp đôi chính 

trị đầy quyền lực. Nhắc đến Juan Domingo Peron 
thì không một người dân Agentina nào là không 
biết về ông. Juan là một chính khách từng giữ 
cương vị tổng thống của đất nước Agentina 3 
nhiệm kỳ và khoảng thời gian ông chấm dứt nhiệm 
kì hai đến nhiệm kì ba kéo dài 18 năm. 

Còn Eva Duarte (còn gọi là Evita) là một 
người phụ nữ xinh đẹp nhưng luôn sống với niềm 
mặc cảm, tủi hờn của một đứa trẻ bị bỏ rơi, nghèo 
hèn...

Câu chuyện tình yêu của Juan và Evita 
Peron được xem là một trong những thiên tình sử 
tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Họ gặp nhau năm 1944 
khi thành phố San Juan gặp phải trận động đất kinh 
hoàng đã chôn vùi tất cả và phải huy động mọi lực 
lượng để cứu giúp các nạn nhân. 

Tại đây, họ gặp nhau và chàng Juan 
Domingo (lúc này đang là Bộ trưởng Bộ Lao động 
và Xã hội còn Evita là một thành viên của Hiệp hội 
truyền thanh Agentina) đã đem lòng cảm mến 
người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tài giỏi là cô 
gái Eva Duarte. 

Bản thân Eva Duarte lúc đó cũng cảm thấy 
rằng Juan chính là người đàn ông của cuộc đời 
mình. Cũng kể từ đó cặp đôi này bắt đầu hẹn hò và 
trở nên khăng khít với nhau hơn. 

Họ tổ chức đám cưới 1 năm sau đó. Cả thế 
giới đã không thể phủ nhận vai trò quan trọng của 
Evita ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết sách 
của chồng, bà đã trở thành người phụ nữ nhận được 
nhiều tình thương mến cũng như sự ngưỡng mộ, 

tôn kính của người dân đất nước Agentina.
Là một người phụ nữ có hoàn cảnh xuất 

thân nghèo hèn nhưng giàu lòng nhân ái, Evita đã 
làm tất cả để có thể nâng cao đời sống cho người 
dân đất nước Agentina. 

Với sự đơn giản của mình và lòng hăng say 
tổ chức các hoạt động từ thiện mà Evita đã khiến 
Juan từ cảm phục đến yêu say mê mình, cả hai đắm 
chìm trong hạnh phúc và tình yêu của nhau. 

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của họ đã 
có một kết thúc đau buồn bởi vì Evita qua đời vì 
bệnh ung thư mặc dù bà luôn chống chọi lại bằng 
nghị lực và tình yêu cuộc sống. 

Đau khổ trước sự ra đi của người vợ yêu 
quý vào năm 1952, Juan đã thể hiện lòng biết ơn và 
tình yêu sâu sắc với người phụ nữ của cuộc đời 
mình bằng cách mời chuyên gia ướp xác đến để 
bảo quản thi thể của Evita.

Chuyện tình của Evita và Juan Domingo 
tuy chỉ kéo dài chưa đến 1 thập kỉ nhưng nó trở 
thành một thiên tình ca bất hủ bởi họ không chỉ biết 
say mê với tình yêu của riêng bản thân mình mà 
còn nỗ lực mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân 
dân Agentina và đối với tất cả mọi người thì tình 
yêu của họ là bất tử!

2. Nữ hoàng Cleopatra và Mark Antony
Đây là câu chuyện tình được diễn ra vào 

năm 31 trước Công nguyên ở Rome và Ai Cập và 
không ai có thể quên được câu chuyện tình của Nữ 
hoàng Ai Cập Cleopatra cùng tướng quân La Mã 
Mark Antony và cái chết của họ (năm 30 trước 
Công nguyên) - sự kết thúc bi thương của một câu 
chuyện tình yêu nổi tiếng ấn tượng trong lịch sử thế 
giới. 

Ấn tượng nhất là huyền thoại cặp tình nhân 
này đã thề nguyện chết cùng nhau.

Cleopatra vốn là một vị Nữ hoàng thông 
minh, xinh đẹp và vô cùng sắc sảo, bà trở thành Nữ 
hoàng đồng thời cùng với em trai mình trị vì đất 
nước khi vua cha qua đời. 

Để củng cố địa vị và đạt được tham vọng 
lớn của mình, Cleopatra đã trở thành người tình 
của Hoàng đế La Mã Caesar. Lúc này Antony là vị 
tướng gánh vác toàn bộ trọng trách binh quyền của 
vương quốc La Mã hùng mạnh. 

Từng gặp Cleopatra và mê đắm Nữ hoàng 
Ai Cập ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng Antony chỉ 
còn biết ngậm ngùi tiếc nuối khi Cleopatra sánh 
bước cùng vị thủ lĩnh của mình là Hoàng đế Caesar. 

Khi Caesar qua đời, quyền lực của La Mã 
được phân chia làm 2, phía Tây La Mã do Octavia 
(chị gái của Hoàng đế Caesar) cai quản, còn phía 
Đông La Mã, trong đó có đất nước Ai Cập do 
Antony cai quản.

Vốn ấp ủ và nuôi mộng được gặp gỡ riêng 
với vị Nữ hoàng xinh đẹp, thông minh từ lâu nhưng 
chưa có cơ hội cộng với việc cần phải thương 
lượng với Cleopatra bởi vị Nữ hoàng này không 
đồng tình cung cấp quân phí trước đó của Hoàng đế 
La Mã Caesar, Antony đã mời Cleopatra rời đến 
Tasus. 

Buổi gặp gỡ diễn ra trên một chiếc ngự 

thuyền lộng lẫy của Cleopatra. Với những bữa tiệc 
xa hoa, một vị tướng tài ba, lừng lẫy chiến tích như 
Antony đã phải choáng váng khi được vô khối 
những người đẹp vây quanh mình, đặc biệt trong 
bữa tiệc đó luôn có mặt người phụ nữ mà ông đem 
lòng yêu từ lâu. 

Cuối cùng Antony đã quyết định bỏ người 
vợ của mình và đi theo tiếng gọi của con tim, ông 
chuyển đến sống tại Alexandria. Đó là chuỗi ngày 
được đánh giá là tràn ngập trong sự xa hoa, sự thiết 
đãi yến tiệc và Antony đã thực sự đắm chìm trong 
hạnh phúc khi được sống cạnh người tình. 

Với sự sắc sảo của mình, Cleopatra không 
chỉ khiến trái tim của Antony chới với vì mình mà 
bà còn nhắc nhở cho vị tướng này đừng vì tửu sắc 
mà đánh mất ý chí, bản lĩnh… Chính những điều 
này đã có tác động rất lớn đến Antony.

Tuy nhiên sự trắc trở của mối tình giữa 
Cleopatra và Antony bắt đầu khi Augustus vốn là 
anh trai của Octavia (vợ cũ của Antony) quyết tâm 
phá ngang mối quan hệ của họ. 

Bằng lý lẽ và những dẫn chứng hùng hồn, 
Augutus đã khiến người dân La Mã hoàn toàn bất 
mãn và quay lưng lại với cách hành xử của Antony, 
Augutus đã thuyết phục được Nghị viện chống lại 
Ai Cập. 

Chiến tranh nổ ra, Cleopatra không thể 
chống lại đã cho binh lính rút quân từ Rome ngược 
về Ai Cập. Bất chấp tất cả và bỏ mặc công danh, 
cũng như vai trò là một vị tướng đang trên chiến 
trường, Antony đã để mặc quân lính tự chiến đấu để 
chạy theo Cleopatra.

Khi đã hoàn toàn thất bại, Cleopatra đã thử 
lòng người tình bằng cách thông báo cho Antony 
tin bà đã chết. Quá yêu và đau đớn trước thông tin 
này, Antony đã dùng kiếm đâm thẳng vào bụng 
mình để tự vẫn. 

Quá khó khăn để đối diện với cái chết của 
người đàn ông đã vì mình mà quyên sinh cùng với 
những thất bại trong chính trị, 11 ngày sau đó, 
Cleopatra cũng đã tự vẫn. Cảm phục trước chuyện 
tình yêu của hai người, Augutus đã cho Cleopatra 
và Antony nằm cạnh nhau trong một ngôi mộ mà 
Cleopatra đã cho xây dựng từ trước đó, để hai 
người có thể ở bên nhau mãi mãi. ■ 

Hai giai nhân từng khiến 
cánh mày râu "điên đảo"

Đứng đầu danh sách những người 
đẹp vang bóng trên đất Sài Gòn 
vào cuối thế kỷ 19 phải kể đến hai 

người cùng danh gọi: "cô Ba".
Cô Ba Trà
Phần lớn các công tử, giới ăn chơi dù không 

được gần cô, vẫn khoe rằng "đã ngủ với Hoa khôi 
Nam kỳ", để tỏ ra mình là dân chơi sành điệu. 

Ở tuổi 14, cô Ba Trà đẹp như một đóa hàm 
tiếu, bị mẹ đem gả cho một quan Pháp tuổi trên 30. 
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu đời ép uổng đã sớm 
tàn nhanh khi ông chồng này về Pháp ngay năm 
sau, không đoái hoài đến Trà. 

Trở về với mẹ, Trà tiếp tục bán hàng rong 
trên chuyến xe lửa Sài Gòn đi Phan Thiết và sau đó 
gặp Toàn - con trai tỷ phú đất Phan Rang. Lúc đó, 
Toàn đã ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô nên nhiều 
lần viết thư tỏ tình nhờ người đưa tới. 

Vì quá si mê nên chỉ trong vòng đôi tuần 
sau cuộc gặp lần đầu, Toàn đã cùng ba mẹ đem lễ 
vào Sài Gòn làm đám cưới. Trà lại sang ngang một 
lần nữa ở tuổi trăng rằm. Nhưng cũng chỉ được 2 
năm, Toàn bắt đầu bồ bịch lăng nhăng, cô đã bỏ đi 
vì quá chán chồng.

Chua xót vì cuộc tình tan vỡ, Trà kết thân 
với bác sĩ Trần Ngọc Án và trở thành phu nhân của 
ông khi bước sang tuổi 18. Song, vì sai lầm giao cô 
hoa khôi vào cửa ăn chơi của dì Tư Ăng-lê, mà vị 
bác sĩ này mất vợ.

Sau ngày chia tay với Án, Trà sống tự do 
phóng khoáng, không ràng buộc dưới một mái ấm 
nào cả. Cô trở thành người sành điệu và ngày càng 
lấn sâu vào chiếu đỏ - đen. 

Sau một thời gian ngắn, cô bổ sung thêm 
vào bộ sưu tập ông chồng thứ 4 là một nhà triệu phú 
trẻ tuổi làm "trung gian thương mãi" ở Chợ Lớn…

Trong khi sở phí Đông Pháp lữ quán càng 
cao, nợ nần càng nhiều, cô Ba Trà muốn giải nghệ 
thì chính là lúc các công tử Ba Qui, cậu Tư Phước 
George mê cô và một nhà triệu phú trẻ tuổi khác 
làm "trung gian thương mãi" họ Lương đã bỏ tiền 
ra để cô trả nợ. 

“Bộ sưu tập” người tình của cô Ba Trà gồm 
các đại điền chủ, đại công tử như: đại công tử Tư 
Phước George (biệt hiệu Bạch công tử), cậu Ba Qui 
(biệt hiệu Hắc công tử - công tử Bạc Liêu), công tử 
Bích. Ngoài ra còn có các trí thức máu mặt thời 
Pháp thuộc như: quan tòa Trần Văn Tỷ, thầy kiện 
Dương Văn Giáo, bác sỹ Lê Quang Trinh, Nguyễn 
Văn Áng, vua cờ bạc Sáu Ngọ cũng say cô như điếu 
đổ.

Rồi họ thuê riêng một căn lầu sang trọng 
được đặt tên Nguyệt Tiên Cung. Đây là cái “tổ 
quỷ” hành lạc nhất dạ đế vương của bọn công tử, 
nhà giàu tới ve vuốt Trà. Khách muốn vào Nguyệt 
Tiên Cung phải nạp 1000 đồng lệ phí, gọi là "đi lễ". 

Số tiền ấy để "xin ra mắt cô Ba". 
Sau khi được tiếp đãi, nghe xẩm, ăn uống, 

nếu may mắn, khách được ôm ấp người đẹp Trà 
trong phòng ngủ sang trọng.

Phong tình là vậy, Trà không thể nhớ nổi 
mình đã ban bố tình cảm và ngủ với bao nhiêu 
người đàn ông. Thế nhưng, sau này, cô Ba Trà đã tự 
bạch: "Tôi gặp không biết bao nhiêu (người đàn 
ông) mà đếm, nhưng anh Toàn, tôi còn nhớ mãi 
không quên"...

Cô Ba xà bông
Cô là con thầy thông Chánh được nhiều 

người ngưỡng mộ. Sở dĩ gọi là "cô Ba xà bông" vì 
hình của người đẹp này được in trên các sản phẩm 
nổi tiếng của hãng xà bông Việt Nam do ông 
Trương Văn Bền lập ra. 

Những bánh xà bông này đều có sự "hiện 
diện" của cô Ba, lưu hành đến các nơi đô hội rồi đến 
tận các chợ miền xa ngoài Sài Gòn và lục tỉnh. Cô 
Ba nghiễm nhiên trở thành "người mẫu" đầu tiên 
gắn liền với một thương hiệu Việt Nam mới ra đời 
đầu thế kỷ 20. 

Cô đẹp không ai bì, đẹp một cách tự nhiên, 
không răng giả, không ngực nhân tạo, với mái tóc 
dài chấm gót. Cô hớp hồn không biết bao nhiêu bậc 
vương giả khắp nơi.

Có người bảo vì cô sinh ra trong một gia 
đình công chức nên không quen sống buông thả, 
người khác cho rằng bản tính của cô vốn vậy từ lâu. 
Cô Ba là người cầm súng bắn chết tên biện lý 
Jaboin. Cô bị Tòa đại hình Mỹ Tho kết án ngày 
19/6/1893 và bị xử tử ngày 18/1/1894 tại Trà Vinh. 

Người đẹp lừng lẫy Sài Gòn một thời, 
người mẫu đầu tiên của thương hiệu Việt nổi tiếng 
đã có một kết cục cuối đời như thế. ■

Chồng chế tạo hàng trăm 
món đồ gỗ tặng vợ

Suốt 48 năm qua, các đồ vật bằng gỗ 
trong gia đình đều do ông Trịnh An 
Toàn chế tạo, mục đích để vợ dễ sử 

dụng.
Ông Toàn là kỹ sư môi trường sống tại tỉnh 

Hồ Bắc nhưng có "sở thích" làm thợ mộc. Thấy vợ 
là bà Kim Nguyên Hiểu gặp khó khăn trong việc 
xác định lượng gạo nấu từng bữa, ông đã tự tay làm 
chiếc cốc đong gạo bằng một khúc tre, trên đó khắc 
chữ "hai người, ba người" với ý lượng gạo đó hai 
người hay ba người ăn là đủ. 

Thấy vợ kêu đau lưng, ông vót một thanh 
gỗ, tạo hình vòng cung để vợ dễ massage lưng mà 
không bị xây xước da. Cán dao bằng nhựa trước 
đây bà Kim thấy khó cầm, ông Trịnh cũng thay 
bằng cán gỗ, tay cầm dài ra, tạo cảm giác thoải mái 
và dễ sử dụng.

Dù chưa bao giờ nói "Anh yêu em", nhưng 
người đàn ông 70 tuổi đã giấu tình yêu của mình 
trong những đồ thủ công tự tay chế tạo.

"Một lần thấy tóc tôi lòa xòa, ông ấy đã bí 
mật làm hai chiếc trâm cài tóc. Đến bữa tối, bất ngờ 
mang ra tặng vợ", bà Kim kể lại chuyện xảy ra năm 

ngoái, đúng ngày sinh nhật mình. 
Lần khác, trong lễ tình nhân năm họ tròn 60 

tuổi, ông Trịnh kỳ công làm một chiếc vòng cổ gồm 
6 thanh gỗ mỏng đan vào nhau, thể hiện sự khăng 
khít không thể tách rời. Nghe chồng nói về ý nghĩa 
món quà, mắt bà Kim khi đó đã đỏ hoe.

Hiểu được sự quan tâm của chồng, bà Kim 
cũng rất nâng niu những món quà. Đồ trang sức 
như trâm cài tóc hay vòng gỗ, bà ít khi sử dụng, 
mặc dù chồng luôn hứa sẽ làm lại nếu như bà đánh 
mất. Dù vậy, bà Kim luôn đặt chúng trong hộp 
trang sức như thể đó là báu vật.

Người phụ nữ này cũng thu thập tất cả các 
dăm gỗ mà chồng bào ra khi ông làm mộc, cuộn 
chúng thành những bông hoa và đặt trong hộp 
carton.

Người phụ nữ 70 tuổi kể lại, tình yêu của họ 
cũng bắt đầu từ những đồ gỗ do ông Trịnh làm. 

"Đó là thanh kiếm gỗ đầu tiên ông ấy làm 
40 năm trước để tôi biểu diễn văn nghệ", bà hồi 
tưởng. Phải tranh đấu với rất nhiều chàng trai, để 
nhận được sự đồng ý từ bà Kim, ông Trịnh - thanh 
niên ngoài 20 tuổi khi đó - đã tự đóng bộ bàn ăn 
gồm 6 chiếc ghế mang đến cầu hôn.

"Ai cũng phải ghen tỵ khi được sở hữu bộ 
bàn ghế như vậy", ông Trịnh nhớ lại.

Sau khi nghỉ hưu, ông cải tạo ngôi nhà cũ, 
đặc biệt là chiều rộng của cầu thang lên gác xép để 
phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của vợ. 

Vào các ngày trong tuần, ông bận rộn 
nghiên cứu những món đồ thủ công khác nhau và 
thảo luận với vợ xem bà thích đặt chúng ở đâu 
trong nhà. Thậm chí đến chỗ để kính, ông Trịnh 
cũng tạo một chiếc mũi bằng gỗ, đặt vừa vặn kính 
lão của vợ.

Tình yêu của ông Trịnh dành cho vợ không 
thể hiện qua lời nói, mà từ những hành động nhỏ

Câu chuyện tình yêu của ông Trịnh An 
Toàn và bà Kim Nguyên Hiểu gần đây được thể 
hiện trong bộ phim tài liệu "Căn phòng đồ gỗ của 
bố". Rất nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu 
của người thợ mộc nghiệp dư. 

"Tình yêu của ông bà không cần bóng bẩy, 
chỉ cần hai trái tim chân thành hướng về nhau là 
đủ", một độc giả bình luận. ■
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Ngon mắt, đã thèm với các 
món bún đặc sắc từ Bắc chí 
Nam

Nhắc tới ẩm thực sợi Việt Nam, thì 
bún là một trong những món ăn vô 
cùng phổ biến, và khi kết hợp với 

những nguyên liệu khác nhau, mỗi món bún lại tạo 
ra những hương vị mang thương hiệu riêng của mỗi 
vùng miền.

1. Bún Vịt Hà Giang
Rằm tháng 7 là ngày lễ lớn nhất của người 

Tày ở Hà Giang. Đây là dịp mà con cháu đi làm xa 
về đoàn tụ gia đình, thăm nom họ hàng. Món ăn 
truyền thống không thể thiếu trong ngày rằm tháng 
bảy này chính là món bún vịt.

Làm bún vịt rất kỳ công, do một người lớn 
tuổi trong gia đình phụ trách, thường là mẹ hay con 
dâu cả. Khi các món ăn phụ khác đã xong mà món 
bún vịt chưa xong thì coi như chưa bắt đầu phá cỗ 
ăn rằm. Những con vịt được nuôi từ sau tết, luôn 
được thả ra bờ suối, thịt của nó thường rất ngọt và 
thơm. Sau khi chế biến sẽ lấy nước luộc vịt chan ăn 
cùng với bún.

Một tô bún vịt ngon là sự hòa quyện của 
nước chan béo ngậy, những sợi bún dài, mềm, mịn. 
Ăn kèm với thịt vịt, các loại rau thơm như lá hẹ, rau 
mùi thì sẽ làm cho món ăn thêm phần ngon miệng 
hơn.

2. Bún cá lóc Yên Bái
Loại cá lóc dùng làm bún phải chọn những 

con cỡ nhỏ tới vừa, không nên quá to, để thịt cá vừa 
dai mà vừa chắc. Đi kèm ăn với bún cá là các 
nguyên liệu đặc trưng như dọc mùng, mọc, rau 
sống, đậu, giá. 

Đặc biệt, bún cá ở Yên Bái còn được cho 
thêm chả cá, làm từ những phần thịt còn lại sau khi 
đã sử dụng lườn. Nước dùng bún cá khá đơn giản 
thường được hầm từ xương heo và một số các gia vị 
cơ bản. Cái hay của món ăn này là thứ nước sốt đặc 
trưng làm từ cà chua. Khi ăn kèm với bún cá, nước 
dùng và nước sốt hòa quyện tạo nên một hương vị 
vừa thanh, vừa ngọt.

3. Bún Thang - Hà Nội
Theo tiếng Hán thì “thang” có nghĩa là 

canh, bún Thang thực chất ra chỉ là “bún được chan 
bởi canh”, chính vì vậy mà đối với món bún hấp 
dẫn này, khi nhắc tới Hà Nội thì không sao quên 
được, mà quan trọng hàng đầu để tạo nên “linh 
hồn” của bát bún Thang lại chính là ở nồi nước 
dùng. Có người còn gọi đùa nó là một “nghệ thuật”.

Điểm đặc biệt làm nên hương vị bún Thang 
là tinh dầu cà cuống, chỉ một chút thôi sẽ khiến bát 
bún thang dậy mùi thơm khó cưỡng. Tuy nhiên 
hiện nay cà cuống vô cùng hiếm, người ta dùng 
tinh dầu thay thế nhưng khó có thể bằng được 
hương vị bún Thang truyền thống của người Tràng 
An.

4. Bún chả - Hà Nội
Bún chả là món ăn đặc trưng của người Hà 

Nội với hương vị thơm ngon đặc biệt, đây chắc 

chắn là món ăn không thể thiếu của những người 
yêu thích ẩm thực. Chả thịt lợn nướng trên than hoa 
và bát nước mắm chua cay mặn ngọt. Đây có thể 
được xem như một thứ quà có sức sống lâu bền 
nhất của Hà Nội, thưởng thức món ăn này vào dịp 
cuối tuần cùng với gia đình thì không còn gì sánh 
bằng.

5. Bún sườn mọc dọc mùng - Hà Nội
Xuất phát từ làng Mọc (làng Nhân Mục), 

Nhân Chính, nay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội, 
đến nay món bún sườn mọc dọc mùng đã thành 
món ăn sáng rất phổ biển. Ở Hà Nội, món bún mọc 
xuất hiện từ những quán xá vỉa hè tới nhà hàng 
sang trọng. 

Hương vị bún mọc được tạo nên từ nguyên 
liệu khá đơn giản nhưng lại hấp dẫn thực khách cả 
bốn mùa: là bún, mọc, sườn non và dọc mùng. Một 
bán bún nghi ngút khói, vắt thêm chanh và chút ớt 
cay sẽ khiến bất kì ai cũng phải muốn thưởng thức 
món ăn dân dã này.

6. Bún đậu mắm tôm - Hà Nội
Bún đậu mắm tôm là món đặc sản bình dân 

và được rất nhiều người yêu thích. Những bánh 
bún trắng ngần chấm cùng mắm tôm tơi bọt, đậu 
rán rộm vàng, dù hình thức không quá bắt mắt 
nhưng sự kết hợp của những nguyên liệu giản đơn 
ấy cũng làm không ít người mê mẩn. 

Vốn có mặt từ lâu ở Hà Nội, món ăn vẫn 
duy trì sức hút đến tận hôm nay bởi chính hương vị 
độc đáo, không cầu kì hoa mĩ. Bún đậu ai cũng có 
thể làm, nhưng cách chế biến mắm tôm ở mỗi nơi 
lại có sự riêng biệt,  chính điều đó tạo nên hương vị 
đặc trưng cho món ăn này.

7. Bún ốc chuối đậu

Tên gọi bún ốc chuối đậu được tổng hợp từ 
các thành phần làm nên món ăn. Chế biến món này 
không khó nhưng mất nhiều thời gian vì có nhiều 
thành phần như ốc, chuối xanh, đậu, thịt heo... Bún 
ốc chuối đậu hấp dẫn với màu vàng của nghệ cùng 
hương thơm đậm đà khiến bạn không thể cưỡng 
lại.

8. Bún riêu cua
Bún riêu cua là món ăn đặc biệt quen thuộc 

ở các tỉnh miền Bắc, với vị ngon đậm đà của cua 
đồng, vị chua thanh của cà chua cũng như các gia vị 
khác. Ăn bún riêu cua kèm với một đĩa rau sống 
tươi tạo cảm giác ngon miệng trong những ngày hè 
nóng bức. 

Cho bún, hành vào bát, chan nước riêu cua 
và nước màu lên trên là bạn đã có món bún riêu cua, 

dọn ăn kèm rau kinh giới, húng cây, xà lách cắt nhỏ, 
rau muống chẻ, giá và dĩ nhiên phải kèm thêm chút 
mắm tôm sống, thật là hấp dẫn.

9. Bún giả cầy
Miếng móng giò với lớp da vàng vàng 

ruộm cùng hương thơm của riềng mẻ quyện vào 
nhau thật hấp dẫn. Ăn miếng móng giò, cảm nhận 
cái giòn giòn của lớp da bên ngoài, cái mềm của lớp 
thịt bên trong hòa quyện trong nước nhựa mận 
được nêm đậm đà rất vừa miệng. Trong những 
ngày trở gió, món bún giả cầy quen thuộc luôn là 
món ăn ưa thích của nhiều người.

10 . Bún xào ngán – Quảng Ninh
Ngán là món khá phổ biến và có thể chế 

biến được nhiều món như: Nướng, hấp, nấu cháo, 
xào với mì hay rau cải. Thậm chí, người ta còn 
ngâm rượu ngán và có mùi thơm rất riêng của biển. 
Thịt ngán làm sạch, thái nhỏ. 

Bún, cho vừa bột canh, bột ngọt, trộn đều 
và xào trên bếp. Một chút sau cho mộc nhĩ, nấm 
hương thái chỉ. Khi mọi nguyên liệu gần chín, cho 
ngán vào. Có thể cho một chút tiêu để tăng vị nồng, 
cay của món ăn. Món bún xào ngán không chỉ 
ngon, hấp dẫn mà còn tốt cho sức khỏe.

11. Bún Tôm - Hải Phòng
Bún tôm cũng là món ăn đặc trưng của ẩm 

thực Hải Phòng, có nguyên liệu chủ đạo là bún và 
hải sản (thông thường là tôm). Bún phải là loại bún 
sợi to, tôm là tôm sú hoặc tôm giảo tươi, tùy khẩu vị 
mà có thể thêm sườn non, chân giò. 

Rau ăn kèm thường là rau cần, rau cải xanh, 
mộc nhĩ, nấm hương, thì là, hành lá. Tuy mỗi nơi có 
cách biến tấu khác nhau nhưng nguyên liệu nhất 
thiết phải có một vài món xuất xứ từ vùng biển Hải 
Phòng thì mới được coi là bún tôm chuẩn.

12. Bún cá rô đồng – Hải Dương
Bún cá rô đồng là món ngon nức tiếng của 

Hải Dương. Chỉ với nguyên liệu chính là cá rô 
đồng nhưng khó ai có thể quên được hương vị đậm 
đà, thanh ngọt thoang thoảng hương thơm của bát 
bún cá rô nếu đã một lần được thưởng thức. 

13. Bún cá Thái Bình
Món bún cá giản dị như tên gọi của nó, làm 

từ nguyên liệu bình dân, như rau, cá rô đồng, gạo… 
Sợi bún mềm, trắng mướt, được chần sơ qua nồi 
nước còn sôi sục, khác với những bát bún thông 
thường, bún cá Thái Bình thường cho rất ít nước. 

Phần nước dùng nấu cô đặc, đậm vị hơn, 
nên chỉ cho lượng vừa để trộn. Ăn kèm với măng 
chua ngâm tỏi ớt sẽ làm cho món ăn thêm phần hấp 
dẫn và ngon miệng. Giữa không gian vẫn còn 
nguyên cái se lạnh của tiết trời xuân, thưởng thức 
bát bún cá nóng hổi béo ngậy cùng chút rau xanh, 
thì không còn gì bằng.

14. Bún mọc Tố Như – Ninh Bình
Bún mọc Tố Như đơn giản gồm bún, mọc, 

nước dùng và các loại rau sống theo mùa. Điều thú 
vị là người ta để riêng từng nguyên liệu ra từng dĩa 
khi ăn để giúp người ăn có thể lấy đủ lượng thức ăn 
mà mình mong muốn. Mỗi suất ăn là một đĩa bún, 
một tô nước dùng có mọc kèm đĩa rau sống..

15. Bún bò Huế

Là món ăn nổi tiếng và được nhiều du 
khách biết đến nhất trong các món ăn đặc sản ở 
Huế. Bún bò Huế mang một hương vị đặc trưng 
riêng mà không nơi nào có được, đó là vị ngọt 
thanh của gia vị cùng với mùi sả, ruốc, nước dùng, 
thịt luộc ăn kèm với rau thơm, chanh, tiêu, nước 
mắm… tất cả tạo nên sức hấp dẫn tới lạ lùng.

16. Bún giấm nuốc
“Nuốc” (con nuốt) một loại động vật 

nhuyễn thể, không xương, sinh sản ở vùng đầm phá 
nước lợ, tuy khá giống với con sứa ở biển nhưng 
nuốt dễ ăn, dễ chế biến hơn vì loài này rất "hiền".

Thành phần chủ yếu của món ăn này là 
nuốt, bún, nước riêu cua… bên cạnh đó ruốc Huế 
sẽ là yếu tố quan trọng làm cho món ăn thêm phần 
đậm đà và ngon miệng hơn. Ăn kèm với đậu phộng 
rang, bánh tráng gạo, thêm chút ớt cay cay thì quả 
là một món ăn vô cùng hấp dẫn và thú vị cho ngày 
cuối tuần.

17. Bún thịt nướng Đà Nẵng
Bún thịt nướng là món ăn có mặt ở nhiều 

vùng miền. Tuy nhiên, khi thưởng thức món ăn này 
ở Đà Nẵng, bạn sẽ không bao giờ quên được hương 
vị khác biệt mà không nơi nào có được. 

Bún được ăn kèm với nước tương được chế 
biến từ gan heo, thịt xay, tương đậu nành và những 
nguyên liệu khác, ăn vừa béo, vừa bùi, kèm với 
mấy lát thịt thơm phức thì không có gì sánh bằng. 
Đây có lẽ là một trong những món bún ngon để lại 
nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách khi đến 
với thành phố này.

18. Bún cá ngừ um xứ Quảng
"Um" được xứ Quảng ví như các món 

"kho" ở miền Nam, nhưng điểm khác biệt là um có 
thời gian nấu kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ để cho ra 
một món ăn có màu nâu đậm mang hương vị đậm 
đà miền Trung.

Thưởng thức vị cay từ ớt tương, ớt sừng 
xanh, ngọt thanh từ những lát thơm, đầu hành, hòa 
cùng vị béo của cá ngừ tươi, thịt ba chỉ... tạo nên 
món bún cá ngừ um thơm ngon, mang đậm nét đặc 
trưng xứ Quảng.

19. Bún tôm Bình Định
Tôm phải lựa tôm đất ngon, ngọt để nguyên 

vỏ giã nhuyễn rồi ướp gia vị. Trụng tôm với nước 
gạo sôi, quậy đều tô nước cho tôm chín rồi cho vào 
tô bún. 

Nêm nếm chút gia vị, hành ngò, đặc biệt 
phải có muối ớt bột thì mới đúng vị bún tôm. Tô 
bún nóng với hương vị thơm ngon ăn kèm với bánh 
tráng gạo nướng chín, một chút vị cay của tiêu ớt, 
vị nồng của củ hành, sẽ khiến cho món ăn thêm trọn 
vị hơn.

20. Bún sứa Nha Trang
Là động vật không xương sống, sứa xuất 

hiện nhiều ở các vùng biển và trở thành món đặc 
sản, trong đó phải nhắc đến bún sứa Nha Trang.

Khi thưởng thức, chỉ cần lấy bún đã trụng 
(chần) nước sôi cho vào chén, thêm những miếng 
sứa trong, giòn lên trên, cùng vài viên chả cá, chan 
nước dùng nóng hổi, điểm thêm vài cọng giá đỗ, 
rau sống tươi xanh. 

Cảm nhận những miếng sứa ngọt, giòn, và 
mát quyện lẫn vị đậm đà của chả cá thu, cá nhồng 
lẫn trong nước dùng ngọt thanh. Một cảm giác vô 
cùng thú vị khi thưởng thức món ăn ngon của vùng 
phố biển tuyệt đẹp.

21. Bún cá dầm Ninh Chữ
Một trong những món ăn ngon và đặc sắc 

của Ninh Chữ, bún cá dầm được nhiều du khách 
tìm kiếm để thưởng thức. Món bún được chế biến 
đậm đà, cá tươi và dai, kết hợp với vị ngọt thanh 
của nước dùng, sẽ tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ 
cho món ăn này.

22. Bún nước Kom Tum
Bún nước Kon Tum có nguồn gốc từ bún 

tôm Bình Định, có lẽ trong quá trình khai khẩn 
vùng đất Bắc Tây Nguyên, người dân đất võ đã 
mang theo món ăn độc đáo của mình, nhưng được 
cải biên đi, cho phù hợp với khẩu vị và nguồn 
nguyên liệu tại phố núi. 

Ấn tượng từ món ăn độc đáo này chính là vị 
ngọt thanh của nước dùng, bún tươi, vị cay của 
muối ớt hột được giã nhuyễn và vị ngọt của nước 
trụng bún tươi. Món ăn dân dã, thanh tao làm ấm 
lòng người, rất thích hợp cho những sáng sớm trời 
se lạnh.

23. Bún đỏ cao nguyên
Bún đỏ là món ăn bình dân của người Đắk 

Lắk mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên. 
Thoạt nhìn nhiều người sẽ lầm tưởng món bún đỏ 
với bún riêu hay món canh bún ở các nơi. 

Tuy nhiên khác với các loại này, bún đỏ 
giản dị với nguyên liệu gồm bún sợi lớn, chả viên 
và trứng chim cút luộc. Để tạo nên màu đẹp mắt, 
người ta dùng một nồi nước pha hạt điều rồi trụng 
(chần) bún khoảng vài phút là có sắc đỏ tự nhiên rất 
đẹp. 

Nhưng để làm nên bát bún đỏ ngon trứ 
danh phải kể đến nước dùng. Xương heo được ninh 
nhừ rồi đun cùng nước cua tạo thành thứ nước dùng 
ngọt, thanh mát và đậm đà. Ngoài ra, thịt ba chỉ 
được xay nhuyễn, trộn cùng hành khô băm, tiêu rồi 
nắm thành từng viên nhỏ làm chả, đun cùng nước 
cua cho đến khi chín mềm, ngấm gia vị. 

Tô bún đỏ qua bàn tay khéo léo của người 
chế biến trở nên hấp dẫn với những sợi bún mềm, 
dai, màu nâu của riêu cua, màu hồng của những 
viên chả, màu trắng nõn nà của trứng chim cút... 
Thưởng thức món bún đỏ tại vùng đất cao nguyên 
lộng gió thì quả thật tuyệt vời! ■

Loài "quái vật" trên cây 
dừa khiến nhiều người sợ hãi 
nhưng lại là đặc sản

Đó chính là cua dừa - loài cua sống 
trên cạn, cũng là động vật chân đốt 
sống trên cạn lớn nhất thế giới.

Trông khá là kì dị, vừa giống cua, vừa 
giống tôm hùm nhưng lại không sống dưới nước, 
trái lại còn leo thân cây dừa thoăn thoắt. Đáng gờm 
hơn, chúng còn hái được cả dừa, bắt chuột và chim 
một cách điêu luyện. 

Đó chính là cua dừa - loài cua sống trên 
cạn, cũng là động vật chân đốt sống trên cạn lớn 
nhất thế giới. Thật khó tin nhưng với đôi càng của 
mình, nó có thể kẹp vỡ quả dừa. Sau đó, để ăn được 
dừa, chúng dùng càng xé toạc xơ dừa rồi đập đi đập 
lại cho đến lúc sọ dừa vỡ ra. Bên cạnh đó, chúng 
còn bắt chuột hoặc chim để làm thức ăn.

Cua dừa có nhiều kích thước khác nhau, 
những con trưởng thành thì rất lớn. Một con cua 
dừa lớn có thể nặng đến hơn 4 kg, dài 1m.

Cua dừa cực kỳ thích ăn dừa. Chúng 
thường leo trèo, hái dừa, bổ vỏ và ăn cơm dừa. 

Thịt cua dừa được ví ngon như tôm hùm
Mỗi cặp chân còn lại được trang bị các 

móng sắc nhọn, tạo thế gọng kìm giúp chúng dễ 
dàng leo trèo trên cây và di chuyển khi sống ở trên 
cạn hơn. Ngoài leo trèo và di chuyển, một số cặp 
chân của cua dừa còn có vai trò khác nhau, ví dụ 
như ở cua dừa cái, chúng sử dụng cặp chân cuối 
cùng có kích thước nhỏ như một bàn tay để chăm 
sóc trứng.

Tùy vào môi trường sống mà màu sắc của 
cua dừa trên các đảo có sự khác nhau, từ màu đỏ da 
cam đến tím xanh. Trong đó, chiếm hầu hết các 
vùng, màu xanh da trời thường là màu sắc chủ đạo.

Cua dừa trưởng thành đã từ bỏ đại dương 
và chọn cuộc sống thích nghi hoàn toàn trên cạn. 
Chúng không thể bơi, và sẽ bị chết đuối nếu chìm 
trong nước trong thời gian dài. 

Điều này là do phần mang của cua dừa 
trưởng thành bắt đầu thoái hóa dần, thay vào đó các 
cơ quan được gọi là "phổi branchiostegal" rất phát 
triển giúp chúng có thể hít thở trên cạn.

Cua dừa chủ yếu sinh sống tại các hòn đảo 
Thái Bình Dương. Người dân ở đây sử dụng cua 
dừa làm món ăn và cho rằng thịt cua ăn như tôm 
hùm, rất săn chắc và ngọt. Lớp mỡ dưới bụng cua 
cùng với trứng cua cái được xem là phần ngon 
nhất.

Ở Việt Nam, cua dừa chỉ được bán dưới 
hình thức nhập khẩu, chủ yếu là từ Nhật Bản. Việc 
mua cua dừa ở Việt Nam khá khó và không phải lúc 
nào cũng mua được. Thời điểm thích hợp nhất để 
thưởng thức là từ tháng 5 - tháng 9, vì đây là mùa 
sinh sản, lượng cua tập trung nhiều. ■ 
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Ngon mắt, đã thèm với các 
món bún đặc sắc từ Bắc chí 
Nam

Nhắc tới ẩm thực sợi Việt Nam, thì 
bún là một trong những món ăn vô 
cùng phổ biến, và khi kết hợp với 

những nguyên liệu khác nhau, mỗi món bún lại tạo 
ra những hương vị mang thương hiệu riêng của mỗi 
vùng miền.

1. Bún Vịt Hà Giang
Rằm tháng 7 là ngày lễ lớn nhất của người 

Tày ở Hà Giang. Đây là dịp mà con cháu đi làm xa 
về đoàn tụ gia đình, thăm nom họ hàng. Món ăn 
truyền thống không thể thiếu trong ngày rằm tháng 
bảy này chính là món bún vịt.

Làm bún vịt rất kỳ công, do một người lớn 
tuổi trong gia đình phụ trách, thường là mẹ hay con 
dâu cả. Khi các món ăn phụ khác đã xong mà món 
bún vịt chưa xong thì coi như chưa bắt đầu phá cỗ 
ăn rằm. Những con vịt được nuôi từ sau tết, luôn 
được thả ra bờ suối, thịt của nó thường rất ngọt và 
thơm. Sau khi chế biến sẽ lấy nước luộc vịt chan ăn 
cùng với bún.

Một tô bún vịt ngon là sự hòa quyện của 
nước chan béo ngậy, những sợi bún dài, mềm, mịn. 
Ăn kèm với thịt vịt, các loại rau thơm như lá hẹ, rau 
mùi thì sẽ làm cho món ăn thêm phần ngon miệng 
hơn.

2. Bún cá lóc Yên Bái
Loại cá lóc dùng làm bún phải chọn những 

con cỡ nhỏ tới vừa, không nên quá to, để thịt cá vừa 
dai mà vừa chắc. Đi kèm ăn với bún cá là các 
nguyên liệu đặc trưng như dọc mùng, mọc, rau 
sống, đậu, giá. 

Đặc biệt, bún cá ở Yên Bái còn được cho 
thêm chả cá, làm từ những phần thịt còn lại sau khi 
đã sử dụng lườn. Nước dùng bún cá khá đơn giản 
thường được hầm từ xương heo và một số các gia vị 
cơ bản. Cái hay của món ăn này là thứ nước sốt đặc 
trưng làm từ cà chua. Khi ăn kèm với bún cá, nước 
dùng và nước sốt hòa quyện tạo nên một hương vị 
vừa thanh, vừa ngọt.

3. Bún Thang - Hà Nội
Theo tiếng Hán thì “thang” có nghĩa là 

canh, bún Thang thực chất ra chỉ là “bún được chan 
bởi canh”, chính vì vậy mà đối với món bún hấp 
dẫn này, khi nhắc tới Hà Nội thì không sao quên 
được, mà quan trọng hàng đầu để tạo nên “linh 
hồn” của bát bún Thang lại chính là ở nồi nước 
dùng. Có người còn gọi đùa nó là một “nghệ thuật”.

Điểm đặc biệt làm nên hương vị bún Thang 
là tinh dầu cà cuống, chỉ một chút thôi sẽ khiến bát 
bún thang dậy mùi thơm khó cưỡng. Tuy nhiên 
hiện nay cà cuống vô cùng hiếm, người ta dùng 
tinh dầu thay thế nhưng khó có thể bằng được 
hương vị bún Thang truyền thống của người Tràng 
An.

4. Bún chả - Hà Nội
Bún chả là món ăn đặc trưng của người Hà 

Nội với hương vị thơm ngon đặc biệt, đây chắc 

chắn là món ăn không thể thiếu của những người 
yêu thích ẩm thực. Chả thịt lợn nướng trên than hoa 
và bát nước mắm chua cay mặn ngọt. Đây có thể 
được xem như một thứ quà có sức sống lâu bền 
nhất của Hà Nội, thưởng thức món ăn này vào dịp 
cuối tuần cùng với gia đình thì không còn gì sánh 
bằng.

5. Bún sườn mọc dọc mùng - Hà Nội
Xuất phát từ làng Mọc (làng Nhân Mục), 

Nhân Chính, nay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội, 
đến nay món bún sườn mọc dọc mùng đã thành 
món ăn sáng rất phổ biển. Ở Hà Nội, món bún mọc 
xuất hiện từ những quán xá vỉa hè tới nhà hàng 
sang trọng. 

Hương vị bún mọc được tạo nên từ nguyên 
liệu khá đơn giản nhưng lại hấp dẫn thực khách cả 
bốn mùa: là bún, mọc, sườn non và dọc mùng. Một 
bán bún nghi ngút khói, vắt thêm chanh và chút ớt 
cay sẽ khiến bất kì ai cũng phải muốn thưởng thức 
món ăn dân dã này.

6. Bún đậu mắm tôm - Hà Nội
Bún đậu mắm tôm là món đặc sản bình dân 

và được rất nhiều người yêu thích. Những bánh 
bún trắng ngần chấm cùng mắm tôm tơi bọt, đậu 
rán rộm vàng, dù hình thức không quá bắt mắt 
nhưng sự kết hợp của những nguyên liệu giản đơn 
ấy cũng làm không ít người mê mẩn. 

Vốn có mặt từ lâu ở Hà Nội, món ăn vẫn 
duy trì sức hút đến tận hôm nay bởi chính hương vị 
độc đáo, không cầu kì hoa mĩ. Bún đậu ai cũng có 
thể làm, nhưng cách chế biến mắm tôm ở mỗi nơi 
lại có sự riêng biệt,  chính điều đó tạo nên hương vị 
đặc trưng cho món ăn này.

7. Bún ốc chuối đậu

Tên gọi bún ốc chuối đậu được tổng hợp từ 
các thành phần làm nên món ăn. Chế biến món này 
không khó nhưng mất nhiều thời gian vì có nhiều 
thành phần như ốc, chuối xanh, đậu, thịt heo... Bún 
ốc chuối đậu hấp dẫn với màu vàng của nghệ cùng 
hương thơm đậm đà khiến bạn không thể cưỡng 
lại.

8. Bún riêu cua
Bún riêu cua là món ăn đặc biệt quen thuộc 

ở các tỉnh miền Bắc, với vị ngon đậm đà của cua 
đồng, vị chua thanh của cà chua cũng như các gia vị 
khác. Ăn bún riêu cua kèm với một đĩa rau sống 
tươi tạo cảm giác ngon miệng trong những ngày hè 
nóng bức. 

Cho bún, hành vào bát, chan nước riêu cua 
và nước màu lên trên là bạn đã có món bún riêu cua, 

dọn ăn kèm rau kinh giới, húng cây, xà lách cắt nhỏ, 
rau muống chẻ, giá và dĩ nhiên phải kèm thêm chút 
mắm tôm sống, thật là hấp dẫn.

9. Bún giả cầy
Miếng móng giò với lớp da vàng vàng 

ruộm cùng hương thơm của riềng mẻ quyện vào 
nhau thật hấp dẫn. Ăn miếng móng giò, cảm nhận 
cái giòn giòn của lớp da bên ngoài, cái mềm của lớp 
thịt bên trong hòa quyện trong nước nhựa mận 
được nêm đậm đà rất vừa miệng. Trong những 
ngày trở gió, món bún giả cầy quen thuộc luôn là 
món ăn ưa thích của nhiều người.

10 . Bún xào ngán – Quảng Ninh
Ngán là món khá phổ biến và có thể chế 

biến được nhiều món như: Nướng, hấp, nấu cháo, 
xào với mì hay rau cải. Thậm chí, người ta còn 
ngâm rượu ngán và có mùi thơm rất riêng của biển. 
Thịt ngán làm sạch, thái nhỏ. 

Bún, cho vừa bột canh, bột ngọt, trộn đều 
và xào trên bếp. Một chút sau cho mộc nhĩ, nấm 
hương thái chỉ. Khi mọi nguyên liệu gần chín, cho 
ngán vào. Có thể cho một chút tiêu để tăng vị nồng, 
cay của món ăn. Món bún xào ngán không chỉ 
ngon, hấp dẫn mà còn tốt cho sức khỏe.

11. Bún Tôm - Hải Phòng
Bún tôm cũng là món ăn đặc trưng của ẩm 

thực Hải Phòng, có nguyên liệu chủ đạo là bún và 
hải sản (thông thường là tôm). Bún phải là loại bún 
sợi to, tôm là tôm sú hoặc tôm giảo tươi, tùy khẩu vị 
mà có thể thêm sườn non, chân giò. 

Rau ăn kèm thường là rau cần, rau cải xanh, 
mộc nhĩ, nấm hương, thì là, hành lá. Tuy mỗi nơi có 
cách biến tấu khác nhau nhưng nguyên liệu nhất 
thiết phải có một vài món xuất xứ từ vùng biển Hải 
Phòng thì mới được coi là bún tôm chuẩn.

12. Bún cá rô đồng – Hải Dương
Bún cá rô đồng là món ngon nức tiếng của 

Hải Dương. Chỉ với nguyên liệu chính là cá rô 
đồng nhưng khó ai có thể quên được hương vị đậm 
đà, thanh ngọt thoang thoảng hương thơm của bát 
bún cá rô nếu đã một lần được thưởng thức. 

13. Bún cá Thái Bình
Món bún cá giản dị như tên gọi của nó, làm 

từ nguyên liệu bình dân, như rau, cá rô đồng, gạo… 
Sợi bún mềm, trắng mướt, được chần sơ qua nồi 
nước còn sôi sục, khác với những bát bún thông 
thường, bún cá Thái Bình thường cho rất ít nước. 

Phần nước dùng nấu cô đặc, đậm vị hơn, 
nên chỉ cho lượng vừa để trộn. Ăn kèm với măng 
chua ngâm tỏi ớt sẽ làm cho món ăn thêm phần hấp 
dẫn và ngon miệng. Giữa không gian vẫn còn 
nguyên cái se lạnh của tiết trời xuân, thưởng thức 
bát bún cá nóng hổi béo ngậy cùng chút rau xanh, 
thì không còn gì bằng.

14. Bún mọc Tố Như – Ninh Bình
Bún mọc Tố Như đơn giản gồm bún, mọc, 

nước dùng và các loại rau sống theo mùa. Điều thú 
vị là người ta để riêng từng nguyên liệu ra từng dĩa 
khi ăn để giúp người ăn có thể lấy đủ lượng thức ăn 
mà mình mong muốn. Mỗi suất ăn là một đĩa bún, 
một tô nước dùng có mọc kèm đĩa rau sống..

15. Bún bò Huế

Là món ăn nổi tiếng và được nhiều du 
khách biết đến nhất trong các món ăn đặc sản ở 
Huế. Bún bò Huế mang một hương vị đặc trưng 
riêng mà không nơi nào có được, đó là vị ngọt 
thanh của gia vị cùng với mùi sả, ruốc, nước dùng, 
thịt luộc ăn kèm với rau thơm, chanh, tiêu, nước 
mắm… tất cả tạo nên sức hấp dẫn tới lạ lùng.

16. Bún giấm nuốc
“Nuốc” (con nuốt) một loại động vật 

nhuyễn thể, không xương, sinh sản ở vùng đầm phá 
nước lợ, tuy khá giống với con sứa ở biển nhưng 
nuốt dễ ăn, dễ chế biến hơn vì loài này rất "hiền".

Thành phần chủ yếu của món ăn này là 
nuốt, bún, nước riêu cua… bên cạnh đó ruốc Huế 
sẽ là yếu tố quan trọng làm cho món ăn thêm phần 
đậm đà và ngon miệng hơn. Ăn kèm với đậu phộng 
rang, bánh tráng gạo, thêm chút ớt cay cay thì quả 
là một món ăn vô cùng hấp dẫn và thú vị cho ngày 
cuối tuần.

17. Bún thịt nướng Đà Nẵng
Bún thịt nướng là món ăn có mặt ở nhiều 

vùng miền. Tuy nhiên, khi thưởng thức món ăn này 
ở Đà Nẵng, bạn sẽ không bao giờ quên được hương 
vị khác biệt mà không nơi nào có được. 

Bún được ăn kèm với nước tương được chế 
biến từ gan heo, thịt xay, tương đậu nành và những 
nguyên liệu khác, ăn vừa béo, vừa bùi, kèm với 
mấy lát thịt thơm phức thì không có gì sánh bằng. 
Đây có lẽ là một trong những món bún ngon để lại 
nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách khi đến 
với thành phố này.

18. Bún cá ngừ um xứ Quảng
"Um" được xứ Quảng ví như các món 

"kho" ở miền Nam, nhưng điểm khác biệt là um có 
thời gian nấu kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ để cho ra 
một món ăn có màu nâu đậm mang hương vị đậm 
đà miền Trung.

Thưởng thức vị cay từ ớt tương, ớt sừng 
xanh, ngọt thanh từ những lát thơm, đầu hành, hòa 
cùng vị béo của cá ngừ tươi, thịt ba chỉ... tạo nên 
món bún cá ngừ um thơm ngon, mang đậm nét đặc 
trưng xứ Quảng.

19. Bún tôm Bình Định
Tôm phải lựa tôm đất ngon, ngọt để nguyên 

vỏ giã nhuyễn rồi ướp gia vị. Trụng tôm với nước 
gạo sôi, quậy đều tô nước cho tôm chín rồi cho vào 
tô bún. 

Nêm nếm chút gia vị, hành ngò, đặc biệt 
phải có muối ớt bột thì mới đúng vị bún tôm. Tô 
bún nóng với hương vị thơm ngon ăn kèm với bánh 
tráng gạo nướng chín, một chút vị cay của tiêu ớt, 
vị nồng của củ hành, sẽ khiến cho món ăn thêm trọn 
vị hơn.

20. Bún sứa Nha Trang
Là động vật không xương sống, sứa xuất 

hiện nhiều ở các vùng biển và trở thành món đặc 
sản, trong đó phải nhắc đến bún sứa Nha Trang.

Khi thưởng thức, chỉ cần lấy bún đã trụng 
(chần) nước sôi cho vào chén, thêm những miếng 
sứa trong, giòn lên trên, cùng vài viên chả cá, chan 
nước dùng nóng hổi, điểm thêm vài cọng giá đỗ, 
rau sống tươi xanh. 

Cảm nhận những miếng sứa ngọt, giòn, và 
mát quyện lẫn vị đậm đà của chả cá thu, cá nhồng 
lẫn trong nước dùng ngọt thanh. Một cảm giác vô 
cùng thú vị khi thưởng thức món ăn ngon của vùng 
phố biển tuyệt đẹp.

21. Bún cá dầm Ninh Chữ
Một trong những món ăn ngon và đặc sắc 

của Ninh Chữ, bún cá dầm được nhiều du khách 
tìm kiếm để thưởng thức. Món bún được chế biến 
đậm đà, cá tươi và dai, kết hợp với vị ngọt thanh 
của nước dùng, sẽ tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ 
cho món ăn này.

22. Bún nước Kom Tum
Bún nước Kon Tum có nguồn gốc từ bún 

tôm Bình Định, có lẽ trong quá trình khai khẩn 
vùng đất Bắc Tây Nguyên, người dân đất võ đã 
mang theo món ăn độc đáo của mình, nhưng được 
cải biên đi, cho phù hợp với khẩu vị và nguồn 
nguyên liệu tại phố núi. 

Ấn tượng từ món ăn độc đáo này chính là vị 
ngọt thanh của nước dùng, bún tươi, vị cay của 
muối ớt hột được giã nhuyễn và vị ngọt của nước 
trụng bún tươi. Món ăn dân dã, thanh tao làm ấm 
lòng người, rất thích hợp cho những sáng sớm trời 
se lạnh.

23. Bún đỏ cao nguyên
Bún đỏ là món ăn bình dân của người Đắk 

Lắk mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên. 
Thoạt nhìn nhiều người sẽ lầm tưởng món bún đỏ 
với bún riêu hay món canh bún ở các nơi. 

Tuy nhiên khác với các loại này, bún đỏ 
giản dị với nguyên liệu gồm bún sợi lớn, chả viên 
và trứng chim cút luộc. Để tạo nên màu đẹp mắt, 
người ta dùng một nồi nước pha hạt điều rồi trụng 
(chần) bún khoảng vài phút là có sắc đỏ tự nhiên rất 
đẹp. 

Nhưng để làm nên bát bún đỏ ngon trứ 
danh phải kể đến nước dùng. Xương heo được ninh 
nhừ rồi đun cùng nước cua tạo thành thứ nước dùng 
ngọt, thanh mát và đậm đà. Ngoài ra, thịt ba chỉ 
được xay nhuyễn, trộn cùng hành khô băm, tiêu rồi 
nắm thành từng viên nhỏ làm chả, đun cùng nước 
cua cho đến khi chín mềm, ngấm gia vị. 

Tô bún đỏ qua bàn tay khéo léo của người 
chế biến trở nên hấp dẫn với những sợi bún mềm, 
dai, màu nâu của riêu cua, màu hồng của những 
viên chả, màu trắng nõn nà của trứng chim cút... 
Thưởng thức món bún đỏ tại vùng đất cao nguyên 
lộng gió thì quả thật tuyệt vời! ■

Loài "quái vật" trên cây 
dừa khiến nhiều người sợ hãi 
nhưng lại là đặc sản

Đó chính là cua dừa - loài cua sống 
trên cạn, cũng là động vật chân đốt 
sống trên cạn lớn nhất thế giới.

Trông khá là kì dị, vừa giống cua, vừa 
giống tôm hùm nhưng lại không sống dưới nước, 
trái lại còn leo thân cây dừa thoăn thoắt. Đáng gờm 
hơn, chúng còn hái được cả dừa, bắt chuột và chim 
một cách điêu luyện. 

Đó chính là cua dừa - loài cua sống trên 
cạn, cũng là động vật chân đốt sống trên cạn lớn 
nhất thế giới. Thật khó tin nhưng với đôi càng của 
mình, nó có thể kẹp vỡ quả dừa. Sau đó, để ăn được 
dừa, chúng dùng càng xé toạc xơ dừa rồi đập đi đập 
lại cho đến lúc sọ dừa vỡ ra. Bên cạnh đó, chúng 
còn bắt chuột hoặc chim để làm thức ăn.

Cua dừa có nhiều kích thước khác nhau, 
những con trưởng thành thì rất lớn. Một con cua 
dừa lớn có thể nặng đến hơn 4 kg, dài 1m.

Cua dừa cực kỳ thích ăn dừa. Chúng 
thường leo trèo, hái dừa, bổ vỏ và ăn cơm dừa. 

Thịt cua dừa được ví ngon như tôm hùm
Mỗi cặp chân còn lại được trang bị các 

móng sắc nhọn, tạo thế gọng kìm giúp chúng dễ 
dàng leo trèo trên cây và di chuyển khi sống ở trên 
cạn hơn. Ngoài leo trèo và di chuyển, một số cặp 
chân của cua dừa còn có vai trò khác nhau, ví dụ 
như ở cua dừa cái, chúng sử dụng cặp chân cuối 
cùng có kích thước nhỏ như một bàn tay để chăm 
sóc trứng.

Tùy vào môi trường sống mà màu sắc của 
cua dừa trên các đảo có sự khác nhau, từ màu đỏ da 
cam đến tím xanh. Trong đó, chiếm hầu hết các 
vùng, màu xanh da trời thường là màu sắc chủ đạo.

Cua dừa trưởng thành đã từ bỏ đại dương 
và chọn cuộc sống thích nghi hoàn toàn trên cạn. 
Chúng không thể bơi, và sẽ bị chết đuối nếu chìm 
trong nước trong thời gian dài. 

Điều này là do phần mang của cua dừa 
trưởng thành bắt đầu thoái hóa dần, thay vào đó các 
cơ quan được gọi là "phổi branchiostegal" rất phát 
triển giúp chúng có thể hít thở trên cạn.

Cua dừa chủ yếu sinh sống tại các hòn đảo 
Thái Bình Dương. Người dân ở đây sử dụng cua 
dừa làm món ăn và cho rằng thịt cua ăn như tôm 
hùm, rất săn chắc và ngọt. Lớp mỡ dưới bụng cua 
cùng với trứng cua cái được xem là phần ngon 
nhất.

Ở Việt Nam, cua dừa chỉ được bán dưới 
hình thức nhập khẩu, chủ yếu là từ Nhật Bản. Việc 
mua cua dừa ở Việt Nam khá khó và không phải lúc 
nào cũng mua được. Thời điểm thích hợp nhất để 
thưởng thức là từ tháng 5 - tháng 9, vì đây là mùa 
sinh sản, lượng cua tập trung nhiều. ■ 
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“Da Vinci” ở thủ phủ xe hơi 
Detroit

Cùng với Henry Ford và Alfred 
Sloan - Chủ tịch hãng General 
Motors, Harley Earl được coi là 

một trong ba nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử 
ngành sản xuất autor Mỹ. Ông được ví là “Da Vinci 
ở Detroit”. Tuy nhiên, ngoài những người yêu 
thích xe autor, không mấy người từng nghe tới tên 
ông.

1. Luồng gió mới trong ngành xe hơi
Năm 1925, tập đoàn autor General Motors 

đã lên kế hoạch sản xuất một loại autor tên là La 
Salle. Xe sẽ được các đại lý của hãng Cadillac bán 
với cái giá thấp hơn một chút so với một chiếc 
Cadillac giá rẻ nhất. Ông Larry Fisher, giám đốc 
điều hành Cadillac đang tìm một người thiết kế 
chiếc autor và đã tìm thấy một người vừa ý đang 
làm việc trong một đại lý của Cadillac ở Los 
Angeles: Harley Earl – con trai của một thợ đóng 
xe ngựa ở Hollywood.

Harley J.Earl (1893-1969)
Earl lúc đó hơn 30 tuổi, nổi tiếng vì thiết kế 

những chiếc autor có một không hai cho giới ngôi 
sao điện ảnh Hollywood giàu có. Xe của ông thiết 
kế riêng cho ngôi sao cao bồi Tom Mix nổi bật với 
các ngôi sao trang trí logo TM. Xe thiết kế cho diễn 
viên hài Fatty Arbuckle thì sang trọng tới mức có 
giá tới 28.000 USD. Thời đó, một mẫu autor 
Model T của hãng Ford chỉ có giá chưa đầy 300 
USD.

Nhưng điều khiến ông Fisher ấn tượng về 
Harley Earl không phải là các mẫu autor ông làm 
cho các ngôi sao điện ảnh, mà chính là phương 
pháp thiết kế các autor này: Trước khi hoàn thành 
sản phẩm, Earl làm mô hình kích thước thật của 
chiếc xe bằng đất nặn. 

Không giống như các tấm kim loại hay gỗ - 
vốn là vật liệu phổ biến mà các nhà thiết kế thân 
autor thường dùng, đất sét dễ xử lý và tiết kiệm thời 
gian hơn. Ví dụ như khi Earl không hài lòng với 
hình dáng cửa xe, thay vì mất nhiều tiếng để làm 
cái mới bằng gỗ hoặc cắt tấm kim loại khác, ông 
chỉ cần thêm đất sét hoặc gọt bớt mô hình cho tới 

khi nào có được hình dáng mong muốn. Nhờ dùng 
đất sét mà Earl rất tham vọng và sáng tạo với các 
thiết kế. Chất liệu này cho phép ông coi chiếc autor 
là một thứ hợp nhất chứ không chỉ là một đống các 
bộ phận cơ khí lắp ghép với nhau.

Khi Earl tới Detroit, ông bắt đầu thiết kế 4 
mẫu xe La Salle: xe hai chỗ, xe mui trần hai chỗ, xe 
mui kín, xe du lịch. Ông đã cho ra đời một nguyên 
tắc thiết kế xe mà sau này sẽ được áp dụng rộng rãi. 
Đó là mẫu autor thấp hơn, dài hơn, nhờ đó trông bắt 
mắt hơn mẫu xe trần cao, thân xe ngắn.

Ông Fisher và cấp trên là Tổng giám đốc 
hãng General Motors Alfred Sloan rất ấn tượng với 
cả bốn thiết kế mà Earl đưa ra và đã đưa vào sản 
xuất cả bốn mẫu trong năm 1927. Những chiếc La 
Salle đời 1927 này là những autor được sản xuất 
hàng loạt với số lượng lớn đầu tiên do Earl thiết kế.

Năm 1927, ngành sản xuất autor mới chỉ ra 
đời vài chục năm và mất chừng ấy thời gian mới 
tiến tới giai đoạn sản xuất được những chiếc autor 
đáng tin cậy, giá phải chăng và có thể sản xuất hàng 
loạt với số lượng hàng trăm nghìn chiếc mà không 
giảm chất lượng. 

Các kỹ sư thời đó không để ý tới vẻ ngoài 
của xe. Nếu khách hàng muốn mua autor đẹp thì 
xin mời thuê thợ đóng thân autor riêng về làm. 
Hãng Cadillac thời đó vẫn bán rất nhiều autor chưa 
hoàn thiện cho các công ty nhưng không có công ty 
làm thân xe nào muốn bỏ nhiều thời gian để chế tạo 
các thân xe autor đẹp đẽ, sang trọng theo phương 
pháp thủ công.

Những chiếc La Salle đời 1927 rất đặc biệt. 
Chúng nổi bật hơn hẳn các mẫu xe Cadillac vốn 
được kỳ vọng là sẽ tỏa sáng hơn. Autor La Salle dài 
hơn, thấp hơn. Chúng có hai tông màu – điều chưa 
từng có với autor sản xuất hàng loạt vì phần lớn chỉ 
được sơn một màu là đen hoặc xanh đen. Cái chắn 
bùn mà Earl thiết kế cũng rất khác biệt. Các mẫu xe 
La Salle ấn tượng đến mức ông Alfred Sloan đã 
thành lập hẳn một bộ phận mới gọi là Bộ phận Màu 
sắc và Nghệ thuật để thiết kế các mẫu xe cho GM 
và đưa Harley Earl tới để quản lý. Từ đó, ngành sản 
xuất autor Mỹ đã thay đổi hoàn toàn.

Khi Harley Earl tới Detroit cuối những 
năm 1920, không có gì đảm bảo rằng ý tưởng của 
ông về thiết kế autor có thể thịnh hành. Ông được 
ông Alfred Sloan hỗ trợ nhưng ngành autor vẫn 
được thống trị bởi các kỹ sư vốn có thái độ thù địch 
công khai với ý tưởng coi trọng vẻ ngoài của chiếc 
xe như các yếu tố khác. Giới kỹ sư autor rất bảo thủ, 
cứng nhắc.

Khi Earl từ Hollywood tới Detroit trong 
trang phục giày da lộn, áo khoác màu đồng, áo sơ 
mi tím và thuyết trình về ý tưởng thiết kế mới cho 
autor, các kỹ sư không công nhận ông và đoán rằng 
ông sẽ không thể tồn tại lâu ở thủ phủ xe hơi 
Detroit. Đối với họ, làm cho autor đẹp hơn không 
khác gì trang điểm cho súng ngắn.

Tuy nhiên, ngành sản xuất autor đang thay 
đổi và thay đổi rất nhanh. Những người chưa từng 
có autor đã có chiếc xe đầu tiên. Henry Ford đã 
thắng trận chiến ngành autor khi mà chiếc autor 

đầu tiên của hầu hết người Mỹ đều là xe Ford. Các 
nhà máy khổng lồ của ông có thể sản xuất autor 
nhanh hơn, rẻ hơn, số lượng nhiều hơn bất kỳ đối 
thủ nào. Năm 1923, mẫu xe Model T đã chiếm 57% 
thị phần trên thị trường autor Mỹ. Một nửa số autor 
trên toàn thế giới là của hãng Ford.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khi mà mọi 
người Mỹ muốn có autor đều đã có một cái, các 
hãng xe lại phải nghĩ ra mẹo để khách hàng mua 
autor mới đắt tiền hơn. Các hãng xe phải nghĩ cách 
để khách mua xe mới trước khi xe autor cũ của họ 
xập xệ hay hỏng hóc. Vì nếu phải chờ autor của 
khách hỏng rồi mới bán được xe mới thì họ sẽ 
không đủ doanh số để tồn tại trong ngành autor. 
Harley Earl đã xuất hiện đúng thời kỳ cần sự đổi 
thay.

2. Thiết kế thời trang cho autor
Trong cuộc chiến bán chiếc xe thứ hai cho 

người Mỹ, Henry Ford chính là kẻ thù tồi tệ nhất 
của chính mình. Ông gắn bó với mẫu Model T và 
coi đây là sáng tạo vĩ đại nhất. Trong 19 năm bán 
mẫu xe này, ông Ford không cải tiến hay thay đổi 
thiết kế gốc. Ông bác bỏ mọi ý tưởng cải tiến các bộ 
phận mà ông coi là lặt vặt phù phiếm như đồng hồ 
tốc độ, khí áp kế, giảm sốc, phanh thủy lực, chân 
ga… Ông chống lại các cải tiến này suốt năm này 
qua năm khác, thường sa thải các giám đốc giàu 
kinh nghiệm dám đề xuất với ông. Rất nhiều người 
bị Hãng Ford sa thải đã được General Motors đón 
nhận. 

Với ông Alfred Sloan, chủ hãng General 
Motors, thì khác. Ông liên tục cải tiến các mẫu 
autor, phát minh nhiều thứ mới mẻ để người ta phải 
mua autor. Khi ông Ford bắt khách hàng phải trả 
tiền mặt đầy đủ khi mua autor (các ngân hàng thời 
đó chưa cho vay mua autor) thì ông Sloan đã thành 
lập công ty tài chính General Motors Acceptance 
Corporation(GMAC) để hỗ trợ khách hàng mua xe 
của hãng. Cho dù Hãng General Motors không để 
cạnh tranh với Ford về giá xe, GMAC đã giúp 
nhiều khách hàng mua autor với giá cả phải chăng 
hơn. Năm 1924, 1/3 tổng số autor được bán ra của 
hãng do GMAC hỗ trợ.

Khi ông Sloan tập trung cải tiến chất lượng 
autor General Motors, ông cũng hiểu rằng phát 
triển công nghệ mới rất tốn kém và mất nhiều năm 
mới đưa được ra thị trường và thường không thu 
lời. 

Tuy nhiên, ông vẫn muốn nuôi tham vọng 
liên tục cải tiến, vì thế, giữa những năm 1920, ông 
thực hiện chiến lược thay đổi mẫu thường niên - 
chiến lược đầu tiên trong ngành autor Mỹ. Từ đó, 
dù các bộ phận cơ khí của autor vẫn giống nhau từ 
năm này qua năm khác, nhưng vẻ ngoài của xe sẽ 
thay đổi từng năm dù chỉ là thay đổi nhỏ để giúp 
người mua lúc nào cũng hứng thú.

Thay đổi mẫu autor thường xuyên còn có 
một hiệu ứng nữa với khách hàng: Khiến họ ngày 
càng chán xe cũ dùng hết năm này tới năm khác. 
Khái niệm này được gọi là chiến lược “lỗi thời có 
tính toán”. Chiến lược sẽ khiến chủ autor phải tới 
đại lý bán autor sớm hơn vài năm để đổi xe cũ đã 

Những thay đổi kiểu dáng hàng năm đối 
với mọi loại autor của General Motors gồm 
Chevrolet, Oakland, Oldsmobile, Buick và 
Cadillac đòi hỏi hãng phải có nhiều nhà thiết kế. 
Đó là lý do tại sao ông Sloan quyết định thành lập 
Bộ phận Màu sắc và Nghệ thuật cho cả tập đoàn. 
Những kỹ sư bảo thủ ăn mặc khô cứng không thích 
điều này nhưng với những người phong cách như 
Harley Earl thì khác.

Ông chính là người tạo nên cách mạng 
trong ngành sản xuất autor. Khi tới tập đoàn 
General Motors năm 1927, autor sản xuất hàng loạt 
vẫn có vẻ ngoài chắp vá. Với Earl, autor cần phải là 
một cá thể hoàn chỉnh, thống nhất. 

Ông đã đưa suy nghĩ này vào autor của 
General Motors. Từng đặc điểm của chiếc autor 
kiểu dáng cổ lỗ sĩ đã bị loại bỏ. Những chỗ hình 
hộp và góc nhọn đã nhường chỗ cho những đường 
cong. Đèn pha và chắn bùn được gắn vào thân xe. 
Cốp xe cũng vậy. Lốp dự phòng sẽ không còn được 
gắn ở sau xe và được cất trong cốp.

Ngay từ đầu, Earl đã quyết định thiết kế 
autor thấp hơn và dài hơn. Như khi bắt đầu với mẫu 
La Salle đời 1927, Earl bắt đầu tăng chiều dài cơ sở 
của xe autor, tức là khoảng cách giữa bánh trước và 
bánh sau của autor. Điều này giúp autor có đủ 
không gian để hạ độ cao khu vực ghế hành khách 
để người ngồi sau có thể ngồi giữa khu vực bánh 
trước và sau thay vì ngồi lên trên bánh xe. Ngoài 
việc làm cho autor đẹp hơn, việc hạ thấp khu vực 
hành khách khiến người ngồi sau có cảm giác êm ái 
hơn khi di chuyển.

Những thay đổi mà Harley Earl đem đến 
diễn ra với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là với khách 
hàng mua autor vì lâu nay họ thấy hầu như autor 
không có gì thay đổi từ khi được phát minh. Tuy 
nhiên, Earl khéo léo giới thiệu thay đổi một cách 
dần dần, không bao giờ thay đổi nhiều thứ trong 
một năm để khách hàng kịp thích nghi. Earl có khả 
năng xác định cần thay đổi bao nhiêu mà không 
làm khách hàng bị “ngợp”. Ông sản xuất các mẫu 
thiết kế concept để giới thiệu trước với thị trường 
và để thử nghiệm xe.

Tại General Motors, Earl không dành 
nhiều thời gian quanh quẩn bên bàn thiết kế. Thay 
vào đó, ông giám sát một mạng lưới gồm 17 phòng 
thiết kế khác nhau thuộc Bộ phận Màu sắc và Nghệ 
thuật. Năm 1937, bộ phận này được Earl đổi tên 
thành Bộ phận Phong cách.

Khi suy nghĩ tìm kiểu dáng mới, Earl 
thường giấu mình trong căn phòng bí mật mà ông 
gọi là “Hatchery” (Nơi ấp trứng). Phòng có cửa sổ 
bị che kín, không điện thoại. Cửa ra vào gắn một 
cái tên giả để không bị ai làm phiền. Trong phòng, 
Earl đã vạch ra tầm nhìn chiến lược toàn diện cho 
các mẫu autor, sau đó, ông phối hợp với các phòng 
thiết kế để biến ý tưởng thành hiện thực. Ông thúc 
giục, khuyến khích, giảng giải và khen ngợi cho 
đến khi các nhà thiết kế cấp dưới làm được mẫu mà 
ông đưa ra.

Trong quá trình đó, Earl đã giám sát thiết kế 
của hầu như mọi chiếc Chevrolet, Oakland, 

Oldsmobile, Buick và Cadillac được sản xuất 
trong giai đoạn 1928-1959. Tất cả đều khoác trên 
mình “bộ cánh” mới do Earl thiết kế và tạo dáng. 
Chiếc Cadillac Coupe de Ville đời 1949 là chiếc xe 
có mui bằng kim loại không cột đầu tiên của 
Cadillac.

Chiếc Eldorado và Oldsmobile Fiesta đời 
1953 của Cadillac lần đầu tiên có kính chắn gió 
dáng cong. Chiếc Chevy El Camino đời 1959 được 
General Motors sản xuất để cạnh tranh với chiếc 
Ranchero của Hãng Ford là sự kết hợp giữa autor 
mui kín và xe tải nhỏ. Vốn lớn lên ở Hollywood, 
Earl coi autor là các tác phẩm giải trí. Ông muốn 
mọi người thoải mái khi nhìn autor và muốn mọi 
người như ở trong mơ khi lái xe. 

3. Di sản của Harley Earl
Đối với những thay đổi mà Haryley Earl 

mang đến cho General Motors, trong những năm 
đầu, chúng đều không làm thay đổi hình dạng cơ 
bản của autor. Tuy nhiên, trong giai đoạn những 
năm 1940 và 1950, thiết kế của ông bắt đầu táo bạo 
hơn bao giờ hết. Ông lấy cảm hứng từ đầu máy xe 
lửa, máy bay, ngư lôi, thậm chí là cả tên lửa và tàu 
rocket để thiết kế autor. 

Máy bay và tên lửa có vây đuôi để giữ 
thăng bằng. Những vây đuôi mà ông Earl đưa vào 
chiếc Cadillac đời 1948 lấy cảm hứng từ máy bay 
chiến đấu Lightning P - 38 của tập đoàn Lockheed. 
Với autor, chiếc vây đuôi này không có chức năng 
gì trong hoạt động mà chỉ là để trang trí và giúp 
người lái có cảm giác như đang bay mỗi khi ngồi 
sau tay lái.

Nhờ một phần lớn ảnh hưởng của ông Earl, 
chiếc autor ở Mỹ không còn chỉ là một phương tiện 
đi lại. Hơn bao giờ hết, autor đã trở thành một biểu 
tượng vị thế, một thứ đáng thèm muốn. Người ta 
không mua autor chỉ vì cần autor mà họ mua vì họ 
phải có chúng - một cảm giác kéo dài cho đến khi 
họ đổi sang xe mẫu mới.

Ông Earl làm việc cho hãng General 
Motors 30 năm, từ năm 1927 đến khi nghỉ hưu năm 
1958 sau khi giám sát quá trình phát triển các mẫu 
xe đời 1959. Nếu chiếc autor bạn mua của General 
Motors ra đời trong giai đoạn đó, bạn phải cảm ơn 
ông Earl vì điều đó. 

Nếu autor của bạn do Ford hay Chrysler 
sản xuất, bạn có thể vẫn phải cảm ơn ông Earl vì 
thiết kế của ông thành công đến mức hầu như mọi 
hãng xe autor trên thế giới đều áp dụng phương 
pháp đó. Rất nhiều mẫu autor trông đẹp đẽ nhất mà 
các hãng khác sản xuất ra đều do các nhà thiết kế đã 
được đào tạo dưới bàn tay của ông Earl rồi bị hãng 
khác dụ dỗ đi khỏi General Motors.

Không nhiều người trong số những nhà 
thiết kế rời bỏ General Motors có thể thành công 
được như thầy của mình. Không có nguồn lợi 
khổng lồ như General Motors, chỉ có vài hãng 
autor nhỏ của Mỹ như Kaiser - Frazer, Hudson và 
Nash mới có thể theo kịp tốc độ thay đổi mẫu xe 
hàng năm. Đa số các hãng còn lại hoặc là sáp nhập 
với các công ty đang chật vật khác hoặc là phá sản. 
Trong bối cảnh General Motors gần đây gặp khó 

khăn, người ta dễ dàng lãng quên thời kỳ hoàng 
kim của hãng đầu những năm 1960, khi đó hơn một 
nửa autor được bán ra ở Mỹ là của General Motors, 
còn những Ford và Chrysler chia nhau phần còn 
lại. Những ngày đó, họ bán nhiều autor đến nỗi nỗi 
sợ lớn nhất của General Motors là bị chính phủ liên 
bang cáo buộc độc quyền.

Dưới sự giám sát của ông Harley Earl, 
autor của General Motors ngày càng to hơn bao giờ 
hết, dài hơn bao giờ hết, nặng hơn bao giờ hết, bóng 
bẩy hơn bao giờ hết. Khi sắp nghỉ hưu, ông đã nhận 
ra rằng to hơn, dài hơn và nặng hơn cũng có hạn 
chế. Sau khi đi xem một cuộc đua autor thể thao 
năm 1951, ông Earl ấn tượng với niềm say mê mà 
các tay lái dành cho autor đến mức ông đã thuyết 
phục General Motors phát triển autor thể thao hai 
chỗ ngồi đầu tiên, đó là chiếc Corvette đời 1953. 
Chiếc xe này nhỏ hơn phần lớn autor mà General 
Motors sản xuất năm đó.

Cuối những năm 1950, ông Earl để ý thấy 
rằng khi đi bộ từ bãi đỗ xe vào văn phòng, rất nhiều 
nhà thiết kế trẻ của General Motors đã lái autor nhỏ 
hơn, rất nhiều xe Corvette. Ngoài ra, họ còn đi 
Porsches, Triumphs, Fiats, MG, Beetles. 

Với những người chọn xe của Volkswagen, 
họ bị hấp dẫn bởi chiếc xe trông không giống với 
autor đang được bán ở Detroit. Ông Earl cho rằng 
autor nhỏ có thể đóng vai trò lớn trong tương lai. 
Trong khoảng thời gian cuối cùng còn lại trước khi 
về hưu, ông đã thúc giục General Motors bắt đầu 
sản xuất nhiều autor nhỏ để người hâm mộ những 
chiếc xe nhỏ nhập khẩu này sẽ có một loạt autor nội 
địa để lựa chọn.

Ông Earl đã thành công khi đưa dòng xe 
Corvette vào sản xuất nhưng dự báo rằng autor nhỏ 
sẽ là làn sóng của tương lai không giành được sự 
ủng hộ của giới lãnh đạo General Motors. Sau khi 
ông nghỉ hưu năm 1958, những người kế nhiệm 
ông tiếp tục sản xuất những cỗ xe cồng kềnh, tốn 
nhiên liệu. 

Ngay cả chiếc Edsel của Ford vốn được 
một sử gia mô tả là “người khổng lồ của autor” 
cũng thất bại thảm hại năm 1957, khiến Ford mất 
250 triệu USD. Trong khi đó, doanh số của xe 
Beetle của Volkswagen và các dòng xe nhỏ tương 
tự tiếp tục tăng năm này qua năm khác.

General Motors đã và tiếp tục phải trả giá 
đắt vì đã phớt lờ lời khuyên của ông Harley Earl, 
không chuyển dần sang ngành kinh doanh autor 
nhỏ kịp thời để cạnh tranh với các hãng sản xuất 
autor Nhật Bản. Tuy nhiên, có lẽ sự chứng thực lâu 
dài nhất đối với tài năng của nhà thiết kế Earl là hơn 
50 năm sau khi ông rời General Motors, những 
chiếc autor do ông thiết kế vẫn được coi là đỉnh 
điểm của ngành thiết kế autor Mỹ. 

General Motors đã mất 50 năm để tìm một 
nhà thiết kế khác có thể thay thế được Harley Earl, 
có thể khiến người mua autor có cảm giác mới mẻ, 
say mê với các thương hiệu của hãng như trong “kỷ 
nguyên Earl”. Và tới nay, họ vẫn chưa tìm được 
một ai. ■ 
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“Da Vinci” ở thủ phủ xe hơi 
Detroit

Cùng với Henry Ford và Alfred 
Sloan - Chủ tịch hãng General 
Motors, Harley Earl được coi là 

một trong ba nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử 
ngành sản xuất autor Mỹ. Ông được ví là “Da Vinci 
ở Detroit”. Tuy nhiên, ngoài những người yêu 
thích xe autor, không mấy người từng nghe tới tên 
ông.

1. Luồng gió mới trong ngành xe hơi
Năm 1925, tập đoàn autor General Motors 

đã lên kế hoạch sản xuất một loại autor tên là La 
Salle. Xe sẽ được các đại lý của hãng Cadillac bán 
với cái giá thấp hơn một chút so với một chiếc 
Cadillac giá rẻ nhất. Ông Larry Fisher, giám đốc 
điều hành Cadillac đang tìm một người thiết kế 
chiếc autor và đã tìm thấy một người vừa ý đang 
làm việc trong một đại lý của Cadillac ở Los 
Angeles: Harley Earl – con trai của một thợ đóng 
xe ngựa ở Hollywood.

Harley J.Earl (1893-1969)
Earl lúc đó hơn 30 tuổi, nổi tiếng vì thiết kế 

những chiếc autor có một không hai cho giới ngôi 
sao điện ảnh Hollywood giàu có. Xe của ông thiết 
kế riêng cho ngôi sao cao bồi Tom Mix nổi bật với 
các ngôi sao trang trí logo TM. Xe thiết kế cho diễn 
viên hài Fatty Arbuckle thì sang trọng tới mức có 
giá tới 28.000 USD. Thời đó, một mẫu autor 
Model T của hãng Ford chỉ có giá chưa đầy 300 
USD.

Nhưng điều khiến ông Fisher ấn tượng về 
Harley Earl không phải là các mẫu autor ông làm 
cho các ngôi sao điện ảnh, mà chính là phương 
pháp thiết kế các autor này: Trước khi hoàn thành 
sản phẩm, Earl làm mô hình kích thước thật của 
chiếc xe bằng đất nặn. 

Không giống như các tấm kim loại hay gỗ - 
vốn là vật liệu phổ biến mà các nhà thiết kế thân 
autor thường dùng, đất sét dễ xử lý và tiết kiệm thời 
gian hơn. Ví dụ như khi Earl không hài lòng với 
hình dáng cửa xe, thay vì mất nhiều tiếng để làm 
cái mới bằng gỗ hoặc cắt tấm kim loại khác, ông 
chỉ cần thêm đất sét hoặc gọt bớt mô hình cho tới 

khi nào có được hình dáng mong muốn. Nhờ dùng 
đất sét mà Earl rất tham vọng và sáng tạo với các 
thiết kế. Chất liệu này cho phép ông coi chiếc autor 
là một thứ hợp nhất chứ không chỉ là một đống các 
bộ phận cơ khí lắp ghép với nhau.

Khi Earl tới Detroit, ông bắt đầu thiết kế 4 
mẫu xe La Salle: xe hai chỗ, xe mui trần hai chỗ, xe 
mui kín, xe du lịch. Ông đã cho ra đời một nguyên 
tắc thiết kế xe mà sau này sẽ được áp dụng rộng rãi. 
Đó là mẫu autor thấp hơn, dài hơn, nhờ đó trông bắt 
mắt hơn mẫu xe trần cao, thân xe ngắn.

Ông Fisher và cấp trên là Tổng giám đốc 
hãng General Motors Alfred Sloan rất ấn tượng với 
cả bốn thiết kế mà Earl đưa ra và đã đưa vào sản 
xuất cả bốn mẫu trong năm 1927. Những chiếc La 
Salle đời 1927 này là những autor được sản xuất 
hàng loạt với số lượng lớn đầu tiên do Earl thiết kế.

Năm 1927, ngành sản xuất autor mới chỉ ra 
đời vài chục năm và mất chừng ấy thời gian mới 
tiến tới giai đoạn sản xuất được những chiếc autor 
đáng tin cậy, giá phải chăng và có thể sản xuất hàng 
loạt với số lượng hàng trăm nghìn chiếc mà không 
giảm chất lượng. 

Các kỹ sư thời đó không để ý tới vẻ ngoài 
của xe. Nếu khách hàng muốn mua autor đẹp thì 
xin mời thuê thợ đóng thân autor riêng về làm. 
Hãng Cadillac thời đó vẫn bán rất nhiều autor chưa 
hoàn thiện cho các công ty nhưng không có công ty 
làm thân xe nào muốn bỏ nhiều thời gian để chế tạo 
các thân xe autor đẹp đẽ, sang trọng theo phương 
pháp thủ công.

Những chiếc La Salle đời 1927 rất đặc biệt. 
Chúng nổi bật hơn hẳn các mẫu xe Cadillac vốn 
được kỳ vọng là sẽ tỏa sáng hơn. Autor La Salle dài 
hơn, thấp hơn. Chúng có hai tông màu – điều chưa 
từng có với autor sản xuất hàng loạt vì phần lớn chỉ 
được sơn một màu là đen hoặc xanh đen. Cái chắn 
bùn mà Earl thiết kế cũng rất khác biệt. Các mẫu xe 
La Salle ấn tượng đến mức ông Alfred Sloan đã 
thành lập hẳn một bộ phận mới gọi là Bộ phận Màu 
sắc và Nghệ thuật để thiết kế các mẫu xe cho GM 
và đưa Harley Earl tới để quản lý. Từ đó, ngành sản 
xuất autor Mỹ đã thay đổi hoàn toàn.

Khi Harley Earl tới Detroit cuối những 
năm 1920, không có gì đảm bảo rằng ý tưởng của 
ông về thiết kế autor có thể thịnh hành. Ông được 
ông Alfred Sloan hỗ trợ nhưng ngành autor vẫn 
được thống trị bởi các kỹ sư vốn có thái độ thù địch 
công khai với ý tưởng coi trọng vẻ ngoài của chiếc 
xe như các yếu tố khác. Giới kỹ sư autor rất bảo thủ, 
cứng nhắc.

Khi Earl từ Hollywood tới Detroit trong 
trang phục giày da lộn, áo khoác màu đồng, áo sơ 
mi tím và thuyết trình về ý tưởng thiết kế mới cho 
autor, các kỹ sư không công nhận ông và đoán rằng 
ông sẽ không thể tồn tại lâu ở thủ phủ xe hơi 
Detroit. Đối với họ, làm cho autor đẹp hơn không 
khác gì trang điểm cho súng ngắn.

Tuy nhiên, ngành sản xuất autor đang thay 
đổi và thay đổi rất nhanh. Những người chưa từng 
có autor đã có chiếc xe đầu tiên. Henry Ford đã 
thắng trận chiến ngành autor khi mà chiếc autor 

đầu tiên của hầu hết người Mỹ đều là xe Ford. Các 
nhà máy khổng lồ của ông có thể sản xuất autor 
nhanh hơn, rẻ hơn, số lượng nhiều hơn bất kỳ đối 
thủ nào. Năm 1923, mẫu xe Model T đã chiếm 57% 
thị phần trên thị trường autor Mỹ. Một nửa số autor 
trên toàn thế giới là của hãng Ford.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khi mà mọi 
người Mỹ muốn có autor đều đã có một cái, các 
hãng xe lại phải nghĩ ra mẹo để khách hàng mua 
autor mới đắt tiền hơn. Các hãng xe phải nghĩ cách 
để khách mua xe mới trước khi xe autor cũ của họ 
xập xệ hay hỏng hóc. Vì nếu phải chờ autor của 
khách hỏng rồi mới bán được xe mới thì họ sẽ 
không đủ doanh số để tồn tại trong ngành autor. 
Harley Earl đã xuất hiện đúng thời kỳ cần sự đổi 
thay.

2. Thiết kế thời trang cho autor
Trong cuộc chiến bán chiếc xe thứ hai cho 

người Mỹ, Henry Ford chính là kẻ thù tồi tệ nhất 
của chính mình. Ông gắn bó với mẫu Model T và 
coi đây là sáng tạo vĩ đại nhất. Trong 19 năm bán 
mẫu xe này, ông Ford không cải tiến hay thay đổi 
thiết kế gốc. Ông bác bỏ mọi ý tưởng cải tiến các bộ 
phận mà ông coi là lặt vặt phù phiếm như đồng hồ 
tốc độ, khí áp kế, giảm sốc, phanh thủy lực, chân 
ga… Ông chống lại các cải tiến này suốt năm này 
qua năm khác, thường sa thải các giám đốc giàu 
kinh nghiệm dám đề xuất với ông. Rất nhiều người 
bị Hãng Ford sa thải đã được General Motors đón 
nhận. 

Với ông Alfred Sloan, chủ hãng General 
Motors, thì khác. Ông liên tục cải tiến các mẫu 
autor, phát minh nhiều thứ mới mẻ để người ta phải 
mua autor. Khi ông Ford bắt khách hàng phải trả 
tiền mặt đầy đủ khi mua autor (các ngân hàng thời 
đó chưa cho vay mua autor) thì ông Sloan đã thành 
lập công ty tài chính General Motors Acceptance 
Corporation(GMAC) để hỗ trợ khách hàng mua xe 
của hãng. Cho dù Hãng General Motors không để 
cạnh tranh với Ford về giá xe, GMAC đã giúp 
nhiều khách hàng mua autor với giá cả phải chăng 
hơn. Năm 1924, 1/3 tổng số autor được bán ra của 
hãng do GMAC hỗ trợ.

Khi ông Sloan tập trung cải tiến chất lượng 
autor General Motors, ông cũng hiểu rằng phát 
triển công nghệ mới rất tốn kém và mất nhiều năm 
mới đưa được ra thị trường và thường không thu 
lời. 

Tuy nhiên, ông vẫn muốn nuôi tham vọng 
liên tục cải tiến, vì thế, giữa những năm 1920, ông 
thực hiện chiến lược thay đổi mẫu thường niên - 
chiến lược đầu tiên trong ngành autor Mỹ. Từ đó, 
dù các bộ phận cơ khí của autor vẫn giống nhau từ 
năm này qua năm khác, nhưng vẻ ngoài của xe sẽ 
thay đổi từng năm dù chỉ là thay đổi nhỏ để giúp 
người mua lúc nào cũng hứng thú.

Thay đổi mẫu autor thường xuyên còn có 
một hiệu ứng nữa với khách hàng: Khiến họ ngày 
càng chán xe cũ dùng hết năm này tới năm khác. 
Khái niệm này được gọi là chiến lược “lỗi thời có 
tính toán”. Chiến lược sẽ khiến chủ autor phải tới 
đại lý bán autor sớm hơn vài năm để đổi xe cũ đã 

Những thay đổi kiểu dáng hàng năm đối 
với mọi loại autor của General Motors gồm 
Chevrolet, Oakland, Oldsmobile, Buick và 
Cadillac đòi hỏi hãng phải có nhiều nhà thiết kế. 
Đó là lý do tại sao ông Sloan quyết định thành lập 
Bộ phận Màu sắc và Nghệ thuật cho cả tập đoàn. 
Những kỹ sư bảo thủ ăn mặc khô cứng không thích 
điều này nhưng với những người phong cách như 
Harley Earl thì khác.

Ông chính là người tạo nên cách mạng 
trong ngành sản xuất autor. Khi tới tập đoàn 
General Motors năm 1927, autor sản xuất hàng loạt 
vẫn có vẻ ngoài chắp vá. Với Earl, autor cần phải là 
một cá thể hoàn chỉnh, thống nhất. 

Ông đã đưa suy nghĩ này vào autor của 
General Motors. Từng đặc điểm của chiếc autor 
kiểu dáng cổ lỗ sĩ đã bị loại bỏ. Những chỗ hình 
hộp và góc nhọn đã nhường chỗ cho những đường 
cong. Đèn pha và chắn bùn được gắn vào thân xe. 
Cốp xe cũng vậy. Lốp dự phòng sẽ không còn được 
gắn ở sau xe và được cất trong cốp.

Ngay từ đầu, Earl đã quyết định thiết kế 
autor thấp hơn và dài hơn. Như khi bắt đầu với mẫu 
La Salle đời 1927, Earl bắt đầu tăng chiều dài cơ sở 
của xe autor, tức là khoảng cách giữa bánh trước và 
bánh sau của autor. Điều này giúp autor có đủ 
không gian để hạ độ cao khu vực ghế hành khách 
để người ngồi sau có thể ngồi giữa khu vực bánh 
trước và sau thay vì ngồi lên trên bánh xe. Ngoài 
việc làm cho autor đẹp hơn, việc hạ thấp khu vực 
hành khách khiến người ngồi sau có cảm giác êm ái 
hơn khi di chuyển.

Những thay đổi mà Harley Earl đem đến 
diễn ra với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là với khách 
hàng mua autor vì lâu nay họ thấy hầu như autor 
không có gì thay đổi từ khi được phát minh. Tuy 
nhiên, Earl khéo léo giới thiệu thay đổi một cách 
dần dần, không bao giờ thay đổi nhiều thứ trong 
một năm để khách hàng kịp thích nghi. Earl có khả 
năng xác định cần thay đổi bao nhiêu mà không 
làm khách hàng bị “ngợp”. Ông sản xuất các mẫu 
thiết kế concept để giới thiệu trước với thị trường 
và để thử nghiệm xe.

Tại General Motors, Earl không dành 
nhiều thời gian quanh quẩn bên bàn thiết kế. Thay 
vào đó, ông giám sát một mạng lưới gồm 17 phòng 
thiết kế khác nhau thuộc Bộ phận Màu sắc và Nghệ 
thuật. Năm 1937, bộ phận này được Earl đổi tên 
thành Bộ phận Phong cách.

Khi suy nghĩ tìm kiểu dáng mới, Earl 
thường giấu mình trong căn phòng bí mật mà ông 
gọi là “Hatchery” (Nơi ấp trứng). Phòng có cửa sổ 
bị che kín, không điện thoại. Cửa ra vào gắn một 
cái tên giả để không bị ai làm phiền. Trong phòng, 
Earl đã vạch ra tầm nhìn chiến lược toàn diện cho 
các mẫu autor, sau đó, ông phối hợp với các phòng 
thiết kế để biến ý tưởng thành hiện thực. Ông thúc 
giục, khuyến khích, giảng giải và khen ngợi cho 
đến khi các nhà thiết kế cấp dưới làm được mẫu mà 
ông đưa ra.

Trong quá trình đó, Earl đã giám sát thiết kế 
của hầu như mọi chiếc Chevrolet, Oakland, 

Oldsmobile, Buick và Cadillac được sản xuất 
trong giai đoạn 1928-1959. Tất cả đều khoác trên 
mình “bộ cánh” mới do Earl thiết kế và tạo dáng. 
Chiếc Cadillac Coupe de Ville đời 1949 là chiếc xe 
có mui bằng kim loại không cột đầu tiên của 
Cadillac.

Chiếc Eldorado và Oldsmobile Fiesta đời 
1953 của Cadillac lần đầu tiên có kính chắn gió 
dáng cong. Chiếc Chevy El Camino đời 1959 được 
General Motors sản xuất để cạnh tranh với chiếc 
Ranchero của Hãng Ford là sự kết hợp giữa autor 
mui kín và xe tải nhỏ. Vốn lớn lên ở Hollywood, 
Earl coi autor là các tác phẩm giải trí. Ông muốn 
mọi người thoải mái khi nhìn autor và muốn mọi 
người như ở trong mơ khi lái xe. 

3. Di sản của Harley Earl
Đối với những thay đổi mà Haryley Earl 

mang đến cho General Motors, trong những năm 
đầu, chúng đều không làm thay đổi hình dạng cơ 
bản của autor. Tuy nhiên, trong giai đoạn những 
năm 1940 và 1950, thiết kế của ông bắt đầu táo bạo 
hơn bao giờ hết. Ông lấy cảm hứng từ đầu máy xe 
lửa, máy bay, ngư lôi, thậm chí là cả tên lửa và tàu 
rocket để thiết kế autor. 

Máy bay và tên lửa có vây đuôi để giữ 
thăng bằng. Những vây đuôi mà ông Earl đưa vào 
chiếc Cadillac đời 1948 lấy cảm hứng từ máy bay 
chiến đấu Lightning P - 38 của tập đoàn Lockheed. 
Với autor, chiếc vây đuôi này không có chức năng 
gì trong hoạt động mà chỉ là để trang trí và giúp 
người lái có cảm giác như đang bay mỗi khi ngồi 
sau tay lái.

Nhờ một phần lớn ảnh hưởng của ông Earl, 
chiếc autor ở Mỹ không còn chỉ là một phương tiện 
đi lại. Hơn bao giờ hết, autor đã trở thành một biểu 
tượng vị thế, một thứ đáng thèm muốn. Người ta 
không mua autor chỉ vì cần autor mà họ mua vì họ 
phải có chúng - một cảm giác kéo dài cho đến khi 
họ đổi sang xe mẫu mới.

Ông Earl làm việc cho hãng General 
Motors 30 năm, từ năm 1927 đến khi nghỉ hưu năm 
1958 sau khi giám sát quá trình phát triển các mẫu 
xe đời 1959. Nếu chiếc autor bạn mua của General 
Motors ra đời trong giai đoạn đó, bạn phải cảm ơn 
ông Earl vì điều đó. 

Nếu autor của bạn do Ford hay Chrysler 
sản xuất, bạn có thể vẫn phải cảm ơn ông Earl vì 
thiết kế của ông thành công đến mức hầu như mọi 
hãng xe autor trên thế giới đều áp dụng phương 
pháp đó. Rất nhiều mẫu autor trông đẹp đẽ nhất mà 
các hãng khác sản xuất ra đều do các nhà thiết kế đã 
được đào tạo dưới bàn tay của ông Earl rồi bị hãng 
khác dụ dỗ đi khỏi General Motors.

Không nhiều người trong số những nhà 
thiết kế rời bỏ General Motors có thể thành công 
được như thầy của mình. Không có nguồn lợi 
khổng lồ như General Motors, chỉ có vài hãng 
autor nhỏ của Mỹ như Kaiser - Frazer, Hudson và 
Nash mới có thể theo kịp tốc độ thay đổi mẫu xe 
hàng năm. Đa số các hãng còn lại hoặc là sáp nhập 
với các công ty đang chật vật khác hoặc là phá sản. 
Trong bối cảnh General Motors gần đây gặp khó 

khăn, người ta dễ dàng lãng quên thời kỳ hoàng 
kim của hãng đầu những năm 1960, khi đó hơn một 
nửa autor được bán ra ở Mỹ là của General Motors, 
còn những Ford và Chrysler chia nhau phần còn 
lại. Những ngày đó, họ bán nhiều autor đến nỗi nỗi 
sợ lớn nhất của General Motors là bị chính phủ liên 
bang cáo buộc độc quyền.

Dưới sự giám sát của ông Harley Earl, 
autor của General Motors ngày càng to hơn bao giờ 
hết, dài hơn bao giờ hết, nặng hơn bao giờ hết, bóng 
bẩy hơn bao giờ hết. Khi sắp nghỉ hưu, ông đã nhận 
ra rằng to hơn, dài hơn và nặng hơn cũng có hạn 
chế. Sau khi đi xem một cuộc đua autor thể thao 
năm 1951, ông Earl ấn tượng với niềm say mê mà 
các tay lái dành cho autor đến mức ông đã thuyết 
phục General Motors phát triển autor thể thao hai 
chỗ ngồi đầu tiên, đó là chiếc Corvette đời 1953. 
Chiếc xe này nhỏ hơn phần lớn autor mà General 
Motors sản xuất năm đó.

Cuối những năm 1950, ông Earl để ý thấy 
rằng khi đi bộ từ bãi đỗ xe vào văn phòng, rất nhiều 
nhà thiết kế trẻ của General Motors đã lái autor nhỏ 
hơn, rất nhiều xe Corvette. Ngoài ra, họ còn đi 
Porsches, Triumphs, Fiats, MG, Beetles. 

Với những người chọn xe của Volkswagen, 
họ bị hấp dẫn bởi chiếc xe trông không giống với 
autor đang được bán ở Detroit. Ông Earl cho rằng 
autor nhỏ có thể đóng vai trò lớn trong tương lai. 
Trong khoảng thời gian cuối cùng còn lại trước khi 
về hưu, ông đã thúc giục General Motors bắt đầu 
sản xuất nhiều autor nhỏ để người hâm mộ những 
chiếc xe nhỏ nhập khẩu này sẽ có một loạt autor nội 
địa để lựa chọn.

Ông Earl đã thành công khi đưa dòng xe 
Corvette vào sản xuất nhưng dự báo rằng autor nhỏ 
sẽ là làn sóng của tương lai không giành được sự 
ủng hộ của giới lãnh đạo General Motors. Sau khi 
ông nghỉ hưu năm 1958, những người kế nhiệm 
ông tiếp tục sản xuất những cỗ xe cồng kềnh, tốn 
nhiên liệu. 

Ngay cả chiếc Edsel của Ford vốn được 
một sử gia mô tả là “người khổng lồ của autor” 
cũng thất bại thảm hại năm 1957, khiến Ford mất 
250 triệu USD. Trong khi đó, doanh số của xe 
Beetle của Volkswagen và các dòng xe nhỏ tương 
tự tiếp tục tăng năm này qua năm khác.

General Motors đã và tiếp tục phải trả giá 
đắt vì đã phớt lờ lời khuyên của ông Harley Earl, 
không chuyển dần sang ngành kinh doanh autor 
nhỏ kịp thời để cạnh tranh với các hãng sản xuất 
autor Nhật Bản. Tuy nhiên, có lẽ sự chứng thực lâu 
dài nhất đối với tài năng của nhà thiết kế Earl là hơn 
50 năm sau khi ông rời General Motors, những 
chiếc autor do ông thiết kế vẫn được coi là đỉnh 
điểm của ngành thiết kế autor Mỹ. 

General Motors đã mất 50 năm để tìm một 
nhà thiết kế khác có thể thay thế được Harley Earl, 
có thể khiến người mua autor có cảm giác mới mẻ, 
say mê với các thương hiệu của hãng như trong “kỷ 
nguyên Earl”. Và tới nay, họ vẫn chưa tìm được 
một ai. ■ 
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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