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Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $165,000 
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    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $420,000 
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Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000
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Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Mộng Hoa Lục: Chờ đợi xứng 
đáng vì sự trở lại của Diệc Phi - 
Trần Hiểu

Theo tin tức mới đây mà Carole được biết thì 
Mộng Hoa Lục với sự tham gia của Lưu 
Diệc Phi và Trần Hiểu đã vượt qua kiểm 

duyệt, có lẽ trong tháng 3 này thì bộ phim sẽ được 
gặp mặt khán giả. 

Nội dung “lạ” hơn

Các bạn xem những bộ phim cổ trang Trung Quốc 
lên sóng thời gian qua và có cảm nhận thế nào? 
Riêng Carole thấy có rất nhiều bộ phim theo mô típ 
cũ, đó chính là kiểu “ngược luyến tàn tâm” mà 
khán giả từng rất thích xem ấy. Từ bộ này qua bộ 
khác đều thấy ngược, nội dung xem thì na ná nhau, 
để rồi những phim ấy đều rơi vào tình trạng “một 
màu” đơn điệu đến mức nhàm chán.

Sự thất bại của những bộ phim như Hộc Châu Phu 
Nhân, Kính Song Thành khiến khán giả cảm thấy 
rất thất vọng, để rồi họ chuyển sang đặt kỳ vọng 
vào Mộng Hoa Lục. Đọc qua đoạn giới thiệu nội 
dung của Mộng Hoa Lục, bạn sẽ không thấy những 
tình tiết “ngược, ngược nữa, ngược mãi”, thay vào 
đó là hành trình vươn lên để trở thành một doanh 
nhân của nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi 
đóng), đồng thời xóa bỏ những định kiến về người 
phụ nữ thời phong kiến và tạo nên bình đẳng giới.

So với những bộ phim cổ trang ngược lên sóng thời 
gian qua thì Mộng Hoa Lục chính là một dự án có 
nội dung “lạ” theo đúng nghĩa đấy. Nội dung của 
Mộng Hoa Lục xoay quanh Triệu Phán Nhi, bà chủ 
của một trà phường vốn đang có cuộc sống khá tốt 
đẹp thì bị vị hôn phu Âu Dương Húc (Từ Hải Kiều 
đóng) vừa đỗ thám hoa bỏ rơi. 

Lúc này, Triệu Phán Nhi đã quyết tâm đến kinh 
thành để đòi lại công đạo và trên chuyến hành trình 
ấy, cô đã cứu giúp hai người khác đều không có 
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là Tống Dẫn 
Chương (Lâm Doãn đóng) và Tôn Tam Nương 
(Liễu Nham đóng).

Âu Dương Húc biết chuyện Triệu Phán Nhi đến 
kinh thành nên tìm đủ mọi cách để đuổi cô đi. Triệu 
Phán Nhi, Tống Dẫn Chương và Tôn Tam Nương 
đã dựa vào sức mình để mở một trà phường nhỏ, 
từng bước từng bước trở thành tửu lầu lớn nhất 
kinh thành. Những khó khăn đã khiến Triệu Phán 

Nhi nhìn thấu hồng trần, cô dần từ bỏ oán hận đối 
với Âu Dương Húc, đồng thời mở ra một thời kỳ 
bình đẳng giới cho người phụ nữ cổ đại.

Carole nhớ trước Mộng Hoa Lục, đã từng có một 
bộ phim khắc họa hình ảnh nữ thương nhân dưới 
thời cổ đại là Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. 
Mình cũng hy vọng Mộng Hoa Lục có thể làm 
được như Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, “làm 
mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ khi lên sóng.

Dàn diễn viên “chất” khỏi bàn

Khi thấy công bố dàn diễn viên Mộng Hoa Lục thì 
nhiều khán giả đã trầm trồ kinh ngạc luôn. Vậy là 
sau 15 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, cuối cùng 
khán giả đã có thể được gặp Lưu Diệc Phi thông 
qua dự án Mộng Hoa Lục. Nhiều năm trước, những 
bộ phim truyền hình mà Lưu Diệc Phi đóng như 
Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm 
Kỳ Hiệp 1 và Thần Điêu Đại Hiệp từng có một thời 
rất nổi tiếng và sức ảnh hưởng còn lan rộng ra 
nhiều nước châu Á. Với Mộng Hoa Lục lần này thì 
khán giả rất tin tưởng rằng Lưu Diệc Phi sẽ giữ 
vững được phong độ sau nhiều năm.

Còn Trần Hiểu thì sau 3 năm kể từ thời Độc Cô 
Hoàng Hậu mình mới thấy anh ấy nhận đóng phim 
cổ trang. Những dự án cổ trang mà Trần Hiểu tham 
gia đều được đánh giá cao, từ Lục Trinh Truyền Kỳ 
cho đến Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn và Độc 
Cô Hoàng Hậu. Diễn xuất của Trần Hiểu vốn nhận 
được rất nhiều lời khen, hơn nữa sự kết hợp của 
“Dương Quá 2014” Trần Hiểu và “Tiểu Long Nữ 
2006” Lưu Diệc Phi càng khiến khán giả chờ đợi 
hơn. Tính ra thì cặp đôi chính của chúng ta cũng 
đẹp đôi quá chừng.

Những diễn viên khác của Mộng Hoa Lục như 
Liễu Nham và Lâm Doãn đều là các mỹ nhân có 
tiếng. Liễu Nham và Lưu Diệc Phi đã từng có cơ 
hội hợp tác nên nghĩ hai người họ chắc chắn sẽ rất 
ăn ý khi hóa thân thành chị em. Lâm Doãn thì khiến 
mình hơi lấn cấn một chút bởi diễn xuất của cô ấy 
không được đánh giá cao nhưng cũng hy vọng khi 
đóng Mộng Hoa Lục, cô ấy sẽ có tiến bộ hơn. Còn 
“trai hư” Âu Dương Húc do Từ Hải Kiều đảm 
nhận, nghĩ các mọt phim hẳn là đã quá quen thuộc 
với anh ấy rồi.

Chưa biết dàn diễn viên sẽ có màn thể hiện thế nào 
nhưng dàn nam thanh nữ tú như thế này đúng là 
mãn nhãn quá chừng. Hiện giờ rất khó kiếm được 
bộ phim nào mà phần nhìn thuộc dạng “đỉnh của 
chóp” thế này lắm.

Tạo hình đẹp mắt

Khi xem phim, Carole thường rất chú ý đến tạo 
hình của các diễn viên. Mình cảm thấy rất ấn tượng 
khi đoàn phim Mộng Hoa Lục đã thiết kế cho dàn 
diễn viên nữ những bộ trang phục khá giản dị và 
nhẹ nhàng, tạo cảm giác thướt tha, nhất là Lưu Diệc 
Phi ấy. 

Nhìn Lưu Diệc Phi trong mấy bộ trang phục màu 
hường khiến mình bất giác nhớ lại nàng Vương 

Ngữ Yên của Thiên Long Bát Bộ lúc tầm 20 năm 
trước. Tạo hình của mỗi nhân vật đều không quá 
cầu kỳ nhưng chính sự đơn giản ấy lại được khán 
giả đánh giá cao.

Từ những điều này mà khán giả tin tưởng rằng 
Mộng Hoa Lục sẽ “làm nên chuyện” khi lên sóng 
cũng vậy. Các bạn có cảm thấy Mộng Hoa Lục sẽ 
gặt hái được thành công trên màn ảnh nhỏ năm nay 
và xứng đáng là “bom tấn” hay không?

                                                                 Tuệ Lâm

Ji Heon (fromis_9) tạm ngưng 
hoạt động do triệu chứng rối 
loạn lo âu

Pledis Entertainment đã thông báo thành viên 
fromis_9 - Ji Heon sẽ phải tạm dừng hoạt 
động do các triệu chứng rối loạn lo âu.

“Chúng tôi xin cung cấp cho bạn những thông tin 
sau về tình trạng sức khỏe hiện tại và lịch trình 
tương lai của thành viên Baek Ji Heon của nhóm 
fromis_9.

Ji Heon đến bệnh viện sau khi cảm thấy không 
khỏe, và nhận được tin từ bác sĩ rằng cô ấy đang 
mắc chứng lo âu và cô ấy nên dành một thời gian 
nghỉ ngơi và hồi phục.

Bản thân nữ nghệ sĩ vẫn quyết tâm tiếp tục các hoạt 
động của mình, tuy nhiên công ty cho rằng tốt hơn 
hết cô nên tập trung phục hồi sức khỏe trong thời 
điểm hiện tại theo khuyến cáo của các nhân viên y 
tế. Do đó, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng Ji 
Heon sẽ không thể tham gia các hoạt động của 
fromis_9 trong thời gian tiếp theo. Cô ấy sẽ hồi 
phục trong khi thực hiện các hoạt động sau khi đã 
thảo luận với bác sĩ của mình. Chúng tôi mong các 
bạn thông cảm vì đã khiến tất cả người hâm mộ 
cũng như các thành viên của giới truyền thông và 
cộng đồng quan tâm bằng cách chia sẻ tin tức đột 
ngột này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Ji 
Heon để cô ấy có thể gặp lại người hâm mộ như 
một người khỏe mạnh nhất. Cảm ơn bạn”.

Trong khi đó, lần comeback gần đây nhất của 
fromis_9 là mini album thứ 4 “Midnight Guest” 
vào ngày 17/1.

                                                                    An Chi
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Mộng Hoa Lục: Chờ đợi xứng 
đáng vì sự trở lại của Diệc Phi - 
Trần Hiểu

Theo tin tức mới đây mà Carole được biết thì 
Mộng Hoa Lục với sự tham gia của Lưu 
Diệc Phi và Trần Hiểu đã vượt qua kiểm 

duyệt, có lẽ trong tháng 3 này thì bộ phim sẽ được 
gặp mặt khán giả. 

Nội dung “lạ” hơn

Các bạn xem những bộ phim cổ trang Trung Quốc 
lên sóng thời gian qua và có cảm nhận thế nào? 
Riêng Carole thấy có rất nhiều bộ phim theo mô típ 
cũ, đó chính là kiểu “ngược luyến tàn tâm” mà 
khán giả từng rất thích xem ấy. Từ bộ này qua bộ 
khác đều thấy ngược, nội dung xem thì na ná nhau, 
để rồi những phim ấy đều rơi vào tình trạng “một 
màu” đơn điệu đến mức nhàm chán.

Sự thất bại của những bộ phim như Hộc Châu Phu 
Nhân, Kính Song Thành khiến khán giả cảm thấy 
rất thất vọng, để rồi họ chuyển sang đặt kỳ vọng 
vào Mộng Hoa Lục. Đọc qua đoạn giới thiệu nội 
dung của Mộng Hoa Lục, bạn sẽ không thấy những 
tình tiết “ngược, ngược nữa, ngược mãi”, thay vào 
đó là hành trình vươn lên để trở thành một doanh 
nhân của nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi 
đóng), đồng thời xóa bỏ những định kiến về người 
phụ nữ thời phong kiến và tạo nên bình đẳng giới.

So với những bộ phim cổ trang ngược lên sóng thời 
gian qua thì Mộng Hoa Lục chính là một dự án có 
nội dung “lạ” theo đúng nghĩa đấy. Nội dung của 
Mộng Hoa Lục xoay quanh Triệu Phán Nhi, bà chủ 
của một trà phường vốn đang có cuộc sống khá tốt 
đẹp thì bị vị hôn phu Âu Dương Húc (Từ Hải Kiều 
đóng) vừa đỗ thám hoa bỏ rơi. 

Lúc này, Triệu Phán Nhi đã quyết tâm đến kinh 
thành để đòi lại công đạo và trên chuyến hành trình 
ấy, cô đã cứu giúp hai người khác đều không có 
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là Tống Dẫn 
Chương (Lâm Doãn đóng) và Tôn Tam Nương 
(Liễu Nham đóng).

Âu Dương Húc biết chuyện Triệu Phán Nhi đến 
kinh thành nên tìm đủ mọi cách để đuổi cô đi. Triệu 
Phán Nhi, Tống Dẫn Chương và Tôn Tam Nương 
đã dựa vào sức mình để mở một trà phường nhỏ, 
từng bước từng bước trở thành tửu lầu lớn nhất 
kinh thành. Những khó khăn đã khiến Triệu Phán 

Nhi nhìn thấu hồng trần, cô dần từ bỏ oán hận đối 
với Âu Dương Húc, đồng thời mở ra một thời kỳ 
bình đẳng giới cho người phụ nữ cổ đại.

Carole nhớ trước Mộng Hoa Lục, đã từng có một 
bộ phim khắc họa hình ảnh nữ thương nhân dưới 
thời cổ đại là Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. 
Mình cũng hy vọng Mộng Hoa Lục có thể làm 
được như Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, “làm 
mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ khi lên sóng.

Dàn diễn viên “chất” khỏi bàn

Khi thấy công bố dàn diễn viên Mộng Hoa Lục thì 
nhiều khán giả đã trầm trồ kinh ngạc luôn. Vậy là 
sau 15 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, cuối cùng 
khán giả đã có thể được gặp Lưu Diệc Phi thông 
qua dự án Mộng Hoa Lục. Nhiều năm trước, những 
bộ phim truyền hình mà Lưu Diệc Phi đóng như 
Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm 
Kỳ Hiệp 1 và Thần Điêu Đại Hiệp từng có một thời 
rất nổi tiếng và sức ảnh hưởng còn lan rộng ra 
nhiều nước châu Á. Với Mộng Hoa Lục lần này thì 
khán giả rất tin tưởng rằng Lưu Diệc Phi sẽ giữ 
vững được phong độ sau nhiều năm.

Còn Trần Hiểu thì sau 3 năm kể từ thời Độc Cô 
Hoàng Hậu mình mới thấy anh ấy nhận đóng phim 
cổ trang. Những dự án cổ trang mà Trần Hiểu tham 
gia đều được đánh giá cao, từ Lục Trinh Truyền Kỳ 
cho đến Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn và Độc 
Cô Hoàng Hậu. Diễn xuất của Trần Hiểu vốn nhận 
được rất nhiều lời khen, hơn nữa sự kết hợp của 
“Dương Quá 2014” Trần Hiểu và “Tiểu Long Nữ 
2006” Lưu Diệc Phi càng khiến khán giả chờ đợi 
hơn. Tính ra thì cặp đôi chính của chúng ta cũng 
đẹp đôi quá chừng.

Những diễn viên khác của Mộng Hoa Lục như 
Liễu Nham và Lâm Doãn đều là các mỹ nhân có 
tiếng. Liễu Nham và Lưu Diệc Phi đã từng có cơ 
hội hợp tác nên nghĩ hai người họ chắc chắn sẽ rất 
ăn ý khi hóa thân thành chị em. Lâm Doãn thì khiến 
mình hơi lấn cấn một chút bởi diễn xuất của cô ấy 
không được đánh giá cao nhưng cũng hy vọng khi 
đóng Mộng Hoa Lục, cô ấy sẽ có tiến bộ hơn. Còn 
“trai hư” Âu Dương Húc do Từ Hải Kiều đảm 
nhận, nghĩ các mọt phim hẳn là đã quá quen thuộc 
với anh ấy rồi.

Chưa biết dàn diễn viên sẽ có màn thể hiện thế nào 
nhưng dàn nam thanh nữ tú như thế này đúng là 
mãn nhãn quá chừng. Hiện giờ rất khó kiếm được 
bộ phim nào mà phần nhìn thuộc dạng “đỉnh của 
chóp” thế này lắm.

Tạo hình đẹp mắt

Khi xem phim, Carole thường rất chú ý đến tạo 
hình của các diễn viên. Mình cảm thấy rất ấn tượng 
khi đoàn phim Mộng Hoa Lục đã thiết kế cho dàn 
diễn viên nữ những bộ trang phục khá giản dị và 
nhẹ nhàng, tạo cảm giác thướt tha, nhất là Lưu Diệc 
Phi ấy. 

Nhìn Lưu Diệc Phi trong mấy bộ trang phục màu 
hường khiến mình bất giác nhớ lại nàng Vương 

Ngữ Yên của Thiên Long Bát Bộ lúc tầm 20 năm 
trước. Tạo hình của mỗi nhân vật đều không quá 
cầu kỳ nhưng chính sự đơn giản ấy lại được khán 
giả đánh giá cao.

Từ những điều này mà khán giả tin tưởng rằng 
Mộng Hoa Lục sẽ “làm nên chuyện” khi lên sóng 
cũng vậy. Các bạn có cảm thấy Mộng Hoa Lục sẽ 
gặt hái được thành công trên màn ảnh nhỏ năm nay 
và xứng đáng là “bom tấn” hay không?

                                                                 Tuệ Lâm

Ji Heon (fromis_9) tạm ngưng 
hoạt động do triệu chứng rối 
loạn lo âu

Pledis Entertainment đã thông báo thành viên 
fromis_9 - Ji Heon sẽ phải tạm dừng hoạt 
động do các triệu chứng rối loạn lo âu.

“Chúng tôi xin cung cấp cho bạn những thông tin 
sau về tình trạng sức khỏe hiện tại và lịch trình 
tương lai của thành viên Baek Ji Heon của nhóm 
fromis_9.

Ji Heon đến bệnh viện sau khi cảm thấy không 
khỏe, và nhận được tin từ bác sĩ rằng cô ấy đang 
mắc chứng lo âu và cô ấy nên dành một thời gian 
nghỉ ngơi và hồi phục.

Bản thân nữ nghệ sĩ vẫn quyết tâm tiếp tục các hoạt 
động của mình, tuy nhiên công ty cho rằng tốt hơn 
hết cô nên tập trung phục hồi sức khỏe trong thời 
điểm hiện tại theo khuyến cáo của các nhân viên y 
tế. Do đó, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng Ji 
Heon sẽ không thể tham gia các hoạt động của 
fromis_9 trong thời gian tiếp theo. Cô ấy sẽ hồi 
phục trong khi thực hiện các hoạt động sau khi đã 
thảo luận với bác sĩ của mình. Chúng tôi mong các 
bạn thông cảm vì đã khiến tất cả người hâm mộ 
cũng như các thành viên của giới truyền thông và 
cộng đồng quan tâm bằng cách chia sẻ tin tức đột 
ngột này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Ji 
Heon để cô ấy có thể gặp lại người hâm mộ như 
một người khỏe mạnh nhất. Cảm ơn bạn”.

Trong khi đó, lần comeback gần đây nhất của 
fromis_9 là mini album thứ 4 “Midnight Guest” 
vào ngày 17/1.

                                                                    An Chi
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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

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå ñi boä tôùi Hong 

Kong, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, 

giaët saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

_______________________________________
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 Thueâ Phoøng
Room For Share

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
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
______________________________________________________

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

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).

Vui Cöôøi
Một anh chàng ngồi một mình trong 

góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. 
Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to 
cho cả quán cùng nghe : ” Tất cả bọn luật 
sư đều là đồ chăn lừa”.

Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ 
rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm 
vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng 
đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến 
khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.

Một người phục vụ liền hỏi anh chàng 
cao to :  Tôi đoán ông là một luật sư?

- Không : anh ta trả lời
- Tôi là một người chăn lừa.

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://vtv.vn/giam-can.html
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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

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå ñi boä tôùi Hong 

Kong, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, 

giaët saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

_______________________________________
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 Thueâ Phoøng
Room For Share

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
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
______________________________________________________

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

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).

Vui Cöôøi
Một anh chàng ngồi một mình trong 

góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. 
Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to 
cho cả quán cùng nghe : ” Tất cả bọn luật 
sư đều là đồ chăn lừa”.

Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ 
rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm 
vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng 
đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến 
khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.

Một người phục vụ liền hỏi anh chàng 
cao to :  Tôi đoán ông là một luật sư?

- Không : anh ta trả lời
- Tôi là một người chăn lừa.

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://vtv.vn/giam-can.html
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“Bom sex” Cao Hải Ninh bị 'bay 
màu' khỏi TVB, dự án mới cũng 
bị thay thế?

Là một trong dàn diễn viên mới được đánh 
giá cao về nhan sắc, sự gợi cảm cũng như 
diễn xuất nhưng có lẽ Cao Hải Ninh lại 

không may mắn được nhà đài lăng xê như những 
cái tên khác.

Không còn là mỹ nhân chỉ được biết đến với những 
cảnh khoe thân trên màn ảnh, Cao Hải Ninh dần trở 
thành nữ diễn viên được TVB xem trọng và tích 
cực “lăng xê” trong vài năm trở lại đây. Cô liên tục 
được giao vào các vai nữ chính trong các bộ phim 
như Mê võng, Sát thủ, Phản hắc lộ nhân giáp, Đặc 
công C9, Bảy công chúa,… và bộ phim chưa lên 
sóng Đồng thời ái thượng nhĩ.

Vào năm 2021, Cao Hải Ninh được đề cử tranh giải 
Thị hậu tại Lễ trao giải thường niên của TVB và là 
cái tên sáng giá, được kỳ vọng nhất của lễ trao giải. 
Cũng nhiều nguồn tin cho rằng TVB muốn dùng 
danh hiệu này để “dụ” Cao Hải Ninh ký tiếp hợp 
đồng với công ty. Tuy nhiên cuối cùng cô không 
được xướng tên ở cả hạng mục chính lẫn phụ. 
Nhiều người cho rằng điều này khiến nghệ sĩ trẻ 
chán nản vì không được công nhận xứng đáng sau 
nhiều năm nỗ lực.

Dù đã cống hiến cho TVB trong hành trình dài, 
nhưng mãi không được coi trọng, không được đền 
đáp thì nhiều người hâm mộ tin rằng sao nữ 35 tuổi 
đang muốn rời nhà đài xứ Cảng thơm để tập trung 
phát triển tại đại lục. Những đồn đoán này xuất 
phát từ việc mỹ nhân 35 tuổi ngày càng nổi tiếng ở 
thị trường tỷ dân trong khi tương lai của cô tại TVB 
không thực sự hứa hẹn.

Bởi, trong năm 2020, Cao Hải Ninh gây được tiếng 
vang lớn tại Trung Quốc khi đóng vai khách mời 
trong bộ phim truyền hình ăn khách 30 chưa phải là 
hết. Dù chỉ xuất hiện trong 9 phân cảnh nhưng 
người đẹp 8X nhận được nhiều lời khen ngợi từ 
khán giả đất nước tỷ dân với những khung hình 
khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh cùng 
diễn xuất nổi bật bên cạnh Giang Sơ Ảnh.

Sau thành công của tác phẩm, mỹ nhân TVB được 
săn đón nồng nhiệt, tên tuổi ngày một thăng hạng. 
Cô thường xuyên bay sang đại lục quay phim 
truyền hình, đóng quảng cáo, dự sự kiện, 

livestream bán hàng…

Theo On.cc, chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng hoạt 
động tại đây, người đẹp đã kiếm được khoản thù 
lao 7 con số. Đây được xem là khởi đầu hứa hẹn đối 
với một nghệ sĩ Hồng Kông tại đại lục. Nhiều 
người đoán rằng người đẹp sinh năm 1987 đang 
muốn nhân lúc tên tuổi còn “nóng” đẩy mạnh các 
hoạt động tại thị trường đắt giá này.

Trước những đồn đoán về chuyện rời TVB, Cao 
Hải Ninh trả lời truyền thông: “Hợp đồng vẫn chưa 
được thảo luận chính thức. Còn quá sớm để nói 
điều đó. Tuy nhiên, là một nghệ sĩ, đương nhiên tôi 
hy vọng mình có được sự tự do và nhiều cơ hội phát 
triển hơn. Tôi vẫn luôn làm việc tốt ở TVB và 
không suy nghĩ quá nhiều về điều đó”.

Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong mới đây đưa 
tin rằng do Cao Hải Ninh không gia hạn hợp đồng 
với TVB nên “bom sex TVB” đã bị cho “bay 
màu”.

Cụ thể, những năm trở lại đây, với sự thay đổi lớn 
từ nhà đài TVB khi thay đổi các ban lãnh đạo cấp 
trên, hướng phát triển của TVB đang dần dựa vào 
thị trường Đại lục. Trong khi đó, những lãnh đạo 
cấp cao của TVB hiện tại được cơ cấu vào như 
Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam.

Cũng chính sự thay đổi này, những tiểu sinh mới 
như Vương Hạo Tín, Trương Chấn Lãng và Cao 
Hải Ninh được đưa đến Đại lục để tham gia một số 
chương trình thực tế, phim ảnh.

Tuy nhiên, vì Cao Hải Ninh không muốn gia hạn 
hợp đồng với TVB, quyết tâm dứt áo ra đi nên 
TVB đã lên kế hoạch giao vai của Cao Hải Ninh 
trước đó lại cho Huỳnh Trí Văn. Truyền thông 
Hong Kong cũng cho biết Huỳnh Trí Văn hiện 
đang ở Hong Kong để quay bộ phim truyền hình 
mới, tuy nhiên cô đã được thông báo tạm thời rời 
Hong Kong về đại lục.

Thời gian gần đây, Huỳnh Trí Văn đang gấp rút 
quay những cảnh thuộc còn lại ở TVB, nếu suôn 
sẻ, cô sẽ gia nhập vào đoàn phim Đại lục vào giữa 
tháng sau.

Trước thông tin này, phóng viên đã phỏng vấn Cao 
Hải Ninh qua điện thoại, và cô ấy nói rằng cô ấy 
không biết gì cả, nhưng cô ấy tin rằng mọi thứ sẽ là 
sự sắp xếp tốt nhất. Còn Huỳnh Trí Văn nói rằng đó 
là do công ty sắp xếp, theo như vậy thì cô ấy có thực 
sự đi đóng phim ở Đại lục không?

                                                                 Tuệ Lâm

'Dòng máu đặc cảnh' tung 
trailer cuốn hút, giới thiệu câu 
chuyện bộ đôi cảnh sát tuy 
quen mà lạ 

Dẫu xoay quanh đề tài hình sự - tâm lý tội 
phạm quen thuộc, trailer Dòng máu đặc 
cảnh vẫn cho thấy tác phẩm có điểm nhấn 

riêng về mặt nội dung, đồng thời quy tụ dàn diễn 

viên thực lực và tên tuổi.

Bên cạnh sở trường tình cảm lãng mạn, chính kịch 
hoặc xác sống đầy ám ảnh, các nhà làm phim Hàn 
Quốc còn nổi tiếng mát tay với chủ đề tâm lý tội 
phạm - hành động. Họ từng để lại ấn tượng sâu đậm 
trong lòng người xem qua nhiều tác phẩm điện ảnh 
chất lượng như New World (2013), Veteran 
(2015), The merciless (2017), The gangster, the 
cop, the devil (2019)…

Và sắp tới đây, khán giả sẽ được thưởng thức Dòng 
máu đặc cảnh (tựa tiếng Anh: The Policeman's 
lineage), cái tên mới nhất thuộc thể loại này. Dựa 
trên cuốn tiểu thuyết Blood of the Policeman của 
nhà văn Nhật Bản Joh Sasaki, bộ phim đưa chúng 
ta theo chân chàng cảnh sát trẻ tuổi Choi Min Jae 
(Choi Woo Shik).

Vào ngày nọ, anh bất ngờ được cử sang đơn vị điều 
tra do Park Kang Yoon (Cho Jin Woong) đứng đầu. 
Nhờ mạng lưới “chỉ điểm” ở khắp nơi cùng thành 
tích bắt giữ tội phạm khó ai sánh kịp, ông ta là ngôi 
sao sáng của lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, ngoài 
việc hỗ trợ đàn anh phá án, Choi Min Jae còn nhận 
nhiệm vụ đặc biệt từ cấp trên.

Nhằm tiếp cận hồ sơ tuyệt mật về người cha đã mất, 
chàng lính mới đã đồng ý theo dõi vị thanh tra kia, 
tìm hiểu xem liệu ông ấy có đang giấu giếm điều gì 
khuất tất. Trong thời gian thu thập các chứng cứ 
lộng quyền, tham nhũng của Park Kang Yoon, anh 
dần phát hiện ra những sự thật phũ phàng phía sau 
cuộc chiến phòng chống tội phạm.

Qua trailer, ta nhận thấy Dòng máu đặc cảnh khai 
thác câu chuyện cặp đôi cảnh sát (buddy cop), một 
nhánh phụ của thể loại hành động vốn rất được 
khán giả ưa chuộng: hai nhân vật (cảnh sát) có cá 
tính, phong cách làm việc hoàn toàn trái ngược 
nhưng đành phải bắt tay hợp tác để giải quyết vụ 
án.

Nếu tân binh Choi là chàng thanh niên năng nổ, 
nhiệt huyết và thượng tôn pháp luật, thì đội trưởng 
Park lại điềm tĩnh lạnh lùng, luôn cẩn trọng từng 
đường đi nước bước. Để hoàn thành nhiệm vụ, ông 
sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc nghề nghiệp mà dùng 
mọi phương thức, bất kể chúng hợp pháp hay 
không.

Tuy lựa chọn mô típ quen thuộc, đạo diễn Lee Kyu 
Man vẫn tạo nên màu sắc riêng cho đứa con tinh 

xoay sở, qua mặt chính những đồng nghiệp cùng 
chiến tuyến nhằm lật tẩy tên cớm bẩn thực sự.

Với anh, niềm tin giờ đây trở thành một thứ xa xỉ, 
bởi cả cấp trên lẫn thanh tra Park đều đưa ra lý lẽ 
thuyết phục cho hành động của họ. Trong lúc đấy, 
tổ chức tội phạm mà tổ trọng án đối phó cũng đáng 
gờm không kém. Thuộc giới siêu giàu, chúng núp 
dưới vỏ bọc danh giá, đồng thời chẳng ngại vung 
tiền hòng che đậy dấu vết.

Cộng thêm tiết tấu dồn dập dứt khoát, trailer Dòng 
máu đặc cảnh hứa hẹn mang đến màn đấu trí cân 
não, ẩn chứa nhiều pha bẻ lái (twist) khó lường 
không chỉ giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm 
tội phạm, mà còn giữa tay thanh tra lão luyện Park 
Kang Yoon và hậu bối Choi Min Jae.

Bỏ túi kha khá giải thưởng cao quý như Rồng 
Xanh, Baeksang hay Ngôi sao APAN… Cho Jin 
Woong là gương mặt thân quen đối với những ai 
yêu điện ảnh lẫn truyền hình Hàn Quốc. Đặc biệt, 
vì thường xuyên sắm vai cảnh sát, thám tử (A hard 
day - 2014, Believer - 2018, series Signal - 2016), 
người xem đã đặt cho anh biệt danh “cảnh sát quốc 
dân”. Thế nên, màn hóa thân thành tay thanh tra 
máu lạnh họ Park tại Dòng máu đặc cảnh sẽ không 
làm khó nổi ngôi sao này.

Trước khi đảm nhận “gã gia sư dỏm” trong kiệt tác 
Parasite (2019), Choi Woo Shik từng gây tiếng 
vang lớn khi đóng chính trong phim điện ảnh Set 
me Free (2014). Vai diễn xuất sắc ấy giúp anh 
mang về 7 giải thưởng lớn, bao gồm cả Rồng Xanh. 
Ngoài ra, nam tài tử cũng góp mặt ở nhiều bom tấn 
đình đám khác như Train to Busan, Okja (2017), 
The witch: Part 1. The Subversion (2018), The 
divine fury (2019)...

Ở đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Kyu Man, 
anh được kỳ vọng sẽ đổi mới bản thân qua nhân vật 
Choi Min Jae, chàng cảnh sát trẻ sở hữu diễn biến 
tâm lý phức tạp. Luôn bị đặt vào lằn ranh thiện ác 
mong manh, liệu anh có giữ vững tinh thần hay 
cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp, làm ngơ trước 
cái xấu?

                                                                  Vũ Liên

Vương Phi gây choáng bởi phí 
quảng cáo cao ngất ngưởng, 
chỉ đổi lấy 1 chữ ký?

Vương Phi là một trong những nghệ sĩ có 
tầm ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Hoa 
ngữ. Các buổi biểu diễn của “thiên hậu” 

luôn bán hết vé, thậm chí còn bị đội lên gấp 4-5 lần 
trên thị trường chợ đen.

Giờ đây Vương Phi đang bước vào giai đoạn “nghỉ 
hưu”, ít xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng dù 
thế nào đi chăng nữa thì địa vị “chị cả” trong giới 
âm nhạc của cô vẫn rất ổn định, giá trị thương mại 
cũng rất cao.

Mới đây, một thương hiệu quần áo đã thông báo 

tiếp tục gia hạn hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ. 
Theo tiết lộ, để có được chữ ký của cô trong hợp 
đồng, thương hiệu này đã phải bỏ ra 30 triệu NDT  
để gia hạn với Vương Phi. Được biết, doanh số bán 
hàng của thương hiệu này đã tăng nhiều lần sau khi 
mời Vương Phi, điều này cho thấy sức hút của một 
ngôi sao hạng A. Ước tính một năm, cô thu về được 
60 triệu NDT nhờ vào việc làm đại diện hình ảnh 
cho các thương hiệu.

Trước đó, nhiều nhà sản xuất hé lộ phí mời Vương 
Phi tham gia chương trình tạp kỹ nằm trong top 
nghệ sĩ cao nhất, song cô rất ít khi đồng ý. Lần hiếm 
hoi cô tham gia gameshow là chương trình Thành 
Phố Hoan Lạc. Một nguồn tin cho hay, mức phí để 
“thiên hậu” xuất hiện có giá cao ngất ngưỡng lên 
tới 100 triệu NDT. Nguồn tin khác lại tiết lộ, thù 
lao đề nghị của cô nhẹ nhàng với con số 80 triệu 
NDT.

Vương Phi hiện vẫn đang hẹn hò với Tạ Đình 
Phong, song cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau. Theo 
tiết lộ khoảng đầu tháng 2, tài tử họ Tạ đã về Hong 
Kong đóng phim nên hai người ít có cơ hội gặp gỡ. 
Tuy nhiên truyền thông Hong Kong khẳng định 
tình cảm của Phong - Phi vẫn đang tốt đẹp.

Ở tuổi 52, Vương Phi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, 
ít xuất hiện trước truyền thông, từ chối nhiều cuộc 
phỏng vấn. Nhưng sức hút của “thiên hậu” với 
công chúng chưa bao giờ giảm sút.

Nhắc đến Vương Phi, người hâm mộ sẽ nhớ ngay 
đến một giọng ca nhạc nhẹ sắc sảo, cá tính và có 
sức ảnh hưởng không nhỏ đến nền âm nhạc Hoa 
ngữ hiện đại. Đặc biệt, ca khúc Người con gái dễ 
tổn thương, ca khúc đã có phiên bản tiếng Việt với 
tên gọi Người tình mùa đông, đã trở thành bản tình 
ca được yêu thích nhất những năm 90 tại châu Á.

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

Những thành công trong sự nghiệp giúp Vương Phi 
trở thành một trong những phụ nữ giàu có, quyền 
lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ 
hương cảng những năm 90 và 2000. Tờ Q Daily 
từng bình luận: “Vương Phi đáp ứng mọi tiêu chí 
của người phụ nữ trong mơ. Đó là cá tính, mạnh 
mẽ, phóng khoáng, văn chương, thành đạt và giàu 

có. Cô chính là mô hình thu nhỏ của cuộc sống lý 
tưởng trong xã hội ngày nay”.

Nhiều năm qua, dẫu đã rời xa hào quang của làng 
giải trí, Vương Phi vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền 
nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour 
diễn hiếm hoi nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ với 
công chúng. Bên cạnh đó, cuộc sống cá nhân như 
một bộ phim tâm lý tình cảm thú vị và bất ngờ của 
“thiên hậu” cũng góp phần kích thích sự tò mò của 
công chúng với Vương Phi.

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

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

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

                                                               Minh Hạo

(G) I-DLE xác nhận ngày trở lại 
với đội hình mới

Cube đã tung teaser thông báo về sự trở lại 
của (G) I-DLE trên kênh SNS chính thức. 
Teaser gây ấn tượng với cụm từ 'Tôi không 

bao giờ chết' đồng thời thông báo ngày trở lại 
'14/3'.

Đây là album đánh dấu sự trở lại của (G) I-DLE 
sau khoảng 1 năm 2 tháng kể từ khi phát hành mini-
album thứ tư 'I burn'. 

Hơn hết, đây là album đầu tiên được phát hành với 
5 thành viên sau khi Soojin, người bị vướng vào 
nghi án bạo lực học đường, đã rút khỏi nhóm vào 
tháng 8 năm ngoái.

                                                                    An Chi
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“Bom sex” Cao Hải Ninh bị 'bay 
màu' khỏi TVB, dự án mới cũng 
bị thay thế?

Là một trong dàn diễn viên mới được đánh 
giá cao về nhan sắc, sự gợi cảm cũng như 
diễn xuất nhưng có lẽ Cao Hải Ninh lại 

không may mắn được nhà đài lăng xê như những 
cái tên khác.

Không còn là mỹ nhân chỉ được biết đến với những 
cảnh khoe thân trên màn ảnh, Cao Hải Ninh dần trở 
thành nữ diễn viên được TVB xem trọng và tích 
cực “lăng xê” trong vài năm trở lại đây. Cô liên tục 
được giao vào các vai nữ chính trong các bộ phim 
như Mê võng, Sát thủ, Phản hắc lộ nhân giáp, Đặc 
công C9, Bảy công chúa,… và bộ phim chưa lên 
sóng Đồng thời ái thượng nhĩ.

Vào năm 2021, Cao Hải Ninh được đề cử tranh giải 
Thị hậu tại Lễ trao giải thường niên của TVB và là 
cái tên sáng giá, được kỳ vọng nhất của lễ trao giải. 
Cũng nhiều nguồn tin cho rằng TVB muốn dùng 
danh hiệu này để “dụ” Cao Hải Ninh ký tiếp hợp 
đồng với công ty. Tuy nhiên cuối cùng cô không 
được xướng tên ở cả hạng mục chính lẫn phụ. 
Nhiều người cho rằng điều này khiến nghệ sĩ trẻ 
chán nản vì không được công nhận xứng đáng sau 
nhiều năm nỗ lực.

Dù đã cống hiến cho TVB trong hành trình dài, 
nhưng mãi không được coi trọng, không được đền 
đáp thì nhiều người hâm mộ tin rằng sao nữ 35 tuổi 
đang muốn rời nhà đài xứ Cảng thơm để tập trung 
phát triển tại đại lục. Những đồn đoán này xuất 
phát từ việc mỹ nhân 35 tuổi ngày càng nổi tiếng ở 
thị trường tỷ dân trong khi tương lai của cô tại TVB 
không thực sự hứa hẹn.

Bởi, trong năm 2020, Cao Hải Ninh gây được tiếng 
vang lớn tại Trung Quốc khi đóng vai khách mời 
trong bộ phim truyền hình ăn khách 30 chưa phải là 
hết. Dù chỉ xuất hiện trong 9 phân cảnh nhưng 
người đẹp 8X nhận được nhiều lời khen ngợi từ 
khán giả đất nước tỷ dân với những khung hình 
khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh cùng 
diễn xuất nổi bật bên cạnh Giang Sơ Ảnh.

Sau thành công của tác phẩm, mỹ nhân TVB được 
săn đón nồng nhiệt, tên tuổi ngày một thăng hạng. 
Cô thường xuyên bay sang đại lục quay phim 
truyền hình, đóng quảng cáo, dự sự kiện, 

livestream bán hàng…

Theo On.cc, chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng hoạt 
động tại đây, người đẹp đã kiếm được khoản thù 
lao 7 con số. Đây được xem là khởi đầu hứa hẹn đối 
với một nghệ sĩ Hồng Kông tại đại lục. Nhiều 
người đoán rằng người đẹp sinh năm 1987 đang 
muốn nhân lúc tên tuổi còn “nóng” đẩy mạnh các 
hoạt động tại thị trường đắt giá này.

Trước những đồn đoán về chuyện rời TVB, Cao 
Hải Ninh trả lời truyền thông: “Hợp đồng vẫn chưa 
được thảo luận chính thức. Còn quá sớm để nói 
điều đó. Tuy nhiên, là một nghệ sĩ, đương nhiên tôi 
hy vọng mình có được sự tự do và nhiều cơ hội phát 
triển hơn. Tôi vẫn luôn làm việc tốt ở TVB và 
không suy nghĩ quá nhiều về điều đó”.

Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong mới đây đưa 
tin rằng do Cao Hải Ninh không gia hạn hợp đồng 
với TVB nên “bom sex TVB” đã bị cho “bay 
màu”.

Cụ thể, những năm trở lại đây, với sự thay đổi lớn 
từ nhà đài TVB khi thay đổi các ban lãnh đạo cấp 
trên, hướng phát triển của TVB đang dần dựa vào 
thị trường Đại lục. Trong khi đó, những lãnh đạo 
cấp cao của TVB hiện tại được cơ cấu vào như 
Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam.

Cũng chính sự thay đổi này, những tiểu sinh mới 
như Vương Hạo Tín, Trương Chấn Lãng và Cao 
Hải Ninh được đưa đến Đại lục để tham gia một số 
chương trình thực tế, phim ảnh.

Tuy nhiên, vì Cao Hải Ninh không muốn gia hạn 
hợp đồng với TVB, quyết tâm dứt áo ra đi nên 
TVB đã lên kế hoạch giao vai của Cao Hải Ninh 
trước đó lại cho Huỳnh Trí Văn. Truyền thông 
Hong Kong cũng cho biết Huỳnh Trí Văn hiện 
đang ở Hong Kong để quay bộ phim truyền hình 
mới, tuy nhiên cô đã được thông báo tạm thời rời 
Hong Kong về đại lục.

Thời gian gần đây, Huỳnh Trí Văn đang gấp rút 
quay những cảnh thuộc còn lại ở TVB, nếu suôn 
sẻ, cô sẽ gia nhập vào đoàn phim Đại lục vào giữa 
tháng sau.

Trước thông tin này, phóng viên đã phỏng vấn Cao 
Hải Ninh qua điện thoại, và cô ấy nói rằng cô ấy 
không biết gì cả, nhưng cô ấy tin rằng mọi thứ sẽ là 
sự sắp xếp tốt nhất. Còn Huỳnh Trí Văn nói rằng đó 
là do công ty sắp xếp, theo như vậy thì cô ấy có thực 
sự đi đóng phim ở Đại lục không?

                                                                 Tuệ Lâm

'Dòng máu đặc cảnh' tung 
trailer cuốn hút, giới thiệu câu 
chuyện bộ đôi cảnh sát tuy 
quen mà lạ 

Dẫu xoay quanh đề tài hình sự - tâm lý tội 
phạm quen thuộc, trailer Dòng máu đặc 
cảnh vẫn cho thấy tác phẩm có điểm nhấn 

riêng về mặt nội dung, đồng thời quy tụ dàn diễn 

viên thực lực và tên tuổi.

Bên cạnh sở trường tình cảm lãng mạn, chính kịch 
hoặc xác sống đầy ám ảnh, các nhà làm phim Hàn 
Quốc còn nổi tiếng mát tay với chủ đề tâm lý tội 
phạm - hành động. Họ từng để lại ấn tượng sâu đậm 
trong lòng người xem qua nhiều tác phẩm điện ảnh 
chất lượng như New World (2013), Veteran 
(2015), The merciless (2017), The gangster, the 
cop, the devil (2019)…

Và sắp tới đây, khán giả sẽ được thưởng thức Dòng 
máu đặc cảnh (tựa tiếng Anh: The Policeman's 
lineage), cái tên mới nhất thuộc thể loại này. Dựa 
trên cuốn tiểu thuyết Blood of the Policeman của 
nhà văn Nhật Bản Joh Sasaki, bộ phim đưa chúng 
ta theo chân chàng cảnh sát trẻ tuổi Choi Min Jae 
(Choi Woo Shik).

Vào ngày nọ, anh bất ngờ được cử sang đơn vị điều 
tra do Park Kang Yoon (Cho Jin Woong) đứng đầu. 
Nhờ mạng lưới “chỉ điểm” ở khắp nơi cùng thành 
tích bắt giữ tội phạm khó ai sánh kịp, ông ta là ngôi 
sao sáng của lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, ngoài 
việc hỗ trợ đàn anh phá án, Choi Min Jae còn nhận 
nhiệm vụ đặc biệt từ cấp trên.

Nhằm tiếp cận hồ sơ tuyệt mật về người cha đã mất, 
chàng lính mới đã đồng ý theo dõi vị thanh tra kia, 
tìm hiểu xem liệu ông ấy có đang giấu giếm điều gì 
khuất tất. Trong thời gian thu thập các chứng cứ 
lộng quyền, tham nhũng của Park Kang Yoon, anh 
dần phát hiện ra những sự thật phũ phàng phía sau 
cuộc chiến phòng chống tội phạm.

Qua trailer, ta nhận thấy Dòng máu đặc cảnh khai 
thác câu chuyện cặp đôi cảnh sát (buddy cop), một 
nhánh phụ của thể loại hành động vốn rất được 
khán giả ưa chuộng: hai nhân vật (cảnh sát) có cá 
tính, phong cách làm việc hoàn toàn trái ngược 
nhưng đành phải bắt tay hợp tác để giải quyết vụ 
án.

Nếu tân binh Choi là chàng thanh niên năng nổ, 
nhiệt huyết và thượng tôn pháp luật, thì đội trưởng 
Park lại điềm tĩnh lạnh lùng, luôn cẩn trọng từng 
đường đi nước bước. Để hoàn thành nhiệm vụ, ông 
sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc nghề nghiệp mà dùng 
mọi phương thức, bất kể chúng hợp pháp hay 
không.

Tuy lựa chọn mô típ quen thuộc, đạo diễn Lee Kyu 
Man vẫn tạo nên màu sắc riêng cho đứa con tinh 

xoay sở, qua mặt chính những đồng nghiệp cùng 
chiến tuyến nhằm lật tẩy tên cớm bẩn thực sự.

Với anh, niềm tin giờ đây trở thành một thứ xa xỉ, 
bởi cả cấp trên lẫn thanh tra Park đều đưa ra lý lẽ 
thuyết phục cho hành động của họ. Trong lúc đấy, 
tổ chức tội phạm mà tổ trọng án đối phó cũng đáng 
gờm không kém. Thuộc giới siêu giàu, chúng núp 
dưới vỏ bọc danh giá, đồng thời chẳng ngại vung 
tiền hòng che đậy dấu vết.

Cộng thêm tiết tấu dồn dập dứt khoát, trailer Dòng 
máu đặc cảnh hứa hẹn mang đến màn đấu trí cân 
não, ẩn chứa nhiều pha bẻ lái (twist) khó lường 
không chỉ giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm 
tội phạm, mà còn giữa tay thanh tra lão luyện Park 
Kang Yoon và hậu bối Choi Min Jae.

Bỏ túi kha khá giải thưởng cao quý như Rồng 
Xanh, Baeksang hay Ngôi sao APAN… Cho Jin 
Woong là gương mặt thân quen đối với những ai 
yêu điện ảnh lẫn truyền hình Hàn Quốc. Đặc biệt, 
vì thường xuyên sắm vai cảnh sát, thám tử (A hard 
day - 2014, Believer - 2018, series Signal - 2016), 
người xem đã đặt cho anh biệt danh “cảnh sát quốc 
dân”. Thế nên, màn hóa thân thành tay thanh tra 
máu lạnh họ Park tại Dòng máu đặc cảnh sẽ không 
làm khó nổi ngôi sao này.

Trước khi đảm nhận “gã gia sư dỏm” trong kiệt tác 
Parasite (2019), Choi Woo Shik từng gây tiếng 
vang lớn khi đóng chính trong phim điện ảnh Set 
me Free (2014). Vai diễn xuất sắc ấy giúp anh 
mang về 7 giải thưởng lớn, bao gồm cả Rồng Xanh. 
Ngoài ra, nam tài tử cũng góp mặt ở nhiều bom tấn 
đình đám khác như Train to Busan, Okja (2017), 
The witch: Part 1. The Subversion (2018), The 
divine fury (2019)...

Ở đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Kyu Man, 
anh được kỳ vọng sẽ đổi mới bản thân qua nhân vật 
Choi Min Jae, chàng cảnh sát trẻ sở hữu diễn biến 
tâm lý phức tạp. Luôn bị đặt vào lằn ranh thiện ác 
mong manh, liệu anh có giữ vững tinh thần hay 
cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp, làm ngơ trước 
cái xấu?

                                                                  Vũ Liên

Vương Phi gây choáng bởi phí 
quảng cáo cao ngất ngưởng, 
chỉ đổi lấy 1 chữ ký?

Vương Phi là một trong những nghệ sĩ có 
tầm ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Hoa 
ngữ. Các buổi biểu diễn của “thiên hậu” 

luôn bán hết vé, thậm chí còn bị đội lên gấp 4-5 lần 
trên thị trường chợ đen.

Giờ đây Vương Phi đang bước vào giai đoạn “nghỉ 
hưu”, ít xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng dù 
thế nào đi chăng nữa thì địa vị “chị cả” trong giới 
âm nhạc của cô vẫn rất ổn định, giá trị thương mại 
cũng rất cao.

Mới đây, một thương hiệu quần áo đã thông báo 

tiếp tục gia hạn hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ. 
Theo tiết lộ, để có được chữ ký của cô trong hợp 
đồng, thương hiệu này đã phải bỏ ra 30 triệu NDT  
để gia hạn với Vương Phi. Được biết, doanh số bán 
hàng của thương hiệu này đã tăng nhiều lần sau khi 
mời Vương Phi, điều này cho thấy sức hút của một 
ngôi sao hạng A. Ước tính một năm, cô thu về được 
60 triệu NDT nhờ vào việc làm đại diện hình ảnh 
cho các thương hiệu.

Trước đó, nhiều nhà sản xuất hé lộ phí mời Vương 
Phi tham gia chương trình tạp kỹ nằm trong top 
nghệ sĩ cao nhất, song cô rất ít khi đồng ý. Lần hiếm 
hoi cô tham gia gameshow là chương trình Thành 
Phố Hoan Lạc. Một nguồn tin cho hay, mức phí để 
“thiên hậu” xuất hiện có giá cao ngất ngưỡng lên 
tới 100 triệu NDT. Nguồn tin khác lại tiết lộ, thù 
lao đề nghị của cô nhẹ nhàng với con số 80 triệu 
NDT.

Vương Phi hiện vẫn đang hẹn hò với Tạ Đình 
Phong, song cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau. Theo 
tiết lộ khoảng đầu tháng 2, tài tử họ Tạ đã về Hong 
Kong đóng phim nên hai người ít có cơ hội gặp gỡ. 
Tuy nhiên truyền thông Hong Kong khẳng định 
tình cảm của Phong - Phi vẫn đang tốt đẹp.

Ở tuổi 52, Vương Phi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, 
ít xuất hiện trước truyền thông, từ chối nhiều cuộc 
phỏng vấn. Nhưng sức hút của “thiên hậu” với 
công chúng chưa bao giờ giảm sút.

Nhắc đến Vương Phi, người hâm mộ sẽ nhớ ngay 
đến một giọng ca nhạc nhẹ sắc sảo, cá tính và có 
sức ảnh hưởng không nhỏ đến nền âm nhạc Hoa 
ngữ hiện đại. Đặc biệt, ca khúc Người con gái dễ 
tổn thương, ca khúc đã có phiên bản tiếng Việt với 
tên gọi Người tình mùa đông, đã trở thành bản tình 
ca được yêu thích nhất những năm 90 tại châu Á.

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

Những thành công trong sự nghiệp giúp Vương Phi 
trở thành một trong những phụ nữ giàu có, quyền 
lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ 
hương cảng những năm 90 và 2000. Tờ Q Daily 
từng bình luận: “Vương Phi đáp ứng mọi tiêu chí 
của người phụ nữ trong mơ. Đó là cá tính, mạnh 
mẽ, phóng khoáng, văn chương, thành đạt và giàu 

có. Cô chính là mô hình thu nhỏ của cuộc sống lý 
tưởng trong xã hội ngày nay”.

Nhiều năm qua, dẫu đã rời xa hào quang của làng 
giải trí, Vương Phi vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền 
nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour 
diễn hiếm hoi nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ với 
công chúng. Bên cạnh đó, cuộc sống cá nhân như 
một bộ phim tâm lý tình cảm thú vị và bất ngờ của 
“thiên hậu” cũng góp phần kích thích sự tò mò của 
công chúng với Vương Phi.

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

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

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

                                                               Minh Hạo

(G) I-DLE xác nhận ngày trở lại 
với đội hình mới

Cube đã tung teaser thông báo về sự trở lại 
của (G) I-DLE trên kênh SNS chính thức. 
Teaser gây ấn tượng với cụm từ 'Tôi không 

bao giờ chết' đồng thời thông báo ngày trở lại 
'14/3'.

Đây là album đánh dấu sự trở lại của (G) I-DLE 
sau khoảng 1 năm 2 tháng kể từ khi phát hành mini-
album thứ tư 'I burn'. 

Hơn hết, đây là album đầu tiên được phát hành với 
5 thành viên sau khi Soojin, người bị vướng vào 
nghi án bạo lực học đường, đã rút khỏi nhóm vào 
tháng 8 năm ngoái.

                                                                    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

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

W
ilc

re
st

Beechnut

Bissonet

Bellaire

B
eltw

ay  8

U
S
-5

9

X
In New Viet Hoa 

Supermarket area

N

E

S

W

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

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

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

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

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

Dịch Dương Thiên Tỉ: Thành 
viên mờ nhạt nhất TFBOYS giờ 
ra sao?

Theo thông tin mình tìm hiểu được thì Dịch 
Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000, từ bé đã 
được gia đình bồi dưỡng tài năng nghệ 

thuật, thông thạo nhiều loại vũ đạo. Năm 2005, 
Thiên Tỉ chính thức bước chân vào làng giải trí với 
thân phận ngôi sao nhí, tham gia nhiều show truyền 
hình và khiến khán giả phải trầm trồ khi thể hiện 
khả năng hát, nhảy.

Đến năm 2013, sự nghiệp của Dịch Dương Thiên 
Tỉ có bước ngoặt lớn khi ra mắt với vai trò thành 
viên nhóm nhạc TFBOYS cùng với Vương 
Nguyên, Vương Tuấn Khải. Với tài năng nổi trội, 
TFBOYS nhanh chóng trở thành nhóm nhạc thanh 
thiếu niên hot nhất Cbiz lúc bấy giờ, được người 
người, nhà nhà yêu mến.

Tuy nhiên, so với 2 “mẩu” khác của TFBOYS thì 
Dịch Dương Thiên Tỉ có phần kém nổi tiếng hơn vì 
ngoại hình không mấy thu hút, lại thêm tính cách 
hướng nội, rụt rè. Mình nhớ là thuở ấy, trong những 
buổi fanmeeting, chàng trai sinh năm 2000 này 
thường ít được chú ý hơn so với 2 thành viên khác. 
Khi tham gia show truyền hình cùng nhóm, Dịch 
Dương Thiên Tỉ cũng không có nhiều màn ảnh cho 
lắm. Thậm chí, từng có không ít cư dân mạng yêu 
cầu Thiên Tỉ rời khỏi nhóm để khỏi “kéo chân sau” 
những thành viên khác là đủ biết rồi đó!

Đối mặt với tình trạng như vậy, Dịch Dương Thiên 
Tỉ đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba, dốc lòng dốc sức luyện 
tập ca hát, khiêu vũ và dùng tài năng để chinh phục 
khán giả. Góp mặt trong show truyền hình Đây 
Chính Là Nhảy Đường Phố, mỹ nam này khiến 
những dancer chuyên nghiệp cũng phải trầm trồ 
khen ngợi không thôi. Nhờ sự thành công của 
chương trình, Dịch Dương Thiên Tỉ thu về lượng 
lớn người hâm mộ và có bước tiến lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp.

Không chỉ gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực 
âm nhạc, Dịch Dương Thiên Tỉ còn thử lấn sân 
sang mảng phim ảnh. Dù không được đào tạo bài 
bản về diễn xuất nhưng nhờ sự tích cực học hỏi, 
không ngại khó, ngại khổ, chàng trai này được các 
đàn anh, đàn chị khen ngợi, đồng thời cũng nhận 
được nhiều cơ hội tốt để bật lên.

Theo giang hồ đồn thổi thì Dịch Dương Thiên Tỉ 
vốn không phải sự lựa chọn đầu tiên cho vai nam 
chính trong Em Của Thời Niên Thiếu. Bản thân 
đạo diễn cũng từng lo ngại rằng với gương mặt non 
nớt như vậy, cậu khó mà “cân” được nhân vật phức 
tạp trên màn ảnh. Tuy nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ 
đã dùng sự nỗ lực của mình để thuyết phục đạo diễn 
đó nha!

Kết quả thì các bạn cũng biết rồi đó, công sức của 
Dịch Dương Thiên Tỉ đã được đáp đền xứng đáng. 
Bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu đạt được mức 
doanh thu cực khủng và tài tử 10X cũng ẵm về 
chiếc cúp Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim 
Tượng. Khi nghe biên kịch Em Của Thời Niên 
Thiếu đánh giá: “Cậu là một diễn viên thực thụ chứ 
không chỉ là một idol”, Dịch Dương Thiên Tỉ đã 
bật khóc vì xúc động đấy cả nhà ạ!

Sau thành công này, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh 
chóng trở thành cái tên được các đạo diễn hết mực 
săn đón. Mỹ nam 10X liên tục góp mặt trong những 
bộ phim xịn sò như Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ 
Màu Đỏ, Trường Tân Hồ, Kỳ Tích: Đứa Nhỏ 
Ngốc...

Đặc biệt, sau dịp Tết Âm lịch 2022, Dịch Dương 
Thiên Tỉ chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các ngôi 
sao có tổng doanh thu phòng vé (chỉ tính phim 
đóng vai chính) đạt ngưỡng 10 tỷ tệ đó nha! Tính 
tới thời điểm hiện tại, thành viên TFBOYS là nghệ 
sĩ 10X duy nhất của showbiz Hoa ngữ làm được 
điều này. Đồng thời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là 
diễn viên duy nhất cứ đóng chính là phim đều đạt 
doanh thu trên 1 tỷ tệ. Nghe thôi đã thấy nể đúng 
không nào?

À, mình bổ sung thêm ít thông tin, Dịch Dương 
Thiên Tỉ là cái tên đứng đầu danh sách 100 người 
nổi tiếng Trung Quốc trong 2 năm liên tiếp 2020 và 
2021 do Forbes bình chọn nhé! Chàng trai này là 
một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao 
nhất Cbiz hiện nay và là số ít “đỉnh lưu” được công 
nhận tài năng đấy các bạn ạ!

Chẳng phải tự nhiên mà Dịch Dương Thiên Tỉ có 
thể “nghịch tập” thành công, từ “người trong suốt” 
của nhóm nhạc trở thành “ông hoàng phòng vé trẻ 
tuổi nhất” Cbiz như hiện nay. Đó là kết quả của sự 
nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. 
Như chính chàng trai này từng nói thì: “Làm gì có 
chuyện một đêm thành danh, đều là tôi luyện mãi 
mới thành thép mà thôi”. Cậu thực xứng đáng là 
thần tượng của mình mà.

                                                                 Tuệ Lâm

Kim Min Jung tranh chấp hợp 
đồng với công ty cũ

Kim Min Jung cho biết công ty WIP không 
hoàn thành trách nhiệm theo điều khoản 
đã ký với cô. Hai bên xảy ra xung đột và 

Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc phải vào cuộc.

Ngày 3/3, tờ JTBC đưa tin Hiệp hội Quản lý Giải 

trí Hàn Quốc kết luận nữ diễn viên Kim Min Jung 
phải chịu trách nhiệm về việc tranh chấp hợp đồng 
độc quyền giữa cô với công ty cũ WIP.

Một đại diện của Ủy ban Khen thưởng và Trừng 
phạt thuộc Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc cho 
biết: “Sau quá trình xem xét vụ việc giữa WIP và 
Kim Min Jung về vấn đề vi phạm hợp đồng độc 
quyền cũng như các khoản chưa được thanh toán, 
chúng tôi có cơ sở để tin rằng tranh chấp xảy ra do 
Kim Min Jung không hợp tác trong việc dàn xếp và 
phân phối công việc”.

Kim Min Jung đã ký hợp đồng độc quyền kéo dài 2 
năm với WIP vào tháng 3/2019. Hợp đồng giữa hai 
bên hết hạn vào tháng 3/2021. Vào tháng 8/2021, 
Kim Min Jung tuyên bố cô không nhận được thu 
nhập và sao kê tài khoản một cách hợp lệ từ công ty 
cũ.

Nữ diễn viên cho biết: “WIP đã không hoàn thành 
nghĩa vụ của họ với tư cách một công ty quản lý 
trong thời gian chúng tôi ký kết hợp đồng độc 
quyền. Do đó, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc 
cùng nhau dù đã đàm phán việc gia hạn hợp đồng. 
Sau khi hết thời hạn hợp đồng, tôi đã gửi cho họ 
bằng chứng và các tài liệu liên quan”.

Khi đó, WIP phủ nhận cáo buộc của Kim Min 
Jung. Điều đó dẫn đến cuộc xung đột giữa hai bên 
và Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc phải vào 
cuộc.

WIP là một thành viên của Hiệp hội Quản lý Giải 
trí Hàn Quốc. Do đó, có những ý kiến lo ngại hiệp 
hội sẽ giải quyết vụ việc theo hướng có lợi cho WIP 
và không đưa ra kết luận khách quan. Nói về vấn đề 
trên, Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc tuyên bố 
đã gửi tài liệu cho Liên đoàn các ngành văn hóa và 
nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc để xem xét vấn đề 
này.

Kim Min Jung sinh năm 1982, là một trong những 
diễn viên nữ được yêu thích tại Hàn Quốc. Năm 
2021, cô gây tiếng vang khi đảm nhận vai nữ chính 
trong phim The Devil Judge. Trước đó, cô tham gia 
nhiều phim như Land Of Wind, The Thorn Bird, 
The Scam, Forbidden Quest…

                                                                    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.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Thành 
viên mờ nhạt nhất TFBOYS giờ 
ra sao?

Theo thông tin mình tìm hiểu được thì Dịch 
Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000, từ bé đã 
được gia đình bồi dưỡng tài năng nghệ 

thuật, thông thạo nhiều loại vũ đạo. Năm 2005, 
Thiên Tỉ chính thức bước chân vào làng giải trí với 
thân phận ngôi sao nhí, tham gia nhiều show truyền 
hình và khiến khán giả phải trầm trồ khi thể hiện 
khả năng hát, nhảy.

Đến năm 2013, sự nghiệp của Dịch Dương Thiên 
Tỉ có bước ngoặt lớn khi ra mắt với vai trò thành 
viên nhóm nhạc TFBOYS cùng với Vương 
Nguyên, Vương Tuấn Khải. Với tài năng nổi trội, 
TFBOYS nhanh chóng trở thành nhóm nhạc thanh 
thiếu niên hot nhất Cbiz lúc bấy giờ, được người 
người, nhà nhà yêu mến.

Tuy nhiên, so với 2 “mẩu” khác của TFBOYS thì 
Dịch Dương Thiên Tỉ có phần kém nổi tiếng hơn vì 
ngoại hình không mấy thu hút, lại thêm tính cách 
hướng nội, rụt rè. Mình nhớ là thuở ấy, trong những 
buổi fanmeeting, chàng trai sinh năm 2000 này 
thường ít được chú ý hơn so với 2 thành viên khác. 
Khi tham gia show truyền hình cùng nhóm, Dịch 
Dương Thiên Tỉ cũng không có nhiều màn ảnh cho 
lắm. Thậm chí, từng có không ít cư dân mạng yêu 
cầu Thiên Tỉ rời khỏi nhóm để khỏi “kéo chân sau” 
những thành viên khác là đủ biết rồi đó!

Đối mặt với tình trạng như vậy, Dịch Dương Thiên 
Tỉ đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba, dốc lòng dốc sức luyện 
tập ca hát, khiêu vũ và dùng tài năng để chinh phục 
khán giả. Góp mặt trong show truyền hình Đây 
Chính Là Nhảy Đường Phố, mỹ nam này khiến 
những dancer chuyên nghiệp cũng phải trầm trồ 
khen ngợi không thôi. Nhờ sự thành công của 
chương trình, Dịch Dương Thiên Tỉ thu về lượng 
lớn người hâm mộ và có bước tiến lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp.

Không chỉ gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực 
âm nhạc, Dịch Dương Thiên Tỉ còn thử lấn sân 
sang mảng phim ảnh. Dù không được đào tạo bài 
bản về diễn xuất nhưng nhờ sự tích cực học hỏi, 
không ngại khó, ngại khổ, chàng trai này được các 
đàn anh, đàn chị khen ngợi, đồng thời cũng nhận 
được nhiều cơ hội tốt để bật lên.

Theo giang hồ đồn thổi thì Dịch Dương Thiên Tỉ 
vốn không phải sự lựa chọn đầu tiên cho vai nam 
chính trong Em Của Thời Niên Thiếu. Bản thân 
đạo diễn cũng từng lo ngại rằng với gương mặt non 
nớt như vậy, cậu khó mà “cân” được nhân vật phức 
tạp trên màn ảnh. Tuy nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ 
đã dùng sự nỗ lực của mình để thuyết phục đạo diễn 
đó nha!

Kết quả thì các bạn cũng biết rồi đó, công sức của 
Dịch Dương Thiên Tỉ đã được đáp đền xứng đáng. 
Bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu đạt được mức 
doanh thu cực khủng và tài tử 10X cũng ẵm về 
chiếc cúp Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim 
Tượng. Khi nghe biên kịch Em Của Thời Niên 
Thiếu đánh giá: “Cậu là một diễn viên thực thụ chứ 
không chỉ là một idol”, Dịch Dương Thiên Tỉ đã 
bật khóc vì xúc động đấy cả nhà ạ!

Sau thành công này, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh 
chóng trở thành cái tên được các đạo diễn hết mực 
săn đón. Mỹ nam 10X liên tục góp mặt trong những 
bộ phim xịn sò như Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ 
Màu Đỏ, Trường Tân Hồ, Kỳ Tích: Đứa Nhỏ 
Ngốc...

Đặc biệt, sau dịp Tết Âm lịch 2022, Dịch Dương 
Thiên Tỉ chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các ngôi 
sao có tổng doanh thu phòng vé (chỉ tính phim 
đóng vai chính) đạt ngưỡng 10 tỷ tệ đó nha! Tính 
tới thời điểm hiện tại, thành viên TFBOYS là nghệ 
sĩ 10X duy nhất của showbiz Hoa ngữ làm được 
điều này. Đồng thời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là 
diễn viên duy nhất cứ đóng chính là phim đều đạt 
doanh thu trên 1 tỷ tệ. Nghe thôi đã thấy nể đúng 
không nào?

À, mình bổ sung thêm ít thông tin, Dịch Dương 
Thiên Tỉ là cái tên đứng đầu danh sách 100 người 
nổi tiếng Trung Quốc trong 2 năm liên tiếp 2020 và 
2021 do Forbes bình chọn nhé! Chàng trai này là 
một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao 
nhất Cbiz hiện nay và là số ít “đỉnh lưu” được công 
nhận tài năng đấy các bạn ạ!

Chẳng phải tự nhiên mà Dịch Dương Thiên Tỉ có 
thể “nghịch tập” thành công, từ “người trong suốt” 
của nhóm nhạc trở thành “ông hoàng phòng vé trẻ 
tuổi nhất” Cbiz như hiện nay. Đó là kết quả của sự 
nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. 
Như chính chàng trai này từng nói thì: “Làm gì có 
chuyện một đêm thành danh, đều là tôi luyện mãi 
mới thành thép mà thôi”. Cậu thực xứng đáng là 
thần tượng của mình mà.

                                                                 Tuệ Lâm

Kim Min Jung tranh chấp hợp 
đồng với công ty cũ

Kim Min Jung cho biết công ty WIP không 
hoàn thành trách nhiệm theo điều khoản 
đã ký với cô. Hai bên xảy ra xung đột và 

Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc phải vào cuộc.

Ngày 3/3, tờ JTBC đưa tin Hiệp hội Quản lý Giải 

trí Hàn Quốc kết luận nữ diễn viên Kim Min Jung 
phải chịu trách nhiệm về việc tranh chấp hợp đồng 
độc quyền giữa cô với công ty cũ WIP.

Một đại diện của Ủy ban Khen thưởng và Trừng 
phạt thuộc Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc cho 
biết: “Sau quá trình xem xét vụ việc giữa WIP và 
Kim Min Jung về vấn đề vi phạm hợp đồng độc 
quyền cũng như các khoản chưa được thanh toán, 
chúng tôi có cơ sở để tin rằng tranh chấp xảy ra do 
Kim Min Jung không hợp tác trong việc dàn xếp và 
phân phối công việc”.

Kim Min Jung đã ký hợp đồng độc quyền kéo dài 2 
năm với WIP vào tháng 3/2019. Hợp đồng giữa hai 
bên hết hạn vào tháng 3/2021. Vào tháng 8/2021, 
Kim Min Jung tuyên bố cô không nhận được thu 
nhập và sao kê tài khoản một cách hợp lệ từ công ty 
cũ.

Nữ diễn viên cho biết: “WIP đã không hoàn thành 
nghĩa vụ của họ với tư cách một công ty quản lý 
trong thời gian chúng tôi ký kết hợp đồng độc 
quyền. Do đó, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc 
cùng nhau dù đã đàm phán việc gia hạn hợp đồng. 
Sau khi hết thời hạn hợp đồng, tôi đã gửi cho họ 
bằng chứng và các tài liệu liên quan”.

Khi đó, WIP phủ nhận cáo buộc của Kim Min 
Jung. Điều đó dẫn đến cuộc xung đột giữa hai bên 
và Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc phải vào 
cuộc.

WIP là một thành viên của Hiệp hội Quản lý Giải 
trí Hàn Quốc. Do đó, có những ý kiến lo ngại hiệp 
hội sẽ giải quyết vụ việc theo hướng có lợi cho WIP 
và không đưa ra kết luận khách quan. Nói về vấn đề 
trên, Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc tuyên bố 
đã gửi tài liệu cho Liên đoàn các ngành văn hóa và 
nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc để xem xét vấn đề 
này.

Kim Min Jung sinh năm 1982, là một trong những 
diễn viên nữ được yêu thích tại Hàn Quốc. Năm 
2021, cô gây tiếng vang khi đảm nhận vai nữ chính 
trong phim The Devil Judge. Trước đó, cô tham gia 
nhiều phim như Land Of Wind, The Thorn Bird, 
The Scam, Forbidden Quest…

                                                                    An Chi
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Bí mật vụ trộm 128 triệu ô đ
gây chấn ộng cả thế giới: đ
Chuyện tưởng không thể xảy ra 
nhưng chẳng có gì là không thể

Vụ trộm bảo tàng Green Vault tại 
Đức làm bốc hơi số cổ vật trị giá 
128 triệu USD đã từng khiến cả 

thế giới chấn động, đặc biệt vì cách những tên tội 
phạm ra tay.

Sau 9 nhát rìu bổ cực mạnh, lớp tủ kính của 
bảo tàng Green Vault thuộc thành phố Dresden 
(Đức) vỡ ra. Hai tên trộm đeo mặt nạ thò tay vào, 
khoắng lấy 21 món trang sức vô giá bằng kim 
cương bên trong rồi nhanh chóng biến mất.

Đó là chuyện xảy ra vào ngày 25/11/2019. 
Nó chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, và những 
món trang sức có giá trị bậc nhất thế giới - cả về lịch 
sử lẫn hiện kim - đã bốc hơi.

Vụ trộm chấn động thế giới
Ngày 28/1/2021, phiên tòa xét xử 6 người 

đàn ông liên quan đến vụ trộm trang sức lớn nhất 
lịch sử đã diễn ra tại Đức. Tuy nhiên, số phận của 
những món đồ bị trộm cho đến nay vẫn là điều bí 
ẩn. Vụ trộm đã trở thành sự kiện gây chấn động thế 
giới, khiến cảnh sát phải cực kỳ hao tâm tổn sức 
mới tìm ra được 6 nghi phạm - đều cùng thuộc một 
băng đảng, được cho là phải chịu trách nhiệm cho 
sự việc này.

Số trang sức được khảm bằng 4300 viên 
kim cương bị trộm từ bảo tàng Green Vault ước 
tính có giá trị khoảng 128 triệu USD. Tuy nhiên 
theo Marion Ackermann, giám đốc Sưu tập Nghệ 
thuật Dresden, giá trị thật của chúng là không thể 
đong đếm bằng tiền, dựa trên tính lịch sử và tầm 
quan trọng đối với nền văn hóa. Trong số đó có 
những món trang sức từ thập niên 1980 được khảm 
tới cả trăm viên kim cương.

Nhưng thứ khiến thế giới chú ý nằm ở cách 
vụ trộm diễn ra. Theo Roy Ramn, chuyên gia tư 
vấn an ninh tại New Scotland Yard (London, Anh), 
các vụ việc như vậy thực sự rất hiếm trong thế giới 
hiện đại.

“Kỹ thuật an ninh hiện đại đã phát triển rất 
mạnh qua nhiều năm qua, với hệ thống camera báo 
động và vô số công nghệ bảo mật. Vậy nên, rủi ro bị 
bắt quả tang hoặc bị phát hiện quá sớm là rất cao. 
Bạn sẽ cần các thông tin rất sâu bên trong, và một 

kế hoạch cực kỳ chi tiết.”
Theo các nhà điều tra, khoảng 6 tháng 

trước vụ trộm, đã có 1 kẻ khả nghi đến thành phố 
Magdeburg - nằm cách Dresden khoảng 200km để 
mua một chiếc xe cũ thuộc hãng Audi S6 - cũng là 
chiếc xe lũ trộm dùng để tẩu thoát. Cảnh sát cho 
biết chiếc xe này đã bị gỡ bỏ đăng ký, nhưng chúng 
thậm chí còn thay đổi màu sơn để xóa nguồn gốc kỹ 
hơn. 

“Điều này cho thấy chúng đã lên kế hoạch 
rất kỹ, về việc vụ trộm sẽ diễn ra như thế nào, về 
phản ứng của cảnh sát ra sao, và tính trước những 
cách cản chân cảnh sát để kéo dài thời gian”, - 
Ramm nhận xét.

“Nếu chiếc xe lọt vào mắt nhân chứng gần 
hiện trường và người này có thể tả lại được hình 
dáng của nó, cảnh sát sẽ mất thời gian truy tìm theo 
dấu vết ấy và khiến tình hình trở nên phức tạp hơn”.

Nhưng sự chuẩn bị của những tên trộm 
không chỉ dừng lại ở chiếc xe. Vài ngày trước vụ 
trộm, các chấn song cửa sổ nơi lũ trộm dùng để đột 
nhập đã bị cắt bỏ. Nhưng để tránh nghi ngờ, chúng 
đã dán tạm các chấn song lại như cũ bằng keo.

Khung cửa sổ này là một điểm mù - nó 
không xuất hiện trên camera an ninh, trong khi 
toàn bộ khu vực luôn rất tốt. Một báo động cảm 
biến chuyển động được gắn ở đó cũng không hoạt 
động. Theo Bộ Văn hóa Du lịch bang Saxon, bộ 
báo động đã bị vô hiệu hóa khoảng 1 ngày trước đó 
và đội an ninh đã không thể kích hoạt lại nó.

128 triệu đô bốc hơi trong 13 phút
4h50 phút sáng ngày 25/11/2019, lũ trộm 

ra tay.
Theo báo cáo điều tra, lũ trộm đã phóng 

hỏa tại một trạm điện gần Green Vault, khiến đèn 
đường bị ngắt và đưa cả khu vực chìm vào bóng tối. 
Đến 4h57, chúng tiến vào bảo tàng.

Dựa trên camera an ninh, có thể nói lũ trộm 
đã lên kế hoạch rất kỹ. Chúng lẻn vào tòa nhà bằng 
khung cửa sổ đã chuẩn bị trước, đến thẳng phòng 
chứa trang sức - nơi trưng bày những hiện vật quý 
giá nhất của bảo tàng. Chúng chỉ mất vài phút để 
vào trong, đập vỡ cửa kính, gom thứ cần lấy và tẩu 
thoát. Chỉ còn sót lại một vài món trang sức được 
cố định vào khung trưng bày.

Đáng chú ý là trước khi rời đi, lũ trộm còn 
dùng bình cứu hỏa phun khắp phòng để xóa dấu vết 
để lại.

“Dấu chân là thứ thường được dùng để xác 
định loại giày dùng khi gây án”, - Ramm nói tiếp. 
“Thông thường, những tên trộm sẽ rất cẩn thận với 
dấu vân tay, nhưng lại quên mất dấu giày. Nhìn 
chung, đó là dấu vết tương đối hữu dụng”.

Từ lúc đột nhập cho đến khi tẩu thoát bằng 
chiếc Audi, lũ trộm chỉ mất tổng cộng 13 phút - 
theo tư liệu từ camera an ninh. Chiếc xe bị bỏ lại ở 
một tầng hầm giữ xe cách đó 3 dặm, trong tình 
trạng bị đốt cháy hoàn toàn.

“Rất khó để sử dụng một phương tiện mà 
không lưu lại dấu vết ADN”, - Ramm cho biết. “Đã 
có rất nhiều sự vụ trên thế giới chỉ cần một dấu 
ADN nhỏ là đủ để biết danh tính người dùng chiếc 

xe đó. Vậy nên đốt xe là để hủy dấu vết ADN”.
Kế hoạch được lên rất kỹ lưỡng
Cảnh sát thành lập chiến dịch Operation 

Epaulette ngay sau khi nhận được tin báo khẩn cấp 
từ nhân viên an ninh, ở thời điểm lũ trộm vẫn còn 
đang ở trong tòa nhà. Đáng chú ý, có 2 nhân viên an 
ninh đã trông thấy lũ trộm đột nhập trên camera 
nhưng không làm gì để ngăn chặn. Quyết định này 
sau đó bị cảnh sát đặt dấu hỏi, nhưng Ackerman 
cho biết họ đã làm đúng quy tắc an toàn của bảo 
tàng.

Sau khi nhìn vào sự việc, Ramm nhận xét 
điều đầu tiên cần làm là phải điều tra chính bản thân 
bảo tàng.

“Cách duy nhất để chuyện này xảy ra là lũ 
trộm phải có thông tin nội bộ”, - ông giải thích. 
“Bạn phải biết nhiều thông tin, chẳng hạn như 
phòng có cảm biến laser hay không, hoặc sẽ không 
có cảm biến chuyển động nào. Nói chung cách 
chúng hành động rất rủi ro nếu thực sự không biết 
gì”.

“Chỉ có thể giải thích là chúng đã nghiên 
cứu rất kỹ tòa nhà này”.

Tháng 3/2020, văn phòng công tố bang 
Saxony cho biết họ đã tiến hành điều tra 4 nhân 
viên an ninh tại bảo tàng, và cuộc điều tra vẫn đang 
diễn ra cho đến thời điểm hiện tại. Người phát ngôn 
của văn phòng cho biết đã có khiếu nại chống lại 2 
nhân viên an ninh vì “không có hành động phù hợp 
để ngăn chặn vụ trộm”, và khiến cả 2 bị đưa vào 
điều tra.

Trong đó, 1 người bị tình nghi đã giao tài 
liệu về hệ thống an ninh trong bảo tàng cho lũ trộm 
và bị bắt sau sự việc 4 ngày. Ngoài ra, có một nhân 
viên an ninh khác bị đưa vào tầm ngắm vì “xuất 
hiện bằng chứng phá hoại hệ thống báo động được 
cho là có liên quan đến vụ trộm”.

Tháng 9/2020, cảnh sát cho biết họ nhận 
được hàng trăm manh mối và đã tiến hành lục soát 
vài khu nhà bị tình nghi ở Berlin. Ngoài ra, họ tìm 
thấy đầu mối khác liên quan đến chiếc xe bị phóng 
hỏa - bao gồm nơi nó được sơn lại, cùng một tấm 
ảnh được cho là của nghi phạm vụ án.

Ngày 17/11/2020, gần 1 năm sau vụ trộm 
chấn động, cảnh sát thực hiện chiến dịch đặc biệt 
tại Berlin, huy động đội đặc nhiệm cùng hơn 1600 
sĩ quan trên khắp nước Đức. Họ nhắm vào 5 thành 
viên của Remmo Clan - một trong những băng 
đảng tội phạm quyền lực nhất nước Đức, hoạt động 
chủ yếu ở Berlin. 

Theo Ralph Ghadban, chuyên gia khoa học 
chính trị và tội phạm tại Đức, cách vụ trộm diễn ra 
có thể cho thấy sức ảnh hưởng của băng nhóm này 
là lớn đến mức nào.

“Băng đảng sẽ bảo vệ và giúp đỡ thành 
viên, với số lượng có thể lên tới hàng ngàn và kiểm 
soát 1/4 thành phố”, - ông cho hay.

Trong số 5 nghi phạm, cảnh sát tuyên bố 
bắt giữ 3 người. Hai nghi phạm còn trốn ược là đ
cặp sinh ôi Abdul Majed R. và Mohamed R., ều đ đ
bị phát lệnh truy nã quốc tế. Họ mất 1 tháng ể bắt đ
đ được Mohammed, và thêm 4 tháng ể bắt giữ 

Abdul Majed, vào ngày 17/5/2021.
Tháng 8/2021, nghi phạm thứ 6 cuối cùng 

cũng “xộ khám”, và vụ việc được truy tố ra tòa án.
Số phận của “kho báu” 128 triệu ôđ
Đây thực sự là điều bí ẩn nhất sau vụ trộm 

này. Ramm và các chuyên gia khác tin rằng viễn 
cảnh dễ xảy ra nhất - cũng là thứ mà bảo tàng sợ 
nhất - là những món đồ ấy đã bị phá hủy để lấy kim 
cương.

“Toàn bộ vụ việc cần có tổ chức. Rất hiếm 
khi những người ra tay lại là người xử lý hàng. Sẽ 
có cả một hệ thống đứng đằng sau, và đó là lý do vì 
sao cảnh sát đang rất muốn tìm ra bằng chứng liên 
hệ giữa 6 nghi phạm và các băng nhóm khác”.

Ổ cứng, máy tính, điện thoại... là những gì 
mà cảnh sát thu được khi điều tra. Chỉ có số trang 
sức vô giá kia thì không. 

Bảo tàng Green Vault đã phải đóng cửa 
trong nhiều tháng - để phục vụ điều tra và vì đại 
dịch Covid-19. Khi mở cửa vào tháng 5/2020, khu 
vực bị trộm đột nhập đã được sửa chữa, nhưng 
khoang trưng bày thì bị bỏ không. ■

27 năm đều đặn dâng hoa 
tưởng nhớ ở mộ chồng quá cố, 
người phụ nữ "chết điếng" phát 
hiện... nhầm và sự thật nằm mơ 
không ai ngờ về mẹ chồng

Sự việc nhầm lẫn hy hữu xảy ra với bà 
Kathleen Walsham ở phía Đông 
thành phố London (Anh) và hiện 

đang thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông.
Tờ The Mirror đưa tin, khi ông Kieron 

Kenny, chồng của bà Kathleen Walsham qua đời 
vào năm 1989 (năm ấy bà 43 tuổi), bà muốn tro cốt 
của ông được rải trong một khu vườn gần nhà của 
họ ở Đông London và lập một ngôi mộ nhỏ ở đó để 
tưởng nhớ.

Khu Nghĩa trang Đông London nơi bà 
Walsham và các con vẫn nghĩ chồng mình nằm ở 
đó

Bà Walsham tuyên bố rằng người chồng 
quá cố của bà sẽ không muốn tro cốt của mình được 
giữ trong một chiếc bình đựng tro cốt vì ông “rất 
ghét sự ngột ngạt và sợ bóng tối”.

Trong gần 3 thập kỷ, cụ thể là suốt 27 năm, 
bà Walsham và các con vẫn luôn đến thăm ngôi mộ 
của ông Kieron trong khu vườn nhỏ yên tĩnh tại 

Nghĩa trang Đông London, West Ham, vào những 
dịp đặc biệt như: Ngày của Cha, sinh nhật của ông 
và những dịp khác...

Nhưng vào năm 2016, gia đình bị sốc khi 
tuyên bố tro cốt của ông Kieron không ở nơi họ vẫn 
nghĩ. Thay vì nằm trong Nghĩa trang Đông 
London, họ cho rằng tro cốt của ông đã được trao 
cho mẹ đẻ của ông, bà Iris Garbutt, và được chôn 
cất trong một ngôi mộ ở Essex.

Và sự thật là chính bà Iris đã bí mật đánh 
cắp tro cốt của con trai mình từ một nhân viên của 
nghĩa trang và chôn trong một ngôi mộ ở nơi khác 
mà vợ con ông không hề hay biết.

James Briggs, cháu trai của bà Iris, nói với 
thẩm phán tòa án rằng bà đã “mua” hũ tro cốt ấy từ 
một nhân viên làm việc tại Nghĩa trang Đông 
London và bà Iris đã gửi cho nhân viên này một 
tấm thiệp Giáng sinh hàng năm và nói rằng bà 
“vĩnh viễn biết ơn” cô ấy.

Bà Iris cũng đã trả lời các câu hỏi về lý do 
tại sao con dâu và các cháu nội của bà không được 
biết bí mật vì bà sợ rằng họ sẽ báo cảnh sát.

Câu chuyện cuối cùng được phơi bày ra 
ánh sáng sau khi bà Iris qua đời, và người ta cho 
rằng nơi an nghỉ thực sự của ông Kieron là Nghĩa 
trang Eastbrookend, Dagenham - cách nơi bà 
Walsham và 3 đứa con để tang ông khoảng 12km.

Ngôi mộ đã bị phá bỏ vào năm 2016 và một 
chiếc bình đựng tro cốt của ông Kieron đã được tìm 
thấy, sau đó được rải ra sông Thames.

Bà Walsham và những đứa con gồm 
Kenneth Thurtell, Danielle Saggers và em gái 
Antonia của họ, nói rằng trải nghiệm này đã khiến 
họ bị tổn thương và đổ lỗi cho công ty tang lễ 
Dignity về sai lầm nghiêm trọng này. Tuy nhiên, 
công ty tổ chức tang lễ đang phản đối yêu cầu bồi 
thường, nói rằng gia đình không có bằng chứng về 
việc tro cốt của ông Kieron quá cố đã từng bị thất 
lạc.

Ông James Rozier, đại diện cho công ty tổ 
chức tang lễ Dignity, đã bày tỏ sự thông cảm và 
thừa nhận “tác động đáng kể mà tình hình đã gây ra 
đối với sức khỏe tâm thần của người yêu cầu bồi 
thường”. Nhưng công ty này không chấp nhận bồi 
thường vì không có lỗi.

Hiện tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết 
cuối cùng. ■ 

Vô tình nhìn lên trần nhà 
giữa đêm tối, 4 cô gái thất kinh 
bạt vía thấy bàn tay ma quái thò 
ra từ chiếc đèn và sự thật quái dị 
không tưởng

Thử tưởng tượng, bạn đang ung dung 
ngồi xem phim giữa phòng khách 
và phát hiện thứ gì đó kinh dị thò ra 

từ trần nhà. Đó hẳn là một trải nghiệm “kinh hồn” 
không ai muốn gặp phải.

Theo tờ New York Post, vào hồi tháng 11 
năm ngoái, 4 cô gái sống chung trong một ngôi nhà 

ở khu Bushwick, thành phố New York (Mỹ) đã 
phải trải qua một đêm mất ngủ với nỗi ám ảnh 
khủng khiếp không thể diễn tả thành lời. Một trong 
4 cô tên Yesenia Irizarry gần đây đã chia sẻ trải 
nghiệm khiếp đảm ấy trên mạng xã hội TikTok.

Được biết, đêm đó, một trong 4 người vô 
tình nhìn lên trần nhà thì phát hiện có bàn tay, trông 
thì có vẻ giống tay người nhưng lại có lông lá và 
còn có móng nhọn hoắt. Ai xem phim kinh dị nhiều 
sẽ nghĩ ngay đến một yêu quái nào đó chuẩn bị xuất 
hiện.

Bàn tay 'quái vật' xuất hiện trên trần nhà 
khiến 4 cô gái 'bạt vía'

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, 
có thể thấy tiếng của Yesenia Irizarry, một sinh 
viên 21 tuổi tại Học viện Công nghệ Thời trang hét 
lên: “Tôi đang gọi 911!”. Ba người bạn cùng phòng 
của cô cũng la toáng lên vì sợ.

Khi các cảnh sát đến, bàn tay kỳ quái ấy đã 
biến mất. Họ không tìm được nguyên nhân nên 
đành khuyên các cô gái trấn tĩnh và cứ yên tâm ngủ 
qua đêm. Nhưng Irizarry nói rằng đêm đó, không ai 
trong số các cô gái có thể nhắm mắt ngủ.

Khi người phụ trách của khu nhà đến vào 
ngày hôm sau, anh tiết lộ sự thật rằng gấu mèo là 
khách thường xuyên đến thăm ngôi nhà 3 tầng này, 
nói với các cô gái rằng đó là lý do tại sao lò sưởi lại 
bị niêm phong lại. Hóa ra, bàn tay ma quái đó chính 
là bàn chân của một con gấu mèo đang mò mẫm 
tìm đường vào ngôi nhà.

“Những người thuê nhà trước đây thường 
trở về nhà và tìm thấy những con gấu mèo trong 
phòng khách”, Irizarry dẫn lại lời của người quản 
lý khu nhà.

Irizarry cho biết cô cũng đã nhìn thấy sinh 
vật này, nhưng ở bên ngoài nhà chứ không phải 
theo cách kinh dị mà cô đã gặp.

Cô nói: “Đã có nhiều lần tôi nhìn thấy 
những con gấu mèo nhìn vào phòng khách từ lối 
thoát hiểm. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 
chúng đang cố gắng đột nhập vào trong này. Đó là 
một cú sốc đối với tất cả chúng tôi”.

Irizarry cho biết những người bạn cùng 
phòng của cô đã tiếp tục nghe thấy tiếng gấu mèo 
và các con của nó, cào cấu trong khoảng trống phía 
trên trần nhà trong vài tuần. Cô đã quay video vào 
tháng 11 năm 2021, nhưng mới chia sẻ lên mạng xã 
hội TikTok gần đây và đoạn video nhanh chóng thu 
hút lượng tương tác “khủng” với hàng chục triệu 
lượt xem. Tamika Alleyne, 21 tuổi, sinh viên 
trường Cao đẳng Cộng đồng Borough of 
Manhattan, là một trong những người bạn cùng 
phòng của Irizarry. Cô cho biết mình không bao 
giờ ngờ được rằng có cuộc đột nhập bất ngờ của 
động vật như thế này ở thành phố New York.

“Chuột hay rắn thì còn tin được. Một con 
gấu mèo đòi vào nhà từ sau chiếc đèn của bạn? Trời 
ơi, không đời nào”, cô nói.

Bốn người bạn cùng phòng ã bị ảnh đ
hưởng tâm lý sau vụ việc và họ ã quyết định  đ
chuyển ra ngoài vào đầu tháng 2 vừa qua. Irizarry 
và Tamika Alleyne hiện đang sống ở Crown 
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Bí mật vụ trộm 128 triệu ô đ
gây chấn ộng cả thế giới: đ
Chuyện tưởng không thể xảy ra 
nhưng chẳng có gì là không thể

Vụ trộm bảo tàng Green Vault tại 
Đức làm bốc hơi số cổ vật trị giá 
128 triệu USD đã từng khiến cả 

thế giới chấn động, đặc biệt vì cách những tên tội 
phạm ra tay.

Sau 9 nhát rìu bổ cực mạnh, lớp tủ kính của 
bảo tàng Green Vault thuộc thành phố Dresden 
(Đức) vỡ ra. Hai tên trộm đeo mặt nạ thò tay vào, 
khoắng lấy 21 món trang sức vô giá bằng kim 
cương bên trong rồi nhanh chóng biến mất.

Đó là chuyện xảy ra vào ngày 25/11/2019. 
Nó chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, và những 
món trang sức có giá trị bậc nhất thế giới - cả về lịch 
sử lẫn hiện kim - đã bốc hơi.

Vụ trộm chấn động thế giới
Ngày 28/1/2021, phiên tòa xét xử 6 người 

đàn ông liên quan đến vụ trộm trang sức lớn nhất 
lịch sử đã diễn ra tại Đức. Tuy nhiên, số phận của 
những món đồ bị trộm cho đến nay vẫn là điều bí 
ẩn. Vụ trộm đã trở thành sự kiện gây chấn động thế 
giới, khiến cảnh sát phải cực kỳ hao tâm tổn sức 
mới tìm ra được 6 nghi phạm - đều cùng thuộc một 
băng đảng, được cho là phải chịu trách nhiệm cho 
sự việc này.

Số trang sức được khảm bằng 4300 viên 
kim cương bị trộm từ bảo tàng Green Vault ước 
tính có giá trị khoảng 128 triệu USD. Tuy nhiên 
theo Marion Ackermann, giám đốc Sưu tập Nghệ 
thuật Dresden, giá trị thật của chúng là không thể 
đong đếm bằng tiền, dựa trên tính lịch sử và tầm 
quan trọng đối với nền văn hóa. Trong số đó có 
những món trang sức từ thập niên 1980 được khảm 
tới cả trăm viên kim cương.

Nhưng thứ khiến thế giới chú ý nằm ở cách 
vụ trộm diễn ra. Theo Roy Ramn, chuyên gia tư 
vấn an ninh tại New Scotland Yard (London, Anh), 
các vụ việc như vậy thực sự rất hiếm trong thế giới 
hiện đại.

“Kỹ thuật an ninh hiện đại đã phát triển rất 
mạnh qua nhiều năm qua, với hệ thống camera báo 
động và vô số công nghệ bảo mật. Vậy nên, rủi ro bị 
bắt quả tang hoặc bị phát hiện quá sớm là rất cao. 
Bạn sẽ cần các thông tin rất sâu bên trong, và một 

kế hoạch cực kỳ chi tiết.”
Theo các nhà điều tra, khoảng 6 tháng 

trước vụ trộm, đã có 1 kẻ khả nghi đến thành phố 
Magdeburg - nằm cách Dresden khoảng 200km để 
mua một chiếc xe cũ thuộc hãng Audi S6 - cũng là 
chiếc xe lũ trộm dùng để tẩu thoát. Cảnh sát cho 
biết chiếc xe này đã bị gỡ bỏ đăng ký, nhưng chúng 
thậm chí còn thay đổi màu sơn để xóa nguồn gốc kỹ 
hơn. 

“Điều này cho thấy chúng đã lên kế hoạch 
rất kỹ, về việc vụ trộm sẽ diễn ra như thế nào, về 
phản ứng của cảnh sát ra sao, và tính trước những 
cách cản chân cảnh sát để kéo dài thời gian”, - 
Ramm nhận xét.

“Nếu chiếc xe lọt vào mắt nhân chứng gần 
hiện trường và người này có thể tả lại được hình 
dáng của nó, cảnh sát sẽ mất thời gian truy tìm theo 
dấu vết ấy và khiến tình hình trở nên phức tạp hơn”.

Nhưng sự chuẩn bị của những tên trộm 
không chỉ dừng lại ở chiếc xe. Vài ngày trước vụ 
trộm, các chấn song cửa sổ nơi lũ trộm dùng để đột 
nhập đã bị cắt bỏ. Nhưng để tránh nghi ngờ, chúng 
đã dán tạm các chấn song lại như cũ bằng keo.

Khung cửa sổ này là một điểm mù - nó 
không xuất hiện trên camera an ninh, trong khi 
toàn bộ khu vực luôn rất tốt. Một báo động cảm 
biến chuyển động được gắn ở đó cũng không hoạt 
động. Theo Bộ Văn hóa Du lịch bang Saxon, bộ 
báo động đã bị vô hiệu hóa khoảng 1 ngày trước đó 
và đội an ninh đã không thể kích hoạt lại nó.

128 triệu đô bốc hơi trong 13 phút
4h50 phút sáng ngày 25/11/2019, lũ trộm 

ra tay.
Theo báo cáo điều tra, lũ trộm đã phóng 

hỏa tại một trạm điện gần Green Vault, khiến đèn 
đường bị ngắt và đưa cả khu vực chìm vào bóng tối. 
Đến 4h57, chúng tiến vào bảo tàng.

Dựa trên camera an ninh, có thể nói lũ trộm 
đã lên kế hoạch rất kỹ. Chúng lẻn vào tòa nhà bằng 
khung cửa sổ đã chuẩn bị trước, đến thẳng phòng 
chứa trang sức - nơi trưng bày những hiện vật quý 
giá nhất của bảo tàng. Chúng chỉ mất vài phút để 
vào trong, đập vỡ cửa kính, gom thứ cần lấy và tẩu 
thoát. Chỉ còn sót lại một vài món trang sức được 
cố định vào khung trưng bày.

Đáng chú ý là trước khi rời đi, lũ trộm còn 
dùng bình cứu hỏa phun khắp phòng để xóa dấu vết 
để lại.

“Dấu chân là thứ thường được dùng để xác 
định loại giày dùng khi gây án”, - Ramm nói tiếp. 
“Thông thường, những tên trộm sẽ rất cẩn thận với 
dấu vân tay, nhưng lại quên mất dấu giày. Nhìn 
chung, đó là dấu vết tương đối hữu dụng”.

Từ lúc đột nhập cho đến khi tẩu thoát bằng 
chiếc Audi, lũ trộm chỉ mất tổng cộng 13 phút - 
theo tư liệu từ camera an ninh. Chiếc xe bị bỏ lại ở 
một tầng hầm giữ xe cách đó 3 dặm, trong tình 
trạng bị đốt cháy hoàn toàn.

“Rất khó để sử dụng một phương tiện mà 
không lưu lại dấu vết ADN”, - Ramm cho biết. “Đã 
có rất nhiều sự vụ trên thế giới chỉ cần một dấu 
ADN nhỏ là đủ để biết danh tính người dùng chiếc 

xe đó. Vậy nên đốt xe là để hủy dấu vết ADN”.
Kế hoạch được lên rất kỹ lưỡng
Cảnh sát thành lập chiến dịch Operation 

Epaulette ngay sau khi nhận được tin báo khẩn cấp 
từ nhân viên an ninh, ở thời điểm lũ trộm vẫn còn 
đang ở trong tòa nhà. Đáng chú ý, có 2 nhân viên an 
ninh đã trông thấy lũ trộm đột nhập trên camera 
nhưng không làm gì để ngăn chặn. Quyết định này 
sau đó bị cảnh sát đặt dấu hỏi, nhưng Ackerman 
cho biết họ đã làm đúng quy tắc an toàn của bảo 
tàng.

Sau khi nhìn vào sự việc, Ramm nhận xét 
điều đầu tiên cần làm là phải điều tra chính bản thân 
bảo tàng.

“Cách duy nhất để chuyện này xảy ra là lũ 
trộm phải có thông tin nội bộ”, - ông giải thích. 
“Bạn phải biết nhiều thông tin, chẳng hạn như 
phòng có cảm biến laser hay không, hoặc sẽ không 
có cảm biến chuyển động nào. Nói chung cách 
chúng hành động rất rủi ro nếu thực sự không biết 
gì”.

“Chỉ có thể giải thích là chúng đã nghiên 
cứu rất kỹ tòa nhà này”.

Tháng 3/2020, văn phòng công tố bang 
Saxony cho biết họ đã tiến hành điều tra 4 nhân 
viên an ninh tại bảo tàng, và cuộc điều tra vẫn đang 
diễn ra cho đến thời điểm hiện tại. Người phát ngôn 
của văn phòng cho biết đã có khiếu nại chống lại 2 
nhân viên an ninh vì “không có hành động phù hợp 
để ngăn chặn vụ trộm”, và khiến cả 2 bị đưa vào 
điều tra.

Trong đó, 1 người bị tình nghi đã giao tài 
liệu về hệ thống an ninh trong bảo tàng cho lũ trộm 
và bị bắt sau sự việc 4 ngày. Ngoài ra, có một nhân 
viên an ninh khác bị đưa vào tầm ngắm vì “xuất 
hiện bằng chứng phá hoại hệ thống báo động được 
cho là có liên quan đến vụ trộm”.

Tháng 9/2020, cảnh sát cho biết họ nhận 
được hàng trăm manh mối và đã tiến hành lục soát 
vài khu nhà bị tình nghi ở Berlin. Ngoài ra, họ tìm 
thấy đầu mối khác liên quan đến chiếc xe bị phóng 
hỏa - bao gồm nơi nó được sơn lại, cùng một tấm 
ảnh được cho là của nghi phạm vụ án.

Ngày 17/11/2020, gần 1 năm sau vụ trộm 
chấn động, cảnh sát thực hiện chiến dịch đặc biệt 
tại Berlin, huy động đội đặc nhiệm cùng hơn 1600 
sĩ quan trên khắp nước Đức. Họ nhắm vào 5 thành 
viên của Remmo Clan - một trong những băng 
đảng tội phạm quyền lực nhất nước Đức, hoạt động 
chủ yếu ở Berlin. 

Theo Ralph Ghadban, chuyên gia khoa học 
chính trị và tội phạm tại Đức, cách vụ trộm diễn ra 
có thể cho thấy sức ảnh hưởng của băng nhóm này 
là lớn đến mức nào.

“Băng đảng sẽ bảo vệ và giúp đỡ thành 
viên, với số lượng có thể lên tới hàng ngàn và kiểm 
soát 1/4 thành phố”, - ông cho hay.

Trong số 5 nghi phạm, cảnh sát tuyên bố 
bắt giữ 3 người. Hai nghi phạm còn trốn ược là đ
cặp sinh ôi Abdul Majed R. và Mohamed R., ều đ đ
bị phát lệnh truy nã quốc tế. Họ mất 1 tháng ể bắt đ
đ được Mohammed, và thêm 4 tháng ể bắt giữ 

Abdul Majed, vào ngày 17/5/2021.
Tháng 8/2021, nghi phạm thứ 6 cuối cùng 

cũng “xộ khám”, và vụ việc được truy tố ra tòa án.
Số phận của “kho báu” 128 triệu ôđ
Đây thực sự là điều bí ẩn nhất sau vụ trộm 

này. Ramm và các chuyên gia khác tin rằng viễn 
cảnh dễ xảy ra nhất - cũng là thứ mà bảo tàng sợ 
nhất - là những món đồ ấy đã bị phá hủy để lấy kim 
cương.

“Toàn bộ vụ việc cần có tổ chức. Rất hiếm 
khi những người ra tay lại là người xử lý hàng. Sẽ 
có cả một hệ thống đứng đằng sau, và đó là lý do vì 
sao cảnh sát đang rất muốn tìm ra bằng chứng liên 
hệ giữa 6 nghi phạm và các băng nhóm khác”.

Ổ cứng, máy tính, điện thoại... là những gì 
mà cảnh sát thu được khi điều tra. Chỉ có số trang 
sức vô giá kia thì không. 

Bảo tàng Green Vault đã phải đóng cửa 
trong nhiều tháng - để phục vụ điều tra và vì đại 
dịch Covid-19. Khi mở cửa vào tháng 5/2020, khu 
vực bị trộm đột nhập đã được sửa chữa, nhưng 
khoang trưng bày thì bị bỏ không. ■

27 năm đều đặn dâng hoa 
tưởng nhớ ở mộ chồng quá cố, 
người phụ nữ "chết điếng" phát 
hiện... nhầm và sự thật nằm mơ 
không ai ngờ về mẹ chồng

Sự việc nhầm lẫn hy hữu xảy ra với bà 
Kathleen Walsham ở phía Đông 
thành phố London (Anh) và hiện 

đang thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông.
Tờ The Mirror đưa tin, khi ông Kieron 

Kenny, chồng của bà Kathleen Walsham qua đời 
vào năm 1989 (năm ấy bà 43 tuổi), bà muốn tro cốt 
của ông được rải trong một khu vườn gần nhà của 
họ ở Đông London và lập một ngôi mộ nhỏ ở đó để 
tưởng nhớ.

Khu Nghĩa trang Đông London nơi bà 
Walsham và các con vẫn nghĩ chồng mình nằm ở 
đó

Bà Walsham tuyên bố rằng người chồng 
quá cố của bà sẽ không muốn tro cốt của mình được 
giữ trong một chiếc bình đựng tro cốt vì ông “rất 
ghét sự ngột ngạt và sợ bóng tối”.

Trong gần 3 thập kỷ, cụ thể là suốt 27 năm, 
bà Walsham và các con vẫn luôn đến thăm ngôi mộ 
của ông Kieron trong khu vườn nhỏ yên tĩnh tại 

Nghĩa trang Đông London, West Ham, vào những 
dịp đặc biệt như: Ngày của Cha, sinh nhật của ông 
và những dịp khác...

Nhưng vào năm 2016, gia đình bị sốc khi 
tuyên bố tro cốt của ông Kieron không ở nơi họ vẫn 
nghĩ. Thay vì nằm trong Nghĩa trang Đông 
London, họ cho rằng tro cốt của ông đã được trao 
cho mẹ đẻ của ông, bà Iris Garbutt, và được chôn 
cất trong một ngôi mộ ở Essex.

Và sự thật là chính bà Iris đã bí mật đánh 
cắp tro cốt của con trai mình từ một nhân viên của 
nghĩa trang và chôn trong một ngôi mộ ở nơi khác 
mà vợ con ông không hề hay biết.

James Briggs, cháu trai của bà Iris, nói với 
thẩm phán tòa án rằng bà đã “mua” hũ tro cốt ấy từ 
một nhân viên làm việc tại Nghĩa trang Đông 
London và bà Iris đã gửi cho nhân viên này một 
tấm thiệp Giáng sinh hàng năm và nói rằng bà 
“vĩnh viễn biết ơn” cô ấy.

Bà Iris cũng đã trả lời các câu hỏi về lý do 
tại sao con dâu và các cháu nội của bà không được 
biết bí mật vì bà sợ rằng họ sẽ báo cảnh sát.

Câu chuyện cuối cùng được phơi bày ra 
ánh sáng sau khi bà Iris qua đời, và người ta cho 
rằng nơi an nghỉ thực sự của ông Kieron là Nghĩa 
trang Eastbrookend, Dagenham - cách nơi bà 
Walsham và 3 đứa con để tang ông khoảng 12km.

Ngôi mộ đã bị phá bỏ vào năm 2016 và một 
chiếc bình đựng tro cốt của ông Kieron đã được tìm 
thấy, sau đó được rải ra sông Thames.

Bà Walsham và những đứa con gồm 
Kenneth Thurtell, Danielle Saggers và em gái 
Antonia của họ, nói rằng trải nghiệm này đã khiến 
họ bị tổn thương và đổ lỗi cho công ty tang lễ 
Dignity về sai lầm nghiêm trọng này. Tuy nhiên, 
công ty tổ chức tang lễ đang phản đối yêu cầu bồi 
thường, nói rằng gia đình không có bằng chứng về 
việc tro cốt của ông Kieron quá cố đã từng bị thất 
lạc.

Ông James Rozier, đại diện cho công ty tổ 
chức tang lễ Dignity, đã bày tỏ sự thông cảm và 
thừa nhận “tác động đáng kể mà tình hình đã gây ra 
đối với sức khỏe tâm thần của người yêu cầu bồi 
thường”. Nhưng công ty này không chấp nhận bồi 
thường vì không có lỗi.

Hiện tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết 
cuối cùng. ■ 

Vô tình nhìn lên trần nhà 
giữa đêm tối, 4 cô gái thất kinh 
bạt vía thấy bàn tay ma quái thò 
ra từ chiếc đèn và sự thật quái dị 
không tưởng

Thử tưởng tượng, bạn đang ung dung 
ngồi xem phim giữa phòng khách 
và phát hiện thứ gì đó kinh dị thò ra 

từ trần nhà. Đó hẳn là một trải nghiệm “kinh hồn” 
không ai muốn gặp phải.

Theo tờ New York Post, vào hồi tháng 11 
năm ngoái, 4 cô gái sống chung trong một ngôi nhà 

ở khu Bushwick, thành phố New York (Mỹ) đã 
phải trải qua một đêm mất ngủ với nỗi ám ảnh 
khủng khiếp không thể diễn tả thành lời. Một trong 
4 cô tên Yesenia Irizarry gần đây đã chia sẻ trải 
nghiệm khiếp đảm ấy trên mạng xã hội TikTok.

Được biết, đêm đó, một trong 4 người vô 
tình nhìn lên trần nhà thì phát hiện có bàn tay, trông 
thì có vẻ giống tay người nhưng lại có lông lá và 
còn có móng nhọn hoắt. Ai xem phim kinh dị nhiều 
sẽ nghĩ ngay đến một yêu quái nào đó chuẩn bị xuất 
hiện.

Bàn tay 'quái vật' xuất hiện trên trần nhà 
khiến 4 cô gái 'bạt vía'

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, 
có thể thấy tiếng của Yesenia Irizarry, một sinh 
viên 21 tuổi tại Học viện Công nghệ Thời trang hét 
lên: “Tôi đang gọi 911!”. Ba người bạn cùng phòng 
của cô cũng la toáng lên vì sợ.

Khi các cảnh sát đến, bàn tay kỳ quái ấy đã 
biến mất. Họ không tìm được nguyên nhân nên 
đành khuyên các cô gái trấn tĩnh và cứ yên tâm ngủ 
qua đêm. Nhưng Irizarry nói rằng đêm đó, không ai 
trong số các cô gái có thể nhắm mắt ngủ.

Khi người phụ trách của khu nhà đến vào 
ngày hôm sau, anh tiết lộ sự thật rằng gấu mèo là 
khách thường xuyên đến thăm ngôi nhà 3 tầng này, 
nói với các cô gái rằng đó là lý do tại sao lò sưởi lại 
bị niêm phong lại. Hóa ra, bàn tay ma quái đó chính 
là bàn chân của một con gấu mèo đang mò mẫm 
tìm đường vào ngôi nhà.

“Những người thuê nhà trước đây thường 
trở về nhà và tìm thấy những con gấu mèo trong 
phòng khách”, Irizarry dẫn lại lời của người quản 
lý khu nhà.

Irizarry cho biết cô cũng đã nhìn thấy sinh 
vật này, nhưng ở bên ngoài nhà chứ không phải 
theo cách kinh dị mà cô đã gặp.

Cô nói: “Đã có nhiều lần tôi nhìn thấy 
những con gấu mèo nhìn vào phòng khách từ lối 
thoát hiểm. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 
chúng đang cố gắng đột nhập vào trong này. Đó là 
một cú sốc đối với tất cả chúng tôi”.

Irizarry cho biết những người bạn cùng 
phòng của cô đã tiếp tục nghe thấy tiếng gấu mèo 
và các con của nó, cào cấu trong khoảng trống phía 
trên trần nhà trong vài tuần. Cô đã quay video vào 
tháng 11 năm 2021, nhưng mới chia sẻ lên mạng xã 
hội TikTok gần đây và đoạn video nhanh chóng thu 
hút lượng tương tác “khủng” với hàng chục triệu 
lượt xem. Tamika Alleyne, 21 tuổi, sinh viên 
trường Cao đẳng Cộng đồng Borough of 
Manhattan, là một trong những người bạn cùng 
phòng của Irizarry. Cô cho biết mình không bao 
giờ ngờ được rằng có cuộc đột nhập bất ngờ của 
động vật như thế này ở thành phố New York.

“Chuột hay rắn thì còn tin được. Một con 
gấu mèo đòi vào nhà từ sau chiếc đèn của bạn? Trời 
ơi, không đời nào”, cô nói.

Bốn người bạn cùng phòng ã bị ảnh đ
hưởng tâm lý sau vụ việc và họ ã quyết định  đ
chuyển ra ngoài vào đầu tháng 2 vừa qua. Irizarry 
và Tamika Alleyne hiện đang sống ở Crown 
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Mạo hiểm hôn rồng xanh 
'đến từ ngoài Trái Đất' có nọc 
độc nguy hiểm

Đoạn video bất ngờ lan truyền mạnh 
mẽ ghi lại khoảnh khắc một người 
đàn ông hôn một con rồng xanh 

nổi tiếng là sinh vật cực độc và có ngoại hình như 
đến từ ngoài Trái Đất.

Những gì bạn đang nhìn thấy trong bức ảnh 
không phải là sản phẩm của công nghệ photoshop. 
Đó là khoảnh khắc thực chia sẻ rộng rãi trên mạng 
xã hội từ tài khoản Tiktok của 'julianobayd'.

Video chia sẻ ghi lại cảnh một người đàn 
ông mạo hiểm ôm và hôn lên con rồng xanh có tên 
khoa học là Glaucus atlanticus.

Video được đăng tải với chú thích: “Nụ hôn 
thần chết. Xin đừng bắt chước. Tôi là một người 
chuyên nghiệp”.

Juliano Bayd đến từ Australia là người chia 
sẻ đoạn video và khẳng định anh là một chuyên gia 
về sinh vật biển, biết cách xử lý các loài động vật 
biển kể cả loài có nọc độc.

J u l i a n o  B a y d  s ở  h ữ u  t à i  k h o ả n 
'julianobayd', có hơn 336.000 người theo dõi chia 
sẻ rằng: “Đây là con rồng xanh lớn nhất mà tôi từng 
thấy trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã ôm hôn nó và 
thả nó xuống nước, cách xa con người nhất có thể. 
Xin đừng đụng vào, tôi là một người chuyên 
nghiệp”.

Rồng xanh phát ra ánh sáng màu xanh 
trông giống sinh vật lạ trong các bộ phim viễn 
tưởng. Rồng xanh hay còn gọi là sên biển xanh, có 
màu xám bạc trên mặt lưng và mặt bụng xanh nhạt 
hoặc đậm. Rồng xanh có sọc màu xanh đậm trên 
đầu với một cơ thể thon, dẹt và có sáu phần phụ tỏa 
nhánh giống ngón tay.

Chúng là một trong những sinh vật hiếm 
hoi có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi các chất 
độc, ăn những động vật cực độc khác như sứa biển.

Có ngoại hình huyền bí, sinh vật này sở hữu 
chất cực độc, các chuyên gia khuyến cáo không 
nên chạm vào. Chất độc của chúng được cất giữ 
trong những ngón tay gắn liền với cơ thể. Rồng 
xanh có khoảng 84 ngón tay nhỏ.

Nếu bị rồng xanh cắn, vết thương sẽ gây 
đau đớn cho nạn nhân, độc tố ngấm vào người gây 

nôn mửa, dị ứng, ban đỏ, thậm chí nặng thì tử vong.
Chuyên gia về sinh vật biển Kylie Pitt, 

thuộc đại học Griffith cho hay: “Rồng xanh có thể 
gây ra những vết cắn đau đớn cho con người, do 
vậy không nên chạm tay trực tiếp vào chúng”.

Sinh vật màu xanh đặc biệt này có chiều dài 
từ 3 - 4 cm. Chúng thường được tìm thấy dọc theo 
bờ biển phía đông của Australia và một vài địa 
điểm khác thuộc vùng biển ôn đới và nhiệt đới.

Video nhận về hàng triệu lượt xem và bình 
luận. Cư dân mạng cho rằng người đàn ông may 
mắn khi thực hiện hành động nguy hiểm. Dù là 
chuyên gia nhưng thực tế là hôn một động vật như 
vậy là rất nguy hiểm. ■

Bé gái 10 tuổi tạo ra điều kì 
diệu cho bệnh nhân ung thư sau 
khi phải chứng kiến người ông 
đau đớn đấu tranh với bệnh tật

Sophie Enderton, cô bé 10 tuổi đã tạo 
ra những “chiếc túi hóa trị tiện lợi” 
và quyên tặng cho bệnh nhân ung thư 

ở Buffalo, New York, giúp họ giảm bớt phần nào sự 
đau đớn.

Sau khi chứng kiến cảnh ông của mình 
chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy, cô bé 
Sophie Enderton 10 tuổi đã dành thời gian của 
mình để tạo ra những “Túi hóa trị tiện lợi” dành cho 
các bệnh nhân ung thư trong bệnh viện.

Nói về việc làm này, Sophie Enderton sống 
ở Niagara County đã trả lời phỏng vấn của Fox 
News Digital rằng, cô mong muốn những bệnh 
nhân hóa trị sẽ sống những ngày tươi sáng hơn 
trong khi đang phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Ý 
tưởng này đã xuất phát ngay sau khi ông của cô - 
ông Terry - giải thích cho cô bé biết phương pháp 
điều trị là gì và tại sao nó lại là thách thức đối với 
các bệnh nhân bị ung thư.

Cô bé đã bắt đầu làm túi tiện ích cho bệnh 
nhân hóa trị trong kỳ nghỉ lễ khi hiểu về bệnh tình 
mà người ông đang phải chịu đựng từ tháng 
10/2021.

Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, Sophie 
đã đóng gói các túi hóa trị và mỗi túi có đầy đủ 
những vật dụng nhằm tăng cường sự tiện nghi, 
thoải mái cho các bệnh nhân. Một túi hóa trị bao 
gồm chăn, gối nhỏ, những trò chơi, các ô tìm chữ, 
đôi tất ấm và găng tay.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Fox 
News Digital, bà Jillian Enderton, mẹ của Sophie 
cho biết: “Tôi và chồng rất tự hào vì Sophie muốn 
cho đi những điều tốt đẹp. Con bé nhìn thấy những 
người khác đang gặp khó khăn và muốn trở thành 
một người thay đổi và giúp đỡ họ”.

Vào tháng 12/2021, Sophie và gia đình đã 
quyên góp 10 túi tiện ích cho các bệnh nhân hóa trị 
tại Trung tâm Ung thư toàn diện Roswell Park. Đây 
cũng là bệnh viện mà ông Terry đã từng điều trị tại 
đó ở Buffalo, New York.

Endertons hiện tại đang tập hợp các túi hóa 
trị tiện lợi với mục tiêu là quyên tặng 20 túi cho 
bệnh nhân trẻ em và người lớn mắc bệnh ung thư 
vào cuối tháng 3, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của 
ông Terry.

Jillian cho biết: “Sophie và ông Terry rất 
thân thiết và tôi cho rằng điều này đã giúp cô ấy ở 
gần với ông khi ông ấy qua đời vào ngày 15 tháng 
12 năm 2021”.

Các thành viên cộng đồng đã quyên góp 
tiền và vật phẩm cho dự án túi tiện lợi của Sophie 
và lần này, cô bé học sinh lớp 5 hy vọng sẽ có thêm 
thẻ và các vật dụng cá nhân khác vào túi chăm sóc.

Sophie chia sẻ với Fox News Digital: 
“Cháu đã nhận được những lời cảm ơn từ mọi 
người nhưng cháu chưa bao giờ biết những chiếc 
túi hóa trị đã đến tay những ai”.

Khi được hỏi về cảm giác khi thấy những 
chiếc túi tiện lợi của cô đang tạo ra sự khác biệt 
trong cuộc sống của mọi người thì Sophie chia sẻ: 
“Điều đó thật sự rất tuyệt vời”.

Sophie muốn tiếp tục duy trì sáng kiến túi 
hóa trị và đang liên hệ với các tổ chức phi lợi nhuận 
để giúp quyên góp thêm cho các mục đích quan 
trọng.

Với mục tiêu mới là quyên tặng 20 túi cho 
các bệnh nhân ung thư vào 28 tháng 3, Sophie và 
gia đình đang thực hiện đóng gói cùng nhau để 
vịnh danh sinh nhật lần thứ 72 của ông Terry. 

Jillian chia sẻ với Báo Fox: “Cô bé thích 
được phụ trách các công việc nên cô bé sẽ làm tốt 
việc đó. Tôi là thành viên của một số ủy ban phi lợi 
nhuận trong cộng đồng. Vì vậy, hy vọng cô bé có 
thể muốn theo bước chân tôi một chút. Tôi không 
nghĩ rằng tôi nhận thức được như cô bé về những gì 
đang xảy ra”. ■  

Cá chiêm tinh (Stargazer)

Stargazer được coi là loài cá “cộc 
tính” nhất vì một số lý do. Nó phóng 
ra một dòng điện gây suy nhược đến 

cơ thể con mồi bằng cách sử dụng cơ mắt. Nhưng 
đó chưa phải là lý do duy nhất khiến bạn muốn 
tránh xa Stargazer.

Cá chiêm tinh rất độc. Chúng có hai chiếc 
gai cực lớn ở phía sau mí mắt và đôi vây có thể 
chích con mồi. May là nọc độc của chúng không đủ 
mạnh để giết người nhưng nó có thể làm họ tê liệt 
tạm thời. Cá chiêm tinh sử dụng khả năng ngụy 
trang và nọc độc để làm tê liệt các con cá khác để 
ăn. ■ 

Gia đình 4 anh chị em đều 
thọ trên 90 tuổi, tổng số tuổi lập 
kỷ lục thế giới

Một gia đình có 4 anh chị em đã 
giành Kỷ lục Guinness thế giới 
với tổng số tuổi cộng lại lên tới 

385, người lớn nhất 100 tuổi.
Bốn người con của một gia đình ở 

Greenfield, Wisconsin, Mỹ đã lập kỷ lục thế giới vì 
tổng số tuổi cao nhất thế giới.

Gerry Bulger, 100 tuổi, người lớn tuổi nhất 
trong gia đình cho biết bà rất vui mừng khi được 
nhận vinh dự này. “Tôi rất nóng lòng muốn xem 
cuốn sách kỷ lục thế giới có ghi tên chúng tôi. Thật 
tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều khoẻ mạnh”, Gerry 
Bulger cho biết.

Gerry Bulger có 3 người em lần lượt là 
Marjorie Gilmartin, 97 tuổi, Robert Goebel, 95 
tuổi và Richard Goebel, 93 tuổi.

Ginny Bulger Cowan, con gái của bà Gerry 
chia sẻ rằng một trong những bí quyết giúp mẹ và 
các cậu, các dì có tuổi thọ cao chính là sự lạc quan, 
luôn vui vẻ trong cuộc sống.

Gia đình 4 anh chị em đều thọ trên 90 tuổi, 
tổng số tuổi lập kỷ lục thế giới

Ginny Bulger Cowan nói: “Mỗi lần gia 
đình hội họp thực sự là khoảng thời gian vui vẻ, 
nhiều tiếng cười. Mẹ tôi là người rất lạc quan yêu 
đời”.

Bà Gerry Bulger sinh ngày 3/4/1922, 8 
năm trước khi thế giới diễn ra cuộc đại suy thoái. 
Trong những khoảng thời gian khó khăn đó, bà nhớ 
rằng gia đình đã ăn rất nhiều cháo đóng gói, nhưng 
luôn tìm cách giải trí vui vẻ khi không có ti vi như 
bây giờ.

Bà Gerry Bulger cho biết thay đổi lớn nhất 
mà bà nhận thấy trong suốt một thế kỷ qua chính là 
cách mọi người giao tiếp với nhau.

“Thời chúng tôi thường chỉ viết thư cho 
nhau, không có tiền mua điện thoại. Bây giờ điện 
thoại thông minh phổ biến khắp mọi nơi, liên lạc 
với nhau rất dễ dàng, gần như ngay lập tức”, Gerry 
Bulger nói.

Lời khuyên của bà dành cho những người 
trẻ đang tìm kiếm hạnh phúc ngày nay đó là hãy 
đọc thật nhiều, tìm kiếm niềm đam mê yêu thích 
của mình. Khi đã tìm ra sở thích, hãy cố gắng theo 
đuổi và phát triển theo bất kỳ cách nào. ■

Phát hiện ngựa vằn bạch 
tạng hiếm thấy ở châu Phi

Nhân viên bảo vệ vườn quốc gia tại 
Tanzania tình cờ phát hiện ra một 
cá thể ngựa vằn bạch tạng hiếm 

thấy.
Được coi là khoảnh khắc kỳ diệu khi nhân 

viên bảo vệ phát hiện một con ngựa vằn bạch tạng 
cực kỳ quý hiếm đi lang thang trong Vườn quốc gia 
Serengeti ở Tanzania.

Nhân viên bảo vệ tại vườn quốc gia tình cờ 
nhìn thấy ngựa vằn bạch tạng trong lần đi kiểm tra 
hàng ngày. Anh nhìn thấy ngựa vằn ở phía đông 
vườn quốc gia cùng với đàn và đặt tên cho nó là 
Ndasiata. Cơ thể ngựa vằn gần như màu trắng, chỉ 
có một vài đường đen mờ trên cổ, đầu và thân. Con 
ngựa vằn bạch tạng khoảng 8 tháng tuổi.

Video nhân viên bảo vệ chia sẻ trên mạng 
xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân 
mạng. Theo một nghiên cứu, sọc đen trăng trên 
lưng ngựa vằn giúp chúng tránh được ruồi cắn. Do 
vậy, nếu không có màu sọc đen, trắng này, ngựa 
vằn bạch tạng dễ bị tổn thương khi sinh sống trong 
môi trường tự nhiên. 

Hầu hết tất cả các loài động vật đều có thể 
bị bệnh bạch tạng, đây là một khiếm khuyết di 
truyền hiếm gặp. Tình trạng xảy ra khi một con vật 
thừa hưởng một hoặc nhiều gen đột biến từ cả bố và 
mẹ làm rối loạn quá trình sản xuất melanin của cơ 
thể chúng. Đây là sắc tố quyết định màu da, màu 
lông và màu mắt.

Động vật bạch tạng sẽ có mắt hơi hồng, thị 
lực kém khiến chúng gặp bất lợi khi săn mồi và 
tránh nguy hiểm.

Năm ngoái, camera ghi lại khoảnh khắc 
một con sóc bạch tạng cực kỳ quý hiếm đang nô 
đùa trong công viên ở phía nam London, Anh khiến 
những người qua đường kinh ngạc. Trong khi đó, 
một con tinh tinh bạch tạng lần đầu tiên được phát 
hiện trong tự nhiên vào tháng 7/2018 ở Uganda. 
Tuy nhiên, con vật tội nghiệp mới 19 ngày tuổi qua 
đời vì bị các thành viên trong đàn của nó tấn công 
dã man. ■ 

Mua nhà chỉ với giá từ 25 
nghìn đồng tại Italia

Những ngôi nhà trị giá 1 euro 
(khoảng 25 nghìn đồng) của Italia 
đã gây chú ý trong những năm gần 

đây, nhưng lại tốn rất nhiều chi phí phát sinh để tu 
sửa lại chúng.

Theo chia sẻ của nhiều người khi mua được 
những căn nhà có giá trị chỉ 1 euro này sẽ phát sinh 
nhiều chi phí khác để cải tạo toàn bộ. Và có nhiều 
người đã phải bỏ cuộc do không thể “gánh” được 
chi phí tu sửa lại chúng.

Ông Danny McCubbin, 58 tuổi, sống ở 
London, quyết định mua một trong những ngôi nhà 
trị giá 1 euro. Tuy nhiên, ông Danny McCubbin 
buộc phải bán căn nhà ngay sau đó do phải đối mặt 
với chi phí xây dựng tăng cao và thiếu thợ xây do 
tình hình đại dịch Covid-19. Sau khi nhận ra rằng 
mình sẽ không có đủ tiền để cải tạo, ông đã bán lại 
ngôi nhà với giá 1 euro - nhưng đã mất tới 3.000 
euro trong quá trình này.

Một số người gặp nhiều may mắn hơn với 
kế hoạch mua nhà với giá 1 euro này, trong đó có 
anh Jose Ramos, 43 tuổi, đến từ Milton Keynes, đã 
mua hai trong số những ngôi nhà trị giá 1 euro 
trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, và một 
trong số đó đã được sửa sang lại.

Những yếu tố đã giúp anh mua nhà với giá 
“siêu rẻ” thành công đó chính là nhờ việc có thể nói 
được tiếng bản địa. Anh Jose Ramos chia sẻ: “Tôi 
có thể tìm thấy công nhân bằng cách hỏi mọi người 
xung quanh bằng tiếng Ý”.

Những câu chuyện thành công khác như 
Eli Halawani, 73 tuổi, đến từ Israel, người đã mua 
một ngôi nhà trị giá 2 euro với kế hoạch chuyển nó 
thành nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng, trong khi 
Tonia và Steve Brauer từ California (Mỹ) đã mua 
những căn nhà “siêu rẻ” này, cải tạo chúng và bán 
lại để kiếm lời.

Một trường hợp may mắn khác là Rubia 
Daniels - nhà tư vấn năng lượng mặt trời và chủ sở 
hữu doanh nghiệp, đã mua và cải tạo ba bất động 
sản trị giá 1 euro ở Mussomeli, Sicily, nhưng cảnh 
báo rằng việc cải tạo có thể lên tới hàng chục nghìn 
bảng Anh.

Rubia Daniels chia sẻ: “Khi họ bán cho tôi 
căn nhà với giá 1 euro, tôi hiểu là mình sẽ phải cải 
tạo lại nó. Người dân ở ố gắng hồi sinh  đây đang c
lại thị trấn này, nên đó là lý do vì sao họ rao bán nhà 
với giá “hời” như vậy. Vì vậy, sau khi mua nhà, 
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Mạo hiểm hôn rồng xanh 
'đến từ ngoài Trái Đất' có nọc 
độc nguy hiểm

Đoạn video bất ngờ lan truyền mạnh 
mẽ ghi lại khoảnh khắc một người 
đàn ông hôn một con rồng xanh 

nổi tiếng là sinh vật cực độc và có ngoại hình như 
đến từ ngoài Trái Đất.

Những gì bạn đang nhìn thấy trong bức ảnh 
không phải là sản phẩm của công nghệ photoshop. 
Đó là khoảnh khắc thực chia sẻ rộng rãi trên mạng 
xã hội từ tài khoản Tiktok của 'julianobayd'.

Video chia sẻ ghi lại cảnh một người đàn 
ông mạo hiểm ôm và hôn lên con rồng xanh có tên 
khoa học là Glaucus atlanticus.

Video được đăng tải với chú thích: “Nụ hôn 
thần chết. Xin đừng bắt chước. Tôi là một người 
chuyên nghiệp”.

Juliano Bayd đến từ Australia là người chia 
sẻ đoạn video và khẳng định anh là một chuyên gia 
về sinh vật biển, biết cách xử lý các loài động vật 
biển kể cả loài có nọc độc.

J u l i a n o  B a y d  s ở  h ữ u  t à i  k h o ả n 
'julianobayd', có hơn 336.000 người theo dõi chia 
sẻ rằng: “Đây là con rồng xanh lớn nhất mà tôi từng 
thấy trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã ôm hôn nó và 
thả nó xuống nước, cách xa con người nhất có thể. 
Xin đừng đụng vào, tôi là một người chuyên 
nghiệp”.

Rồng xanh phát ra ánh sáng màu xanh 
trông giống sinh vật lạ trong các bộ phim viễn 
tưởng. Rồng xanh hay còn gọi là sên biển xanh, có 
màu xám bạc trên mặt lưng và mặt bụng xanh nhạt 
hoặc đậm. Rồng xanh có sọc màu xanh đậm trên 
đầu với một cơ thể thon, dẹt và có sáu phần phụ tỏa 
nhánh giống ngón tay.

Chúng là một trong những sinh vật hiếm 
hoi có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi các chất 
độc, ăn những động vật cực độc khác như sứa biển.

Có ngoại hình huyền bí, sinh vật này sở hữu 
chất cực độc, các chuyên gia khuyến cáo không 
nên chạm vào. Chất độc của chúng được cất giữ 
trong những ngón tay gắn liền với cơ thể. Rồng 
xanh có khoảng 84 ngón tay nhỏ.

Nếu bị rồng xanh cắn, vết thương sẽ gây 
đau đớn cho nạn nhân, độc tố ngấm vào người gây 

nôn mửa, dị ứng, ban đỏ, thậm chí nặng thì tử vong.
Chuyên gia về sinh vật biển Kylie Pitt, 

thuộc đại học Griffith cho hay: “Rồng xanh có thể 
gây ra những vết cắn đau đớn cho con người, do 
vậy không nên chạm tay trực tiếp vào chúng”.

Sinh vật màu xanh đặc biệt này có chiều dài 
từ 3 - 4 cm. Chúng thường được tìm thấy dọc theo 
bờ biển phía đông của Australia và một vài địa 
điểm khác thuộc vùng biển ôn đới và nhiệt đới.

Video nhận về hàng triệu lượt xem và bình 
luận. Cư dân mạng cho rằng người đàn ông may 
mắn khi thực hiện hành động nguy hiểm. Dù là 
chuyên gia nhưng thực tế là hôn một động vật như 
vậy là rất nguy hiểm. ■

Bé gái 10 tuổi tạo ra điều kì 
diệu cho bệnh nhân ung thư sau 
khi phải chứng kiến người ông 
đau đớn đấu tranh với bệnh tật

Sophie Enderton, cô bé 10 tuổi đã tạo 
ra những “chiếc túi hóa trị tiện lợi” 
và quyên tặng cho bệnh nhân ung thư 

ở Buffalo, New York, giúp họ giảm bớt phần nào sự 
đau đớn.

Sau khi chứng kiến cảnh ông của mình 
chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy, cô bé 
Sophie Enderton 10 tuổi đã dành thời gian của 
mình để tạo ra những “Túi hóa trị tiện lợi” dành cho 
các bệnh nhân ung thư trong bệnh viện.

Nói về việc làm này, Sophie Enderton sống 
ở Niagara County đã trả lời phỏng vấn của Fox 
News Digital rằng, cô mong muốn những bệnh 
nhân hóa trị sẽ sống những ngày tươi sáng hơn 
trong khi đang phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Ý 
tưởng này đã xuất phát ngay sau khi ông của cô - 
ông Terry - giải thích cho cô bé biết phương pháp 
điều trị là gì và tại sao nó lại là thách thức đối với 
các bệnh nhân bị ung thư.

Cô bé đã bắt đầu làm túi tiện ích cho bệnh 
nhân hóa trị trong kỳ nghỉ lễ khi hiểu về bệnh tình 
mà người ông đang phải chịu đựng từ tháng 
10/2021.

Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, Sophie 
đã đóng gói các túi hóa trị và mỗi túi có đầy đủ 
những vật dụng nhằm tăng cường sự tiện nghi, 
thoải mái cho các bệnh nhân. Một túi hóa trị bao 
gồm chăn, gối nhỏ, những trò chơi, các ô tìm chữ, 
đôi tất ấm và găng tay.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Fox 
News Digital, bà Jillian Enderton, mẹ của Sophie 
cho biết: “Tôi và chồng rất tự hào vì Sophie muốn 
cho đi những điều tốt đẹp. Con bé nhìn thấy những 
người khác đang gặp khó khăn và muốn trở thành 
một người thay đổi và giúp đỡ họ”.

Vào tháng 12/2021, Sophie và gia đình đã 
quyên góp 10 túi tiện ích cho các bệnh nhân hóa trị 
tại Trung tâm Ung thư toàn diện Roswell Park. Đây 
cũng là bệnh viện mà ông Terry đã từng điều trị tại 
đó ở Buffalo, New York.

Endertons hiện tại đang tập hợp các túi hóa 
trị tiện lợi với mục tiêu là quyên tặng 20 túi cho 
bệnh nhân trẻ em và người lớn mắc bệnh ung thư 
vào cuối tháng 3, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của 
ông Terry.

Jillian cho biết: “Sophie và ông Terry rất 
thân thiết và tôi cho rằng điều này đã giúp cô ấy ở 
gần với ông khi ông ấy qua đời vào ngày 15 tháng 
12 năm 2021”.

Các thành viên cộng đồng đã quyên góp 
tiền và vật phẩm cho dự án túi tiện lợi của Sophie 
và lần này, cô bé học sinh lớp 5 hy vọng sẽ có thêm 
thẻ và các vật dụng cá nhân khác vào túi chăm sóc.

Sophie chia sẻ với Fox News Digital: 
“Cháu đã nhận được những lời cảm ơn từ mọi 
người nhưng cháu chưa bao giờ biết những chiếc 
túi hóa trị đã đến tay những ai”.

Khi được hỏi về cảm giác khi thấy những 
chiếc túi tiện lợi của cô đang tạo ra sự khác biệt 
trong cuộc sống của mọi người thì Sophie chia sẻ: 
“Điều đó thật sự rất tuyệt vời”.

Sophie muốn tiếp tục duy trì sáng kiến túi 
hóa trị và đang liên hệ với các tổ chức phi lợi nhuận 
để giúp quyên góp thêm cho các mục đích quan 
trọng.

Với mục tiêu mới là quyên tặng 20 túi cho 
các bệnh nhân ung thư vào 28 tháng 3, Sophie và 
gia đình đang thực hiện đóng gói cùng nhau để 
vịnh danh sinh nhật lần thứ 72 của ông Terry. 

Jillian chia sẻ với Báo Fox: “Cô bé thích 
được phụ trách các công việc nên cô bé sẽ làm tốt 
việc đó. Tôi là thành viên của một số ủy ban phi lợi 
nhuận trong cộng đồng. Vì vậy, hy vọng cô bé có 
thể muốn theo bước chân tôi một chút. Tôi không 
nghĩ rằng tôi nhận thức được như cô bé về những gì 
đang xảy ra”. ■  

Cá chiêm tinh (Stargazer)

Stargazer được coi là loài cá “cộc 
tính” nhất vì một số lý do. Nó phóng 
ra một dòng điện gây suy nhược đến 

cơ thể con mồi bằng cách sử dụng cơ mắt. Nhưng 
đó chưa phải là lý do duy nhất khiến bạn muốn 
tránh xa Stargazer.

Cá chiêm tinh rất độc. Chúng có hai chiếc 
gai cực lớn ở phía sau mí mắt và đôi vây có thể 
chích con mồi. May là nọc độc của chúng không đủ 
mạnh để giết người nhưng nó có thể làm họ tê liệt 
tạm thời. Cá chiêm tinh sử dụng khả năng ngụy 
trang và nọc độc để làm tê liệt các con cá khác để 
ăn. ■ 

Gia đình 4 anh chị em đều 
thọ trên 90 tuổi, tổng số tuổi lập 
kỷ lục thế giới

Một gia đình có 4 anh chị em đã 
giành Kỷ lục Guinness thế giới 
với tổng số tuổi cộng lại lên tới 

385, người lớn nhất 100 tuổi.
Bốn người con của một gia đình ở 

Greenfield, Wisconsin, Mỹ đã lập kỷ lục thế giới vì 
tổng số tuổi cao nhất thế giới.

Gerry Bulger, 100 tuổi, người lớn tuổi nhất 
trong gia đình cho biết bà rất vui mừng khi được 
nhận vinh dự này. “Tôi rất nóng lòng muốn xem 
cuốn sách kỷ lục thế giới có ghi tên chúng tôi. Thật 
tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều khoẻ mạnh”, Gerry 
Bulger cho biết.

Gerry Bulger có 3 người em lần lượt là 
Marjorie Gilmartin, 97 tuổi, Robert Goebel, 95 
tuổi và Richard Goebel, 93 tuổi.

Ginny Bulger Cowan, con gái của bà Gerry 
chia sẻ rằng một trong những bí quyết giúp mẹ và 
các cậu, các dì có tuổi thọ cao chính là sự lạc quan, 
luôn vui vẻ trong cuộc sống.

Gia đình 4 anh chị em đều thọ trên 90 tuổi, 
tổng số tuổi lập kỷ lục thế giới

Ginny Bulger Cowan nói: “Mỗi lần gia 
đình hội họp thực sự là khoảng thời gian vui vẻ, 
nhiều tiếng cười. Mẹ tôi là người rất lạc quan yêu 
đời”.

Bà Gerry Bulger sinh ngày 3/4/1922, 8 
năm trước khi thế giới diễn ra cuộc đại suy thoái. 
Trong những khoảng thời gian khó khăn đó, bà nhớ 
rằng gia đình đã ăn rất nhiều cháo đóng gói, nhưng 
luôn tìm cách giải trí vui vẻ khi không có ti vi như 
bây giờ.

Bà Gerry Bulger cho biết thay đổi lớn nhất 
mà bà nhận thấy trong suốt một thế kỷ qua chính là 
cách mọi người giao tiếp với nhau.

“Thời chúng tôi thường chỉ viết thư cho 
nhau, không có tiền mua điện thoại. Bây giờ điện 
thoại thông minh phổ biến khắp mọi nơi, liên lạc 
với nhau rất dễ dàng, gần như ngay lập tức”, Gerry 
Bulger nói.

Lời khuyên của bà dành cho những người 
trẻ đang tìm kiếm hạnh phúc ngày nay đó là hãy 
đọc thật nhiều, tìm kiếm niềm đam mê yêu thích 
của mình. Khi đã tìm ra sở thích, hãy cố gắng theo 
đuổi và phát triển theo bất kỳ cách nào. ■

Phát hiện ngựa vằn bạch 
tạng hiếm thấy ở châu Phi

Nhân viên bảo vệ vườn quốc gia tại 
Tanzania tình cờ phát hiện ra một 
cá thể ngựa vằn bạch tạng hiếm 

thấy.
Được coi là khoảnh khắc kỳ diệu khi nhân 

viên bảo vệ phát hiện một con ngựa vằn bạch tạng 
cực kỳ quý hiếm đi lang thang trong Vườn quốc gia 
Serengeti ở Tanzania.

Nhân viên bảo vệ tại vườn quốc gia tình cờ 
nhìn thấy ngựa vằn bạch tạng trong lần đi kiểm tra 
hàng ngày. Anh nhìn thấy ngựa vằn ở phía đông 
vườn quốc gia cùng với đàn và đặt tên cho nó là 
Ndasiata. Cơ thể ngựa vằn gần như màu trắng, chỉ 
có một vài đường đen mờ trên cổ, đầu và thân. Con 
ngựa vằn bạch tạng khoảng 8 tháng tuổi.

Video nhân viên bảo vệ chia sẻ trên mạng 
xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân 
mạng. Theo một nghiên cứu, sọc đen trăng trên 
lưng ngựa vằn giúp chúng tránh được ruồi cắn. Do 
vậy, nếu không có màu sọc đen, trắng này, ngựa 
vằn bạch tạng dễ bị tổn thương khi sinh sống trong 
môi trường tự nhiên. 

Hầu hết tất cả các loài động vật đều có thể 
bị bệnh bạch tạng, đây là một khiếm khuyết di 
truyền hiếm gặp. Tình trạng xảy ra khi một con vật 
thừa hưởng một hoặc nhiều gen đột biến từ cả bố và 
mẹ làm rối loạn quá trình sản xuất melanin của cơ 
thể chúng. Đây là sắc tố quyết định màu da, màu 
lông và màu mắt.

Động vật bạch tạng sẽ có mắt hơi hồng, thị 
lực kém khiến chúng gặp bất lợi khi săn mồi và 
tránh nguy hiểm.

Năm ngoái, camera ghi lại khoảnh khắc 
một con sóc bạch tạng cực kỳ quý hiếm đang nô 
đùa trong công viên ở phía nam London, Anh khiến 
những người qua đường kinh ngạc. Trong khi đó, 
một con tinh tinh bạch tạng lần đầu tiên được phát 
hiện trong tự nhiên vào tháng 7/2018 ở Uganda. 
Tuy nhiên, con vật tội nghiệp mới 19 ngày tuổi qua 
đời vì bị các thành viên trong đàn của nó tấn công 
dã man. ■ 

Mua nhà chỉ với giá từ 25 
nghìn đồng tại Italia

Những ngôi nhà trị giá 1 euro 
(khoảng 25 nghìn đồng) của Italia 
đã gây chú ý trong những năm gần 

đây, nhưng lại tốn rất nhiều chi phí phát sinh để tu 
sửa lại chúng.

Theo chia sẻ của nhiều người khi mua được 
những căn nhà có giá trị chỉ 1 euro này sẽ phát sinh 
nhiều chi phí khác để cải tạo toàn bộ. Và có nhiều 
người đã phải bỏ cuộc do không thể “gánh” được 
chi phí tu sửa lại chúng.

Ông Danny McCubbin, 58 tuổi, sống ở 
London, quyết định mua một trong những ngôi nhà 
trị giá 1 euro. Tuy nhiên, ông Danny McCubbin 
buộc phải bán căn nhà ngay sau đó do phải đối mặt 
với chi phí xây dựng tăng cao và thiếu thợ xây do 
tình hình đại dịch Covid-19. Sau khi nhận ra rằng 
mình sẽ không có đủ tiền để cải tạo, ông đã bán lại 
ngôi nhà với giá 1 euro - nhưng đã mất tới 3.000 
euro trong quá trình này.

Một số người gặp nhiều may mắn hơn với 
kế hoạch mua nhà với giá 1 euro này, trong đó có 
anh Jose Ramos, 43 tuổi, đến từ Milton Keynes, đã 
mua hai trong số những ngôi nhà trị giá 1 euro 
trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, và một 
trong số đó đã được sửa sang lại.

Những yếu tố đã giúp anh mua nhà với giá 
“siêu rẻ” thành công đó chính là nhờ việc có thể nói 
được tiếng bản địa. Anh Jose Ramos chia sẻ: “Tôi 
có thể tìm thấy công nhân bằng cách hỏi mọi người 
xung quanh bằng tiếng Ý”.

Những câu chuyện thành công khác như 
Eli Halawani, 73 tuổi, đến từ Israel, người đã mua 
một ngôi nhà trị giá 2 euro với kế hoạch chuyển nó 
thành nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng, trong khi 
Tonia và Steve Brauer từ California (Mỹ) đã mua 
những căn nhà “siêu rẻ” này, cải tạo chúng và bán 
lại để kiếm lời.

Một trường hợp may mắn khác là Rubia 
Daniels - nhà tư vấn năng lượng mặt trời và chủ sở 
hữu doanh nghiệp, đã mua và cải tạo ba bất động 
sản trị giá 1 euro ở Mussomeli, Sicily, nhưng cảnh 
báo rằng việc cải tạo có thể lên tới hàng chục nghìn 
bảng Anh.

Rubia Daniels chia sẻ: “Khi họ bán cho tôi 
căn nhà với giá 1 euro, tôi hiểu là mình sẽ phải cải 
tạo lại nó. Người dân ở ố gắng hồi sinh  đây đang c
lại thị trấn này, nên đó là lý do vì sao họ rao bán nhà 
với giá “hời” như vậy. Vì vậy, sau khi mua nhà, 
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Tìm ra lời giải về bí ẩn bãi 
đá cổ Stonehenge?

Vòng tròn đá Stonehenge kỳ bí nổi 
tiếng ở Anh khiến nhiều nhà khoa 
học đau đầu tìm lời giải suốt nhiều 

năm cuối cùng cũng có chút kết quả.
Bãi đá cổ Stonehenge từ lâu nổi tiếng là 

một trong những địa điểm độc đáo nhất ở Anh và 
cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới.

Ban đầu công trình là một vòng gồm 30 
khối đá đứng thẳng, mỗi khối nặng 25 tấn, nối với 
nhau bằng những thanh ngang, bên trong vòng tròn 
còn có 5 cặp khối đá có thanh ngang ở trên. 

Suốt nhiều thế kỷ nghiên cứu, các nhà khoa 
học vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho những câu 
hỏi như ai đã tạo ra những tảng đá khổng lồ đó, bãi 
đá này được dùng làm gì, tại sao người xưa tạo nên 
công trình này.

Có rất nhiều tranh luận xoay quanh di sản 
thế giới này, có ý kiến cho rằng đằng sau công trình 
là một thông điệp nào đó, có ý kiến khác nói rằng 
khu vực này mang ý nghĩa linh thiêng…

Tuy nhiên, gần đây nghiên cứu do giáo sư 
Timothy Darvill đứng đầu đã tìm ra câu trả lời cho 
câu hỏi bãi đã này dùng làm gì. Theo ông và đồng 
nghiệp tại Đại học Bournemouth, Anh, bãi đá này 
được sử dụng như một mặt trời khổng lồ.

Timothy Darvill ước tính cột đá được xây 
dựng từ khoảng năm 2500 trước công nguyên và 
vẫn giữ được vị trí, cấu trúc suốt nhiều thế kỷ. Bố 
cục của Stonehenge tượng trưng cho một năm với 
365,25 ngày.

Ông nói: “Khám phá mới đưa vấn đề trở 
nên tập trung hơn và chỉ ra rằng vòng tròn tượng 
trưng cho tấm lịch biểu thị một năm dương lịch 
gồm 365,25 ngày giúp cư dân địa phương theo dõi 
ngày, tuần, tháng”.

Mỗi khối đá trong số 30 khối trong vòng 
tròn đại diện cho một ngày trong một tháng. Một 
tháng lại được chia thành ba tuần, mỗi tuần 10 
ngày. Bốn khối bên ngoài Vòng tròn Sa Thạch 
dùng để đánh dấu, tính ngày nhuận.

Mùa đông và mùa hè sẽ được đóng khung 
bởi các cặp đá giống nhau. Điều này có nghĩa là sẽ 
có một cặp dành riêng cho ngày Hạ chí, một cặp 
cho ngày Đông chí, năm nào cũng vậy.

Nếu con người tính nhầm ngày thì cũng sẽ 
phát hiện ra ngay vì mặt trời sẽ ở không đúng vị trí 
vào những ngày Đông chí và Hạ chí.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn sẽ phải 
tiếp tục làm việc thêm nhiều năm để tìm ra bằng 
chứng rõ ràng trả lời cho mọi câu hỏi. ■

Ghé thăm 'sở thú ngược 
đời' không dành cho người yếu 
tim

Sở thú đảo ngược ở Chile gây tò mò và 
thu hút nhiều khách du lịch ưa mạo 
hiểm, khám phá với nhiều con thú 

hung dữ được phép tự do đi lại.
Sở thú đảo ngược là nơi khách du lịch phải 

ở trong lồng sắt kín trong khi các con vật được tự 
do đi lại. Chính vì sự ngược đời này mà sở thú thu 
hút sự quan tâm của những ai bạo gan, ưa thích mạo 
hiểm. 

Xuất hiện ở Rancagua, Chile, đây là sở thú 
ngược đời đầu tiên thuộc loại này nằm tại khu vực 
Mỹ Latinh. Sở dĩ người ta tạo ra những sở thú khác 
thường như thế này là để mọi người có cơ hội nhìn 
thấy các loài động vật hoạt động tự do trong môi 
trường sống tự nhiên của chúng.

Ảnh minh họa
Khi ghé thăm sở thú, tất cả khách du lịch sẽ 

được sắp xếp di chuyển trên những chiếc xe được 
gia cố bằng lồng kim loại chắc chắn. Sau đó, xe sẽ 
đưa họ đi vòng quanh sở thú để du khách được tận 
mắt chiêm ngưỡng hoạt động của các loài động vật 
trong môi trường tự nhiên.

Vì ngồi trong xe kiên cố, những du khách 
có thể tiếp cận các loài động vật hoang dã hung dữ 
như sư tử ở cự li gần mà họ chắc chắn không có cơ 
hội như vậy ở những sở thú khác.

Không chỉ nhìn từ xa, du khách được tự 
mình gắp những miếng thịt tươi sống để thu hút 
những con vật và cho chúng ăn. Khi những con sư 
tử đánh hơi thấy mùi thức ăn, chúng không ngần 
ngại tiến lại gần xe, thậm chí nhảy thẳng lên xe để 
chiếm lấy miếng thịt.

Đây cũng là thời điểm chụp ảnh cận cảnh 
hoàn hảo với những ai thích ghi lại hình ảnh động 
vật hoang dã. Tất cả hoạt động tại sở thú thu hút 
nhiều sự chú ý, thích thú của những ai bạo gan, ưa 
thích sự mạo hiểm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các 
loài động vật ở sở thú đều được tự do đi lại, không 
có hạn chế nào và hành vi của chúng hoàn toàn 
không thể đoán trước được.

Vào năm 2019, tại Chile xảy ra một vụ việc 
gây chấn động liên quan đến sư tử ở sở thú 
Santiago. Một nam du khách đến sở thú để tham 
quan nhưng sau đó đã nhảy vào chuồng sư tử để tự 

tử. Anh bị hai con sư tử hung dữ vồ vập, cắn xé đến 
chết.

Trong nỗ lực giải cứu người đàn ông, nhân 
viên sở thú đã giết chết hai con sư tử và đưa nạn 
nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh không qua 
khỏi.

Sự việc kinh hoàng xảy ra đúng lúc sở thú 
có nhiều khách du lịch ghé thăm do vậy đã có rất 
nhiều người chứng kiến. Bức thư tuyệt mệnh trong 
túi áo nạn nhân cho thấy ý định tự sát của người đàn 
ông này. ■ 

Người phụ nữ mang thai 2 
lần cách nhau chưa đầy 1 tuần

Odalis, 25 tuổi, đến từ San Pablo, 
California, Mỹ phát hiện ra mình 
có thai vào tháng 11/2020. Cô 

cùng gia đình vui mừng khôn xiết sau khi bị sẩy 
thai vài tháng trước đó.

Sau một vài tuần mang thai, cô đến bác sĩ 
để khám sức khỏe thì vô cùng bất ngờ khi được 
thông báo cô đang mang 2 thai nhi. Đáng kinh ngạc 
hơn khi bác sĩ bảo hai đứa trẻ thụ thai vào những 
thời điểm khác nhau trong cùng một tuần.

Nhớ lại lần chụp đầu tiên của mình, Odalis 
cho biết cô phải vào trong phòng khám một mình 
trong khi chồng cô là Antonio, 31 tuổi phải đứng 
đợi bên ngoài. “Tôi chỉ sợ rằng họ sẽ nói với tôi là 
không nghe được tim thai. Vì vậy, tôi rất lo lắng 
trong suốt thời gian chờ đợi và nhắn tin cho 
Antonio. Sau đó tôi rất hạnh phúc xen lẫn kinh 
ngạc khi nghe bác sĩ thông báo kết quả”, Odalis 
chia sẻ.

Hiện tượng này vô cùng hiếm gặp trên thế 
giới, xảy ra khi người mẹ trong thời kỳ đầu mang 
thai. Thai thứ hai xuất hiện sau vài ngày, có khi vài 
tuần sau lần mang thai đầu tiên.

Sau này, ngày dự sinh của hai bé lệch nhau 
2 ngày nhưng may mắn lại đến với Odalis khi 2 em 
bé gái có tên là Lilo và Imelda đã chào đời đủ ngày 
đủ tháng và cách nhau vài phút.

Lilo, em bé được thụ thai đầu tiên, cũng là 
em bé được sinh ra đầu tiên, nặng 3,1 kg, trong khi 
đó Imelda nặng 3,2 kg.

Odalis cho biết: “Tôi cảm thấy lần mang 
thai này với gia đình tôi là một điều kỳ diệu. Do đây 
là lần trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi nên mọi 
thứ diễn ra đều rất đặc biệt và kỳ diệu hơn rất 
nhiều”.

“Tôi thường nói với mọi người là hai bé 
sinh đôi cho dễ hiểu. Về mặt y học, hai bé không 
phải là sinh đôi nhưng rất khó để giải thích với tất 
cả. Nhưng vẻ ngoài hai bé giống hệt nhau. Tôi chưa 
bao giờ trải qua tình yêu và hạnh phúc như bây 
giờ”, Odalis nói.

Trên thế giới, những trường hợp mang thai 
như Odalis là cực kỳ hiếm gặp. Trong suốt lịch sử, 
mới chỉ có khoảng chưa đầy 10 ca như vậy được 
ghi nhận. ■ 

Hủ tục rùng rợn cắt một đốt 
ngón tay khi người thân qua đời 
của bộ tộc Dani

Tập tục cắt ngón tay kỳ quái còn được 
gọi là “Ikipalin” là một tục lệ để 
tang điển hình tồn tại nhiều năm 

trong bộ tộc Dani ở một vùng hẻo lánh của 
Indonesia.

Quan niệm
Dân số của Dani khoảng 25.000 người, tập 

trung tại một khu vực hẻo lánh, chỉ có thể đến bằng 
máy bay. Trong niềm tin của họ, ngón tay đóng một 
vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày.

Các ngón tay kết hợp với nhau để tạo ra sức 
mạnh và để bàn tay có thể hoạt động hoàn hảo, là 
biểu tượng của sự hòa hợp, thống nhất và sức mạnh 
trong con người cũng như một gia đình. Đối với 
người Dani, khóc thương những người thân trong 
gia đình qua đời sẽ không bao giờ là đủ và một cách 
để bày tỏ sự đau buồn và tiếc thương là cắt ngón 
tay.

Như một cách để thể hiện nỗi đau, người 
Dani đã cắt bỏ một phần ngón tay khi ai đó gần gũi 
với họ qua đời. Người ta tin rằng, cắt ngón tay là 
một cách để xoa dịu và xua đuổi hồn ma tổ tiên vẫn 
còn quanh quẩn trong làng. Vì vậy, để giữ cho các 
linh hồn tránh xa, các ngón tay đã bị chặt như một 
hình thức hiến tế.

Việc cắt ngón tay thường do một thành viên 
khác trong gia đình, có thể là cha mẹ hoặc thậm chí 
là anh chị em, thực hiện. Sau khi ngón tay bị cắt, vết 
thương được làm sạch để tránh nhiễm trùng. Đốt 
ngón tay bị cắt sau đó được đốt thành tro và được 
lưu trong một chiếc nồi riêng. Chúng cũng có thể 
được cất giữ trong nhà hoặc một nơi đặc biệt nào 
đó.

Đôi khi, nhiều ngón tay cũng bị chặt đứt để 
thể hiện sự đau buồn, thương tiếc. Một số người 
còn loại bỏ ngón tay mà không thực sự cắt chúng. 
Đầu tiên, họ làm yếu các khớp ngón tay, sau đó thắt 
một sợi dây xung quanh để ngăn lưu thông máu, 
mục đích cuối cùng là làm chết cơ do thiếu oxy.

Người bị cắt tay hầu hết là phụ nữ
Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao phong tục 

chủ yếu áp dụng cho phụ nữ của bộ tộc Dani. Đáng 
buồn, một số trẻ sơ sinh gái cũng là nạn nhân không 
may của truyền thống này khi bị mẹ chặt đứt ngón 
tay trong một nghi lễ tương tự. Lý do được đưa ra là 

sự đảm bảo tuổi thọ cho những đứa trẻ sơ sinh. Có 
thể các bà mẹ đã cố gắng làm cho đứa trẻ của họ 
trông khác với những đứa trẻ đã chết trước đó, và vì 
vậy họ đã thực hiện phương pháp này với hy vọng 
nó sẽ giúp đứa trẻ sơ sinh sống sót.

Mặc dù tập tục kỳ lạ và nguy hiểm này đã bị 
tuyên bố là bất hợp pháp và bị cấm, bằng chứng về 
sự tồn tại của phong tục này có thể thấy ở những 
phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng do các đầu ngón 
tay của họ bị cắt ngắn.

Thậm chí có những người chỉ còn 3 ngón 
tay hoàn chỉnh. Tượng trưng cho trái tim và tâm 
hồn cũng đang bị giằng xé vì mất mát, ngón tay bị 
chặt của các bà mẹ bộ tộc Dani cho biết có bao 
nhiêu người trong gia đình họ đã chết.

Các tập tục khác 
Ngoài các ngón tay bị cắt rời, những người 

thân của người quá cố cũng sẽ bôi tro và đất sét lên 
khuôn mặt của họ khi thể hiện sự bí ẩn và nỗi buồn 
sâu sắc của mình. Ngoài tục cắt ngón tay, còn có tục 
tắm bùn trong lễ tang. Tắm bùn là một biểu tượng 
và mang ý nghĩa rằng tất cả những người chết đã 
được trở về với thiên nhiên. Điều này là do con 
người đều xuất phát từ cát bụi và cuối cùng sẽ quay 
trở lại với cát bụi...

Không chỉ phụ nữ tuân theo truyền thống 
cực đoan như một biểu tượng của sự mất mát, đàn 
ông của bộ tộc Dani cũng làm điều đó, nhưng theo 
một cách khác. Không phải là cắt ngón tay, mà là 
cắt da tai. Quá trình xử lý không khác nhiều, khi có 
một người anh trai qua đời thì những người đàn 
ông sẽ cắt da mang tai. Thông thường họ làm điều 
này bằng cách sử dụng một loại lưỡi tre sắc bén. ■

Sở hữu bàn tay khổng lồ, 
người đàn ông được mệnh 
danh là thuỷ thủ Popeye

Người đàn ông đến từ Mỹ gây ấn 
tượng mạnh cho bất cứ ai gặp lần 
đầu với đôi bàn tay khủng ngoại 

cỡ.
Jeff Dabe, người gốc Minnesota, Mỹ là 

một vận động viên vật tay. Anh luôn sử dụng tứ chi 
ngoại cỡ của mình để tạo lợi thế cho mình. Mỗi bàn 
tay của anh có thể đặt vừa quả bóng rổ, chu vi 
khoảng 49 cm.

Ngay từ khi sinh ra anh đã sở hữu bàn tay to 
quá khổ và anh đã sử dụng 'tài sản tự nhiên' của 

mình để giúp đỡ cha mẹ các công việc trong trang 
trại của gia đình. Mọi việc phát triển theo chiều 
hướng tích cực hơn sau khi anh tham gia cuộc thi ở 
trường.

Vì đôi bàn tay ngoại cỡ, người dân địa 
phương ở Minnesota đặt cho Jeff Dabe biệt danh là 
thuỷ thủ Popeye. Biệt danh xuất hiện sau khi anh 
tham gia sự kiện đấu vật tay lần đầu tiên trong đời 
hồi anh học trung học.

Jeff Dabe chia sẻ rằng: “Tôi đã đánh bại tất 
cả bạn bè tham gia sự kiện năm đó và sau đó là cả 
đối thủ nhiều tuổi hơn. Tôi dần cảm thấy bị cuốn 
hút vào bộ môn này”.

Một số người lo ngại về kích thước bàn tay 
ngoại cỡ của anh và đặt câu hỏi liệu đó có phải là do 
một căn bệnh hay không.

Gia đình cũng lo ngại vì sự phát triển ngoại 
cỡ của đôi bàn tay Jeff Dabe, họ đưa anh đến khám 
ở bệnh viện Đại học Minnesota. Tuy nhiên, các bác 
sĩ không tìm thấy dấu hiệu về bệnh phù chân voi, 
họ cho rằng anh hoàn toàn bình thường.

“Tôi giỏi vật tay. Lúc đấu, kích thước bàn 
tay to lớn của tôi khiến nhiều người bị sốc. Mọi 
người phát hoảng khi nhìn thấy bàn tay của tôi 
ngoài đời”, Jeff Dabe nói.

Sau khi có một khởi đầu đầy hứa hẹn trong 
môn thể thao này, Jeff Dabe đã bị chấn thương ở 
khuỷu tay phải trong một cuộc thi vào năm 1986 
khiến anh phải sớm từ bỏ môn thể thao này.

Tuy nhiên, vào năm 2012, Jeff Dabe quyết 
định quay trở lại thi đấu nghiêm túc và tập sử dụng 
tay trái.

“Tôi không chắc về việc quay trở lại với 
môn vật tay ở tuổi 48. Nhưng may mắn đã mỉm 
cười với tôi. Cuối cùng tôi đã chiến thắng và đánh 
bại anh chàng từng giữ danh hiệu ở Minnesota. Tôi 
được nhiều người chú ý ngay khi quay trở lại 
đường đua”, Jeff Dabe nói.

Anh xuất sắc trở thành Nhà vô địch Tiểu 
bang cho Minnesota, đạt vé tham dự vòng loại của 
Liên đoàn Vật tay Thế giới (WAL). Mục tiêu trong 
tương lai của Jeff Dabe là trở thành nhà vô địch vật 
tay thế giới. ■ 

Cá mập yêu tinh

Cá mập yêu tinh được mệnh danh là 
“hóa thạch sống” vì chúng có niên 
đại cách đây 125 triệu năm. Kể từ 

khi loại cá mập này được phát hiện lần đầu tiên vào 
năm 1897, con người chỉ mới nhìn thấy được 
khoảng 50 con trong số chúng.

Mõm của cá mập yêu tinh chứa cơ quan 
cảm giác có chức năng thụ cảm điện. Tính năng 
này cho phép cá mập phát hiện điện trường của con 
mồi để có thể nhanh chóng xác định vị trí và đuổi 
theo bữa ăn của mình, đồng thời cũng giúp nó biết 
kích thước con mồi. Vì vậy, cá mập sẽ biết trước 
liệu có cần phải chiến đấu không hay chỉ cần há 
miệng và nuốt con mồi. ■ 
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Tìm ra lời giải về bí ẩn bãi 
đá cổ Stonehenge?

Vòng tròn đá Stonehenge kỳ bí nổi 
tiếng ở Anh khiến nhiều nhà khoa 
học đau đầu tìm lời giải suốt nhiều 

năm cuối cùng cũng có chút kết quả.
Bãi đá cổ Stonehenge từ lâu nổi tiếng là 

một trong những địa điểm độc đáo nhất ở Anh và 
cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới.

Ban đầu công trình là một vòng gồm 30 
khối đá đứng thẳng, mỗi khối nặng 25 tấn, nối với 
nhau bằng những thanh ngang, bên trong vòng tròn 
còn có 5 cặp khối đá có thanh ngang ở trên. 

Suốt nhiều thế kỷ nghiên cứu, các nhà khoa 
học vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho những câu 
hỏi như ai đã tạo ra những tảng đá khổng lồ đó, bãi 
đá này được dùng làm gì, tại sao người xưa tạo nên 
công trình này.

Có rất nhiều tranh luận xoay quanh di sản 
thế giới này, có ý kiến cho rằng đằng sau công trình 
là một thông điệp nào đó, có ý kiến khác nói rằng 
khu vực này mang ý nghĩa linh thiêng…

Tuy nhiên, gần đây nghiên cứu do giáo sư 
Timothy Darvill đứng đầu đã tìm ra câu trả lời cho 
câu hỏi bãi đã này dùng làm gì. Theo ông và đồng 
nghiệp tại Đại học Bournemouth, Anh, bãi đá này 
được sử dụng như một mặt trời khổng lồ.

Timothy Darvill ước tính cột đá được xây 
dựng từ khoảng năm 2500 trước công nguyên và 
vẫn giữ được vị trí, cấu trúc suốt nhiều thế kỷ. Bố 
cục của Stonehenge tượng trưng cho một năm với 
365,25 ngày.

Ông nói: “Khám phá mới đưa vấn đề trở 
nên tập trung hơn và chỉ ra rằng vòng tròn tượng 
trưng cho tấm lịch biểu thị một năm dương lịch 
gồm 365,25 ngày giúp cư dân địa phương theo dõi 
ngày, tuần, tháng”.

Mỗi khối đá trong số 30 khối trong vòng 
tròn đại diện cho một ngày trong một tháng. Một 
tháng lại được chia thành ba tuần, mỗi tuần 10 
ngày. Bốn khối bên ngoài Vòng tròn Sa Thạch 
dùng để đánh dấu, tính ngày nhuận.

Mùa đông và mùa hè sẽ được đóng khung 
bởi các cặp đá giống nhau. Điều này có nghĩa là sẽ 
có một cặp dành riêng cho ngày Hạ chí, một cặp 
cho ngày Đông chí, năm nào cũng vậy.

Nếu con người tính nhầm ngày thì cũng sẽ 
phát hiện ra ngay vì mặt trời sẽ ở không đúng vị trí 
vào những ngày Đông chí và Hạ chí.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn sẽ phải 
tiếp tục làm việc thêm nhiều năm để tìm ra bằng 
chứng rõ ràng trả lời cho mọi câu hỏi. ■

Ghé thăm 'sở thú ngược 
đời' không dành cho người yếu 
tim

Sở thú đảo ngược ở Chile gây tò mò và 
thu hút nhiều khách du lịch ưa mạo 
hiểm, khám phá với nhiều con thú 

hung dữ được phép tự do đi lại.
Sở thú đảo ngược là nơi khách du lịch phải 

ở trong lồng sắt kín trong khi các con vật được tự 
do đi lại. Chính vì sự ngược đời này mà sở thú thu 
hút sự quan tâm của những ai bạo gan, ưa thích mạo 
hiểm. 

Xuất hiện ở Rancagua, Chile, đây là sở thú 
ngược đời đầu tiên thuộc loại này nằm tại khu vực 
Mỹ Latinh. Sở dĩ người ta tạo ra những sở thú khác 
thường như thế này là để mọi người có cơ hội nhìn 
thấy các loài động vật hoạt động tự do trong môi 
trường sống tự nhiên của chúng.

Ảnh minh họa
Khi ghé thăm sở thú, tất cả khách du lịch sẽ 

được sắp xếp di chuyển trên những chiếc xe được 
gia cố bằng lồng kim loại chắc chắn. Sau đó, xe sẽ 
đưa họ đi vòng quanh sở thú để du khách được tận 
mắt chiêm ngưỡng hoạt động của các loài động vật 
trong môi trường tự nhiên.

Vì ngồi trong xe kiên cố, những du khách 
có thể tiếp cận các loài động vật hoang dã hung dữ 
như sư tử ở cự li gần mà họ chắc chắn không có cơ 
hội như vậy ở những sở thú khác.

Không chỉ nhìn từ xa, du khách được tự 
mình gắp những miếng thịt tươi sống để thu hút 
những con vật và cho chúng ăn. Khi những con sư 
tử đánh hơi thấy mùi thức ăn, chúng không ngần 
ngại tiến lại gần xe, thậm chí nhảy thẳng lên xe để 
chiếm lấy miếng thịt.

Đây cũng là thời điểm chụp ảnh cận cảnh 
hoàn hảo với những ai thích ghi lại hình ảnh động 
vật hoang dã. Tất cả hoạt động tại sở thú thu hút 
nhiều sự chú ý, thích thú của những ai bạo gan, ưa 
thích sự mạo hiểm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các 
loài động vật ở sở thú đều được tự do đi lại, không 
có hạn chế nào và hành vi của chúng hoàn toàn 
không thể đoán trước được.

Vào năm 2019, tại Chile xảy ra một vụ việc 
gây chấn động liên quan đến sư tử ở sở thú 
Santiago. Một nam du khách đến sở thú để tham 
quan nhưng sau đó đã nhảy vào chuồng sư tử để tự 

tử. Anh bị hai con sư tử hung dữ vồ vập, cắn xé đến 
chết.

Trong nỗ lực giải cứu người đàn ông, nhân 
viên sở thú đã giết chết hai con sư tử và đưa nạn 
nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh không qua 
khỏi.

Sự việc kinh hoàng xảy ra đúng lúc sở thú 
có nhiều khách du lịch ghé thăm do vậy đã có rất 
nhiều người chứng kiến. Bức thư tuyệt mệnh trong 
túi áo nạn nhân cho thấy ý định tự sát của người đàn 
ông này. ■ 

Người phụ nữ mang thai 2 
lần cách nhau chưa đầy 1 tuần

Odalis, 25 tuổi, đến từ San Pablo, 
California, Mỹ phát hiện ra mình 
có thai vào tháng 11/2020. Cô 

cùng gia đình vui mừng khôn xiết sau khi bị sẩy 
thai vài tháng trước đó.

Sau một vài tuần mang thai, cô đến bác sĩ 
để khám sức khỏe thì vô cùng bất ngờ khi được 
thông báo cô đang mang 2 thai nhi. Đáng kinh ngạc 
hơn khi bác sĩ bảo hai đứa trẻ thụ thai vào những 
thời điểm khác nhau trong cùng một tuần.

Nhớ lại lần chụp đầu tiên của mình, Odalis 
cho biết cô phải vào trong phòng khám một mình 
trong khi chồng cô là Antonio, 31 tuổi phải đứng 
đợi bên ngoài. “Tôi chỉ sợ rằng họ sẽ nói với tôi là 
không nghe được tim thai. Vì vậy, tôi rất lo lắng 
trong suốt thời gian chờ đợi và nhắn tin cho 
Antonio. Sau đó tôi rất hạnh phúc xen lẫn kinh 
ngạc khi nghe bác sĩ thông báo kết quả”, Odalis 
chia sẻ.

Hiện tượng này vô cùng hiếm gặp trên thế 
giới, xảy ra khi người mẹ trong thời kỳ đầu mang 
thai. Thai thứ hai xuất hiện sau vài ngày, có khi vài 
tuần sau lần mang thai đầu tiên.

Sau này, ngày dự sinh của hai bé lệch nhau 
2 ngày nhưng may mắn lại đến với Odalis khi 2 em 
bé gái có tên là Lilo và Imelda đã chào đời đủ ngày 
đủ tháng và cách nhau vài phút.

Lilo, em bé được thụ thai đầu tiên, cũng là 
em bé được sinh ra đầu tiên, nặng 3,1 kg, trong khi 
đó Imelda nặng 3,2 kg.

Odalis cho biết: “Tôi cảm thấy lần mang 
thai này với gia đình tôi là một điều kỳ diệu. Do đây 
là lần trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi nên mọi 
thứ diễn ra đều rất đặc biệt và kỳ diệu hơn rất 
nhiều”.

“Tôi thường nói với mọi người là hai bé 
sinh đôi cho dễ hiểu. Về mặt y học, hai bé không 
phải là sinh đôi nhưng rất khó để giải thích với tất 
cả. Nhưng vẻ ngoài hai bé giống hệt nhau. Tôi chưa 
bao giờ trải qua tình yêu và hạnh phúc như bây 
giờ”, Odalis nói.

Trên thế giới, những trường hợp mang thai 
như Odalis là cực kỳ hiếm gặp. Trong suốt lịch sử, 
mới chỉ có khoảng chưa đầy 10 ca như vậy được 
ghi nhận. ■ 

Hủ tục rùng rợn cắt một đốt 
ngón tay khi người thân qua đời 
của bộ tộc Dani

Tập tục cắt ngón tay kỳ quái còn được 
gọi là “Ikipalin” là một tục lệ để 
tang điển hình tồn tại nhiều năm 

trong bộ tộc Dani ở một vùng hẻo lánh của 
Indonesia.

Quan niệm
Dân số của Dani khoảng 25.000 người, tập 

trung tại một khu vực hẻo lánh, chỉ có thể đến bằng 
máy bay. Trong niềm tin của họ, ngón tay đóng một 
vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày.

Các ngón tay kết hợp với nhau để tạo ra sức 
mạnh và để bàn tay có thể hoạt động hoàn hảo, là 
biểu tượng của sự hòa hợp, thống nhất và sức mạnh 
trong con người cũng như một gia đình. Đối với 
người Dani, khóc thương những người thân trong 
gia đình qua đời sẽ không bao giờ là đủ và một cách 
để bày tỏ sự đau buồn và tiếc thương là cắt ngón 
tay.

Như một cách để thể hiện nỗi đau, người 
Dani đã cắt bỏ một phần ngón tay khi ai đó gần gũi 
với họ qua đời. Người ta tin rằng, cắt ngón tay là 
một cách để xoa dịu và xua đuổi hồn ma tổ tiên vẫn 
còn quanh quẩn trong làng. Vì vậy, để giữ cho các 
linh hồn tránh xa, các ngón tay đã bị chặt như một 
hình thức hiến tế.

Việc cắt ngón tay thường do một thành viên 
khác trong gia đình, có thể là cha mẹ hoặc thậm chí 
là anh chị em, thực hiện. Sau khi ngón tay bị cắt, vết 
thương được làm sạch để tránh nhiễm trùng. Đốt 
ngón tay bị cắt sau đó được đốt thành tro và được 
lưu trong một chiếc nồi riêng. Chúng cũng có thể 
được cất giữ trong nhà hoặc một nơi đặc biệt nào 
đó.

Đôi khi, nhiều ngón tay cũng bị chặt đứt để 
thể hiện sự đau buồn, thương tiếc. Một số người 
còn loại bỏ ngón tay mà không thực sự cắt chúng. 
Đầu tiên, họ làm yếu các khớp ngón tay, sau đó thắt 
một sợi dây xung quanh để ngăn lưu thông máu, 
mục đích cuối cùng là làm chết cơ do thiếu oxy.

Người bị cắt tay hầu hết là phụ nữ
Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao phong tục 

chủ yếu áp dụng cho phụ nữ của bộ tộc Dani. Đáng 
buồn, một số trẻ sơ sinh gái cũng là nạn nhân không 
may của truyền thống này khi bị mẹ chặt đứt ngón 
tay trong một nghi lễ tương tự. Lý do được đưa ra là 

sự đảm bảo tuổi thọ cho những đứa trẻ sơ sinh. Có 
thể các bà mẹ đã cố gắng làm cho đứa trẻ của họ 
trông khác với những đứa trẻ đã chết trước đó, và vì 
vậy họ đã thực hiện phương pháp này với hy vọng 
nó sẽ giúp đứa trẻ sơ sinh sống sót.

Mặc dù tập tục kỳ lạ và nguy hiểm này đã bị 
tuyên bố là bất hợp pháp và bị cấm, bằng chứng về 
sự tồn tại của phong tục này có thể thấy ở những 
phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng do các đầu ngón 
tay của họ bị cắt ngắn.

Thậm chí có những người chỉ còn 3 ngón 
tay hoàn chỉnh. Tượng trưng cho trái tim và tâm 
hồn cũng đang bị giằng xé vì mất mát, ngón tay bị 
chặt của các bà mẹ bộ tộc Dani cho biết có bao 
nhiêu người trong gia đình họ đã chết.

Các tập tục khác 
Ngoài các ngón tay bị cắt rời, những người 

thân của người quá cố cũng sẽ bôi tro và đất sét lên 
khuôn mặt của họ khi thể hiện sự bí ẩn và nỗi buồn 
sâu sắc của mình. Ngoài tục cắt ngón tay, còn có tục 
tắm bùn trong lễ tang. Tắm bùn là một biểu tượng 
và mang ý nghĩa rằng tất cả những người chết đã 
được trở về với thiên nhiên. Điều này là do con 
người đều xuất phát từ cát bụi và cuối cùng sẽ quay 
trở lại với cát bụi...

Không chỉ phụ nữ tuân theo truyền thống 
cực đoan như một biểu tượng của sự mất mát, đàn 
ông của bộ tộc Dani cũng làm điều đó, nhưng theo 
một cách khác. Không phải là cắt ngón tay, mà là 
cắt da tai. Quá trình xử lý không khác nhiều, khi có 
một người anh trai qua đời thì những người đàn 
ông sẽ cắt da mang tai. Thông thường họ làm điều 
này bằng cách sử dụng một loại lưỡi tre sắc bén. ■

Sở hữu bàn tay khổng lồ, 
người đàn ông được mệnh 
danh là thuỷ thủ Popeye

Người đàn ông đến từ Mỹ gây ấn 
tượng mạnh cho bất cứ ai gặp lần 
đầu với đôi bàn tay khủng ngoại 

cỡ.
Jeff Dabe, người gốc Minnesota, Mỹ là 

một vận động viên vật tay. Anh luôn sử dụng tứ chi 
ngoại cỡ của mình để tạo lợi thế cho mình. Mỗi bàn 
tay của anh có thể đặt vừa quả bóng rổ, chu vi 
khoảng 49 cm.

Ngay từ khi sinh ra anh đã sở hữu bàn tay to 
quá khổ và anh đã sử dụng 'tài sản tự nhiên' của 

mình để giúp đỡ cha mẹ các công việc trong trang 
trại của gia đình. Mọi việc phát triển theo chiều 
hướng tích cực hơn sau khi anh tham gia cuộc thi ở 
trường.

Vì đôi bàn tay ngoại cỡ, người dân địa 
phương ở Minnesota đặt cho Jeff Dabe biệt danh là 
thuỷ thủ Popeye. Biệt danh xuất hiện sau khi anh 
tham gia sự kiện đấu vật tay lần đầu tiên trong đời 
hồi anh học trung học.

Jeff Dabe chia sẻ rằng: “Tôi đã đánh bại tất 
cả bạn bè tham gia sự kiện năm đó và sau đó là cả 
đối thủ nhiều tuổi hơn. Tôi dần cảm thấy bị cuốn 
hút vào bộ môn này”.

Một số người lo ngại về kích thước bàn tay 
ngoại cỡ của anh và đặt câu hỏi liệu đó có phải là do 
một căn bệnh hay không.

Gia đình cũng lo ngại vì sự phát triển ngoại 
cỡ của đôi bàn tay Jeff Dabe, họ đưa anh đến khám 
ở bệnh viện Đại học Minnesota. Tuy nhiên, các bác 
sĩ không tìm thấy dấu hiệu về bệnh phù chân voi, 
họ cho rằng anh hoàn toàn bình thường.

“Tôi giỏi vật tay. Lúc đấu, kích thước bàn 
tay to lớn của tôi khiến nhiều người bị sốc. Mọi 
người phát hoảng khi nhìn thấy bàn tay của tôi 
ngoài đời”, Jeff Dabe nói.

Sau khi có một khởi đầu đầy hứa hẹn trong 
môn thể thao này, Jeff Dabe đã bị chấn thương ở 
khuỷu tay phải trong một cuộc thi vào năm 1986 
khiến anh phải sớm từ bỏ môn thể thao này.

Tuy nhiên, vào năm 2012, Jeff Dabe quyết 
định quay trở lại thi đấu nghiêm túc và tập sử dụng 
tay trái.

“Tôi không chắc về việc quay trở lại với 
môn vật tay ở tuổi 48. Nhưng may mắn đã mỉm 
cười với tôi. Cuối cùng tôi đã chiến thắng và đánh 
bại anh chàng từng giữ danh hiệu ở Minnesota. Tôi 
được nhiều người chú ý ngay khi quay trở lại 
đường đua”, Jeff Dabe nói.

Anh xuất sắc trở thành Nhà vô địch Tiểu 
bang cho Minnesota, đạt vé tham dự vòng loại của 
Liên đoàn Vật tay Thế giới (WAL). Mục tiêu trong 
tương lai của Jeff Dabe là trở thành nhà vô địch vật 
tay thế giới. ■ 

Cá mập yêu tinh

Cá mập yêu tinh được mệnh danh là 
“hóa thạch sống” vì chúng có niên 
đại cách đây 125 triệu năm. Kể từ 

khi loại cá mập này được phát hiện lần đầu tiên vào 
năm 1897, con người chỉ mới nhìn thấy được 
khoảng 50 con trong số chúng.

Mõm của cá mập yêu tinh chứa cơ quan 
cảm giác có chức năng thụ cảm điện. Tính năng 
này cho phép cá mập phát hiện điện trường của con 
mồi để có thể nhanh chóng xác định vị trí và đuổi 
theo bữa ăn của mình, đồng thời cũng giúp nó biết 
kích thước con mồi. Vì vậy, cá mập sẽ biết trước 
liệu có cần phải chiến đấu không hay chỉ cần há 
miệng và nuốt con mồi. ■ 
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