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Chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech, tiệm đẹp, location khỏi chê.
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Build: 10 years

Giá bán: $300,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $165,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $420,000 

Giá build: $675,000

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

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

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

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Son Tae Young - Á hậu bắt cá 2 
tay, suýt thành dâu Samsung và 
cái kết bất ngờ bên tài tử quyền 
lực

Trong dàn Hoa hậu, Á hậu Hàn Quốc, Son 
Tae Young không có sự nghiệp chói sáng 
nhưng lại có cuộc sống viên mãn, hạnh 

phúc được người người ghen tị. Ngoài ra, cô còn 
được nhớ đến là Á hậu đa tình bậc nhất Kbiz.

Suốt 14 năm qua, Á hậu Hàn Quốc năm nào cùng 
Kwon Sang Woo vun vén gia đình đầm ấm với 2 
thiên thần nhỏ. Từ nàng Á hậu bị netizen ”ném đá” 
ghét bỏ vì đời tư hỗn loạn, tình sử phức tạp. Dù suýt 
thành con dâu đế chế Samsung, Son Tae Young 
ngày nay lại có cái kết hạnh phúc bất ngờ bên nam 
diễn viên hàng đầu xứ Hàn.

Nàng Á hậu bị nghi “dao kéo”, chăm chỉ nhưng 
vẫn mãi mờ nhạt

Son Tae Young sinh năm 1980, là cô gái đến từ 
vùng đất Daegu nổi tiếng có nhiều mỹ nhân. Với 
nhan sắc dịu dàng, thanh tú, không khó để Son Tae 
Young trở thành Hoa hậu Daegu.

Sau đó, cô gái trẻ từ vùng Daegu đã tham dự cuộc 
thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 và cuối cùng 
giành được vị trí Á hậu 2. Son Tae Young tiếp tục 
hành trình sắc đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 
năm 2000 và xuất sắc lên ngôi Á hậu 1, ẵm luôn 
giải phụ Hoa hậu Ăn ảnh.

Sau khi đạt được nhiều thành tích tại cả 2 đấu 
trường sắc đẹp trong nước và quốc tế, Son Tae 
Young chuyển hướng trở thành diễn viên. Nàng Á 
hậu tham gia cả vào địa hạt phim điện ảnh lẫn 
truyền hình, tham gia vào nhiều tác phẩm như Pure 
Heart, Remember, Triệu Đóa Hồng…

Gần như năm nào Son Tae Young cũng có dự án 
mới, không nề hà bất kể dạng vai nào. Dù nỗ lực và 
chăm chỉ đến vậy nhưng cô vẫn chưa để lại được 
nhiều dấu ấn và bật lên thành sao như nhiều Á hậu, 
Hoa hậu khác. Tất cả những gì công chúng nhớ đến 
về Son Tae Young chỉ là nàng Á hậu xinh đẹp 
nhưng mờ nhạt.

Chưa kể, dù chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài 
xuất chúng, Son Tae Young lại vướng nghi án “dao 
kéo”. Nhiều hình ảnh quá khứ của cô đã bị “khui” 

lại, từ đó làm dấy lên nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. 
Trong những hình ảnh cũ, Son Tae Young sở hữu 
nhan sắc mờ nhạt, không hề rực rỡ, trong trẻo như 
sau khi đăng quang.

Tình sử rối ren bậc nhất, hết tình tay 3 phức tạp 
lại đến chuyện suýt thành dâu hụt đế chế 
Samsung

Không ghi dấu ấn được trong sự nghiệp nhưng Son 
Tae Young lại khiến báo chí tốn giấy mực với tình 
sử rối ren, đời tư phức tạp. Son Tae Young có cả 1 
danh sách dài tình cũ toàn những gương mặt đình 
đám.

Năm 2001, khi mới lên ngôi Á hậu chưa bao lâu, 
Son Tae Young khiến xứ Hàn xôn xao trước chuyện 
tình tay 3 “rối như canh hẹ” với ca sĩ, nhạc sĩ Joo 
Young Hoon và nam tài tử Nấc Thang Lên Thiên 
Đường - Shin Hyun Joon. Đáng nói, Son Tae 
Young năm ấy mới 21 tuổi, trong khi Shin Hyun 
Joon đã 33 tuổi còn Joo Young Hoon 32 tuổi.

Ban đầu cô đã hẹn hò với Joo Young Hoon được 
hơn 1 năm. Cả 2 đã hứa hẹn sẽ kết hôn và cha mẹ 
của Joo Young Hoon cũng vô cùng quan tâm đến 
Son Tae Young. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rối 
ren sau khi nàng Á hậu đến Canada để quay MV 
cùng Shin Hyun Joon. Son Tae Young đã gửi lời 
chia tay cho Joo Young Hoon qua tin nhắn. Hậu 
cuộc chia tay, Joo Young Hoon vô cùng suy sụp, 
anh sụt 15kg và thậm chí còn từng có ý định tự tử.

Ngay sau khi chia tay với Joo Young Hoon không 
lâu, Son Tae Young đã bắt đầu hẹn hò với Shin 
Hyun Joon. Khi mối quan hệ lằng nhằng của cả 3 bị 
“khui” ra, công chúng không khỏi nghi ngờ Son 
Tae Young “bắt cá hai tay”.

Sau Joo Young Hoon, Shin Hyun Joon, Son Tae 
Young hẹn hò với đạo diễn Cool K. Tình sử của 
nàng Á hậu còn có cả ca sĩ Tim hay con trai duy 
nhất của Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung - nam 
diễn viên Yoon Tae Young. Suýt chút nữa, Son Tae 
Young đã bước chân vào hào môn và trở thành con 
dâu của đế chế Samsung.

Chính vì danh sách bạn trai cũ dài dằng dặc và toàn 
những nhân vật nổi tiếng, Son Tae Young bị gắn 
mác “hồ ly tinh”,”kẻ đa tình”, “đào mỏ”. Hình ảnh 
của cô trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn. Son 
Tae Young được mệnh danh là Á hậu đa tình bậc 
nhất Hàn Quốc vì sở thích “thay bồ như thay áo”.

Chuyện tình nhận “gạch đá” từ công chúng với 
Kwon Sang Woo đến cuộc hôn nhân viên mãn 
suốt 14 năm

Sau hàng loạt mối tình gây xôn xao, Son Tae Young 
công khai hẹn hò với nam diễn viên hàng đầu 
Kwon Sang Woo vào năm 2008. Hai ngôi sao lần 
đầu gặp gỡ tại một bữa tiệc của bạn bè chung. Nam 
tài tử đã trúng tiếng sét ái tình và là người chủ động 
xin số điện thoại để theo đuổi người đẹp.

Nổi tiếng có tình sử rối ren, chẳng có gì khó hiểu 
khi Son Tae Young bị các fan Kwon Sang Woo 
“ném đá” kịch liệt vào thời điểm cô ở bên nam tài 

tử. Sự nghiệp của Kwon Sang Woo cũng bị ảnh 
hưởng nặng nề sau khi công khai mối quan hệ với 
Son Tae Young.

Là nam diễn viên hạng A của Hàn Quốc, “làm mưa 
làm gió” với hàng loạt tác phẩm, có vị thế vững 
chắc nhưng Kwon Sang Woo suýt nữa đã đánh mất 
tất cả. Sau tuyên bố hẹn hò, CLB fan của Kwon 
Sang Woo giảm mạnh từ 240.000 thành viên xuống 
còn 135.000 người chỉ trong 1 đêm. Cả 7 bản hợp 
đồng quảng cáo của anh đều bị hủy bỏ.

Mặc cho áp lực từ các fan, chỉ trích từ phía công 
chúng, thái độ ghẻ lạnh từ các bên hợp tác nhưng 
Kwon Sang Woo vẫn không hề từ bỏ tình yêu.

Anh và Son Tae Young vẫn nắm tay nhau vượt qua 
giai đoạn khó khăn. Hẹn hò chưa được bao lâu thì 
Kwon Sang Woo cầu hôn Son Tae Young trên 
khinh khí cầu ở Úc. Cả 2 tổ chức hôn lễ hoành tráng 
với sự góp mặt của 300 khách mời tại Seoul và 
chính thức trở thành vợ chồng.

Thời gian đầu, chẳng ai đặt nhiều niềm tin vào tình 
yêu của Kwon Sang Woo và Son Tae Young. Vô số 
người đặt ra câu hỏi: “Nàng Á hậu đa tình, từng hẹn 
hò với vô số người đàn ông nổi tiếng liệu có thể ở 
bên Kwon Sang Woo được bao lâu?”. Thế nhưng, 
trái với mọi sự nghi ngờ, chỉ trích của công chúng, 
cặp đôi đã ở bên nhau được 14 năm.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cả 2 nay lại trở thành 
kiểu mẫu trong giới showbiz. Son Tae Young và 
Kwon Sang Woo lần lượt đón chào đón 2 thiên thần 
nhỏ vào năm 2009 và 2015. Quý tử Luke và thiên 
kim Riho nhà Kwon Sang Woo - Son Tae Young 
được khen thừa hưởng ngoại hình cùng chiều cao 
vượt trội của bố mẹ.

14 năm bên nhau, trải qua đủ mọi thử thách, sóng 
gió, tình yêu chân thành Kwon Sang Woo và Son 
Tae Young dành cho nhau nay đã khiến công chúng 
suy nghĩ lại. Nàng Á hậu từng một thời là tâm điểm 
chú ý vì hàng loạt mối tình ồn ào nay chỉ tập trung 
vào gia đình nhỏ.

Từ nàng Á hậu với tình sử dài dằng dặc gây 
choáng, Son Tae Young đã tìm được bờ vai chỉ 
thuộc về mình cô. Từ cặp đôi bị phản đối, “ném đá” 
kịch liệt, hiện tại Son Tae Young - Kwon Sang Woo 
đã có thể thoải mái nắm tay nhau xuất hiện trước 
công chúng. Cặp đôi luôn đồng hành trong mọi 
khoảnh khắc của cuộc sống.

Trên Instagram của Son Tae Young tràn ngập 
những hình ảnh có mặt chồng hay những bức hình 
giản dị của cả gia đình. Mái ấm hạnh phúc và tình 
yêu bền chặt kéo dài 14 năm qua chính là cái kết 
đẹp cho nàng Á hậu từng bị mệnh danh là đa tình 
nhất Hàn Quốc.

Kwon Sang Woo luôn tự hào nắm tay vợ khi xuất 
hiện trước công chúng. Cử chỉ tình tứ, ánh mắt say 
đắm của cặp đôi suốt bao năm qua khiến mọi người 
phải tin rằng cả 2 chính là 1 nửa hoàn hảo của nhau.

                                                            Quốc Minh
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Son Tae Young - Á hậu bắt cá 2 
tay, suýt thành dâu Samsung và 
cái kết bất ngờ bên tài tử quyền 
lực

Trong dàn Hoa hậu, Á hậu Hàn Quốc, Son 
Tae Young không có sự nghiệp chói sáng 
nhưng lại có cuộc sống viên mãn, hạnh 

phúc được người người ghen tị. Ngoài ra, cô còn 
được nhớ đến là Á hậu đa tình bậc nhất Kbiz.

Suốt 14 năm qua, Á hậu Hàn Quốc năm nào cùng 
Kwon Sang Woo vun vén gia đình đầm ấm với 2 
thiên thần nhỏ. Từ nàng Á hậu bị netizen ”ném đá” 
ghét bỏ vì đời tư hỗn loạn, tình sử phức tạp. Dù suýt 
thành con dâu đế chế Samsung, Son Tae Young 
ngày nay lại có cái kết hạnh phúc bất ngờ bên nam 
diễn viên hàng đầu xứ Hàn.

Nàng Á hậu bị nghi “dao kéo”, chăm chỉ nhưng 
vẫn mãi mờ nhạt

Son Tae Young sinh năm 1980, là cô gái đến từ 
vùng đất Daegu nổi tiếng có nhiều mỹ nhân. Với 
nhan sắc dịu dàng, thanh tú, không khó để Son Tae 
Young trở thành Hoa hậu Daegu.

Sau đó, cô gái trẻ từ vùng Daegu đã tham dự cuộc 
thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 và cuối cùng 
giành được vị trí Á hậu 2. Son Tae Young tiếp tục 
hành trình sắc đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 
năm 2000 và xuất sắc lên ngôi Á hậu 1, ẵm luôn 
giải phụ Hoa hậu Ăn ảnh.

Sau khi đạt được nhiều thành tích tại cả 2 đấu 
trường sắc đẹp trong nước và quốc tế, Son Tae 
Young chuyển hướng trở thành diễn viên. Nàng Á 
hậu tham gia cả vào địa hạt phim điện ảnh lẫn 
truyền hình, tham gia vào nhiều tác phẩm như Pure 
Heart, Remember, Triệu Đóa Hồng…

Gần như năm nào Son Tae Young cũng có dự án 
mới, không nề hà bất kể dạng vai nào. Dù nỗ lực và 
chăm chỉ đến vậy nhưng cô vẫn chưa để lại được 
nhiều dấu ấn và bật lên thành sao như nhiều Á hậu, 
Hoa hậu khác. Tất cả những gì công chúng nhớ đến 
về Son Tae Young chỉ là nàng Á hậu xinh đẹp 
nhưng mờ nhạt.

Chưa kể, dù chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài 
xuất chúng, Son Tae Young lại vướng nghi án “dao 
kéo”. Nhiều hình ảnh quá khứ của cô đã bị “khui” 

lại, từ đó làm dấy lên nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. 
Trong những hình ảnh cũ, Son Tae Young sở hữu 
nhan sắc mờ nhạt, không hề rực rỡ, trong trẻo như 
sau khi đăng quang.

Tình sử rối ren bậc nhất, hết tình tay 3 phức tạp 
lại đến chuyện suýt thành dâu hụt đế chế 
Samsung

Không ghi dấu ấn được trong sự nghiệp nhưng Son 
Tae Young lại khiến báo chí tốn giấy mực với tình 
sử rối ren, đời tư phức tạp. Son Tae Young có cả 1 
danh sách dài tình cũ toàn những gương mặt đình 
đám.

Năm 2001, khi mới lên ngôi Á hậu chưa bao lâu, 
Son Tae Young khiến xứ Hàn xôn xao trước chuyện 
tình tay 3 “rối như canh hẹ” với ca sĩ, nhạc sĩ Joo 
Young Hoon và nam tài tử Nấc Thang Lên Thiên 
Đường - Shin Hyun Joon. Đáng nói, Son Tae 
Young năm ấy mới 21 tuổi, trong khi Shin Hyun 
Joon đã 33 tuổi còn Joo Young Hoon 32 tuổi.

Ban đầu cô đã hẹn hò với Joo Young Hoon được 
hơn 1 năm. Cả 2 đã hứa hẹn sẽ kết hôn và cha mẹ 
của Joo Young Hoon cũng vô cùng quan tâm đến 
Son Tae Young. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rối 
ren sau khi nàng Á hậu đến Canada để quay MV 
cùng Shin Hyun Joon. Son Tae Young đã gửi lời 
chia tay cho Joo Young Hoon qua tin nhắn. Hậu 
cuộc chia tay, Joo Young Hoon vô cùng suy sụp, 
anh sụt 15kg và thậm chí còn từng có ý định tự tử.

Ngay sau khi chia tay với Joo Young Hoon không 
lâu, Son Tae Young đã bắt đầu hẹn hò với Shin 
Hyun Joon. Khi mối quan hệ lằng nhằng của cả 3 bị 
“khui” ra, công chúng không khỏi nghi ngờ Son 
Tae Young “bắt cá hai tay”.

Sau Joo Young Hoon, Shin Hyun Joon, Son Tae 
Young hẹn hò với đạo diễn Cool K. Tình sử của 
nàng Á hậu còn có cả ca sĩ Tim hay con trai duy 
nhất của Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung - nam 
diễn viên Yoon Tae Young. Suýt chút nữa, Son Tae 
Young đã bước chân vào hào môn và trở thành con 
dâu của đế chế Samsung.

Chính vì danh sách bạn trai cũ dài dằng dặc và toàn 
những nhân vật nổi tiếng, Son Tae Young bị gắn 
mác “hồ ly tinh”,”kẻ đa tình”, “đào mỏ”. Hình ảnh 
của cô trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn. Son 
Tae Young được mệnh danh là Á hậu đa tình bậc 
nhất Hàn Quốc vì sở thích “thay bồ như thay áo”.

Chuyện tình nhận “gạch đá” từ công chúng với 
Kwon Sang Woo đến cuộc hôn nhân viên mãn 
suốt 14 năm

Sau hàng loạt mối tình gây xôn xao, Son Tae Young 
công khai hẹn hò với nam diễn viên hàng đầu 
Kwon Sang Woo vào năm 2008. Hai ngôi sao lần 
đầu gặp gỡ tại một bữa tiệc của bạn bè chung. Nam 
tài tử đã trúng tiếng sét ái tình và là người chủ động 
xin số điện thoại để theo đuổi người đẹp.

Nổi tiếng có tình sử rối ren, chẳng có gì khó hiểu 
khi Son Tae Young bị các fan Kwon Sang Woo 
“ném đá” kịch liệt vào thời điểm cô ở bên nam tài 

tử. Sự nghiệp của Kwon Sang Woo cũng bị ảnh 
hưởng nặng nề sau khi công khai mối quan hệ với 
Son Tae Young.

Là nam diễn viên hạng A của Hàn Quốc, “làm mưa 
làm gió” với hàng loạt tác phẩm, có vị thế vững 
chắc nhưng Kwon Sang Woo suýt nữa đã đánh mất 
tất cả. Sau tuyên bố hẹn hò, CLB fan của Kwon 
Sang Woo giảm mạnh từ 240.000 thành viên xuống 
còn 135.000 người chỉ trong 1 đêm. Cả 7 bản hợp 
đồng quảng cáo của anh đều bị hủy bỏ.

Mặc cho áp lực từ các fan, chỉ trích từ phía công 
chúng, thái độ ghẻ lạnh từ các bên hợp tác nhưng 
Kwon Sang Woo vẫn không hề từ bỏ tình yêu.

Anh và Son Tae Young vẫn nắm tay nhau vượt qua 
giai đoạn khó khăn. Hẹn hò chưa được bao lâu thì 
Kwon Sang Woo cầu hôn Son Tae Young trên 
khinh khí cầu ở Úc. Cả 2 tổ chức hôn lễ hoành tráng 
với sự góp mặt của 300 khách mời tại Seoul và 
chính thức trở thành vợ chồng.

Thời gian đầu, chẳng ai đặt nhiều niềm tin vào tình 
yêu của Kwon Sang Woo và Son Tae Young. Vô số 
người đặt ra câu hỏi: “Nàng Á hậu đa tình, từng hẹn 
hò với vô số người đàn ông nổi tiếng liệu có thể ở 
bên Kwon Sang Woo được bao lâu?”. Thế nhưng, 
trái với mọi sự nghi ngờ, chỉ trích của công chúng, 
cặp đôi đã ở bên nhau được 14 năm.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cả 2 nay lại trở thành 
kiểu mẫu trong giới showbiz. Son Tae Young và 
Kwon Sang Woo lần lượt đón chào đón 2 thiên thần 
nhỏ vào năm 2009 và 2015. Quý tử Luke và thiên 
kim Riho nhà Kwon Sang Woo - Son Tae Young 
được khen thừa hưởng ngoại hình cùng chiều cao 
vượt trội của bố mẹ.

14 năm bên nhau, trải qua đủ mọi thử thách, sóng 
gió, tình yêu chân thành Kwon Sang Woo và Son 
Tae Young dành cho nhau nay đã khiến công chúng 
suy nghĩ lại. Nàng Á hậu từng một thời là tâm điểm 
chú ý vì hàng loạt mối tình ồn ào nay chỉ tập trung 
vào gia đình nhỏ.

Từ nàng Á hậu với tình sử dài dằng dặc gây 
choáng, Son Tae Young đã tìm được bờ vai chỉ 
thuộc về mình cô. Từ cặp đôi bị phản đối, “ném đá” 
kịch liệt, hiện tại Son Tae Young - Kwon Sang Woo 
đã có thể thoải mái nắm tay nhau xuất hiện trước 
công chúng. Cặp đôi luôn đồng hành trong mọi 
khoảnh khắc của cuộc sống.

Trên Instagram của Son Tae Young tràn ngập 
những hình ảnh có mặt chồng hay những bức hình 
giản dị của cả gia đình. Mái ấm hạnh phúc và tình 
yêu bền chặt kéo dài 14 năm qua chính là cái kết 
đẹp cho nàng Á hậu từng bị mệnh danh là đa tình 
nhất Hàn Quốc.

Kwon Sang Woo luôn tự hào nắm tay vợ khi xuất 
hiện trước công chúng. Cử chỉ tình tứ, ánh mắt say 
đắm của cặp đôi suốt bao năm qua khiến mọi người 
phải tin rằng cả 2 chính là 1 nửa hoàn hảo của nhau.

                                                            Quốc Minh
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NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

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

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

!!Gross sale oån ñònh!!

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

NEW

534-1988/1556

Baùn Tieäm BoBa
Katy - I10

Xin lieân laïc Phöông: 503-524-8828

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

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

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

Fuqua Str

Xin lieân laïc

832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

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

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

537-1988/1556

Baùn Traïi Gaø
Marquez, TX

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

Caàn baùn 4 chuoàng gaø gioáng (pullet farm) ôû 

Marquez, Texas. Hieän vöøa môùi kyù 15 naêm 

contract Waco complex. Traïi naèm ôû vò trí 

toát treân Hwy 79. 

NEW

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

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

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

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

NEW

618-1997/1564

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

627-1997/1564

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn 
chôï HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu 
daân cö ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy 
moùc, coâng thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. 
Tieäm coù income oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

832-509-6844

NEW

628-1997/1564

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët 
trong khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 
sqft, coù beáp - vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income 
oån ñònh. Vò trí naèm trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc 
nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. Chuû coù theå training 
neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

Xin lieân heä Taøi: 832-434-9905

NEW

624-1997/1564

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean 
& Alteration). Tieäm coù drive through, 
naèm treân ñöôøng Westheimer, caàn sang 
laïi giaù $30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

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

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

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

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

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

NEW

618-1997/1564

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

627-1997/1564

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn 
chôï HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu 
daân cö ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy 
moùc, coâng thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. 
Tieäm coù income oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

832-509-6844

NEW

628-1997/1564

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët 
trong khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 
sqft, coù beáp - vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income 
oån ñònh. Vò trí naèm trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc 
nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. Chuû coù theå training 
neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

Xin lieân heä Taøi: 832-434-9905

NEW

624-1997/1564

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean 
& Alteration). Tieäm coù drive through, 
naèm treân ñöôøng Westheimer, caàn sang 
laïi giaù $30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

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


Trang 06 Trang 07

Issue # 1988 * Tuesday, March 29,  2022Issue # 1988 * Tuesday, March 29,  2022

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Dương Tử Quỳnh: Dám yêu 
dám hận

Con đường thành danh của Dương Tử 
Quỳnh rất khó có người thứ hai. Một phụ 
nữ giỏi giang dù không sở hữu nhan sắc vạn 

người mê. Dễ dàng dùng mồ hôi xương máu để gầy 
dựng sự nghiệp, nhưng cô lại quá gian nan trên 
đường tình.

Thập niên 80, ngôi sao hành động Hồng Kông đa 
số là nam giới, nữ diễn viên hành động có hình 
tượng mạnh mẽ rất hiếm hoi. Vì thế, khi Dương Tử 
Quỳnh nhận phim gặp được các diễn viên Hồng 
Kim Bảo, Lâm Tử Tường… cô quyết định bắt đầu 
theo đuổi con đường trở thành “đả nữ”.

Trong phim Nữ cảnh sát hoàng gia, Dương Tử 
Quỳnh tự mình thực hiện những pha hành động 
nguy hiểm như nhảy xuyên kính… Đến phim Câu 
chuyện cảnh sát 3: Siêu cấp cảnh sát, Thái Cực 
Trương Tam Phong, cô tự hoàn thành những động 
tác khó nhất phim. Khi quay Câu chuyện A Kim, cô 
nhảy từ cây cầu cao 18m xuống bị thương nghiêm 
trọng. Sau những lần đóng phim “liều mạng” như 
thế, Dương Tử Quỳnh đã tạo nên tên tuổi cho mình.

Đến khi Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên 
Hoa ngữ đầu tiên đảm nhận vai Bond girl, làm thay 
đổi hình tượng “bình hoa” của Bond girl từ trước 
đến giờ, tài năng của cô được cả thế giới công nhận. 
Tuy nhiên, trên đời không có gì là hoàn hảo. Sự 
nghiệp nổi đình nổi đám, nhưng con đường tình 
cảm của cô lại vô cùng trắc trở.

Cuộc hôn nhân 3 năm với Phan Địch Sinh

Năm 1983, khi Dương Tử Quỳnh tham gia cuộc thi 
Hoa hậu Malaysia, cô quen ông chủ công ty điện 
ảnh Đức Bảo Hồng Kông Phan Địch Sinh, có thể 
nói hai người đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu 
tiên gặp mặt. Sau đó, qua sự giới thiệu của Phan 
Địch Sinh, Dương Tử Quỳnh mới đến Hồng Kông 
phát triển. Phan Địch Sinh đã “đo ni đóng giày” sản 
xuất series Nữ cảnh sát hoàng gia cho Dương Tử 
Quỳnh, giúp cô xây dựng hình tượng nữ diễn viên 
hành động, mở ra sự nghiệp rạng rỡ sau này.

Năm năm sau, Dương Tử Quỳnh không phụ sự kỳ 
vọng của Phan Địch Sinh, sự nghiệp của cô rất 
thuận buồm xuôi gió. Cô cũng đáp lại tình cảm này 
khi nhận lời cầu hôn của ông, người đã trải qua một 
đời vợ. Sau khi kết hôn cô dừng đóng phim, toàn 
tâm toàn ý làm “nội tướng” cho Phan Địch Sinh. 

Nhưng tiệc vui chóng tàn, 3 năm sau cả hai kết thúc 
cuộc hôn nhân với lý do tính cách không hợp. Họ 
chia tay trong hòa bình.

Mối tình với “phú nhị đại” Dương Bỉnh Lương

Bốn năm sau, ở tuổi 33, Dương Tử Quỳnh có mối 
tình thứ hai, bạn trai cô tên Dương Bỉnh Lương, 
con trai trưởng của thương nhân Hồng Kông 
Dương Chí Vân, là tổng giám đốc khách sạn Mỹ Lệ 
Hoa, kiêm chủ tịch tập đoàn Cảnh Phúc. Lúc đó, tài 
sản của tập đoàn ước tính hơn 1,5 tỷ đô la Hồng 
Kông, có thể nói Dương Bỉnh Lương là một “phú 
nhị đại” chuẩn chỉnh.

Thời điểm mối quan hệ giữa hai người bị phát hiện 
là khi Dương Tử Quỳnh đóng phim Câu chuyện A 
Kim bị thương nhập viện. Dương Tử Quỳnh nhảy 
từ cây cầu cao 18m xuống bị thương nghiêm trọng 
ở cổ, suýt nữa mất mạng. Lúc đó, Dương Bỉnh 
Lương chăm sóc cô rất tận tình chu đáo, cùng cô 
vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dương Tử 
Quỳnh có bạn trai ở bên cạnh, cô hồi phục nhanh 
chóng.

Vốn tưởng Dương Tử Quỳnh đã gặp được tình yêu 
đích thực, hai người có thể nắm tay nhau suốt đời, 
nhưng chuyện đời luôn có những bất ngờ. Năm 
1997, sau khi Dương Tử Quỳnh sang Hollywood 
đóng phim Ngày mai không lụi tàn, hai người vì 
gặp ít xa nhiều mà chia tay. Có tin đồn, vì gia đình 
Dương Bỉnh Lương không chấp nhận Dương Tử 
Quỳnh, mới khiến mối tình của hai người tan vỡ.

Đính hôn với bác sĩ Alan

Tháng 6.1999, Dương Tử Quỳnh đính hôn với 
Alan, bác sĩ tim mạch quốc tịch Mỹ, tốt nghiệp đại 
học Harvard. Dương Tử Quỳnh rất hài lòng với 
hôn phu. Mọi chuyện lẽ ra phát triển theo hướng 
tiến tới hôn nhân, nhưng đúng vào lúc này, Alan 
đưa ra một điều kiện nghe có vẻ hợp lý, song lại 
khiến Dương Tử Quỳnh không thể chấp nhận.

Đối phương muốn Dương Tử Quỳnh rời khỏi làng 
giải trí, cùng mình đến Mỹ định cư và làm việc. 
Điều kiện này đối với người bình thường mà nói có 
thể không phải là một yêu cầu quá đáng, nhưng đối 
với Dương Tử Quỳnh giống như một bộ phim được 
chiếu lại từ đầu.

Đúng vậy, trong cuộc hôn nhân đầu tiên Dương Tử 
Quỳnh đã vì tình yêu từ bỏ sự nghiệp, dốc toàn lực 
hỗ trợ bạn đời. Nhưng, rõ ràng đây không phải là 
yếu tố cần thiết của hôn nhân, thậm chí có khi còn 
trở thành chướng ngại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, 
Dương Tử Quỳnh quyết định hủy bỏ hôn ước.

Hẹn hò với chủ tịch công ty điện ảnh Hoàn Á - 
Chung Tái Tư

Năm 2000, Dương Tử Quỳnh quen Chung Tái Tư, 
chủ tịch công ty điện ảnh Hoàn Á, sau đó chính 
thức hẹn hò. Lúc bấy giờ, Hoàn Á là công ty có 
tiếng ở Hồng Kông, giữ vai trò then chốt trong 
ngành. Hai người làm cùng ngành, so với mối tình 
trước, có nhiều chủ đề chung hơn. Công ty điện ảnh 
Thần Thoại mà hai người cùng điều hành đã sản 

xuất nhiều bộ phim kinh điển như Thiên phái 
truyền kỳ, Diều hâu bạc… Dương Tử Quỳnh và 
Chung Tái Tư yêu nhau 4 năm, tiếc là không thể 
cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cuộc sống tình cảm của Dương Tử Quỳnh đến lúc 
này khiến fan lo lắng vì cô quá trắc trở. Từng có 
người cho rằng Dương Tử Quỳnh đã lợi dụng các 
nam diễn viên nổi tiếng và các ông chủ lớn trong 
ngành, để nâng cao sức ảnh hưởng của cô trong 
làng giải trí.

Nhưng cũng có người bảo vệ minh tinh Ngọa hổ 
tàng long, rằng cô thật sự rất nghiêm túc đối với 
mỗi mối quan hệ tình cảm, nếu là lợi dụng để trục 
lợi, đâu cần phải lãng phí tuổi xuân tươi đẹp. Thứ 
hai, nếu Dương Tử Quỳnh là “kẻ đào mỏ”, thì khi 
đóng phim cô cần gì phải liều mạng như vậy.

Cuối cùng, Dương Tử Quỳnh và Chung Tái Tư tuy 
đã chia tay, nhưng lại trở thành “bạn bè suốt đời”. 
Phải biết rằng Chung Tái Tư là ông chủ lớn trong 
ngành, là thật hay giả, đương nhiên ông có thể phân 
biệt rõ ràng. Qua đó có thể nhận ra tuy Dương Tử 
Quỳnh không có được tình yêu như cô mong đợi, 
nhưng vẫn là mẫu phụ nữ dám yêu dám hận. Chung 
Tái Tư dù không còn là bạn trai của cô, ông vẫn 
không quên đưa lối bắc cầu cho cô, giới thiệu 
Dương Tử Quỳnh với Jean Todt, chủ tịch FIA, cựu 
giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, cựu CEO 
công ty Ferrari.

Bí ẩn hôn nhân với Jean Todt

Tình cảm giữa Dương Tử Quỳnh và Jean Todt rất 
ổn định. Ở tuổi 59 với cô kết hôn hay không cũng 
không còn quan trọng nữa. WEIBO

Dương Tử Quỳnh quen Jean Todt tại lễ cắt băng 
khánh thành showroom Ferrari ở Thượng Hải 
(Trung Quốc), người giới thiệu chính là Chung Tái 
Tư. Sau đó hai người giữ liên lạc qua điện thoại, rồi 
dần trở thành mối quan hệ yêu đương.

Dương Tử Quỳnh và Jean Todt hẹn hò từ năm 
2004, một năm sau đó, cô bị phóng viên chụp được 
ảnh trên ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương 
màu xanh. Bị truyền thông truy hỏi, Jean Todt 
thẳng thắn thừa nhận hai người đã đính hôn. Jean 
Todt hơn Dương Tử Quỳnh đến 16 tuổi, nhưng tuổi 
tác chưa bao giờ là yếu tố ngăn cản hai người đến 
với nhau.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là “Nữ hiệp 
Đông phương”, một trong số ít “đả nữ” chói sáng 
của điện ảnh Hoa ngữ. Trước khi gặp Jean Todt, 
Dương Tử Quỳnh khá truân chuyên trên đường 
tình duyên.

Sau hơn 10 năm hẹn hò, mối quan hệ giữa hai 
người ngày càng ngọt ngào và bền chặt. Lý do 
Dương Tử Quỳnh mãi chưa chính thức cử hành 
hôn lễ với vị hôn phu không phải vì đối phương 
chưa đủ thành ý. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn cô 
từng tiết lộ, đối phương đã cầu hôn cô hơn 10 lần, 
chỉ là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cánh 
cửa hôn nhân.

Đến nay, Dương Tử Quỳnh và Jean Todt đã yêu 
nhau 18 năm, nhưng việc kết hôn của họ luôn là 
một ẩn số, vì hai người đều rất kín tiếng, nên người 
ngoài không rõ họ đã kết hôn hay chưa, vì vậy báo 
chí thường gọi Jean Todt là bạn trai hoặc là vị hôn 
phu của Dương Tử Quỳnh. Nhưng đến nay, Dương 
Tử Quỳnh chưa một lần phản hồi về việc cô và Jean 
Todt đã kết hôn hay chưa.

Dù hai người chưa tổ chức hôn lễ, nhưng mỗi lần 
Jean Todt tham dự các sự kiện quan trọng đều đưa 
Dương Tử Quỳnh đi cùng và giới thiệu với mọi 
người: “Đây là bạn gái của tôi”. Jean Todt từng 
nhiều lần công khai bày tỏ: “Chúng tôi rất hạnh 
phúc”.

                                                       Nguyễn Hương

Mỹ nhân “Gia đình là số 1” Park 
Ha Sun quyên góp cứu trợ khẩn 
cấp ở Ukraine

Nghĩa cử cao đẹp của nữ minh tinh khiến 
người hâm mộ nức lòng.

Vào ngày 16 tháng 3, công ty quản lý KeyEast 
Entertainment của nữ diễn viên tiết lộ, Park Ha Sun 
đã quyên góp 10 triệu won (8.100,78 USD) cho tổ 
chức phi Chính phủ Korea Food for the Hungry 
International. 

Khoản quyên góp sẽ hướng tới các nỗ lực cứu trợ 
khẩn cấp ở Ukraine để giúp đỡ những người bị ảnh 
hưởng bởi chiến tranh.

Park Ha Sun bày tỏ: “Tôi đang gửi trái tim của 
mình vì tôi nghĩ chúng tôi cần tiếp tục giúp đỡ và 
thể hiện sự quan tâm đến Ukraine”. Ngoài ra, Park 
Ha Sun và chồng là Ryu Soo Young cũng đã quyên 
góp 100 triệu won cho các nạn nhân của trận cháy 
rừng đang diễn ra ở miền đông Hàn Quốc.

Nữ diễn viên “Gia Đình Là Số 1” sinh năm 1987, 
năm nay mới 34 tuổi. Bên cạnh sự nghiệp thành 
công, cô còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc viên 
mãn bên tài tử Ryu Soo Young và con gái đầu lòng. 

Thế nhưng trên chương trình “With Shin Season 
2”, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân đã chuẩn bị 
cả… di chúc.

MC chương trình đã hỏi Park Ha Sun rằng: “Bạn 
đang chuẩn bị gì cho tuổi già của mình?” và liền 
nhận được câu trả lời: “Tôi thậm chí còn có một 
bản di chúc”. Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 còn tiết lộ 
rằng cô luôn có di chúc trong điện thoại của mình. 
Nhưng lý do gì đã khiến 1 người mới 34 tuổi lo 
nghĩ về tuổi già đến vậy?

Hóa ra, tính lo xa của Park Ha Sun xuất hiện khi cô 
bắt đầu hẹn hò ông xã Ryu Soo Young. Park Ha Sun 
giải thích rằng: “Sau khi hẹn hò, tôi đã không tham 
gia dự án gì trong 2 năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình 
nên chuẩn bị cho tương lai mặc dù không có việc 
làm ngay bây giờ”. Và thế là nữ diễn viên đăng ký 
học yoga trên không, lấy được chứng chỉ từ Ấn Độ.

Park Ha Sun là gương mặt nử diễn viên khả ái từng 
tham gia rất nhiều bộ phim đình đám như “Dong 
Yi”, “Highkick 3”, “2 Tuần”, “Ngôi Sao Khoai 
Tây”, “3 Ngày” hay “Cám Dỗ”… 

Sau khi hợp tác cùng hàng loạt những nam thần 
đình đám như Lee Jun Ki, Park Yoo Chun, Kwon 
Sang Woo… Park Ha Sun đã tìm được bến đỗ hạnh 
phúc với nam diễn viên Ryu Soo Young. 

Cả hai “phim giả tình thật” sau khi hợp tác trong “2 
Tuần” và kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Dù hiện đã là 
bà mẹ một con và liên tục bị các đạo diễn từ chối 
suốt 4 năm nhưng Park Ha Sun biết giá trị của 
mình. Cô chia sẻ: “Tôi vẫn còn trẻ và cũng đầy sức 
hút”.

                                                                Thiên An

“Nữ hoàng Seon Deok” Lee Yo 
Won tái xuất, trẻ đẹp kinh ngạc 
ở tuổi 41, không thể tin từng 
sinh nở 3 lần

Mới đây, bộ phim truyền hình sắp tới của 
JTBC - “Green Mothers Club” với sự 
trở lại của nữ diễn viên Lee Yo Won đã 

tung poster đầy drama giữa những bà mẹ.

Green Mothers Club là một bộ phim truyền hình về 
mối quan hệ đầy hiềm khích giữa các mẹ trong hội 
phụ huynh tại một trường tiểu học. 

Bộ phim cũng sẽ phơi bày những góc tối tiềm ẩn 
của một cộng đồng tưởng chừng rất thân thiện và 
lành mạnh này. 

Các diễn viên Lee Yo Won, Chu Ja Hyun, Jang Hye 
Jin, Kim Kyu Ri và Joo Min Kyung sẽ đóng vai 
năm người mẹ rất khác nhau, và cùng tham gia 
Green Mothers Club.

Lee Yo Won sẽ đóng vai Lee Eun Pyo, một bà nội 
trợ bình thường nhưng lại có một nền tảng học thức 
danh giá, trong khi Chu Ja Hyun sẽ vào vai Byun 
Choon Hee, một ong chúa xinh đẹp của khu phố, 
sống bên kia đường. 

Với vẻ đẹp lộng lẫy và khả năng nắm bắt thông tin 
nội bộ nhanh nhạy, Byun Choon Hee luôn tự hào 
đứng ở vị trí “chị đại” trong hội phụ huynh. 

Tuy nhiên, khi Lee Eun Pyo chuyển đến ngôi nhà 
đối diện với Byun Choon Hee và gia nhập Green 
Mothers Club và cũng từ đây, một cuộc “chiến 
tranh lạnh” diễn ra giữa hai bà mẹ này.

Kim Kyu Ri sẽ đóng vai bạn cũ của Lee Eun Pyo và 
là đối thủ hiện tại của Seo Jin Ha, người sống trong 
một căn hộ áp mái sang trọng và dường như có tất 
cả mọi thứ, từ một người chồng đẹp trai đến một 
đứa con thần đồng. 

Jang Hye Jin sẽ đóng vai kẻ thù của Byun Choon 
Hee là Kim Young Mi, người luôn tự hào về sự 
khác biệt so với những người mẹ khác, trong khi 
Joo Min Kyung sẽ đóng vai Park Yoon Joo, người 
em họ vui tính của Lee Eun Pyo.

Tấm poster mới được phát hành thể hiện một cái 
nhìn sơ lược về những căng thẳng sẽ nảy sinh giữa 
năm người mẹ. 

Lee Eun Pyo mang một biểu cảm nghiêm túc khi cô 
cúi xuống để nói chuyện với con mình trong tầm 
mắt, trong khi Byun Choon Hee nhìn cô ấy một 
cách nghi ngờ từ xa. Seo Jin Ha dường như bị bất 
ngờ trước điều gì đó, trong khi Kim Young Mi giận 
dữ hét vào điện thoại với cảm xúc hiển thị đầy đủ. 
Cuối cùng, Park Yoon Joo - người đối lập với Kim 
Young Mi về mặt tính cách - nở một nụ cười tỏa 
nắng khi nói chuyện với ai đó.

Điều đặc biệt ở bộ phim mới này là sự trở lại của nữ 
diễn viên Lee Yo Won, người hâm mộ thật sự rất 
bất ngờ visual trẻ trung của bà mẹ ba con Lee Yo 
Won. 

Nữ diễn viên cũng chia sẻ với truyền thông khi 
nhận tham gia bộ phim: “Điều hấp dẫn nhất là cuộc 
sống của phụ nữ có thể được thể hiện theo nhiều 
cách khác nhau và đa chiều”. 

Trong khi đọc kịch bản, tôi đồng cảm với Eun Yyo 
Lee và các bà mẹ của “Green Mothers Club”. Được 
biết “Green Mothers Club” sẽ ra mắt khán giả vào 
ngày 6 tháng 4.

                                                               Minh Hạo
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Dương Tử Quỳnh: Dám yêu 
dám hận

Con đường thành danh của Dương Tử 
Quỳnh rất khó có người thứ hai. Một phụ 
nữ giỏi giang dù không sở hữu nhan sắc vạn 

người mê. Dễ dàng dùng mồ hôi xương máu để gầy 
dựng sự nghiệp, nhưng cô lại quá gian nan trên 
đường tình.

Thập niên 80, ngôi sao hành động Hồng Kông đa 
số là nam giới, nữ diễn viên hành động có hình 
tượng mạnh mẽ rất hiếm hoi. Vì thế, khi Dương Tử 
Quỳnh nhận phim gặp được các diễn viên Hồng 
Kim Bảo, Lâm Tử Tường… cô quyết định bắt đầu 
theo đuổi con đường trở thành “đả nữ”.

Trong phim Nữ cảnh sát hoàng gia, Dương Tử 
Quỳnh tự mình thực hiện những pha hành động 
nguy hiểm như nhảy xuyên kính… Đến phim Câu 
chuyện cảnh sát 3: Siêu cấp cảnh sát, Thái Cực 
Trương Tam Phong, cô tự hoàn thành những động 
tác khó nhất phim. Khi quay Câu chuyện A Kim, cô 
nhảy từ cây cầu cao 18m xuống bị thương nghiêm 
trọng. Sau những lần đóng phim “liều mạng” như 
thế, Dương Tử Quỳnh đã tạo nên tên tuổi cho mình.

Đến khi Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên 
Hoa ngữ đầu tiên đảm nhận vai Bond girl, làm thay 
đổi hình tượng “bình hoa” của Bond girl từ trước 
đến giờ, tài năng của cô được cả thế giới công nhận. 
Tuy nhiên, trên đời không có gì là hoàn hảo. Sự 
nghiệp nổi đình nổi đám, nhưng con đường tình 
cảm của cô lại vô cùng trắc trở.

Cuộc hôn nhân 3 năm với Phan Địch Sinh

Năm 1983, khi Dương Tử Quỳnh tham gia cuộc thi 
Hoa hậu Malaysia, cô quen ông chủ công ty điện 
ảnh Đức Bảo Hồng Kông Phan Địch Sinh, có thể 
nói hai người đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu 
tiên gặp mặt. Sau đó, qua sự giới thiệu của Phan 
Địch Sinh, Dương Tử Quỳnh mới đến Hồng Kông 
phát triển. Phan Địch Sinh đã “đo ni đóng giày” sản 
xuất series Nữ cảnh sát hoàng gia cho Dương Tử 
Quỳnh, giúp cô xây dựng hình tượng nữ diễn viên 
hành động, mở ra sự nghiệp rạng rỡ sau này.

Năm năm sau, Dương Tử Quỳnh không phụ sự kỳ 
vọng của Phan Địch Sinh, sự nghiệp của cô rất 
thuận buồm xuôi gió. Cô cũng đáp lại tình cảm này 
khi nhận lời cầu hôn của ông, người đã trải qua một 
đời vợ. Sau khi kết hôn cô dừng đóng phim, toàn 
tâm toàn ý làm “nội tướng” cho Phan Địch Sinh. 

Nhưng tiệc vui chóng tàn, 3 năm sau cả hai kết thúc 
cuộc hôn nhân với lý do tính cách không hợp. Họ 
chia tay trong hòa bình.

Mối tình với “phú nhị đại” Dương Bỉnh Lương

Bốn năm sau, ở tuổi 33, Dương Tử Quỳnh có mối 
tình thứ hai, bạn trai cô tên Dương Bỉnh Lương, 
con trai trưởng của thương nhân Hồng Kông 
Dương Chí Vân, là tổng giám đốc khách sạn Mỹ Lệ 
Hoa, kiêm chủ tịch tập đoàn Cảnh Phúc. Lúc đó, tài 
sản của tập đoàn ước tính hơn 1,5 tỷ đô la Hồng 
Kông, có thể nói Dương Bỉnh Lương là một “phú 
nhị đại” chuẩn chỉnh.

Thời điểm mối quan hệ giữa hai người bị phát hiện 
là khi Dương Tử Quỳnh đóng phim Câu chuyện A 
Kim bị thương nhập viện. Dương Tử Quỳnh nhảy 
từ cây cầu cao 18m xuống bị thương nghiêm trọng 
ở cổ, suýt nữa mất mạng. Lúc đó, Dương Bỉnh 
Lương chăm sóc cô rất tận tình chu đáo, cùng cô 
vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dương Tử 
Quỳnh có bạn trai ở bên cạnh, cô hồi phục nhanh 
chóng.

Vốn tưởng Dương Tử Quỳnh đã gặp được tình yêu 
đích thực, hai người có thể nắm tay nhau suốt đời, 
nhưng chuyện đời luôn có những bất ngờ. Năm 
1997, sau khi Dương Tử Quỳnh sang Hollywood 
đóng phim Ngày mai không lụi tàn, hai người vì 
gặp ít xa nhiều mà chia tay. Có tin đồn, vì gia đình 
Dương Bỉnh Lương không chấp nhận Dương Tử 
Quỳnh, mới khiến mối tình của hai người tan vỡ.

Đính hôn với bác sĩ Alan

Tháng 6.1999, Dương Tử Quỳnh đính hôn với 
Alan, bác sĩ tim mạch quốc tịch Mỹ, tốt nghiệp đại 
học Harvard. Dương Tử Quỳnh rất hài lòng với 
hôn phu. Mọi chuyện lẽ ra phát triển theo hướng 
tiến tới hôn nhân, nhưng đúng vào lúc này, Alan 
đưa ra một điều kiện nghe có vẻ hợp lý, song lại 
khiến Dương Tử Quỳnh không thể chấp nhận.

Đối phương muốn Dương Tử Quỳnh rời khỏi làng 
giải trí, cùng mình đến Mỹ định cư và làm việc. 
Điều kiện này đối với người bình thường mà nói có 
thể không phải là một yêu cầu quá đáng, nhưng đối 
với Dương Tử Quỳnh giống như một bộ phim được 
chiếu lại từ đầu.

Đúng vậy, trong cuộc hôn nhân đầu tiên Dương Tử 
Quỳnh đã vì tình yêu từ bỏ sự nghiệp, dốc toàn lực 
hỗ trợ bạn đời. Nhưng, rõ ràng đây không phải là 
yếu tố cần thiết của hôn nhân, thậm chí có khi còn 
trở thành chướng ngại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, 
Dương Tử Quỳnh quyết định hủy bỏ hôn ước.

Hẹn hò với chủ tịch công ty điện ảnh Hoàn Á - 
Chung Tái Tư

Năm 2000, Dương Tử Quỳnh quen Chung Tái Tư, 
chủ tịch công ty điện ảnh Hoàn Á, sau đó chính 
thức hẹn hò. Lúc bấy giờ, Hoàn Á là công ty có 
tiếng ở Hồng Kông, giữ vai trò then chốt trong 
ngành. Hai người làm cùng ngành, so với mối tình 
trước, có nhiều chủ đề chung hơn. Công ty điện ảnh 
Thần Thoại mà hai người cùng điều hành đã sản 

xuất nhiều bộ phim kinh điển như Thiên phái 
truyền kỳ, Diều hâu bạc… Dương Tử Quỳnh và 
Chung Tái Tư yêu nhau 4 năm, tiếc là không thể 
cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cuộc sống tình cảm của Dương Tử Quỳnh đến lúc 
này khiến fan lo lắng vì cô quá trắc trở. Từng có 
người cho rằng Dương Tử Quỳnh đã lợi dụng các 
nam diễn viên nổi tiếng và các ông chủ lớn trong 
ngành, để nâng cao sức ảnh hưởng của cô trong 
làng giải trí.

Nhưng cũng có người bảo vệ minh tinh Ngọa hổ 
tàng long, rằng cô thật sự rất nghiêm túc đối với 
mỗi mối quan hệ tình cảm, nếu là lợi dụng để trục 
lợi, đâu cần phải lãng phí tuổi xuân tươi đẹp. Thứ 
hai, nếu Dương Tử Quỳnh là “kẻ đào mỏ”, thì khi 
đóng phim cô cần gì phải liều mạng như vậy.

Cuối cùng, Dương Tử Quỳnh và Chung Tái Tư tuy 
đã chia tay, nhưng lại trở thành “bạn bè suốt đời”. 
Phải biết rằng Chung Tái Tư là ông chủ lớn trong 
ngành, là thật hay giả, đương nhiên ông có thể phân 
biệt rõ ràng. Qua đó có thể nhận ra tuy Dương Tử 
Quỳnh không có được tình yêu như cô mong đợi, 
nhưng vẫn là mẫu phụ nữ dám yêu dám hận. Chung 
Tái Tư dù không còn là bạn trai của cô, ông vẫn 
không quên đưa lối bắc cầu cho cô, giới thiệu 
Dương Tử Quỳnh với Jean Todt, chủ tịch FIA, cựu 
giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, cựu CEO 
công ty Ferrari.

Bí ẩn hôn nhân với Jean Todt

Tình cảm giữa Dương Tử Quỳnh và Jean Todt rất 
ổn định. Ở tuổi 59 với cô kết hôn hay không cũng 
không còn quan trọng nữa. WEIBO

Dương Tử Quỳnh quen Jean Todt tại lễ cắt băng 
khánh thành showroom Ferrari ở Thượng Hải 
(Trung Quốc), người giới thiệu chính là Chung Tái 
Tư. Sau đó hai người giữ liên lạc qua điện thoại, rồi 
dần trở thành mối quan hệ yêu đương.

Dương Tử Quỳnh và Jean Todt hẹn hò từ năm 
2004, một năm sau đó, cô bị phóng viên chụp được 
ảnh trên ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương 
màu xanh. Bị truyền thông truy hỏi, Jean Todt 
thẳng thắn thừa nhận hai người đã đính hôn. Jean 
Todt hơn Dương Tử Quỳnh đến 16 tuổi, nhưng tuổi 
tác chưa bao giờ là yếu tố ngăn cản hai người đến 
với nhau.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là “Nữ hiệp 
Đông phương”, một trong số ít “đả nữ” chói sáng 
của điện ảnh Hoa ngữ. Trước khi gặp Jean Todt, 
Dương Tử Quỳnh khá truân chuyên trên đường 
tình duyên.

Sau hơn 10 năm hẹn hò, mối quan hệ giữa hai 
người ngày càng ngọt ngào và bền chặt. Lý do 
Dương Tử Quỳnh mãi chưa chính thức cử hành 
hôn lễ với vị hôn phu không phải vì đối phương 
chưa đủ thành ý. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn cô 
từng tiết lộ, đối phương đã cầu hôn cô hơn 10 lần, 
chỉ là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cánh 
cửa hôn nhân.

Đến nay, Dương Tử Quỳnh và Jean Todt đã yêu 
nhau 18 năm, nhưng việc kết hôn của họ luôn là 
một ẩn số, vì hai người đều rất kín tiếng, nên người 
ngoài không rõ họ đã kết hôn hay chưa, vì vậy báo 
chí thường gọi Jean Todt là bạn trai hoặc là vị hôn 
phu của Dương Tử Quỳnh. Nhưng đến nay, Dương 
Tử Quỳnh chưa một lần phản hồi về việc cô và Jean 
Todt đã kết hôn hay chưa.

Dù hai người chưa tổ chức hôn lễ, nhưng mỗi lần 
Jean Todt tham dự các sự kiện quan trọng đều đưa 
Dương Tử Quỳnh đi cùng và giới thiệu với mọi 
người: “Đây là bạn gái của tôi”. Jean Todt từng 
nhiều lần công khai bày tỏ: “Chúng tôi rất hạnh 
phúc”.

                                                       Nguyễn Hương

Mỹ nhân “Gia đình là số 1” Park 
Ha Sun quyên góp cứu trợ khẩn 
cấp ở Ukraine

Nghĩa cử cao đẹp của nữ minh tinh khiến 
người hâm mộ nức lòng.

Vào ngày 16 tháng 3, công ty quản lý KeyEast 
Entertainment của nữ diễn viên tiết lộ, Park Ha Sun 
đã quyên góp 10 triệu won (8.100,78 USD) cho tổ 
chức phi Chính phủ Korea Food for the Hungry 
International. 

Khoản quyên góp sẽ hướng tới các nỗ lực cứu trợ 
khẩn cấp ở Ukraine để giúp đỡ những người bị ảnh 
hưởng bởi chiến tranh.

Park Ha Sun bày tỏ: “Tôi đang gửi trái tim của 
mình vì tôi nghĩ chúng tôi cần tiếp tục giúp đỡ và 
thể hiện sự quan tâm đến Ukraine”. Ngoài ra, Park 
Ha Sun và chồng là Ryu Soo Young cũng đã quyên 
góp 100 triệu won cho các nạn nhân của trận cháy 
rừng đang diễn ra ở miền đông Hàn Quốc.

Nữ diễn viên “Gia Đình Là Số 1” sinh năm 1987, 
năm nay mới 34 tuổi. Bên cạnh sự nghiệp thành 
công, cô còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc viên 
mãn bên tài tử Ryu Soo Young và con gái đầu lòng. 

Thế nhưng trên chương trình “With Shin Season 
2”, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân đã chuẩn bị 
cả… di chúc.

MC chương trình đã hỏi Park Ha Sun rằng: “Bạn 
đang chuẩn bị gì cho tuổi già của mình?” và liền 
nhận được câu trả lời: “Tôi thậm chí còn có một 
bản di chúc”. Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 còn tiết lộ 
rằng cô luôn có di chúc trong điện thoại của mình. 
Nhưng lý do gì đã khiến 1 người mới 34 tuổi lo 
nghĩ về tuổi già đến vậy?

Hóa ra, tính lo xa của Park Ha Sun xuất hiện khi cô 
bắt đầu hẹn hò ông xã Ryu Soo Young. Park Ha Sun 
giải thích rằng: “Sau khi hẹn hò, tôi đã không tham 
gia dự án gì trong 2 năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình 
nên chuẩn bị cho tương lai mặc dù không có việc 
làm ngay bây giờ”. Và thế là nữ diễn viên đăng ký 
học yoga trên không, lấy được chứng chỉ từ Ấn Độ.

Park Ha Sun là gương mặt nử diễn viên khả ái từng 
tham gia rất nhiều bộ phim đình đám như “Dong 
Yi”, “Highkick 3”, “2 Tuần”, “Ngôi Sao Khoai 
Tây”, “3 Ngày” hay “Cám Dỗ”… 

Sau khi hợp tác cùng hàng loạt những nam thần 
đình đám như Lee Jun Ki, Park Yoo Chun, Kwon 
Sang Woo… Park Ha Sun đã tìm được bến đỗ hạnh 
phúc với nam diễn viên Ryu Soo Young. 

Cả hai “phim giả tình thật” sau khi hợp tác trong “2 
Tuần” và kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Dù hiện đã là 
bà mẹ một con và liên tục bị các đạo diễn từ chối 
suốt 4 năm nhưng Park Ha Sun biết giá trị của 
mình. Cô chia sẻ: “Tôi vẫn còn trẻ và cũng đầy sức 
hút”.

                                                                Thiên An

“Nữ hoàng Seon Deok” Lee Yo 
Won tái xuất, trẻ đẹp kinh ngạc 
ở tuổi 41, không thể tin từng 
sinh nở 3 lần

Mới đây, bộ phim truyền hình sắp tới của 
JTBC - “Green Mothers Club” với sự 
trở lại của nữ diễn viên Lee Yo Won đã 

tung poster đầy drama giữa những bà mẹ.

Green Mothers Club là một bộ phim truyền hình về 
mối quan hệ đầy hiềm khích giữa các mẹ trong hội 
phụ huynh tại một trường tiểu học. 

Bộ phim cũng sẽ phơi bày những góc tối tiềm ẩn 
của một cộng đồng tưởng chừng rất thân thiện và 
lành mạnh này. 

Các diễn viên Lee Yo Won, Chu Ja Hyun, Jang Hye 
Jin, Kim Kyu Ri và Joo Min Kyung sẽ đóng vai 
năm người mẹ rất khác nhau, và cùng tham gia 
Green Mothers Club.

Lee Yo Won sẽ đóng vai Lee Eun Pyo, một bà nội 
trợ bình thường nhưng lại có một nền tảng học thức 
danh giá, trong khi Chu Ja Hyun sẽ vào vai Byun 
Choon Hee, một ong chúa xinh đẹp của khu phố, 
sống bên kia đường. 

Với vẻ đẹp lộng lẫy và khả năng nắm bắt thông tin 
nội bộ nhanh nhạy, Byun Choon Hee luôn tự hào 
đứng ở vị trí “chị đại” trong hội phụ huynh. 

Tuy nhiên, khi Lee Eun Pyo chuyển đến ngôi nhà 
đối diện với Byun Choon Hee và gia nhập Green 
Mothers Club và cũng từ đây, một cuộc “chiến 
tranh lạnh” diễn ra giữa hai bà mẹ này.

Kim Kyu Ri sẽ đóng vai bạn cũ của Lee Eun Pyo và 
là đối thủ hiện tại của Seo Jin Ha, người sống trong 
một căn hộ áp mái sang trọng và dường như có tất 
cả mọi thứ, từ một người chồng đẹp trai đến một 
đứa con thần đồng. 

Jang Hye Jin sẽ đóng vai kẻ thù của Byun Choon 
Hee là Kim Young Mi, người luôn tự hào về sự 
khác biệt so với những người mẹ khác, trong khi 
Joo Min Kyung sẽ đóng vai Park Yoon Joo, người 
em họ vui tính của Lee Eun Pyo.

Tấm poster mới được phát hành thể hiện một cái 
nhìn sơ lược về những căng thẳng sẽ nảy sinh giữa 
năm người mẹ. 

Lee Eun Pyo mang một biểu cảm nghiêm túc khi cô 
cúi xuống để nói chuyện với con mình trong tầm 
mắt, trong khi Byun Choon Hee nhìn cô ấy một 
cách nghi ngờ từ xa. Seo Jin Ha dường như bị bất 
ngờ trước điều gì đó, trong khi Kim Young Mi giận 
dữ hét vào điện thoại với cảm xúc hiển thị đầy đủ. 
Cuối cùng, Park Yoon Joo - người đối lập với Kim 
Young Mi về mặt tính cách - nở một nụ cười tỏa 
nắng khi nói chuyện với ai đó.

Điều đặc biệt ở bộ phim mới này là sự trở lại của nữ 
diễn viên Lee Yo Won, người hâm mộ thật sự rất 
bất ngờ visual trẻ trung của bà mẹ ba con Lee Yo 
Won. 

Nữ diễn viên cũng chia sẻ với truyền thông khi 
nhận tham gia bộ phim: “Điều hấp dẫn nhất là cuộc 
sống của phụ nữ có thể được thể hiện theo nhiều 
cách khác nhau và đa chiều”. 

Trong khi đọc kịch bản, tôi đồng cảm với Eun Yyo 
Lee và các bà mẹ của “Green Mothers Club”. Được 
biết “Green Mothers Club” sẽ ra mắt khán giả vào 
ngày 6 tháng 4.

                                                               Minh Hạo
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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
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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.

Sở hữu tài sản gần 4000 tỉ, Trần 
Tiểu Xuân tiết kiệm đến mức 
dùng xe cũ suốt 10 năm

Sở hữu khối tài sản khủng mà nhiều người 
làm cả đời không nổi, nhưng với nam diễn 
viên Trần Tiểu Xuân lại khiến nhiều người 

lấy “làm lạ” khi lại tiết kiệm cho bản thân nhưng lại 
chấp nhận vung tiền cho bà xã.

Khi nghĩ về Hong Kong trong những năm 1980 và 
1990, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến hai biểu 
tượng đẹp đại diện cho một thời huy hoàng của nền 
giải trí xứ Cảng thơm Trương Quốc Vinh hay Mai 
Diễm Phương. Ngoài hai cái tên từng là thanh xuân 
của thế hệ 8x đầu 9x thì còn vô số minh tinh đình 
đám gắn liền với tuổi thơ của nhiều người như dàn 
trai đẹp trong bộ phim “Người trong giang hồ” 
chiếm trái tim biết bao cô gái.

Sau dự án, mỗi người đều có một kế hoạch riêng 
bước đi riêng và gặt hái thành công riêng cho mình. 
Trong đó có Trần Tiểu Xuân. Dù nhiều năm đã 
không tham gia vào phim ảnh nhưng tên tuổi của 
nam diễn viên vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ gần 
đây, Trần Tiểu Xuân mới cùng hội anh trai Hương 
Cảng góp mặt vào chương trình Anh trai vượt mọi 
chông gai và giành ngôi vị đầu bảng.

Thành tích này đưa tên tuổi Trần Tiểu Xuân một 
lần nữa gây sốt ở thị trường Đại lục. Hiện nam diễn 
viên được nhiều nhãn hàng săn đón, mời ký hợp 
đồng đại diện. Trần Tiểu Xuân cùng các thành viên 
còn lại gồm: Trương Trí Lâm, Triệu Văn Trác, 
Ngôn Thừa Húc… sẽ bắt đầu tour diễn quảng bá 
nhóm nhạc vừa được thành lập.

Trước đó báo chí từng đưa tin tài sản ròng của Trần 
Tiểu Xuân hiện nắm giữ khối tài sản lên đến 62,4 
triệu USD. Ngoài thu nhập từ các hoạt động trong 
ngành giải trí, nam nghệ sĩ còn thu lợi nhuận từ việc 
kinh doanh nhà đất, đầu tư đa lĩnh vực trong nhiều 
năm qua.

Theo Topick HK, sao phim Lộc đỉnh ký và vợ á hậu 
sở hữu khối bất động sản trị giá 200 triệu HKD 
(25,7 triệu USD). Không giống với những ngôi sao 
cùng thời, tài tử 54 tuổi không thích phô trương sự 
giàu có. Gần đây, anh chi gần 130.000 USD để đổi 
tên và cải chính giấy tờ pháp lý cho vợ con vào năm 
2021.

Là tên tuổi lớn, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng 
Trần Tiểu Xuân lại “tiết kiệm” hết mức cho bản 
thân khi dùng chiếc xe hơn 10 năm mà mãi chưa 
chịu đổi xe mới. Thậm chí, trong hơn 10 năm qua, 
nam diễn viên vẫn chưa bao giờ đi bất kỳ xe mới 
nào ngoài chiếc xe cũ của mình. Điều này đã khiến 
nhiều người tò mò về chiếc xe này của Trần Tiểu 
Xuân và đặt câu hỏi liệu chiếc xe này có gì đặc biệt 
khiến nam diễn viên gắn bó đến lâu như vậy dù xe 
đã cũ kĩ.

Theo truyền thông tiết lộ, chiếc xe cũ kỹ này này 
gắn liền với kỉ niệm giữa anh và bà xã Ứng Thể 
Nhi, Được biết, giai đoạn cả hai chưa kết hôn, chiếc 
xe Lexus GS300 của Trần Tiểu Xuân được sử dụng 
bởi anh sử dụng vào năm 2007. Giai đoạn này, nam 
diễn viên đã mua với giá 10.000 đô la Hồng Kông, 
và biển số xe cũng là biển số cũ “FK 9” vào thời 
điểm đó.

Hiện tại, với chiếc Hummer H3 mà Trần Tiểu Xuân 
sử dụng cũng sử dụng biển số FK.

Xét cho cùng, đối với Trần Hiểu, biển số xe này đã 
đồng hành cùng anh gần 15 năm. Từ khi quen Ứng 
Thể Nhi, yêu và kết hôn, sinh con, và bây giờ là bé 
thứ hai, biển số xe này đã luôn ở bên cặp đôi.

Trên thực tế, đối với Trần Hiểu, biển số xe này 
không chỉ là một biển số xe đơn thuần, mà là một 
kỷ niệm trong cuộc đời anh. Chính vì điều này mà 
Trần Tiểu Xuân đã hơn 10 năm không đổi xe. Sau 
khi nhìn thấy chiếc xe thật của Trần Tiểu Xuân, 
nhiều cư dân mạng đã nói rằng: Tôi sẽ không đổi 
nó. Một chiếc xe với biết bao kỷ niệm, ước chừng 
sẽ không ai thay đổi được.

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1954, năm 13 tuổi, Trần 
Tiểu Xuân bỏ học theo cha mẹ tới Hong Kong mưu 
sinh. Anh từng bê gạch, phục vụ quán ăn… Năm 16 
tuổi, khi bưng bê ở quán, anh bị chủ kéo tóc đập 
đầu xuống bàn, bắt anh ăn con ruồi trong đồ ăn của 
khách. Tức giận và nhục nhã, Trần Tiểu Xuân xách 
đồ đạc dọn khỏi quán, sau đó xin làm nhân viên ở 
một tiệm cắt tóc, gội đầu.

Một lần nghe khách kể chuyện chuẩn bị thi làm 
diễn viên múa của đài TVB, nếu được chọn, mỗi 
tháng nhận lương 700 HKD, Trần Tiểu Xuân bắt 
chước đi thi. Anh không ngờ được chọn, từ năm 18 
tuổi (1985), chàng vũ công được giới thiệu múa 
phụ họa cho các tên tuổi Mai Diễm Phương, 
Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân…

Năm 1994, Trần Tiểu Xuân lấn sân điện ảnh với vai 
phụ trong hai tác phẩm Vãn cửu triêu ngũ (đạo diễn 
Trần Đức Lâm) và Cành vàng lá ngọc (đạo diễn 
Trần Khả Tân). Anh được đề cử Diễn viên mới xuất 
sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng 
với hai phim này. Thể hiện ấn tượng từ những tác 
phẩm đầu tay giúp Trần Tiểu Xuân tiến xa hơn 
trong lĩnh vực phim ảnh, xây dựng tên tuổi với vai 
chính trong các phim Lộc Đỉnh Ký, Người trong 
giang hồ, Hoắc Nguyên Giáp…

                                                                    An Chi

Bị chỉ trích vì đóng phim 18+, 
Seohyun (SNSD) tiếp tục tham 
gia series mới của Netflix

Nam diễn viên Kim Nam Gil sẽ hợp tác với 
Seohyun của nhóm nhạc đình đám Girls 
Generation trong loạt phim gốc sắp tới của 

Netflix.

Theo Netflix Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 3 KST, 
Kim Nam Gil, Seohyun, Yoo Jae Myung, Lee 
Hyun Wook, Lee Ho Jung sẽ đóng vai chính trong 
loạt phim gốc sắp tới của Netflix mang tên 
“Banditry: the sound of Sword” (Siêu trộm: Âm 
thanh của lưỡi gươm).

“Banditry: the sound of Sword” là bộ phim hành 
động lãng mạn sẽ kể câu chuyện về những người 
Hàn Quốc chiến đấu cho quê hương của họ ở 
Jiandao vào những năm 1920 khi Hàn Quốc vẫn 
dưới sự cai trị của Nhật Bản. Kim Nam Gil được 
giao vai Lee Yoon, một nô lệ không có cơ hội học 
hành hay được ai giúp đỡ. Khi chế độ giai cấp bị 
bác bỏ, anh trở thành người tự do nhưng vẫn mang 
theo tư tưởng bản thân là nô lệ thấp kém. Seohyun 
sẽ vào vai Nam Hee Shin, một nhân viên tại Cục 
Đường sắt Chosun.

Kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Han Jeong 
Hoon dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hwang Joon 
Hyuk, đạo diễn của loạt phim hành động tội phạm 
ăn khách của đài OCN “Bad Guys: City of Evil”, 
đây sẽ là bộ phim truyền hình hành động được kỳ 
vọng sẽ thu hút lượng lớn người xem trong thời 
gian tới.

Seohyun ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm 
nhạc Girls Generation vào năm 2007 với album 
“Into the New World”. Cô xuất hiện lần đầu trên 
màn ảnh nhỏ vào năm 2014 với loạt phim 
“Passionate Love” của đài SBS và kể từ đó nữ ca sĩ 
đã xuất hiện trong một số tác phẩm, bao gồm cả bộ 
phim mới nhất của Netflix “Love And Leashes”, 
bộ phim mà Seohyun vấp phải nhiều lời chỉ trích vì 
quá nhiều phân cảnh được cho là gắn mác 18+. 
Điều này được cho là phá nát hình ảnh thơ ngây 
trước đó Seohyun đã mất hơn 10 năm để gây dựng.

                                                                    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.

Sở hữu tài sản gần 4000 tỉ, Trần 
Tiểu Xuân tiết kiệm đến mức 
dùng xe cũ suốt 10 năm

Sở hữu khối tài sản khủng mà nhiều người 
làm cả đời không nổi, nhưng với nam diễn 
viên Trần Tiểu Xuân lại khiến nhiều người 

lấy “làm lạ” khi lại tiết kiệm cho bản thân nhưng lại 
chấp nhận vung tiền cho bà xã.

Khi nghĩ về Hong Kong trong những năm 1980 và 
1990, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến hai biểu 
tượng đẹp đại diện cho một thời huy hoàng của nền 
giải trí xứ Cảng thơm Trương Quốc Vinh hay Mai 
Diễm Phương. Ngoài hai cái tên từng là thanh xuân 
của thế hệ 8x đầu 9x thì còn vô số minh tinh đình 
đám gắn liền với tuổi thơ của nhiều người như dàn 
trai đẹp trong bộ phim “Người trong giang hồ” 
chiếm trái tim biết bao cô gái.

Sau dự án, mỗi người đều có một kế hoạch riêng 
bước đi riêng và gặt hái thành công riêng cho mình. 
Trong đó có Trần Tiểu Xuân. Dù nhiều năm đã 
không tham gia vào phim ảnh nhưng tên tuổi của 
nam diễn viên vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ gần 
đây, Trần Tiểu Xuân mới cùng hội anh trai Hương 
Cảng góp mặt vào chương trình Anh trai vượt mọi 
chông gai và giành ngôi vị đầu bảng.

Thành tích này đưa tên tuổi Trần Tiểu Xuân một 
lần nữa gây sốt ở thị trường Đại lục. Hiện nam diễn 
viên được nhiều nhãn hàng săn đón, mời ký hợp 
đồng đại diện. Trần Tiểu Xuân cùng các thành viên 
còn lại gồm: Trương Trí Lâm, Triệu Văn Trác, 
Ngôn Thừa Húc… sẽ bắt đầu tour diễn quảng bá 
nhóm nhạc vừa được thành lập.

Trước đó báo chí từng đưa tin tài sản ròng của Trần 
Tiểu Xuân hiện nắm giữ khối tài sản lên đến 62,4 
triệu USD. Ngoài thu nhập từ các hoạt động trong 
ngành giải trí, nam nghệ sĩ còn thu lợi nhuận từ việc 
kinh doanh nhà đất, đầu tư đa lĩnh vực trong nhiều 
năm qua.

Theo Topick HK, sao phim Lộc đỉnh ký và vợ á hậu 
sở hữu khối bất động sản trị giá 200 triệu HKD 
(25,7 triệu USD). Không giống với những ngôi sao 
cùng thời, tài tử 54 tuổi không thích phô trương sự 
giàu có. Gần đây, anh chi gần 130.000 USD để đổi 
tên và cải chính giấy tờ pháp lý cho vợ con vào năm 
2021.

Là tên tuổi lớn, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng 
Trần Tiểu Xuân lại “tiết kiệm” hết mức cho bản 
thân khi dùng chiếc xe hơn 10 năm mà mãi chưa 
chịu đổi xe mới. Thậm chí, trong hơn 10 năm qua, 
nam diễn viên vẫn chưa bao giờ đi bất kỳ xe mới 
nào ngoài chiếc xe cũ của mình. Điều này đã khiến 
nhiều người tò mò về chiếc xe này của Trần Tiểu 
Xuân và đặt câu hỏi liệu chiếc xe này có gì đặc biệt 
khiến nam diễn viên gắn bó đến lâu như vậy dù xe 
đã cũ kĩ.

Theo truyền thông tiết lộ, chiếc xe cũ kỹ này này 
gắn liền với kỉ niệm giữa anh và bà xã Ứng Thể 
Nhi, Được biết, giai đoạn cả hai chưa kết hôn, chiếc 
xe Lexus GS300 của Trần Tiểu Xuân được sử dụng 
bởi anh sử dụng vào năm 2007. Giai đoạn này, nam 
diễn viên đã mua với giá 10.000 đô la Hồng Kông, 
và biển số xe cũng là biển số cũ “FK 9” vào thời 
điểm đó.

Hiện tại, với chiếc Hummer H3 mà Trần Tiểu Xuân 
sử dụng cũng sử dụng biển số FK.

Xét cho cùng, đối với Trần Hiểu, biển số xe này đã 
đồng hành cùng anh gần 15 năm. Từ khi quen Ứng 
Thể Nhi, yêu và kết hôn, sinh con, và bây giờ là bé 
thứ hai, biển số xe này đã luôn ở bên cặp đôi.

Trên thực tế, đối với Trần Hiểu, biển số xe này 
không chỉ là một biển số xe đơn thuần, mà là một 
kỷ niệm trong cuộc đời anh. Chính vì điều này mà 
Trần Tiểu Xuân đã hơn 10 năm không đổi xe. Sau 
khi nhìn thấy chiếc xe thật của Trần Tiểu Xuân, 
nhiều cư dân mạng đã nói rằng: Tôi sẽ không đổi 
nó. Một chiếc xe với biết bao kỷ niệm, ước chừng 
sẽ không ai thay đổi được.

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1954, năm 13 tuổi, Trần 
Tiểu Xuân bỏ học theo cha mẹ tới Hong Kong mưu 
sinh. Anh từng bê gạch, phục vụ quán ăn… Năm 16 
tuổi, khi bưng bê ở quán, anh bị chủ kéo tóc đập 
đầu xuống bàn, bắt anh ăn con ruồi trong đồ ăn của 
khách. Tức giận và nhục nhã, Trần Tiểu Xuân xách 
đồ đạc dọn khỏi quán, sau đó xin làm nhân viên ở 
một tiệm cắt tóc, gội đầu.

Một lần nghe khách kể chuyện chuẩn bị thi làm 
diễn viên múa của đài TVB, nếu được chọn, mỗi 
tháng nhận lương 700 HKD, Trần Tiểu Xuân bắt 
chước đi thi. Anh không ngờ được chọn, từ năm 18 
tuổi (1985), chàng vũ công được giới thiệu múa 
phụ họa cho các tên tuổi Mai Diễm Phương, 
Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân…

Năm 1994, Trần Tiểu Xuân lấn sân điện ảnh với vai 
phụ trong hai tác phẩm Vãn cửu triêu ngũ (đạo diễn 
Trần Đức Lâm) và Cành vàng lá ngọc (đạo diễn 
Trần Khả Tân). Anh được đề cử Diễn viên mới xuất 
sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng 
với hai phim này. Thể hiện ấn tượng từ những tác 
phẩm đầu tay giúp Trần Tiểu Xuân tiến xa hơn 
trong lĩnh vực phim ảnh, xây dựng tên tuổi với vai 
chính trong các phim Lộc Đỉnh Ký, Người trong 
giang hồ, Hoắc Nguyên Giáp…

                                                                    An Chi

Bị chỉ trích vì đóng phim 18+, 
Seohyun (SNSD) tiếp tục tham 
gia series mới của Netflix

Nam diễn viên Kim Nam Gil sẽ hợp tác với 
Seohyun của nhóm nhạc đình đám Girls 
Generation trong loạt phim gốc sắp tới của 

Netflix.

Theo Netflix Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 3 KST, 
Kim Nam Gil, Seohyun, Yoo Jae Myung, Lee 
Hyun Wook, Lee Ho Jung sẽ đóng vai chính trong 
loạt phim gốc sắp tới của Netflix mang tên 
“Banditry: the sound of Sword” (Siêu trộm: Âm 
thanh của lưỡi gươm).

“Banditry: the sound of Sword” là bộ phim hành 
động lãng mạn sẽ kể câu chuyện về những người 
Hàn Quốc chiến đấu cho quê hương của họ ở 
Jiandao vào những năm 1920 khi Hàn Quốc vẫn 
dưới sự cai trị của Nhật Bản. Kim Nam Gil được 
giao vai Lee Yoon, một nô lệ không có cơ hội học 
hành hay được ai giúp đỡ. Khi chế độ giai cấp bị 
bác bỏ, anh trở thành người tự do nhưng vẫn mang 
theo tư tưởng bản thân là nô lệ thấp kém. Seohyun 
sẽ vào vai Nam Hee Shin, một nhân viên tại Cục 
Đường sắt Chosun.

Kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Han Jeong 
Hoon dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hwang Joon 
Hyuk, đạo diễn của loạt phim hành động tội phạm 
ăn khách của đài OCN “Bad Guys: City of Evil”, 
đây sẽ là bộ phim truyền hình hành động được kỳ 
vọng sẽ thu hút lượng lớn người xem trong thời 
gian tới.

Seohyun ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm 
nhạc Girls Generation vào năm 2007 với album 
“Into the New World”. Cô xuất hiện lần đầu trên 
màn ảnh nhỏ vào năm 2014 với loạt phim 
“Passionate Love” của đài SBS và kể từ đó nữ ca sĩ 
đã xuất hiện trong một số tác phẩm, bao gồm cả bộ 
phim mới nhất của Netflix “Love And Leashes”, 
bộ phim mà Seohyun vấp phải nhiều lời chỉ trích vì 
quá nhiều phân cảnh được cho là gắn mác 18+. 
Điều này được cho là phá nát hình ảnh thơ ngây 
trước đó Seohyun đã mất hơn 10 năm để gây dựng.

                                                                    An Chi
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU
(tiếp trang 6)

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Gà ngựa nâu - giống chim 
“quý tộc” lộng lẫy hiếm có nhất 
Trung Quốc, suýt tuyệt chủng 
chỉ vì... mấy cọng lông đuôi!

Được mệnh danh là “viên ngọc 
phương Đông”, bộ lông của gà 
ngựa nâu có gì mà khiến hoàng đế 

cũng phải ân sủng? 
Từng được coi là “quốc bảo” của Trung 

Hoa cổ đại, gà ngựa nâu có vị trí không hề tầm 
thường trong hoàng cung. Đây là giống chim thuộc 
họ Gà lôi, không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài một 
số vùng thuộc lãnh thổ Trung Hoa. Kỳ thực nó 
cũng có cấu tạo y hệt như những con gà quen thuộc 
khác, nhưng loài chim này từng đứng trước nguy 
cơ tuyệt chủng chỉ vì... bị vặt lông quá nhiều!

“Hoa khôi” trong cung vàng điện ngọc
Tương truyền có 4 loài chim độc nhất vô 

nhị ở Trung Quốc, nhưng tên gọi là gà thì y hệt gia 
cầm. Đó là gà ngựa nâu, gà bạch mã, gà ngựa xanh 
và gà ngựa Tây Tạng - trong đó gà ngựa nâu là 
giống quý hiếm nhất do môi trường sống của chúng 
khá đặc biệt. Ngoại hình của 4 loài chim này rất 
giống nhau, chỉ khác mỗi màu lông.

Đúng như tên gọi của mình, gà ngựa nâu rất 
dũng cảm và giỏi chiến đấu, có lông đuôi dài đẹp 
hệt đuôi công nên còn có tên khác là trĩ nâu. Từ thời 
Chiến Quốc, lông của loài chim này đã được các 
hoàng đế và tướng quân sử dụng làm vật trang trí 
trên mũ nón với tên gọi là “Heguan”. Đến thời nhà 
Thanh, các quan viên trang trí mũ tùy theo phẩm 
cấp và dùng lông chim công hoặc lông gà ngựa nâu 
để cắm lên.

Ảnh minh họa
Mỗi con gà ngựa nâu có khoảng 22 chiếc 

lông đuôi, khi xòe ra trông giống đuôi ngựa nên 
mới có tên gọi ấn tượng như thế. Đừng quên chúng 
là chim nên khả năng bay lượn cũng khá “ngầu”!

Đặc điểm dễ phân biệt nhất của gà ngựa 
nâu với gà nhà chính là ở phần mắt, chúng được tạo 
hóa ban tặng một cặp lông trắng bao quanh đầu từ 
cằm hất lên nhìn khá giống râu vểnh ngược. Hai má 
đỏ rực, mống mắt màu cam uy dũng đầy vẻ hiếu 
chiến, móng vuốt sắc nhọn, chạy nhanh như ngựa 

nên chúng được ví như “chiến thần” cổ vũ sĩ khí 
quân lính trên chiến trường thời xưa. Mỗi khi gà 
ngựa xòe cánh bay là hàng trăm chiếc lông vũ màu 
lam tím ánh lên rực rỡ, tỏa ra khí chất không thua 
bậc đế vương.

Gà ngựa nâu xuất hiện trong một số cuốn 
sách cổ và có vai trò quan trọng trong văn hóa 
truyền thống Trung Hoa. Chúng xuất hiện trong 
các bức tranh vẽ, tem thư và là nguồn cảm hứng của 
nhiều tác phẩm nghệ thuật khác khiến người Trung 
Quốc tự hào.

Trong suốt nhiều thế kỷ, chính bộ lông đuôi 
nổi bật ấy đã khiến gà ngựa nâu bị săn bắt giết hại 
để làm vật trang trí. Sự kiêu hãnh và thần thái oai 
phong đã giúp chúng trở thành biểu tượng của 
dũng cảm, mạnh mẽ và đậm chất vương giả.

Giải cứu loài chim “giang hồ” nhất quả 
đất

Không chỉ có xuất thân cao quý, loài chim 
đặc hữu của Trung Quốc còn sống ở những nơi khá 
“chảnh”. Đó là các khu rừng có không khí trong 
mát, thảm thực vật phong phú như rừng cây vân 
sam, bạch dương, sồi, thông... Nếu bị mang đi nơi 
khác thì gà ngựa nâu sẽ không sống được, bởi thế 
nên chúng mới quý hiếm!

Gà ngựa nâu có tập tính đậu trên cây, ưa 
sạch sẽ và thích tắm cát. Ngay cả việc làm tổ đẻ 
trứng chúng cũng chọn những sườn dốc đẹp, mát 
mẻ và kín đáo nhằm tránh các loài săn mồi thiên 
địch như cáo, đại bàng.

Bất kể là đực hay cái, gà ngựa nâu là loài 
chim có bản tính hiếu chiến vô cùng. Chúng sẵn 
sàng lao vào đánh nhau đến chết, không biết sợ bất 
kỳ thứ gì trên đời. Kể cả lúc giao phối vào cuối 
xuân đầu hè, chúng cũng không tiếc mình nhảy vào 
các cuộc chiến để giành giật bạn tình!

Thức ăn của gà ngựa nâu khá phong phú, 
đủ cả “chay” lẫn “mặn” như lá, thân mềm, chồi 
non, nụ hoa, quả mọng, hạt, cây bụi, cây thân thảo, 
sâu, ốc sên, kiến, ong...

Sau hàng trăm năm bị nhổ lông và làm thức 
ăn, hiện tại loài chim quý này chỉ còn sống ở 35 
quận, huyện thuộc 4 tỉnh, thành phố của Trung 
Quốc là Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh 
với số lượng ít. Trong đó núi Đông Lăng ở Bắc 
Kinh, Laishui ở Hà Bắc và rừng Hoàng Long ở 
Thiểm Tây là 3 điểm phân bố mới được phát hiện 
kể từ thập niên 90.

Theo tài liệu ghi chép, vào những năm 
1860 đã có người giết hơn 300 con gà ngựa nâu 
trong một tháng. Một cuộc khảo sát vào năm 1987 
cho thấy chỉ còn vài trăm con gà nâu sống trong 
rừng hoang dã, kết quả chúng được xếp vào danh 
sách 1 trong 10 loài động vật có nguy cơ tuyệt 
chủng hàng đầu, được bảo vệ trọng điểm cấp quốc 
gia. 

Mãi đến năm 1988, khi Trung Quốc ban 
hành Luật Bảo vệ Động vật hoang dã thì nạn săn 
bắn gà ngựa nâu quy mô lớn mới được kiềm chế. 
Các chiến dịch bảo tồn nhân tạo được triển khai, 
giúp giống chim đặc hữu này có thể sống sót và duy 
trì nòi giống.

Sau hơn 20 năm được bảo tồn, số lượng 
loài chim độc nhất vô nhị ở Trung Quốc đã phát 
triển từ vài trăm con lên gần 18.000 con. Việc sở 
hữu lông đuôi của chúng cũng không dễ dàng như 
xưa nữa, bởi gà ngựa nâu đã được coi là động vật 
quý hiếm rồi. ■

Phát hiện nhiều ngôi mộ cổ 
trong quá trình xây dựng lại Nhà 
thờ Đức Bà Paris

Một số ngôi mộ, một quan tài chì 
có thể có niên đại từ thế kỷ 14 đã 
được các nhà khảo cổ học phát 

hiện tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn 
kinh hoàng năm 2019.

Đây là thông tin do Bộ Văn hóa Pháp đưa 
ra.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết hôm 14/3, các 
khu vực chôn cất “có chất lượng khoa học đáng chú 
ý” đã được khai quật trong quá trình chuẩn bị xây 
dựng lại ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà Paris ở vị 
trí trung tâm.

Nhà thờ Đức Bà Paris đã bị thiệt hại 
nghiêm trọng trong trận hỏa hoạn vào tháng 
4/2019

Theo thông báo, trong số các ngôi mộ cổ có 
“quan tài hình người được bảo quản hoàn toàn 
bằng chì”.

Quan tài có thể được làm cho “một chức 
sắc cao cấp” và có thể có niên đại từ những năm 
1300, thế kỷ sau khi xây dựng nhà thờ.

Cũng như các ngôi mộ khác, những yếu tố 
của tác phẩm điêu khắc sơn được tìm thấy ngay 
dưới tầng hiện tại của nhà thờ, được xác định là một 
phần của bức bình phong nguyên bản có từ thế kỷ 
13, một kiểu trang trí kiến trúc nhằm ngăn cách khu 
vực bàn thờ với gian giữa.

Các phần khác của cấu trúc, bị phá hủy vào 
đầu thế kỷ 18, đã được khai quật trong quá trình 
trùng tu Nhà thờ Đức Bà vào giữa những năm 1800 
và hiện đã được trưng bày trong bảo tàng Louvre.

Các nhà nghiên cứu Pháp đã tiến hành cuộc 
khai quật khảo cổ học mới nhất trước khi giàn giáo 
được dựng lên để hỗ trợ việc xây dựng lại ngọn 
tháp.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết, cuộc khảo cổ 
của họ đã được gia hạn cho đến ngày 25/3. ■ 

Hi hữu: Người phụ nữ 37 
tuổi sinh 12 người con trong 12 
năm

Courtney Rogers, 37 tuổi và chồng 
Chris Rogers, 34 tuổi sinh sống ở 
Santa Fe, New Mexico, Mỹ, kết 

hôn vào tháng 10/2008. Kể từ đó, mỗi năm, vợ 
chồng Courtney đều có tin vui.

Đến nay, cặp vợ chồng trẻ đã có 11 người 
con và gần đây nhất họ chào đón đứa con thứ 12 
chào đời. Em bé Cambria chào đời nặng 3,1 kg.

11 người con của Courtney Rogers gồm có 
6 trai và 5 gái, trong đó có Clint 11 tuổi, Clay 10 
tuổi, Cade 9 tuổi, Callie 9 tuổi, Cash 7 tuổi, Colt 6 
tuổi, Case 6 tuổi, Calena 4 tuổi, Caydie 3 tuổi, 
Coralee 2 tuổi và Caris 1 tuổi.

Gia đình Courtney Rogers sống trong một 
trang trại lớn rộng hàng nghìn mét vuông và nuôi 
khoảng 140 con vật.

Người phụ nữ 37 tuổi chia sẻ rằng cảm giác 
thật đặc biệt khi sống trong gia đình đông con như 
vậy. Suối 12 lần mang thai cô có những trải nghiệm 
khác nhau và thời gian dài nhất không mang thai 
trong suốt 12 năm qua là 7 tháng.

Sảy thai sau khi cưới khiến hai vợ chồng lo 
lắng. Do vậy, ngay từ khi sinh em bé đầu lòng vào 
năm 2010, hai vợ chồng Courtney Rogers quyết 
định sẽ chưa dừng lại chuyện sinh con cho đến khi 
có 12 em bé.

Courtney Rogers nói: “Thật đáng kinh 
ngạc, tôi không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như 
vậy. Tôi may mắn có cả bé trai và bé gái”.

Danh sách mua sắm của gia đình Rogers 
bao gồm 45 lít sữa một tuần, 80 tã dùng một lần 
trong một tháng cho hai em bé, chủ yếu dùng tã vải 
để tiết kiệm chi phí, 5 đến 6 ổ bánh mì một tuần, 24 
quả trứng mỗi bữa, 1 túi ngũ cốc lớn mỗi ngày.

Người mẹ trẻ thường xuyên chia sẻ hình 
ảnh cuộc sống gia đình trên mạng xã hội với tài 
khoản Instagram cá nhân có hơn 34.600 người theo 
dõi. Tuy nhiên, bên cạnh việc có một lượng lớn 
người hâm mộ, theo dõi hành trình của gia đình 
trong những năm qua, Courtney Rogers vẫn phải 
đối mặt với nhiều ý kiến trái ngược từ những người 
phản đối việc cô sinh quá nhiều con, thiếu trách 
nhiệm với con cái.

Trước những lời chỉ trích, Courtney Rogers 
cho biết cô không quan tâm quá nhiều. “Mọi người 

vẫn thường đưa ra những lời phán xét. Có người 
không thích gia đình đông con của chúng tôi, họ 
cho rằng chúng tôi không cung cấp cho các con 
một cuộc sống đầy đủ. Nhưng những nhận định 
này tôi quan tâm vì họ là người xa lạ, họ không biết 
nhiều về chúng tôi”, Courtney Rogers nói. ■

Cừu có bộ lông khổng lồ 6 
năm chưa từng cắt một lần

Một vài con cừu 'nổi loạn' vì không 
muốn bị cạo lông hay vì một vài 
lý do nào khác đã chạy trốn vào 

trong rừng sâu sinh sống. Sau vài năm ẩn mình, 
những con cừu này sở hữu bộ lông khổng lồ, rậm 
rạp, trông cực kỳ ấn tượng.

Một khu bảo tồn động vật ở Australia đã 
giải cứu một con cừu có biệt danh là Alex đã bị bỏ 
rơi trong nhiều năm với bộ lông dày khổng lồ.

Pam Ahern, chủ sở hữu của khu bảo tồn 
động vật Victoria Edgar's Mission, cho biết gần 
đây cô nhận được cuộc gọi về việc người đi bộ 
đường dài phát hiện con cừu có bộ lông xù xì trên 
núi Alexander gần đó.

Con cừu đã bỏ trốn khỏi trang trại của nó 
khi còn là một con nhỏ, có thể nó đã trốn thoát 
trước khi chủ nhân cắt xén lông lần đầu tiên. Từ đó 
đến nay, Pam Ahern ước tính khoảng 6 năm, con 
cừu chưa một lần được cắt lông. Do vậy, khối lông 
trên người nó rất dày, nặng trĩu, khoảng 40 kg.

Khi Pam Ahern đến hiện trường, con cừu 
trông rất yếu, nó nằm trên mặt đất và không thể 
ngẩng đầu lên. Pam Ahern phải gọi chuyên gia đến 
trong đêm để thực hiện việc cắt lông cho cừu vì sợ 
để đến sáng hôm sau sẽ không cứu nổi nó. Holly 
Kendall, người thực hiện việc cắt lông cừu cho biết 
bộ lông nặng tới 40 kg và không ai hiểu bằng cách 
nào nó có thể sống sót với từng đấy kilogram lông 
trên người suốt nhiều năm trời.

Bộ lông quá dày nên rất khó để Holly phán 
đoán được phải bắt đầu từ đâu. Để cắt hết toàn bộ 
số lông trên người cừu, Holly Kendall phải mất 
khoảng 1 giờ đồng hồ.

Pam Ahern nói: “Tôi đã gọi Holly đến 
trong đêm và thực hiện việc cắt lông cừu trong suốt 
khoảng 1 giờ đồng hồ. Đó là điều quan trọng, tôi 
nghĩ rằng con cừu khó vượt qua đêm hôm đó nếu 
không được cắt lông”.

Sau khi được cắt lông, con cừu bắt đầu cải 
thiện nhanh chóng. “Khi kết thúc, con cừu vẫn cần 
đến sự giúp đỡ mới có thể đứng lên được nhưng sau 
đó ánh mắt của nó sáng dần lên, tỉnh táo hơn”, Pam 

Ahern nói.
Mỗi ngày lớp lông trên người con cừu ngày 

một dày, dài ra trong khi cơ hội sống của nó cũng 
ngày một rút ngắn lại. Thông qua sự lai tạo, chọn 
lọc của con người, hiện nay có rất nhiều giống cừu 
yêu cầu cắt lông hàng năm để đảm bảo tiêu chuẩn 
tốt nhất. Nếu không làm như vậy, cừu sẽ gặp bất lợi 
lớn, thường là những hậu quả đe dọa đến tính 
mạng. ■ 

Hộp sọ “quái vật biển” ở 
Peru cho thấy loài động vật ăn 
thịt cổ đại đáng sợ

Các nhà cổ sinh vật học đã khai quật 
được hộp sọ của một loài săn mồi 
hung dữ dưới biển, tổ tiên cổ đại 

của loài cá voi ngày nay.
Loài này từng sống trong một đại dương 

thời tiền sử bao phủ một phần của Peru ngày nay.
Hộp sọ khoảng 36 triệu năm tuổi được bảo 

quản tốt với hàng răng dài nhọn, được khai quật 
nguyên vẹn vào năm 2021 từ những tảng xương 
khô hóa thạch ở sa mạc Ocucaje, phía Nam Peru.

Các nhà khoa học cho rằng, loài động vật 
có vú cổ đại này là loài Basilosaurus, một phần của 
họ giáp xác sống dưới nước, có hậu duệ hiện đại 
bao gồm cá voi, cá heo và họ cá heo chuột.

Basilosaurus có nghĩa là “thằn lằn vua”. Và 
mặc dù con vật không phải là một loài bò sát nhưng 
cơ thể dài của nó có thể đã di chuyển như một con 
rắn khổng lồ.

Kẻ săn mồi hàng đầu một thời này có thể đo 
được chiều dài khoảng 12 mét, tương đương với 
chiều cao của một tòa nhà 4 tầng. Rodolfo Salas, 
Trưởng nhóm Khoa cổ sinh vật học tại Đại học 
Quốc gia San Marcos của Peru, nói với các phóng 
viên: “Đó là một con quái vật biển”.

Tiến sĩ Salas cho biết, hộp sọ có thể thuộc 
về một loài Basilosaurus mới: “Khi nó tìm kiếm 
thức ăn cho mình, chắc chắn con vật đã gây ra rất 
nhiều thiệt hại”, ông nói.

Các nhà khoa học tin rằng, loài động vật 
giáp xác đầu tiên đã tiến hóa từ động vật có vú sống 
trên cạn khoảng 55 triệu năm trước, khoảng 10 
triệu năm sau khi một tiểu hành tinh tấn công khu 
vực ngày nay là bán đảo Yucatán của Mexico, xóa 
sổ hầu hết sự sống trên Trái đất, bao gồm cả khủng 
long. Tiến sĩ Salas giải thích rằng, khi Basilosaurus 
cổ đại chết, hộp sọ của nó có khả năng bị chìm 
xuống đáy biển, nơi nó nhanh chóng bị vùi lấp và 
bảo quản.
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Gà ngựa nâu - giống chim 
“quý tộc” lộng lẫy hiếm có nhất 
Trung Quốc, suýt tuyệt chủng 
chỉ vì... mấy cọng lông đuôi!

Được mệnh danh là “viên ngọc 
phương Đông”, bộ lông của gà 
ngựa nâu có gì mà khiến hoàng đế 

cũng phải ân sủng? 
Từng được coi là “quốc bảo” của Trung 

Hoa cổ đại, gà ngựa nâu có vị trí không hề tầm 
thường trong hoàng cung. Đây là giống chim thuộc 
họ Gà lôi, không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài một 
số vùng thuộc lãnh thổ Trung Hoa. Kỳ thực nó 
cũng có cấu tạo y hệt như những con gà quen thuộc 
khác, nhưng loài chim này từng đứng trước nguy 
cơ tuyệt chủng chỉ vì... bị vặt lông quá nhiều!

“Hoa khôi” trong cung vàng điện ngọc
Tương truyền có 4 loài chim độc nhất vô 

nhị ở Trung Quốc, nhưng tên gọi là gà thì y hệt gia 
cầm. Đó là gà ngựa nâu, gà bạch mã, gà ngựa xanh 
và gà ngựa Tây Tạng - trong đó gà ngựa nâu là 
giống quý hiếm nhất do môi trường sống của chúng 
khá đặc biệt. Ngoại hình của 4 loài chim này rất 
giống nhau, chỉ khác mỗi màu lông.

Đúng như tên gọi của mình, gà ngựa nâu rất 
dũng cảm và giỏi chiến đấu, có lông đuôi dài đẹp 
hệt đuôi công nên còn có tên khác là trĩ nâu. Từ thời 
Chiến Quốc, lông của loài chim này đã được các 
hoàng đế và tướng quân sử dụng làm vật trang trí 
trên mũ nón với tên gọi là “Heguan”. Đến thời nhà 
Thanh, các quan viên trang trí mũ tùy theo phẩm 
cấp và dùng lông chim công hoặc lông gà ngựa nâu 
để cắm lên.

Ảnh minh họa
Mỗi con gà ngựa nâu có khoảng 22 chiếc 

lông đuôi, khi xòe ra trông giống đuôi ngựa nên 
mới có tên gọi ấn tượng như thế. Đừng quên chúng 
là chim nên khả năng bay lượn cũng khá “ngầu”!

Đặc điểm dễ phân biệt nhất của gà ngựa 
nâu với gà nhà chính là ở phần mắt, chúng được tạo 
hóa ban tặng một cặp lông trắng bao quanh đầu từ 
cằm hất lên nhìn khá giống râu vểnh ngược. Hai má 
đỏ rực, mống mắt màu cam uy dũng đầy vẻ hiếu 
chiến, móng vuốt sắc nhọn, chạy nhanh như ngựa 

nên chúng được ví như “chiến thần” cổ vũ sĩ khí 
quân lính trên chiến trường thời xưa. Mỗi khi gà 
ngựa xòe cánh bay là hàng trăm chiếc lông vũ màu 
lam tím ánh lên rực rỡ, tỏa ra khí chất không thua 
bậc đế vương.

Gà ngựa nâu xuất hiện trong một số cuốn 
sách cổ và có vai trò quan trọng trong văn hóa 
truyền thống Trung Hoa. Chúng xuất hiện trong 
các bức tranh vẽ, tem thư và là nguồn cảm hứng của 
nhiều tác phẩm nghệ thuật khác khiến người Trung 
Quốc tự hào.

Trong suốt nhiều thế kỷ, chính bộ lông đuôi 
nổi bật ấy đã khiến gà ngựa nâu bị săn bắt giết hại 
để làm vật trang trí. Sự kiêu hãnh và thần thái oai 
phong đã giúp chúng trở thành biểu tượng của 
dũng cảm, mạnh mẽ và đậm chất vương giả.

Giải cứu loài chim “giang hồ” nhất quả 
đất

Không chỉ có xuất thân cao quý, loài chim 
đặc hữu của Trung Quốc còn sống ở những nơi khá 
“chảnh”. Đó là các khu rừng có không khí trong 
mát, thảm thực vật phong phú như rừng cây vân 
sam, bạch dương, sồi, thông... Nếu bị mang đi nơi 
khác thì gà ngựa nâu sẽ không sống được, bởi thế 
nên chúng mới quý hiếm!

Gà ngựa nâu có tập tính đậu trên cây, ưa 
sạch sẽ và thích tắm cát. Ngay cả việc làm tổ đẻ 
trứng chúng cũng chọn những sườn dốc đẹp, mát 
mẻ và kín đáo nhằm tránh các loài săn mồi thiên 
địch như cáo, đại bàng.

Bất kể là đực hay cái, gà ngựa nâu là loài 
chim có bản tính hiếu chiến vô cùng. Chúng sẵn 
sàng lao vào đánh nhau đến chết, không biết sợ bất 
kỳ thứ gì trên đời. Kể cả lúc giao phối vào cuối 
xuân đầu hè, chúng cũng không tiếc mình nhảy vào 
các cuộc chiến để giành giật bạn tình!

Thức ăn của gà ngựa nâu khá phong phú, 
đủ cả “chay” lẫn “mặn” như lá, thân mềm, chồi 
non, nụ hoa, quả mọng, hạt, cây bụi, cây thân thảo, 
sâu, ốc sên, kiến, ong...

Sau hàng trăm năm bị nhổ lông và làm thức 
ăn, hiện tại loài chim quý này chỉ còn sống ở 35 
quận, huyện thuộc 4 tỉnh, thành phố của Trung 
Quốc là Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh 
với số lượng ít. Trong đó núi Đông Lăng ở Bắc 
Kinh, Laishui ở Hà Bắc và rừng Hoàng Long ở 
Thiểm Tây là 3 điểm phân bố mới được phát hiện 
kể từ thập niên 90.

Theo tài liệu ghi chép, vào những năm 
1860 đã có người giết hơn 300 con gà ngựa nâu 
trong một tháng. Một cuộc khảo sát vào năm 1987 
cho thấy chỉ còn vài trăm con gà nâu sống trong 
rừng hoang dã, kết quả chúng được xếp vào danh 
sách 1 trong 10 loài động vật có nguy cơ tuyệt 
chủng hàng đầu, được bảo vệ trọng điểm cấp quốc 
gia. 

Mãi đến năm 1988, khi Trung Quốc ban 
hành Luật Bảo vệ Động vật hoang dã thì nạn săn 
bắn gà ngựa nâu quy mô lớn mới được kiềm chế. 
Các chiến dịch bảo tồn nhân tạo được triển khai, 
giúp giống chim đặc hữu này có thể sống sót và duy 
trì nòi giống.

Sau hơn 20 năm được bảo tồn, số lượng 
loài chim độc nhất vô nhị ở Trung Quốc đã phát 
triển từ vài trăm con lên gần 18.000 con. Việc sở 
hữu lông đuôi của chúng cũng không dễ dàng như 
xưa nữa, bởi gà ngựa nâu đã được coi là động vật 
quý hiếm rồi. ■

Phát hiện nhiều ngôi mộ cổ 
trong quá trình xây dựng lại Nhà 
thờ Đức Bà Paris

Một số ngôi mộ, một quan tài chì 
có thể có niên đại từ thế kỷ 14 đã 
được các nhà khảo cổ học phát 

hiện tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn 
kinh hoàng năm 2019.

Đây là thông tin do Bộ Văn hóa Pháp đưa 
ra.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết hôm 14/3, các 
khu vực chôn cất “có chất lượng khoa học đáng chú 
ý” đã được khai quật trong quá trình chuẩn bị xây 
dựng lại ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà Paris ở vị 
trí trung tâm.

Nhà thờ Đức Bà Paris đã bị thiệt hại 
nghiêm trọng trong trận hỏa hoạn vào tháng 
4/2019

Theo thông báo, trong số các ngôi mộ cổ có 
“quan tài hình người được bảo quản hoàn toàn 
bằng chì”.

Quan tài có thể được làm cho “một chức 
sắc cao cấp” và có thể có niên đại từ những năm 
1300, thế kỷ sau khi xây dựng nhà thờ.

Cũng như các ngôi mộ khác, những yếu tố 
của tác phẩm điêu khắc sơn được tìm thấy ngay 
dưới tầng hiện tại của nhà thờ, được xác định là một 
phần của bức bình phong nguyên bản có từ thế kỷ 
13, một kiểu trang trí kiến trúc nhằm ngăn cách khu 
vực bàn thờ với gian giữa.

Các phần khác của cấu trúc, bị phá hủy vào 
đầu thế kỷ 18, đã được khai quật trong quá trình 
trùng tu Nhà thờ Đức Bà vào giữa những năm 1800 
và hiện đã được trưng bày trong bảo tàng Louvre.

Các nhà nghiên cứu Pháp đã tiến hành cuộc 
khai quật khảo cổ học mới nhất trước khi giàn giáo 
được dựng lên để hỗ trợ việc xây dựng lại ngọn 
tháp.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết, cuộc khảo cổ 
của họ đã được gia hạn cho đến ngày 25/3. ■ 

Hi hữu: Người phụ nữ 37 
tuổi sinh 12 người con trong 12 
năm

Courtney Rogers, 37 tuổi và chồng 
Chris Rogers, 34 tuổi sinh sống ở 
Santa Fe, New Mexico, Mỹ, kết 

hôn vào tháng 10/2008. Kể từ đó, mỗi năm, vợ 
chồng Courtney đều có tin vui.

Đến nay, cặp vợ chồng trẻ đã có 11 người 
con và gần đây nhất họ chào đón đứa con thứ 12 
chào đời. Em bé Cambria chào đời nặng 3,1 kg.

11 người con của Courtney Rogers gồm có 
6 trai và 5 gái, trong đó có Clint 11 tuổi, Clay 10 
tuổi, Cade 9 tuổi, Callie 9 tuổi, Cash 7 tuổi, Colt 6 
tuổi, Case 6 tuổi, Calena 4 tuổi, Caydie 3 tuổi, 
Coralee 2 tuổi và Caris 1 tuổi.

Gia đình Courtney Rogers sống trong một 
trang trại lớn rộng hàng nghìn mét vuông và nuôi 
khoảng 140 con vật.

Người phụ nữ 37 tuổi chia sẻ rằng cảm giác 
thật đặc biệt khi sống trong gia đình đông con như 
vậy. Suối 12 lần mang thai cô có những trải nghiệm 
khác nhau và thời gian dài nhất không mang thai 
trong suốt 12 năm qua là 7 tháng.

Sảy thai sau khi cưới khiến hai vợ chồng lo 
lắng. Do vậy, ngay từ khi sinh em bé đầu lòng vào 
năm 2010, hai vợ chồng Courtney Rogers quyết 
định sẽ chưa dừng lại chuyện sinh con cho đến khi 
có 12 em bé.

Courtney Rogers nói: “Thật đáng kinh 
ngạc, tôi không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như 
vậy. Tôi may mắn có cả bé trai và bé gái”.

Danh sách mua sắm của gia đình Rogers 
bao gồm 45 lít sữa một tuần, 80 tã dùng một lần 
trong một tháng cho hai em bé, chủ yếu dùng tã vải 
để tiết kiệm chi phí, 5 đến 6 ổ bánh mì một tuần, 24 
quả trứng mỗi bữa, 1 túi ngũ cốc lớn mỗi ngày.

Người mẹ trẻ thường xuyên chia sẻ hình 
ảnh cuộc sống gia đình trên mạng xã hội với tài 
khoản Instagram cá nhân có hơn 34.600 người theo 
dõi. Tuy nhiên, bên cạnh việc có một lượng lớn 
người hâm mộ, theo dõi hành trình của gia đình 
trong những năm qua, Courtney Rogers vẫn phải 
đối mặt với nhiều ý kiến trái ngược từ những người 
phản đối việc cô sinh quá nhiều con, thiếu trách 
nhiệm với con cái.

Trước những lời chỉ trích, Courtney Rogers 
cho biết cô không quan tâm quá nhiều. “Mọi người 

vẫn thường đưa ra những lời phán xét. Có người 
không thích gia đình đông con của chúng tôi, họ 
cho rằng chúng tôi không cung cấp cho các con 
một cuộc sống đầy đủ. Nhưng những nhận định 
này tôi quan tâm vì họ là người xa lạ, họ không biết 
nhiều về chúng tôi”, Courtney Rogers nói. ■

Cừu có bộ lông khổng lồ 6 
năm chưa từng cắt một lần

Một vài con cừu 'nổi loạn' vì không 
muốn bị cạo lông hay vì một vài 
lý do nào khác đã chạy trốn vào 

trong rừng sâu sinh sống. Sau vài năm ẩn mình, 
những con cừu này sở hữu bộ lông khổng lồ, rậm 
rạp, trông cực kỳ ấn tượng.

Một khu bảo tồn động vật ở Australia đã 
giải cứu một con cừu có biệt danh là Alex đã bị bỏ 
rơi trong nhiều năm với bộ lông dày khổng lồ.

Pam Ahern, chủ sở hữu của khu bảo tồn 
động vật Victoria Edgar's Mission, cho biết gần 
đây cô nhận được cuộc gọi về việc người đi bộ 
đường dài phát hiện con cừu có bộ lông xù xì trên 
núi Alexander gần đó.

Con cừu đã bỏ trốn khỏi trang trại của nó 
khi còn là một con nhỏ, có thể nó đã trốn thoát 
trước khi chủ nhân cắt xén lông lần đầu tiên. Từ đó 
đến nay, Pam Ahern ước tính khoảng 6 năm, con 
cừu chưa một lần được cắt lông. Do vậy, khối lông 
trên người nó rất dày, nặng trĩu, khoảng 40 kg.

Khi Pam Ahern đến hiện trường, con cừu 
trông rất yếu, nó nằm trên mặt đất và không thể 
ngẩng đầu lên. Pam Ahern phải gọi chuyên gia đến 
trong đêm để thực hiện việc cắt lông cho cừu vì sợ 
để đến sáng hôm sau sẽ không cứu nổi nó. Holly 
Kendall, người thực hiện việc cắt lông cừu cho biết 
bộ lông nặng tới 40 kg và không ai hiểu bằng cách 
nào nó có thể sống sót với từng đấy kilogram lông 
trên người suốt nhiều năm trời.

Bộ lông quá dày nên rất khó để Holly phán 
đoán được phải bắt đầu từ đâu. Để cắt hết toàn bộ 
số lông trên người cừu, Holly Kendall phải mất 
khoảng 1 giờ đồng hồ.

Pam Ahern nói: “Tôi đã gọi Holly đến 
trong đêm và thực hiện việc cắt lông cừu trong suốt 
khoảng 1 giờ đồng hồ. Đó là điều quan trọng, tôi 
nghĩ rằng con cừu khó vượt qua đêm hôm đó nếu 
không được cắt lông”.

Sau khi được cắt lông, con cừu bắt đầu cải 
thiện nhanh chóng. “Khi kết thúc, con cừu vẫn cần 
đến sự giúp đỡ mới có thể đứng lên được nhưng sau 
đó ánh mắt của nó sáng dần lên, tỉnh táo hơn”, Pam 

Ahern nói.
Mỗi ngày lớp lông trên người con cừu ngày 

một dày, dài ra trong khi cơ hội sống của nó cũng 
ngày một rút ngắn lại. Thông qua sự lai tạo, chọn 
lọc của con người, hiện nay có rất nhiều giống cừu 
yêu cầu cắt lông hàng năm để đảm bảo tiêu chuẩn 
tốt nhất. Nếu không làm như vậy, cừu sẽ gặp bất lợi 
lớn, thường là những hậu quả đe dọa đến tính 
mạng. ■ 

Hộp sọ “quái vật biển” ở 
Peru cho thấy loài động vật ăn 
thịt cổ đại đáng sợ

Các nhà cổ sinh vật học đã khai quật 
được hộp sọ của một loài săn mồi 
hung dữ dưới biển, tổ tiên cổ đại 

của loài cá voi ngày nay.
Loài này từng sống trong một đại dương 

thời tiền sử bao phủ một phần của Peru ngày nay.
Hộp sọ khoảng 36 triệu năm tuổi được bảo 

quản tốt với hàng răng dài nhọn, được khai quật 
nguyên vẹn vào năm 2021 từ những tảng xương 
khô hóa thạch ở sa mạc Ocucaje, phía Nam Peru.

Các nhà khoa học cho rằng, loài động vật 
có vú cổ đại này là loài Basilosaurus, một phần của 
họ giáp xác sống dưới nước, có hậu duệ hiện đại 
bao gồm cá voi, cá heo và họ cá heo chuột.

Basilosaurus có nghĩa là “thằn lằn vua”. Và 
mặc dù con vật không phải là một loài bò sát nhưng 
cơ thể dài của nó có thể đã di chuyển như một con 
rắn khổng lồ.

Kẻ săn mồi hàng đầu một thời này có thể đo 
được chiều dài khoảng 12 mét, tương đương với 
chiều cao của một tòa nhà 4 tầng. Rodolfo Salas, 
Trưởng nhóm Khoa cổ sinh vật học tại Đại học 
Quốc gia San Marcos của Peru, nói với các phóng 
viên: “Đó là một con quái vật biển”.

Tiến sĩ Salas cho biết, hộp sọ có thể thuộc 
về một loài Basilosaurus mới: “Khi nó tìm kiếm 
thức ăn cho mình, chắc chắn con vật đã gây ra rất 
nhiều thiệt hại”, ông nói.

Các nhà khoa học tin rằng, loài động vật 
giáp xác đầu tiên đã tiến hóa từ động vật có vú sống 
trên cạn khoảng 55 triệu năm trước, khoảng 10 
triệu năm sau khi một tiểu hành tinh tấn công khu 
vực ngày nay là bán đảo Yucatán của Mexico, xóa 
sổ hầu hết sự sống trên Trái đất, bao gồm cả khủng 
long. Tiến sĩ Salas giải thích rằng, khi Basilosaurus 
cổ đại chết, hộp sọ của nó có khả năng bị chìm 
xuống đáy biển, nơi nó nhanh chóng bị vùi lấp và 
bảo quản.
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Người đàn ông cưỡi ngựa 
đi làm mỗi ngày vì lý do bất ngờ

Người đàn ông đi làm trên con ngựa 
vì giá nhiên liệu tăng cao nhưng cư 
dân mạng cho rằng 'chi phí bảo trì' 

sẽ cao hơn.  
Người đàn ông ở Maharashtra bất ngờ nổi 

tiếng khắp mạng xã hội Ấn Độ sau khi video lan 
truyền tiết lộ rằng anh đi làm mỗi ngày bằng cách 
cưỡi ngựa.

Shaikh Yusuftừ Aurangabad đưa ra quyết 
định khác lạ như vậy là do giá nhiên liệu tăng cao ở 
Ấn Độ. Theo Shaikh, nếu đi làm bằng ngựa, sẽ tiết 
kiệm được một khoản tiền kha khá và bảo vệ môi 
trường.

Người đàn ông này đã tự tìm cho mình một 
con ngựa thật tốt và đặt tên cho nó là Jigar. Thay vì 
đi xe máy đi làm phải dùng đến xăng, Shaikh 
Yusuftừ Aurangabad đã cưỡi ngựa để đến nơi làm 
việc.

Shaikh Yusuftừ Aurangabad cho biết: “Tôi 
đã đi mua ngựa trong thời gian giãn cách xã hội. 
Giá xăng tăng cao, phương tiện giao thông công 
cộng không hoạt động, chiếc xe đạp của tôi cũng bị 
hỏng. Do vậy tôi đã chọn cách cưỡi ngựa đi làm”.

Được biết, Shaikh Yusuftừ Aurangabad đã 
mua con ngựa với giá 524 USD.

Hiện tại, người đàn ông này đang làm việc 
tại phòng thí nghiệm ở một trường đại học. Shaikh 
Yusuftừ Aurangabad nói rằng việc cưỡi ngựa hàng 
ngày giúp anh ấy có thân hình cân đối và khỏe 
mạnh.

“Tôi làm trợ lý ở phòng thí nghiệm tại một 
trường đại học. Tôi cưỡi ngựa đi làm và cảm thấy 
rất thoải mái. Điều này giúp tôi có một cơ thể khoẻ 
mạnh, cân đối. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, 
ngựa là một phương thức vận tải phù hợp”, Shaikh 
Yusuftừ Aurangabad nói.

Sau khi những hình ảnh người đàn ông 
cưỡi ngựa đi làm làn truyền trên mạng xã hội, rất 
nhiều người chia sẻ bày tỏ ý kiến của mình về ý 
tưởng này. Trong khi một số người ấn tượng với ý 
tưởng của Shaikh Yusuftừ Aurangabad, một số ý 
kiến không đồng tình vì chi phí bảo dưỡng khi 
dùng ngựa làm phương tiện giao thông còn cao hơn 
khi dùng xe máy.

“Chi phí bảo dưỡng cho con ngựa trung 

bình khoảng 157 USD mỗi tháng bao gồm tiền 
thuốc men, thức ăn, chăm sóc. Chi phí không hề rẻ, 
cao hơn tôi đi xe máy”, “Giá xăng tăng thì anh có 
thể đi xe đạp, số tiền nuôi ngựa, chăm sóc ngựa còn 
cao hơn tiền mua xăng”,... cư dân mạng bình 
luận.■

Thoát chết thần kỳ sau trận 
tuyết lở, chó cưng trở về khiến 
chủ nhân sững sờ

Ai chứng kiến vụ việc cũng tin rằng 
chú chó đã thiệt mạng nhưng bằng 
một cách thần kỳ nào đó nó đã 

thoát chết và trở về an toàn.
Colorado là một nơi tuyệt vời để tham gia 

các môn thể thao mùa đông. Đó là thiên đường của 
những người trượt tuyết với nhiều nắng, núi và 
tuyết. Tuy nhiên, mọi môn thể thao đều ẩn chứa 
một số rủi ro và những người trượt tuyết phải luôn 
chuẩn bị cho những trận tuyết lở.

Gần đây, trận tuyết lở do một vận động viên 
trượt tuyết gây ra ở Monarch Pass, một con đèo cao 
ở miền Trung Colorado, đã cuốn trôi một người 
trượt tuyết và con chó đi cùng.

Người trượt tuyết khi đó đã nhanh chóng 
mở túi khí trước khi bị chôn vùi dưới lớp tuyết đổ 
nát tuy nhiên anh đã mất dấu người bạn bốn chân 
giữa lúc hỗn loạn.

Cả vận động viên trượt tuyết và người trượt 
tuyết đều vượt qua trận tuyết lở mà không bị 
thương nhưng chú chó thì không.

Chủ nhân của nó đã rất buồn, đi tìm kiếm 
nhưng không thành công. Anh nghĩ rằng chú chó 
đã thiệt mạng sau vụ việc. Mọi người cùng rời khỏi 
hiện trường sau khi từ bỏ hi vọng tìm kiếm.

Brian Lazar, trung tâm thông tin Avalanche 
Colorado cho biết: “Chúng tôi đã tìm kiếm khắp 
mọi nơi, đội cứu hộ đến hiện trường để kiểm tra 
nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào”.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy ra sau nhiều 
ngày mất tích, người ta tìm thấy con chó ở đầu 
đường mòn trên đèo Monarch. Không ai biết chính 
xác điều gì đã xảy ra với chú chó và chỉ biết rằng 
chủ nhân cùng mọi người trong đội cứu hộ không 
thể tin rằng đây là sự thật. Cuộc gặp lại với chủ 
nhân và chú chó khiến mọi người cảm động.

Brian Lazar chia sẻ rằng đây không phải 
lần đầu tiên một con vật sống sót sau những tai nạn 
ở vùng núi Colorado nhưng vụ việc rất hiếm khi 

xảy ra. Theo Brian Lazar, những người trượt tuyết 
nên chuẩn bị thiết bị định vị để đeo cho thú cưng 
khi đưa đến khu vực này để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp mất tích hay bị mắc kẹt, 
chôn vùi trong tuyết, nhờ thiết bị đó đội cứu hộ vẫn 
có thể giải cứu.

“Mọi chuyện dễ dàng hơn nếu người trượt 
tuyết để mắt đến thú cưng của họ, cho đeo thiết bị. 
Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác điều kỳ diệu nào 
đã xảy ra với chú chó này và chắc chắc chỉ có nó 
mới biết”, Brian Lazar nói. ■ 

Cá voi xám biến thành 'xe 
ôm' chở du khách dạo chơi

Khoảnh khắc đáng kinh ngạc này 
được ghi hình tại Guerrero Negro 
trên bờ biển Thái Bình Dương, khi 

một con cá voi xám đỡ một chiếc thuyền chở đầy 
người trên lưng ở vùng biển ngoài khơi Mexico.

Cá voi xám bơi theo để nâng thuyền lên 
khỏi mặt nước, trước sự kinh ngạc của hành khách.

Trong đoạn video do Lory Barra - một 
trong những hành khách trên thuyền ghi lại. Cô ấy 
thốt lên trong video: 'Cô cá voi xám đang chở 
chúng tôi đi chơi!' Đây có thể là trải nghiệm chỉ có 
một lần trong đời của những hành khách trên 
thuyền.

Lory - đến từ Bãi biển Manhattan ở 
California, cho biết con cá voi này đã chơi đùa với 
những người trên thuyền trong hơn hai giờ và đó là 
một 'điều cực kỳ hiếm gặp'.

Lory Barra nói thêm rằng con cá voi thậm 
chí còn quay lại nhìn tôi vài lần... và vẫy tay với tôi 
bằng vây của nó khi thả thuyền của chúng tôi và 
gần như chạm vào tay tôi.

‘Cá voi xám này có kích thước gấp đôi con 
thuyền của chúng tôi và nặng ước tính khoảng 30 
tấn’.

Một số loài cá voi xám có thể nặng tới 40 
tấn và cá voi xám trưởng thành có thể đạt chiều dài 
lên đến hơn 15 mét.

Loài động vật có vú này cực kỳ thông minh 
nên có thể “chơi đùa” với khách du lịch ở Mexico. 
Một con cá voi tò mò ‘hôn’ chiếc thuyền chở khách 
du lịch vào tháng trước. Nhân cơ hội đó, con cá voi 
xám ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và cho phép du 
khách trên thuyền chạm và hôn nó, trước khi vui 
nhộn phun nước và rời đi. ■ 

Người phụ nữ mồ côi mất 
33 năm mới tìm được mẹ đẻ, 
tưởng hạnh phúc trọn vẹn đến 
lúc về già lại một lần nữa nhận 
“cú twist” kỳ lạ

Đến năm đã 66 tuổi, người phụ nữ 
mới biết chuyện đời mình ngang 
trái và éo le đến thế nào.

Mới đây, bà Penny Mackieson - một người 
phụ nữ 69 tuổi đến từ Melbourne, Úc đã chia sẻ với 
truyền thông về cuộc đời đáng buồn và hi hữu của 
mình. 

Mackieson sinh năm 1963 tại bệnh viện 
Queen Victoria, Melbourne và ngay sau đó được 
đưa vào trại trẻ mồ côi địa phương. Một thời gian 
sau, bà được bố mẹ nuôi đem về nhà chăm sóc và 
có quá trình trưởng thành hạnh phúc. Dẫu vậy, câu 
hỏi bố mẹ đẻ mình là ai, mình đến từ đâu vẫn luôn 
canh cánh trong lòng bà.

Năm 26 tuổi, Penny Mackieson quyết định 
bắt đầu hành trình tìm kiếm thân nhân. Qua điều 
tra, trại trẻ mồ côi năm xưa đã cung cấp cái tên 
được cho là tên khai sinh của Mackieson và một số 
thông tin về mẹ đẻ của bà. Thế nhưng việc tìm kiếm 
vẫn không có kết quả suốt nhiều năm.

Năm 1997, 2 người con sinh đôi của 
Mackieson chết yểu chỉ vài ngày sau khi qua đời. 
Cú sốc này đã thôi thúc bà một lần nữa cố gắng tìm 
lại mẹ đẻ vì nhận ra giá trị của tình mẫu tử thiêng 
liêng. Bà luôn suy nghĩ rằng cũng có thể mẹ đẻ của 
mình đã đau đớn biết bao khi đánh mất người con 
gái này. 

Nhờ sự giúp đỡ của một số tổ chức giúp tìm 
thân nhân, cuối cùng bà Penny cũng vỡ òa hạnh 
phúc khi tìm thấy mẹ đẻ. Hai mẹ con sau đó đã 
đoàn tụ trong nước mắt và họ xây dựng được mối 
quan hệ vô cùng thân thiết, gắn bó. Dù không được 
mẹ đẻ nuôi lớn nhưng bà Penny vẫn báo đáp công 
sinh thành của mẹ.

Thế nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa 
phải là hết. Thời gian trôi đi, cho đến năm 2016, 
Penny Mackieson sụp đổ hoàn toàn khi vô tình 
phát hiện ra một sự thật vô cùng khó tin. 

Bà đã được một người quen tặng chiếc kit 
test ADN có khả năng tra ra nguồn gốc, sắc tộc của 
người thử. Vốn chỉ làm kiểm tra cho vui, Penny 

không ngờ lại nhận kết quả kỳ lạ, đó là bà có đến 
70% khả năng là người gốc Hy Lạp, hoàn toàn 
không có gốc dân tộc Anh. Điều đáng nói là mẹ đẻ 
và gia đình ruột thịt của bà là người Anh chính gốc. 

Kết quả kiểm tra ADN của bà Penny và mẹ 
đẻ sau đó đã khẳng định sự thật đáng buồn: họ hóa 
ra hoàn toàn không có quan hệ huyết thống nào. 
Suốt gần 20 năm, hai mẹ con đã nhận nhau, yêu 
thương nhau chỉ vì nhầm lẫn. 

Ngay từ thời khắc bà Penny ra đời, y tá 
bệnh viện phụ sản đã tắc trách tráo nhầm bà Penny 
với một bé gái khác cũng thuộc diện bị đưa vào trại 
trẻ mồ côi. Sự nhầm lẫn này đã khiến bà và người 
mình ngỡ là “mẹ đẻ” rơi vào tình huống vô cùng 
khó xử và hụt hẫng. 

Trại trẻ mồ côi năm xưa đã liên lạc được 
với người mẹ đẻ đích thực gốc Hy Lạp của bà 
Penny sau đó. Phải mất 66 năm, người phụ nữ mới 
tìm được mẹ đẻ của mình. Thế nhưng đến lúc này, 
bà Penny lại cũng chỉ nhận về nỗi buồn. Mẹ đẻ của 
bà - người giờ đây đã ở tuổi gần đất xa trời không 
muốn gặp người con gái mình đã từ bỏ gần 7 thập 
kỷ trước. 

Vào ngày 15/3 vừa qua, bà Penny cuối 
cùng cũng hoàn thành xong thủ tục sửa thông tin 
trong giấy khai sinh của mình, thêm tên mẹ đẻ vào 
đó, ngay cả khi họ không muốn gặp lại nhau. Dẫu 
vậy, hành động này vẫn khiến bà Penny cảm thấy 
được an ủi vì cuối cùng mình cũng có thể xác định 
bản thân là ai, đến từ đâu. 

Người phụ nữ 69 tuổi cho biết vào tháng 7 
này, bà sẽ đến Hy Lạp - quê mẹ để du lịch. Bà sẽ 
không gặp mẹ và người thân, nhưng vẫn muốn tìm 
hiểu về mảnh đất là nguồn gốc của mình. ■

Ai đi qua tấm gương khổng 
lồ giữa phố đông đúc ở London 
cũng soi vào ngắm cảnh, sự 
thật khiến tất cả ngã ngửa

Những người đi ngang qua đây 
thường dừng lại để soi lại ngoại 
hình và ngắm cảnh nhưng ít người 

nhận ra đó thực ra là một ngôi nhà. Liệu bạn có dám 
thử thách bản thân sống trong ngôi nhà là một chiếc 
gương khổng lồ không?  

Một ngôi nhà trên đường Richmond, thủ đô 
London, Anh trông giống như một tấm gương 
khổng lồ. Người đi qua đường thường dừng lại soi 
gương nhưng hiếm khi nhận ra đó thực ra là một 
ngôi nhà. Do đó, mọi người thường gọi đây là 'ngôi 
nhà vô hình'.

Gia đình giấu tên sinh sống trong căn nhà 
này toàn thời gian. Trước đây đó là nơi để dành cho 
xe khách nhưng sau đó kiến trúc sư Alex Haw đã 
thiết lế lại vào năm 2015. Gia đình chuyển đến 
sống toàn thời gian tại đó vào cuối năm 2019.

Mặt trước của căn nhà nằm trên đường 
A316 sầm uất gần bùng binh Richmond Circus và 
ngay gần ga tàu điện ngầm Richmond, trong khi đó 
mặt sau của nó nằm trên đường 21 St Johns.

Một người sử dụng Reddit viết về ngôi nhà: 

“Tôi cố gắng tìm hiểu xem tôi có thể chụp ảnh tự 
sướng trong gương không và không biết người 
sống bên trong có nhìn thấy tôi làm điều đó hay 
không?”.

Chủ sở hữu ngôi nhà tiết lộ rằng ngôi nhà 
của họ là một tấm gương một chiều, do đó người 
qua đường không thể nhìn vào nhà nhưng người 
bên trong có thể nhìn ra ngoài.

Sự thật là những người sống trong nhà đã 
nhìn thấy mọi người khi cố gắng sửa tóc, tô son, 
chụp ảnh tự sướng trong gương khi đi ngang qua 
ngôi nhà. Tất nhiên, họ không hề cảm thấy khó 
chịu và coi đó là một niềm vui thú vị.

Thành viên của gia đình chia sẻ rằng: “Nhà 
thiết kế Alex Haw đã nảy ra ý tưởng về chiếc gương 
khổng lồ. Chiếc gương sẽ giúp ngôi nhà có khả 
năng 'nói chuyện với môi trường'. Bạn thấy đấy có 
rất nhiều cây cối, đường xá, những đám mây phản 
chiếu lên ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi thực sự 
thích ý tưởng sáng tạo này và đồng ý làm theo”.

Bản thân ngôi nhà đã nổi tiếng với cư dân 
địa phương ở Richmond nhưng sau khi những hình 
ảnh về nó chia sẻ trên mạng xã hội thì càng được 
nhiều người biết đến.

Trong khi một số cư dân mạng ca ngợi ý 
tưởng thiết kế ngôi nhà là độc đáo, sáng tạo thì một 
số khác cảm thấy thật kỳ quặc.

“Tôi đã sống ở quận này 10 năm và đi qua 
căn nhà nhiều lần nhưng thành thật mà nói tôi chưa 
bao giờ nhận ra đó là căn nhà có người ở”, “Tôi rất 
thích căn nhà, ý tưởng sáng tạo tuyệt vời”, “Hẳn 
chủ nhân phải vất vả lắm vì thường xuyên giữ tấm 
gương sạch sẽ. Khi con chim bay qua nó sẽ đánh 
rơi chất thải trên gương mất”... cư dân mạng bình 
luận. ■

Ở Basel, Thụy Sĩ, tất cả các 
tòa nhà mới xây dựng đều phải 
có sân thượng trồng cây xanh

Việc thông qua luật này khiến Basel 
trở thành thành phố ầu tiên trên  đ
thế giới bắt buộc phải có cây xanh 

trồng ở trên các tòa nhà mới xây. Và gần đây, các 
tòa nhà ợc cải tạo cũng phải tuân thủ ều này. đư  đi
Trồng cây xanh trên các mái bằng của các ngôi nhà 
trong thành phố giúp chống lại khói bụi và ô 
nhiễm.■ 
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Người đàn ông cưỡi ngựa 
đi làm mỗi ngày vì lý do bất ngờ

Người đàn ông đi làm trên con ngựa 
vì giá nhiên liệu tăng cao nhưng cư 
dân mạng cho rằng 'chi phí bảo trì' 

sẽ cao hơn.  
Người đàn ông ở Maharashtra bất ngờ nổi 

tiếng khắp mạng xã hội Ấn Độ sau khi video lan 
truyền tiết lộ rằng anh đi làm mỗi ngày bằng cách 
cưỡi ngựa.

Shaikh Yusuftừ Aurangabad đưa ra quyết 
định khác lạ như vậy là do giá nhiên liệu tăng cao ở 
Ấn Độ. Theo Shaikh, nếu đi làm bằng ngựa, sẽ tiết 
kiệm được một khoản tiền kha khá và bảo vệ môi 
trường.

Người đàn ông này đã tự tìm cho mình một 
con ngựa thật tốt và đặt tên cho nó là Jigar. Thay vì 
đi xe máy đi làm phải dùng đến xăng, Shaikh 
Yusuftừ Aurangabad đã cưỡi ngựa để đến nơi làm 
việc.

Shaikh Yusuftừ Aurangabad cho biết: “Tôi 
đã đi mua ngựa trong thời gian giãn cách xã hội. 
Giá xăng tăng cao, phương tiện giao thông công 
cộng không hoạt động, chiếc xe đạp của tôi cũng bị 
hỏng. Do vậy tôi đã chọn cách cưỡi ngựa đi làm”.

Được biết, Shaikh Yusuftừ Aurangabad đã 
mua con ngựa với giá 524 USD.

Hiện tại, người đàn ông này đang làm việc 
tại phòng thí nghiệm ở một trường đại học. Shaikh 
Yusuftừ Aurangabad nói rằng việc cưỡi ngựa hàng 
ngày giúp anh ấy có thân hình cân đối và khỏe 
mạnh.

“Tôi làm trợ lý ở phòng thí nghiệm tại một 
trường đại học. Tôi cưỡi ngựa đi làm và cảm thấy 
rất thoải mái. Điều này giúp tôi có một cơ thể khoẻ 
mạnh, cân đối. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, 
ngựa là một phương thức vận tải phù hợp”, Shaikh 
Yusuftừ Aurangabad nói.

Sau khi những hình ảnh người đàn ông 
cưỡi ngựa đi làm làn truyền trên mạng xã hội, rất 
nhiều người chia sẻ bày tỏ ý kiến của mình về ý 
tưởng này. Trong khi một số người ấn tượng với ý 
tưởng của Shaikh Yusuftừ Aurangabad, một số ý 
kiến không đồng tình vì chi phí bảo dưỡng khi 
dùng ngựa làm phương tiện giao thông còn cao hơn 
khi dùng xe máy.

“Chi phí bảo dưỡng cho con ngựa trung 

bình khoảng 157 USD mỗi tháng bao gồm tiền 
thuốc men, thức ăn, chăm sóc. Chi phí không hề rẻ, 
cao hơn tôi đi xe máy”, “Giá xăng tăng thì anh có 
thể đi xe đạp, số tiền nuôi ngựa, chăm sóc ngựa còn 
cao hơn tiền mua xăng”,... cư dân mạng bình 
luận.■

Thoát chết thần kỳ sau trận 
tuyết lở, chó cưng trở về khiến 
chủ nhân sững sờ

Ai chứng kiến vụ việc cũng tin rằng 
chú chó đã thiệt mạng nhưng bằng 
một cách thần kỳ nào đó nó đã 

thoát chết và trở về an toàn.
Colorado là một nơi tuyệt vời để tham gia 

các môn thể thao mùa đông. Đó là thiên đường của 
những người trượt tuyết với nhiều nắng, núi và 
tuyết. Tuy nhiên, mọi môn thể thao đều ẩn chứa 
một số rủi ro và những người trượt tuyết phải luôn 
chuẩn bị cho những trận tuyết lở.

Gần đây, trận tuyết lở do một vận động viên 
trượt tuyết gây ra ở Monarch Pass, một con đèo cao 
ở miền Trung Colorado, đã cuốn trôi một người 
trượt tuyết và con chó đi cùng.

Người trượt tuyết khi đó đã nhanh chóng 
mở túi khí trước khi bị chôn vùi dưới lớp tuyết đổ 
nát tuy nhiên anh đã mất dấu người bạn bốn chân 
giữa lúc hỗn loạn.

Cả vận động viên trượt tuyết và người trượt 
tuyết đều vượt qua trận tuyết lở mà không bị 
thương nhưng chú chó thì không.

Chủ nhân của nó đã rất buồn, đi tìm kiếm 
nhưng không thành công. Anh nghĩ rằng chú chó 
đã thiệt mạng sau vụ việc. Mọi người cùng rời khỏi 
hiện trường sau khi từ bỏ hi vọng tìm kiếm.

Brian Lazar, trung tâm thông tin Avalanche 
Colorado cho biết: “Chúng tôi đã tìm kiếm khắp 
mọi nơi, đội cứu hộ đến hiện trường để kiểm tra 
nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào”.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy ra sau nhiều 
ngày mất tích, người ta tìm thấy con chó ở đầu 
đường mòn trên đèo Monarch. Không ai biết chính 
xác điều gì đã xảy ra với chú chó và chỉ biết rằng 
chủ nhân cùng mọi người trong đội cứu hộ không 
thể tin rằng đây là sự thật. Cuộc gặp lại với chủ 
nhân và chú chó khiến mọi người cảm động.

Brian Lazar chia sẻ rằng đây không phải 
lần đầu tiên một con vật sống sót sau những tai nạn 
ở vùng núi Colorado nhưng vụ việc rất hiếm khi 

xảy ra. Theo Brian Lazar, những người trượt tuyết 
nên chuẩn bị thiết bị định vị để đeo cho thú cưng 
khi đưa đến khu vực này để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp mất tích hay bị mắc kẹt, 
chôn vùi trong tuyết, nhờ thiết bị đó đội cứu hộ vẫn 
có thể giải cứu.

“Mọi chuyện dễ dàng hơn nếu người trượt 
tuyết để mắt đến thú cưng của họ, cho đeo thiết bị. 
Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác điều kỳ diệu nào 
đã xảy ra với chú chó này và chắc chắc chỉ có nó 
mới biết”, Brian Lazar nói. ■ 

Cá voi xám biến thành 'xe 
ôm' chở du khách dạo chơi

Khoảnh khắc đáng kinh ngạc này 
được ghi hình tại Guerrero Negro 
trên bờ biển Thái Bình Dương, khi 

một con cá voi xám đỡ một chiếc thuyền chở đầy 
người trên lưng ở vùng biển ngoài khơi Mexico.

Cá voi xám bơi theo để nâng thuyền lên 
khỏi mặt nước, trước sự kinh ngạc của hành khách.

Trong đoạn video do Lory Barra - một 
trong những hành khách trên thuyền ghi lại. Cô ấy 
thốt lên trong video: 'Cô cá voi xám đang chở 
chúng tôi đi chơi!' Đây có thể là trải nghiệm chỉ có 
một lần trong đời của những hành khách trên 
thuyền.

Lory - đến từ Bãi biển Manhattan ở 
California, cho biết con cá voi này đã chơi đùa với 
những người trên thuyền trong hơn hai giờ và đó là 
một 'điều cực kỳ hiếm gặp'.

Lory Barra nói thêm rằng con cá voi thậm 
chí còn quay lại nhìn tôi vài lần... và vẫy tay với tôi 
bằng vây của nó khi thả thuyền của chúng tôi và 
gần như chạm vào tay tôi.

‘Cá voi xám này có kích thước gấp đôi con 
thuyền của chúng tôi và nặng ước tính khoảng 30 
tấn’.

Một số loài cá voi xám có thể nặng tới 40 
tấn và cá voi xám trưởng thành có thể đạt chiều dài 
lên đến hơn 15 mét.

Loài động vật có vú này cực kỳ thông minh 
nên có thể “chơi đùa” với khách du lịch ở Mexico. 
Một con cá voi tò mò ‘hôn’ chiếc thuyền chở khách 
du lịch vào tháng trước. Nhân cơ hội đó, con cá voi 
xám ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và cho phép du 
khách trên thuyền chạm và hôn nó, trước khi vui 
nhộn phun nước và rời đi. ■ 

Người phụ nữ mồ côi mất 
33 năm mới tìm được mẹ đẻ, 
tưởng hạnh phúc trọn vẹn đến 
lúc về già lại một lần nữa nhận 
“cú twist” kỳ lạ

Đến năm đã 66 tuổi, người phụ nữ 
mới biết chuyện đời mình ngang 
trái và éo le đến thế nào.

Mới đây, bà Penny Mackieson - một người 
phụ nữ 69 tuổi đến từ Melbourne, Úc đã chia sẻ với 
truyền thông về cuộc đời đáng buồn và hi hữu của 
mình. 

Mackieson sinh năm 1963 tại bệnh viện 
Queen Victoria, Melbourne và ngay sau đó được 
đưa vào trại trẻ mồ côi địa phương. Một thời gian 
sau, bà được bố mẹ nuôi đem về nhà chăm sóc và 
có quá trình trưởng thành hạnh phúc. Dẫu vậy, câu 
hỏi bố mẹ đẻ mình là ai, mình đến từ đâu vẫn luôn 
canh cánh trong lòng bà.

Năm 26 tuổi, Penny Mackieson quyết định 
bắt đầu hành trình tìm kiếm thân nhân. Qua điều 
tra, trại trẻ mồ côi năm xưa đã cung cấp cái tên 
được cho là tên khai sinh của Mackieson và một số 
thông tin về mẹ đẻ của bà. Thế nhưng việc tìm kiếm 
vẫn không có kết quả suốt nhiều năm.

Năm 1997, 2 người con sinh đôi của 
Mackieson chết yểu chỉ vài ngày sau khi qua đời. 
Cú sốc này đã thôi thúc bà một lần nữa cố gắng tìm 
lại mẹ đẻ vì nhận ra giá trị của tình mẫu tử thiêng 
liêng. Bà luôn suy nghĩ rằng cũng có thể mẹ đẻ của 
mình đã đau đớn biết bao khi đánh mất người con 
gái này. 

Nhờ sự giúp đỡ của một số tổ chức giúp tìm 
thân nhân, cuối cùng bà Penny cũng vỡ òa hạnh 
phúc khi tìm thấy mẹ đẻ. Hai mẹ con sau đó đã 
đoàn tụ trong nước mắt và họ xây dựng được mối 
quan hệ vô cùng thân thiết, gắn bó. Dù không được 
mẹ đẻ nuôi lớn nhưng bà Penny vẫn báo đáp công 
sinh thành của mẹ.

Thế nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa 
phải là hết. Thời gian trôi đi, cho đến năm 2016, 
Penny Mackieson sụp đổ hoàn toàn khi vô tình 
phát hiện ra một sự thật vô cùng khó tin. 

Bà đã được một người quen tặng chiếc kit 
test ADN có khả năng tra ra nguồn gốc, sắc tộc của 
người thử. Vốn chỉ làm kiểm tra cho vui, Penny 

không ngờ lại nhận kết quả kỳ lạ, đó là bà có đến 
70% khả năng là người gốc Hy Lạp, hoàn toàn 
không có gốc dân tộc Anh. Điều đáng nói là mẹ đẻ 
và gia đình ruột thịt của bà là người Anh chính gốc. 

Kết quả kiểm tra ADN của bà Penny và mẹ 
đẻ sau đó đã khẳng định sự thật đáng buồn: họ hóa 
ra hoàn toàn không có quan hệ huyết thống nào. 
Suốt gần 20 năm, hai mẹ con đã nhận nhau, yêu 
thương nhau chỉ vì nhầm lẫn. 

Ngay từ thời khắc bà Penny ra đời, y tá 
bệnh viện phụ sản đã tắc trách tráo nhầm bà Penny 
với một bé gái khác cũng thuộc diện bị đưa vào trại 
trẻ mồ côi. Sự nhầm lẫn này đã khiến bà và người 
mình ngỡ là “mẹ đẻ” rơi vào tình huống vô cùng 
khó xử và hụt hẫng. 

Trại trẻ mồ côi năm xưa đã liên lạc được 
với người mẹ đẻ đích thực gốc Hy Lạp của bà 
Penny sau đó. Phải mất 66 năm, người phụ nữ mới 
tìm được mẹ đẻ của mình. Thế nhưng đến lúc này, 
bà Penny lại cũng chỉ nhận về nỗi buồn. Mẹ đẻ của 
bà - người giờ đây đã ở tuổi gần đất xa trời không 
muốn gặp người con gái mình đã từ bỏ gần 7 thập 
kỷ trước. 

Vào ngày 15/3 vừa qua, bà Penny cuối 
cùng cũng hoàn thành xong thủ tục sửa thông tin 
trong giấy khai sinh của mình, thêm tên mẹ đẻ vào 
đó, ngay cả khi họ không muốn gặp lại nhau. Dẫu 
vậy, hành động này vẫn khiến bà Penny cảm thấy 
được an ủi vì cuối cùng mình cũng có thể xác định 
bản thân là ai, đến từ đâu. 

Người phụ nữ 69 tuổi cho biết vào tháng 7 
này, bà sẽ đến Hy Lạp - quê mẹ để du lịch. Bà sẽ 
không gặp mẹ và người thân, nhưng vẫn muốn tìm 
hiểu về mảnh đất là nguồn gốc của mình. ■

Ai đi qua tấm gương khổng 
lồ giữa phố đông đúc ở London 
cũng soi vào ngắm cảnh, sự 
thật khiến tất cả ngã ngửa

Những người đi ngang qua đây 
thường dừng lại để soi lại ngoại 
hình và ngắm cảnh nhưng ít người 

nhận ra đó thực ra là một ngôi nhà. Liệu bạn có dám 
thử thách bản thân sống trong ngôi nhà là một chiếc 
gương khổng lồ không?  

Một ngôi nhà trên đường Richmond, thủ đô 
London, Anh trông giống như một tấm gương 
khổng lồ. Người đi qua đường thường dừng lại soi 
gương nhưng hiếm khi nhận ra đó thực ra là một 
ngôi nhà. Do đó, mọi người thường gọi đây là 'ngôi 
nhà vô hình'.

Gia đình giấu tên sinh sống trong căn nhà 
này toàn thời gian. Trước đây đó là nơi để dành cho 
xe khách nhưng sau đó kiến trúc sư Alex Haw đã 
thiết lế lại vào năm 2015. Gia đình chuyển đến 
sống toàn thời gian tại đó vào cuối năm 2019.

Mặt trước của căn nhà nằm trên đường 
A316 sầm uất gần bùng binh Richmond Circus và 
ngay gần ga tàu điện ngầm Richmond, trong khi đó 
mặt sau của nó nằm trên đường 21 St Johns.

Một người sử dụng Reddit viết về ngôi nhà: 

“Tôi cố gắng tìm hiểu xem tôi có thể chụp ảnh tự 
sướng trong gương không và không biết người 
sống bên trong có nhìn thấy tôi làm điều đó hay 
không?”.

Chủ sở hữu ngôi nhà tiết lộ rằng ngôi nhà 
của họ là một tấm gương một chiều, do đó người 
qua đường không thể nhìn vào nhà nhưng người 
bên trong có thể nhìn ra ngoài.

Sự thật là những người sống trong nhà đã 
nhìn thấy mọi người khi cố gắng sửa tóc, tô son, 
chụp ảnh tự sướng trong gương khi đi ngang qua 
ngôi nhà. Tất nhiên, họ không hề cảm thấy khó 
chịu và coi đó là một niềm vui thú vị.

Thành viên của gia đình chia sẻ rằng: “Nhà 
thiết kế Alex Haw đã nảy ra ý tưởng về chiếc gương 
khổng lồ. Chiếc gương sẽ giúp ngôi nhà có khả 
năng 'nói chuyện với môi trường'. Bạn thấy đấy có 
rất nhiều cây cối, đường xá, những đám mây phản 
chiếu lên ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi thực sự 
thích ý tưởng sáng tạo này và đồng ý làm theo”.

Bản thân ngôi nhà đã nổi tiếng với cư dân 
địa phương ở Richmond nhưng sau khi những hình 
ảnh về nó chia sẻ trên mạng xã hội thì càng được 
nhiều người biết đến.

Trong khi một số cư dân mạng ca ngợi ý 
tưởng thiết kế ngôi nhà là độc đáo, sáng tạo thì một 
số khác cảm thấy thật kỳ quặc.

“Tôi đã sống ở quận này 10 năm và đi qua 
căn nhà nhiều lần nhưng thành thật mà nói tôi chưa 
bao giờ nhận ra đó là căn nhà có người ở”, “Tôi rất 
thích căn nhà, ý tưởng sáng tạo tuyệt vời”, “Hẳn 
chủ nhân phải vất vả lắm vì thường xuyên giữ tấm 
gương sạch sẽ. Khi con chim bay qua nó sẽ đánh 
rơi chất thải trên gương mất”... cư dân mạng bình 
luận. ■

Ở Basel, Thụy Sĩ, tất cả các 
tòa nhà mới xây dựng đều phải 
có sân thượng trồng cây xanh

Việc thông qua luật này khiến Basel 
trở thành thành phố ầu tiên trên  đ
thế giới bắt buộc phải có cây xanh 

trồng ở trên các tòa nhà mới xây. Và gần đây, các 
tòa nhà ợc cải tạo cũng phải tuân thủ ều này. đư  đi
Trồng cây xanh trên các mái bằng của các ngôi nhà 
trong thành phố giúp chống lại khói bụi và ô 
nhiễm.■ 
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Cụ bà 91 tuổi đột ngột sống 
lại giữa đám tang

Khi đang tiến hành tang lễ, cụ bà 91 tuổi đột 
ngột ngồi dậy làm cho mọi người không khỏi ngạc 
nhiên và kinh hãi.

Ngày 20/2/1964, bà Li Kit, 91 tuổi, 
sống ở Hong Kong (Trung Quốc) 
đột ngột tỉnh dậy sau khi được cho 

là đã qua đời 24 tiếng.
Trong lúc mọi người đang cầu kinh theo 

nghi lễ Phật giáo cho bà đến miền cực lạc thì cụ bà 
đột ngột ngồi dậy trên giường. Sự việc làm cho mọi 
người không khỏi kinh hãi.

Mới đây, tờ SCMP đã đăng tải lại câu 
chuyện này. “Bà Li Kit tỉnh dậy từ cõi chết, đang 
được điều trị. Bà được cho qua đời vào ngày 
15/2/1964. Những người bạn của bà trong ni viện 
đã chuẩn bị tang lễ thì bà đột ngột ngồi dậy 24 tiếng 
sau đó”, thông tin đăng trên tờ SCMP hồi năm 
1964.

Điều gì xảy ra trong khi bà được cho là đã 
qua đời thu hút sự chú ý của mọi người. “Tôi mơ hồ 
thấy mình được dẫn dắt bởi lính gác của Diêm 
Vương, một người cầm đầu bò và người kia cầm 
đầu ngựa. Nhưng sau đó, họ chở tôi về và tôi tỉnh 
dậy”, bà kể lại.

Sau khi qua đời, bà được mặc trang phục 
dành cho người chết theo phong cách truyền thống. 
Trong lúc tang lễ đang bắt đầu thì tay và chân trái 
của bà cử động, hiện tượng này tiếp tục xuất hiện 
sau đó. Một ni cô vào phòng, nhìn thấy Li Kit đã 
ngồi dậy.

Sự việc kỳ lạ và khó giải thích xảy ra làm 
cho những người có mặt ở lễ tang vô cùng sửng sốt 
và hoang mang. Ngay lập tức, giấy chứng tử của bà 
Li Kit bị hủy bỏ và việc đào mộ được tạm dừng.

Nhiều người đã mang quà, tiền, quần áo và 
đồ ăn đến tặng bà Li Kit sau khi sự việc kỳ lạ xảy ra. 
Bà Li Kit cũng xuất hiện trên nhiều tờ báo để kể lại 
những gì mình đã trải qua.

Tuy vậy, tới ngày 2/3/1964, bà Li Kit lại 
qua đời. Lần này, mọi người thay nhau túc trực để 
phòng bà sống lại, nhưng điều kỳ lạ không xảy ra 
nữa.

Tại Trung Quốc cũng không hiếm những 
trường hợp người đã chết đột ngột tỉnh dậy. Hồi 
năm 2012, cụ bà Li Xiufeng khiến cư dân xung 
quanh và mọi người ở khắp nơi xôn xao khi bà tỉnh 
dậy sau 6 ngày nằm trong quan tài.

Trước đó, bà được người hàng xóm phát 
hiện trong tình trạng không cử động, ngừng thở 
trên giường sau khi bị ngã, chấn thương tại nhà 
riêng ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Lay mãi mà bà Liu Xifeng không dậy, 
người hàng xóm cho rằng cụ bà đã qua đời. Cụ bà 
được đặt trong quan tài để người thân, hàng xóm và 
bạn bè đến viếng.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi lễ an 
táng diễn ra, những người hàng xóm hãi hùng khi 
nhìn thấy trong quan tài không có ai và phát hiện cụ 

bà đã thức dậy và đang nấu ăn trong bếp.
Chia sẻ về những gì đã xảy ra, cụ bà kể: 

“Tôi đã ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh dậy cảm thấy 
đói và muốn nấu gì đó để ăn. Tôi đã đẩy nắp quan 
tài một lúc lâu để trèo ra ngoài”. 

Các chuyên gia cho rằng, bà Liu Xiufeng 
đã trải qua chết lâm sàng. Mặc dù, người đó không 
còn thở nhưng cơ thể vẫn ấm. May mắn truyền 
thống địa phương là giữ quan tài nhiều ngày trong 
nhà thì bà Liu Xifeng mới có thể sống lại. Nếu như 
nghi lễ chôn cất đã diễn ra thì không ai biết điều gì 
sẽ xảy ra. ■

Cụ bà 77 tuổi chỉ học hết 
lớp 3 nhưng nói được 11 ngoại 
ngữ

Chỉ học hết lớp 3 nhưng cụ bà 77 tuổi 
nói được 11 thứ tiếng ở mức trò 
chuyện cơ bản.

Video bà Xu Xiuzhen, 77 tuổi nói nhiều thứ 
tiếng khác nhau với du khách nước ngoài vào năm 
2018 đã khiến bà bỗng dưng nổi tiếng. Đến tận bây 
giờ, bà Xu vẫn đang làm việc tại điểm du lịch này. 
Công việc của bà là bán nước, bưu thiếp và hoa cài 
áo suốt 25 năm qua.

Kể từ năm 1998, bà Xu, người còn có tên 
gọi khác là “Mama Moon” đã làm hướng dẫn viên 
du lịch kiêm người bán hàng ở Yangshuo, một thị 
trấn nghỉ mát ở khu vực Quảng Tây, miền nam 
Trung Quốc. Đó cũng là thời điểm khu vực này bắt 
đầu thu hút khách du lịch trong ngoài nước đổ về.

Làng của bà Xu nằm ở chân đồi Mặt Trăng - 
một điểm du lịch nổi tiếng với một cái hố hình Mặt 
Trăng trên đỉnh.

Do lượng du khách nước ngoài đổ về 
nhiều, nhiều người dân địa phương chuyển từ làm 
nông nghiệp sang kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ khách 
du lịch. Bà Xu là một trong số đó.

Ảnh minh họa
Để giúp đỡ gia đình, bà Xu bỏ học từ năm 

lớp 3 và bắt đầu học nói nhiều thứ tiếng khác nhau 
để bán hàng cho du khách.

“Chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn 
bằng cách làm hướng dẫn viên. Vì thế, tôi và những 
người khác đều muốn học các ngôn ngữ khác nhau 
và tôi là người nói được nhiều ngoại ngữ nhất” - bà 
Xu tự hào chia sẻ.

Bà Xu cho biết bà thường chuyển đổi các từ 
vựng trong bất cứ ngôn ngữ nào sang ký tự tiếng 
Trung dựa trên cách phát âm của chúng, sau đó ghi 
nhớ. Ví dụ, trong tiếng Pháp, “xin chào” là 
“bonjour”. Bà Xu sẽ nhớ từ này là “Beng” và 
“Shu” trong tiếng Trung.

Việc lặp đi lặp lại các từ trong đầu trước khi 
đi ngủ và ngay sau khi thức dậy đã giúp bà có thể 
trò chuyện cơ bản với người nước ngoài.

Bằng phương pháp này, bà Xu đã tự học 11 
ngoại ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, 
Nhật, Hàn, Hà Lan, Ý, Do Thái, Nga, Đan Mạch và 
Đức.

Nhờ sự nhiệt tình và lòng tốt của mình, bà 
Xu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du 
khách và kết bạn được với nhiều người nước ngoài.

Biệt danh “Mama Moon” của bà được một 
sinh viên Canada đặt cho vào năm 2002 sau khi bà 
giúp anh hồi phục sau cơn say nắng và cơn đau dạ 
dày bằng cách sử dụng Gua Sha, một phương pháp 
chữa bệnh truyền thống của người Trung Quốc.

Chàng trai này đã gọi bà là “bà mẹ ở đồi 
Mặt Trăng” trong lời cảm ơn ghi trong cuốn sổ tay 
của bà bằng tiếng Trung.

Với số tiền dành dụm được trong nhiều 
năm, bà Xu đã giúp 3 đứa con - 1 gái, 2 trai - xây 
nhà. Tổng cộng, bà đã cho các con 250.000 nhân 
dân tệ.

Mặc dù làm việc nhiều năm đã giúp bà 
thoát khỏi đói nghèo nhưng bà Xu vẫn muốn làm 
việc tiếp để có tiền phòng khi ốm đau. Tuy nhiên, 2 
năm qua, công việc của bà bị ảnh hưởng do đại 
dịch.

Ngoài việc kiếm tiền, bà cũng rất nhớ 
những ngày được nói chuyện với du khách bằng 
tiếng Anh. “Khả năng nói tiếng Anh của tôi ngày 
càng kém do thiếu luyện tập. Tôi hi vọng khách 
nước ngoài có thể sớm quay lại”. ■ 

Ở Na Uy, những người có 
ảnh hưởng trên mạng xã hội 
phải công khai thừa nhận nếu 
họ đã chỉnh sửa một bức ảnh

Luật này nhằm mục đích hạn chế lại 
các vấn đề về hình ảnh cơ thể có thể 
phát sinh từ những bức ảnh quá 

hoàn hảo, đã qua chỉnh sửa do những người có ảnh 
hưởng (người có tài khoản mạng xã hội với lượt 
theo dõi, tương tác cao) đăng trên trang cá nhân. 

Luật Na Uy yêu cầu những người có ảnh 
hưởng phải sử dụng thẻ để thông báo cho những 
người theo dõi họ nếu họ chỉnh sửa ảnh. 

Đây được xem là một bước đi mới của Na 
Uy nhằm quản lý và ngăn chặn các bức ảnh bị 
chỉnh sửa quá đà và tạo ra vẻ đẹp phi thực tế, khiến 
nhiều người xem có cảm giác bị mặc cảm với ngoại 
hình của bản thân. ■

Cô gái có bộ râu quai nón 
chật vật kiếm việc, khó tìm 
được người yêu

Do mắc hội chứng buồng trứng đa nang 
nên cô gái bị lông mọc rậm rạp trên 
mặt. Cũng vì điều này mà cuộc sống 

của cô gặp nhiều khó khăn.
Harnaam Kaur, sinh năm 1990, là người gốc 

Ấn Độ nhưng hiện sống ở Anh, từng nhận kỷ lục 
Guiness thế giới với danh hiệu “Người phụ nữ trẻ 
nhất có bộ râu rậm rạp”.

Khi còn nhỏ, cô thường xuyên bị bắt nạt vì 
màu da và cân nặng. Nhưng bước sang giai đoạn 
tuổi dậy thì ở tuổi 11, tình trạng bị người khác miệt 
thị ngoại hình càng trở nên trầm trọng hơn khi 
Kaur nhận thấy lông mọc trên mặt ngày càng nhiều 
hơn.

Cô được mẹ đưa tới bệnh viện làm các xét 
nghiệm. Kết quả cho thấy, cô bị mắc hội chứng 
buồng trứng đa nang (PCOS). Bệnh này ảnh 
hưởng tới nồng độ hormone của phụ nữ, có thể gây 
ra bệnh tiểu đường, rụng tóc, kinh nguyệt không 
đều, mọc nhiều lông trên mặt và khó có con.

Mẹ Kaur đưa con tới thẩm mỹ viện để tẩy râu. 
Việc phải tẩy liên tục khiến da mặt cô trở nên nhạy 
cảm hơn, gặp nhiều đau đớn. Mỗi lần râu mọc lại 
càng dày và đen hơn. Cô cũng thử cạo, thoa kem, 
nhưng đều không hiệu quả. Cuối cùng, cô để râu 
mọc tự nhiên.

Ảnh minh họa
Nhưng mọi việc không hề dễ dàng, cô gái bị 

bạn bè chế nhạo, thường nhận nhiều lời dọa nạt từ 
người lạ. Kaur thậm chí tìm cách làm tổn thương 
bản thân và thử tìm cách tự vẫn nhưng không 
thành.

“Tôi đã trải qua những ngày tháng địa ngục ở 
trường học. Việc mất cân bằng hormone khiến tâm 
trạng tôi cũng thay đổi theo. Cuối cùng khi rời khỏi 
trường học, tôi tiếp tục phải vật lộn tìm kiếm việc 
làm. Tôi từng làm việc cho dịch vụ bưu chính, làm 
bảo mẫu, nhưng không thấy phù hợp”, cô gái gốc 
Ấn trải lòng.

Khi bước sang tuổi 21, cô gái chuẩn bị đính 
hôn dù chưa từng gặp mặt chồng tương lai. Cuộc 
hôn nhân do một người tại đền Sikh ở địa phương 
sắp xếp. Thời điểm đó, Kaur thực sự mong muốn 
có một mối quan hệ ổn định để sinh con, nên đã 
chấp nhận mọi điều kiện.

“Ngay sau khi tôi gặp mặt chồng sắp cưới, anh 
ấy không nhận xét gì về bộ râu trên gương mặt tôi. 
9 ngày sau, chúng tôi làm lễ đính hôn. Nhưng rồi, 
anh ấy đột nhiên bắt tôi phải làm thế này, làm thế 
khác. Anh yêu cầu tôi không được trang điểm, xăm 
mình hoặc đeo khuyên. Sau đó, anh ấy nói thêm, 
nếu phát hiện tôi không còn trinh sẽ không bao giờ 
chạm vào tôi. Ngay khi nghe những lời đó, tôi chia 
tay luôn, dù đám cưới chỉ 2 tháng nữa sẽ tổ chức”, 
cô nói.

Về cuộc sống hiện tại, Kaur cho biết vẫn muốn 
tìm một ai đó có thể gắn bó lâu dài, dù biết điều này 
khá khó khăn. Với vẻ ngoài khác biệt, cô còn làm 
người mẫu và nhận được sự chú ý trên mạng xã 
hội.  

“Tôi hiểu nhiều người không bị thu hút bởi vẻ 
ngoài của tôi. Nhưng tôi vẫn hi vọng có ai đó ngoài 
kia sẽ chấp nhận mình”, Kaur nói. ■

Tái tạo dinh thự đẹp nhất 
trong thành phố La Mã cổ đại, 
chủ sở hữu giàu có vẫn là bí ẩn

Các nhà khoa học sử dụng thực tế ảo để 
tái tạo lại dinh thự đẹp nhất của 
Pompeii trước khi bị phá hủy do Núi 

lửa Vesuvius phun trào cách đây 1.900 năm.
Trước khi núi lửa Vesuvius phun trào kinh 

hoàng vào năm 79 sau Công nguyên, Pompeii là 
một thành phố thịnh vượng với dân số lên đến 
20.000 người.

Núi Vesuvius phun trào chôn vùi các thành 
phố Pompeii, Oplontis và Stabiae dưới tro, nhiều 
mảnh đá,  trong khi đó chôn thành phố 
Herculaneum dưới bùn.

Núi Vesuvius, trên bờ biển phía tây của Italia, 
là ngọn núi lửa còn hoạt động duy nhất ở lục địa 
châu Âu, là một trong những ngọn núi lửa nguy 
hiểm nhất trên thế giới.

Gần đây, các nhà khoa học tiến hành nghiên 
cứu sâu hơn về một trong những ngôi nhà đẹp nhất 
của Pompeii, Ngôi nhà của Epigram Hy Lạp.

Họ đã dựng lại mô hình 3D cho thấy ngôi nhà 
hoàn chỉnh với những bức tranh, những bức bích 
họa tuyệt đẹp.

Bằng cách sử dụng công nghệ theo dõi mắt và 
thực tế ảo, các nhà nghiên cứu từ Đại học Lund, 
Thuỵ Điển đã xây dựng lại ngôi nhà bị hư hại do 
núi lửa phun trào và bị bỏ quên nhiều thế kỷ.

Mọi người sẽ 'đi bộ' qua ngôi nhà trong thực tế 
ảo và thiết bị sẽ theo dõi mắt để xem điểm nào thu 
hút họ nhất.

Dinh thự rực rỡ này có tên như vậy vì một 
trong những căn phòng của nó chứa rất nhiều bức 
bích hoạ đầy màu sắc, có khắc văn bản từ các nhà 
thơ Hy Lạp cùng cảnh trong thần thoại cổ đại.

Giacomo Landeschi, đồng tác giả của nghiên 
cứu cho biết: “Công nghệ theo dõi mắt và thực tế 
ảo có thể đánh giá các không gian cổ đại, đặc điểm 
nào, không gian nào của ngôi nhà thu hút sự chú ý 
nhất”.

Ngôi nhà của Epigrams Hy Lạp là một thiết kế 
ấn tượng ở phía đông bắc Pompeii, trang trí bằng 
những bức bích họa phức tạp. Căn nhà có hai tầng, 
rộng gần 7.000 mét vuông.

Ngôi nhà cho mọi người thấy về quyền lực cá 
nhân, địa vị, sự giàu có của chủ sở hữu, không gian 
sống của gia đình.

Mặc dù nghiên cứu của Đại học Lund làm 
sáng tỏ cách mọi người tương tác với 'Ngôi nhà của 
Epigrams Hy Lạp' nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn về 
dinh thự đẹp nhất Pompeii cổ xưa này.

Khai quật vào giữa những năm 1870, bên 
trong ngôi nhà cung cấp một 'kho báu' gồm 160 
hiện vật La Mã, trong đó có nhiều đồ bạc, đồ trang 
sức và nhạc cụ.

Các nhà nghiên cứu cũng không chắc chắn ai 
là người sở hữu dinh thự sang trọng này. Họ tìm 
thấy một chiếc nhẫn có ký hiệu Lucius Valerius 
Flaccus. Đây là một thành viên của gia tộc Valerii 
nhưng các nhà nghiên cứu chưa chắc chắn liệu 
Flaccus đã đánh rơi chiếc nhẫn trong một chuyến 
thăm hay đây thực sự là chủ sở hữu ngôi nhà. ■  

Bố mẹ bị buộc tội khiến con 
gái chết vì béo phì

Một cặp vợ chồng người Anh đã phải 
ra hầu toà vì cáo buộc giết chết cô 
con gái 16 tuổi thừa cân vì đã 

không làm gì để ngăn bệnh béo phì của con. 
Kaylea Titford qua đời vì các vấn đề sức khoẻ 

liên quan đến cân nặng. Mẹ cô là người phát hiện 
con gái đã chết trên giường hồi tháng 10/2020.

Người cha Alun Titford, 44 tuổi và người mẹ 
Sarah Lloyd-Jones, 39 tuổi đã bị buộc tội ngộ sát 
do sơ suất, gây ra cái chết của một đứa trẻ.

Cáo buộc cho rằng cặp vợ chồng này đã không 
đảm bảo nhu cầu ăn uống hợp lý của Titford trong 
khoảng thời gian từ ngày 24/3 đến ngày 
11/10/2020, khiến cô mắc bệnh béo phì.

Cáo buộc cũng nêu rõ “họ không đảm bảo việc 
con gái được tập thể dục, sống trong điều kiện hợp 
vệ sinh, có một môi trường an toàn”.

Xuất hiện tại toà án, cả hai đeo khẩu trang, xác 
nhận tên, tuổi và nơi ở hiện tại. Công tố viên cho 
phép cặp đôi được tại ngoại có điều kiện nhưng 
không được tiếp xúc với bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Họ sẽ tiếp tục hầu tòavào ngày 14/4 tới.
Một cuộc điều tra trước đó cho biết Titford 

mắc nhiều bệnh lý và không thể di chuyển được. 
Một trong những nguyên nhân gây tử vong là “tình 
trạng viêm nhiễm và nhiễm trùng ở các vùng loét 
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Cụ bà 91 tuổi đột ngột sống 
lại giữa đám tang

Khi đang tiến hành tang lễ, cụ bà 91 tuổi đột 
ngột ngồi dậy làm cho mọi người không khỏi ngạc 
nhiên và kinh hãi.

Ngày 20/2/1964, bà Li Kit, 91 tuổi, 
sống ở Hong Kong (Trung Quốc) 
đột ngột tỉnh dậy sau khi được cho 

là đã qua đời 24 tiếng.
Trong lúc mọi người đang cầu kinh theo 

nghi lễ Phật giáo cho bà đến miền cực lạc thì cụ bà 
đột ngột ngồi dậy trên giường. Sự việc làm cho mọi 
người không khỏi kinh hãi.

Mới đây, tờ SCMP đã đăng tải lại câu 
chuyện này. “Bà Li Kit tỉnh dậy từ cõi chết, đang 
được điều trị. Bà được cho qua đời vào ngày 
15/2/1964. Những người bạn của bà trong ni viện 
đã chuẩn bị tang lễ thì bà đột ngột ngồi dậy 24 tiếng 
sau đó”, thông tin đăng trên tờ SCMP hồi năm 
1964.

Điều gì xảy ra trong khi bà được cho là đã 
qua đời thu hút sự chú ý của mọi người. “Tôi mơ hồ 
thấy mình được dẫn dắt bởi lính gác của Diêm 
Vương, một người cầm đầu bò và người kia cầm 
đầu ngựa. Nhưng sau đó, họ chở tôi về và tôi tỉnh 
dậy”, bà kể lại.

Sau khi qua đời, bà được mặc trang phục 
dành cho người chết theo phong cách truyền thống. 
Trong lúc tang lễ đang bắt đầu thì tay và chân trái 
của bà cử động, hiện tượng này tiếp tục xuất hiện 
sau đó. Một ni cô vào phòng, nhìn thấy Li Kit đã 
ngồi dậy.

Sự việc kỳ lạ và khó giải thích xảy ra làm 
cho những người có mặt ở lễ tang vô cùng sửng sốt 
và hoang mang. Ngay lập tức, giấy chứng tử của bà 
Li Kit bị hủy bỏ và việc đào mộ được tạm dừng.

Nhiều người đã mang quà, tiền, quần áo và 
đồ ăn đến tặng bà Li Kit sau khi sự việc kỳ lạ xảy ra. 
Bà Li Kit cũng xuất hiện trên nhiều tờ báo để kể lại 
những gì mình đã trải qua.

Tuy vậy, tới ngày 2/3/1964, bà Li Kit lại 
qua đời. Lần này, mọi người thay nhau túc trực để 
phòng bà sống lại, nhưng điều kỳ lạ không xảy ra 
nữa.

Tại Trung Quốc cũng không hiếm những 
trường hợp người đã chết đột ngột tỉnh dậy. Hồi 
năm 2012, cụ bà Li Xiufeng khiến cư dân xung 
quanh và mọi người ở khắp nơi xôn xao khi bà tỉnh 
dậy sau 6 ngày nằm trong quan tài.

Trước đó, bà được người hàng xóm phát 
hiện trong tình trạng không cử động, ngừng thở 
trên giường sau khi bị ngã, chấn thương tại nhà 
riêng ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Lay mãi mà bà Liu Xifeng không dậy, 
người hàng xóm cho rằng cụ bà đã qua đời. Cụ bà 
được đặt trong quan tài để người thân, hàng xóm và 
bạn bè đến viếng.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi lễ an 
táng diễn ra, những người hàng xóm hãi hùng khi 
nhìn thấy trong quan tài không có ai và phát hiện cụ 

bà đã thức dậy và đang nấu ăn trong bếp.
Chia sẻ về những gì đã xảy ra, cụ bà kể: 

“Tôi đã ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh dậy cảm thấy 
đói và muốn nấu gì đó để ăn. Tôi đã đẩy nắp quan 
tài một lúc lâu để trèo ra ngoài”. 

Các chuyên gia cho rằng, bà Liu Xiufeng 
đã trải qua chết lâm sàng. Mặc dù, người đó không 
còn thở nhưng cơ thể vẫn ấm. May mắn truyền 
thống địa phương là giữ quan tài nhiều ngày trong 
nhà thì bà Liu Xifeng mới có thể sống lại. Nếu như 
nghi lễ chôn cất đã diễn ra thì không ai biết điều gì 
sẽ xảy ra. ■

Cụ bà 77 tuổi chỉ học hết 
lớp 3 nhưng nói được 11 ngoại 
ngữ

Chỉ học hết lớp 3 nhưng cụ bà 77 tuổi 
nói được 11 thứ tiếng ở mức trò 
chuyện cơ bản.

Video bà Xu Xiuzhen, 77 tuổi nói nhiều thứ 
tiếng khác nhau với du khách nước ngoài vào năm 
2018 đã khiến bà bỗng dưng nổi tiếng. Đến tận bây 
giờ, bà Xu vẫn đang làm việc tại điểm du lịch này. 
Công việc của bà là bán nước, bưu thiếp và hoa cài 
áo suốt 25 năm qua.

Kể từ năm 1998, bà Xu, người còn có tên 
gọi khác là “Mama Moon” đã làm hướng dẫn viên 
du lịch kiêm người bán hàng ở Yangshuo, một thị 
trấn nghỉ mát ở khu vực Quảng Tây, miền nam 
Trung Quốc. Đó cũng là thời điểm khu vực này bắt 
đầu thu hút khách du lịch trong ngoài nước đổ về.

Làng của bà Xu nằm ở chân đồi Mặt Trăng - 
một điểm du lịch nổi tiếng với một cái hố hình Mặt 
Trăng trên đỉnh.

Do lượng du khách nước ngoài đổ về 
nhiều, nhiều người dân địa phương chuyển từ làm 
nông nghiệp sang kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ khách 
du lịch. Bà Xu là một trong số đó.

Ảnh minh họa
Để giúp đỡ gia đình, bà Xu bỏ học từ năm 

lớp 3 và bắt đầu học nói nhiều thứ tiếng khác nhau 
để bán hàng cho du khách.

“Chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn 
bằng cách làm hướng dẫn viên. Vì thế, tôi và những 
người khác đều muốn học các ngôn ngữ khác nhau 
và tôi là người nói được nhiều ngoại ngữ nhất” - bà 
Xu tự hào chia sẻ.

Bà Xu cho biết bà thường chuyển đổi các từ 
vựng trong bất cứ ngôn ngữ nào sang ký tự tiếng 
Trung dựa trên cách phát âm của chúng, sau đó ghi 
nhớ. Ví dụ, trong tiếng Pháp, “xin chào” là 
“bonjour”. Bà Xu sẽ nhớ từ này là “Beng” và 
“Shu” trong tiếng Trung.

Việc lặp đi lặp lại các từ trong đầu trước khi 
đi ngủ và ngay sau khi thức dậy đã giúp bà có thể 
trò chuyện cơ bản với người nước ngoài.

Bằng phương pháp này, bà Xu đã tự học 11 
ngoại ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, 
Nhật, Hàn, Hà Lan, Ý, Do Thái, Nga, Đan Mạch và 
Đức.

Nhờ sự nhiệt tình và lòng tốt của mình, bà 
Xu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du 
khách và kết bạn được với nhiều người nước ngoài.

Biệt danh “Mama Moon” của bà được một 
sinh viên Canada đặt cho vào năm 2002 sau khi bà 
giúp anh hồi phục sau cơn say nắng và cơn đau dạ 
dày bằng cách sử dụng Gua Sha, một phương pháp 
chữa bệnh truyền thống của người Trung Quốc.

Chàng trai này đã gọi bà là “bà mẹ ở đồi 
Mặt Trăng” trong lời cảm ơn ghi trong cuốn sổ tay 
của bà bằng tiếng Trung.

Với số tiền dành dụm được trong nhiều 
năm, bà Xu đã giúp 3 đứa con - 1 gái, 2 trai - xây 
nhà. Tổng cộng, bà đã cho các con 250.000 nhân 
dân tệ.

Mặc dù làm việc nhiều năm đã giúp bà 
thoát khỏi đói nghèo nhưng bà Xu vẫn muốn làm 
việc tiếp để có tiền phòng khi ốm đau. Tuy nhiên, 2 
năm qua, công việc của bà bị ảnh hưởng do đại 
dịch.

Ngoài việc kiếm tiền, bà cũng rất nhớ 
những ngày được nói chuyện với du khách bằng 
tiếng Anh. “Khả năng nói tiếng Anh của tôi ngày 
càng kém do thiếu luyện tập. Tôi hi vọng khách 
nước ngoài có thể sớm quay lại”. ■ 

Ở Na Uy, những người có 
ảnh hưởng trên mạng xã hội 
phải công khai thừa nhận nếu 
họ đã chỉnh sửa một bức ảnh

Luật này nhằm mục đích hạn chế lại 
các vấn đề về hình ảnh cơ thể có thể 
phát sinh từ những bức ảnh quá 

hoàn hảo, đã qua chỉnh sửa do những người có ảnh 
hưởng (người có tài khoản mạng xã hội với lượt 
theo dõi, tương tác cao) đăng trên trang cá nhân. 

Luật Na Uy yêu cầu những người có ảnh 
hưởng phải sử dụng thẻ để thông báo cho những 
người theo dõi họ nếu họ chỉnh sửa ảnh. 

Đây được xem là một bước đi mới của Na 
Uy nhằm quản lý và ngăn chặn các bức ảnh bị 
chỉnh sửa quá đà và tạo ra vẻ đẹp phi thực tế, khiến 
nhiều người xem có cảm giác bị mặc cảm với ngoại 
hình của bản thân. ■

Cô gái có bộ râu quai nón 
chật vật kiếm việc, khó tìm 
được người yêu

Do mắc hội chứng buồng trứng đa nang 
nên cô gái bị lông mọc rậm rạp trên 
mặt. Cũng vì điều này mà cuộc sống 

của cô gặp nhiều khó khăn.
Harnaam Kaur, sinh năm 1990, là người gốc 

Ấn Độ nhưng hiện sống ở Anh, từng nhận kỷ lục 
Guiness thế giới với danh hiệu “Người phụ nữ trẻ 
nhất có bộ râu rậm rạp”.

Khi còn nhỏ, cô thường xuyên bị bắt nạt vì 
màu da và cân nặng. Nhưng bước sang giai đoạn 
tuổi dậy thì ở tuổi 11, tình trạng bị người khác miệt 
thị ngoại hình càng trở nên trầm trọng hơn khi 
Kaur nhận thấy lông mọc trên mặt ngày càng nhiều 
hơn.

Cô được mẹ đưa tới bệnh viện làm các xét 
nghiệm. Kết quả cho thấy, cô bị mắc hội chứng 
buồng trứng đa nang (PCOS). Bệnh này ảnh 
hưởng tới nồng độ hormone của phụ nữ, có thể gây 
ra bệnh tiểu đường, rụng tóc, kinh nguyệt không 
đều, mọc nhiều lông trên mặt và khó có con.

Mẹ Kaur đưa con tới thẩm mỹ viện để tẩy râu. 
Việc phải tẩy liên tục khiến da mặt cô trở nên nhạy 
cảm hơn, gặp nhiều đau đớn. Mỗi lần râu mọc lại 
càng dày và đen hơn. Cô cũng thử cạo, thoa kem, 
nhưng đều không hiệu quả. Cuối cùng, cô để râu 
mọc tự nhiên.

Ảnh minh họa
Nhưng mọi việc không hề dễ dàng, cô gái bị 

bạn bè chế nhạo, thường nhận nhiều lời dọa nạt từ 
người lạ. Kaur thậm chí tìm cách làm tổn thương 
bản thân và thử tìm cách tự vẫn nhưng không 
thành.

“Tôi đã trải qua những ngày tháng địa ngục ở 
trường học. Việc mất cân bằng hormone khiến tâm 
trạng tôi cũng thay đổi theo. Cuối cùng khi rời khỏi 
trường học, tôi tiếp tục phải vật lộn tìm kiếm việc 
làm. Tôi từng làm việc cho dịch vụ bưu chính, làm 
bảo mẫu, nhưng không thấy phù hợp”, cô gái gốc 
Ấn trải lòng.

Khi bước sang tuổi 21, cô gái chuẩn bị đính 
hôn dù chưa từng gặp mặt chồng tương lai. Cuộc 
hôn nhân do một người tại đền Sikh ở địa phương 
sắp xếp. Thời điểm đó, Kaur thực sự mong muốn 
có một mối quan hệ ổn định để sinh con, nên đã 
chấp nhận mọi điều kiện.

“Ngay sau khi tôi gặp mặt chồng sắp cưới, anh 
ấy không nhận xét gì về bộ râu trên gương mặt tôi. 
9 ngày sau, chúng tôi làm lễ đính hôn. Nhưng rồi, 
anh ấy đột nhiên bắt tôi phải làm thế này, làm thế 
khác. Anh yêu cầu tôi không được trang điểm, xăm 
mình hoặc đeo khuyên. Sau đó, anh ấy nói thêm, 
nếu phát hiện tôi không còn trinh sẽ không bao giờ 
chạm vào tôi. Ngay khi nghe những lời đó, tôi chia 
tay luôn, dù đám cưới chỉ 2 tháng nữa sẽ tổ chức”, 
cô nói.

Về cuộc sống hiện tại, Kaur cho biết vẫn muốn 
tìm một ai đó có thể gắn bó lâu dài, dù biết điều này 
khá khó khăn. Với vẻ ngoài khác biệt, cô còn làm 
người mẫu và nhận được sự chú ý trên mạng xã 
hội.  

“Tôi hiểu nhiều người không bị thu hút bởi vẻ 
ngoài của tôi. Nhưng tôi vẫn hi vọng có ai đó ngoài 
kia sẽ chấp nhận mình”, Kaur nói. ■

Tái tạo dinh thự đẹp nhất 
trong thành phố La Mã cổ đại, 
chủ sở hữu giàu có vẫn là bí ẩn

Các nhà khoa học sử dụng thực tế ảo để 
tái tạo lại dinh thự đẹp nhất của 
Pompeii trước khi bị phá hủy do Núi 

lửa Vesuvius phun trào cách đây 1.900 năm.
Trước khi núi lửa Vesuvius phun trào kinh 

hoàng vào năm 79 sau Công nguyên, Pompeii là 
một thành phố thịnh vượng với dân số lên đến 
20.000 người.

Núi Vesuvius phun trào chôn vùi các thành 
phố Pompeii, Oplontis và Stabiae dưới tro, nhiều 
mảnh đá,  trong khi đó chôn thành phố 
Herculaneum dưới bùn.

Núi Vesuvius, trên bờ biển phía tây của Italia, 
là ngọn núi lửa còn hoạt động duy nhất ở lục địa 
châu Âu, là một trong những ngọn núi lửa nguy 
hiểm nhất trên thế giới.

Gần đây, các nhà khoa học tiến hành nghiên 
cứu sâu hơn về một trong những ngôi nhà đẹp nhất 
của Pompeii, Ngôi nhà của Epigram Hy Lạp.

Họ đã dựng lại mô hình 3D cho thấy ngôi nhà 
hoàn chỉnh với những bức tranh, những bức bích 
họa tuyệt đẹp.

Bằng cách sử dụng công nghệ theo dõi mắt và 
thực tế ảo, các nhà nghiên cứu từ Đại học Lund, 
Thuỵ Điển đã xây dựng lại ngôi nhà bị hư hại do 
núi lửa phun trào và bị bỏ quên nhiều thế kỷ.

Mọi người sẽ 'đi bộ' qua ngôi nhà trong thực tế 
ảo và thiết bị sẽ theo dõi mắt để xem điểm nào thu 
hút họ nhất.

Dinh thự rực rỡ này có tên như vậy vì một 
trong những căn phòng của nó chứa rất nhiều bức 
bích hoạ đầy màu sắc, có khắc văn bản từ các nhà 
thơ Hy Lạp cùng cảnh trong thần thoại cổ đại.

Giacomo Landeschi, đồng tác giả của nghiên 
cứu cho biết: “Công nghệ theo dõi mắt và thực tế 
ảo có thể đánh giá các không gian cổ đại, đặc điểm 
nào, không gian nào của ngôi nhà thu hút sự chú ý 
nhất”.

Ngôi nhà của Epigrams Hy Lạp là một thiết kế 
ấn tượng ở phía đông bắc Pompeii, trang trí bằng 
những bức bích họa phức tạp. Căn nhà có hai tầng, 
rộng gần 7.000 mét vuông.

Ngôi nhà cho mọi người thấy về quyền lực cá 
nhân, địa vị, sự giàu có của chủ sở hữu, không gian 
sống của gia đình.

Mặc dù nghiên cứu của Đại học Lund làm 
sáng tỏ cách mọi người tương tác với 'Ngôi nhà của 
Epigrams Hy Lạp' nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn về 
dinh thự đẹp nhất Pompeii cổ xưa này.

Khai quật vào giữa những năm 1870, bên 
trong ngôi nhà cung cấp một 'kho báu' gồm 160 
hiện vật La Mã, trong đó có nhiều đồ bạc, đồ trang 
sức và nhạc cụ.

Các nhà nghiên cứu cũng không chắc chắn ai 
là người sở hữu dinh thự sang trọng này. Họ tìm 
thấy một chiếc nhẫn có ký hiệu Lucius Valerius 
Flaccus. Đây là một thành viên của gia tộc Valerii 
nhưng các nhà nghiên cứu chưa chắc chắn liệu 
Flaccus đã đánh rơi chiếc nhẫn trong một chuyến 
thăm hay đây thực sự là chủ sở hữu ngôi nhà. ■  

Bố mẹ bị buộc tội khiến con 
gái chết vì béo phì

Một cặp vợ chồng người Anh đã phải 
ra hầu toà vì cáo buộc giết chết cô 
con gái 16 tuổi thừa cân vì đã 

không làm gì để ngăn bệnh béo phì của con. 
Kaylea Titford qua đời vì các vấn đề sức khoẻ 

liên quan đến cân nặng. Mẹ cô là người phát hiện 
con gái đã chết trên giường hồi tháng 10/2020.

Người cha Alun Titford, 44 tuổi và người mẹ 
Sarah Lloyd-Jones, 39 tuổi đã bị buộc tội ngộ sát 
do sơ suất, gây ra cái chết của một đứa trẻ.

Cáo buộc cho rằng cặp vợ chồng này đã không 
đảm bảo nhu cầu ăn uống hợp lý của Titford trong 
khoảng thời gian từ ngày 24/3 đến ngày 
11/10/2020, khiến cô mắc bệnh béo phì.

Cáo buộc cũng nêu rõ “họ không đảm bảo việc 
con gái được tập thể dục, sống trong điều kiện hợp 
vệ sinh, có một môi trường an toàn”.

Xuất hiện tại toà án, cả hai đeo khẩu trang, xác 
nhận tên, tuổi và nơi ở hiện tại. Công tố viên cho 
phép cặp đôi được tại ngoại có điều kiện nhưng 
không được tiếp xúc với bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Họ sẽ tiếp tục hầu tòavào ngày 14/4 tới.
Một cuộc điều tra trước đó cho biết Titford 

mắc nhiều bệnh lý và không thể di chuyển được. 
Một trong những nguyên nhân gây tử vong là “tình 
trạng viêm nhiễm và nhiễm trùng ở các vùng loét 
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