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1986Bạn có thể scan mã QR trên để truy cập 

trang báo điện tử của chúng tôi.
Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo

rao vặt của mình ngay trực tuyến tại 
www.thevietnampost.com

Ñaëc bieät: 
* Coù chöông trình giuùp cho
  quyù vò mua nhaø laàn ñaàu
* Xin taøi trôï cuûa chính phuû 
  leân ñeán $30,000.

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, granite countertop

 culture marble, sale & install.

NO JOB IS TOO SMALL!!!NO JOB IS TOO SMALL!!!

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

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

* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
_ Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

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

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Trang Nguyễn

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Tax Services

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

(832) 328-3157
3412 Hwy 6, Suite M, Sugarland, TX 77478 

(Trong siêu thị Jusgo)

Range Hood
Cooktop

Water Filtration
Cabinet

Countertop
Flooring

Windows

Thông Gió
Bếp Nấu
Lọc Nước
Tủ Bếp
Mặt Bếp
Sàn Nhà
Cửa Sổ

Kitchen ExpertFashion Design Excellent Quality Affordable Price

Thời Trang Chất Lượng Giá Tốt Chuyên Về Bếp
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Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

483-1981/1549

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Thôøi gian ñaêng kyù mua baûo hieåm vaø renew baûo hieåm naêm 2022 seõ baét ñaàu vaøo ngaøy 15 thaùng 10 vaù keát thuùc ngaøy 30 thaùng 3

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

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.

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

masks and medical grade nitrile gloves at 

ubeatable prices. 

602-1996/1564

Call Cookie Cuc Van 854-348-9849



Trang 02

Issue # 1986 * Saturday, March 19, 2022

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1986 * Saturday, March 19, 2022

Trang 03

CUOÁI TUAÀN

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

483-1981/1549

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû
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* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
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11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

masks and medical grade nitrile gloves at 

ubeatable prices. 
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Call Cookie Cuc Van 854-348-9849
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6988 Wilcrest Dr., Ste B. Houston, TX 77072

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

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê 

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ 

Tóc/ Massage/ Eyelash Extension, Cần Người Giúp 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 42 NĂM NAY

Việc Nhà, Nhận Giữ Trẻ, Cho Share Phòng,v.v... 

sẽ được đang trên tất cả các báo Thương Mại Việt 

Nam, Thương Mại Cuối Tuần, The Vietnam Post, 

Thương Mại Hằng Ngày và online tại website: 

www.thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY 

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

NHÀN NGUYỄN

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

490-1982/1550

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Long Term Care
v Travel Insurance

v Auto Home Insurance
v Commercial Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Travel Insurance
v Tax Services

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä, xuyeân bang.

832.997.5995
832.570.0621

Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN 

NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI 
NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 
thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 
2 thaùng röôõi  (60 soá baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG 
ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHẬN SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI
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Kết quả trước  Lệ phí sau.
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TIN THẾ GIỚI TIN THẾ GIỚI

Iran duy trì nỗ lực đàm 
phán khôi phục thỏa thuận hạt 
nhân

(VN+) - Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 
của Iran Ali Bagheri sẽ trở lại Vienna với “những 
hướng dẫn rõ ràng” để theo đuổi các cuộc đàm 
phán với mục đích giải quyết các vấn đề nhằm đạt 
được một thỏa thuận”.

Truyền thông Iran đưa tin Trưởng đoàn 
đàm phán hạt nhân của Iran Ali Bagheri sẽ trở lại 
Vienna (Áo) trong ngày 27/2, sau các cuộc tham 
vấn tại Tehran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán 
nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử, còn 
gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện 
(JCPOA), ký năm 2015, bước vào giai đoạn quan 
trọng.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin ông 
Ali Bagheri sẽ trở lại Vienna với “những hướng 
dẫn rõ ràng” để theo đuổi các cuộc đàm phán với 
mục đích giải quyết các vấn đề nhằm đạt được một 
thỏa thuận”.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran 
Hossein Amir-Abdollahian cho biết Tehran đang 
nghiên cứu bản phác thảo sơ bộ về một thỏa thuận 
nhằm khôi phục JCPOA.

Ông cho biết đã điện đàm với Đại diện cấp 
cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của 
Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrel - người điều 
phối các cuộc đàm phán tại Vienna, về “các lằn 
ranh đỏ” của Tehran.

Tehran đang nghiên cứu bản phác thảo sơ 
bộ về một thỏa thuận nhằm khôi phục JCPOA

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran, 
Tehran sẵn sàng đi đến một thỏa thuận ngay lập 
tức, nếu các nước phương Tây thể hiện thiện chí 
thực sự.

JCPOA được Iran và nhóm P5+1 (Anh, 
Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ký kết năm 
2015. Tháng 5/2018, cựu Tổng thống Donald 
Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt các 
biện pháp trừng phạt Iran.

Sau đó khoảng một năm, Tehran cũng 
ngừng một số cam kết hạt nhân và tái khởi động các 
chương trình hạt nhân của mình.

Từ tháng 4/2021, đã có 8 vòng đàm phán 
được tổ chức tại Vienna giữa Iran với các bên còn 
lại trong JCPOA, bao gồm Anh, Trung Quốc, 
Pháp, Nga và Đức, trong khi Mỹ tham gia một cách 

gián tiếp nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử này.
Trong những ngày gần đây, tất cả các bên 

đều đánh giá cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn 
quan trọng.

Ai Cập sẽ đối phó mọi tình 
huống liên quan Đập thủy điện 
Đại phục hưng

(VN+) - Đập thủy điện Đại phục hưng là 
đập thủy điện có quy mô lớn, do đó Ai Cập muốn 
đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc về mặt 
pháp lý với Ethiopia nhằm đảm bảo lợi ích của các 
bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ 
trưởng Thủy lợi và Tài nguyên nước Ai Cập 
Mohamed Abdel-Aty ngày 26/2 cho biết nước này 
sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào liên 
quan đến Đập thủy điện Đại phục hưng (GERD) 
do Ethiopia xây dựng trên sông Nile Xanh, đồng 
thời nhấn mạnh Chính phủ Ai Cập sẽ không cho 
phép một khủng hoảng nước xảy ra.

Ông Abdel-Aty nói rằng Chính phủ Ai Cập 
đang thúc đẩy một số giải pháp chính trị và pháp lý 
liên quan đến GERD.

Theo Bộ trưởng Thủy lợi và Tài nguyên 
nước Ai Cập, GERD là đập thủy điện có quy mô 
lớn, do đó Ai Cập muốn đạt được một thỏa thuận có 
tính ràng buộc về mặt pháp lý với Ethiopia nhằm 
đảm bảo lợi ích của các bên, thay vì hành động đơn 
phương.

Ngày 20/2, Ethiopia thông báo bắt đầu sản 
xuất điện lần đầu tiên từ GERD, bất chấp sự phản 
đối của các quốc gia hạ nguồn là Ai Cập và Sudan.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed chính 
thức khai mạc buổi lễ phát điện từ tuabin đầu tiên 
của GERD.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố chỉ trích 
hành động đơn phương của Ethiopia, gọi đây là 
hành vi phạm vi các cam kết theo Tuyên bố 
Nguyên tắc năm 2015 mà Thủ tướng Ethiopia đã 
ký kết.

Đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, 
Ethiopia, ngày 19/2/2022

Ngày 25/2, Ai Cập cũng đã gửi thư kiến 
nghị đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi 
Ethiopia thông báo bắt đầu phát điện từ GERD.

Trong văn bản kiến nghị có tựa đề “Hòa 
bình và An ninh ở châu Phi”, Cairo cho rằng động 
thái mới nhất của Ethiopia vi phạm Tuyên bố 
Nguyên tắc năm 2025 giữa các bên.

Các cuộc đàm phán về GERD đã chính 
thức dừng lại từ tháng 4/2021, sau khi Ai Cập, 
Sudan và Ethiopia không đạt được tiếng nói chung 
trước khi Ethiopia bắt đầu tiến hành đợt trữ nước 
lần hai vào tháng 7/2021.

Cairo và Khartoum đã phản đối việc 
Ethiopia cố tình tiến hành trữ nước cho đập mà 
không có bất kỳ thỏa thuận mang tính ràng buộc 
pháp lý nào liên quan đến việc trữ nước và vận 
hành GERD.

Là quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào nước 
ngọt từ sông Nile, Ai Cập lo ngại GERD sẽ tác 
động tiêu cực đến nguồn cung cấp nước của nước 
này.

Ai Cập cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải 
có biện pháp để bảo vệ các nước hạ nguồn trong 
trường hợp xảy ra hạn hán do quá trình trữ nước 
cho đập gây ra.

Ai Cập và Sudan nêu rõ họ muốn có một 
thỏa thuận mang tính ràng buộc về pháp lý, trong 
khi Ethiopia nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng 
chỉ nên mang tính tư vấn.

Cairo và Khartoum coi GERD là mối đe 
dọa đối với nguồn cung cấp nước quan trọng của 
họ, trong khi Ethiopia coi con đập này là cần thiết 
để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng gấp đôi sản 
lượng điện.

GERD là dự án thủy điện lớn nhất ở châu 
Phi, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ USD. Dự án bắt đầu 
được triển khai vào năm 2011.

Đức cùng hàng loạt quốc 
gia EU đóng không phận với 
Nga

(VN+) - Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bulgaria, 
Séc các quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia 
và Litva đã đồng loạt đóng không phận với máy 
bay Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân 
sự đặc biệt tại Ukraine.

Truyền thông Đức đưa tin chính phủ nước 
này thông báo sẽ đóng không phận với máy bay 
dân sư Nga, trong bối cảnh các quốc gia vùng 
Baltic cùng một số nước khác cũng đã có động thái 
tương tự.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ 
Giao thông vận tải Đức tối 26/2 thông báo Bộ 
trưởng Giao thông vận tải nước này Volker 
Wissing đã chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng để đóng không 
phận Đức với máy bay Nga.

Trong khi đó, có dấu hiệu cho thấy máy bay 
Đức cũng không còn được phép bay trong không 
phận Nga.

Hiện đã có ít nhất 2 máy bay của hãng 
Lufthansa phải bay trở lại, trong khi Lufthansa 
tuyên bố muốn tránh không phận Nga trong 7 ngày 
tới.

Thông báo của Lufthansa nêu rõ hãng 
không thể sử dụng không phận Nga do “tình hình 
hiện tại và những điều chỉnh mới”. Theo đó, các 
chuyến bay tới Nga sẽ bị ình chỉ trong thời gian  đ
này và những máy bay hiện đang trong không phận 
Nga sẽ nhanh chóng rời khỏi Nga.

Lufthansa sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình 
hình và liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng 
trong nước và quốc tế, nhấn mạnh rằng “sự an toàn 
của hành khách và thành viên phi hành đoàn luôn là 
ưu tiên hàng đầu”.

Trước đó, hãng hàng không KLM, công ty 
con tại Hà Lan thuộc tập đoàn Air France-KLM, 
cũng thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến 
Nga trong 7 ngày.

Động thái này được cho là phù hợp với các 
lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga.

Tờ Spiegel cũng đưa tin các quốc gia vùng 
Baltic là Estonia, Latvia và Litva cũng sẽ đóng 
không phận với máy bay Nga.

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa 
tại sân bay ở Munich, Đức

Lệnh cấm sẽ được áp dụng đồng thời và vô 
thời hạn với những máy bay được vận hành bởi các 
hãng hàng không có giấy phép do Nga cấp, ngoại 
trừ các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp hoặc 
chuyến bay nhân đạo.

Trước đó, Ba Lan, Cộng hòa Séc và 
Bulgaria cũng đã đóng không phận với máy bay 
Nga.

Một nhà ngoại giao EU nói với hãng tin 
Đức DPA rằng các nước EU khác dường như cũng 
sẽ đóng cửa không phận đối với máy bay Nga.

Trong động thái đáp trả, Cơ quan vận tải 
hàng không Liên bang Nga Rosaviation thông báo 
Nga sẽ đóng không phận với các chuyến bay của 
các hãng hàng không của Latvia, Litva, Estonia, và 
Slovenia và/hoặc đăng ký tại các nước này từ ngày 
27/2, kể cả các chuyến bay quá cảnh.

Giới chức Pháp chặn một 
tàu chở hàng đến Nga qua Eo 
biển Manche

(VN+) - Tàu bị chặn là tàu Baltic Leader 
treo cờ Nga, dài 127m, chở ôtô, khởi hành từ thành 
phố Rouen (Pháp) và đang trên đường đến cảng 
biển ở thành phố Saint Petersburg (Nga) bên bờ 
biển Baltic.

Theo hãng tin AFP, giới chức Pháp ngày 
26/2 thông báo lực lượng chức năng nước này đã 
chặn một tàu hàng ở Eo biển Manche đang trên 
đường đến Nga, sau khi Liên minh châu Âu (EU) 
áp đặt trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine.

Tàu Baltic Leader treo cờ Nga, dài 127m, 
chở ôtô, khởi hành từ thành phố Rouen (Pháp) và 
đang trên đường đến cảng biển ở thành phố Saint 
Petersburg (Nga) bên bờ biển Baltic.

Một tàu tuần tra của hải quan Pháp được 
một tàu cảnh sát và một xuồng tuần tra của hải quân 
chặn và áp tải về cảng Boulogne-sur-Mer.

Bà Veronique Magnin, một quan chức địa 
phương, cho biết tàu trên “bị nghi ngờ liên quan 
đến các lợi ích của Nga hiện đang là mục tiêu của 
các lệnh trừng phạt”.

Hãng thông tấn TASS đưa tin người phát 
ngôn Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết thuyền 
trưởng của tàu trên đã gọi điện thoại đến đại sứ 
quán thông báo vụ việc trên, sau đó đại sứ quán đã 
liên hệ với cơ quan chức năng Pháp yêu cầu giải 
thích.

Cùng ngày 26/2, Cơ quan Vũ trụ liên bang 
Nga (Roscosmos) cho biết Nga đình chỉ hoạt động 
phóng tàu vũ trụ từ vùng lãnh thổ Guiana thuộc 
Pháp và rút các nhân viên kỹ thuật về nước, trong 
một động thái phản ứng với các lệnh trừng phạt của 
EU.

Trong thông báo trên ứng dụng nhắn tin 
Telegram, Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin 
nêu rõ: “Để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU đối 
với các doanh nghiệp của Nga, Roscosmos đình 
chỉ hợp tác với các đối tác châu Âu liên quan các kế 
hoạch phóng tàu vũ trụ từ Kourou và rút nhân viên 
kỹ thuật khỏi vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp”.

Theo Roscosmos, hiện ở Guiana thuộc 
Pháp có 87 công dân Nga đang sinh sống và làm 
việc.

Lần phóng tàu vũ trụ Soyuz tiếp theo từ 
Kourou được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 6/4.

Năm 2005, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) 
và Nga đã ký thỏa thuận về việc xây dựng các cơ sở 
hạ tầng cần thiết để phóng tàu vũ trụ Soyuz từ bãi 
phóng Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Vào năm 2011, Soyuz đã được phóng lên 
lần đầu tiên từ bãi phóng Kourou.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tổng 
thống Biden giải phóng dầu từ 
kho dự trữ

(VN+) - Thượng nghị sĩ Dân chủ bang 
Arizona, Mark Kelly, ngày 25/2 đã kêu gọi Tổng 
thống Mỹ Joe Biden giải phóng dầu khỏi kho dự trữ 
quốc gia và ủng hộ luật đình chỉ thuế khí liên bang 
vào năm 2022, trong bối cảnh chính quyền Mỹ 
đang thúc đẩy việc điều chỉnh giá khí đốt sau khi 
Nga tấn công Ukraine.

Các bể trữ dầu của Công ty quản lý hệ 
thống đường ống dẫn dầu Mỹ Colonial Pipeline ở 
Woodbine, bang Maryland

Ông Kelly đã viết một bức thư gửi cho 
Tổng thống Biden thúc giục giải phóng dầu từ kho 
dự trữ dầu mỏ chiến lược, một động thái mà Tổng 
thống Biden hồi đầu tuần đã hàm ý sẽ thực hiện.

Nghị sĩ này nhấn mạnh rằng khi Nga tiếp 
tục cuộc tấn công vào Ukraine, giá dầu thô trung 
bình có thể duy trì trên 100 USD/thùng và đẩy giá 
xăng không chì thông thường thậm chí cao hơn 
hiện tại, khiến các gia đình không thể tiếp tục chịu 
đựng khó khăn kinh tế do giá khí đốt cao, trong khi 
vẫn phải chi trả các chi phí cho các mặt hàng thực 
phẩm, rau cỏ và thuốc men đắt đỏ hơn.

Ông Kelly cũng kêu gọi ông Biden ủng hộ 
một dự luật mà ông đã tài trợ có tên gọi Đạo luật 
giảm giá khí đốt, với mục tiêu đình chỉ thuế khí liên 
bang 0,18 USD/gallon trong thời gian còn lại của 
năm 2022.

Dự luật này hiện vẫn gặp khó khăn tại quốc 
hội Mỹ khi vấp phải sự phản đối từ các đảng viên 
Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trên thế 
giới và sau cuộc tấn công Ukraine, dầu đã tăng giá 
mạnh, song ông Kelly lưu ý rằng Mỹ là nước dẫn 
đầu về sản xuất khí đốt tự nhiên và nên sử dụng 
điều đó để chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Mới đây, Tổng thống Biden cho biết đang 
phối hợp với các quốc gia sản xuất dầu và xem xét 
giải phóng nguồn dự trữ của riêng mình.

Tổng thống Biden đã giải phóng 50 triệu 
thùng dầu từ kho dự trữ vào tháng 12/2021 do giá 
xăng tăng cùng với lạm phát.

Hàn Quốc họp khẩn cấp về 
vụ phóng vật thể không xác 
định từ Triều Tiên

(VN+) - Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ 
thử thứ 8 từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng. 
Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử 
tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung 
Hwasong-12 ngày 30/1.

Ngày 27/2, Hội đồng An ninh quốc gia 
thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã nhóm họp 
khẩn cấp ngay sau khi Triều Tiên phóng một vật thể 
không xác định về phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng 
liên quân Hàn Quốc cho biết vật thể này có thể là 
một tên lửa đạn đạo được phóng từ địa điểm gần 
thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào hồi 7h52 
(theo giờ địa phương).

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn 
Quốc nói rõ hiện quân đội nước này đang theo dõi 
khả năng Triều Tiêu thực hiện thêm các vụ phóng 
nữa và sẽ cân nhắc biện pháp ứng phó.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thử thứ 8 
từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng. Trước đó, 
Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa, bao 
gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 
ngày 30/1.

Trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa 
với Mỹ rơi vào bế tắc, Bình Nhưỡng cho biết có thể 
sẽ nối lại thử nghiệm tên lửa tầm xa hơn, thậm chí 
là cả vũ khí hạt nhân.
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Iran duy trì nỗ lực đàm 
phán khôi phục thỏa thuận hạt 
nhân

(VN+) - Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 
của Iran Ali Bagheri sẽ trở lại Vienna với “những 
hướng dẫn rõ ràng” để theo đuổi các cuộc đàm 
phán với mục đích giải quyết các vấn đề nhằm đạt 
được một thỏa thuận”.

Truyền thông Iran đưa tin Trưởng đoàn 
đàm phán hạt nhân của Iran Ali Bagheri sẽ trở lại 
Vienna (Áo) trong ngày 27/2, sau các cuộc tham 
vấn tại Tehran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán 
nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử, còn 
gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện 
(JCPOA), ký năm 2015, bước vào giai đoạn quan 
trọng.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin ông 
Ali Bagheri sẽ trở lại Vienna với “những hướng 
dẫn rõ ràng” để theo đuổi các cuộc đàm phán với 
mục đích giải quyết các vấn đề nhằm đạt được một 
thỏa thuận”.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran 
Hossein Amir-Abdollahian cho biết Tehran đang 
nghiên cứu bản phác thảo sơ bộ về một thỏa thuận 
nhằm khôi phục JCPOA.

Ông cho biết đã điện đàm với Đại diện cấp 
cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của 
Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrel - người điều 
phối các cuộc đàm phán tại Vienna, về “các lằn 
ranh đỏ” của Tehran.

Tehran đang nghiên cứu bản phác thảo sơ 
bộ về một thỏa thuận nhằm khôi phục JCPOA

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran, 
Tehran sẵn sàng đi đến một thỏa thuận ngay lập 
tức, nếu các nước phương Tây thể hiện thiện chí 
thực sự.

JCPOA được Iran và nhóm P5+1 (Anh, 
Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ký kết năm 
2015. Tháng 5/2018, cựu Tổng thống Donald 
Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt các 
biện pháp trừng phạt Iran.

Sau đó khoảng một năm, Tehran cũng 
ngừng một số cam kết hạt nhân và tái khởi động các 
chương trình hạt nhân của mình.

Từ tháng 4/2021, đã có 8 vòng đàm phán 
được tổ chức tại Vienna giữa Iran với các bên còn 
lại trong JCPOA, bao gồm Anh, Trung Quốc, 
Pháp, Nga và Đức, trong khi Mỹ tham gia một cách 

gián tiếp nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử này.
Trong những ngày gần đây, tất cả các bên 

đều đánh giá cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn 
quan trọng.

Ai Cập sẽ đối phó mọi tình 
huống liên quan Đập thủy điện 
Đại phục hưng

(VN+) - Đập thủy điện Đại phục hưng là 
đập thủy điện có quy mô lớn, do đó Ai Cập muốn 
đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc về mặt 
pháp lý với Ethiopia nhằm đảm bảo lợi ích của các 
bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ 
trưởng Thủy lợi và Tài nguyên nước Ai Cập 
Mohamed Abdel-Aty ngày 26/2 cho biết nước này 
sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào liên 
quan đến Đập thủy điện Đại phục hưng (GERD) 
do Ethiopia xây dựng trên sông Nile Xanh, đồng 
thời nhấn mạnh Chính phủ Ai Cập sẽ không cho 
phép một khủng hoảng nước xảy ra.

Ông Abdel-Aty nói rằng Chính phủ Ai Cập 
đang thúc đẩy một số giải pháp chính trị và pháp lý 
liên quan đến GERD.

Theo Bộ trưởng Thủy lợi và Tài nguyên 
nước Ai Cập, GERD là đập thủy điện có quy mô 
lớn, do đó Ai Cập muốn đạt được một thỏa thuận có 
tính ràng buộc về mặt pháp lý với Ethiopia nhằm 
đảm bảo lợi ích của các bên, thay vì hành động đơn 
phương.

Ngày 20/2, Ethiopia thông báo bắt đầu sản 
xuất điện lần đầu tiên từ GERD, bất chấp sự phản 
đối của các quốc gia hạ nguồn là Ai Cập và Sudan.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed chính 
thức khai mạc buổi lễ phát điện từ tuabin đầu tiên 
của GERD.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố chỉ trích 
hành động đơn phương của Ethiopia, gọi đây là 
hành vi phạm vi các cam kết theo Tuyên bố 
Nguyên tắc năm 2015 mà Thủ tướng Ethiopia đã 
ký kết.

Đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, 
Ethiopia, ngày 19/2/2022

Ngày 25/2, Ai Cập cũng đã gửi thư kiến 
nghị đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi 
Ethiopia thông báo bắt đầu phát điện từ GERD.

Trong văn bản kiến nghị có tựa đề “Hòa 
bình và An ninh ở châu Phi”, Cairo cho rằng động 
thái mới nhất của Ethiopia vi phạm Tuyên bố 
Nguyên tắc năm 2025 giữa các bên.

Các cuộc đàm phán về GERD đã chính 
thức dừng lại từ tháng 4/2021, sau khi Ai Cập, 
Sudan và Ethiopia không đạt được tiếng nói chung 
trước khi Ethiopia bắt đầu tiến hành đợt trữ nước 
lần hai vào tháng 7/2021.

Cairo và Khartoum đã phản đối việc 
Ethiopia cố tình tiến hành trữ nước cho đập mà 
không có bất kỳ thỏa thuận mang tính ràng buộc 
pháp lý nào liên quan đến việc trữ nước và vận 
hành GERD.

Là quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào nước 
ngọt từ sông Nile, Ai Cập lo ngại GERD sẽ tác 
động tiêu cực đến nguồn cung cấp nước của nước 
này.

Ai Cập cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải 
có biện pháp để bảo vệ các nước hạ nguồn trong 
trường hợp xảy ra hạn hán do quá trình trữ nước 
cho đập gây ra.

Ai Cập và Sudan nêu rõ họ muốn có một 
thỏa thuận mang tính ràng buộc về pháp lý, trong 
khi Ethiopia nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng 
chỉ nên mang tính tư vấn.

Cairo và Khartoum coi GERD là mối đe 
dọa đối với nguồn cung cấp nước quan trọng của 
họ, trong khi Ethiopia coi con đập này là cần thiết 
để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng gấp đôi sản 
lượng điện.

GERD là dự án thủy điện lớn nhất ở châu 
Phi, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ USD. Dự án bắt đầu 
được triển khai vào năm 2011.

Đức cùng hàng loạt quốc 
gia EU đóng không phận với 
Nga

(VN+) - Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bulgaria, 
Séc các quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia 
và Litva đã đồng loạt đóng không phận với máy 
bay Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân 
sự đặc biệt tại Ukraine.

Truyền thông Đức đưa tin chính phủ nước 
này thông báo sẽ đóng không phận với máy bay 
dân sư Nga, trong bối cảnh các quốc gia vùng 
Baltic cùng một số nước khác cũng đã có động thái 
tương tự.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ 
Giao thông vận tải Đức tối 26/2 thông báo Bộ 
trưởng Giao thông vận tải nước này Volker 
Wissing đã chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng để đóng không 
phận Đức với máy bay Nga.

Trong khi đó, có dấu hiệu cho thấy máy bay 
Đức cũng không còn được phép bay trong không 
phận Nga.

Hiện đã có ít nhất 2 máy bay của hãng 
Lufthansa phải bay trở lại, trong khi Lufthansa 
tuyên bố muốn tránh không phận Nga trong 7 ngày 
tới.

Thông báo của Lufthansa nêu rõ hãng 
không thể sử dụng không phận Nga do “tình hình 
hiện tại và những điều chỉnh mới”. Theo đó, các 
chuyến bay tới Nga sẽ bị ình chỉ trong thời gian  đ
này và những máy bay hiện đang trong không phận 
Nga sẽ nhanh chóng rời khỏi Nga.

Lufthansa sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình 
hình và liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng 
trong nước và quốc tế, nhấn mạnh rằng “sự an toàn 
của hành khách và thành viên phi hành đoàn luôn là 
ưu tiên hàng đầu”.

Trước đó, hãng hàng không KLM, công ty 
con tại Hà Lan thuộc tập đoàn Air France-KLM, 
cũng thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến 
Nga trong 7 ngày.

Động thái này được cho là phù hợp với các 
lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga.

Tờ Spiegel cũng đưa tin các quốc gia vùng 
Baltic là Estonia, Latvia và Litva cũng sẽ đóng 
không phận với máy bay Nga.

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa 
tại sân bay ở Munich, Đức

Lệnh cấm sẽ được áp dụng đồng thời và vô 
thời hạn với những máy bay được vận hành bởi các 
hãng hàng không có giấy phép do Nga cấp, ngoại 
trừ các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp hoặc 
chuyến bay nhân đạo.

Trước đó, Ba Lan, Cộng hòa Séc và 
Bulgaria cũng đã đóng không phận với máy bay 
Nga.

Một nhà ngoại giao EU nói với hãng tin 
Đức DPA rằng các nước EU khác dường như cũng 
sẽ đóng cửa không phận đối với máy bay Nga.

Trong động thái đáp trả, Cơ quan vận tải 
hàng không Liên bang Nga Rosaviation thông báo 
Nga sẽ đóng không phận với các chuyến bay của 
các hãng hàng không của Latvia, Litva, Estonia, và 
Slovenia và/hoặc đăng ký tại các nước này từ ngày 
27/2, kể cả các chuyến bay quá cảnh.

Giới chức Pháp chặn một 
tàu chở hàng đến Nga qua Eo 
biển Manche

(VN+) - Tàu bị chặn là tàu Baltic Leader 
treo cờ Nga, dài 127m, chở ôtô, khởi hành từ thành 
phố Rouen (Pháp) và đang trên đường đến cảng 
biển ở thành phố Saint Petersburg (Nga) bên bờ 
biển Baltic.

Theo hãng tin AFP, giới chức Pháp ngày 
26/2 thông báo lực lượng chức năng nước này đã 
chặn một tàu hàng ở Eo biển Manche đang trên 
đường đến Nga, sau khi Liên minh châu Âu (EU) 
áp đặt trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine.

Tàu Baltic Leader treo cờ Nga, dài 127m, 
chở ôtô, khởi hành từ thành phố Rouen (Pháp) và 
đang trên đường đến cảng biển ở thành phố Saint 
Petersburg (Nga) bên bờ biển Baltic.

Một tàu tuần tra của hải quan Pháp được 
một tàu cảnh sát và một xuồng tuần tra của hải quân 
chặn và áp tải về cảng Boulogne-sur-Mer.

Bà Veronique Magnin, một quan chức địa 
phương, cho biết tàu trên “bị nghi ngờ liên quan 
đến các lợi ích của Nga hiện đang là mục tiêu của 
các lệnh trừng phạt”.

Hãng thông tấn TASS đưa tin người phát 
ngôn Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết thuyền 
trưởng của tàu trên đã gọi điện thoại đến đại sứ 
quán thông báo vụ việc trên, sau đó đại sứ quán đã 
liên hệ với cơ quan chức năng Pháp yêu cầu giải 
thích.

Cùng ngày 26/2, Cơ quan Vũ trụ liên bang 
Nga (Roscosmos) cho biết Nga đình chỉ hoạt động 
phóng tàu vũ trụ từ vùng lãnh thổ Guiana thuộc 
Pháp và rút các nhân viên kỹ thuật về nước, trong 
một động thái phản ứng với các lệnh trừng phạt của 
EU.

Trong thông báo trên ứng dụng nhắn tin 
Telegram, Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin 
nêu rõ: “Để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU đối 
với các doanh nghiệp của Nga, Roscosmos đình 
chỉ hợp tác với các đối tác châu Âu liên quan các kế 
hoạch phóng tàu vũ trụ từ Kourou và rút nhân viên 
kỹ thuật khỏi vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp”.

Theo Roscosmos, hiện ở Guiana thuộc 
Pháp có 87 công dân Nga đang sinh sống và làm 
việc.

Lần phóng tàu vũ trụ Soyuz tiếp theo từ 
Kourou được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 6/4.

Năm 2005, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) 
và Nga đã ký thỏa thuận về việc xây dựng các cơ sở 
hạ tầng cần thiết để phóng tàu vũ trụ Soyuz từ bãi 
phóng Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Vào năm 2011, Soyuz đã được phóng lên 
lần đầu tiên từ bãi phóng Kourou.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tổng 
thống Biden giải phóng dầu từ 
kho dự trữ

(VN+) - Thượng nghị sĩ Dân chủ bang 
Arizona, Mark Kelly, ngày 25/2 đã kêu gọi Tổng 
thống Mỹ Joe Biden giải phóng dầu khỏi kho dự trữ 
quốc gia và ủng hộ luật đình chỉ thuế khí liên bang 
vào năm 2022, trong bối cảnh chính quyền Mỹ 
đang thúc đẩy việc điều chỉnh giá khí đốt sau khi 
Nga tấn công Ukraine.

Các bể trữ dầu của Công ty quản lý hệ 
thống đường ống dẫn dầu Mỹ Colonial Pipeline ở 
Woodbine, bang Maryland

Ông Kelly đã viết một bức thư gửi cho 
Tổng thống Biden thúc giục giải phóng dầu từ kho 
dự trữ dầu mỏ chiến lược, một động thái mà Tổng 
thống Biden hồi đầu tuần đã hàm ý sẽ thực hiện.

Nghị sĩ này nhấn mạnh rằng khi Nga tiếp 
tục cuộc tấn công vào Ukraine, giá dầu thô trung 
bình có thể duy trì trên 100 USD/thùng và đẩy giá 
xăng không chì thông thường thậm chí cao hơn 
hiện tại, khiến các gia đình không thể tiếp tục chịu 
đựng khó khăn kinh tế do giá khí đốt cao, trong khi 
vẫn phải chi trả các chi phí cho các mặt hàng thực 
phẩm, rau cỏ và thuốc men đắt đỏ hơn.

Ông Kelly cũng kêu gọi ông Biden ủng hộ 
một dự luật mà ông đã tài trợ có tên gọi Đạo luật 
giảm giá khí đốt, với mục tiêu đình chỉ thuế khí liên 
bang 0,18 USD/gallon trong thời gian còn lại của 
năm 2022.

Dự luật này hiện vẫn gặp khó khăn tại quốc 
hội Mỹ khi vấp phải sự phản đối từ các đảng viên 
Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trên thế 
giới và sau cuộc tấn công Ukraine, dầu đã tăng giá 
mạnh, song ông Kelly lưu ý rằng Mỹ là nước dẫn 
đầu về sản xuất khí đốt tự nhiên và nên sử dụng 
điều đó để chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Mới đây, Tổng thống Biden cho biết đang 
phối hợp với các quốc gia sản xuất dầu và xem xét 
giải phóng nguồn dự trữ của riêng mình.

Tổng thống Biden đã giải phóng 50 triệu 
thùng dầu từ kho dự trữ vào tháng 12/2021 do giá 
xăng tăng cùng với lạm phát.

Hàn Quốc họp khẩn cấp về 
vụ phóng vật thể không xác 
định từ Triều Tiên

(VN+) - Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ 
thử thứ 8 từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng. 
Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử 
tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung 
Hwasong-12 ngày 30/1.

Ngày 27/2, Hội đồng An ninh quốc gia 
thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã nhóm họp 
khẩn cấp ngay sau khi Triều Tiên phóng một vật thể 
không xác định về phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng 
liên quân Hàn Quốc cho biết vật thể này có thể là 
một tên lửa đạn đạo được phóng từ địa điểm gần 
thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào hồi 7h52 
(theo giờ địa phương).

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn 
Quốc nói rõ hiện quân đội nước này đang theo dõi 
khả năng Triều Tiêu thực hiện thêm các vụ phóng 
nữa và sẽ cân nhắc biện pháp ứng phó.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thử thứ 8 
từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng. Trước đó, 
Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa, bao 
gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 
ngày 30/1.

Trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa 
với Mỹ rơi vào bế tắc, Bình Nhưỡng cho biết có thể 
sẽ nối lại thử nghiệm tên lửa tầm xa hơn, thậm chí 
là cả vũ khí hạt nhân.
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Top 10 hòn đảo quái dị và bí 
ẩn trên khắp thế giới

Đảo từ lâu đã được coi là một nơi 
đầy những bí ẩn, nhưng có một số 
hòn đảo quái dị, khó hiểu, và đáng 

sợ hơn hẳn.

1. Đảo Miyakejima - Hòn đảo đầy khí 
độc

Mặc dù Miyakejima có rất nhiều các núi 
lửa vẫn đang hoạt động, nơi đây vẫn có người sinh 
sống.

Trận phun trào xảy ra vào năm 2000 đã thải 
ra khí độc ở nồng độ cao, dẫn tới một cuộc sơ tán 
trên diện rộng. Đến năm 2005, dân cư của hòn đảo 
được phép quay trở lại nhưng họ phải đeo mặt nạ 
phòng khí gas hầu như mọi thời gian.

2. Đảo Okinoshima - Hòn đảo cấm phụ 
nữ

Hòn đảo thiêng liêng của Nhật Bản là một 
di sản thế giới nhưng không một phụ nữ nào được 
phép đặt chân lên.

Okinoshima thờ kami và chỉ những linh 
mục Shinto mới được lên đảo. Hàng nghìn hiện vật 
thờ cúng từ khắp nơi trên thế giới được gửi đến đây 
dâng cúng thần linh.

Hàng năm, chỉ có 200 nam giới được lên 
đảo vào ngày 27 tháng 5, sau khi họ đã khỏa thân 
tắm dưới biển.

3. Đảo Isla de las Munecas - Hòn đảo của 
những con búp bê bị bỏ rơi

Nằm ở Xochimilco, phía nam thành phố 
Mexico là một hòn đảo đáng sợ treo đầy những con 
búp bê. Con búp bê đầu tiên trên đảo là do Julian 
Santana Barrera, một người đàn ông địa phương 
mang đến để an ủi linh hồn một cô bé bị chết đuối 
tại đây.

Từ đó, mỗi người đến đảo lại mang theo 
một con búp bê cũ và treo chúng lên cành cây hoặc 
đặt bất kỳ chỗ nào trên hòn đảo. Người ta nói rằng, 
linh hồn cô bé vẫn không được an ủi, nên thường 
lang thang khắp nơi này.

Nhiều năm sau, chính Barrera cũng bị chết 
đuối tại đúng chỗ anh tìm thấy cô bé, giữa hàng 
nghìn con búp bê lủng lẳng lên cây.

4. Đảo North Sentinel - Hòn đảo không 
chào đón du khách

Hòn đảo Ấn độ này nằm ở vịnh Bengal có 
cảnh quan thanh bình nhưng không mấy thân thiện. 

Du khách và ngư dân không dám đặt chân lên đảo 
vì những cư dân bộ lạc Sentinelese sinh sống ở đây 
sẽ tìm cách giết họ. Chính vì vậy, nơi đây hầu như 
không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển bên ngoài. 
Chính phủ Ấn độ cũng quyết định không can thiệp 
vào lối sống của bộ lạc.

6. Đảo Corregidor - Nhà của vụ tự sát 
tập thể

Nằm ở lối vào của vịnh Manila tại 
Philippine, đảo Corregidor từng là nơi xảy ra vụ tự 
tử tập thể tồi tệ nhất thế giới.

Năm 1942, quân đội Mỹ và Nhật Bản tranh 
giành nhau hòn đảo này, và đến ngày 6 tháng 5, 
quân đội Mỹ đã đầu hàng. Sau thất bại của Mỹ, hơn 
3.000 lính Mỹ và Philippines bị bắt làm con tin, bỏ 
đói và tra tấn.

Đến năm 1945, quân đội Mỹ tấn công và 
giành lại quyền kiểm soát đảo Corregidor. Trong 
cuộc chiến này, một nghìn lính Mỹ và Philippines 
cùng 6.650 lính Nhật Bản đã hi sinh. Người ta còn 
nói rằng hơn 3.000 lính Nhật đã tự sát vì không 
muốn phải chịu nhục khi đầu hàng.

7. Đảo san hô Palmyra Atoll - Bí ẩn giết 
người

Hòn đảo yên bình này nằm ở miền nam 
Hawaii đã từng chứng kiến một vụ giết người kinh 
hoàng.

Vào năm 1974, một cặp vợ chồng giàu có 
đã bị thảm sát trên đảo khi họ thực hiện một chuyến 
đi bằng thuyền trên biển. Sau khi cập bến hòn đảo 
san hô tuyệt đẹp, Malcolm "Mac" Graham và vợ là 
Eleanor đã biến mất một cách bí ẩn sau khi một cặp 
đôi khác là Duane "Buck" Walker cùng bạn gái hắn 
cũng lên đảo.

Walker và bạn gái quay trở về trên con 
thuyền của Grahams, và sau đó bị kết tội trộm cắp 
tài sản. Sáu năm sau, người ta tìm thấy một cái 
rương chôn trên đảo. Bên trong là thi thể của 
Eleanor với một vết súng bắn trên đầu. Walker bị 
kết tội giết người.

8. Đảo Christmas - Cư dân chính là... cua
Hàng năm, hòn đảo có cái tên đầy lễ hội này 

lại được bao trùm bởi màu đỏ của hàng triệu chú 
cua bò kín năm kilomet bờ biển. Chúng di chuyển 
từ hang của mình trong rừng ra biển để tìm kiếm 
bạn tình trong mùa sinh sản.

9. Đảo Tashirojima - Thiên đường của 
mèo

Dân số hòn đảo Tashirojima của Nhật ngày 
càng giảm đi bởi số lượng ngày càng tăng lên của 
những cư dân bốn chân.

Ban đầu, những người dân đảo nuôi mèo để 
đuổi chuột vì nơi đây có đến hàng chục trang trại 
nuôi dâu tằm. Nhưng sau cả khi ngành công nghiệp 
này không còn tồn tại, số mèo ở đây đã kịp sinh sản 
nhanh chóng. Người dân không xua đuổi lũ mèo vì 
họ tin rằng mèo mang lại may mắn và thịnh vượng.

10. Đảo Hart - "Đảo của Người chết"
Nằm ngay trong thành phố New York, dải 

đất dài hàng kilomet này đã được sử dụng làm trại 
tù trong cuộc Nội chiến của nước Mỹ, viện tâm 
thần, viện điều dưỡng lao, và trại giáo dưỡng dành 

cho các cậu bé. 
Hơn một triệu người đã được chôn cất trên 

đảo. Việc tiếp cận bị hạn chế nghiêm trọng, xác các 
tù nhân bị chôn hàng loạt mà không có bia mộ. 

Hòn đảo được điều hành bởi Cục Cải huấn 
và những người thực hiện việc chôn chất chính là 
những người tù bị kết án. ■ 

Cuộc sống kỳ lạ tại nơi “ẩm 
ướt nhất thế giới”

Với lượng mưa trung bình là 
1.200cm mỗi năm, Meghalaya 
được mệnh danh là khu vực ẩm 

ướt nhất thế giới.
Mưa gió là một trong những nguyên nhân 

khiến cho cuộc sống và công việc của chúng ta trở 
nên khó khăn, vất vả hơn. Vậy mà trên Trái đất vẫn 
tồn tại những nơi con người phải sống dưới những 
cơn mưa triền miên.

Amos Chapple - một nhiếp ảnh gia người 
New Zeland mới đây đã có một bộ ảnh chụp tại 
Meghalaya (Ấn Độ) - vùng đất với những cơn mưa 
xối xả triền miên và được xem là địa danh “ẩm ướt 
nhất trên Trái đất”.

Toàn bộ cuộc sống hàng ngày của cư dân 
nơi đây đã được ông ghi lại một cách thật sự mê 
hoặc và chân thực nhất.

Meghalaya là một bang tại Đông Bắc Ấn 
Độ, với diện tích 22.429 km2, khoảng 70% diện 
tích bang là rừng che phủ. Với lượng mưa trung 
bình là 1.200 cm mỗi năm, nơi đây được mệnh 
danh là khu vực ẩm ướt nhất thế giới.

Meghalaya cũng là nơi sinh sống của 
khoảng 3 triệu người, chủ yếu là người dân tộc 
Khasi (khoảng 1,2 triệu người), người Garos và 
người Jaintia.

Họ đã sinh sống ở đây từ 2.300 năm nay, 
theo chế độ mẫu hệ. Vì thế nên người Meghalaya 
còn được gọi là “bộ tộc mẫu hệ”.

Nguyên nhân của những trận mưa lớn tại 
đây là do dòng không khí ẩm từ vùng đồng bằng 
ngập nước của Bangladesh di chuyển về phía Bắc. 
Khi những đám mây đi qua những ngọn đồi dốc 
cao của Meghalaya, nhiệt độ giảm làm nước ngưng 
tụ, gây mưa liên tục.

Theo mô tả, khi mùa mưa tới, tiếng mưa rơi 
xuống gây ra âm thanh ồn ào tới mức học sinh 

không thể nghe thấy tiếng giáo viên giảng 
bài. Nhằm giảm tiếng ồn, người dân tại đây đã nghĩ 
ra cách lót những lớp cỏ dày lên mái.

Để chống chọi lại với những trận mưa dai 
dẳng, người dân ở đây chế tạo ra một loại “áo mưa” 
có tên là Knups với hình dạng như chiếc thuyền 
được làm từ tre và lá chuối.

Với chiếc  “áo mưa” độc đáo này, họ vẫn có 
thể đứng làm việc bình thường bằng cả 2 tay và 
hình dáng của Knups cũng giúp họ không bị ướt 
bởi những cơn mưa kèm theo giông lớn.

Do lượng mưa khổng lồ, vùng ất này luôn đ
trong trạng thái ẩm ướt và xuất hiện nhiều thác 
nước. Bên cạnh ó là những hang ộng á vôi kỳ ảo đ đ đ
với thảm thực vật phát triển.

Mùa mưa ặc  t rưng  hàng  n m ở đ ă
Mawsynram diễn ra trên diện rộng. Khoảng 90% 
lượng mưa quanh n m quan trắc ược trong thời ă đ
gian này. Suốt nửa n m từ tháng 5 tới tháng 10 là ă
mùa mưa, trong ó, tháng 7 thường là tháng mưa đ
nhiều nhất, với lượng mưa trung bình lên tới 3.500 
mm.

Trong 2 tháng ỉnh iểm của mùa mưa là đ đ
tháng 6 và tháng 7, lượng nước trút xuống ngôi 
làng này o ược khoảng 7.000 mm. Với ịa hình đ đ đ
đồi núi gập ghềnh, sạt lở đất là điều không tránh 
khỏi ở Meghalaya.

Để giữ cho đường thông thoáng vào mùa 
mưa, chính quyền nơi đây đã thuê người dân với 
mức lương 2,5 USD/ngày cho đến khi mùa mưa 
kết thúc vào khoảng tháng 10.

Những cây cầu ở Meghalaya vô cùng ặc đ
biệt. Thay vì được xây bằng bê-tông như những nơi 
khác, người dân nơi đây lại sử dụng chính những rễ 
cây, cây gỗ "sống" để bắc cầu qua suối.

Các rễ cây a, cây cao su… ược họ bện lại đ đ
thành búi. Qua hàng thế kỷ, những rễ cây này lớn 
lên và khỏe hơn, tạo ra những cây cầu vô cùng chắc 
chắn. Những cây cầu “sống” dài tới 30m và có thể 
chịu ược tải trọng của 50 người.đ

Để làm những cây cầu này, đầu tiên người 
dân sẽ sử dụng tre làm khung. Sau đó, họ bện các rễ 
phụ của cây cao su lên, các rễ cây này sẽ tự phát 
triển theo khung tre đó.

Một thời gian sau, khung tre mục nát nhưng 
các rễ cây cao su thì vẫn tiếp tục phát triển. Theo 
người dân ở ây, trong khoảng từ 7 - 8 n m, họ sẽ đ ă
có một cây cầu chịu ược sức nặng của nhiều đ
người.

Không chỉ những chiếc cầu, người dân ở 
đ để làm ra những công trây còn dùng rễ cây ình 
khác ví dụ như những bậc thang ể i lên những đ đ
đ đoạn ường dốc.

Do mưa quá nhiều nên việc trồng trọt gần 
như không khả thi. Người dân tại ây thường nhập đ
các sản phẩm rau củ từ những vùng thời tiết khô ráo 
hơn về bày bán trong chợ có mái che.

Cuộc sống của người dân nơi ây còn khá đ
lạc hậu, những khu chợ dưới trời mưa như thế này 
vẫn là nơi cung cấp lương thực chính cho cư dân 
trong làng.

Tuy rằng trời mưa nhưng cuộc sống, công 

việc của người dân vẫn tiếp diễn. Với họ, thật 
không hay nếu như bạn cứ nghĩ về những khó kh n ă
khi trời mưa vì dù mưa thì chúng ta vẫn phải làm 
việc.

Tuy cuộc sống ở Mawsynram gặp khá 
nhiều trở ngại, nhưng cũng chỉ ở nơi ẩm ướt nhất 
thế giới này, du khách mới ược chiêm ngưỡng đ
cảnh mây cuộn tròn bên vách núi thẳng đứng hoặc 
mây "bay thẳng"  vào nhà. Thậm chí, có người cho 
biết họ dường như có thể chạm, ngửi thấy "mùi 
mây" đ đ mà không âu có ược. ■ 

Điều ít biết về thành phố 
đông dân nhất Trung Quốc

Thành phố nằm trên hợp lưu sông, sở 
hữu hệ thống tàu iện ngầm lớn thứ đ
2 thế giới và phố cổ còn tồn tại từ 

Trung Hoa cổ.
Thượng Hải là nơi giao thoa giữa v n hóa ă

truyền thống của Trung Quốc và nét hiện ại từ đ
phương Tây. Dưới ây là những iều ít người biết đ đ
về thành phố này.

1. Đông dân nhất Trung Quốc
Theo dữ liệu mới nhất của , Worldometer

dân số Thượng Hải ước tính khoảng 22,3 triệu 
người. Cộng ồng người nước ngoài cư trú tại đ
Thượng Hải cũng lớn nhất Trung Quốc ại lục với đ
khoảng 200.000 người.

2. Vị trí đắc địa
Tên gọi của thành phố ghép từ 2 chữ Hán. 

"Thượng"  "Hải" nghĩa là trên,  là biển, nghĩa là 
"trên biển". Đ đ đ ây là vị trí ắc ịa, nơi sông Hoàng 
Phố ổ ra biển. Tên Thượng Hải lần ầu tiên ược đ đ đ
đề cập vào thế kỷ 11, khi nó mới chỉ là một thị trấn 
nhỏ. ến nay, thành phố này ã phát triển và mở Đ đ
rộng  tận sông Dương Tử và biển Hoa ông.đến Đ

3. Trở thành đô thị từ thế kỷ 19
Ban ầu, Thượng Hải là một làng chài nhỏ, đ

sau trở thành một thị trấn vào n m 1074, và trở ă
thành một quận lỵ vào n m 1272. Dưới triều ại ă đ
nhà Thanh, nơi ây là một cảng quan trọng trong đ
thế kỷ 18. N m 1842, người Anh chiếm Thượng ă
Hải và không lâu sau ó, cảng mở cửa cho thương đ
mại quốc tế. Nơi ây trở nên thịnh vượng và nhanh đ
chóng trở thành một ô thị vào thế kỷ 19.đ

4. Phố cổ vẫn tồn tại
Phố cổ Thượng Hải vốn nằm trong bức 

tường thành hình tròn bao quanh. Bức tường ã bị đ
phá hủy hầu hết vào thế kỷ 20. Tuy nhiên, một phần 

nhỏ của nó vẫn tồn tại. Tại òn sót lại đây vẫn c
những di tích lịch sử ấn tượng. Vườn nhà Dự Viên, 
chùa Phật Ngọc... là những minh chứng cho ặc đ
điểm kiến trúc từ thời Trung Hoa cổ.

5. Đa dạng kiến trúc trên Bến Thượng 
Hải

Vào ầu thế kỷ 20, thành phố bùng nổ với đ
thương mại quốc tế. Các công ty lớn mạnh ã mở đ
v òng của họ tại khu vực bờ kè, tạo nên hình ăn ph
ảnh Bến Thượng Hải nổi tiếng thế giới. 

Bạn có thể chiêm ngưỡng các tòa nhà theo 
kiến trúc tân cổ điển và tất cả các loại phong cách 
kiến trúc phục hưng, bao gồm Romanesque, 
Gothic, Renaissance và Baroque, thậm chí là kiến 
trúc Art Deco hiện đại.

6. Phố đi bộ
Một trong những iều khiến thành phố đ

cảng này trở thành một trong những nơi áng sống đ
là nó có rất nhiều khu vực chỉ dành cho người i bộ. đ
Một trong số những khu vực nổi tiếng nhất là vườn 
Dự Viên trong phố cổ, khu xung quanh tô giới 
Pháp, khu mua sắm Xintiandi, hay phố Tianzi Fang 
chuyên về thủ công và nghệ thuật.

7. Khu nhà ở đặc trưng
Khu nhà ở công cộng tại Thượng Hải có tên 

gọi riêng là Longtang hoặc Lilong. Trong các 
Lilong có những c n nhà theo phong cách ă
Shikumen, có nghĩa "cổng á". đ

Đ đây là một kiểu nhà ở ặc trưng của 
Thượng Hải, pha trộn giữa cấu trúc nhà ở Trung 
Quốc và phương Tây, cao hai ến ba tầng, với sân đ
trước ược bảo vệ bởi một bức tường gạch cao. Lối đ
vào mỗi con hẻm thường ược bao bọc bởi một đ
vòm đá kiểu cách. 

Nhiều tài liệu ghi nhận đã từng có tới 9.000 
Shikumen trên khắp Thượng Hải. Nhiều ngôi nhà 
vẫn ược bảo tồn và tồn tại ến ngày nay.đ đ

8. Hệ thống tàu điện ngầm lớn thứ 2 thế 
giới

Thượng Hải ã xây dựng hệ thống tàu đ điện 
ngầm trong suốt 30 năm. Sau Thế chiến thứ hai, 
chính quyền Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng hệ 
thống tàu iện ngầm tại 4 thành phố Bắc Kinh, đ
Thượng Hải, Thiên Tân và Thẩm Dương. Tuy 
nhiên, phải ến n m 1986 Thượng Hải mới bắt ầu đ ă đ
xây dựng. Phần ầu tiên mở cửa vào n m 1993.đ ă

Ngày nay, hệ thống tàu iện ngầm gồm 16 đ
tuyến tàu với tổng chiều dài dài hơn 670 km. ây là Đ
hệ thống tàu iện ngầm lớn thứ hai thế giới sau Bắc đ
Kinh. Bên cạnh ó, thành phố còn vận hành chuyến đ
tàu nhanh nhất thế giới  kết "Maglev Thượng Hải"
nối thành phố với sân bay quốc tế Phố ông. ■Đ

* Nghi ngờ 
Cậu con trai từ trong phòng hỏi vọng ra: 
- Bố ơi, tại sao trái đất lại quay hả bố?
- Cái gì thế? Chắc con lại uống trộm bia của 

bố rồi phải không???

Vui Cöôøi



Trang 08

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1986 * Saturday, March 19, 2022

Trang 09

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1986 * Saturday, March 19, 2022

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Top 10 hòn đảo quái dị và bí 
ẩn trên khắp thế giới

Đảo từ lâu đã được coi là một nơi 
đầy những bí ẩn, nhưng có một số 
hòn đảo quái dị, khó hiểu, và đáng 

sợ hơn hẳn.

1. Đảo Miyakejima - Hòn đảo đầy khí 
độc

Mặc dù Miyakejima có rất nhiều các núi 
lửa vẫn đang hoạt động, nơi đây vẫn có người sinh 
sống.

Trận phun trào xảy ra vào năm 2000 đã thải 
ra khí độc ở nồng độ cao, dẫn tới một cuộc sơ tán 
trên diện rộng. Đến năm 2005, dân cư của hòn đảo 
được phép quay trở lại nhưng họ phải đeo mặt nạ 
phòng khí gas hầu như mọi thời gian.

2. Đảo Okinoshima - Hòn đảo cấm phụ 
nữ

Hòn đảo thiêng liêng của Nhật Bản là một 
di sản thế giới nhưng không một phụ nữ nào được 
phép đặt chân lên.

Okinoshima thờ kami và chỉ những linh 
mục Shinto mới được lên đảo. Hàng nghìn hiện vật 
thờ cúng từ khắp nơi trên thế giới được gửi đến đây 
dâng cúng thần linh.

Hàng năm, chỉ có 200 nam giới được lên 
đảo vào ngày 27 tháng 5, sau khi họ đã khỏa thân 
tắm dưới biển.

3. Đảo Isla de las Munecas - Hòn đảo của 
những con búp bê bị bỏ rơi

Nằm ở Xochimilco, phía nam thành phố 
Mexico là một hòn đảo đáng sợ treo đầy những con 
búp bê. Con búp bê đầu tiên trên đảo là do Julian 
Santana Barrera, một người đàn ông địa phương 
mang đến để an ủi linh hồn một cô bé bị chết đuối 
tại đây.

Từ đó, mỗi người đến đảo lại mang theo 
một con búp bê cũ và treo chúng lên cành cây hoặc 
đặt bất kỳ chỗ nào trên hòn đảo. Người ta nói rằng, 
linh hồn cô bé vẫn không được an ủi, nên thường 
lang thang khắp nơi này.

Nhiều năm sau, chính Barrera cũng bị chết 
đuối tại đúng chỗ anh tìm thấy cô bé, giữa hàng 
nghìn con búp bê lủng lẳng lên cây.

4. Đảo North Sentinel - Hòn đảo không 
chào đón du khách

Hòn đảo Ấn độ này nằm ở vịnh Bengal có 
cảnh quan thanh bình nhưng không mấy thân thiện. 

Du khách và ngư dân không dám đặt chân lên đảo 
vì những cư dân bộ lạc Sentinelese sinh sống ở đây 
sẽ tìm cách giết họ. Chính vì vậy, nơi đây hầu như 
không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển bên ngoài. 
Chính phủ Ấn độ cũng quyết định không can thiệp 
vào lối sống của bộ lạc.

6. Đảo Corregidor - Nhà của vụ tự sát 
tập thể

Nằm ở lối vào của vịnh Manila tại 
Philippine, đảo Corregidor từng là nơi xảy ra vụ tự 
tử tập thể tồi tệ nhất thế giới.

Năm 1942, quân đội Mỹ và Nhật Bản tranh 
giành nhau hòn đảo này, và đến ngày 6 tháng 5, 
quân đội Mỹ đã đầu hàng. Sau thất bại của Mỹ, hơn 
3.000 lính Mỹ và Philippines bị bắt làm con tin, bỏ 
đói và tra tấn.

Đến năm 1945, quân đội Mỹ tấn công và 
giành lại quyền kiểm soát đảo Corregidor. Trong 
cuộc chiến này, một nghìn lính Mỹ và Philippines 
cùng 6.650 lính Nhật Bản đã hi sinh. Người ta còn 
nói rằng hơn 3.000 lính Nhật đã tự sát vì không 
muốn phải chịu nhục khi đầu hàng.

7. Đảo san hô Palmyra Atoll - Bí ẩn giết 
người

Hòn đảo yên bình này nằm ở miền nam 
Hawaii đã từng chứng kiến một vụ giết người kinh 
hoàng.

Vào năm 1974, một cặp vợ chồng giàu có 
đã bị thảm sát trên đảo khi họ thực hiện một chuyến 
đi bằng thuyền trên biển. Sau khi cập bến hòn đảo 
san hô tuyệt đẹp, Malcolm "Mac" Graham và vợ là 
Eleanor đã biến mất một cách bí ẩn sau khi một cặp 
đôi khác là Duane "Buck" Walker cùng bạn gái hắn 
cũng lên đảo.

Walker và bạn gái quay trở về trên con 
thuyền của Grahams, và sau đó bị kết tội trộm cắp 
tài sản. Sáu năm sau, người ta tìm thấy một cái 
rương chôn trên đảo. Bên trong là thi thể của 
Eleanor với một vết súng bắn trên đầu. Walker bị 
kết tội giết người.

8. Đảo Christmas - Cư dân chính là... cua
Hàng năm, hòn đảo có cái tên đầy lễ hội này 

lại được bao trùm bởi màu đỏ của hàng triệu chú 
cua bò kín năm kilomet bờ biển. Chúng di chuyển 
từ hang của mình trong rừng ra biển để tìm kiếm 
bạn tình trong mùa sinh sản.

9. Đảo Tashirojima - Thiên đường của 
mèo

Dân số hòn đảo Tashirojima của Nhật ngày 
càng giảm đi bởi số lượng ngày càng tăng lên của 
những cư dân bốn chân.

Ban đầu, những người dân đảo nuôi mèo để 
đuổi chuột vì nơi đây có đến hàng chục trang trại 
nuôi dâu tằm. Nhưng sau cả khi ngành công nghiệp 
này không còn tồn tại, số mèo ở đây đã kịp sinh sản 
nhanh chóng. Người dân không xua đuổi lũ mèo vì 
họ tin rằng mèo mang lại may mắn và thịnh vượng.

10. Đảo Hart - "Đảo của Người chết"
Nằm ngay trong thành phố New York, dải 

đất dài hàng kilomet này đã được sử dụng làm trại 
tù trong cuộc Nội chiến của nước Mỹ, viện tâm 
thần, viện điều dưỡng lao, và trại giáo dưỡng dành 

cho các cậu bé. 
Hơn một triệu người đã được chôn cất trên 

đảo. Việc tiếp cận bị hạn chế nghiêm trọng, xác các 
tù nhân bị chôn hàng loạt mà không có bia mộ. 

Hòn đảo được điều hành bởi Cục Cải huấn 
và những người thực hiện việc chôn chất chính là 
những người tù bị kết án. ■ 

Cuộc sống kỳ lạ tại nơi “ẩm 
ướt nhất thế giới”

Với lượng mưa trung bình là 
1.200cm mỗi năm, Meghalaya 
được mệnh danh là khu vực ẩm 

ướt nhất thế giới.
Mưa gió là một trong những nguyên nhân 

khiến cho cuộc sống và công việc của chúng ta trở 
nên khó khăn, vất vả hơn. Vậy mà trên Trái đất vẫn 
tồn tại những nơi con người phải sống dưới những 
cơn mưa triền miên.

Amos Chapple - một nhiếp ảnh gia người 
New Zeland mới đây đã có một bộ ảnh chụp tại 
Meghalaya (Ấn Độ) - vùng đất với những cơn mưa 
xối xả triền miên và được xem là địa danh “ẩm ướt 
nhất trên Trái đất”.

Toàn bộ cuộc sống hàng ngày của cư dân 
nơi đây đã được ông ghi lại một cách thật sự mê 
hoặc và chân thực nhất.

Meghalaya là một bang tại Đông Bắc Ấn 
Độ, với diện tích 22.429 km2, khoảng 70% diện 
tích bang là rừng che phủ. Với lượng mưa trung 
bình là 1.200 cm mỗi năm, nơi đây được mệnh 
danh là khu vực ẩm ướt nhất thế giới.

Meghalaya cũng là nơi sinh sống của 
khoảng 3 triệu người, chủ yếu là người dân tộc 
Khasi (khoảng 1,2 triệu người), người Garos và 
người Jaintia.

Họ đã sinh sống ở đây từ 2.300 năm nay, 
theo chế độ mẫu hệ. Vì thế nên người Meghalaya 
còn được gọi là “bộ tộc mẫu hệ”.

Nguyên nhân của những trận mưa lớn tại 
đây là do dòng không khí ẩm từ vùng đồng bằng 
ngập nước của Bangladesh di chuyển về phía Bắc. 
Khi những đám mây đi qua những ngọn đồi dốc 
cao của Meghalaya, nhiệt độ giảm làm nước ngưng 
tụ, gây mưa liên tục.

Theo mô tả, khi mùa mưa tới, tiếng mưa rơi 
xuống gây ra âm thanh ồn ào tới mức học sinh 

không thể nghe thấy tiếng giáo viên giảng 
bài. Nhằm giảm tiếng ồn, người dân tại đây đã nghĩ 
ra cách lót những lớp cỏ dày lên mái.

Để chống chọi lại với những trận mưa dai 
dẳng, người dân ở đây chế tạo ra một loại “áo mưa” 
có tên là Knups với hình dạng như chiếc thuyền 
được làm từ tre và lá chuối.

Với chiếc  “áo mưa” độc đáo này, họ vẫn có 
thể đứng làm việc bình thường bằng cả 2 tay và 
hình dáng của Knups cũng giúp họ không bị ướt 
bởi những cơn mưa kèm theo giông lớn.

Do lượng mưa khổng lồ, vùng ất này luôn đ
trong trạng thái ẩm ướt và xuất hiện nhiều thác 
nước. Bên cạnh ó là những hang ộng á vôi kỳ ảo đ đ đ
với thảm thực vật phát triển.

Mùa mưa ặc  t rưng  hàng  n m ở đ ă
Mawsynram diễn ra trên diện rộng. Khoảng 90% 
lượng mưa quanh n m quan trắc ược trong thời ă đ
gian này. Suốt nửa n m từ tháng 5 tới tháng 10 là ă
mùa mưa, trong ó, tháng 7 thường là tháng mưa đ
nhiều nhất, với lượng mưa trung bình lên tới 3.500 
mm.

Trong 2 tháng ỉnh iểm của mùa mưa là đ đ
tháng 6 và tháng 7, lượng nước trút xuống ngôi 
làng này o ược khoảng 7.000 mm. Với ịa hình đ đ đ
đồi núi gập ghềnh, sạt lở đất là điều không tránh 
khỏi ở Meghalaya.

Để giữ cho đường thông thoáng vào mùa 
mưa, chính quyền nơi đây đã thuê người dân với 
mức lương 2,5 USD/ngày cho đến khi mùa mưa 
kết thúc vào khoảng tháng 10.

Những cây cầu ở Meghalaya vô cùng ặc đ
biệt. Thay vì được xây bằng bê-tông như những nơi 
khác, người dân nơi đây lại sử dụng chính những rễ 
cây, cây gỗ "sống" để bắc cầu qua suối.

Các rễ cây a, cây cao su… ược họ bện lại đ đ
thành búi. Qua hàng thế kỷ, những rễ cây này lớn 
lên và khỏe hơn, tạo ra những cây cầu vô cùng chắc 
chắn. Những cây cầu “sống” dài tới 30m và có thể 
chịu ược tải trọng của 50 người.đ

Để làm những cây cầu này, đầu tiên người 
dân sẽ sử dụng tre làm khung. Sau đó, họ bện các rễ 
phụ của cây cao su lên, các rễ cây này sẽ tự phát 
triển theo khung tre đó.

Một thời gian sau, khung tre mục nát nhưng 
các rễ cây cao su thì vẫn tiếp tục phát triển. Theo 
người dân ở ây, trong khoảng từ 7 - 8 n m, họ sẽ đ ă
có một cây cầu chịu ược sức nặng của nhiều đ
người.

Không chỉ những chiếc cầu, người dân ở 
đ để làm ra những công trây còn dùng rễ cây ình 
khác ví dụ như những bậc thang ể i lên những đ đ
đ đoạn ường dốc.

Do mưa quá nhiều nên việc trồng trọt gần 
như không khả thi. Người dân tại ây thường nhập đ
các sản phẩm rau củ từ những vùng thời tiết khô ráo 
hơn về bày bán trong chợ có mái che.

Cuộc sống của người dân nơi ây còn khá đ
lạc hậu, những khu chợ dưới trời mưa như thế này 
vẫn là nơi cung cấp lương thực chính cho cư dân 
trong làng.

Tuy rằng trời mưa nhưng cuộc sống, công 

việc của người dân vẫn tiếp diễn. Với họ, thật 
không hay nếu như bạn cứ nghĩ về những khó kh n ă
khi trời mưa vì dù mưa thì chúng ta vẫn phải làm 
việc.

Tuy cuộc sống ở Mawsynram gặp khá 
nhiều trở ngại, nhưng cũng chỉ ở nơi ẩm ướt nhất 
thế giới này, du khách mới ược chiêm ngưỡng đ
cảnh mây cuộn tròn bên vách núi thẳng đứng hoặc 
mây "bay thẳng"  vào nhà. Thậm chí, có người cho 
biết họ dường như có thể chạm, ngửi thấy "mùi 
mây" đ đ mà không âu có ược. ■ 

Điều ít biết về thành phố 
đông dân nhất Trung Quốc

Thành phố nằm trên hợp lưu sông, sở 
hữu hệ thống tàu iện ngầm lớn thứ đ
2 thế giới và phố cổ còn tồn tại từ 

Trung Hoa cổ.
Thượng Hải là nơi giao thoa giữa v n hóa ă

truyền thống của Trung Quốc và nét hiện ại từ đ
phương Tây. Dưới ây là những iều ít người biết đ đ
về thành phố này.

1. Đông dân nhất Trung Quốc
Theo dữ liệu mới nhất của , Worldometer

dân số Thượng Hải ước tính khoảng 22,3 triệu 
người. Cộng ồng người nước ngoài cư trú tại đ
Thượng Hải cũng lớn nhất Trung Quốc ại lục với đ
khoảng 200.000 người.

2. Vị trí đắc địa
Tên gọi của thành phố ghép từ 2 chữ Hán. 

"Thượng"  "Hải" nghĩa là trên,  là biển, nghĩa là 
"trên biển". Đ đ đ ây là vị trí ắc ịa, nơi sông Hoàng 
Phố ổ ra biển. Tên Thượng Hải lần ầu tiên ược đ đ đ
đề cập vào thế kỷ 11, khi nó mới chỉ là một thị trấn 
nhỏ. ến nay, thành phố này ã phát triển và mở Đ đ
rộng  tận sông Dương Tử và biển Hoa ông.đến Đ

3. Trở thành đô thị từ thế kỷ 19
Ban ầu, Thượng Hải là một làng chài nhỏ, đ

sau trở thành một thị trấn vào n m 1074, và trở ă
thành một quận lỵ vào n m 1272. Dưới triều ại ă đ
nhà Thanh, nơi ây là một cảng quan trọng trong đ
thế kỷ 18. N m 1842, người Anh chiếm Thượng ă
Hải và không lâu sau ó, cảng mở cửa cho thương đ
mại quốc tế. Nơi ây trở nên thịnh vượng và nhanh đ
chóng trở thành một ô thị vào thế kỷ 19.đ

4. Phố cổ vẫn tồn tại
Phố cổ Thượng Hải vốn nằm trong bức 

tường thành hình tròn bao quanh. Bức tường ã bị đ
phá hủy hầu hết vào thế kỷ 20. Tuy nhiên, một phần 

nhỏ của nó vẫn tồn tại. Tại òn sót lại đây vẫn c
những di tích lịch sử ấn tượng. Vườn nhà Dự Viên, 
chùa Phật Ngọc... là những minh chứng cho ặc đ
điểm kiến trúc từ thời Trung Hoa cổ.

5. Đa dạng kiến trúc trên Bến Thượng 
Hải

Vào ầu thế kỷ 20, thành phố bùng nổ với đ
thương mại quốc tế. Các công ty lớn mạnh ã mở đ
v òng của họ tại khu vực bờ kè, tạo nên hình ăn ph
ảnh Bến Thượng Hải nổi tiếng thế giới. 

Bạn có thể chiêm ngưỡng các tòa nhà theo 
kiến trúc tân cổ điển và tất cả các loại phong cách 
kiến trúc phục hưng, bao gồm Romanesque, 
Gothic, Renaissance và Baroque, thậm chí là kiến 
trúc Art Deco hiện đại.

6. Phố đi bộ
Một trong những iều khiến thành phố đ

cảng này trở thành một trong những nơi áng sống đ
là nó có rất nhiều khu vực chỉ dành cho người i bộ. đ
Một trong số những khu vực nổi tiếng nhất là vườn 
Dự Viên trong phố cổ, khu xung quanh tô giới 
Pháp, khu mua sắm Xintiandi, hay phố Tianzi Fang 
chuyên về thủ công và nghệ thuật.

7. Khu nhà ở đặc trưng
Khu nhà ở công cộng tại Thượng Hải có tên 

gọi riêng là Longtang hoặc Lilong. Trong các 
Lilong có những c n nhà theo phong cách ă
Shikumen, có nghĩa "cổng á". đ

Đ đây là một kiểu nhà ở ặc trưng của 
Thượng Hải, pha trộn giữa cấu trúc nhà ở Trung 
Quốc và phương Tây, cao hai ến ba tầng, với sân đ
trước ược bảo vệ bởi một bức tường gạch cao. Lối đ
vào mỗi con hẻm thường ược bao bọc bởi một đ
vòm đá kiểu cách. 

Nhiều tài liệu ghi nhận đã từng có tới 9.000 
Shikumen trên khắp Thượng Hải. Nhiều ngôi nhà 
vẫn ược bảo tồn và tồn tại ến ngày nay.đ đ

8. Hệ thống tàu điện ngầm lớn thứ 2 thế 
giới

Thượng Hải ã xây dựng hệ thống tàu đ điện 
ngầm trong suốt 30 năm. Sau Thế chiến thứ hai, 
chính quyền Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng hệ 
thống tàu iện ngầm tại 4 thành phố Bắc Kinh, đ
Thượng Hải, Thiên Tân và Thẩm Dương. Tuy 
nhiên, phải ến n m 1986 Thượng Hải mới bắt ầu đ ă đ
xây dựng. Phần ầu tiên mở cửa vào n m 1993.đ ă

Ngày nay, hệ thống tàu iện ngầm gồm 16 đ
tuyến tàu với tổng chiều dài dài hơn 670 km. ây là Đ
hệ thống tàu iện ngầm lớn thứ hai thế giới sau Bắc đ
Kinh. Bên cạnh ó, thành phố còn vận hành chuyến đ
tàu nhanh nhất thế giới  kết "Maglev Thượng Hải"
nối thành phố với sân bay quốc tế Phố ông. ■Đ

* Nghi ngờ 
Cậu con trai từ trong phòng hỏi vọng ra: 
- Bố ơi, tại sao trái đất lại quay hả bố?
- Cái gì thế? Chắc con lại uống trộm bia của 

bố rồi phải không???

Vui Cöôøi
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CUOÁI TUAÀN

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Video hút 13 triệu view 
quay cận cảnh con tôm hùm 
“hiếm có khó tìm” trên thế giới, 
hành động sau đó của chàng 
ngư dân khiến ai cũng vỗ tay ào 
ào

Jacob cho biết chỉ riêng 2 cái càng 
“khủng” của con tôm hùm này cũng 
phải nặng ít nhất 1.8-2.2kg.

Vào đầu tháng 7/2021, một ngư dân tên 
Jacob Knowles, người chuyên đánh bắt hải sản ở 
bang Maine, khu vực New England, phía Bắc nước 
Mỹ, đã “gây bão” mạng xã hội TikTok khi đăng tải 
một đoạn video về một con tôm hùm “hiếm có khó 
tìm”.

Bằng chứng là đoạn video đã thu hút tới 
hơn 13 triệu lượt xem, hơn 1,4 triệu lượt thích và 
15.400 lượt bình luận.

Nói là hiếm bởi theo kinh nghiệm đi biển 
nhiều năm của Jacob, con vật này có tuổi đời lên tới 
hơn 100 tuổi, tương đương với thời gian của một 
người sống rất thọ. 

Jacob hào hứng nói trong video, 2 tay nâng 
con vật khổng lồ lên trước máy ảnh: “Mọi người 
luôn hỏi con tôm hùm lớn nhất mà tôi bắt được là 
con nào. Thực sự thì tôi không trả lời chính xác 
được đâu vì tôi không có cách nào để cân chúng 
trên thuyền... Nhưng tôi tin con tôm hùm này là con 
to nhất tôi từng thấy. Tôi thực sự không biết nó 
nặng bao nhiêu. Nó phải nặng gần 5kg và có lẽ đã 
ngót nghét 100 tuổi”.

Jacob cho biết chỉ riêng 2 cái càng “khủng” 
của con tôm hùm này cũng phải nặng ít nhất 1.8-
2.2kg. Để mọi người hình dung được, Jacob cầm 
trên tay con tôm hùm nặng 0.5kg mà anh đã bắt 
được trước đó. Loài giáp xác khổng lồ trông có 
kích thước lớn hơn gấp nhiều lần so với tôm hùm 
nhỏ.

Jacob cũng cầm một cái lon để so sánh, 
càng của con vật còn to hơn cái lon ấy, trong khi 
thân mình của nó có vẻ to gấp vài lần.

“Thật buồn cười khi nghĩ rằng ông nội và 
ông cố của tôi, hoặc rất có thể cha tôi đã bắt được 
con tôm hùm này trước đây rồi thả nó về biển”, 
Jacob nói trong video. “Chúng tôi sẽ để nó về với 

thiên nhiên”.
Anh chàng ngư dân sau đó thả con vật 

khổng lồ trở lại biển. Hành động này của anh chàng 
được rất nhiều cư dân mạng khen ngợi.

Trên TikTok, Jacob đăng video về cuộc 
sống của mình khi là một ngư dân đánh bắt tôm 
hùm ở Maine. Video này của anh chàng đã thu hút 
hơn 13 triệu lượt xem.

Đặc biệt, tôm hùm Mỹ có thể phát triển cực 
lớn và được tìm thấy ở Tây Bắc Đại Tây Dương từ 
Labrador đến Cape Hatteras. Chúng đặc biệt sinh 
sống nhiều ở Maine, và có số lượng phát triển 
mạnh ở các vùng nước ven biển đến New Jersey.

Năm 2020, hơn 43.000 tấn tôm hùm được 
đánh bắt ở Maine, theo Bộ Tài nguyên Biển của 
bang này. Tôm hùm luôn không ngừng lớn lên 
trong suốt vòng đời, nhưng tốc độ phát triển cơ thể 
giảm dần theo tuổi tác, nhưng những con tôm hùm 
già hơn có thể phát triển đến kích thước rất lớn.

Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng 
phản bác tin đồn rằng loài tôm hùm không già đi và 
có thể phát triển đến kích thước đáng kinh ngạc mà 
không chết (tức chúng có thể trường sinh bất tử). 
Tôm hùm Mỹ có thể sống ít nhất 100 năm, tuy 
nhiên giống như các sinh vật khác, chúng cuối 
cùng sẽ chết. Một con tôm hùm sống đến 100 tuổi 
có thể dài tới 1,2m.

Tuổi thọ của tôm hùm phần lớn phụ thuộc 
vào vùng biển chúng sinh sống. Các nhà khoa học 
cho rằng tôm hùm Mỹ sống ở vùng biển lạnh giá 
Đại Tây Dương, quá trình trao đổi chất của chúng 
bị chậm lại, khiến chúng không bị lão hóa nhanh 
chóng. Tôm hùm sống ở các vùng nước ấm hơn, 
chẳng hạn như xung quanh vùng Caribbean, có quá 
trình trao đổi chất nhanh hơn, làm tăng tốc độ quá 
trình lão hóa. ■

Vào nhà xác kiểm tra, nhân 
viên nhà tang lễ được phen “sợ 
xanh mặt” vì thi thể người chết 
đột nhiên sống dậy, sự thật phía 
sau khiến dân tình “nổi đóa”

Chiếc túi đựng thi thể người chết vừa 
mở ra thì người đàn ông bật dậy gây 
khiếp đảm.

Trong cuộc sống, tiếng cười luôn là điều 
cần thiết để mọi thứ trở nên dễ chịu, sảng khoải và 
mọi mệt mỏi, căng thẳng hay áp lực sẽ bị xua tan. 
Người ta có thể cười mọi lúc, mọi nơi, ở bất cứ đâu 
nhưng trong một số bối cảnh, sự trang nghiêm phải 
được đặt lên hàng đầu.

Mới đây, một sự việc xảy ra tại một nhà 
tang lễ ở thành phố London (Anh) đã gây ra tranh 
cãi gay gắt trong dư luận. Dù rằng, tất cả chỉ là một 
trò đùa để mang lại tiếng cười nhưng nhiều người 
lại chẳng thể cười nổi.

Cụ thể, các nhân viên tại nhà tang lễ T 
Cribb & Sons thuộc quận Beckton, phía Đông 
thành phố London, Anh, đã nghĩ ra một trò chơi 
khăm đồng nghiệp cực kỳ oái oăm.

Họ sắp xếp một người nằm vào chiếc túi 
đựng thi thể màu đen rồi đặt một camera ẩn ở gần 
đó. Một người đi báo với đồng nghiệp rằng có 
chiếc túi đựng thi thể không rõ tên tuổi người chết. 
Tất nhiên, đó là việc hệ trọng nên nam đồng nghiệp 
này lập tức tới kiểm tra. Nhưng khi, một người vừa 
kéo khóa, thi thể đột nhiên ngồi bật dậy như thể 
phim kinh dị khiến người đàn ông (không hề có 
chút chuẩn bị tâm lý) bị giật mình, hét toáng lên và 
toan chạy đi. Khi nhận ra đó là đồng nghiệp của 
mình và anh ta đang “cười như được mùa” trên 
chiếc bàn, người đàn ông tỏ ra tức giận quay lại đá 
chân vào chiếc bàn và hét lên “đồ điên”.

Nhưng bất chấp những tiếng cười của 
nhóm nhân viên nhà tang lễ nhiều người không 
nhìn thấy khía cạnh hài hước của video này dù chỉ 
một chút. Họ yêu cầu nhà tang lễ phải có câu trả lời 
thỏa đáng cho trò đùa cợt thiếu thiện cảm này.

Một cư dân tên Andy Baverstock, sống ở 
Barking, Đông London, nói với tờ The Sun: “Trò 
đùa này thật kinh khủng. Họ đang cười đùa trong 
khi có một chiếc túi đựng cơ thể khác xuất hiện trên 
camera. Chiếc túi kia chắc chắn chứa thi thể người 
chết - một người thân yêu đã khuất của ai đó. Làm 
sao họ có thể coi nhà xác như một sân chơi vậy? 
Điều này là hoàn toàn tục tĩu và không thể tha thứ 
được”.

Cư dân mạng thì chia làm nhiều luồng ý 
kiến trái chiều. Người thì cho rằng nó là hành động 
thiếu tôn trọng người đã khuất trong khi những 
người khác cho rằng đó là “sự hài hước thuần túy 
của người Anh”.

John Harris, một trong những người quản 
lý tại nhà tang lễ T Cribbs and Sons, đã xem đoạn 
video và xác nhận rằng ông đã đình chỉ một số nhân 
viên.

Ông Harris, cháu trai của ông Thomas 
Cribb, người sáng lập công ty tổ chức tang lễ này, 
nói với The Sun: “Điều này thật kinh khủng. Một 
nhân viên đã bị đình chỉ và chúng tôi đang tiến 
hành điều tra để xác định chuyện gì đã xảy ra. Tôi 
nghĩ sẽ có thêm vài người khác bị đình chỉ. Mọi 
người nghĩ điều này thật buồn cười - không phải 
vậy. Đây là điều mà chúng tôi không thể che 
giấu”.■

Vườn quốc gia Bandipur, 
Karnataka, Ấn Độ

Trải dài qua các thung lũng tươi tốt 
của sông Kabini và Moyar, Vườn 
quốc gia Bandipur là nơi trú ẩn của 

khoảng 109 con hổ. Tự hào là một trong những nơi 
có mật độ hổ cao nhất trên một mét vuông, 
Bandipur cung cấp cho các nhiếp ảnh gia động vật 
hoang dã vô số lựa chọn khác, từ voi Ấn Độ và gấu 
lười đến hơn 200 loài chim. ■ 
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CUOÁI TUAÀN

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Video hút 13 triệu view 
quay cận cảnh con tôm hùm 
“hiếm có khó tìm” trên thế giới, 
hành động sau đó của chàng 
ngư dân khiến ai cũng vỗ tay ào 
ào

Jacob cho biết chỉ riêng 2 cái càng 
“khủng” của con tôm hùm này cũng 
phải nặng ít nhất 1.8-2.2kg.

Vào đầu tháng 7/2021, một ngư dân tên 
Jacob Knowles, người chuyên đánh bắt hải sản ở 
bang Maine, khu vực New England, phía Bắc nước 
Mỹ, đã “gây bão” mạng xã hội TikTok khi đăng tải 
một đoạn video về một con tôm hùm “hiếm có khó 
tìm”.

Bằng chứng là đoạn video đã thu hút tới 
hơn 13 triệu lượt xem, hơn 1,4 triệu lượt thích và 
15.400 lượt bình luận.

Nói là hiếm bởi theo kinh nghiệm đi biển 
nhiều năm của Jacob, con vật này có tuổi đời lên tới 
hơn 100 tuổi, tương đương với thời gian của một 
người sống rất thọ. 

Jacob hào hứng nói trong video, 2 tay nâng 
con vật khổng lồ lên trước máy ảnh: “Mọi người 
luôn hỏi con tôm hùm lớn nhất mà tôi bắt được là 
con nào. Thực sự thì tôi không trả lời chính xác 
được đâu vì tôi không có cách nào để cân chúng 
trên thuyền... Nhưng tôi tin con tôm hùm này là con 
to nhất tôi từng thấy. Tôi thực sự không biết nó 
nặng bao nhiêu. Nó phải nặng gần 5kg và có lẽ đã 
ngót nghét 100 tuổi”.

Jacob cho biết chỉ riêng 2 cái càng “khủng” 
của con tôm hùm này cũng phải nặng ít nhất 1.8-
2.2kg. Để mọi người hình dung được, Jacob cầm 
trên tay con tôm hùm nặng 0.5kg mà anh đã bắt 
được trước đó. Loài giáp xác khổng lồ trông có 
kích thước lớn hơn gấp nhiều lần so với tôm hùm 
nhỏ.

Jacob cũng cầm một cái lon để so sánh, 
càng của con vật còn to hơn cái lon ấy, trong khi 
thân mình của nó có vẻ to gấp vài lần.

“Thật buồn cười khi nghĩ rằng ông nội và 
ông cố của tôi, hoặc rất có thể cha tôi đã bắt được 
con tôm hùm này trước đây rồi thả nó về biển”, 
Jacob nói trong video. “Chúng tôi sẽ để nó về với 

thiên nhiên”.
Anh chàng ngư dân sau đó thả con vật 

khổng lồ trở lại biển. Hành động này của anh chàng 
được rất nhiều cư dân mạng khen ngợi.

Trên TikTok, Jacob đăng video về cuộc 
sống của mình khi là một ngư dân đánh bắt tôm 
hùm ở Maine. Video này của anh chàng đã thu hút 
hơn 13 triệu lượt xem.

Đặc biệt, tôm hùm Mỹ có thể phát triển cực 
lớn và được tìm thấy ở Tây Bắc Đại Tây Dương từ 
Labrador đến Cape Hatteras. Chúng đặc biệt sinh 
sống nhiều ở Maine, và có số lượng phát triển 
mạnh ở các vùng nước ven biển đến New Jersey.

Năm 2020, hơn 43.000 tấn tôm hùm được 
đánh bắt ở Maine, theo Bộ Tài nguyên Biển của 
bang này. Tôm hùm luôn không ngừng lớn lên 
trong suốt vòng đời, nhưng tốc độ phát triển cơ thể 
giảm dần theo tuổi tác, nhưng những con tôm hùm 
già hơn có thể phát triển đến kích thước rất lớn.

Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng 
phản bác tin đồn rằng loài tôm hùm không già đi và 
có thể phát triển đến kích thước đáng kinh ngạc mà 
không chết (tức chúng có thể trường sinh bất tử). 
Tôm hùm Mỹ có thể sống ít nhất 100 năm, tuy 
nhiên giống như các sinh vật khác, chúng cuối 
cùng sẽ chết. Một con tôm hùm sống đến 100 tuổi 
có thể dài tới 1,2m.

Tuổi thọ của tôm hùm phần lớn phụ thuộc 
vào vùng biển chúng sinh sống. Các nhà khoa học 
cho rằng tôm hùm Mỹ sống ở vùng biển lạnh giá 
Đại Tây Dương, quá trình trao đổi chất của chúng 
bị chậm lại, khiến chúng không bị lão hóa nhanh 
chóng. Tôm hùm sống ở các vùng nước ấm hơn, 
chẳng hạn như xung quanh vùng Caribbean, có quá 
trình trao đổi chất nhanh hơn, làm tăng tốc độ quá 
trình lão hóa. ■

Vào nhà xác kiểm tra, nhân 
viên nhà tang lễ được phen “sợ 
xanh mặt” vì thi thể người chết 
đột nhiên sống dậy, sự thật phía 
sau khiến dân tình “nổi đóa”

Chiếc túi đựng thi thể người chết vừa 
mở ra thì người đàn ông bật dậy gây 
khiếp đảm.

Trong cuộc sống, tiếng cười luôn là điều 
cần thiết để mọi thứ trở nên dễ chịu, sảng khoải và 
mọi mệt mỏi, căng thẳng hay áp lực sẽ bị xua tan. 
Người ta có thể cười mọi lúc, mọi nơi, ở bất cứ đâu 
nhưng trong một số bối cảnh, sự trang nghiêm phải 
được đặt lên hàng đầu.

Mới đây, một sự việc xảy ra tại một nhà 
tang lễ ở thành phố London (Anh) đã gây ra tranh 
cãi gay gắt trong dư luận. Dù rằng, tất cả chỉ là một 
trò đùa để mang lại tiếng cười nhưng nhiều người 
lại chẳng thể cười nổi.

Cụ thể, các nhân viên tại nhà tang lễ T 
Cribb & Sons thuộc quận Beckton, phía Đông 
thành phố London, Anh, đã nghĩ ra một trò chơi 
khăm đồng nghiệp cực kỳ oái oăm.

Họ sắp xếp một người nằm vào chiếc túi 
đựng thi thể màu đen rồi đặt một camera ẩn ở gần 
đó. Một người đi báo với đồng nghiệp rằng có 
chiếc túi đựng thi thể không rõ tên tuổi người chết. 
Tất nhiên, đó là việc hệ trọng nên nam đồng nghiệp 
này lập tức tới kiểm tra. Nhưng khi, một người vừa 
kéo khóa, thi thể đột nhiên ngồi bật dậy như thể 
phim kinh dị khiến người đàn ông (không hề có 
chút chuẩn bị tâm lý) bị giật mình, hét toáng lên và 
toan chạy đi. Khi nhận ra đó là đồng nghiệp của 
mình và anh ta đang “cười như được mùa” trên 
chiếc bàn, người đàn ông tỏ ra tức giận quay lại đá 
chân vào chiếc bàn và hét lên “đồ điên”.

Nhưng bất chấp những tiếng cười của 
nhóm nhân viên nhà tang lễ nhiều người không 
nhìn thấy khía cạnh hài hước của video này dù chỉ 
một chút. Họ yêu cầu nhà tang lễ phải có câu trả lời 
thỏa đáng cho trò đùa cợt thiếu thiện cảm này.

Một cư dân tên Andy Baverstock, sống ở 
Barking, Đông London, nói với tờ The Sun: “Trò 
đùa này thật kinh khủng. Họ đang cười đùa trong 
khi có một chiếc túi đựng cơ thể khác xuất hiện trên 
camera. Chiếc túi kia chắc chắn chứa thi thể người 
chết - một người thân yêu đã khuất của ai đó. Làm 
sao họ có thể coi nhà xác như một sân chơi vậy? 
Điều này là hoàn toàn tục tĩu và không thể tha thứ 
được”.

Cư dân mạng thì chia làm nhiều luồng ý 
kiến trái chiều. Người thì cho rằng nó là hành động 
thiếu tôn trọng người đã khuất trong khi những 
người khác cho rằng đó là “sự hài hước thuần túy 
của người Anh”.

John Harris, một trong những người quản 
lý tại nhà tang lễ T Cribbs and Sons, đã xem đoạn 
video và xác nhận rằng ông đã đình chỉ một số nhân 
viên.

Ông Harris, cháu trai của ông Thomas 
Cribb, người sáng lập công ty tổ chức tang lễ này, 
nói với The Sun: “Điều này thật kinh khủng. Một 
nhân viên đã bị đình chỉ và chúng tôi đang tiến 
hành điều tra để xác định chuyện gì đã xảy ra. Tôi 
nghĩ sẽ có thêm vài người khác bị đình chỉ. Mọi 
người nghĩ điều này thật buồn cười - không phải 
vậy. Đây là điều mà chúng tôi không thể che 
giấu”.■

Vườn quốc gia Bandipur, 
Karnataka, Ấn Độ

Trải dài qua các thung lũng tươi tốt 
của sông Kabini và Moyar, Vườn 
quốc gia Bandipur là nơi trú ẩn của 

khoảng 109 con hổ. Tự hào là một trong những nơi 
có mật độ hổ cao nhất trên một mét vuông, 
Bandipur cung cấp cho các nhiếp ảnh gia động vật 
hoang dã vô số lựa chọn khác, từ voi Ấn Độ và gấu 
lười đến hơn 200 loài chim. ■ 
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Hứa Khải: Sự nghiệp lao đao, bị 
fan khuyên nên ít đóng phim lại

Nổi tiếng với vai diễn Phú Sát Phó Hằng 
trong bộ phim truyền hình đình đám Diên 
Hi Công Lược, Hứa Khải từ một cái tên vô 

danh vụt sáng thành nam thần được đông đảo khán 
giả yêu mến. Tuy nhiên, có lẽ ánh hào quang sớm 
đến thì cũng chóng tàn. Nếu chúng ta đã chứng 
kiến một Ngô Cẩn Ngôn tuột dốc vài năm qua, thì 
“Hot boy Tử Cấm Thành” ngày nào cũng chẳng 
khá khẩm hơn khi chẳng còn sức hút như xưa, thậm 
chí bị khán giả chân thành khuyên nên ít đóng phim 
lại. 

Một đêm bỗng hóa “Hot boy Tử Cấm Thành”

Bén duyên với ngành nghệ thuật thứ 7 từ năm 
2016, anh góp mặt trong hai dự án phim truyền 
hình đầu tay là Triều Ca và Phượng Tù Hoàng. Dù 
vậy, may mắn chưa thật sự mỉm cười với nam diễn 
viên khi Triều Ca bị hoãn chiếu cho đến tận ngày 
hôm nay; còn đối với Phượng Tù Hoàng, diễn xuất 
của dàn diễn viên trẻ thực lực như Tống Uy Long, 
Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư,... đã hoàn toàn lấn át đất 
diễn vốn ít ỏi của Hứa Khải. 

Vậy mà rất nhanh sau đó, chàng diễn viên đã trở 
thành nam thần “vạn người mê” chỉ sau một đêm. 
Ngay khi vừa công chiếu, Diên Hi Công Lược đã 
gây sốt khắp Châu Á, khiến tên tuổi Hứa Khải lên 
như diều gặp gió.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Phú Sát Phó 
Hằng - một thiếu gia xuất thân danh giá nhưng đầy 
hoài bão, lại đem lòng yêu một tiểu nha đầu trong 
cấm cung. Sự chung thủy, dịu dàng của Phó Hằng 
với Anh Lạc (do Ngô Cẩn Ngôn đóng) đã đem về 
cho Hứa Khải lượng fan hùng hậu. Anh thậm chí 
được mệnh danh là “soái ca thị vệ” độc nhất vô nhị 
của màn ảnh Trung Hoa. 

“Chiếc áo cũ” có còn mang đến hào quang?

Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong giới giải 
trí, nam diễn viên quyết định trung thành với thế 
mạnh cổ trang thay vì bước ra khỏi vùng an toàn. 
Thế nhưng, điểm qua hết thảy loạt phim mới, Hứa 
Khải vẫn chưa có một vai diễn nào gây ấn tượng 
như chàng Phú Sát Phó Hằng.

Đầu tiên là vai Vương Lục trong Trước Có Ngọn 

Núi Linh Kiếm. Khai thác yếu tố võ thuật, tiên hiệp 
- vốn là thế mạnh của điện ảnh Trung Quốc, song 
bộ phim lại không gây được tiếng vang. Thậm chí, 
vai diễn của Hứa Khải bị chỉ trích là vẫn mang 
“màu” của Phú Sát Phó Hằng.

Tiếp tục với hai vai nam chính trong Thiên Cổ 
Quyết Trần, nam diễn viên lại nhận về “gạch đá” 
cho diễn xuất của mình. Dù được đầu tư rất khủng, 
nhưng dự án này lại bị chê bai đủ đường trên các 
phương tiện truyền thông. Bên cạnh thất vọng về 
Châu Đông Vũ - người được mệnh danh là “tam 
kim ảnh hậu” trong phim, ngoại hình và diễn xuất 
“sượng trân” của Hứa Khải cũng bị chỉ trích. 

Được biết, trong phim, anh chàng vào vai Bạch 
Quyết - một nhân vật có tính cách lạnh lùng và 
quyết đoán. Song, Hứa Khải lại diễn thành mặt đơ, 
biểu cảm mọi cảnh như một và ánh mắt thì đờ đẫn. 
Anh và Châu Đông Vũ cũng không tạo cảm giác ăn 
ý hay xứng đôi trên màn ảnh, phá hỏng cảm xúc 
của khán giả khi theo dõi bộ phim. 

Có lẽ vai cổ trang thành công nhất của Hứa Khải 
hậu Diên Hi Công Lược là Lệ Trần Lan trong 
Chiêu Diêu. Thay đổi với vai nửa chính nửa tà, sự 
nỗ lực của nam diễn viên cũng ghi được dấu ấn với 
khán giả. Dù vậy, anh lại tiếp tục bị lu mờ bởi cái 
tên của bạn diễn Bạch Lộc.

Khán giả kêu gọi Hứa Khải ngừng đóng phim 
lại

Mong muốn bứt phá ra khỏi cái bóng Phó Hằng 
ngày nào, gần đây Hứa Khải liên tục nhận nhiều vai 
diễn lấy bối cảnh hiện đại. Thế nhưng có vẻ duyên 
nghề của chàng diễn viên đã dùng hết cho vai diễn 
thị vệ, trớ trêu khi anh chọn phải kịch bản phim nào 
thì phim đó ngay lập tức nhận về “cơn mưa” chỉ 
trích.

Ngay trước khi Em Đẹp Nhất Là Khi Mỉm Cười lên 
sóng, khán giả đã kêu gọi tẩy chay phim vì dính 
phải loạt phốt. Lúc thì vì kịch bản phim thiếu tính 
logic, thiếu kiến thức về thể thao điện tử; lúc thì vì 
diễn xuất đơ cứng, một màu của bạn diễn Trình 
Tiêu. Thậm chí, bộ phim còn “chiến thắng” giải 
Cây Chổi Vàng 2021 (giải Mâm Xôi Vàng phiên 
bản Trung Quốc), xứng danh là bộ phim tệ nhất 
2021.  

Mới đây, anh lại tiếp tục tham gia Định Luật Tình 
Yêu 80/20 cùng đàn chị Dương Mịch. Chưa kịp 
công chiếu, bộ phim đã khiến khán giả lắc đầu ngao 
ngán. Cư dân mạng thất vọng với chủ đề “cưới 
trước yêu sau” của phim quá cũ, không có gì bứt 
phá. Nhiều khán giả còn chỉ trích Hứa Khải rằng 
nếu đã không biết chọn kịch bản thì đừng đóng quá 
nhiều phim.

Có thể nói, Hứa Khải là một trong những diễn viên 
trẻ triển vọng với sự nỗ lực không ngừng, nhưng 
câu hỏi lớn nhất ở đây là: liệu rằng anh có thể chiến 
thắng bản thân mình và ghi dấu với khán giả trong 
một hình tượng mới? Hãy cùng tiếp tục dõi theo để 
xem chặng đường tiếp theo của anh sẽ có biến 

chuyển như thế nào nhé!

                                                       Nguyễn Hương

Lee Min Ho đẹp trai ngút ngàn, 
liệu có thoát kiếp 'diễn đơ' trong 
bom tấn Apple TV+ 'Pachinko'? 

Mới đây, bom tấn truyền hình Hàn Quốc 
mới do Apple TV+ sản xuất Pachinko 
đã phát hành những bức ảnh tĩnh đầu 

tiên mang đến cái nhìn cho khán giả về hành trình 
phiêu lưu của Lee Min Ho và dàn sao nổi tiếng.

Pachinko là một dự án toàn cầu do Apple TV+ sản 
xuất và được phát hành với ba ngôn ngữ Anh, Hàn, 
Nhật. Bộ phim có sự tham gia của những ngôi sao 
hàng đầu thế giới như Lee Min Ho, Kim Min Ha, 
Anna Sawai, Minami Kaho, Jimmi Simpson…

Được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 
của nhà văn Min Jin Lee, Pachinko bắt đầu với câu 
chuyện tình yêu bị ngăn cấm và sau đó là một biên 
niên sử về chiến tranh và hoà bình, tình yêu và sự 
chia ly, chiến thắng và sự phán xét trải dài trên ba 
quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Bộ phim 
dự kiến sẽ kéo dài tám tập và được phát sóng trên 
nền tảng Apple+.

Trong bức ảnh tĩnh được tiết lộ đầu tiên, Koh 
Hansu (Lee Min Ho) nhìn Sunja (Kim Min Ha) 
một cách trìu mến trong khi những giọt nước mắt 
của cô đang lăn dài trên má.

Bức ảnh thứ hai tiết lộ tạo hình của nữ diễn viên 
gạo cội Yoon Yuh Jung khi hóa thân thành Sunja ở 
độ tuổi “thất thập cổ lai hy”. Trong bức ảnh, nữ 
diễn viên mặc áo len màu xanh và chăm chú nhìn 
một thứ gì đó. Gương mặt khắc khổ cùng những 
biểu cảm cho thấy nhân vật này dường như đã trải 
qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống.

Bức ảnh tiếp theo là cảnh Koh Hansu (Lee Min Ho) 
xuất hiện trong bộ trang phục xa hoa cùng chiếc mũ 
chóp, xa xa là đoàn người đang xếp hàng. Bức ảnh 
cho thấy sự đối lập khi nhân vật của Lee Min Ho 
sang trọng đến cực độ trong khi xung quanh toàn 
những người lam lũ. Nam diễn viên cũng khiến 
người hâm mộ “choáng ngợp” với vẻ điển trai 
trong tạo hình sang chảnh này.

Soo Hugh, nhà sản xuất đồng thời là biên kịch của 
phim tiết lộ: “Pachinko là dự án làm thay đổi con 
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Hứa Khải: Sự nghiệp lao đao, bị 
fan khuyên nên ít đóng phim lại

Nổi tiếng với vai diễn Phú Sát Phó Hằng 
trong bộ phim truyền hình đình đám Diên 
Hi Công Lược, Hứa Khải từ một cái tên vô 

danh vụt sáng thành nam thần được đông đảo khán 
giả yêu mến. Tuy nhiên, có lẽ ánh hào quang sớm 
đến thì cũng chóng tàn. Nếu chúng ta đã chứng 
kiến một Ngô Cẩn Ngôn tuột dốc vài năm qua, thì 
“Hot boy Tử Cấm Thành” ngày nào cũng chẳng 
khá khẩm hơn khi chẳng còn sức hút như xưa, thậm 
chí bị khán giả chân thành khuyên nên ít đóng phim 
lại. 

Một đêm bỗng hóa “Hot boy Tử Cấm Thành”

Bén duyên với ngành nghệ thuật thứ 7 từ năm 
2016, anh góp mặt trong hai dự án phim truyền 
hình đầu tay là Triều Ca và Phượng Tù Hoàng. Dù 
vậy, may mắn chưa thật sự mỉm cười với nam diễn 
viên khi Triều Ca bị hoãn chiếu cho đến tận ngày 
hôm nay; còn đối với Phượng Tù Hoàng, diễn xuất 
của dàn diễn viên trẻ thực lực như Tống Uy Long, 
Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư,... đã hoàn toàn lấn át đất 
diễn vốn ít ỏi của Hứa Khải. 

Vậy mà rất nhanh sau đó, chàng diễn viên đã trở 
thành nam thần “vạn người mê” chỉ sau một đêm. 
Ngay khi vừa công chiếu, Diên Hi Công Lược đã 
gây sốt khắp Châu Á, khiến tên tuổi Hứa Khải lên 
như diều gặp gió.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Phú Sát Phó 
Hằng - một thiếu gia xuất thân danh giá nhưng đầy 
hoài bão, lại đem lòng yêu một tiểu nha đầu trong 
cấm cung. Sự chung thủy, dịu dàng của Phó Hằng 
với Anh Lạc (do Ngô Cẩn Ngôn đóng) đã đem về 
cho Hứa Khải lượng fan hùng hậu. Anh thậm chí 
được mệnh danh là “soái ca thị vệ” độc nhất vô nhị 
của màn ảnh Trung Hoa. 

“Chiếc áo cũ” có còn mang đến hào quang?

Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong giới giải 
trí, nam diễn viên quyết định trung thành với thế 
mạnh cổ trang thay vì bước ra khỏi vùng an toàn. 
Thế nhưng, điểm qua hết thảy loạt phim mới, Hứa 
Khải vẫn chưa có một vai diễn nào gây ấn tượng 
như chàng Phú Sát Phó Hằng.

Đầu tiên là vai Vương Lục trong Trước Có Ngọn 

Núi Linh Kiếm. Khai thác yếu tố võ thuật, tiên hiệp 
- vốn là thế mạnh của điện ảnh Trung Quốc, song 
bộ phim lại không gây được tiếng vang. Thậm chí, 
vai diễn của Hứa Khải bị chỉ trích là vẫn mang 
“màu” của Phú Sát Phó Hằng.

Tiếp tục với hai vai nam chính trong Thiên Cổ 
Quyết Trần, nam diễn viên lại nhận về “gạch đá” 
cho diễn xuất của mình. Dù được đầu tư rất khủng, 
nhưng dự án này lại bị chê bai đủ đường trên các 
phương tiện truyền thông. Bên cạnh thất vọng về 
Châu Đông Vũ - người được mệnh danh là “tam 
kim ảnh hậu” trong phim, ngoại hình và diễn xuất 
“sượng trân” của Hứa Khải cũng bị chỉ trích. 

Được biết, trong phim, anh chàng vào vai Bạch 
Quyết - một nhân vật có tính cách lạnh lùng và 
quyết đoán. Song, Hứa Khải lại diễn thành mặt đơ, 
biểu cảm mọi cảnh như một và ánh mắt thì đờ đẫn. 
Anh và Châu Đông Vũ cũng không tạo cảm giác ăn 
ý hay xứng đôi trên màn ảnh, phá hỏng cảm xúc 
của khán giả khi theo dõi bộ phim. 

Có lẽ vai cổ trang thành công nhất của Hứa Khải 
hậu Diên Hi Công Lược là Lệ Trần Lan trong 
Chiêu Diêu. Thay đổi với vai nửa chính nửa tà, sự 
nỗ lực của nam diễn viên cũng ghi được dấu ấn với 
khán giả. Dù vậy, anh lại tiếp tục bị lu mờ bởi cái 
tên của bạn diễn Bạch Lộc.

Khán giả kêu gọi Hứa Khải ngừng đóng phim 
lại

Mong muốn bứt phá ra khỏi cái bóng Phó Hằng 
ngày nào, gần đây Hứa Khải liên tục nhận nhiều vai 
diễn lấy bối cảnh hiện đại. Thế nhưng có vẻ duyên 
nghề của chàng diễn viên đã dùng hết cho vai diễn 
thị vệ, trớ trêu khi anh chọn phải kịch bản phim nào 
thì phim đó ngay lập tức nhận về “cơn mưa” chỉ 
trích.

Ngay trước khi Em Đẹp Nhất Là Khi Mỉm Cười lên 
sóng, khán giả đã kêu gọi tẩy chay phim vì dính 
phải loạt phốt. Lúc thì vì kịch bản phim thiếu tính 
logic, thiếu kiến thức về thể thao điện tử; lúc thì vì 
diễn xuất đơ cứng, một màu của bạn diễn Trình 
Tiêu. Thậm chí, bộ phim còn “chiến thắng” giải 
Cây Chổi Vàng 2021 (giải Mâm Xôi Vàng phiên 
bản Trung Quốc), xứng danh là bộ phim tệ nhất 
2021.  

Mới đây, anh lại tiếp tục tham gia Định Luật Tình 
Yêu 80/20 cùng đàn chị Dương Mịch. Chưa kịp 
công chiếu, bộ phim đã khiến khán giả lắc đầu ngao 
ngán. Cư dân mạng thất vọng với chủ đề “cưới 
trước yêu sau” của phim quá cũ, không có gì bứt 
phá. Nhiều khán giả còn chỉ trích Hứa Khải rằng 
nếu đã không biết chọn kịch bản thì đừng đóng quá 
nhiều phim.

Có thể nói, Hứa Khải là một trong những diễn viên 
trẻ triển vọng với sự nỗ lực không ngừng, nhưng 
câu hỏi lớn nhất ở đây là: liệu rằng anh có thể chiến 
thắng bản thân mình và ghi dấu với khán giả trong 
một hình tượng mới? Hãy cùng tiếp tục dõi theo để 
xem chặng đường tiếp theo của anh sẽ có biến 

chuyển như thế nào nhé!

                                                       Nguyễn Hương

Lee Min Ho đẹp trai ngút ngàn, 
liệu có thoát kiếp 'diễn đơ' trong 
bom tấn Apple TV+ 'Pachinko'? 

Mới đây, bom tấn truyền hình Hàn Quốc 
mới do Apple TV+ sản xuất Pachinko 
đã phát hành những bức ảnh tĩnh đầu 

tiên mang đến cái nhìn cho khán giả về hành trình 
phiêu lưu của Lee Min Ho và dàn sao nổi tiếng.

Pachinko là một dự án toàn cầu do Apple TV+ sản 
xuất và được phát hành với ba ngôn ngữ Anh, Hàn, 
Nhật. Bộ phim có sự tham gia của những ngôi sao 
hàng đầu thế giới như Lee Min Ho, Kim Min Ha, 
Anna Sawai, Minami Kaho, Jimmi Simpson…

Được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 
của nhà văn Min Jin Lee, Pachinko bắt đầu với câu 
chuyện tình yêu bị ngăn cấm và sau đó là một biên 
niên sử về chiến tranh và hoà bình, tình yêu và sự 
chia ly, chiến thắng và sự phán xét trải dài trên ba 
quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Bộ phim 
dự kiến sẽ kéo dài tám tập và được phát sóng trên 
nền tảng Apple+.

Trong bức ảnh tĩnh được tiết lộ đầu tiên, Koh 
Hansu (Lee Min Ho) nhìn Sunja (Kim Min Ha) 
một cách trìu mến trong khi những giọt nước mắt 
của cô đang lăn dài trên má.

Bức ảnh thứ hai tiết lộ tạo hình của nữ diễn viên 
gạo cội Yoon Yuh Jung khi hóa thân thành Sunja ở 
độ tuổi “thất thập cổ lai hy”. Trong bức ảnh, nữ 
diễn viên mặc áo len màu xanh và chăm chú nhìn 
một thứ gì đó. Gương mặt khắc khổ cùng những 
biểu cảm cho thấy nhân vật này dường như đã trải 
qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống.

Bức ảnh tiếp theo là cảnh Koh Hansu (Lee Min Ho) 
xuất hiện trong bộ trang phục xa hoa cùng chiếc mũ 
chóp, xa xa là đoàn người đang xếp hàng. Bức ảnh 
cho thấy sự đối lập khi nhân vật của Lee Min Ho 
sang trọng đến cực độ trong khi xung quanh toàn 
những người lam lũ. Nam diễn viên cũng khiến 
người hâm mộ “choáng ngợp” với vẻ điển trai 
trong tạo hình sang chảnh này.

Soo Hugh, nhà sản xuất đồng thời là biên kịch của 
phim tiết lộ: “Pachinko là dự án làm thay đổi con 
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người tôi. Đây là một câu chuyện để tưởng nhớ tổ 
tiên của tôi và cũng là một câu chuyện dành riêng 
cho tất cả những “người tiên phong” tồn tại trong 
lịch sử gia đình chúng ta. Thật vinh dự khi được 
hiện thực hóa dự án này với các diễn viên và nhân 
viên tận tâm và tài năng”.

Tập đầu tiên của Pachinko dự kiến lên sóng ngày 
25/3 trên nền tảng Apple TV+.

                                                                    An Chi

Sai lầm của Cảnh Điềm

Tái xuất trong “Thành phố ánh sáng”, Cảnh 
Điềm nhận nhiều lời chê về diễn xuất một 
màu, không đổi mới hình ảnh.

Sau thành công ngoài mong đợi của Tư Đằng lên 
sóng năm 2021, Cảnh Điềm có bước chuyển lớn 
trong sự nghiệp. Cô lấy lại sự yêu thích từ khán giả, 
thoát mác “bình hoa di động” và vực dậy tên tuổi 
trên thị trường phim ảnh sau thời gian dài bị nhà 
sản xuất ghẻ lạnh.

Theo Sina, tưởng như Tư Đằng sẽ là bệ phóng tốt 
giúp Cảnh Điềm có sự thăng hoa khi lấn sân sang 
mảng truyền hình, nhưng màn tái xuất mới đây của 
người đẹp gây thất vọng. Hiện, vai diễn Phùng Thế 
Chân ở Thành phố ánh sáng của Cảnh Điềm bị chê 
một màu, kém hơn so với thời đóng Tư Đằng.

Không có lần ăn may thứ hai cho Cảnh Điềm

Theo nhận định của Sina, diễn viên muốn được chú 
ý cần phải có vai diễn để đời. Năm ngoái, Cảnh 
Điềm có vai diễn gây ấn tượng, được khán giả yêu 
thích là Tư Đằng. Màn thể hiện tốt đưa nhân vật của 
cô trở thành một trong 10 vai diễn được yêu thích 
nhất năm 2021, theo Tencent.

Việc tìm được vai diễn phù hợp đã khó, làm thế nào 
để duy trì sức hút sau thành công đó lại càng khó 
hơn. Và hậu Tư Đằng, Cảnh Điềm nếm trái đắng 
chỉ vì không bước ra vùng an toàn, chọn kịch bản 
thiếu bứt phá.

“Thành công của Tư Đằng sẽ là thước đo cho các 
vai diễn sau này của người đẹp sinh năm 1988, 
đồng thời cũng là cái bóng cần Cảnh Điềm vượt 
qua”, Sina bình luận.

Theo Sina, nhân vật Phùng Thế Chân trong Thành 

phố ánh sáng là phiên bản nâng cấp từ Tư Đằng của 
Cảnh Điềm. Đây cũng là dự án cô nhận quay cùng 
Hứa Ngụy Châu ngay sau khi hoàn thành tác phẩm 
Tư Đằng.

Vai diễn rập khuôn hình ảnh “mỹ nhân thời Dân 
quốc” kèm chuyện phim có phần lỗi thời là tiểu thư 
trả thù cho gia tộc, vô tình làm lộ rõ lối diễn đơn 
giản của Cảnh Điềm.

Theo QQ, vai Tư Đằng của Cảnh Điềm được giới 
chuyên môn đánh giá thành công bởi sự tương 
đồng về ngoại hình, khí chất của Cảnh Điềm với 
nhân vật, kịch bản phim có nhiều nét chấm phá. 
Yêu nữ Tư Đằng được miêu tả là người xinh đẹp, 
lạnh lùng, cao ngạo không thể với tới.

Ở tác phẩm Tư Đằng, nữ diễn viên được khen diễn 
tự nhiên như không diễn. Trong loạt dự án thất bại, 
xuất hiện như nhân vật chỉ mang tính làm nền trước 
đây, Tư Đằng trở thành điểm sáng trong sự nghiệp 
của “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh”.

Tuy nhiên, sang đến Thành phố ánh sáng, hình ảnh 
người đẹp thời Dân quốc của Cảnh Điềm không 
còn sự mới mẻ. Nhân vật Phùng Thế Chân được 
miêu tả là cô gái bản lĩnh, lạnh lùng, hành xử cẩn 
trọng ẩn sau vẻ ngoài nho nhã, dịu dàng để tìm ra 
hung thủ phóng hỏa báo thù cho gia đình.

Thế nhưng, hóa thân vào nhân vật có tâm lý phức 
tạp và trưởng thành sớm trong tính cách, Cảnh 
Điềm thể hiện không tốt. Cô quay về thời “một 
màu, đơ cứng” trong mọi tình huống, không hề có 
sự nhập tâm với nhân vật.

QQ nhận xét năng lực và kinh nghiệm hạn chế 
khiến Cảnh Điềm đuối sức khi thủ diễn một nhân 
vật trong tác phẩm hiện thực. Bên cạnh đó, cô và 
Hứa Ngụy Châu cũng không có sự tương tác ăn ý, 
tạo cảm giác cặp đôi trên màn ảnh.

Sự một màu của “mỹ nữ Bắc Kinh”

Theo Sina, Cảnh Điềm đang rơi vào lối mòn hình 
tượng trên màn ảnh. Sự thiếu biến hóa trong cách 
chọn vai khiến nữ nghệ sĩ từng nhận thất bại đau 
đớn ở mảng điện ảnh. Cô hiện có dấu hiệu giẫm vào 
vết xe đổ cũ khi chuyển hướng sang lĩnh vực truyền 
hình.

Sau 13 năm đóng phim, Cảnh Điềm vẫn bị liệt vào 
nhóm những ngôi sao diễn dở của màn ảnh dù góp 
mặt trong không ít dự án lớn như Câu chuyện cảnh 
sát 2013, Chiến quốc, Trường thành, Pacific Rim: 
Uprising, Kong: Skull Island. Trong nhiều năm, cô 
bị chê đóng thiếu cảm xúc, và chỉ nhận đúng dạng 
vai nữ anh hùng giải cứu thế giới.

Hình ảnh người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, thông 
minh, ngoan cố và sẵn sàng chiến đấu vì chính 
nghĩa, bảo vệ lẽ phải theo chân Cảnh Điềm từ lúc 
vào nghề cho đến nay. Tuy nhiên, những vai diễn 
mang tính quảng bá hình ảnh Trung Hoa, xuất hiện 
chớp nhoáng nói trên không giúp ích cho nữ diễn 
viên. Hướng đi này từng trở thành nấm mồ chôn 
vùi tên tuổi của Cảnh Điềm cho đến khi có cú ăn 
may với Tư Đằng.

Chưa nhận ra sai lầm cũ, sang đến mảng truyền 
hình, Cảnh Điềm tiếp tục lặp lại chính mình với Tư 
Đằng và Thành phố ánh sáng. Cô vẫn đi theo công 
thức chọn vai quen thuộc: Đẹp và đề cao tinh thần 
nữ quyền, để rồi không đạt thành tích nổi bật như 
mong đợi. Dù là điện ảnh hay truyền hình, vẫn đòi 
hỏi ở nghệ sĩ nhiều hơn một chữ “đẹp”, chính là sự 
đa dạng và linh hoạt hình ảnh lẫn diễn xuất

Theo QQ, việc chọn hai vai diễn tương đồng về 
hình tượng trong thời gian ngắn, là nước đi sai lầm 
của Cảnh Điềm. Điều này khiến khán giả có sự so 
sánh, đòi hỏi cao hơn về diễn xuất của nghệ sĩ để 
thấy được sự khác biệt giữa hai nhân vật. Nhưng 
Cảnh Điềm không đủ năng lực để làm việc này.

“Thực lực của diễn viên nằm ở khả năng biến hóa, 
nhập vai và khiến nhân vật trở nên sinh động, khác 
biệt trên màn ảnh. Đáng tiếc, Cảnh Điềm chưa làm 
được điều này”, QQ nhận xét.

Việc Thành phố ánh sáng có thành tích kém khiến 
ấn tượng đẹp của công chúng về Cảnh Điềm giảm 
sút, lần nữa bị khán giả hoài nghi năng lực. Sau sự 
bùng nổ của nữ diễn viên trong Tư Đằng họ chờ đợi 
màn lột xác đến từ người đẹp 34 tuổi, nhưng đổi lại 
chỉ là sự thất vọng.

Theo Sina, nếu Cảnh Điềm không sớm rời khỏi 
vùng an toàn, chọn kiểu vai khác đi, gai góc hơn, 
thử sức với kịch bản khác lạ, cô sẽ lại rơi vào trạng 
thái “thất sủng”, không có cơ hội khẳng định mình 
như trước.

                                                       Nguyễn Hương

Ba lý do nhất định phải xem 
'Twenty Five, Twenty One' của 
Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri: 
Dàn diễn viên hoàn hảo và 
những nét quyến rũ đa dạng 

Vừa lên sóng tập đầu tiên nhưng Twenty 
Five, Twenty One đã nhận được vô số 
phản ứng tích cực từ phía khán giả.

Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tại Hàn 
Quốc vào năm 1998, Twenty Five, Twenty One kể 
câu chuyện về Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na 
Hee Do (Kim Tae Ri), những người trẻ đã bỏ lỡ 
giấc mơ của mình trong khoảng thời gian khó khăn 
lịch sử, bên cạnh đó là chuyện tình lãng mạn của 
hai người gặp nhau lần đầu khi mới vừa trưởng 
thành và yêu nhau nhiều năm sau đó. 

Tập 1 của bộ phim lên sóng đã nhận về nhiều phản 
ứng tích cực của khán giả với rating 6.4% - một con 
số vô cùng khả quan với bộ phim được chiếu trên 
đài cáp. 

Sau đây là ba lý do chính giúp Twenty Five, 
Twenty One thu hút sự chú ý của khán giả và trở 
thành một trong những phim đáng xem nhất thời 
điểm hiện tại.

Dàn diễn viên hoàn hảo mang đến cảm giác 

“tuổi trẻ”

Dàn diễn viên của Twenty Five, Twenty One đã sẵn 
sàng làm trái tim người hâm mộ xao xuyến với toàn 
những ngôi sao mang đậm cảm giác thanh xuân. 
Kim Tae Ri - “nàng thơ” của màn ảnh Hàn sẽ xuất 
hiện trong bộ phim với vai trò “không thể thay thế” 
khi vào vai Na Hee Do dũng cảm và đầy nhiệt 
huyết. 

Nam diễn viên Nam Joo Hyuk dù không được đánh 
giá quá cao về kỹ năng diễn xuất nhưng lại sở hữu 
ngoại hình trẻ trung và cái duyên may mắn với 
dòng phim thanh xuân vườn trường. Anh được 
khán giả kỳ vọng sẽ có nhiều tiến bộ trong diễn 
xuất khi hoá thân thành nam chính Baek Yi Jin 
trưởng thành và nghiêm túc.

Trên hết, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Bona 
(WJSN), Choi Hyun Wook và Lee Joo Myung, 
những ngôi sao trẻ sẽ thể hiện kỹ năng diễn xuất 
những nét quyến rũ khác nhau của họ. 

Bona đóng vai Go Yu Rim, một vận động viên đấu 
kiếm quốc gia, Choi Hyun Wook đóng vai Moon Ji 
Woong, một 'KOL' vào cuối những năm 1990 với 
mục tiêu trở thành “Thành viên của ngày” trên dịch 
vụ mạng xã hội Cyworld và cuối cùng là Lee Joo 
Myung trong vai lớp trưởng Ji Seung Wan.

Bộ đôi biên kịch và đạo diễn cực ăn ý

Twenty Five, Twenty One được sản xuất bởi biên 
kịch Kwon Do Eun (Search: WWW) và đạo diễn 
Jung Ji Hyun (Mr. Sunshine, The King: Eternal 
Monarch) - những nhà sáng tạo tài năng bậc nhất 
làng phim ảnh Hàn Quốc. 

Trong quá khứ, Kwon Do Eun từng nhận được rất 
nhiều lời khen nhờ lối viết dí dỏm nhưng cũng rất 
tinh tế còn Jung Ji Hyun được biết đến với là một 
đạo diễn cực kỳ xuất sắc. Sự ăn ý của bộ đôi biên 
kịch - đạo diễn được thể hiện rõ nét nhất qua những 
thước phim tuyệt đẹp được ghi lại trong teaser và 
tập một của bộ phim.

Rất nhiều những nét quyến rũ đa dạng

Những nét quyến rũ đa dạng của thanh niên Hàn 
Quốc năm 1998 hứa hẹn sẽ được thể hiện hết trong 
bộ phim Twenty Five, Twenty One. Chủ đề chính 
của phim là môn thể thao đấu kiếm và chắc chắn sẽ 
có rất nhiều pha hành động sôi nổi khiến người 
xem mãn nhãn. 

Bộ phim cũng sẽ gợi lại cho thế hệ cũ những ký ức 

về một thời đam mê, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. 
Những khán giả sống trong thế hệ MZ (một thuật 
ngữ tiếng Hàn đề cập đến thế hệ millennials và thế 
hệ Z) hoàn toàn có thể suy ngẫm và quên đi những 
khó khăn của thực tế khi đắm mình trong cốt truyện 
hấp dẫn của bộ phim.

Một điểm hấp dẫn khác của Twenty Five, Twenty 
One là việc bộ phim này nhắc đến nỗi đau của sự 
trưởng thành. Các nhân vật sẽ trải qua những khó 
khăn, thất bại và vượt qua chúng bằng lòng dũng 
cảm khi bước vào cuộc chiến theo đuổi đam mê của 
mình.

Nhận xét về bộ phim, các nhà sản xuất cho biết: 
“Chúng tôi hy vọng Twenty Five, Twenty One sẽ là 
một bộ phim cổ vũ, động viên những người trẻ 
đang nỗ lực hết mình và an ủi những người đã đi 
qua tuổi trẻ. Hãy cùng chờ đón những diễn biến thú 
vị của bộ phim”.

Twenty Five, Twenty One sẽ được phát sóng vào 
mỗi tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN 
và nền tảng trực tuyến Netflix.

                                                                    An Chi

Xót xa “Nữ hoàng vai phụ” TVB 
nhận thù lao 3 triệu sau 30 năm 
làm nghề

Cuối năm 2021, thông tin nữ diễn viên Chu 
Mễ Mễ rời bỏ TVB và trở về Singapore đã 
khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. 

Sau gần 30 năm theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7, nữ 
diễn viên chia tay khán giả chỉ vì lý do khiến ai ai 
cũng phẫn nộ, khi hãng TVB thời nay trả lương 
quá thấp cho các diễn viên. Chưa hết, thù lao tham 
gia các chương trình truyền hình cũng không thể 
níu giữ người tài trong làng phim đình đám của 
Hong Kong. 

Chu Mễ Mễ tên thật là Chu Nguyệt Mỹ sinh năm 
1954 tại Malaysia, bà bắt đầu bước chân vào làng 
giải trí với vai trò là một ca sĩ nhưng lại được khán 
giả biết đến nhiều hơn nhờ sự nghiệp diễn xuất qua 
các bộ phim truyền hình đình đám. 

Năm 1979, nữ ca sĩ lúc bấy giờ đã có một quyết 
định táo bạo khi chuyển từ thị trường giải trí 
Singapore sang thị trường giải trí xứ Cảng Thơm. 
Chu Mễ Mễ bắt kịp xu hướng của làng giải trí Hong 
Kong lúc bấy giờ, nghệ sĩ vừa tham gia ca hát trên 
sân khấu vừa lấn sân sang đóng phim TVB. 

Cũng từ đây, sự nghiệp 30 năm thầm lặng không có 
một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn 
viên bắt đầu. 

Trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật, nữ diễn 
viên sinh năm 1954 dù không tham gia các tuyến 
nhân vật chính nhưng vẫn được công chúng biết 
đến. 

Chu Mễ Mễ có một công thức thành công riêng đó 
chính là thường xuyên xuất hiện trong các vai diễn 

phụ, thậm chí khán giả màn ảnh TVB còn ưu ái đặt 
cho bà một cái tên ấn tượng là “nữ hoàng vai phụ”. 

Nữ diễn viên gây chú ý với các vai diễn bà mẹ 
trong: Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Lực 
Lượng Phản Ứng, Tuý Đả Kim Chi, Cẩm Tú 
Lương Duyên,...

Cuối năm 2021, Chu Mễ Mễ đã khiến khán giả yêu 
mến TVB sốc toàn tập khi tiết lộ mức thù lao mà bà 
nhận ở độ tuổi U70. 

Theo trang QQ đưa tin, nữ diễn viên cho biết bản 
thân trải qua một năm thất nghiệp, không được 
nhận thêm phim mới hay tiền lương cơ bản nào từ 
TVB. 

Trong suốt một năm ròng rã, bà chỉ tham gia một 
chương trình truyền hình duy nhất và nhận được 
mức thù lao 1000 HKD. Chính vì không thể đảm 
bảo đủ mức sống với thù lao ít ỏi, Chu Mễ Mễ đã 
quyết định rời bỏ làng giải trí Hong Kong để trở về 
Singapore.  

Thông thường, các diễn viên phụ trong các bộ 
phim TVB được gọi là “lá xanh”, dù không phải 
người đóng vai trò quan trọng giống như vai thứ 
chính nhưng các “lá xanh” cũng góp phần làm nổi 
bật các nhân vật chính. 

Tuy nhiên, các diễn viên phụ thường chỉ ký hợp 
đồng ngắn hạn với TVB nên không nhận được 
nhiều sự ưu ái, không có lương cố định ngay cả khi 
làm việc cho hãng truyền hình nhiều năm.

Không chỉ có dàn diễn viên phụ bất mãn với mức 
thù lao ít ỏi, trước đó nhiều ngôi sao TVB đình đám 
như: Xa Thi Mạn, Trần Hạo Dân, Mông Gia Tuệ, 
Tuyên Huyên,... đã từ giã sự nghiệp TVB để phát 
triển ở nhiều lĩnh vực khác. 

Ở độ tuổi U70, Chu Mễ Mễ đành ngậm ngùi nói lời 
tạm biệt sự nghiệp diễn xuất TVB của mình, tuy 
nhiên khán giả đều vui mừng vì quyết định sáng 
suốt của bà. 

Dù đã dành hết thanh xuân để theo đuổi đam mê 
nghệ thuật, đến cuối cùng vẫn không có một lần vụt 
sáng. 

Hiện tại, sau khi đã trở về Singapore cùng gia đình, 
Chu Mễ Mễ đang có một cuộc sống sung túc khác 
hẳn với thời gian ở xứ Cảng Thơm. 

                                                                    An Chi
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người tôi. Đây là một câu chuyện để tưởng nhớ tổ 
tiên của tôi và cũng là một câu chuyện dành riêng 
cho tất cả những “người tiên phong” tồn tại trong 
lịch sử gia đình chúng ta. Thật vinh dự khi được 
hiện thực hóa dự án này với các diễn viên và nhân 
viên tận tâm và tài năng”.

Tập đầu tiên của Pachinko dự kiến lên sóng ngày 
25/3 trên nền tảng Apple TV+.

                                                                    An Chi

Sai lầm của Cảnh Điềm

Tái xuất trong “Thành phố ánh sáng”, Cảnh 
Điềm nhận nhiều lời chê về diễn xuất một 
màu, không đổi mới hình ảnh.

Sau thành công ngoài mong đợi của Tư Đằng lên 
sóng năm 2021, Cảnh Điềm có bước chuyển lớn 
trong sự nghiệp. Cô lấy lại sự yêu thích từ khán giả, 
thoát mác “bình hoa di động” và vực dậy tên tuổi 
trên thị trường phim ảnh sau thời gian dài bị nhà 
sản xuất ghẻ lạnh.

Theo Sina, tưởng như Tư Đằng sẽ là bệ phóng tốt 
giúp Cảnh Điềm có sự thăng hoa khi lấn sân sang 
mảng truyền hình, nhưng màn tái xuất mới đây của 
người đẹp gây thất vọng. Hiện, vai diễn Phùng Thế 
Chân ở Thành phố ánh sáng của Cảnh Điềm bị chê 
một màu, kém hơn so với thời đóng Tư Đằng.

Không có lần ăn may thứ hai cho Cảnh Điềm

Theo nhận định của Sina, diễn viên muốn được chú 
ý cần phải có vai diễn để đời. Năm ngoái, Cảnh 
Điềm có vai diễn gây ấn tượng, được khán giả yêu 
thích là Tư Đằng. Màn thể hiện tốt đưa nhân vật của 
cô trở thành một trong 10 vai diễn được yêu thích 
nhất năm 2021, theo Tencent.

Việc tìm được vai diễn phù hợp đã khó, làm thế nào 
để duy trì sức hút sau thành công đó lại càng khó 
hơn. Và hậu Tư Đằng, Cảnh Điềm nếm trái đắng 
chỉ vì không bước ra vùng an toàn, chọn kịch bản 
thiếu bứt phá.

“Thành công của Tư Đằng sẽ là thước đo cho các 
vai diễn sau này của người đẹp sinh năm 1988, 
đồng thời cũng là cái bóng cần Cảnh Điềm vượt 
qua”, Sina bình luận.

Theo Sina, nhân vật Phùng Thế Chân trong Thành 

phố ánh sáng là phiên bản nâng cấp từ Tư Đằng của 
Cảnh Điềm. Đây cũng là dự án cô nhận quay cùng 
Hứa Ngụy Châu ngay sau khi hoàn thành tác phẩm 
Tư Đằng.

Vai diễn rập khuôn hình ảnh “mỹ nhân thời Dân 
quốc” kèm chuyện phim có phần lỗi thời là tiểu thư 
trả thù cho gia tộc, vô tình làm lộ rõ lối diễn đơn 
giản của Cảnh Điềm.

Theo QQ, vai Tư Đằng của Cảnh Điềm được giới 
chuyên môn đánh giá thành công bởi sự tương 
đồng về ngoại hình, khí chất của Cảnh Điềm với 
nhân vật, kịch bản phim có nhiều nét chấm phá. 
Yêu nữ Tư Đằng được miêu tả là người xinh đẹp, 
lạnh lùng, cao ngạo không thể với tới.

Ở tác phẩm Tư Đằng, nữ diễn viên được khen diễn 
tự nhiên như không diễn. Trong loạt dự án thất bại, 
xuất hiện như nhân vật chỉ mang tính làm nền trước 
đây, Tư Đằng trở thành điểm sáng trong sự nghiệp 
của “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh”.

Tuy nhiên, sang đến Thành phố ánh sáng, hình ảnh 
người đẹp thời Dân quốc của Cảnh Điềm không 
còn sự mới mẻ. Nhân vật Phùng Thế Chân được 
miêu tả là cô gái bản lĩnh, lạnh lùng, hành xử cẩn 
trọng ẩn sau vẻ ngoài nho nhã, dịu dàng để tìm ra 
hung thủ phóng hỏa báo thù cho gia đình.

Thế nhưng, hóa thân vào nhân vật có tâm lý phức 
tạp và trưởng thành sớm trong tính cách, Cảnh 
Điềm thể hiện không tốt. Cô quay về thời “một 
màu, đơ cứng” trong mọi tình huống, không hề có 
sự nhập tâm với nhân vật.

QQ nhận xét năng lực và kinh nghiệm hạn chế 
khiến Cảnh Điềm đuối sức khi thủ diễn một nhân 
vật trong tác phẩm hiện thực. Bên cạnh đó, cô và 
Hứa Ngụy Châu cũng không có sự tương tác ăn ý, 
tạo cảm giác cặp đôi trên màn ảnh.

Sự một màu của “mỹ nữ Bắc Kinh”

Theo Sina, Cảnh Điềm đang rơi vào lối mòn hình 
tượng trên màn ảnh. Sự thiếu biến hóa trong cách 
chọn vai khiến nữ nghệ sĩ từng nhận thất bại đau 
đớn ở mảng điện ảnh. Cô hiện có dấu hiệu giẫm vào 
vết xe đổ cũ khi chuyển hướng sang lĩnh vực truyền 
hình.

Sau 13 năm đóng phim, Cảnh Điềm vẫn bị liệt vào 
nhóm những ngôi sao diễn dở của màn ảnh dù góp 
mặt trong không ít dự án lớn như Câu chuyện cảnh 
sát 2013, Chiến quốc, Trường thành, Pacific Rim: 
Uprising, Kong: Skull Island. Trong nhiều năm, cô 
bị chê đóng thiếu cảm xúc, và chỉ nhận đúng dạng 
vai nữ anh hùng giải cứu thế giới.

Hình ảnh người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, thông 
minh, ngoan cố và sẵn sàng chiến đấu vì chính 
nghĩa, bảo vệ lẽ phải theo chân Cảnh Điềm từ lúc 
vào nghề cho đến nay. Tuy nhiên, những vai diễn 
mang tính quảng bá hình ảnh Trung Hoa, xuất hiện 
chớp nhoáng nói trên không giúp ích cho nữ diễn 
viên. Hướng đi này từng trở thành nấm mồ chôn 
vùi tên tuổi của Cảnh Điềm cho đến khi có cú ăn 
may với Tư Đằng.

Chưa nhận ra sai lầm cũ, sang đến mảng truyền 
hình, Cảnh Điềm tiếp tục lặp lại chính mình với Tư 
Đằng và Thành phố ánh sáng. Cô vẫn đi theo công 
thức chọn vai quen thuộc: Đẹp và đề cao tinh thần 
nữ quyền, để rồi không đạt thành tích nổi bật như 
mong đợi. Dù là điện ảnh hay truyền hình, vẫn đòi 
hỏi ở nghệ sĩ nhiều hơn một chữ “đẹp”, chính là sự 
đa dạng và linh hoạt hình ảnh lẫn diễn xuất

Theo QQ, việc chọn hai vai diễn tương đồng về 
hình tượng trong thời gian ngắn, là nước đi sai lầm 
của Cảnh Điềm. Điều này khiến khán giả có sự so 
sánh, đòi hỏi cao hơn về diễn xuất của nghệ sĩ để 
thấy được sự khác biệt giữa hai nhân vật. Nhưng 
Cảnh Điềm không đủ năng lực để làm việc này.

“Thực lực của diễn viên nằm ở khả năng biến hóa, 
nhập vai và khiến nhân vật trở nên sinh động, khác 
biệt trên màn ảnh. Đáng tiếc, Cảnh Điềm chưa làm 
được điều này”, QQ nhận xét.

Việc Thành phố ánh sáng có thành tích kém khiến 
ấn tượng đẹp của công chúng về Cảnh Điềm giảm 
sút, lần nữa bị khán giả hoài nghi năng lực. Sau sự 
bùng nổ của nữ diễn viên trong Tư Đằng họ chờ đợi 
màn lột xác đến từ người đẹp 34 tuổi, nhưng đổi lại 
chỉ là sự thất vọng.

Theo Sina, nếu Cảnh Điềm không sớm rời khỏi 
vùng an toàn, chọn kiểu vai khác đi, gai góc hơn, 
thử sức với kịch bản khác lạ, cô sẽ lại rơi vào trạng 
thái “thất sủng”, không có cơ hội khẳng định mình 
như trước.

                                                       Nguyễn Hương

Ba lý do nhất định phải xem 
'Twenty Five, Twenty One' của 
Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri: 
Dàn diễn viên hoàn hảo và 
những nét quyến rũ đa dạng 

Vừa lên sóng tập đầu tiên nhưng Twenty 
Five, Twenty One đã nhận được vô số 
phản ứng tích cực từ phía khán giả.

Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tại Hàn 
Quốc vào năm 1998, Twenty Five, Twenty One kể 
câu chuyện về Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na 
Hee Do (Kim Tae Ri), những người trẻ đã bỏ lỡ 
giấc mơ của mình trong khoảng thời gian khó khăn 
lịch sử, bên cạnh đó là chuyện tình lãng mạn của 
hai người gặp nhau lần đầu khi mới vừa trưởng 
thành và yêu nhau nhiều năm sau đó. 

Tập 1 của bộ phim lên sóng đã nhận về nhiều phản 
ứng tích cực của khán giả với rating 6.4% - một con 
số vô cùng khả quan với bộ phim được chiếu trên 
đài cáp. 

Sau đây là ba lý do chính giúp Twenty Five, 
Twenty One thu hút sự chú ý của khán giả và trở 
thành một trong những phim đáng xem nhất thời 
điểm hiện tại.

Dàn diễn viên hoàn hảo mang đến cảm giác 

“tuổi trẻ”

Dàn diễn viên của Twenty Five, Twenty One đã sẵn 
sàng làm trái tim người hâm mộ xao xuyến với toàn 
những ngôi sao mang đậm cảm giác thanh xuân. 
Kim Tae Ri - “nàng thơ” của màn ảnh Hàn sẽ xuất 
hiện trong bộ phim với vai trò “không thể thay thế” 
khi vào vai Na Hee Do dũng cảm và đầy nhiệt 
huyết. 

Nam diễn viên Nam Joo Hyuk dù không được đánh 
giá quá cao về kỹ năng diễn xuất nhưng lại sở hữu 
ngoại hình trẻ trung và cái duyên may mắn với 
dòng phim thanh xuân vườn trường. Anh được 
khán giả kỳ vọng sẽ có nhiều tiến bộ trong diễn 
xuất khi hoá thân thành nam chính Baek Yi Jin 
trưởng thành và nghiêm túc.

Trên hết, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Bona 
(WJSN), Choi Hyun Wook và Lee Joo Myung, 
những ngôi sao trẻ sẽ thể hiện kỹ năng diễn xuất 
những nét quyến rũ khác nhau của họ. 

Bona đóng vai Go Yu Rim, một vận động viên đấu 
kiếm quốc gia, Choi Hyun Wook đóng vai Moon Ji 
Woong, một 'KOL' vào cuối những năm 1990 với 
mục tiêu trở thành “Thành viên của ngày” trên dịch 
vụ mạng xã hội Cyworld và cuối cùng là Lee Joo 
Myung trong vai lớp trưởng Ji Seung Wan.

Bộ đôi biên kịch và đạo diễn cực ăn ý

Twenty Five, Twenty One được sản xuất bởi biên 
kịch Kwon Do Eun (Search: WWW) và đạo diễn 
Jung Ji Hyun (Mr. Sunshine, The King: Eternal 
Monarch) - những nhà sáng tạo tài năng bậc nhất 
làng phim ảnh Hàn Quốc. 

Trong quá khứ, Kwon Do Eun từng nhận được rất 
nhiều lời khen nhờ lối viết dí dỏm nhưng cũng rất 
tinh tế còn Jung Ji Hyun được biết đến với là một 
đạo diễn cực kỳ xuất sắc. Sự ăn ý của bộ đôi biên 
kịch - đạo diễn được thể hiện rõ nét nhất qua những 
thước phim tuyệt đẹp được ghi lại trong teaser và 
tập một của bộ phim.

Rất nhiều những nét quyến rũ đa dạng

Những nét quyến rũ đa dạng của thanh niên Hàn 
Quốc năm 1998 hứa hẹn sẽ được thể hiện hết trong 
bộ phim Twenty Five, Twenty One. Chủ đề chính 
của phim là môn thể thao đấu kiếm và chắc chắn sẽ 
có rất nhiều pha hành động sôi nổi khiến người 
xem mãn nhãn. 

Bộ phim cũng sẽ gợi lại cho thế hệ cũ những ký ức 

về một thời đam mê, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. 
Những khán giả sống trong thế hệ MZ (một thuật 
ngữ tiếng Hàn đề cập đến thế hệ millennials và thế 
hệ Z) hoàn toàn có thể suy ngẫm và quên đi những 
khó khăn của thực tế khi đắm mình trong cốt truyện 
hấp dẫn của bộ phim.

Một điểm hấp dẫn khác của Twenty Five, Twenty 
One là việc bộ phim này nhắc đến nỗi đau của sự 
trưởng thành. Các nhân vật sẽ trải qua những khó 
khăn, thất bại và vượt qua chúng bằng lòng dũng 
cảm khi bước vào cuộc chiến theo đuổi đam mê của 
mình.

Nhận xét về bộ phim, các nhà sản xuất cho biết: 
“Chúng tôi hy vọng Twenty Five, Twenty One sẽ là 
một bộ phim cổ vũ, động viên những người trẻ 
đang nỗ lực hết mình và an ủi những người đã đi 
qua tuổi trẻ. Hãy cùng chờ đón những diễn biến thú 
vị của bộ phim”.

Twenty Five, Twenty One sẽ được phát sóng vào 
mỗi tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN 
và nền tảng trực tuyến Netflix.

                                                                    An Chi

Xót xa “Nữ hoàng vai phụ” TVB 
nhận thù lao 3 triệu sau 30 năm 
làm nghề

Cuối năm 2021, thông tin nữ diễn viên Chu 
Mễ Mễ rời bỏ TVB và trở về Singapore đã 
khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. 

Sau gần 30 năm theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7, nữ 
diễn viên chia tay khán giả chỉ vì lý do khiến ai ai 
cũng phẫn nộ, khi hãng TVB thời nay trả lương 
quá thấp cho các diễn viên. Chưa hết, thù lao tham 
gia các chương trình truyền hình cũng không thể 
níu giữ người tài trong làng phim đình đám của 
Hong Kong. 

Chu Mễ Mễ tên thật là Chu Nguyệt Mỹ sinh năm 
1954 tại Malaysia, bà bắt đầu bước chân vào làng 
giải trí với vai trò là một ca sĩ nhưng lại được khán 
giả biết đến nhiều hơn nhờ sự nghiệp diễn xuất qua 
các bộ phim truyền hình đình đám. 

Năm 1979, nữ ca sĩ lúc bấy giờ đã có một quyết 
định táo bạo khi chuyển từ thị trường giải trí 
Singapore sang thị trường giải trí xứ Cảng Thơm. 
Chu Mễ Mễ bắt kịp xu hướng của làng giải trí Hong 
Kong lúc bấy giờ, nghệ sĩ vừa tham gia ca hát trên 
sân khấu vừa lấn sân sang đóng phim TVB. 

Cũng từ đây, sự nghiệp 30 năm thầm lặng không có 
một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn 
viên bắt đầu. 

Trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật, nữ diễn 
viên sinh năm 1954 dù không tham gia các tuyến 
nhân vật chính nhưng vẫn được công chúng biết 
đến. 

Chu Mễ Mễ có một công thức thành công riêng đó 
chính là thường xuyên xuất hiện trong các vai diễn 

phụ, thậm chí khán giả màn ảnh TVB còn ưu ái đặt 
cho bà một cái tên ấn tượng là “nữ hoàng vai phụ”. 

Nữ diễn viên gây chú ý với các vai diễn bà mẹ 
trong: Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Lực 
Lượng Phản Ứng, Tuý Đả Kim Chi, Cẩm Tú 
Lương Duyên,...

Cuối năm 2021, Chu Mễ Mễ đã khiến khán giả yêu 
mến TVB sốc toàn tập khi tiết lộ mức thù lao mà bà 
nhận ở độ tuổi U70. 

Theo trang QQ đưa tin, nữ diễn viên cho biết bản 
thân trải qua một năm thất nghiệp, không được 
nhận thêm phim mới hay tiền lương cơ bản nào từ 
TVB. 

Trong suốt một năm ròng rã, bà chỉ tham gia một 
chương trình truyền hình duy nhất và nhận được 
mức thù lao 1000 HKD. Chính vì không thể đảm 
bảo đủ mức sống với thù lao ít ỏi, Chu Mễ Mễ đã 
quyết định rời bỏ làng giải trí Hong Kong để trở về 
Singapore.  

Thông thường, các diễn viên phụ trong các bộ 
phim TVB được gọi là “lá xanh”, dù không phải 
người đóng vai trò quan trọng giống như vai thứ 
chính nhưng các “lá xanh” cũng góp phần làm nổi 
bật các nhân vật chính. 

Tuy nhiên, các diễn viên phụ thường chỉ ký hợp 
đồng ngắn hạn với TVB nên không nhận được 
nhiều sự ưu ái, không có lương cố định ngay cả khi 
làm việc cho hãng truyền hình nhiều năm.

Không chỉ có dàn diễn viên phụ bất mãn với mức 
thù lao ít ỏi, trước đó nhiều ngôi sao TVB đình đám 
như: Xa Thi Mạn, Trần Hạo Dân, Mông Gia Tuệ, 
Tuyên Huyên,... đã từ giã sự nghiệp TVB để phát 
triển ở nhiều lĩnh vực khác. 

Ở độ tuổi U70, Chu Mễ Mễ đành ngậm ngùi nói lời 
tạm biệt sự nghiệp diễn xuất TVB của mình, tuy 
nhiên khán giả đều vui mừng vì quyết định sáng 
suốt của bà. 

Dù đã dành hết thanh xuân để theo đuổi đam mê 
nghệ thuật, đến cuối cùng vẫn không có một lần vụt 
sáng. 

Hiện tại, sau khi đã trở về Singapore cùng gia đình, 
Chu Mễ Mễ đang có một cuộc sống sung túc khác 
hẳn với thời gian ở xứ Cảng Thơm. 

                                                                    An Chi
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Lee Jung Eun: “Lá xanh” nghị 
lực, chông chênh tới xế chiều 
mới có danh

Juvenile Justice đang là tác phẩm đề tài tòa án 
mới của Netflix khuấy động sự chú ý của cộng 
đồng mạng. Nội dung thú vị, chân thật và rất 

lôi cuốn chính là điểm cộng của tác phẩm này. Bên 
cạnh đó, cuộc đấu trí, so tài của 4 vị thẩm phán với 
tam quan khác nhau cũng là điểm nhấn rất sắc sảo 
trong phim. 

Trong đó, vị thẩm phán thứ 4 Na Geun Hee thực sự 
rất cuốn hút tôi và khiến tôi tò mò về sự nghiệp của 
nữ diễn viên gạo cội Lee Jung Eun, người diễn vai 
này lắm đấy. Mọi người cùng tìm hiểu với tôi nhé.

Ba chìm 7 nổi với đồng lương bèo bọt của diễn 
viên kịch, 45 tuổi mới lần đầu lên màn ảnh nhỏ

Lee Jung Eun có thể nói là một nữ diễn viên thuộc 
hàng gạo cội của làng phim Hàn. Cô sinh năm 
1970, năm nay đã 52 tuổi. Lần đầu tiên Lee Jung 
Eun xuất hiện với vai trò diễn viên là vào năm 1991 
với vở kịch Giấc Mộng Đêm Hè. 

Mặc dù là diễn viên kịch sân khấu nhưng cuộc sống 
của cô rất khó khăn vì đồng lương bèo bọt. Chính vì 
vậy, để có tiền theo đuổi đam mê nghệ thuật, Lee 
Jung Eun đã phải đi làm nhân viên bán thời gian ở 
siêu thị, giảng viên thời vụ tại một trung tâm dạy 
diễn xuất. Cô đã sống rất chăm chỉ và cố gắng mãi 
cho đến năm 45 tuổi mới có cơ hội chuyển sang 
diễn phim truyền hình. Tới đây thì cuộc sống mới 
gọi là khá khẩm hơn, có tiếng hơn.

Lần đầu tiên Lee Jung Eun đóng phim là trong tác 
phẩm Queen's Classroom ra mắt năm 2013. Bản 
thân cô cũng từng đóng nhiều vai mẹ trên truyền 
hình mà tôi dám chắc là mọi người vẫn còn nhớ. 
Điển hình phải kể đến các phim như School 2015, 
Khi Nàng Say Giấc và Khi Hoa Trà Nở, cô đều gây 
cho tôi cảm giác khó quên với những vai diễn 
người mẹ quá nhiều tâm tư. Và đương nhiên, với bề 
dày diễn xuất tích lũy từ sân khấu, từ điện ảnh, Lee 
Jung Eun có thể diễn bất cứ vai nào, bất cứ thể loại 
gì và dù chỉ đóng phụ nhưng người ta chắc chắn sẽ 
nhớ nếu xem phim cô đóng.

Lần đầu giành giải tại Baeksang là khi đã 49 
tuổi

Nói đến tác phẩm tiêu biểu, kinh điển trong sự 
nghiệp truyền hình của Lee Jung Eun thì chắc chắn 

đó là The Light In Your Eyes bởi đây là tác phẩm 
giúp cô lần đầu tiên cầm được chiếc cúp Baeksang 
cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong 
phim, cô vào vai Moon Jung Eun. Và vẫn với lối 
diễn tinh tế và tự nhiên dễ dàng dẫn dắt người xem 
vào mạch phim. Chính nhờ vai diễn này mà độ 
nhận diện và danh tiếng của nữ diễn viên tăng vọt 
đấy.

Ra mắt 28 năm thì lên đỉnh vinh quang cùng Ký 
Sinh Trùng

Những cột mốc lớn trong sự nghiệp của Lee Jung 
Eun chỉ xuất hiện khi cô chuyển hướng sang làm 
diễn viên điện ảnh. Mặc dù nó tới rất muộn nhưng 
đều là những thành tựu mà người khác muốn cũng 
khó có được. Nếu The Light In Your Eyes là bộ 
phim truyền hình giúp cho Lee Jung Eun cầm được 
cúp Baeksang ở năm 49 tuổi thì Ký Sinh Trùng lại 
là movie đưa danh tiếng của nữ diễn viên gạo cội 
này vươn ra thế giới sau 28 năm bước chân vào cửa 
ngõ nghệ thuật.

Năm 2019 quả thật là như mơ đối với Lee Jung 
Eun, năm ấy cô 49 tuổi, vừa giành được giải 
Baeksang không bao lâu thì lại tiếp tục giành được 
cúp nữ phụ xuất sắc tại lễ trao giải Rồng Xanh cùng 
năm nhưng lần này là với vai quản gia trong siêu 
phẩm điện ảnh Ký Sinh Trùng. Không còn ở độ 
tuổi đẹp nhất, nhan sắc cũng không còn mỹ miều, 
nhưng cuối cùng cuộc đời của Lee Jung Eun đã 
bước đến được thành tựu này, tôi chắc chắn là ai 
cũng đều vui mừng cho người nghệ sĩ thực lực và 
chân chính này. 28 năm chờ đợi để bước tới vinh 
quang, không phải ai cũng có thể chờ, không phải 
ai cũng làm được, tôi chỉ có thể nói ngàn lần khâm 
phục mà thôi.

Dũng cảm thử thách mọi loại vai diễn, lần đầu 
tiên lên chính trong phim mới với Cha Seung 
Won

Đã đóng rất tốt những vai người mẹ chịu nhiều khổ 
cực, nhưng Lee Jung Eun không bó buộc mình chỉ 
với những kiểu vai phụ đơn giản như vậy, cô luôn 
thay đổi. Bất kể từ điện ảnh hay truyền hình, cô đều 
không ngại xuất hiện với những vai diễn khác 
nhau. Hiền từ, nhân hậu có, phản diện ra mặt cũng 
có, mà bí ẩn hung hiểm cũng có luôn. Không vai 
diễn nào đụng hàng vai diễn nào, Lee Jung Eun có 
thể chỉ đóng vai phụ, đất diễn ít ỏi nhưng cô luôn 
đảm bảo khán giả một khi đã xem là sẽ nhớ và ngạc 
nhiên với mỗi lần xuất hiện của mình.

Và sau Juvenile Justice thì vai chính đầu tiên trong 
sự nghiệp đã đến với cô diễn viên 52 tuổi của tôi, đó 
là trong Our Blues của biên kịch Noh Hee Kyung. 
Đây là tác phẩm tập hợp rất nhiều cái tên đình đám 
như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Kim Woo Bin, 
Han Ji Min, Cha Seung Won, Lee Jung Eun… khai 
thác câu chuyện riêng biệt về nhiều cặp đôi khác 
nhau trong bối cảnh đảo Jeju trong lành, ấm áp. 

Phim sẽ là những thăng trầm trong cuộc đời của 7 
nhân vật chính. Lee Jung Eun chính là 1 trong 7 
người đó, cô sẽ không phải làm nền cho ai mà sẽ có 

câu chuyện cho riêng mình, bạn diễn nam cho 
riêng mình. Chúng ta hãy cùng chờ đến tháng 4 này 
để xem người diễn viên gạo cội tài năng ấy sẽ diễn 
vai gì và có cuộc đời ra sao nhé.

Quỹ đạo thời gian của mỗi người quả thật không 
giống nhau, có người 20 đã thành ngôi sao, có 
người tới tuổi xế chiều mới có tiếng như cô Lee 
Jung Eun đây. Nhưng dù là trong hoàn cảnh nào 
cũng không thay đổi sơ tâm, quyết tâm kiên trì đi 
tới cuối thì tôi đều cảm thấy chặng đường ấy đáng 
quý vô cùng, bất kể có thành tựu lớn hay không. 
Lee Jung Eun sẽ lại là một cái tên gạo cội nữa của 
Kbiz mà tôi sẽ nhớ mãi, chờ đợi những tác phẩm 
mới của cô ạ.

                                                                    An Chi

Dương Tử chuẩn bị hợp tác 
cùng Trương Vãn Ý và đàn anh 
Huỳnh Tông Trạch trong phim 
mới 'Trường Tương Tư' 

Không phải Dương Dương, Trương Vãn Ý 
và Huỳnh Tông Trạch mới là 2 gương mặt 
kết hợp cùng Dương Tử trong phim mới 

Trường Tương Tư?

Mới đây, blogger đăng tải lên Weibo loạt thông tin 
cho biết bộ 3 Dương Tử, Trương Vãn Ý, Huỳnh 
Tông Trạch sẽ kết hợp cùng nhau trong dự án phim 
mới Trường Tương Tư. Trong đó, Dương Tử vào 
vai Tiểu Yêu, Trương Vãn Ý vào vai Đồ Sơn Cảnh, 
Huỳnh Tông Trạch vào vai Chuyên Húc. Ngoài ra, 
phim còn có sự góp mặt của Vương Hoằng Nghị, 
nữ phụ là Vương Manh Lê.

Trước đó, từng có thông tin khác cho biết, Dương 
Tử và Dương Dương sẽ tái hợp cùng nhau trong 
Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ cuốn tiểu 
thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể 
loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân 
vật Tiểu Yêu. Chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ 
khi còn rất nhỏ, Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân 
gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô 
đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Trụ nhan hoa trong 
cơ thể giúp nàng có thể biến đổi hình dạng tùy ý, 
nhưng ngay hình dạng thật của mình, nàng cũng 
không sao biến ra nổi, bởi lẽ nàng gần như đã quên 
mất mình thực sự trông như thế nào.

Tiểu Yêu ít khi tin người, lại dễ dàng buông tình 
cảm bất kỳ nếu nó khiến nàng cảm thấy lăn tăn dù 
chỉ một chút. Tiểu Yêu không cần quyền cao chức 
trọng, không cần tiền bạc của cải, chỉ cần tìm một 
người ngày ngày cùng nàng trò chuyện, thưởng 
hoa, ăn cổ vịt chân gà. Vậy nên đến cuối, Tiểu Yêu 
đã chọn cho bản thân một người phù hợp hơn hết 
thảy, người ấy trong đáy mắt chỉ có một mình nàng, 
coi nàng là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở 
bên nàng suốt đời...

Hiện thông tin Dương Tử, Trương Vãn Ý và Huỳnh 
Tông Trạch kết hợp cùng nhau trong Trường 
Tương Tư chưa được xác nhận, song cư dân mạng 
đã bắt đầu mở ra các cuộc thảo luận. Trong đó, 
nhiều người cho rằng, Huỳnh Tông Trạch phải 
đóng vai phiên dưới của Dương Tử và Trương Vãn 
Ý là điều vô cùng phi lý. Dù đã lâu không xuất hiện 
trên màn ảnh nhỏ nhưng vị trí và độ nhận biết của 
Huynh Tông Trạch đối với khán giả vẫn cao hơn 
hẳn so với 2 gương mặt còn lại.

                                                                    An Chi

Em gái quốc dân mới của Kpop

Theo MBC, Yoon Chae Won được coi là em 
gái quốc dân thế hệ mới của Kpop nhờ có 
nhiều điểm tương đồng với IU cả về ngoại 

hình lẫn giọng hát.

Yoon Chae Won sinh năm 2003. Gương mặt có 
nhiều nét tương đồng với IU, ngay từ vòng đầu tiên 
của show sống còn My Teenage Girls, Chae Won 
đã nhận được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, 
giọng hát cao và khả năng live ổn định giúp cô 
nhận được cả 4/4 phiếu bầu từ ban giám khảo.

Trái ngược với vẻ ngoài trong trẻo, nữ idol họ Yoon 
cho biết cô yêu thích xem phim hành động và tham 
gia các trò chơi đòi hỏi thể lực và sự chính xác.

Trong buổi phỏng vấn với đài MBC, giọng ca 10X 
còn tiết lộ Big Bang và Sistar truyền cảm hứng cho 
cô quyết định theo đuổi con đường trở thành thần 
tượng. Trong khi, IU và Tae Yeon lại là hình mẫu lý 
tưởng mà cô muốn theo đuổi.

Yoon Chae Won được ban cố vấn đánh giá có 
quãng giọng rộng và khả năng lên nốt cao tốt nhất 
trong dàn thí sinh tham gia.

Vào đêm chung kết, nữ idol sinh năm 2003 là thí 
sinh cuối cùng giành được suất debut trong top 7 
với 198.915 phiếu bầu. Chae Won chia sẻ: “Cảm 

ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến tôi. Cám ơn gia 
đình, nhất là mẹ đã luôn chăm sóc và lo lắng cho 
tôi. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ trong thời gian 
tới”.

Trong khi đó, như đã đưa tin trước, đội hình chiến 
thắng sẽ bắt đầu các hoạt động đầu tiên với tư cách 
là CLASSy. Mở đầu là một buổi họp mặt người 
hâm mộ trực tuyến ngay sau khi đêm chung kết kết 
thúc. Sau đó, các thí sinh của chương trình cũng sẽ 
tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt vào tháng 4.

Theo Allkpop, trải qua 3 tháng tranh tài, dưới sự 
dẫn dắt công tâm của các giáo viên chủ nhiệm gồm 
Yuri (SNSD), dancer Aiki, So Yeon ((G)I-DLE) 
và Ock Joo Hyun (Fin.K.L), CLASSy đã lựa chọn 
được đội hình gồm 7 thí sinh chất lượng nhất.

Theo báo cáo từ MBC, với mục tiêu tạo ra một 
nhóm nữ toàn cầu có tiềm năng lọt vào BXH 
Billboard, CLASSy sẽ được quản lý bởi M25 tại 
Hàn Quốc và Universal Music Japan tại Nhật Bản. 
Dù chưa có thông tin cụ thể về ngày ra mắt, các 
thành viên đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho 
màn ra mắt đạt hiệu quả tốt nhất.

                                                          Linh Phương

Tài tử 'Thượng ẩn' Hứa Ngụy 
Châu kết hôn

Hứa Ngụy Châu gây bất ngờ khi công bố kết 
hôn vào trưa 10/3. Hôn thê của anh là 
người ngoài ngành giải trí.

Ngày 10/3, Sina đưa tin Hứa Ngụy Châu thông báo 
kết hôn. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải 
ảnh chụp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, kèm 
với dòng trạng thái: “Hạnh phúc đời này, chỉ có 
mỗi em, mãi không thay đổi”.

Chia sẻ với Sina, đại diện Hứa Ngụy Châu cho biết 
vợ nam diễn viên là người ngoài ngành giải trí. Sao 
phim Thành phố ánh sáng và bạn gái đã ở bên nhau 
4 năm.

Theo QQ, tin tức Hứa Ngụy Châu kết hôn gây bất 
ngờ với dư luận Trung Quốc, và hiện là chủ đề tìm 
kiếm nhiều nhất mạng xã hội Weibo.

Năm 2016, tài tử 28 tuổi từng vướng tin hẹn hò 
diễn viên Châu Vũ Đồng và Sài Kê Đản - biên kịch 
kiêm tác giả Thượng ẩn. Sau đó, anh lên tiếng phủ 

nhận. 6 năm qua, Hứa Ngụy Châu kín tiếng đời tư. 
Nam nghệ sĩ không công khai hẹn hò hay bị truyền 
thông đưa tin tình ái.

Hứa Ngụy Châu sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn 
viên nổi tiếng của showbiz Trung Quốc. Năm 
2016, anh nổi lên chỉ sau một đêm nhờ vai diễn 
Bạch Lạc Nhân trong phim đồng tính Thượng ẩn, 
đóng cùng Hoàng Cảnh Du.

Tuy nhiên, thành công của Thượng ẩn không giúp 
Hứa Ngụy Châu có sự nghiệp rộng mở, ngược lại 
còn khiến nam nghệ sĩ gặp trắc trở trên con đường 
hoạt động nghệ thuật.

Anh và Hoàng Cảnh Du vướng lệnh hạn chế xuất 
hiện từ giới quản lý văn hóa. Thời điểm đó, Tổng 
cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc 
ra văn bản yêu cầu các đơn vị truyền thông, truyền 
hình không lăng xê phim Thượng ẩn và 4 diễn viên 
tham gia tác phẩm.

Nhiều năm qua, Hứa Ngụy Châu tích cực đóng 
phim. Anh đã tham gia các phim: Kiến quân đại 
nghiệp, Người bạn gái tôi không thể yêu, Phong 
khởi nghê thường, Thành phố ánh sáng, Em đến 
mùa hè... Nhưng những dự án trên không đạt được 
thành công như mong đợi. Năm 2021, danh tiếng 
của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng khi vướng lùm xùm 
quấy rối bạn diễn Cổ Lực Na Trát trong Phong khởi 
nghê thường.

                                                                    An Chi

Chansung ký hợp đồng với 
công ty quản lý mới, vẫn tham 
gia hoạt động cùng 2PM

Ngày 3/3, L' July Entertainment đã thông 
báo về việc ký hợp đồng độc quyền với 
Chansung đồng thời cho biết các hoạt 

động trong tương lai của anh cùng 2PM sẽ tiếp tục 
với JYP Entertainment.

L' July Entertainment hiện đang quản lý các diễn 
viên Jin Seon Gyu, Kim Tae Hoon, Jeong Soon 
Won.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Chansung đã 
quyết  định kết  thúc hợp đồng với J Y P 
Entertainment, sau 15 năm gắn bó. Cùng với thông 
báo kết hôn với bạn gái kém nổi tiếng hơn mình 8 
tuổi.

                                                                    An Chi
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Lee Jung Eun: “Lá xanh” nghị 
lực, chông chênh tới xế chiều 
mới có danh

Juvenile Justice đang là tác phẩm đề tài tòa án 
mới của Netflix khuấy động sự chú ý của cộng 
đồng mạng. Nội dung thú vị, chân thật và rất 

lôi cuốn chính là điểm cộng của tác phẩm này. Bên 
cạnh đó, cuộc đấu trí, so tài của 4 vị thẩm phán với 
tam quan khác nhau cũng là điểm nhấn rất sắc sảo 
trong phim. 

Trong đó, vị thẩm phán thứ 4 Na Geun Hee thực sự 
rất cuốn hút tôi và khiến tôi tò mò về sự nghiệp của 
nữ diễn viên gạo cội Lee Jung Eun, người diễn vai 
này lắm đấy. Mọi người cùng tìm hiểu với tôi nhé.

Ba chìm 7 nổi với đồng lương bèo bọt của diễn 
viên kịch, 45 tuổi mới lần đầu lên màn ảnh nhỏ

Lee Jung Eun có thể nói là một nữ diễn viên thuộc 
hàng gạo cội của làng phim Hàn. Cô sinh năm 
1970, năm nay đã 52 tuổi. Lần đầu tiên Lee Jung 
Eun xuất hiện với vai trò diễn viên là vào năm 1991 
với vở kịch Giấc Mộng Đêm Hè. 

Mặc dù là diễn viên kịch sân khấu nhưng cuộc sống 
của cô rất khó khăn vì đồng lương bèo bọt. Chính vì 
vậy, để có tiền theo đuổi đam mê nghệ thuật, Lee 
Jung Eun đã phải đi làm nhân viên bán thời gian ở 
siêu thị, giảng viên thời vụ tại một trung tâm dạy 
diễn xuất. Cô đã sống rất chăm chỉ và cố gắng mãi 
cho đến năm 45 tuổi mới có cơ hội chuyển sang 
diễn phim truyền hình. Tới đây thì cuộc sống mới 
gọi là khá khẩm hơn, có tiếng hơn.

Lần đầu tiên Lee Jung Eun đóng phim là trong tác 
phẩm Queen's Classroom ra mắt năm 2013. Bản 
thân cô cũng từng đóng nhiều vai mẹ trên truyền 
hình mà tôi dám chắc là mọi người vẫn còn nhớ. 
Điển hình phải kể đến các phim như School 2015, 
Khi Nàng Say Giấc và Khi Hoa Trà Nở, cô đều gây 
cho tôi cảm giác khó quên với những vai diễn 
người mẹ quá nhiều tâm tư. Và đương nhiên, với bề 
dày diễn xuất tích lũy từ sân khấu, từ điện ảnh, Lee 
Jung Eun có thể diễn bất cứ vai nào, bất cứ thể loại 
gì và dù chỉ đóng phụ nhưng người ta chắc chắn sẽ 
nhớ nếu xem phim cô đóng.

Lần đầu giành giải tại Baeksang là khi đã 49 
tuổi

Nói đến tác phẩm tiêu biểu, kinh điển trong sự 
nghiệp truyền hình của Lee Jung Eun thì chắc chắn 

đó là The Light In Your Eyes bởi đây là tác phẩm 
giúp cô lần đầu tiên cầm được chiếc cúp Baeksang 
cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong 
phim, cô vào vai Moon Jung Eun. Và vẫn với lối 
diễn tinh tế và tự nhiên dễ dàng dẫn dắt người xem 
vào mạch phim. Chính nhờ vai diễn này mà độ 
nhận diện và danh tiếng của nữ diễn viên tăng vọt 
đấy.

Ra mắt 28 năm thì lên đỉnh vinh quang cùng Ký 
Sinh Trùng

Những cột mốc lớn trong sự nghiệp của Lee Jung 
Eun chỉ xuất hiện khi cô chuyển hướng sang làm 
diễn viên điện ảnh. Mặc dù nó tới rất muộn nhưng 
đều là những thành tựu mà người khác muốn cũng 
khó có được. Nếu The Light In Your Eyes là bộ 
phim truyền hình giúp cho Lee Jung Eun cầm được 
cúp Baeksang ở năm 49 tuổi thì Ký Sinh Trùng lại 
là movie đưa danh tiếng của nữ diễn viên gạo cội 
này vươn ra thế giới sau 28 năm bước chân vào cửa 
ngõ nghệ thuật.

Năm 2019 quả thật là như mơ đối với Lee Jung 
Eun, năm ấy cô 49 tuổi, vừa giành được giải 
Baeksang không bao lâu thì lại tiếp tục giành được 
cúp nữ phụ xuất sắc tại lễ trao giải Rồng Xanh cùng 
năm nhưng lần này là với vai quản gia trong siêu 
phẩm điện ảnh Ký Sinh Trùng. Không còn ở độ 
tuổi đẹp nhất, nhan sắc cũng không còn mỹ miều, 
nhưng cuối cùng cuộc đời của Lee Jung Eun đã 
bước đến được thành tựu này, tôi chắc chắn là ai 
cũng đều vui mừng cho người nghệ sĩ thực lực và 
chân chính này. 28 năm chờ đợi để bước tới vinh 
quang, không phải ai cũng có thể chờ, không phải 
ai cũng làm được, tôi chỉ có thể nói ngàn lần khâm 
phục mà thôi.

Dũng cảm thử thách mọi loại vai diễn, lần đầu 
tiên lên chính trong phim mới với Cha Seung 
Won

Đã đóng rất tốt những vai người mẹ chịu nhiều khổ 
cực, nhưng Lee Jung Eun không bó buộc mình chỉ 
với những kiểu vai phụ đơn giản như vậy, cô luôn 
thay đổi. Bất kể từ điện ảnh hay truyền hình, cô đều 
không ngại xuất hiện với những vai diễn khác 
nhau. Hiền từ, nhân hậu có, phản diện ra mặt cũng 
có, mà bí ẩn hung hiểm cũng có luôn. Không vai 
diễn nào đụng hàng vai diễn nào, Lee Jung Eun có 
thể chỉ đóng vai phụ, đất diễn ít ỏi nhưng cô luôn 
đảm bảo khán giả một khi đã xem là sẽ nhớ và ngạc 
nhiên với mỗi lần xuất hiện của mình.

Và sau Juvenile Justice thì vai chính đầu tiên trong 
sự nghiệp đã đến với cô diễn viên 52 tuổi của tôi, đó 
là trong Our Blues của biên kịch Noh Hee Kyung. 
Đây là tác phẩm tập hợp rất nhiều cái tên đình đám 
như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Kim Woo Bin, 
Han Ji Min, Cha Seung Won, Lee Jung Eun… khai 
thác câu chuyện riêng biệt về nhiều cặp đôi khác 
nhau trong bối cảnh đảo Jeju trong lành, ấm áp. 

Phim sẽ là những thăng trầm trong cuộc đời của 7 
nhân vật chính. Lee Jung Eun chính là 1 trong 7 
người đó, cô sẽ không phải làm nền cho ai mà sẽ có 

câu chuyện cho riêng mình, bạn diễn nam cho 
riêng mình. Chúng ta hãy cùng chờ đến tháng 4 này 
để xem người diễn viên gạo cội tài năng ấy sẽ diễn 
vai gì và có cuộc đời ra sao nhé.

Quỹ đạo thời gian của mỗi người quả thật không 
giống nhau, có người 20 đã thành ngôi sao, có 
người tới tuổi xế chiều mới có tiếng như cô Lee 
Jung Eun đây. Nhưng dù là trong hoàn cảnh nào 
cũng không thay đổi sơ tâm, quyết tâm kiên trì đi 
tới cuối thì tôi đều cảm thấy chặng đường ấy đáng 
quý vô cùng, bất kể có thành tựu lớn hay không. 
Lee Jung Eun sẽ lại là một cái tên gạo cội nữa của 
Kbiz mà tôi sẽ nhớ mãi, chờ đợi những tác phẩm 
mới của cô ạ.

                                                                    An Chi

Dương Tử chuẩn bị hợp tác 
cùng Trương Vãn Ý và đàn anh 
Huỳnh Tông Trạch trong phim 
mới 'Trường Tương Tư' 

Không phải Dương Dương, Trương Vãn Ý 
và Huỳnh Tông Trạch mới là 2 gương mặt 
kết hợp cùng Dương Tử trong phim mới 

Trường Tương Tư?

Mới đây, blogger đăng tải lên Weibo loạt thông tin 
cho biết bộ 3 Dương Tử, Trương Vãn Ý, Huỳnh 
Tông Trạch sẽ kết hợp cùng nhau trong dự án phim 
mới Trường Tương Tư. Trong đó, Dương Tử vào 
vai Tiểu Yêu, Trương Vãn Ý vào vai Đồ Sơn Cảnh, 
Huỳnh Tông Trạch vào vai Chuyên Húc. Ngoài ra, 
phim còn có sự góp mặt của Vương Hoằng Nghị, 
nữ phụ là Vương Manh Lê.

Trước đó, từng có thông tin khác cho biết, Dương 
Tử và Dương Dương sẽ tái hợp cùng nhau trong 
Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ cuốn tiểu 
thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể 
loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân 
vật Tiểu Yêu. Chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ 
khi còn rất nhỏ, Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân 
gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô 
đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Trụ nhan hoa trong 
cơ thể giúp nàng có thể biến đổi hình dạng tùy ý, 
nhưng ngay hình dạng thật của mình, nàng cũng 
không sao biến ra nổi, bởi lẽ nàng gần như đã quên 
mất mình thực sự trông như thế nào.

Tiểu Yêu ít khi tin người, lại dễ dàng buông tình 
cảm bất kỳ nếu nó khiến nàng cảm thấy lăn tăn dù 
chỉ một chút. Tiểu Yêu không cần quyền cao chức 
trọng, không cần tiền bạc của cải, chỉ cần tìm một 
người ngày ngày cùng nàng trò chuyện, thưởng 
hoa, ăn cổ vịt chân gà. Vậy nên đến cuối, Tiểu Yêu 
đã chọn cho bản thân một người phù hợp hơn hết 
thảy, người ấy trong đáy mắt chỉ có một mình nàng, 
coi nàng là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở 
bên nàng suốt đời...

Hiện thông tin Dương Tử, Trương Vãn Ý và Huỳnh 
Tông Trạch kết hợp cùng nhau trong Trường 
Tương Tư chưa được xác nhận, song cư dân mạng 
đã bắt đầu mở ra các cuộc thảo luận. Trong đó, 
nhiều người cho rằng, Huỳnh Tông Trạch phải 
đóng vai phiên dưới của Dương Tử và Trương Vãn 
Ý là điều vô cùng phi lý. Dù đã lâu không xuất hiện 
trên màn ảnh nhỏ nhưng vị trí và độ nhận biết của 
Huynh Tông Trạch đối với khán giả vẫn cao hơn 
hẳn so với 2 gương mặt còn lại.

                                                                    An Chi

Em gái quốc dân mới của Kpop

Theo MBC, Yoon Chae Won được coi là em 
gái quốc dân thế hệ mới của Kpop nhờ có 
nhiều điểm tương đồng với IU cả về ngoại 

hình lẫn giọng hát.

Yoon Chae Won sinh năm 2003. Gương mặt có 
nhiều nét tương đồng với IU, ngay từ vòng đầu tiên 
của show sống còn My Teenage Girls, Chae Won 
đã nhận được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, 
giọng hát cao và khả năng live ổn định giúp cô 
nhận được cả 4/4 phiếu bầu từ ban giám khảo.

Trái ngược với vẻ ngoài trong trẻo, nữ idol họ Yoon 
cho biết cô yêu thích xem phim hành động và tham 
gia các trò chơi đòi hỏi thể lực và sự chính xác.

Trong buổi phỏng vấn với đài MBC, giọng ca 10X 
còn tiết lộ Big Bang và Sistar truyền cảm hứng cho 
cô quyết định theo đuổi con đường trở thành thần 
tượng. Trong khi, IU và Tae Yeon lại là hình mẫu lý 
tưởng mà cô muốn theo đuổi.

Yoon Chae Won được ban cố vấn đánh giá có 
quãng giọng rộng và khả năng lên nốt cao tốt nhất 
trong dàn thí sinh tham gia.

Vào đêm chung kết, nữ idol sinh năm 2003 là thí 
sinh cuối cùng giành được suất debut trong top 7 
với 198.915 phiếu bầu. Chae Won chia sẻ: “Cảm 

ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến tôi. Cám ơn gia 
đình, nhất là mẹ đã luôn chăm sóc và lo lắng cho 
tôi. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ trong thời gian 
tới”.

Trong khi đó, như đã đưa tin trước, đội hình chiến 
thắng sẽ bắt đầu các hoạt động đầu tiên với tư cách 
là CLASSy. Mở đầu là một buổi họp mặt người 
hâm mộ trực tuyến ngay sau khi đêm chung kết kết 
thúc. Sau đó, các thí sinh của chương trình cũng sẽ 
tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt vào tháng 4.

Theo Allkpop, trải qua 3 tháng tranh tài, dưới sự 
dẫn dắt công tâm của các giáo viên chủ nhiệm gồm 
Yuri (SNSD), dancer Aiki, So Yeon ((G)I-DLE) 
và Ock Joo Hyun (Fin.K.L), CLASSy đã lựa chọn 
được đội hình gồm 7 thí sinh chất lượng nhất.

Theo báo cáo từ MBC, với mục tiêu tạo ra một 
nhóm nữ toàn cầu có tiềm năng lọt vào BXH 
Billboard, CLASSy sẽ được quản lý bởi M25 tại 
Hàn Quốc và Universal Music Japan tại Nhật Bản. 
Dù chưa có thông tin cụ thể về ngày ra mắt, các 
thành viên đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho 
màn ra mắt đạt hiệu quả tốt nhất.

                                                          Linh Phương

Tài tử 'Thượng ẩn' Hứa Ngụy 
Châu kết hôn

Hứa Ngụy Châu gây bất ngờ khi công bố kết 
hôn vào trưa 10/3. Hôn thê của anh là 
người ngoài ngành giải trí.

Ngày 10/3, Sina đưa tin Hứa Ngụy Châu thông báo 
kết hôn. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải 
ảnh chụp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, kèm 
với dòng trạng thái: “Hạnh phúc đời này, chỉ có 
mỗi em, mãi không thay đổi”.

Chia sẻ với Sina, đại diện Hứa Ngụy Châu cho biết 
vợ nam diễn viên là người ngoài ngành giải trí. Sao 
phim Thành phố ánh sáng và bạn gái đã ở bên nhau 
4 năm.

Theo QQ, tin tức Hứa Ngụy Châu kết hôn gây bất 
ngờ với dư luận Trung Quốc, và hiện là chủ đề tìm 
kiếm nhiều nhất mạng xã hội Weibo.

Năm 2016, tài tử 28 tuổi từng vướng tin hẹn hò 
diễn viên Châu Vũ Đồng và Sài Kê Đản - biên kịch 
kiêm tác giả Thượng ẩn. Sau đó, anh lên tiếng phủ 

nhận. 6 năm qua, Hứa Ngụy Châu kín tiếng đời tư. 
Nam nghệ sĩ không công khai hẹn hò hay bị truyền 
thông đưa tin tình ái.

Hứa Ngụy Châu sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn 
viên nổi tiếng của showbiz Trung Quốc. Năm 
2016, anh nổi lên chỉ sau một đêm nhờ vai diễn 
Bạch Lạc Nhân trong phim đồng tính Thượng ẩn, 
đóng cùng Hoàng Cảnh Du.

Tuy nhiên, thành công của Thượng ẩn không giúp 
Hứa Ngụy Châu có sự nghiệp rộng mở, ngược lại 
còn khiến nam nghệ sĩ gặp trắc trở trên con đường 
hoạt động nghệ thuật.

Anh và Hoàng Cảnh Du vướng lệnh hạn chế xuất 
hiện từ giới quản lý văn hóa. Thời điểm đó, Tổng 
cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc 
ra văn bản yêu cầu các đơn vị truyền thông, truyền 
hình không lăng xê phim Thượng ẩn và 4 diễn viên 
tham gia tác phẩm.

Nhiều năm qua, Hứa Ngụy Châu tích cực đóng 
phim. Anh đã tham gia các phim: Kiến quân đại 
nghiệp, Người bạn gái tôi không thể yêu, Phong 
khởi nghê thường, Thành phố ánh sáng, Em đến 
mùa hè... Nhưng những dự án trên không đạt được 
thành công như mong đợi. Năm 2021, danh tiếng 
của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng khi vướng lùm xùm 
quấy rối bạn diễn Cổ Lực Na Trát trong Phong khởi 
nghê thường.

                                                                    An Chi

Chansung ký hợp đồng với 
công ty quản lý mới, vẫn tham 
gia hoạt động cùng 2PM

Ngày 3/3, L' July Entertainment đã thông 
báo về việc ký hợp đồng độc quyền với 
Chansung đồng thời cho biết các hoạt 

động trong tương lai của anh cùng 2PM sẽ tiếp tục 
với JYP Entertainment.

L' July Entertainment hiện đang quản lý các diễn 
viên Jin Seon Gyu, Kim Tae Hoon, Jeong Soon 
Won.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Chansung đã 
quyết  định kết  thúc hợp đồng với J Y P 
Entertainment, sau 15 năm gắn bó. Cùng với thông 
báo kết hôn với bạn gái kém nổi tiếng hơn mình 8 
tuổi.

                                                                    An Chi
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Nghệ sĩ Hong Kong kiệt quệ 
vì dịch Covid-19

Showbiz Hong Kong đang chịu sự gián 
đoạn mới vì dịch. Việc ngành giải trí 
không thể vận hành khiến cuộc sống 

của giới nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn.

Theo HK01, thị trường giải trí Hong Kong 
đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. 
Cuối tháng 2, hàng chục nghệ sĩ nhiễm bệnh, đài 
truyền hình TVB rơi vào cảnh vật lộn để ngăn chặn 
chuỗi lây nhiễm chéo trong nội bộ khiến tình hình 
càng nghiêm trọng.

Hàng loạt ngôi sao mắc Covid-19

Theo On, hơn 20 nghệ sĩ nhận kết quả dương 
tính với Covid-19 trong khoảng 7 ngày qua là số ca 
nhiễm kỷ lục với showbiz Hong Kong kể từ khi đại 
dịch bùng phát hai năm trước. Hồ Định Hân, 
Trương Tùng Chi, ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn, Lý 
Văn Hân, Phan Tịnh Văn, Ngũ Văn Sinh, Lâm Hân 
Đồng, Châu Gia Lạc... là những nghệ sĩ thông báo 
mắc bệnh.

Thời gian qua, công tác sản xuất phim truyền 
hình và điện ảnh vẫn tiếp diễn trong thời gian dịch 
bệnh hoành hành. Dù áp dụng nhiều phương pháp 
phòng chống nghiêm ngặt, dịch bệnh vẫn xâm 
nhập và lây nhiễm trong nhiều đoàn làm phim ở 
Hong Kong.

Hồ Định Hân bị nhiễm Covid-19 

Hồ Định Hân bị nhiễm Covid-19 trong thời 
gian quay Phá độc cường nhân. Cô đang có các 
triệu chứng nhẹ. Theo On, nữ diễn viên có cảnh 
quay đánh nhau với Trần Hào và tiếp xúc với nhiều 
người trong ê-kíp. Trần Gia Lạc, sao kỳ cựu TVB 
La Lạc Lâm cũng phát hiện mắc Covid-19 sau 
những triệu chứng như ho, người mệt mỏi. Họ là 
thành viên của đoàn Mái ấm gia đình, Trở về và 
Ánh ban mai.

Với gần 50 trường hợp nghệ sĩ và nhân viên 
nhiễm bệnh, TVB thông báo đóng cửa phim 
trường đến ngày 7/3. Theo đại diện nhà đài, việc dự 
án truyền hình có khôi phục sản xuất như dự kiến 
hay không còn phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh 
và sức khỏe của diễn viên.

Nam diễn viên Trương Tùng Chi mắc Covid-
19 khi đang ghi hình dự án Cửu Long thành trại: 

Vây thành. Trước khi nhận kết quả dương tính, anh 
có phân đoạn diễn cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong. 
Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, ê-kíp thông báo 
dừng quay. Đoàn làm phim cho biết thiệt hại hàng 
trăm nghìn HKD cho một ngày dừng ghi hình.

Trên HK01, nhiều nghệ sĩ chia sẻ lo lắng cho 
sức khỏe của bản thân và gia đình khi đồng nghiệp 
nhận kết quả dương tính với Covid-19. Diễn biến 
dịch căng thẳng và hệ thống y tế quá tải khiến họ 
đối mặt với rủi ro không được chăm sóc sức khỏe 
khi nhiễm bệnh.

Gia đình nam nghệ sĩ Trương Vỹ Văn cho biết 
ông phải chờ hơn 10 tiếng mới được nhập viện điều 
trị bất chấp tình trạng sức khỏe tồi tệ. Hiện, Trương 
Vỹ Văn dựa vào máy thở để duy trì sự sống.

Các nghệ sĩ có triệu chứng nghi nhiễm như 
MC Sâm Mỹ hay Lâm Hân Đồng cho biết không 
thể tiếp cận hệ thống y tế. Trên On, Sâm Mỹ chia sẻ 
anh sốt cao và đau họng nhiều ngày, nhưng bị từ 
chối làm xét nghiệm PCR do bệnh viện quá tải và 
chỉ tiếp nhận các ca bệnh nặng. Họ sau đó phải tự 
theo dõi tình trạng sức khỏe và điều trị tại nhà.

Trên On, Trần Hào, Lê Nặc Ý, Lâm Hạ Vy chia 
sẻ không dám chủ quan khi đóng phim trong mùa 
dịch vì lo ngại ảnh hưởng đến gia đình. Theo ba 
ngôi sao hàng đầu TVB, họ chi hàng triệu HKD để 
tầm soát Covid-19. Sau khi Hồ Định Hân nhiễm 
bệnh, nam diễn viên Trần Hào cho hay phải dọn ra 
sân thượng cách ly y tế, tránh tiếp xúc gần với vợ 
con vì nguy cơ nhiễm bệnh của anh là rất cao.

Nghệ sĩ thất nghiệp, kinh doanh thua lỗ

Theo HK01, từ đầu năm 2022 khi làn sóng 
dịch thứ 5 bùng phát mạnh ở Hong Kong, hàng loạt 
sự kiện âm nhạc, điện ảnh bị hủy bỏ khiến các đơn 
vị tổ chức sự kiện, cụm rạp phải kêu cứu vì tổn thất 
nghiêm trọng.

Hiện tại, ngành sản xuất phim ảnh, chương 
trình truyền hình cũng rơi vào tình huống gián 
đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh. HK01 cho biết 
TVB chịu thiệt hại hơn 255.000 USD/ngày khi 
ngừng ghi hình 6 dự án phim truyền hình. Giới 
chuyên gia dự đoán cảnh đình trệ của showbiz 
Hương Cảng có thể kéo dài đến tháng 6.

On cho biết ba năm trở lại đây, ngành giải trí 
Hong Kong chịu tác động tiêu cực của đại dịch 
Covid-19. Làn sóng dịch nối tiếp nhau bùng phát 
khiến showbiz liên tục ngừng hoạt động, không có 
đủ thời gian tái phục hồi. 

Điều này khiến nghệ sĩ và công ty giải trí gặp 
khó khăn tài chính. Như đài TVB chịu cảnh thua lỗ 
trong liên tiếp 2 năm, phải sa thải hàng nghìn người 
để giảm tải gánh nặng kinh tế.

Trên On, nhiều nghệ sĩ Hong Kong chia sẻ họ 
không có thu nhập trong ngành nghệ thuật từ đầu 
năm 2022 đến nay. Theo nam diễn viên Hoàng Tử 
Hoa, khi mọi hoạt động giới giải trí gần như đóng 
băng vì dịch Covid-19, công việc vốn bấp bênh của 

họ càng khó khăn, khắc nghiệt hơn.

Nhiều nghệ sĩ vì thế khó tồn tại trong ngành 
nghệ thuật Hoàng Tử Hoa cho biết lớp nghệ sĩ 
tuyến ba, diễn viên quần chúng của Hong Kong 
gần như đã rời ngành, chuyển sang lao động tay 
chân kiếm sống sau thời gian dài thất nghiệp. 

Anh cho biết số tiền trợ cấp từ quỹ hỗ trợ của 
Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong là không đủ 
để họ tiếp tục bám trụ.

Với công việc tài xế taxi vận chuyển bệnh 
nhân nhiễm Covid-19, nam diễn viên Thiệu Trác 
Nghiêu được hỗ trợ 400 USD/ngày. Anh cho biết 
không được TVB giao thêm việc sau khi hoàn 
thành tác phẩm 42 chương kinh vào đầu tháng 1.

Theo HK01, không chỉ những nghệ sĩ kém tên 
tuổi, các ngôi sao hàng đầu Hong Kong cũng gặp 
khó vì dịch. Ca sĩ Lâm Tử Tường, Trần Dịch Tấn 
chịu tổn thất tài chính nặng nề do phải hủy tổ chức 
liveshow. 

Nữ diễn viên Ngô Quân Như cho biết cô cũng 
ở trong tình huống nhìn tiền đầu tư dần bốc hơi khi 
tác phẩm Chilii Laugh Story không thể ra rạp vào 
Tết Nguyên đán. 

Trần Triển Bằng, Trần Hào, Cổ Thiên Lạc, 
Lâm Phong phải ngừng việc cách ly y tế

Các nghệ sĩ như Huỳnh Tông Trạch, Lâm Hạ 
Vỹ, Hứa Thiệu Hùng, Đàm Ngạn Tuấn, Lâm Tú 
Di... chịu cảnh kinh doanh thua lỗ trầm trọng. Họ 
cho biết phải lấy tiền làm nghệ thuật bù lỗ cho hoạt 
động làm ăn riêng.

Theo Lâm Tú Di, trong bối cảnh Hong Kong 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng 
sức khỏe cộng đồng, còn giới giải trí đóng băng dài 
hạn, cô và nhiều ngôi sao kinh doanh trong ngành 
dịch vụ khó cầm cự vì cạn kiệt tài chính. 

“Tôi phải đóng cửa thẩm mỹ viện, nhà hàng 
hiện chỉ hoạt động cầm chừng. Khoản tổn thất tôi 
phải gánh là hơn 13.000 USD”, Lâm Tú Di nói.

Trong khi Đàm Ngạn Tuấn, Hoàng Uyển Mạn 
cho biết mất trắng vì dịch. Vừa qua, họ phải đóng 
cửa chuỗi nhà hàng đã bỏ ra hàng chục triệu HKD 
đầu tư và mở rộng kinh doanh trong nhiều năm.

                                                               Minh 
Hạo

Mua ghế riêng để đưa 4 
chó cưng đi máy bay du lịch 
vòng quanh thế giới

Người phụ nữ luôn mua thêm ghế 
máy bay để đi du lịch vòng quanh 
thế giới cùng 4 chú chó cưng. Họ 

đã cùng nhau thực hiện 70 chuyến bay.
Bốn chú chó trắng trở thành bạn đồng hành 

không thể thiếu của người phụ nữ 33 tuổi đến từ 
New York, Mỹ khi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Oxana Nabokova có 4 chú chó là Maya, 4 
tuổi, Charlie và Lily 1 tuổi và Marvel 10 tháng tuổi. 
Cô hết mực cưng chiều thú cưng của mình và 
thường xuyên đi du lịch thế giới vài tháng 1 lần.

Tính đến nay họ đã thực hiện khoảng 70 
chuyến bay khắp điểm du lịch nổi tiếng thế giới. 
Mỗi chuyến bay Oxana Nabokova đều cẩn thận lựa 
chọn các hãng hàng không uy tín, cho phép thú 
cưng đi cùng.

Oxana Nabokova thường phải mua thêm 
ghế ngồi để cho 4 chú chó cưng và họ có đủ không 
gian để tận hưởng một hành trình thoải mái. Quan 
trọng hơn, những chú chó chính là liều thuốc quan 
trọng giúp cô hết chứng sợ đi máy bay.

Oxana Nabokova chia sẻ: “Chúng tôi 
thường đi du lịch vài tháng một lần. Tôi mắc chứng 
sợ đi máy bay nhưng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn khi 
đi cùng 4 chú chó. Chúng tôi thường xuyên du lịch 
khắp nước Mỹ, đến thăm nhiều bang như Seattle, 
Utah, Las Vegas, Arizona, California và Miami, 
cùng nhiều quốc gia khác như Mexico, Aruba, 
Cộng hòa Dominica, Pháp, Hà Lan, Bỉ. Nhiều hành 
khách ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng 4 chú chó lên 
máy bay nhưng may mắn chưa ai phàn nàn về 
chúng”.

Người phụ nữ 33 tuổi độc thân khá cẩn thận 
khi lựa chọn các điểm đến. Cô cho biết rằng đi du 
lịch cùng thú cưng có chút phức tạp hơn nhưng rất 
vui.

Những chú chó thích du lịch đến nơi có thời 
tiết mát mẻ, mùa đông có nhiều tuyết, thích đi biển 
để bơi lội. Để những chú chó thoải mái trong các 
chuyến đi, cô thường mang theo thức ăn cho 
chúng. Có khi Oxana Nabokova mang theo một 
vali đầy thịt vì những con chó thích thức ăn thô.

Dù đến bất cứ địa điểm nào, 4 chú chó trắng 
đều thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. 
“Chúng tôi luôn nhận được sự chú ý của nhiều 
người. Có người dừng lại nói chuyện và xin chụp 
ảnh cùng 4 chú chó thân thiện, dễ thương”, Oxana 
Nabokova nói.

Nếu không di chuyển bằng máy báy, cô chủ 
sẽ thuê riêng một chiếc xe ô tô SUV cỡ lớn để đi lại 
vì điều này giúp những chú chó có không gian 
thoải mái nhất.

Cô nói: 'Tôi không thể tưởng tượng được 
nếu một ngày tôi đi du lịch mà không có Maya, 
Lily, Charlie và Marvel. Tôi sẽ không thấy ý nghĩa 
nữa, 4 chú chó giúp mỗi chuyến đi trở nên thú vị 
hơn. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một số kỷ niệm 
tuyệt vời và sẽ tiếp tục du lịch vòng quanh thế 
giới”. ■

Hàng triệu con nhện bay 
xâm chiếm bờ đông nước Mỹ

Nhện là một trong những loài động 
vật khá hiền lành, trừ một số loài 
có độc. Tuy nhiên, với ngoại hình 

nhiều chân dài ngoằng và cách tạo ra những mạng 
lưới, nhiều người không ưa gì nhện và tìm mọi 
cách loại bỏ khi phát hiện dấu tích ở trong nhà.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu hàng triệu con 
nhện xuất hiện vào một ngày nào đó và xâm chiếm 
vùng đất bạn ở? Hẳn sẽ là cơn ác mộng với không ít 
người. Hàng triệu con nhện xuất hiện đồng nghĩa 
với việc mạng nhện sẽ găng kín cổng nhà, điều dây 
điện, hộp thư, thậm chí mạng nhện lớn khó phá dày 
tới 3 mét. Đó thực sự là những gì đã từng xảy ra ở 
bang Georgia, Mỹ văo năm 2014. Có khoảng 25 
quận của bang này xuất hiện nhiều mạng nhện lớn.

Và nghiên cứu mới của các nhà khoa học 
tiết lộ những con nhện bay tiếp tục xâm chiếm phần 
lớn khu vực bờ đông nước Mỹ.

Những con nhện Joro có kích thước bằng 
lòng bàn tay, có khả năng chống chọi đặc biệt với 
giá lạnh. Bằng cách theo dõi vị trí của nhện trong tự 
nhiên, các mẫu vật trong lớp băng, các nhà nghiên 
cứu phát hiện ra rằng chúng sống tốt ở nhiệt độ 
lạnh.

Khi nhện Joro nở ra vào mùa xuân, chúng 
nhờ gió di chuyển nhanh hơn trên các sợi tơ. Chúng 
sẽ phát tán khắp mọi nơi bằng cách tạo ra và sử 
dụng mạng lưới lớn của mình để bay xa tới 160 km. 
Tuy nhiên, nghiên cứu mới cũng phát hiện ra rằng 
nhện Joro khá tinh vi, lão luyện trong việc xâm 
chiếm địa điểm mới bằng cách bám trên ô tô hoặc 

trốn trong hành lý.
Andy Davis, nhà khoa học nghiên cứu tại 

Đại học Georgia cho biết: “Mọi người buộc phải cố 
gắng học cách sống chung với chúng”.

Tên gọi của nhện Joro xuất phát từ 
Jorōgumo, trong tiếng Nhật Bản. Theo truyền 
thuyết Nhật, đây là một yêu quái cải trang thành 
một phụ nữ xinh đẹp, chuyên đi lừa gạt những 
người đàn ông cả tin.

Nhện Joro có ngoại hình ấn tượng, cơ thể 
lớn, tròn, màu đen tuyền và có sọc vàng, lốm đốm ở 
mặt dưới là những chấm đỏ đậm. Dù có vẻ ngoài 
hơi đáng sợ nhưng vết cắn của nhện Joro thường 
không đủ mạnh đến mức gây hại cho con người.

Các nhà nghiên cứu cho rằng trong khi hầu 
hết những loài xâm lấn có xu hướng làm mất ổn 
định hệ sinh thái thì nhện Joro thực sự có lợi, chúng 
giết muỗi, ruồi và các loài xâm lấn khác gây hại cho 
mùa màng. ■

Kỳ lạ chuyện tình của 
người phụ nữ với chiếc máy 
bay đồ chơi

Từ khi bắt đầu có nhận thức, Sandra 
đã có niềm đam mê mãnh liệt với 
máy bay. Niềm đam mê ấy theo cô 

suốt thời niên thiếu cho đến tận khi trưởng thành, 
Sandra cũng kiếm một công việc trong ngành hàng 
không chỉ để được tiếp xúc với máy bay mỗi ngày.

Nhưng phải đến khi gặp “Luffancs” - một 
mô hình máy bay bằng nhựa, cô mới nhận ra rằng 
mình hoàn toàn có thể chìm trong “mối quan hệ 
lãng mạn” với một chiếc máy bay.

Sau khi chia tay với bạn trai vào tháng 1 
năm nay, Sandra đã mua một chiếc máy bay đồ 
chơi với giá khoảng 600 euro và yêu nó một cách 
say đắm.

“Chỉ đơn giản là tôi yêu “anh ấy”, “anh ấy” 
là tri kỷ với tôi. “Anh ấy” là người bên tôi cả khi 
thức giấc lẫn khi chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn làm 
mọi thứ cùng “anh ấy””, Sandra chia sẻ.

Mặc dù làm việc trên máy bay mỗi ngày, 
nhưng Sandra nói rằng cô không bao giờ mơ tưởng 
đến việc sẽ “lừa dối” Lufancs và hẹn hò với một 
chiếc máy bay nào khác. Đôi khi cô chỉ chạm vào 
hoặc hôn gió với những chiếc máy bay khác nhưng 
tuyệt nhiên không đi xa hơn thế.

Người phụ nữ này cho hay, những người 
yêu trước đó của cô chưa bao giờ có vấn đề về việc 
cô yêu thích máy bay, tuy nhiên khi đó cô chưa biết 
rằng mình có thể thực sự “hẹn hò” với một chiếc 
máy bay đồ chơi.

Mối quan hệ hiện có với Lufancs dường 
như tốt hơn bất kỳ mối quan hệ nào Sandra từng có, 
cô chia sẻ: “Tôi không chắc liệu mình có thể quay 
lại với những mối quan hệ  giữa người với người 
hay không. Với tư cách là một người đồng hành, 
máy bay đáng tin cậy hơn và tôi luôn có thể nói 
chuyện với anh ấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác 
này với những mối quan hệ trước đây. Lần đầu tiên 
trong đời, tôi chìm đắm trong tình yêu”. ■ 
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Nghệ sĩ Hong Kong kiệt quệ 
vì dịch Covid-19

Showbiz Hong Kong đang chịu sự gián 
đoạn mới vì dịch. Việc ngành giải trí 
không thể vận hành khiến cuộc sống 

của giới nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn.

Theo HK01, thị trường giải trí Hong Kong 
đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. 
Cuối tháng 2, hàng chục nghệ sĩ nhiễm bệnh, đài 
truyền hình TVB rơi vào cảnh vật lộn để ngăn chặn 
chuỗi lây nhiễm chéo trong nội bộ khiến tình hình 
càng nghiêm trọng.

Hàng loạt ngôi sao mắc Covid-19

Theo On, hơn 20 nghệ sĩ nhận kết quả dương 
tính với Covid-19 trong khoảng 7 ngày qua là số ca 
nhiễm kỷ lục với showbiz Hong Kong kể từ khi đại 
dịch bùng phát hai năm trước. Hồ Định Hân, 
Trương Tùng Chi, ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn, Lý 
Văn Hân, Phan Tịnh Văn, Ngũ Văn Sinh, Lâm Hân 
Đồng, Châu Gia Lạc... là những nghệ sĩ thông báo 
mắc bệnh.

Thời gian qua, công tác sản xuất phim truyền 
hình và điện ảnh vẫn tiếp diễn trong thời gian dịch 
bệnh hoành hành. Dù áp dụng nhiều phương pháp 
phòng chống nghiêm ngặt, dịch bệnh vẫn xâm 
nhập và lây nhiễm trong nhiều đoàn làm phim ở 
Hong Kong.

Hồ Định Hân bị nhiễm Covid-19 

Hồ Định Hân bị nhiễm Covid-19 trong thời 
gian quay Phá độc cường nhân. Cô đang có các 
triệu chứng nhẹ. Theo On, nữ diễn viên có cảnh 
quay đánh nhau với Trần Hào và tiếp xúc với nhiều 
người trong ê-kíp. Trần Gia Lạc, sao kỳ cựu TVB 
La Lạc Lâm cũng phát hiện mắc Covid-19 sau 
những triệu chứng như ho, người mệt mỏi. Họ là 
thành viên của đoàn Mái ấm gia đình, Trở về và 
Ánh ban mai.

Với gần 50 trường hợp nghệ sĩ và nhân viên 
nhiễm bệnh, TVB thông báo đóng cửa phim 
trường đến ngày 7/3. Theo đại diện nhà đài, việc dự 
án truyền hình có khôi phục sản xuất như dự kiến 
hay không còn phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh 
và sức khỏe của diễn viên.

Nam diễn viên Trương Tùng Chi mắc Covid-
19 khi đang ghi hình dự án Cửu Long thành trại: 

Vây thành. Trước khi nhận kết quả dương tính, anh 
có phân đoạn diễn cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong. 
Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, ê-kíp thông báo 
dừng quay. Đoàn làm phim cho biết thiệt hại hàng 
trăm nghìn HKD cho một ngày dừng ghi hình.

Trên HK01, nhiều nghệ sĩ chia sẻ lo lắng cho 
sức khỏe của bản thân và gia đình khi đồng nghiệp 
nhận kết quả dương tính với Covid-19. Diễn biến 
dịch căng thẳng và hệ thống y tế quá tải khiến họ 
đối mặt với rủi ro không được chăm sóc sức khỏe 
khi nhiễm bệnh.

Gia đình nam nghệ sĩ Trương Vỹ Văn cho biết 
ông phải chờ hơn 10 tiếng mới được nhập viện điều 
trị bất chấp tình trạng sức khỏe tồi tệ. Hiện, Trương 
Vỹ Văn dựa vào máy thở để duy trì sự sống.

Các nghệ sĩ có triệu chứng nghi nhiễm như 
MC Sâm Mỹ hay Lâm Hân Đồng cho biết không 
thể tiếp cận hệ thống y tế. Trên On, Sâm Mỹ chia sẻ 
anh sốt cao và đau họng nhiều ngày, nhưng bị từ 
chối làm xét nghiệm PCR do bệnh viện quá tải và 
chỉ tiếp nhận các ca bệnh nặng. Họ sau đó phải tự 
theo dõi tình trạng sức khỏe và điều trị tại nhà.

Trên On, Trần Hào, Lê Nặc Ý, Lâm Hạ Vy chia 
sẻ không dám chủ quan khi đóng phim trong mùa 
dịch vì lo ngại ảnh hưởng đến gia đình. Theo ba 
ngôi sao hàng đầu TVB, họ chi hàng triệu HKD để 
tầm soát Covid-19. Sau khi Hồ Định Hân nhiễm 
bệnh, nam diễn viên Trần Hào cho hay phải dọn ra 
sân thượng cách ly y tế, tránh tiếp xúc gần với vợ 
con vì nguy cơ nhiễm bệnh của anh là rất cao.

Nghệ sĩ thất nghiệp, kinh doanh thua lỗ

Theo HK01, từ đầu năm 2022 khi làn sóng 
dịch thứ 5 bùng phát mạnh ở Hong Kong, hàng loạt 
sự kiện âm nhạc, điện ảnh bị hủy bỏ khiến các đơn 
vị tổ chức sự kiện, cụm rạp phải kêu cứu vì tổn thất 
nghiêm trọng.

Hiện tại, ngành sản xuất phim ảnh, chương 
trình truyền hình cũng rơi vào tình huống gián 
đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh. HK01 cho biết 
TVB chịu thiệt hại hơn 255.000 USD/ngày khi 
ngừng ghi hình 6 dự án phim truyền hình. Giới 
chuyên gia dự đoán cảnh đình trệ của showbiz 
Hương Cảng có thể kéo dài đến tháng 6.

On cho biết ba năm trở lại đây, ngành giải trí 
Hong Kong chịu tác động tiêu cực của đại dịch 
Covid-19. Làn sóng dịch nối tiếp nhau bùng phát 
khiến showbiz liên tục ngừng hoạt động, không có 
đủ thời gian tái phục hồi. 

Điều này khiến nghệ sĩ và công ty giải trí gặp 
khó khăn tài chính. Như đài TVB chịu cảnh thua lỗ 
trong liên tiếp 2 năm, phải sa thải hàng nghìn người 
để giảm tải gánh nặng kinh tế.

Trên On, nhiều nghệ sĩ Hong Kong chia sẻ họ 
không có thu nhập trong ngành nghệ thuật từ đầu 
năm 2022 đến nay. Theo nam diễn viên Hoàng Tử 
Hoa, khi mọi hoạt động giới giải trí gần như đóng 
băng vì dịch Covid-19, công việc vốn bấp bênh của 

họ càng khó khăn, khắc nghiệt hơn.

Nhiều nghệ sĩ vì thế khó tồn tại trong ngành 
nghệ thuật Hoàng Tử Hoa cho biết lớp nghệ sĩ 
tuyến ba, diễn viên quần chúng của Hong Kong 
gần như đã rời ngành, chuyển sang lao động tay 
chân kiếm sống sau thời gian dài thất nghiệp. 

Anh cho biết số tiền trợ cấp từ quỹ hỗ trợ của 
Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong là không đủ 
để họ tiếp tục bám trụ.

Với công việc tài xế taxi vận chuyển bệnh 
nhân nhiễm Covid-19, nam diễn viên Thiệu Trác 
Nghiêu được hỗ trợ 400 USD/ngày. Anh cho biết 
không được TVB giao thêm việc sau khi hoàn 
thành tác phẩm 42 chương kinh vào đầu tháng 1.

Theo HK01, không chỉ những nghệ sĩ kém tên 
tuổi, các ngôi sao hàng đầu Hong Kong cũng gặp 
khó vì dịch. Ca sĩ Lâm Tử Tường, Trần Dịch Tấn 
chịu tổn thất tài chính nặng nề do phải hủy tổ chức 
liveshow. 

Nữ diễn viên Ngô Quân Như cho biết cô cũng 
ở trong tình huống nhìn tiền đầu tư dần bốc hơi khi 
tác phẩm Chilii Laugh Story không thể ra rạp vào 
Tết Nguyên đán. 

Trần Triển Bằng, Trần Hào, Cổ Thiên Lạc, 
Lâm Phong phải ngừng việc cách ly y tế

Các nghệ sĩ như Huỳnh Tông Trạch, Lâm Hạ 
Vỹ, Hứa Thiệu Hùng, Đàm Ngạn Tuấn, Lâm Tú 
Di... chịu cảnh kinh doanh thua lỗ trầm trọng. Họ 
cho biết phải lấy tiền làm nghệ thuật bù lỗ cho hoạt 
động làm ăn riêng.

Theo Lâm Tú Di, trong bối cảnh Hong Kong 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng 
sức khỏe cộng đồng, còn giới giải trí đóng băng dài 
hạn, cô và nhiều ngôi sao kinh doanh trong ngành 
dịch vụ khó cầm cự vì cạn kiệt tài chính. 

“Tôi phải đóng cửa thẩm mỹ viện, nhà hàng 
hiện chỉ hoạt động cầm chừng. Khoản tổn thất tôi 
phải gánh là hơn 13.000 USD”, Lâm Tú Di nói.

Trong khi Đàm Ngạn Tuấn, Hoàng Uyển Mạn 
cho biết mất trắng vì dịch. Vừa qua, họ phải đóng 
cửa chuỗi nhà hàng đã bỏ ra hàng chục triệu HKD 
đầu tư và mở rộng kinh doanh trong nhiều năm.

                                                               Minh 
Hạo

Mua ghế riêng để đưa 4 
chó cưng đi máy bay du lịch 
vòng quanh thế giới

Người phụ nữ luôn mua thêm ghế 
máy bay để đi du lịch vòng quanh 
thế giới cùng 4 chú chó cưng. Họ 

đã cùng nhau thực hiện 70 chuyến bay.
Bốn chú chó trắng trở thành bạn đồng hành 

không thể thiếu của người phụ nữ 33 tuổi đến từ 
New York, Mỹ khi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Oxana Nabokova có 4 chú chó là Maya, 4 
tuổi, Charlie và Lily 1 tuổi và Marvel 10 tháng tuổi. 
Cô hết mực cưng chiều thú cưng của mình và 
thường xuyên đi du lịch thế giới vài tháng 1 lần.

Tính đến nay họ đã thực hiện khoảng 70 
chuyến bay khắp điểm du lịch nổi tiếng thế giới. 
Mỗi chuyến bay Oxana Nabokova đều cẩn thận lựa 
chọn các hãng hàng không uy tín, cho phép thú 
cưng đi cùng.

Oxana Nabokova thường phải mua thêm 
ghế ngồi để cho 4 chú chó cưng và họ có đủ không 
gian để tận hưởng một hành trình thoải mái. Quan 
trọng hơn, những chú chó chính là liều thuốc quan 
trọng giúp cô hết chứng sợ đi máy bay.

Oxana Nabokova chia sẻ: “Chúng tôi 
thường đi du lịch vài tháng một lần. Tôi mắc chứng 
sợ đi máy bay nhưng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn khi 
đi cùng 4 chú chó. Chúng tôi thường xuyên du lịch 
khắp nước Mỹ, đến thăm nhiều bang như Seattle, 
Utah, Las Vegas, Arizona, California và Miami, 
cùng nhiều quốc gia khác như Mexico, Aruba, 
Cộng hòa Dominica, Pháp, Hà Lan, Bỉ. Nhiều hành 
khách ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng 4 chú chó lên 
máy bay nhưng may mắn chưa ai phàn nàn về 
chúng”.

Người phụ nữ 33 tuổi độc thân khá cẩn thận 
khi lựa chọn các điểm đến. Cô cho biết rằng đi du 
lịch cùng thú cưng có chút phức tạp hơn nhưng rất 
vui.

Những chú chó thích du lịch đến nơi có thời 
tiết mát mẻ, mùa đông có nhiều tuyết, thích đi biển 
để bơi lội. Để những chú chó thoải mái trong các 
chuyến đi, cô thường mang theo thức ăn cho 
chúng. Có khi Oxana Nabokova mang theo một 
vali đầy thịt vì những con chó thích thức ăn thô.

Dù đến bất cứ địa điểm nào, 4 chú chó trắng 
đều thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. 
“Chúng tôi luôn nhận được sự chú ý của nhiều 
người. Có người dừng lại nói chuyện và xin chụp 
ảnh cùng 4 chú chó thân thiện, dễ thương”, Oxana 
Nabokova nói.

Nếu không di chuyển bằng máy báy, cô chủ 
sẽ thuê riêng một chiếc xe ô tô SUV cỡ lớn để đi lại 
vì điều này giúp những chú chó có không gian 
thoải mái nhất.

Cô nói: 'Tôi không thể tưởng tượng được 
nếu một ngày tôi đi du lịch mà không có Maya, 
Lily, Charlie và Marvel. Tôi sẽ không thấy ý nghĩa 
nữa, 4 chú chó giúp mỗi chuyến đi trở nên thú vị 
hơn. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một số kỷ niệm 
tuyệt vời và sẽ tiếp tục du lịch vòng quanh thế 
giới”. ■

Hàng triệu con nhện bay 
xâm chiếm bờ đông nước Mỹ

Nhện là một trong những loài động 
vật khá hiền lành, trừ một số loài 
có độc. Tuy nhiên, với ngoại hình 

nhiều chân dài ngoằng và cách tạo ra những mạng 
lưới, nhiều người không ưa gì nhện và tìm mọi 
cách loại bỏ khi phát hiện dấu tích ở trong nhà.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu hàng triệu con 
nhện xuất hiện vào một ngày nào đó và xâm chiếm 
vùng đất bạn ở? Hẳn sẽ là cơn ác mộng với không ít 
người. Hàng triệu con nhện xuất hiện đồng nghĩa 
với việc mạng nhện sẽ găng kín cổng nhà, điều dây 
điện, hộp thư, thậm chí mạng nhện lớn khó phá dày 
tới 3 mét. Đó thực sự là những gì đã từng xảy ra ở 
bang Georgia, Mỹ văo năm 2014. Có khoảng 25 
quận của bang này xuất hiện nhiều mạng nhện lớn.

Và nghiên cứu mới của các nhà khoa học 
tiết lộ những con nhện bay tiếp tục xâm chiếm phần 
lớn khu vực bờ đông nước Mỹ.

Những con nhện Joro có kích thước bằng 
lòng bàn tay, có khả năng chống chọi đặc biệt với 
giá lạnh. Bằng cách theo dõi vị trí của nhện trong tự 
nhiên, các mẫu vật trong lớp băng, các nhà nghiên 
cứu phát hiện ra rằng chúng sống tốt ở nhiệt độ 
lạnh.

Khi nhện Joro nở ra vào mùa xuân, chúng 
nhờ gió di chuyển nhanh hơn trên các sợi tơ. Chúng 
sẽ phát tán khắp mọi nơi bằng cách tạo ra và sử 
dụng mạng lưới lớn của mình để bay xa tới 160 km. 
Tuy nhiên, nghiên cứu mới cũng phát hiện ra rằng 
nhện Joro khá tinh vi, lão luyện trong việc xâm 
chiếm địa điểm mới bằng cách bám trên ô tô hoặc 

trốn trong hành lý.
Andy Davis, nhà khoa học nghiên cứu tại 

Đại học Georgia cho biết: “Mọi người buộc phải cố 
gắng học cách sống chung với chúng”.

Tên gọi của nhện Joro xuất phát từ 
Jorōgumo, trong tiếng Nhật Bản. Theo truyền 
thuyết Nhật, đây là một yêu quái cải trang thành 
một phụ nữ xinh đẹp, chuyên đi lừa gạt những 
người đàn ông cả tin.

Nhện Joro có ngoại hình ấn tượng, cơ thể 
lớn, tròn, màu đen tuyền và có sọc vàng, lốm đốm ở 
mặt dưới là những chấm đỏ đậm. Dù có vẻ ngoài 
hơi đáng sợ nhưng vết cắn của nhện Joro thường 
không đủ mạnh đến mức gây hại cho con người.

Các nhà nghiên cứu cho rằng trong khi hầu 
hết những loài xâm lấn có xu hướng làm mất ổn 
định hệ sinh thái thì nhện Joro thực sự có lợi, chúng 
giết muỗi, ruồi và các loài xâm lấn khác gây hại cho 
mùa màng. ■

Kỳ lạ chuyện tình của 
người phụ nữ với chiếc máy 
bay đồ chơi

Từ khi bắt đầu có nhận thức, Sandra 
đã có niềm đam mê mãnh liệt với 
máy bay. Niềm đam mê ấy theo cô 

suốt thời niên thiếu cho đến tận khi trưởng thành, 
Sandra cũng kiếm một công việc trong ngành hàng 
không chỉ để được tiếp xúc với máy bay mỗi ngày.

Nhưng phải đến khi gặp “Luffancs” - một 
mô hình máy bay bằng nhựa, cô mới nhận ra rằng 
mình hoàn toàn có thể chìm trong “mối quan hệ 
lãng mạn” với một chiếc máy bay.

Sau khi chia tay với bạn trai vào tháng 1 
năm nay, Sandra đã mua một chiếc máy bay đồ 
chơi với giá khoảng 600 euro và yêu nó một cách 
say đắm.

“Chỉ đơn giản là tôi yêu “anh ấy”, “anh ấy” 
là tri kỷ với tôi. “Anh ấy” là người bên tôi cả khi 
thức giấc lẫn khi chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn làm 
mọi thứ cùng “anh ấy””, Sandra chia sẻ.

Mặc dù làm việc trên máy bay mỗi ngày, 
nhưng Sandra nói rằng cô không bao giờ mơ tưởng 
đến việc sẽ “lừa dối” Lufancs và hẹn hò với một 
chiếc máy bay nào khác. Đôi khi cô chỉ chạm vào 
hoặc hôn gió với những chiếc máy bay khác nhưng 
tuyệt nhiên không đi xa hơn thế.

Người phụ nữ này cho hay, những người 
yêu trước đó của cô chưa bao giờ có vấn đề về việc 
cô yêu thích máy bay, tuy nhiên khi đó cô chưa biết 
rằng mình có thể thực sự “hẹn hò” với một chiếc 
máy bay đồ chơi.

Mối quan hệ hiện có với Lufancs dường 
như tốt hơn bất kỳ mối quan hệ nào Sandra từng có, 
cô chia sẻ: “Tôi không chắc liệu mình có thể quay 
lại với những mối quan hệ  giữa người với người 
hay không. Với tư cách là một người đồng hành, 
máy bay đáng tin cậy hơn và tôi luôn có thể nói 
chuyện với anh ấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác 
này với những mối quan hệ trước đây. Lần đầu tiên 
trong đời, tôi chìm đắm trong tình yêu”. ■ 



Trang 20

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1986 * Saturday, March 19, 2022

Trang 21

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1986 * Saturday, March 19, 2022

TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 14/3 đến 20/3/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Vận trình tuần mới của 

con giáp tuổi Tý không được 
tốt cho lắm, thậm chí có ai đó 
hiểu nhầm ý tốt khiến bạn 
phiền lòng. 

Hãy xem đây là cơ hội 
để nhắc nhở bản thân không 
nên xen vào chuyện của người 

khác. Hãy lắng nghe, chọn lựa và điều chỉnh những 
thông tin mà đối phương chia sẻ cho phù hợp với 
chính mình. 

Bản mệnh vừa có tiền vừa có quyền từ 
Chính Tài đưa tới nhưng xem ra bạn không biết tận 
dụng tốt nên cuối tuần dễ có những sai sót. Đó là lý 
do khiến sức khỏe của bạn càng về cuối tuần càng 
không được tốt vì không được nghỉ ngơi lại hay lo 
lắng nhiều.

Chuyện tình cảm không được vui, càng bày 
tỏ quan điểm bạn càng dễ bị cho là tỏ thái độ hơn 
đối phương. Bạn không nên nói nhiều trong lúc 
này, hãy cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, 
tìm kiếm những điều vui bình dị của đời thường.

Sao Tiểu hao chủ về hao tốn tiền bạc nhắc 
nhở bản mệnh kiểm soát chi tiêu, đừng ai rủ cũng 
vội vàng tham gia ngay vì những buổi tụ tập bạn bè 
liên miên sẽ khiến bạn bị rỗng túi trong thời gian 
ngắn. 

Bên cạnh đó, một số việc yêu cầu bạn phải 
mua đồ đạc, vật dụng khá tốn kém nên việc chi tiền 
lúc này không thể tránh khỏi.

2. Tuổi Sửu
Xem tử vi phương 

Đông, tuần mới này của 
người tuổi Sửu không có 
quá nhiều biến động, tuy 
không thực sự thuận lợi 
nhưng những khó khăn lại 
mang tới cho bạn bài học 

đáng giá. 
Bạn không nên giúp ai đó quá sức mình, 

giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể, thay vì 
ôm đồm quá nhiều. Trước khi từ chối, bạn nên giải 
thích với đối phương hiểu khả năng của bạn có hạn, 
đừng nên khoe khoang tài năng khi bạn không thực 
sự có.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Sửu 
tuần này không sáng sủa cho lắm. Dù lúc này bạn 
cũng đã lên kế hoạch cho một số việc nhưng chúng 
lại không đi theo tiến trình đã định. 

Việc này thường xảy ra với các cặp đôi 
hoặc cặp vợ chồng. Thực ra bạn đang phải chịu thử 
thách một chút thôi, đừng quá lo lắng vì bạn sắp có 
được kết quả xứng đáng rồi đấy.

Ngũ Quỷ hung tinh có điềm bị quấy phá 
khiến bạn tuy vẫn đạt được những gì mình mong 
muốn nhưng trước đó bạn cũng đã phải chịu không 
ít khó khăn, vất vả, thậm chí còn phải chịu những 
lời tổn thương từ người khác. Tuy nhiên, hãy biết 
nhẫn nhịn một chút, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. 

Ảnh hưởng không nhỏ của Thương Quan 
nên tinh thần có đôi lúc đi xuống, thêm vào đó, sức 
khỏe không được như ý, hay bị cảm sốt hoặc do ảnh 
hưởng của thời tiết mà cơ thể thường xuyên mệt 
mỏi, uể oải.

3. Tuổi Dần
Tuần mới của con 

giáp tuổi Dần cũng không có 
khó khăn nào đáng lo ngại cả. 
Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ là 
bạn cần phải thả lỏng một 
chút, đừng gồng mình lên 
căng thẳng quá mức trong 

công việc. Để tránh sai sót thì nhớ phải kiểm tra kỹ 
mọi thông tin trước khi bắt tay vào một dự án/kế 
hoạch nào đó. 

Theo tử vi hàng tuần, chuyện tình cảm khá 
êm đềm, một số cặp đôi đang đi vào lối mòn và bạn 
đang phải loay hoay tìm ra lối đi cho mối quan hệ 
của hai người. 

Đây là lúc để xích lại gần hơn với một nửa 
hay bạn bè thân thiết, có vẻ như họ đang rất cần tới 
sự hỗ trợ của bạn đấy. Bạn có biết mình thuộc con 
giáp thành danh nhờ vào bản lĩnh chứ không phải 
vì đã "ngồi" sẵn trên đống vàng.

May mắn là nhờ sự che chở của Thái Âm 
cát tinh nên hai người sẽ lại sớm tìm thấy niềm vui, 
hạnh phúc của mình thôi. Bạn hãy thôi tỏ vẻ lạnh 
lùng mà thay vào đó hãy học cách lắng nghe, chia 
sẻ nhiều hơn với một nửa của mình, điều này sẽ 
giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn.

Những ngày đầu tuần, do ảnh hưởng của 
Kiếp Tài nên bạn gặp rắc rối về tiền bạc, bài học mà 
bạn nhận được liên quan đến tài chính. Đây là lúc 
bạn cần phải xem xét chi tiêu, tính toán lại tiền bạc 
sao cho phù hợp với thực tế. 

4. Tuổi Mão
Theo Lịch vạn 

niên thì tuần mới của 
con giáp tuổi Mão dự 
báo có xui xẻo, do đó 
tốt hơn hết không nên 
ra quyết định quan 
trọng liên quan đến tiền 

bạc hay công việc. Nếu ai đó khuyên bạn thì cứ 
lắng nghe nhưng chớ vội làm theo vì chúng chưa 
chắc đã phù hợp với tình huống, hoàn cảnh mà bạn 
đang vướng phải. 

Những ngày đầu tuần của bản mệnh có vẻ 
khó khăn khi mối quan hệ không tốt, chuyện tiền 
bạc thì lẫn lộn nhưng may mắn là về cuối tuần có 
Chính Tài nâng đỡ nên bạn tìm được giải pháp cho 
chuyện tiền bạc, lo lắng nhờ đó mà cũng được giải 
tỏa.

Vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này 
trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Những người 

độc thân sau một thời gian mở lòng nhưng không 
tìm thấy hi vọng nên đã bỏ cuộc, thậm chí có người 
có xu hướng khép kín trở lại. Đôi lứa lúc này lục 
đục, nhiều đôi đã quyết định chia tay, ly hôn. 

Sao Dịch Mã xuất hiện vào thời điểm này 
cho thấy bản mệnh lanh lợi và vì muốn thích nghi 
với hoàn cảnh nên khá vất vả trong việc tìm cách 
thay đổi bản thân. Đừng nản lòng vì những thay đổi 
của bạn lúc này rất cần thiết.

5. Tuổi Thìn
Bạn đã từng nghe 

câu "ếch chết tại miệng 
chưa?". Tuần này nếu 
không muốn có sóng gió 
hãy thận trọng trong 
những lời ăn, tiếng nói. 
Có thể bạn có dụng ý tốt, 
nhưng lời bạn nói, điều 

bạn làm có thể gây tổn thương cho một ai đó và 
phản tác dụng. 

Bản mệnh chỉ được hưởng một chút may 
thôi thì cuối tuần đã phải đối mặt với những phiền 
nhiễu mà Tỷ Kiên gây ra rồi. Lúc này nên cẩn thận 
hơn trong vấn đề đối nhân xử thế và tốt hơn hết là 
không nên cho ai đó vay tiền dù họ có dỗ ngon dỗ 
ngọt bạn tới mức nào.

Tiếp nối tử vi tuần trước, tuần này, xem ra ý 
tốt của con giáp tuổi Thìn dành cho một nửa của 
bạn không được ghi nhận. Điều này khiến bản 
mệnh cảm thấy khá buồn. Thực ra là hai người 
không thực sự hiểu ý nhau thôi mà, đừng trầm 
trọng quá vấn đề làm gì.

May mắn là có Thái Dương cát tinh trợ 
mệnh nên ngay sau đó vận trình tình cảm của bản 
mệnh đã đi lên, càng về cuối tuần hai người càng 
dành nhiều thời gian để được ở bên nhau. Đối 
phương muốn được hiểu và quan tâm nhiều hơn để 
bù cho khoảng thời gian xa cách. 

6. Tuổi Tị
Vận trình tuần mới 

của con giáp tuổi Tị rất 
đáng ghen tị khi công việc 
thuận lợi, chuyện tình cảm 
êm đẹp. 

Tuy nhiên, đó cũng 
là khi bạn chủ quan và có 
những dấu hiệu rủi ro tiềm 
tàng có thể xảy ra bất ngờ. 

Nên nhớ là đừng vội vàng tin ai đó hoàn toàn tốt và 
muốn giúp đỡ bạn.

Có Thiên Quan trong thời gian này cho 
thấy bạn có thể phải đối mặt với rắc rối khi bạn chủ 
quan đấy. Do đó, luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận 
trong từng bước quá trình làm việc của mình. Nếu 
nhận thấy có dấu hiệu không ổn nên tìm cách sửa 
chữa ngay.

Người tuổi Tị nhận nhiều tin vui về chuyện 
tình cảm. Một số người độc thân đã thấy được tín 
hiệu tốt từ đối phương khi họ đang cố gắng thể hiện 
tình cảm, mong được bạn ghi nhận. Một số cặp đôi 
ra mắt gia đình đối phương trong thời gian này.

Thái Tuế hung tinh xuất hiện nhắc nhở con 

giáp tuổi Tị nên cẩn trọng khi đi xa. Để đảm 
bảo an toàn thì bản mệnh không nên di chuyển 
nhiều vì dễ có xui xẻo xảy ra trên đường đi.

7. Tuổi Ngọ
Để tránh sai sót, tuần 

này con giáp tuổi Ngọ làm gì 
cũng không được vội vàng. 
Trong mọi việc đòi hỏi bạn 
cần phải tinh tế, khéo léo hơn 
trong giao tiếp, hãy lắng nghe 
và tìm hiểu những thông điệp 

mà người khác muốn chuyển đến mình, thay vì chỉ 
là những lời đầu môi.

Vận trình những ngày đầu tuần của con 
giáp tuổi Ngọ liên tục lên xuống khiến bạn luôn 
trong tâm trạng bất an, không ăn uống được nhiều 
và khi đó sức khỏe của bạn đi xuống. May mắn là 
càng về cuối tuần tình hình càng được cải thiện nên 
bạn đã cảm thấy an tâm hơn, sức khỏe cũng tốt hơn.

Thời gian này hai người tâm đầu ý hợp hơn 
bao giờ hết, điều này mang lại cho bạn niềm vui 
không nhỏ. Đối phương không chỉ có cử chỉ lãng 
mạn mà còn tỏ ra hiểu rõ những sở thích, thói quen 
của bạn để chiều chuộng.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó sao Bách Việt xuất 
hiện vào lúc này nhắc nhở bạn chớ nên khoe 
khoang chuyện tình cảm của mình vì đó là lý do 
khiến có những kẻ ghen ghét tìm tới và muốn 
"cướp" hạnh phúc của bạn đấy. Thậm chí có người 
nhận ra hành động bất thường của một nửa là vì 
thời gian này họ có người khác.

8. Tuổi Mùi
Vận trình của tuổi 

Mùi tiềm ẩn nhiều hung họa, 
báo hiệu một tuần đầy biến 
động đang chờ đón bạn. Tuy 
nhiên khoảng đầu tuần vẫn 
suôn sẻ, có thể bạn còn đạt 
được một số thành tích lớn 

trong công việc. Từ giữa tuần trở đi cát khí giảm 
dần, khó khăn chồng chất khiến con giáp này phải 
nỗ lực rất nhiều mới có thể duy trì được những 
thành tựu mà mình vừa đạt được. 

Thời điểm giữa tuần là thời điểm khó khăn 
nhất của bản mệnh khi đối mặt với Thương Quan. 
Có lúc bạn mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, thế 
nhưng hãy mạnh mẽ lên, tin rằng bạn có thể đạt 
được những gì bạn muốn bằng năng lực của chính 
mình.

Tài lộc vượng, không bị phụ thuộc vào một 
nguồn thu cố định nên tuổi Mùi có thể thoải mái chi 
tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng 
ngày.

Đường tình duyên trắc trở, tuổi Mùi buồn 
chán vì người có duyên nhưng lại chẳng có phận, 
không đến được với nhau chỉ vì đôi bên cùng giữ 
cái tôi quá lớn. Bạn đừng để lòng tự ái quá cao mà 
đánh mất tình yêu của mình đến lúc nuối tiếc thì 
cũng đã muộn.

9. Tuổi Thân
Tuần mới của tuổi Thân có cát tinh nâng đỡ 

nên dễ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. 

Công việc cũng suôn sẻ hơn, 
bạn có đủ tài năng để chinh 
phục mọi khó khăn, trở ngại 
và giành được sự trọng dụng 
của lãnh đạo, cấp trên.

Nếu tuổi Thân có ý 
định khởi nghiệp, cầu tài, mở 
rộng quy mô làm ăn thì nên 

chọn những ngày cuối tuần, vì đầu tuần không tốt. 
Ngoài ra con giáp này cần lưu ý có những 

kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội để làm khó bạn. 
Nhưng đừng quá lo lắng, khi bạn vượt qua được trở 
ngại này cơ hội thành công rất cao. Nhất là khi sao 
Thiên Đức che chở mang lại không ít cơ hội thăng 
chức, có thêm tiền bạc cho bản mệnh trong tuần 
mới này.

Thực Thần xuất hiện vào thời điểm cuối 
tuần mang lại cho bạn chút bình yên và niềm tin 
nho nhỏ để bạn đứng lên, tiếp tục bước vào khó 
khăn để tìm ra giải pháp riêng cho mình. Lúc này, 
bạn cảm nhận rõ mình mạnh mẽ tới mức nào. 

Riêng về đường tình duyên thì lại may mắn 
ngập tràn, xua tan mọi vận xui. Đào hoa đang nở rộ, 
tạo điều kiện cho những người còn độc thân sớm 
tìm được người tâm đầu ý hợp, cùng chung tay xây 
dựng hạnh phúc mới cho riêng mình.

10. Tuổi Dậu
Đường công danh 

sự nghiệp của tuổi Dậu về 
cơ bản là tốt. Cát tinh sẽ bảo 
vệ cho những thành quả mà 
bản mệnh đạt được, không 
phải lo lắng quá nhiều bởi 
những chuyện khác mà chỉ 

chuyên tâm phát huy năng lực một cách tốt nhất.
Đường tài lộc thì không được may mắn như 

vậy, có điềm báo tiền bạc tiêu tan. Không phải là 
không kiếm được tiền mà con giáp này cần có thêm 
thời gian để làm việc đó một cách tốt nhất, cộng 
thêm các khoản chi tiêu quá nhiều cũng trở thành 
một gánh nặng.

Phương diện tình cảm có tin vui, không bị 
ảnh hưởng bởi chuyện công việc và tiền bạc. Tình 
yêu đôi lứa vẫn gắn kết như xưa và có thể còn tiến 
thêm được những bước tiến mới. Vợ chồng hòa 
thuận, yêu thương nhau, gia đình không có điểm gì 
phải chê trách.

Tuy nhiên tuần này tuổi Dậu nên chú ý tới 
sức khỏe của mình vì có những điềm báo không tốt. 
Bạn nên giảm bớt cường độ làm việc và nghỉ ngơi 
nhiều hơn, tiền bạc mất đi rồi lại kiếm được nhưng 
sức khỏe một khi đã mất là khó có thể lấy lại.

11. Tuổi Tuất
Vận trình tuần mới 

này của tuổi Tuất có điềm 
báo chỉ ra rằng có rắc rối. 
Bản mệnh lưu ý đừng lấy 
những trò đùa hài hước 
mang vào công việc, đừng 
quên rằng có những vấn đề 
đòi hỏi bạn cần phải nghiêm 

túc, nhất là trong những cuộc gặp gỡ quan trọng.

Ngay khi Thiên Tài che chở vào những 
ngày đầu tuần thì bạn phải tận dụng tốt cơ hội đang 
có. Hãy chớp lấy ngay nếu không càng về cuối tuần 
bạn càng gặp nhiều khó khăn, trở ngại mà bạn 
không thể kiểm soát được tình hình.

Chuyện tình cảm có chút xích mích, hiểu 
lầm nhưng may mắn sau đó mọi việc đã ổn thỏa. 
Một số con giáp tuổi Tuất độc thân vừa nuôi hi 
vọng về chuyện yêu đương thì ngay sau đó đã bị 
dập tắt khi bạn đối mặt với thực tế khác xa với 
những gì bạn nghĩ.

Bù vào đó, tình hình tiền bạc có dấu hiệu 
khởi sắc khi Tử Vi Cát tinh tương trợ. Có thể nguồn 
thu từ những khoản đầu tư trước đây đang duy trì 
tốt và giúp bạn thu về lợi nhuận đáng kể.

12. Tuổi Hợi
Tuần mới của con 

giáp tuổi Hợi tuy không 
quá rực rỡ hay may mắn 
nhưng nhìn chung là khá 
ổn. Đã đến lúc bạn đưa ra 
những quyết định quan 
trọng thực sự rất cần thiết 
ngày hôm nay, nếu không, 
bạn có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ 

hội của chính mình. 
Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh 

lúc này có nhiều dấu hiệu cho thấy không được tốt. 
Những sở thích khác xa nhau của hai người đang có 
tính đối chọi khi bạn không chịu nhường nhịn mà 
toàn thể hiện sự chống đối.

Thực Thần xuất hiện cuối tuần cho thấy 
bạn nhận được lời mời ăn uống vào lúc này. Đừng 
từ chối vì những buổi gặp gỡ bạn bè, người thân sẽ 
giúp bạn được nói và chia sẻ, hiểu mọi người nhiều 
hơn, nhờ đó tình cảm càng gắn kết.

Riêng về đường tài lộc rất khó đoán định 
đầu tuần thì mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đặc 
biệt là với dân làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên từ 
giữa tuần trở đi thì cát khí giảm dần, lúc này bạn 
nên hạn chế đầu tư nếu chưa có đủ năng lực hoặc 
chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng. ■

* Chỉ có vợ mới thế!
Đó là một đêm thật khủng khiếp. Gió thổi 

cắt da, tuyết rơi dày đặc... Đường phố vắng tanh. 
Ông chủ tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa thì một 
người đàn ông nhỏ bé lách vào. Ông ta mặc áo ấm, 
áo mưa, khăn choàng, nhưng vẫn bị ướt lóp ngóp.

- Bán cho tôi hai cái bánh cốm.
- Chỉ hai cái thôi à? - Ông chủ tiệm ngạc 

nhiên.
- Ừ, hai cái thôi. Một cho tôi và một cho 

Sherry!
- Sherry là vợ ông à?
- Chớ anh nói ai? - Người đàn ông gắt gỏng 

- Chẳng lẽ mẹ tôi lại bắt tôi ra đường trong một đêm 
như thế này à?!

Vui Cöôøi
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 14/3 đến 20/3/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Vận trình tuần mới của 

con giáp tuổi Tý không được 
tốt cho lắm, thậm chí có ai đó 
hiểu nhầm ý tốt khiến bạn 
phiền lòng. 

Hãy xem đây là cơ hội 
để nhắc nhở bản thân không 
nên xen vào chuyện của người 

khác. Hãy lắng nghe, chọn lựa và điều chỉnh những 
thông tin mà đối phương chia sẻ cho phù hợp với 
chính mình. 

Bản mệnh vừa có tiền vừa có quyền từ 
Chính Tài đưa tới nhưng xem ra bạn không biết tận 
dụng tốt nên cuối tuần dễ có những sai sót. Đó là lý 
do khiến sức khỏe của bạn càng về cuối tuần càng 
không được tốt vì không được nghỉ ngơi lại hay lo 
lắng nhiều.

Chuyện tình cảm không được vui, càng bày 
tỏ quan điểm bạn càng dễ bị cho là tỏ thái độ hơn 
đối phương. Bạn không nên nói nhiều trong lúc 
này, hãy cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, 
tìm kiếm những điều vui bình dị của đời thường.

Sao Tiểu hao chủ về hao tốn tiền bạc nhắc 
nhở bản mệnh kiểm soát chi tiêu, đừng ai rủ cũng 
vội vàng tham gia ngay vì những buổi tụ tập bạn bè 
liên miên sẽ khiến bạn bị rỗng túi trong thời gian 
ngắn. 

Bên cạnh đó, một số việc yêu cầu bạn phải 
mua đồ đạc, vật dụng khá tốn kém nên việc chi tiền 
lúc này không thể tránh khỏi.

2. Tuổi Sửu
Xem tử vi phương 

Đông, tuần mới này của 
người tuổi Sửu không có 
quá nhiều biến động, tuy 
không thực sự thuận lợi 
nhưng những khó khăn lại 
mang tới cho bạn bài học 

đáng giá. 
Bạn không nên giúp ai đó quá sức mình, 

giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể, thay vì 
ôm đồm quá nhiều. Trước khi từ chối, bạn nên giải 
thích với đối phương hiểu khả năng của bạn có hạn, 
đừng nên khoe khoang tài năng khi bạn không thực 
sự có.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Sửu 
tuần này không sáng sủa cho lắm. Dù lúc này bạn 
cũng đã lên kế hoạch cho một số việc nhưng chúng 
lại không đi theo tiến trình đã định. 

Việc này thường xảy ra với các cặp đôi 
hoặc cặp vợ chồng. Thực ra bạn đang phải chịu thử 
thách một chút thôi, đừng quá lo lắng vì bạn sắp có 
được kết quả xứng đáng rồi đấy.

Ngũ Quỷ hung tinh có điềm bị quấy phá 
khiến bạn tuy vẫn đạt được những gì mình mong 
muốn nhưng trước đó bạn cũng đã phải chịu không 
ít khó khăn, vất vả, thậm chí còn phải chịu những 
lời tổn thương từ người khác. Tuy nhiên, hãy biết 
nhẫn nhịn một chút, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. 

Ảnh hưởng không nhỏ của Thương Quan 
nên tinh thần có đôi lúc đi xuống, thêm vào đó, sức 
khỏe không được như ý, hay bị cảm sốt hoặc do ảnh 
hưởng của thời tiết mà cơ thể thường xuyên mệt 
mỏi, uể oải.

3. Tuổi Dần
Tuần mới của con 

giáp tuổi Dần cũng không có 
khó khăn nào đáng lo ngại cả. 
Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ là 
bạn cần phải thả lỏng một 
chút, đừng gồng mình lên 
căng thẳng quá mức trong 

công việc. Để tránh sai sót thì nhớ phải kiểm tra kỹ 
mọi thông tin trước khi bắt tay vào một dự án/kế 
hoạch nào đó. 

Theo tử vi hàng tuần, chuyện tình cảm khá 
êm đềm, một số cặp đôi đang đi vào lối mòn và bạn 
đang phải loay hoay tìm ra lối đi cho mối quan hệ 
của hai người. 

Đây là lúc để xích lại gần hơn với một nửa 
hay bạn bè thân thiết, có vẻ như họ đang rất cần tới 
sự hỗ trợ của bạn đấy. Bạn có biết mình thuộc con 
giáp thành danh nhờ vào bản lĩnh chứ không phải 
vì đã "ngồi" sẵn trên đống vàng.

May mắn là nhờ sự che chở của Thái Âm 
cát tinh nên hai người sẽ lại sớm tìm thấy niềm vui, 
hạnh phúc của mình thôi. Bạn hãy thôi tỏ vẻ lạnh 
lùng mà thay vào đó hãy học cách lắng nghe, chia 
sẻ nhiều hơn với một nửa của mình, điều này sẽ 
giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn.

Những ngày đầu tuần, do ảnh hưởng của 
Kiếp Tài nên bạn gặp rắc rối về tiền bạc, bài học mà 
bạn nhận được liên quan đến tài chính. Đây là lúc 
bạn cần phải xem xét chi tiêu, tính toán lại tiền bạc 
sao cho phù hợp với thực tế. 

4. Tuổi Mão
Theo Lịch vạn 

niên thì tuần mới của 
con giáp tuổi Mão dự 
báo có xui xẻo, do đó 
tốt hơn hết không nên 
ra quyết định quan 
trọng liên quan đến tiền 

bạc hay công việc. Nếu ai đó khuyên bạn thì cứ 
lắng nghe nhưng chớ vội làm theo vì chúng chưa 
chắc đã phù hợp với tình huống, hoàn cảnh mà bạn 
đang vướng phải. 

Những ngày đầu tuần của bản mệnh có vẻ 
khó khăn khi mối quan hệ không tốt, chuyện tiền 
bạc thì lẫn lộn nhưng may mắn là về cuối tuần có 
Chính Tài nâng đỡ nên bạn tìm được giải pháp cho 
chuyện tiền bạc, lo lắng nhờ đó mà cũng được giải 
tỏa.

Vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này 
trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Những người 

độc thân sau một thời gian mở lòng nhưng không 
tìm thấy hi vọng nên đã bỏ cuộc, thậm chí có người 
có xu hướng khép kín trở lại. Đôi lứa lúc này lục 
đục, nhiều đôi đã quyết định chia tay, ly hôn. 

Sao Dịch Mã xuất hiện vào thời điểm này 
cho thấy bản mệnh lanh lợi và vì muốn thích nghi 
với hoàn cảnh nên khá vất vả trong việc tìm cách 
thay đổi bản thân. Đừng nản lòng vì những thay đổi 
của bạn lúc này rất cần thiết.

5. Tuổi Thìn
Bạn đã từng nghe 

câu "ếch chết tại miệng 
chưa?". Tuần này nếu 
không muốn có sóng gió 
hãy thận trọng trong 
những lời ăn, tiếng nói. 
Có thể bạn có dụng ý tốt, 
nhưng lời bạn nói, điều 

bạn làm có thể gây tổn thương cho một ai đó và 
phản tác dụng. 

Bản mệnh chỉ được hưởng một chút may 
thôi thì cuối tuần đã phải đối mặt với những phiền 
nhiễu mà Tỷ Kiên gây ra rồi. Lúc này nên cẩn thận 
hơn trong vấn đề đối nhân xử thế và tốt hơn hết là 
không nên cho ai đó vay tiền dù họ có dỗ ngon dỗ 
ngọt bạn tới mức nào.

Tiếp nối tử vi tuần trước, tuần này, xem ra ý 
tốt của con giáp tuổi Thìn dành cho một nửa của 
bạn không được ghi nhận. Điều này khiến bản 
mệnh cảm thấy khá buồn. Thực ra là hai người 
không thực sự hiểu ý nhau thôi mà, đừng trầm 
trọng quá vấn đề làm gì.

May mắn là có Thái Dương cát tinh trợ 
mệnh nên ngay sau đó vận trình tình cảm của bản 
mệnh đã đi lên, càng về cuối tuần hai người càng 
dành nhiều thời gian để được ở bên nhau. Đối 
phương muốn được hiểu và quan tâm nhiều hơn để 
bù cho khoảng thời gian xa cách. 

6. Tuổi Tị
Vận trình tuần mới 

của con giáp tuổi Tị rất 
đáng ghen tị khi công việc 
thuận lợi, chuyện tình cảm 
êm đẹp. 

Tuy nhiên, đó cũng 
là khi bạn chủ quan và có 
những dấu hiệu rủi ro tiềm 
tàng có thể xảy ra bất ngờ. 

Nên nhớ là đừng vội vàng tin ai đó hoàn toàn tốt và 
muốn giúp đỡ bạn.

Có Thiên Quan trong thời gian này cho 
thấy bạn có thể phải đối mặt với rắc rối khi bạn chủ 
quan đấy. Do đó, luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận 
trong từng bước quá trình làm việc của mình. Nếu 
nhận thấy có dấu hiệu không ổn nên tìm cách sửa 
chữa ngay.

Người tuổi Tị nhận nhiều tin vui về chuyện 
tình cảm. Một số người độc thân đã thấy được tín 
hiệu tốt từ đối phương khi họ đang cố gắng thể hiện 
tình cảm, mong được bạn ghi nhận. Một số cặp đôi 
ra mắt gia đình đối phương trong thời gian này.

Thái Tuế hung tinh xuất hiện nhắc nhở con 

giáp tuổi Tị nên cẩn trọng khi đi xa. Để đảm 
bảo an toàn thì bản mệnh không nên di chuyển 
nhiều vì dễ có xui xẻo xảy ra trên đường đi.

7. Tuổi Ngọ
Để tránh sai sót, tuần 

này con giáp tuổi Ngọ làm gì 
cũng không được vội vàng. 
Trong mọi việc đòi hỏi bạn 
cần phải tinh tế, khéo léo hơn 
trong giao tiếp, hãy lắng nghe 
và tìm hiểu những thông điệp 

mà người khác muốn chuyển đến mình, thay vì chỉ 
là những lời đầu môi.

Vận trình những ngày đầu tuần của con 
giáp tuổi Ngọ liên tục lên xuống khiến bạn luôn 
trong tâm trạng bất an, không ăn uống được nhiều 
và khi đó sức khỏe của bạn đi xuống. May mắn là 
càng về cuối tuần tình hình càng được cải thiện nên 
bạn đã cảm thấy an tâm hơn, sức khỏe cũng tốt hơn.

Thời gian này hai người tâm đầu ý hợp hơn 
bao giờ hết, điều này mang lại cho bạn niềm vui 
không nhỏ. Đối phương không chỉ có cử chỉ lãng 
mạn mà còn tỏ ra hiểu rõ những sở thích, thói quen 
của bạn để chiều chuộng.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó sao Bách Việt xuất 
hiện vào lúc này nhắc nhở bạn chớ nên khoe 
khoang chuyện tình cảm của mình vì đó là lý do 
khiến có những kẻ ghen ghét tìm tới và muốn 
"cướp" hạnh phúc của bạn đấy. Thậm chí có người 
nhận ra hành động bất thường của một nửa là vì 
thời gian này họ có người khác.

8. Tuổi Mùi
Vận trình của tuổi 

Mùi tiềm ẩn nhiều hung họa, 
báo hiệu một tuần đầy biến 
động đang chờ đón bạn. Tuy 
nhiên khoảng đầu tuần vẫn 
suôn sẻ, có thể bạn còn đạt 
được một số thành tích lớn 

trong công việc. Từ giữa tuần trở đi cát khí giảm 
dần, khó khăn chồng chất khiến con giáp này phải 
nỗ lực rất nhiều mới có thể duy trì được những 
thành tựu mà mình vừa đạt được. 

Thời điểm giữa tuần là thời điểm khó khăn 
nhất của bản mệnh khi đối mặt với Thương Quan. 
Có lúc bạn mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, thế 
nhưng hãy mạnh mẽ lên, tin rằng bạn có thể đạt 
được những gì bạn muốn bằng năng lực của chính 
mình.

Tài lộc vượng, không bị phụ thuộc vào một 
nguồn thu cố định nên tuổi Mùi có thể thoải mái chi 
tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng 
ngày.

Đường tình duyên trắc trở, tuổi Mùi buồn 
chán vì người có duyên nhưng lại chẳng có phận, 
không đến được với nhau chỉ vì đôi bên cùng giữ 
cái tôi quá lớn. Bạn đừng để lòng tự ái quá cao mà 
đánh mất tình yêu của mình đến lúc nuối tiếc thì 
cũng đã muộn.

9. Tuổi Thân
Tuần mới của tuổi Thân có cát tinh nâng đỡ 

nên dễ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. 

Công việc cũng suôn sẻ hơn, 
bạn có đủ tài năng để chinh 
phục mọi khó khăn, trở ngại 
và giành được sự trọng dụng 
của lãnh đạo, cấp trên.

Nếu tuổi Thân có ý 
định khởi nghiệp, cầu tài, mở 
rộng quy mô làm ăn thì nên 

chọn những ngày cuối tuần, vì đầu tuần không tốt. 
Ngoài ra con giáp này cần lưu ý có những 

kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội để làm khó bạn. 
Nhưng đừng quá lo lắng, khi bạn vượt qua được trở 
ngại này cơ hội thành công rất cao. Nhất là khi sao 
Thiên Đức che chở mang lại không ít cơ hội thăng 
chức, có thêm tiền bạc cho bản mệnh trong tuần 
mới này.

Thực Thần xuất hiện vào thời điểm cuối 
tuần mang lại cho bạn chút bình yên và niềm tin 
nho nhỏ để bạn đứng lên, tiếp tục bước vào khó 
khăn để tìm ra giải pháp riêng cho mình. Lúc này, 
bạn cảm nhận rõ mình mạnh mẽ tới mức nào. 

Riêng về đường tình duyên thì lại may mắn 
ngập tràn, xua tan mọi vận xui. Đào hoa đang nở rộ, 
tạo điều kiện cho những người còn độc thân sớm 
tìm được người tâm đầu ý hợp, cùng chung tay xây 
dựng hạnh phúc mới cho riêng mình.

10. Tuổi Dậu
Đường công danh 

sự nghiệp của tuổi Dậu về 
cơ bản là tốt. Cát tinh sẽ bảo 
vệ cho những thành quả mà 
bản mệnh đạt được, không 
phải lo lắng quá nhiều bởi 
những chuyện khác mà chỉ 

chuyên tâm phát huy năng lực một cách tốt nhất.
Đường tài lộc thì không được may mắn như 

vậy, có điềm báo tiền bạc tiêu tan. Không phải là 
không kiếm được tiền mà con giáp này cần có thêm 
thời gian để làm việc đó một cách tốt nhất, cộng 
thêm các khoản chi tiêu quá nhiều cũng trở thành 
một gánh nặng.

Phương diện tình cảm có tin vui, không bị 
ảnh hưởng bởi chuyện công việc và tiền bạc. Tình 
yêu đôi lứa vẫn gắn kết như xưa và có thể còn tiến 
thêm được những bước tiến mới. Vợ chồng hòa 
thuận, yêu thương nhau, gia đình không có điểm gì 
phải chê trách.

Tuy nhiên tuần này tuổi Dậu nên chú ý tới 
sức khỏe của mình vì có những điềm báo không tốt. 
Bạn nên giảm bớt cường độ làm việc và nghỉ ngơi 
nhiều hơn, tiền bạc mất đi rồi lại kiếm được nhưng 
sức khỏe một khi đã mất là khó có thể lấy lại.

11. Tuổi Tuất
Vận trình tuần mới 

này của tuổi Tuất có điềm 
báo chỉ ra rằng có rắc rối. 
Bản mệnh lưu ý đừng lấy 
những trò đùa hài hước 
mang vào công việc, đừng 
quên rằng có những vấn đề 
đòi hỏi bạn cần phải nghiêm 

túc, nhất là trong những cuộc gặp gỡ quan trọng.

Ngay khi Thiên Tài che chở vào những 
ngày đầu tuần thì bạn phải tận dụng tốt cơ hội đang 
có. Hãy chớp lấy ngay nếu không càng về cuối tuần 
bạn càng gặp nhiều khó khăn, trở ngại mà bạn 
không thể kiểm soát được tình hình.

Chuyện tình cảm có chút xích mích, hiểu 
lầm nhưng may mắn sau đó mọi việc đã ổn thỏa. 
Một số con giáp tuổi Tuất độc thân vừa nuôi hi 
vọng về chuyện yêu đương thì ngay sau đó đã bị 
dập tắt khi bạn đối mặt với thực tế khác xa với 
những gì bạn nghĩ.

Bù vào đó, tình hình tiền bạc có dấu hiệu 
khởi sắc khi Tử Vi Cát tinh tương trợ. Có thể nguồn 
thu từ những khoản đầu tư trước đây đang duy trì 
tốt và giúp bạn thu về lợi nhuận đáng kể.

12. Tuổi Hợi
Tuần mới của con 

giáp tuổi Hợi tuy không 
quá rực rỡ hay may mắn 
nhưng nhìn chung là khá 
ổn. Đã đến lúc bạn đưa ra 
những quyết định quan 
trọng thực sự rất cần thiết 
ngày hôm nay, nếu không, 
bạn có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ 

hội của chính mình. 
Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh 

lúc này có nhiều dấu hiệu cho thấy không được tốt. 
Những sở thích khác xa nhau của hai người đang có 
tính đối chọi khi bạn không chịu nhường nhịn mà 
toàn thể hiện sự chống đối.

Thực Thần xuất hiện cuối tuần cho thấy 
bạn nhận được lời mời ăn uống vào lúc này. Đừng 
từ chối vì những buổi gặp gỡ bạn bè, người thân sẽ 
giúp bạn được nói và chia sẻ, hiểu mọi người nhiều 
hơn, nhờ đó tình cảm càng gắn kết.

Riêng về đường tài lộc rất khó đoán định 
đầu tuần thì mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đặc 
biệt là với dân làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên từ 
giữa tuần trở đi thì cát khí giảm dần, lúc này bạn 
nên hạn chế đầu tư nếu chưa có đủ năng lực hoặc 
chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng. ■

* Chỉ có vợ mới thế!
Đó là một đêm thật khủng khiếp. Gió thổi 

cắt da, tuyết rơi dày đặc... Đường phố vắng tanh. 
Ông chủ tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa thì một 
người đàn ông nhỏ bé lách vào. Ông ta mặc áo ấm, 
áo mưa, khăn choàng, nhưng vẫn bị ướt lóp ngóp.

- Bán cho tôi hai cái bánh cốm.
- Chỉ hai cái thôi à? - Ông chủ tiệm ngạc 

nhiên.
- Ừ, hai cái thôi. Một cho tôi và một cho 

Sherry!
- Sherry là vợ ông à?
- Chớ anh nói ai? - Người đàn ông gắt gỏng 

- Chẳng lẽ mẹ tôi lại bắt tôi ra đường trong một đêm 
như thế này à?!

Vui Cöôøi
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Martha Ellis Gellhorn - 
Bóng hồng trong bom đạn

Martha Ellis Gellhorn được mệnh 
danh là một trong những nữ 
phóng viên chiến trường vĩ đại 

nhất của thế kỷ 20. Với sự nghiệp báo chí của mình, 
bà được ghi nhận với một giải thưởng báo chí mang 
chính tên bà đó là Giải thưởng Martha Gellhorn.

Martha Gellhorn là 1 người vợ tự hào của 
nhà văn Hemingway

Martha Ellis Gellhorn (08/11/1908 – 
15/2/1998) là tiểu thuyết gia, nhà văn du lịch, ký 
giả người Mỹ gốc Đức. Trong suốt 60 năm sự 
nghiệp của mình, người phụ nữ cứng cỏi này đã để 
lại một kho tư liệu đồ sộ về các cuộc chiến tranh, 
xung đột lớn trên thế giới.

Martha Gellhorn sinh ra ở St Louis, miền 
Tây nước Mỹ. Cha bà là một bác sĩ, còn mẹ là một 
người khá nổi tiếng trong lĩnh vực đấu tranh vì nữ 
quyền.

Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà tường, bà 
đã từng làm thơ và viết truyện ngắn. Năm 1926, sau 
khi tốt nghiệp trường trung học John Burroughs ở 
St Louis và ghi danh theo học tại Bryn Mawr 
College ở Philadelphia.

Nhưng vào năm 1927, bà tạm ngừng học 
trước khi tốt nghiệp để theo đuổi sự nghiệp nhà 
báo. Martha quyết định sẽ chinh phục thế giới bằng 
ngòi bút và nuôi ước nguyện sẽ trở thành một nhà 
văn lớn.

Martha quyết định sẽ chinh phục thế 
giới bằng ngòi bút của mình

Martha đã có vài năm làm phóng viên 
chuyên viết ký sự pháp đình tại Mỹ, nhưng khát 
vọng được ngao du đã vẫy gọi Martha khiến bà 
xách vali lên đường sang Pháp trong hai năm. Tại 
đây, bà làm việc cho hãng thông tấn UPI (United 
Press International) danh tiếng. Song song với việc 
viết báo, bà còn đảm trách nhiệm vụ của một nhà 
hoạt động hòa bình.

Sau đó, Martha trở về Mỹ và trở thành nhà 
điều tra của Cục Quản lý Cứu trợ Khẩn cấp Liên 

bang. Cũng từ đó, ngòi bút của bà gắn liền với 
những biến động quan trọng của lịch sử nước Mỹ. 
Chẳng hạn cảnh dân chúng chết đói, không nhà cửa 
trong cuộc đại khủng hoảng tại Mỹ với tác phẩm 
“The trouble I've seen” (Thời khủng hoảng như tôi 
thấy) năm 1936.

Không lâu sau, bà tới Đức. Ở đây, bà tường 
thuật sự trỗi dậy của Adolf Hitler và chủ nghĩa Phát 
xít. Trong thế chiến thứ II, Martha Ellis Gellhorn 
tiếp tục xuất hiện trên khắp các chiến trường châu 
Âu, chứng kiến các cuộc đổ bộ đẫm máu và miêu tả 
chúng trong các thiên phóng sự chân thực, đầy xúc 
động.

Bà viết: “Đằng sau những hàng rào kẽm gai 
và hàng rào điện, những bộ xương người ngồi dưới 
ánh mặt trời. Họ không có tuổi và không có 
mặt…”. Chiến trường là nơi chết chóc, là nơi đẫm 
máu của kẻ thù cũng như những người lính vô tội. 

Đó là nơi chẳng ai muốn đặt chân đến. Thế 
nhưng một người phụ nữ bé nhỏ, chân yếu tay mềm 
như Martha lại bất chấp hiểm nguy, xông pha trên 
các mặt trận để vạch rõ bộ mặt của chiến tranh.

Martha Ellis Gellhorn được mệnh danh là 
một trong những nữ phóng viên chiến trường vĩ đại 
nhất của thế kỷ 20.

Hình tượng và phong cách làm việc của 
Martha Ellis Gellhorn được cho là đã mở đường 
cho nhiều phụ nữ khác muốn trở thành phóng viên 
chiến trường. Nữ nhà báo Martha đặc biệt quan 
tâm đến những nạn nhân chiến tranh và những ai 
phải chiến đấu để sống sót. Bà tránh và hiếm khi 
viết về các lãnh đạo quân sự, thay vào đó bà tiếp 
cận các quân nhân để tìm hiểu đời sống và câu 
chuyện của họ.

Martha Ellis Gellhorn từng tâm sự: “Báo 
chí chính là đời học tập của tôi. Viết chính là trả giá 
cho cơ hội được nhìn thấy và học tập”. Bà theo đuổi 
con đường viết báo cho tận năm 1992 khi bà đã 84 
tuổi.

Ở tuổi 80, bà là một trong những nhà báo 
can trường nhất khiến nhiều người phải kinh ngạc 
khi vẫn cương quyết vác balô ra mặt trận. Trong 
hơn 60 năm sự nghiệp báo chí, người phụ nữ dũng 
cảm và thông minh này đã trở thành nhân chứng 
lịch sử của gần như tất cả các cuộc chiến tranh lớn 
nhỏ thời bấy giờ.

Bà chỉ hoàn toàn ngừng viết khi bị mù sau 
một ca phẫu thuật. Martha chia sẻ rằng, bà không 
sợ tuổi già, bởi những ai cảm thấy tuổi già là khủng 
khiếp chính là người đã không sống với những gì 
họ muốn trong cuộc đời. 

Không chỉ là nhà báo của những người 
lính, bà còn là 1 người vợ tự hào của nhà văn 
Hemingway. Martha Ellis Gellhorn là vợ thứ ba 
của nhà văn Mỹ nổi tiếng Ernest Hemingway kể từ 
năm 1940 đến 1945.

Tuy cuộc tình chỉ kéo dài vài năm, nhưng 
đã để lại cho cả hai những hồi ức đẹp và một tình 
yêu ngọt ngào. Nhà văn Hemingway từng đùa 
rằng, bà Martha - vợ ông quá say mê công việc và 
thích ra chiến trường hơn là ở bên cạnh ông. Mặc 
dù trách móc bà bỏ mặc mình, không dành nhiều 

thời gian cho chồng nhưng trong mắt đại văn hào 
Hemingway, bà là một nữ anh hùng.

Sau khi ly hôn, hai người vẫn là bạn của 
nhau và luôn dành cho nhau những lời có cánh 
nhất. Nhà văn nổi tiếng của nước Mỹ cũng rất lấy 
làm tự hào khi từng chiếm được trái tim của “bóng 
hồng” trên chiến trường.

Được biết quyển tiểu thuyết lừng danh 
“Chuông nguyện hồn ai” (1940) là tác phẩm 
Hemingway viết dành tặng cho vợ mình Martha. 
Quyển sách này được nhiều người đón đọc và rất 
nổi tiếng sau đó như chính cuộc đời của Martha 
Ellis Gellhorn. ■ 

James Agee – một nhà báo 
đa tài

“Tôi biết tôi đang chọn lựa cách nguy 
hiểm nhất mà 1 người nghệ sĩ có thể chọn trong 
việc đánh giá cuộc sống qua đôi mắt nhìn của nghệ 
thuật”. Chỉ với câu nói đó, James Agee đã phác hoạ 
lại tâm niệm của ông trong suốt hành trình không 
ngừng nghỉ của mình.

James Agee (27/11/1909 – 16/5/1955) là 
một nhà thơ, nhà báo, nhà văn cho đến nhà phê bình 
phim và nhà hoạt động xã hội. Trong những năm 
1940, ông là một trong những nhà phê bình phim 
có ảnh hưởng nhất tại Mỹ.

Ông được sinh ra ở Knoxville, Tennessee, 
là con trai của một nhân viên bưu điện. Cha ông đã 
qua đời sau một tai nạn autor trên đường đi làm. Sự 
mất mát đó đã ảnh hưởng đến James trong suốt 
những năm tháng cuộc đời sau này của ông.

Năm 1916, khi mới 7 tuổi, Agee và em gái 
của mình là Emma đã được gửi đến một trường nội 
trú ở Đồng Giám Mục Appalachia, Saint Andrews.

James Agee (27/11/1909 – 16/5/1955)
Chính những năm tháng này đã để lại 

những vết sẹo trong tâm hồn của cậu bé 7 tuổi, cậu 
bị dày vò bởi cảm giác cô đơn và bị mẹ bỏ rơi. Tuy 
nhiên, Agee tìm thấy niềm an ủi trong tình bạn gần 
gũi nhất và lâu dài nhất với người thầy của mình – 
Cha Flye.

Cha James Harold Flye là một giáo sĩ tình 
cảm và trí tuệ đã trở thành người thay thế cha của 
Agee. Flye là người đã mang ông đến với văn học 

cổ điển và âm nhạc, giúp ông đi học ở Học 
Viện Exeter và sau đó là Đại học Harvard, nơi ông 
tốt nghiệp vào năm 1932.

Chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp đại học 
Harvard, ông về làm việc cho tạp chí Fortune ở 
New York. Tại đây, ông xuất bản tập thơ đầu tiên 
“Permit Me Voyage” vào năm 1934.

Năm 1936, ông bắt tay với nhiếp ảnh gia 
Walker Evans, hai người cùng nhau đi để ghi lại 
cuộc sống của người nông dân miền Nam nghèo 
khổ.

Ông cùng Walker đi qua Tennessee và 
Alabama, ăn ngủ cùng nhân vật của họ và thu thập 
lịch sử truyền miệng. Tiếp tục, hai người đưa 
những hình ảnh đó lên phóng sự trên tạp chí 
Fortune và sau đó là vào cuốn sách của họ, “Let us 
now praise famous men” (1941).

Về cuộc sống riêng tư, Agee kết hôn với 
Mia Saunders vào ngày 28/1/1933. Nhưng, họ ly dị 
vào năm 1938. Cuối năm đó, ông lại kết hôn với 
Alma Mailman. Nhưng rồi họ cũng  ly dị vào năm 
1941, và Alma chuyển đến Mexico với con trai 
năm tuổi của họ là Joel, để sống với chính trị gia và 
nhà văn Bodo Uhse.

Vào năm 1939, ông muốn thực hiện kế 
hoạch lớn cuối cùng của mình trước khi rời 
Fortune. Đó là một chuyến đi đến Havana vào năm 
1937.

Đầu những năm  40, khuynh hướng cánh tả 
của ông khiến ông không thoải mái với sự gieo rắc 
của chiến tranh. Thêm vào đó, hai cuộc hôn nhân 
tan vỡ cùng với chứng nghiện thuốc lá khiến bệnh 
tim ngày càng nặng, Agee tạm rời xa báo chí và rẽ 
hướng đi tiên phong trong nghệ thuật phê bình 
phim cho các quốc gia và tạp chí Time.

Đây cũng là khoảng thời gian Agee hoàn 
thành cuốn tiểu thuyết “A Death in the Family” của 
mình và nó đã được xuất bản sau khi ông mất vào 
năm 1957. Agee cũng viết một số kịch bản phim 
điện ảnh và kịch bản phim tài liệu.

Tuy nhiên, vào ngày 16/5/1955, ông qua 
đời vì một cơn đau tim trên đường đến gặp bác sĩ. 
Trớ trêu thay, đây cũng là ngày giỗ của cha ông.

Năm 1957, với cuốn tiểu thuyết của mình, 
"A Death in the Family" (dựa trên các sự kiện xung 
quanh cái chết của cha mình) đã giành được Giải 
thưởng Pulitzer. Đây được coi là cuốn tiểu thuyết 
đánh dấu cho sự nghiệp của ông. ■

Cái chết bí ẩn của mỹ nhân 
hàng đầu Hollywood và bộ phim 
trùng hợp đáng sợ

Vụ tai nạn của minh tinh Natalie 
Wood đến nay vẫn là điều bí ẩn và 
có những chi tiết trùng hợp với bộ 

phim nổi tiếng của cô - “Splendor in the Grass”.
Natalie Wood là nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng 

trong các bộ phim Miracle on 34th Street, Splendor 
in the Grass, Rebel Without a Cause và West Side 
Story. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi, 13 tuổi, 
Natalie Wood đã có đề cử giải Oscar đầu tiên cho 

nữ phụ trong phim Rebel Without a Cause. 

Nhan sắc hàng đầu của Hollywood
Khi mới 18 tuổi, Natalie Wood đã trở thành 

triệu phú với khối tài sản kiếm được từ việc đóng 
phim. Cô nổi danh từ sau vai diễn Maureen O'Hara 
trong bộ phim Giáng sinh Miracle on 34th Street 
và trở thành mỹ nhân được săn đuổi hàng đầu của 
Hollywood lúc bấy giờ.

Nổi tiếng và tài năng như vậy nhưng cuộc 
sống riêng tư của nữ diễn viên lại vô cùng bất hạnh. 
Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau buồn 
năm 19 tuổi, vì chồng cô thực ra là người đồng tính 
và cặp kè với đàn ông. 

Sau khi li dị người chồng đầu - Robert 
Wagner, Natalie Wood rơi vào trạng thái trầm cảm. 
Cô trốn tránh ở nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai. 
Đến khi quay trở lại với bộ phim Splendor in the 
Grass, tâm trạng của Natalie Wood mới tốt hơn. Cô 
cũng nhận được một đề cử Oscar cho bộ phim này.

Vào lúc 8h sáng 29/11/1981, cảnh sát phát 
hiện xác của cô đang trôi ven đảo Catalina nằm tại 
bang California (Mỹ). Natalie Wood qua đời ở tuổi 
43. Cái chết của cô khiến công chúng Mỹ bàng 
hoàng vì quá bất ngờ.

Đến nay, 37 năm sau khi vụ việc xảy ra, 
người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái 
chết của Natalie Wood. 

Với những dữ kiện điều tra ít ỏi, người ta 
chỉ biết được rằng, trước khi xảy ra cái chết của 
Natalia Wood một ngày, cô cùng chồng cũ Robert 
Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và vài 
người bạn khác vui chơi trên du thuyền hạng sang 
tới đảo Santa Catalina.

Các nhân chứng chia sẻ, họ thấy Natalie 
Wood và Robert Wagner cãi nhau. Robert Wagner 
cũng thừa nhận hai người đã gây gổ trong đêm đó, 
trước khi Natalia Wood mất tích và được tìm thấy 
trong tình trạng xác nổi trên mặt biển, trên thi thể 
có nhiều vết trầy xước và bầm tím.

Gia đình của Natalie Wood cho rằng, nữ 

diễn viên đã bị Robert Wagner sát hại trong đêm và 
yêu cầu điều tra, thế nhưng họ không có được bằng 
chứng nào. Vụ án đi vào bế tắc.

Năm 2011, các nhà điều tra lật lại cái chết 
của huyền thoại điện ảnh, sau khi thuyền trưởng 
của du thuyền, Dennis Davern, chia sẻ trong 
chương trình truyền hình "48 Hours Mystery" và 
"Today" rằng ông nghe thấy vợ chồng Natalie cãi 
nhau vào đêm cô biến mất. 

Davern tin rằng Robert Wagner gián tiếp 
liên quan tới cái chết của vợ. Vụ việc được điều tra 
lại và chuyển nguyên nhân cái chết từ "tai nạn chết 
đuối" thành “chết đuối và những nguyên nhân 
không xác định khác”.

Sau đó văn phòng điều tra Los Angeles đưa 
ra nghi vấn mới của cuộc điều tra lại. Căn cứ của 
báo cáo dựa vào những dấu hiệu trên tử thi Natalie 
Wood. Thi thể nữ diễn viên được trục vớt ngoài 
khơi đảo Catalina, Mỹ. “Có vài vết thâm cũ ở phía 
sau hông phải và đầu gối của cô ấy nhưng có một số 
vết thâm còn mới và những vết xước nhỏ ở phía sau 
của chân phải”, báo cáo lúc đó cho biết.

Theo điều tra gốc, những vết thâm trên cơ 
thể Natalie được cho là xuất hiện trong quá trình cố 
gắng bơi trở lại xuồng. Tuy nhiên, báo cáo mới lưu 
ý, vụ việc có thể không xảy ra như thế. 

“Có rất nhiều vết thâm và vị trí của các vết 
thâm cho thấy chúng đã xuất hiện trước khi nữ diễn 
viên rơi xuống nước”. Theo các nhà điều tra, đây là 
một dấu hiệu cho thấy Natalie Wood có thể bị tấn 
công trước khi chết đuối.

Cái chết của Natalie Wood còn có những 
chi tiết trùng hợp đáng sợ với bộ phim nổi tiếng của 
cô Splendor in the Grass. Phim ra mắt năm 1961, 
do Elia Kazan làm đạo diễn với sự tham gia của 
Warren Beatty và Natalie Wood. Phim đã nhận 
được các giải thưởng danh giá, như Kịch bản gốc 
xuất sắc nhất tại Oscar 1962.

Nội dung của Splendor in the Grass xoay 
quanh chuyện tình của cô học sinh Wilma Loomis 
và một anh chàng nhà giàu Bud Stamper. 

Tình yêu của Bud và Wilma đã phải trải qua 
một loạt thử thách tưởng như không thể vượt qua. 
Thất vọng và mệt mỏi trước những khó khăn, 
Wilma đã cố tự tử nhưng không thành. Trong khi 
đó, Bud lại lăng nhăng và làm cho một cô hầu bàn 
mang thai.

Số phận của nhân vật Wilma Loomis có 
những điểm trùng hợp với chính cuộc đời của 
Natalie Wood. Cô cũng phải chịu đau khổ rất nhiều 
vì tình cảm. Người chồng thứ hai của Natalie Wood 
là đạo diễn Richard Gregson cũng vô cùng lăng 
nhăng, khiến cô trải qua những quãng thời gian đau 
đớn.

Đặc biệt trong Splendor in the Grass có chi 
tiết Wilma Loomis cố gắng tự tử trong một hồ 
nước. Còn Natalie Wood thì chết đuối trên biển. 
Một chi tiết trùng hợp đáng sợ hơn là chiếc du 
thuyền mà Natalie Wood thuê trước khi gặp nạn có 
tên Splendour. ■
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Martha Ellis Gellhorn - 
Bóng hồng trong bom đạn

Martha Ellis Gellhorn được mệnh 
danh là một trong những nữ 
phóng viên chiến trường vĩ đại 

nhất của thế kỷ 20. Với sự nghiệp báo chí của mình, 
bà được ghi nhận với một giải thưởng báo chí mang 
chính tên bà đó là Giải thưởng Martha Gellhorn.

Martha Gellhorn là 1 người vợ tự hào của 
nhà văn Hemingway

Martha Ellis Gellhorn (08/11/1908 – 
15/2/1998) là tiểu thuyết gia, nhà văn du lịch, ký 
giả người Mỹ gốc Đức. Trong suốt 60 năm sự 
nghiệp của mình, người phụ nữ cứng cỏi này đã để 
lại một kho tư liệu đồ sộ về các cuộc chiến tranh, 
xung đột lớn trên thế giới.

Martha Gellhorn sinh ra ở St Louis, miền 
Tây nước Mỹ. Cha bà là một bác sĩ, còn mẹ là một 
người khá nổi tiếng trong lĩnh vực đấu tranh vì nữ 
quyền.

Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà tường, bà 
đã từng làm thơ và viết truyện ngắn. Năm 1926, sau 
khi tốt nghiệp trường trung học John Burroughs ở 
St Louis và ghi danh theo học tại Bryn Mawr 
College ở Philadelphia.

Nhưng vào năm 1927, bà tạm ngừng học 
trước khi tốt nghiệp để theo đuổi sự nghiệp nhà 
báo. Martha quyết định sẽ chinh phục thế giới bằng 
ngòi bút và nuôi ước nguyện sẽ trở thành một nhà 
văn lớn.

Martha quyết định sẽ chinh phục thế 
giới bằng ngòi bút của mình

Martha đã có vài năm làm phóng viên 
chuyên viết ký sự pháp đình tại Mỹ, nhưng khát 
vọng được ngao du đã vẫy gọi Martha khiến bà 
xách vali lên đường sang Pháp trong hai năm. Tại 
đây, bà làm việc cho hãng thông tấn UPI (United 
Press International) danh tiếng. Song song với việc 
viết báo, bà còn đảm trách nhiệm vụ của một nhà 
hoạt động hòa bình.

Sau đó, Martha trở về Mỹ và trở thành nhà 
điều tra của Cục Quản lý Cứu trợ Khẩn cấp Liên 

bang. Cũng từ đó, ngòi bút của bà gắn liền với 
những biến động quan trọng của lịch sử nước Mỹ. 
Chẳng hạn cảnh dân chúng chết đói, không nhà cửa 
trong cuộc đại khủng hoảng tại Mỹ với tác phẩm 
“The trouble I've seen” (Thời khủng hoảng như tôi 
thấy) năm 1936.

Không lâu sau, bà tới Đức. Ở đây, bà tường 
thuật sự trỗi dậy của Adolf Hitler và chủ nghĩa Phát 
xít. Trong thế chiến thứ II, Martha Ellis Gellhorn 
tiếp tục xuất hiện trên khắp các chiến trường châu 
Âu, chứng kiến các cuộc đổ bộ đẫm máu và miêu tả 
chúng trong các thiên phóng sự chân thực, đầy xúc 
động.

Bà viết: “Đằng sau những hàng rào kẽm gai 
và hàng rào điện, những bộ xương người ngồi dưới 
ánh mặt trời. Họ không có tuổi và không có 
mặt…”. Chiến trường là nơi chết chóc, là nơi đẫm 
máu của kẻ thù cũng như những người lính vô tội. 

Đó là nơi chẳng ai muốn đặt chân đến. Thế 
nhưng một người phụ nữ bé nhỏ, chân yếu tay mềm 
như Martha lại bất chấp hiểm nguy, xông pha trên 
các mặt trận để vạch rõ bộ mặt của chiến tranh.

Martha Ellis Gellhorn được mệnh danh là 
một trong những nữ phóng viên chiến trường vĩ đại 
nhất của thế kỷ 20.

Hình tượng và phong cách làm việc của 
Martha Ellis Gellhorn được cho là đã mở đường 
cho nhiều phụ nữ khác muốn trở thành phóng viên 
chiến trường. Nữ nhà báo Martha đặc biệt quan 
tâm đến những nạn nhân chiến tranh và những ai 
phải chiến đấu để sống sót. Bà tránh và hiếm khi 
viết về các lãnh đạo quân sự, thay vào đó bà tiếp 
cận các quân nhân để tìm hiểu đời sống và câu 
chuyện của họ.

Martha Ellis Gellhorn từng tâm sự: “Báo 
chí chính là đời học tập của tôi. Viết chính là trả giá 
cho cơ hội được nhìn thấy và học tập”. Bà theo đuổi 
con đường viết báo cho tận năm 1992 khi bà đã 84 
tuổi.

Ở tuổi 80, bà là một trong những nhà báo 
can trường nhất khiến nhiều người phải kinh ngạc 
khi vẫn cương quyết vác balô ra mặt trận. Trong 
hơn 60 năm sự nghiệp báo chí, người phụ nữ dũng 
cảm và thông minh này đã trở thành nhân chứng 
lịch sử của gần như tất cả các cuộc chiến tranh lớn 
nhỏ thời bấy giờ.

Bà chỉ hoàn toàn ngừng viết khi bị mù sau 
một ca phẫu thuật. Martha chia sẻ rằng, bà không 
sợ tuổi già, bởi những ai cảm thấy tuổi già là khủng 
khiếp chính là người đã không sống với những gì 
họ muốn trong cuộc đời. 

Không chỉ là nhà báo của những người 
lính, bà còn là 1 người vợ tự hào của nhà văn 
Hemingway. Martha Ellis Gellhorn là vợ thứ ba 
của nhà văn Mỹ nổi tiếng Ernest Hemingway kể từ 
năm 1940 đến 1945.

Tuy cuộc tình chỉ kéo dài vài năm, nhưng 
đã để lại cho cả hai những hồi ức đẹp và một tình 
yêu ngọt ngào. Nhà văn Hemingway từng đùa 
rằng, bà Martha - vợ ông quá say mê công việc và 
thích ra chiến trường hơn là ở bên cạnh ông. Mặc 
dù trách móc bà bỏ mặc mình, không dành nhiều 

thời gian cho chồng nhưng trong mắt đại văn hào 
Hemingway, bà là một nữ anh hùng.

Sau khi ly hôn, hai người vẫn là bạn của 
nhau và luôn dành cho nhau những lời có cánh 
nhất. Nhà văn nổi tiếng của nước Mỹ cũng rất lấy 
làm tự hào khi từng chiếm được trái tim của “bóng 
hồng” trên chiến trường.

Được biết quyển tiểu thuyết lừng danh 
“Chuông nguyện hồn ai” (1940) là tác phẩm 
Hemingway viết dành tặng cho vợ mình Martha. 
Quyển sách này được nhiều người đón đọc và rất 
nổi tiếng sau đó như chính cuộc đời của Martha 
Ellis Gellhorn. ■ 

James Agee – một nhà báo 
đa tài

“Tôi biết tôi đang chọn lựa cách nguy 
hiểm nhất mà 1 người nghệ sĩ có thể chọn trong 
việc đánh giá cuộc sống qua đôi mắt nhìn của nghệ 
thuật”. Chỉ với câu nói đó, James Agee đã phác hoạ 
lại tâm niệm của ông trong suốt hành trình không 
ngừng nghỉ của mình.

James Agee (27/11/1909 – 16/5/1955) là 
một nhà thơ, nhà báo, nhà văn cho đến nhà phê bình 
phim và nhà hoạt động xã hội. Trong những năm 
1940, ông là một trong những nhà phê bình phim 
có ảnh hưởng nhất tại Mỹ.

Ông được sinh ra ở Knoxville, Tennessee, 
là con trai của một nhân viên bưu điện. Cha ông đã 
qua đời sau một tai nạn autor trên đường đi làm. Sự 
mất mát đó đã ảnh hưởng đến James trong suốt 
những năm tháng cuộc đời sau này của ông.

Năm 1916, khi mới 7 tuổi, Agee và em gái 
của mình là Emma đã được gửi đến một trường nội 
trú ở Đồng Giám Mục Appalachia, Saint Andrews.

James Agee (27/11/1909 – 16/5/1955)
Chính những năm tháng này đã để lại 

những vết sẹo trong tâm hồn của cậu bé 7 tuổi, cậu 
bị dày vò bởi cảm giác cô đơn và bị mẹ bỏ rơi. Tuy 
nhiên, Agee tìm thấy niềm an ủi trong tình bạn gần 
gũi nhất và lâu dài nhất với người thầy của mình – 
Cha Flye.

Cha James Harold Flye là một giáo sĩ tình 
cảm và trí tuệ đã trở thành người thay thế cha của 
Agee. Flye là người đã mang ông đến với văn học 

cổ điển và âm nhạc, giúp ông đi học ở Học 
Viện Exeter và sau đó là Đại học Harvard, nơi ông 
tốt nghiệp vào năm 1932.

Chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp đại học 
Harvard, ông về làm việc cho tạp chí Fortune ở 
New York. Tại đây, ông xuất bản tập thơ đầu tiên 
“Permit Me Voyage” vào năm 1934.

Năm 1936, ông bắt tay với nhiếp ảnh gia 
Walker Evans, hai người cùng nhau đi để ghi lại 
cuộc sống của người nông dân miền Nam nghèo 
khổ.

Ông cùng Walker đi qua Tennessee và 
Alabama, ăn ngủ cùng nhân vật của họ và thu thập 
lịch sử truyền miệng. Tiếp tục, hai người đưa 
những hình ảnh đó lên phóng sự trên tạp chí 
Fortune và sau đó là vào cuốn sách của họ, “Let us 
now praise famous men” (1941).

Về cuộc sống riêng tư, Agee kết hôn với 
Mia Saunders vào ngày 28/1/1933. Nhưng, họ ly dị 
vào năm 1938. Cuối năm đó, ông lại kết hôn với 
Alma Mailman. Nhưng rồi họ cũng  ly dị vào năm 
1941, và Alma chuyển đến Mexico với con trai 
năm tuổi của họ là Joel, để sống với chính trị gia và 
nhà văn Bodo Uhse.

Vào năm 1939, ông muốn thực hiện kế 
hoạch lớn cuối cùng của mình trước khi rời 
Fortune. Đó là một chuyến đi đến Havana vào năm 
1937.

Đầu những năm  40, khuynh hướng cánh tả 
của ông khiến ông không thoải mái với sự gieo rắc 
của chiến tranh. Thêm vào đó, hai cuộc hôn nhân 
tan vỡ cùng với chứng nghiện thuốc lá khiến bệnh 
tim ngày càng nặng, Agee tạm rời xa báo chí và rẽ 
hướng đi tiên phong trong nghệ thuật phê bình 
phim cho các quốc gia và tạp chí Time.

Đây cũng là khoảng thời gian Agee hoàn 
thành cuốn tiểu thuyết “A Death in the Family” của 
mình và nó đã được xuất bản sau khi ông mất vào 
năm 1957. Agee cũng viết một số kịch bản phim 
điện ảnh và kịch bản phim tài liệu.

Tuy nhiên, vào ngày 16/5/1955, ông qua 
đời vì một cơn đau tim trên đường đến gặp bác sĩ. 
Trớ trêu thay, đây cũng là ngày giỗ của cha ông.

Năm 1957, với cuốn tiểu thuyết của mình, 
"A Death in the Family" (dựa trên các sự kiện xung 
quanh cái chết của cha mình) đã giành được Giải 
thưởng Pulitzer. Đây được coi là cuốn tiểu thuyết 
đánh dấu cho sự nghiệp của ông. ■

Cái chết bí ẩn của mỹ nhân 
hàng đầu Hollywood và bộ phim 
trùng hợp đáng sợ

Vụ tai nạn của minh tinh Natalie 
Wood đến nay vẫn là điều bí ẩn và 
có những chi tiết trùng hợp với bộ 

phim nổi tiếng của cô - “Splendor in the Grass”.
Natalie Wood là nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng 

trong các bộ phim Miracle on 34th Street, Splendor 
in the Grass, Rebel Without a Cause và West Side 
Story. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi, 13 tuổi, 
Natalie Wood đã có đề cử giải Oscar đầu tiên cho 

nữ phụ trong phim Rebel Without a Cause. 

Nhan sắc hàng đầu của Hollywood
Khi mới 18 tuổi, Natalie Wood đã trở thành 

triệu phú với khối tài sản kiếm được từ việc đóng 
phim. Cô nổi danh từ sau vai diễn Maureen O'Hara 
trong bộ phim Giáng sinh Miracle on 34th Street 
và trở thành mỹ nhân được săn đuổi hàng đầu của 
Hollywood lúc bấy giờ.

Nổi tiếng và tài năng như vậy nhưng cuộc 
sống riêng tư của nữ diễn viên lại vô cùng bất hạnh. 
Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau buồn 
năm 19 tuổi, vì chồng cô thực ra là người đồng tính 
và cặp kè với đàn ông. 

Sau khi li dị người chồng đầu - Robert 
Wagner, Natalie Wood rơi vào trạng thái trầm cảm. 
Cô trốn tránh ở nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai. 
Đến khi quay trở lại với bộ phim Splendor in the 
Grass, tâm trạng của Natalie Wood mới tốt hơn. Cô 
cũng nhận được một đề cử Oscar cho bộ phim này.

Vào lúc 8h sáng 29/11/1981, cảnh sát phát 
hiện xác của cô đang trôi ven đảo Catalina nằm tại 
bang California (Mỹ). Natalie Wood qua đời ở tuổi 
43. Cái chết của cô khiến công chúng Mỹ bàng 
hoàng vì quá bất ngờ.

Đến nay, 37 năm sau khi vụ việc xảy ra, 
người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái 
chết của Natalie Wood. 

Với những dữ kiện điều tra ít ỏi, người ta 
chỉ biết được rằng, trước khi xảy ra cái chết của 
Natalia Wood một ngày, cô cùng chồng cũ Robert 
Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và vài 
người bạn khác vui chơi trên du thuyền hạng sang 
tới đảo Santa Catalina.

Các nhân chứng chia sẻ, họ thấy Natalie 
Wood và Robert Wagner cãi nhau. Robert Wagner 
cũng thừa nhận hai người đã gây gổ trong đêm đó, 
trước khi Natalia Wood mất tích và được tìm thấy 
trong tình trạng xác nổi trên mặt biển, trên thi thể 
có nhiều vết trầy xước và bầm tím.

Gia đình của Natalie Wood cho rằng, nữ 

diễn viên đã bị Robert Wagner sát hại trong đêm và 
yêu cầu điều tra, thế nhưng họ không có được bằng 
chứng nào. Vụ án đi vào bế tắc.

Năm 2011, các nhà điều tra lật lại cái chết 
của huyền thoại điện ảnh, sau khi thuyền trưởng 
của du thuyền, Dennis Davern, chia sẻ trong 
chương trình truyền hình "48 Hours Mystery" và 
"Today" rằng ông nghe thấy vợ chồng Natalie cãi 
nhau vào đêm cô biến mất. 

Davern tin rằng Robert Wagner gián tiếp 
liên quan tới cái chết của vợ. Vụ việc được điều tra 
lại và chuyển nguyên nhân cái chết từ "tai nạn chết 
đuối" thành “chết đuối và những nguyên nhân 
không xác định khác”.

Sau đó văn phòng điều tra Los Angeles đưa 
ra nghi vấn mới của cuộc điều tra lại. Căn cứ của 
báo cáo dựa vào những dấu hiệu trên tử thi Natalie 
Wood. Thi thể nữ diễn viên được trục vớt ngoài 
khơi đảo Catalina, Mỹ. “Có vài vết thâm cũ ở phía 
sau hông phải và đầu gối của cô ấy nhưng có một số 
vết thâm còn mới và những vết xước nhỏ ở phía sau 
của chân phải”, báo cáo lúc đó cho biết.

Theo điều tra gốc, những vết thâm trên cơ 
thể Natalie được cho là xuất hiện trong quá trình cố 
gắng bơi trở lại xuồng. Tuy nhiên, báo cáo mới lưu 
ý, vụ việc có thể không xảy ra như thế. 

“Có rất nhiều vết thâm và vị trí của các vết 
thâm cho thấy chúng đã xuất hiện trước khi nữ diễn 
viên rơi xuống nước”. Theo các nhà điều tra, đây là 
một dấu hiệu cho thấy Natalie Wood có thể bị tấn 
công trước khi chết đuối.

Cái chết của Natalie Wood còn có những 
chi tiết trùng hợp đáng sợ với bộ phim nổi tiếng của 
cô Splendor in the Grass. Phim ra mắt năm 1961, 
do Elia Kazan làm đạo diễn với sự tham gia của 
Warren Beatty và Natalie Wood. Phim đã nhận 
được các giải thưởng danh giá, như Kịch bản gốc 
xuất sắc nhất tại Oscar 1962.

Nội dung của Splendor in the Grass xoay 
quanh chuyện tình của cô học sinh Wilma Loomis 
và một anh chàng nhà giàu Bud Stamper. 

Tình yêu của Bud và Wilma đã phải trải qua 
một loạt thử thách tưởng như không thể vượt qua. 
Thất vọng và mệt mỏi trước những khó khăn, 
Wilma đã cố tự tử nhưng không thành. Trong khi 
đó, Bud lại lăng nhăng và làm cho một cô hầu bàn 
mang thai.

Số phận của nhân vật Wilma Loomis có 
những điểm trùng hợp với chính cuộc đời của 
Natalie Wood. Cô cũng phải chịu đau khổ rất nhiều 
vì tình cảm. Người chồng thứ hai của Natalie Wood 
là đạo diễn Richard Gregson cũng vô cùng lăng 
nhăng, khiến cô trải qua những quãng thời gian đau 
đớn.

Đặc biệt trong Splendor in the Grass có chi 
tiết Wilma Loomis cố gắng tự tử trong một hồ 
nước. Còn Natalie Wood thì chết đuối trên biển. 
Một chi tiết trùng hợp đáng sợ hơn là chiếc du 
thuyền mà Natalie Wood thuê trước khi gặp nạn có 
tên Splendour. ■
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Ngôi chùa nằm trên đỉnh 
núi tách đôi được ví như "tiên 
cảnh nhân gian" nhưng vẫn tồn 
tại bí ẩn khiến hậu nhân đau đầu

Đa số ngôi chùa nổi tiếng của Trung 
Quốc đều được xây dựng gắn liền 
với những ngọn núi cao. Cảm 

tưởng như chỉ khi một ngôi chùa tồn tại trên núi 
cao, cộng thêm mây vờn sương khói mù mịt mới 
tạo nên cảm giác linh thiêng thật sự.

Những ngôi chùa được xây sát núi hoặc 
trên địa hình đồi núi bằng phẳng thì không có gì 
phải đề cập. Trung Quốc có duy nhất một quần thể 
đền chùa được coi là "nguy hiểm" nhất, bởi lẽ nó 
nằm trên đỉnh núi đá cheo leo hùng vĩ cao hơn 
2.500m. Đó chính là núi Phạm Tịnh - một trong 
những ngọn núi thần bí nhất Trung Quốc.

Núi Phạm Tịnh là một ngọn núi Phật giáo 
rất nổi tiếng của Trung Quốc thuộc tỉnh Quý Châu, 
được người dân Trung Quốc gọi là bồ đề của Phật 
Di Lặc.

Núi Phạm Tịnh cao khoảng 2.500m so với 
mặt nước biển, là ngọn núi cao sừng sững với mây 
mù vây kín quanh năm, được ca tụng như tiên cảnh 
dưới nhân gian. 

Chính vì địa hình độc đáo như vậy nên đã 
khiến nhiều người muốn đến đây hành lễ bái Phật, 
nhưng nếu không có thể lực sức khỏe ổn định thì 
không thể nào leo lên tận đỉnh núi được. Hai ngôi 
chùa nằm trên hai đỉnh chóp đá tách đôi của núi 
Phạm Tịnh, chính giữa có nối liền với nhau bằng 
một cây cầu đá, trông vô cùng hiểm trở.

Hai ngôi chùa thờ phụng hai tín ngưỡng 
Phật giáo khác nhau. Một bên thờ Thích Ca Mâu 
Ni, nên được gọi là điện Thích Ca, tượng trưng cho 
hiện tại. Một bên là thờ Phật Di Lặc, nên được gọi 
là điện Di Lặc, tượng trưng cho tương lai.

Điều thần kỳ là hai ngôi chùa này sẽ có 
những đám mây màu đỏ hồng vây quanh vào mỗi 
buổi sáng, từ đó người ta gọi đỉnh núi tách đôi 
Phạm Tịnh là "Hồng Vân Kim Đỉnh". Đường đi lên 
núi rất khó khăn và trắc trở. Du khách chỉ có thể leo 
lên bằng những bậc thang đá nhân tạo, có tổng 
cộng hơn 8.000 bậc thang. 

Quá trình đi lên cũng phải hết sức cẩn thận, 
bắt buộc phải nắm chặt hai đường dây sắt thép cố 

định hai bên để tránh trường hợp sẩy chân rơi 
xuống. Có những đoạn vô cùng gập ghềnh, cần 
phải kết hợp tay và chân để từ từ leo lên. 

Vì đường lên núi có độ rủi ro cao nên núi 
Phạm Tịnh luôn giới hạn số lượng du khách được 
tham gia mỗi ngày, đồng thời người già và trẻ nhỏ 
được kiến nghị không nên leo lên đỉnh núi.

Lên được đỉnh núi, bạn sẽ phát hiện hai 
ngôi chùa không quá lớn, phần diện tích chiếm trọn 
hai đỉnh chóp của núi Phạm Tịnh. Cây cầu đá nối 
liền hai ngôi chùa như lơ lửng trên không trung, tạo 
nên cảm giác cực kỳ ngoạn mục. 

Đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm hai tòa kiến 
trúc chùa chiền cổ kính được vây bởi mây ngàn, 
khiến cho con người có cảm giác như lên tiên cảnh. 
Người đến bái Phật cũng tự giác lặng yên, thả chậm 
bước chân, thành tâm xếp hàng để vào điện cúng 
Phật.

Xây dựng chùa cần vật liệu đá khối, sửa 
chữa cầu đá cũng cần nhiều vật liệu khác nhau. 
Trung Quốc thời xưa vẫn chưa có sự trợ giúp của 
máy móc hiện đại, vậy thì làm sao người xưa có thể 
vận chuyển được khối lượng vật liệu nặng như vậy 
lên đỉnh núi cao hùng vĩ?

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lời lí 
giải nào hợp lí cho bí ẩn này và không hề có tư liệu 
gì để ghi lại cách vận chuyển vật liệu xây dựng lên 
núi. Bên cạnh đó, các chuyên gia nghiên cứu phát 
hiện, ngôi chùa trên núi Phạm Tịnh đã tồn tại qua 
hơn 500 năm lịch sử từ thời nhà Minh.

Qua một thời gian dài, hai ngôi chùa trên 
đỉnh đôi đã được trùng tu và gia cố bằng các vật liệu 
bền bỉ hơn để chống lại sức gió cùng môi trường 
khắc nghiệt trên cao. Tuy nhiên, công trình vẫn 
được giữ nguyên bản thể kiến trúc ban đầu.

Khu vực núi Phạm Tịnh đã được chính phủ 
quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh 
Quý Châu. Môi trường thiên nhiên của núi Phạm 
Tịnh là nhà của hơn 2.000 loài thực vật và hàng 
trăm loài động vật quý hiếm.

Hàng trăm triệu năm trước, núi Phạm Tịnh 
từ từ nhô lên khỏi đáy đại dương. Những cảnh quan 
tuyệt đẹp như vách đá dốc đứng, thung lũng sâu và 
thác nước hình thành từ 1 đến 1,4 tỷ năm trước còn 
tồn tại nguyên vẹn đến nay. ■ 

Biệt thự bí ẩn trôi dạt vào 
bãi biển El Salvador

Một biệt thự đổ nát bí ẩn gần đây 
đã được phát hiện trên một bãi 
biển ở Costa  del  Sol ,  El 

Salvador.
Giữa bãi biển La Puntilla có một căn nhà bỏ 

hoang bị sóng đánh trôi dạt vào bờ đã được một 
khoảng thời gian, trên vách tường loang lổ những 
bức vẽ và những đường sơn kỳ lạ. Không ai biết nó 
từ đâu tới, chủ sở hữu là ai.

Một số người dân địa phương cho biết một 
buổi sáng đột nhiên căn nhà đã xuất hiện ở đó. 
Nhiều người cho rằng, căn nhà bị ảnh hưởng bởi 
cơn bão mạnh vào El Salvado hơn 20 năm trước.

Người dùng Tiktok tên Cholopanza Vlogs 
đã quay lại một căn nhà bị bỏ hoang ở bãi biển và 
chuyến hành trình khám phá ở bên trong. Điều này 
khiến nó đột nhiên trở nên nổi tiếng và thu hút hàng 
nghìn khách du lịch tới tham quan và check-in.

Tuy nhiên, gần đây tờ La Prensa Grafica 
của El Salvador, đã làm sáng tỏ nguồn gốc của căn 
nhà, dựa trên lời kể của những người dân địa 
phương sống gần bãi biển La Puntilla.

Khoảng 28 năm trước, căn nhà này vốn là 
một khách sạn có tên Hotel Puerto Ventura. Để 
biến căn nhà trở thành một điểm đến hấp dẫn, các 
chủ sở đã hữu quyết định xây dựng nó trên nền cát 
chỉ cách mặt biển nhưng chính điều đó khiến căn 
nhà không được vững vàng như những căn nhà 
bình thường.

Không rõ liệu khách sạn có thật sự đã bị 
ảnh hưởng bởi cơn bão Mitch đổ bộ vào El 
Salvador năm 1998, gây thiệt hại trên diện rộng và 
hơn 9.000 người thiệt mạng hay chỉ là bị chủ sở 
hữu bỏ hoang nhưng trên phần trần tầng một có lưu 
lại bút tích của một người ký tên David. 

Trên đó diễn giải rằng đây là trụ sở nhà thờ 
của những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng bởi 
vì liên tiếp xuống cấp do bị ảnh hưởng bởi nước 
biển và không có kinh phí tu sửa, nên sau đó bị bỏ 
hoang.

Một ngư dân địa phương kể lại: "Họ xây 
căn nhà quá gần biển, đó là nguyên nhân khiến nó 
tàn tạ như hiện tại. Trước đây, chính quyền không 
cho phép chủ sở hữu căn nhà này làm điều đó 
nhưng họ vẫn cố chấp làm, đây chính là hậu quả".

Ngày nay, căn nhà dần trở nên hoang phế 
bởi sự tàn phá của muối biển và cả con người. Vào 
buổi sáng thủy triều rút, khách du lịch có thể dễ 
dàng vào trong tham quan, nhưng khi thủy triều 
lên, căn nhà gần như một kiểu kiến trúc được đặt 
trong bể nước. 

Cận cảnh căn nhà 
Bất chấp những vết nứt lớn trên tường, 

những người mê mạo hiểm vẫn rất thích được đi 
vào khám phá phần cấu trúc bên trong, họ muốn 
lưu lại ảnh kỷ niệm và được quan sát rõ hơn. Những 
người dân địa phương có suy nghĩ trái ngược hoàn 
toàn. Họ sợ hãi nó và thừa nhận thậm chí chưa bao 
giờ tới gần căn nhà.

Một phụ nữ địa phương Coralia Sotelo cho 
biết thêm trẻ em trong khu đã nói với cô ấy rằng 
vào ban đêm họ nhìn thấy một người đàn ông da 

đen rất cao quanh quẩn trong tòa nhà vô 
chủ, đó là lý do tại sao cô ấy luôn giữ khoảng cách: 
"Tôi sợ đến đó, tôi chưa bao giờ đến và cũng không 
đến gần nó. Những cậu bé đến bắt rùa vào ban đêm 
nói với tôi rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông 
da đen cao lớn ở đó"... ■

10 vùng đất kỳ lạ mà hoàng 
hôn không "chạm tới"

Trên thế giới có những vùng đất rất 
kỳ lạ. Nơi đó không có hoàng hôn 
trong nhiều tháng. Người dân phải 

lắp rèm đen để có thể ngủ ngon.
Hammerfest là thành phố ở cực bắc và là 

một trong những thành phố lâu đời nhất ở miền Bắc 
Na Uy với dân số khoảng 8.000 người. Thành phố 
đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. 

Mặt trời lặn ở thành phố này lúc gần một 
giờ sáng và mọc lại sau đó chỉ 40 phút. Na Uy nổi 
tiếng thế giới về vẻ đẹp và sự giàu có. Đặc điểm nổi 
bật nhất của đất nước này là do nằm trong vòng Bắc 
Cực, mặt trời không lặn ở đây trong khoảng 76 
ngày từ tháng 5 đến tháng 7.

Iceland là hòn đảo lớn thứ hai ở châu Âu 
sau Anh và cũng là quốc gia không có muỗi. Ở 
Iceland vào mùa hè, đêm trong xanh và trắng xóa. 
Vào tháng 6, mặt trời không bao giờ lặn. Đảo 
Grimsey trong vòng Bắc Cực và thành phố 
Akureyri là một số địa điểm lý tưởng để ngắm mặt 
trời lúc nửa đêm.

Kiruna là thành phố cực bắc của Thụy Điển 
với dân số 19.000 người. Ở đây mặt trời không lặn 
trong khoảng 100 ngày từ tháng 5 đến tháng 8. Nơi 
này có nhà thờ ở Kiruna theo trường phái tân nghệ 
thuật được người Thụy Điển coi là công trình kiến 
trúc đẹp nhất Thụy Điển.

Nằm ở độ cao hơn hai độ so với vòng Bắc 
Cực, Nunavut là một thành phố chỉ có hơn 3.000 
dân ở phía Tây Bắc của Canada. Trong suốt mùa 
đông, dân cư ở đây trải qua khoảng 30 ngày liên tục 
trong hoàn toàn bóng tối, nhưng điều tốt là họ có 
thể tận hưởng hai tháng ánh nắng mặt trời chiếu 
sáng 24 giờ suốt 7 ngày vào mùa hè.

Cảnh đẹp mê hồn của Nunavut
Với dân số hơn một triệu người, Saint 

Petersburg là thành phố nằm ở cực bắc của thế giới. 
Saint Petersburg ở xa về phía bắc nên nó có ánh 
sáng mặt trời gần 24 giờ một ngày từ giữa tháng 5 
đến giữa tháng 7.

Vào cuối tháng 6, khi những ngày dài nhất, 
mặt trời lặn sau nửa đêm và mọc vào khoảng 2 giờ 
sáng. Nhưng ngay cả khi đó, bầu trời cũng không 
bao giờ thực sự tối.

Svalbard, Na Uy là vùng đất của gấu Bắc 
Cực. Nằm trên vĩ độ từ 74⁰ đến 82⁰ Bắc. Ở đây, mặt 
trời không lặn trong bốn tháng từ giữa tháng 4 đến 
giữa tháng 7.  

Yukon là thành phố ở quốc gia lớn thứ hai 
trên thế giới - Canada. Hàng năm, thành phố này 
được bao phủ bởi tuyết trong thời gian dài. 

Tuy nhiên, mặt trời chiếu sáng liên tục 
trong 50 ngày mùa hè ở phía tây bắc. Yukon được 
mệnh danh là vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm với 
bầu trời rực rỡ và ánh sáng mùa hè vô tận. Thiên 
nhiên ở đây rất đẹp với nhiều hoa lá, chim muông 
độc lạ. 

Sở hữu hàng ngàn hồ và đảo, Phần Lan là 
một đất nước xinh đẹp và hấp dẫn. Vào mùa hè, mặt 
trời liên tục chiếu sáng ở đây trong khoảng 73 ngày. 
Người dân ở đây ngủ ít hơn vào mùa hè và nhiều 
hơn vào mùa đông.

Qaanaaq - Thành phố nằm ở cực bắc của 
Greenland với chưa đầy 1.000 cư dân. Mặt trời 
chiếu sáng lúc nửa đêm ở vùng đất này trong 
khoảng hai tháng rưỡi. 

Trong thời gian đó mọi người cần có rèm 
cửa màu đen để có thể đi vào giấc ngủ. Mùa đông ở 
Qaanaaq dài và lạnh còn những đêm mặt trời chiếu 
sáng đẹp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả 
được.

Barrow ở Alaska, Mỹ là một thành phố nhỏ 
chỉ có hơn 4.500 cư dân, được xây dựng trên nền 
băng giá, dẫn đến mùa đông rất lạnh và nhiều gió. 
Từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7, mặt trời không 
lặn ở nơi này. Nhưng bù lại từ đầu tháng 11 đến 
tháng 12, mặt trời không mọc và được gọi là đêm 
địa cực. ■ 

Những bí mật về sa mạc cổ 
xưa nhất hành tinh

Là hoang mạc cổ xưa nhất thế giới, 
Namib mang trong mình khung 
cảnh vừa hùng vĩ, vừa cô liêu đồng 

thời vẫn có những đặc tính tương phản sâu sắc của 
một hoang mạc ven biển.

Cái tên Namib đã báo hiệu sự rộng lớn 
đến mức vắng lặng, trống trải

Cái tên Namib bắt nguồn từ tiếng Nama, 
mang nghĩa là "nơi rộng lớn". Và đúng như tên gọi 
này, hoang mạc Namib sở hữu diện tích trải dài tới 
1.600 km, vắt qua lãnh thổ 3 nước gồm Angola, 
Namibia và Nam Phi.

Cần phải nhớ rằng, nơi khô cằn nhất của 
nơi đây chỉ nhận được lượng mưa trung bình năm 
từ 2 - 5 mm. Đây cũng là lý do khiến cho cả dải đất 
rộng lớn này hầu như hoang liêu, trống trải đến 
mức đáng sợ.

Càng đáng chú ý hơn nữa là hoang mạc 
Namib đã mang khí hậu khô cằn (hay bán khô cằn) 
trong suốt 55 triệu năm qua. Đây được xem là 

hoang mạc cổ nhất trên trái đất và dĩ nhiên, vài địa 
điểm tại đây cũng được xếp vào hàng khô khan bậc 
nhất.

 Vẻ đẹp của sa mạc Namib
Cũng vì thế mà sự sống trên Namib là một 

cuộc chiến sinh tồn thực sự cam go. Chỉ những loài 
động, thực vật kỳ lạ mới có thể thích ứng được với 
sự khô cằn "thâm căn cố đế" tại Namib. Nhưng 
chính nhờ vậy, hoang mạc Namib lại sở hữu nhiều 
loài đặc hữu hơn bất kỳ hoang mạc nào khác.

Theo thời gian thích nghi tiến hóa, những 
bộ gai khổng lồ đã giúp cho loài cây gai lạc đà hạn 
chế mất nước. Đồng thời, bộ rễ của cây gai lạc đà 
có thể cắm sâu tới 50 mét dưới lòng đất để tìm kiếm 
nguồn nước ngầm.

Tuy vậy, hình ảnh những cây gai lạc đà héo 
khô trơ trọi tại Deadvlei, nghĩa địa cây khô giữa 
lòng sa mạc Namib, có lẽ đã quá quen thuộc với 
những người tìm hiểu về mảnh đất khô khan này.

Trong số đó, có nhiều gốc cây khô xứng 
đáng được lên hàng "hóa thạch" vì đã tồn tại từ hơn 
900 năm trước. Thế nhưng, xác cây lại vẫn chưa bị 
mục nát, tất cả cũng chỉ vì mức độ khô cằn tột bậc 
tại Namib.

Loài voi sinh sống ở Namib thì lại phải đi 
tới 60 km mỗi ngày để tìm kiếm nguồn nước. Đặc 
biệt, chúng còn phải học cách sục cát đào các hố 
nước bằng ngà của mình.

Ngay cả khi không có cơ may tìm được 
nguồn nước, các chú voi tại Namib vẫn có thể tiếp 
tục di chuyển và chịu đựng tới 4 ngày trời không 
một giọt nước uống.

Khu vực "tổ ấm" của đàn voi cũng trải rộng 
từ 2.000 - 3.000 km2. Và sải chân của các chú voi 
Namib cũng được đánh giá là rộng hơn hẳn so với 
các loài voi thông thường, để đảm bảo việc đi lại 
đường trường trên mặt cát mềm lún ở hoang mạc.

Hiện tại, một phần lớn diện tích của hoang 
mạc Namib được bảo tồn trong Công viên Quốc 
gia Namib-Naukluft. Và lòng chảo đất sét 
Sossusvlei chính là một trong những địa điểm tham 
quan được nhiều du khách chú ý đến nhất.

Ngoài ra, các du khách ghé thăm công viên 
quốc gia Namib-Naukluft còn có thể lựa chọn 
những hoạt động tham quan đầy thú vị khác như đi 
khinh khí cầu, nhảy dù, chạy xe quad, leo đồi cát 
hay trượt cát. ■ 
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Ngôi chùa nằm trên đỉnh 
núi tách đôi được ví như "tiên 
cảnh nhân gian" nhưng vẫn tồn 
tại bí ẩn khiến hậu nhân đau đầu

Đa số ngôi chùa nổi tiếng của Trung 
Quốc đều được xây dựng gắn liền 
với những ngọn núi cao. Cảm 

tưởng như chỉ khi một ngôi chùa tồn tại trên núi 
cao, cộng thêm mây vờn sương khói mù mịt mới 
tạo nên cảm giác linh thiêng thật sự.

Những ngôi chùa được xây sát núi hoặc 
trên địa hình đồi núi bằng phẳng thì không có gì 
phải đề cập. Trung Quốc có duy nhất một quần thể 
đền chùa được coi là "nguy hiểm" nhất, bởi lẽ nó 
nằm trên đỉnh núi đá cheo leo hùng vĩ cao hơn 
2.500m. Đó chính là núi Phạm Tịnh - một trong 
những ngọn núi thần bí nhất Trung Quốc.

Núi Phạm Tịnh là một ngọn núi Phật giáo 
rất nổi tiếng của Trung Quốc thuộc tỉnh Quý Châu, 
được người dân Trung Quốc gọi là bồ đề của Phật 
Di Lặc.

Núi Phạm Tịnh cao khoảng 2.500m so với 
mặt nước biển, là ngọn núi cao sừng sững với mây 
mù vây kín quanh năm, được ca tụng như tiên cảnh 
dưới nhân gian. 

Chính vì địa hình độc đáo như vậy nên đã 
khiến nhiều người muốn đến đây hành lễ bái Phật, 
nhưng nếu không có thể lực sức khỏe ổn định thì 
không thể nào leo lên tận đỉnh núi được. Hai ngôi 
chùa nằm trên hai đỉnh chóp đá tách đôi của núi 
Phạm Tịnh, chính giữa có nối liền với nhau bằng 
một cây cầu đá, trông vô cùng hiểm trở.

Hai ngôi chùa thờ phụng hai tín ngưỡng 
Phật giáo khác nhau. Một bên thờ Thích Ca Mâu 
Ni, nên được gọi là điện Thích Ca, tượng trưng cho 
hiện tại. Một bên là thờ Phật Di Lặc, nên được gọi 
là điện Di Lặc, tượng trưng cho tương lai.

Điều thần kỳ là hai ngôi chùa này sẽ có 
những đám mây màu đỏ hồng vây quanh vào mỗi 
buổi sáng, từ đó người ta gọi đỉnh núi tách đôi 
Phạm Tịnh là "Hồng Vân Kim Đỉnh". Đường đi lên 
núi rất khó khăn và trắc trở. Du khách chỉ có thể leo 
lên bằng những bậc thang đá nhân tạo, có tổng 
cộng hơn 8.000 bậc thang. 

Quá trình đi lên cũng phải hết sức cẩn thận, 
bắt buộc phải nắm chặt hai đường dây sắt thép cố 

định hai bên để tránh trường hợp sẩy chân rơi 
xuống. Có những đoạn vô cùng gập ghềnh, cần 
phải kết hợp tay và chân để từ từ leo lên. 

Vì đường lên núi có độ rủi ro cao nên núi 
Phạm Tịnh luôn giới hạn số lượng du khách được 
tham gia mỗi ngày, đồng thời người già và trẻ nhỏ 
được kiến nghị không nên leo lên đỉnh núi.

Lên được đỉnh núi, bạn sẽ phát hiện hai 
ngôi chùa không quá lớn, phần diện tích chiếm trọn 
hai đỉnh chóp của núi Phạm Tịnh. Cây cầu đá nối 
liền hai ngôi chùa như lơ lửng trên không trung, tạo 
nên cảm giác cực kỳ ngoạn mục. 

Đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm hai tòa kiến 
trúc chùa chiền cổ kính được vây bởi mây ngàn, 
khiến cho con người có cảm giác như lên tiên cảnh. 
Người đến bái Phật cũng tự giác lặng yên, thả chậm 
bước chân, thành tâm xếp hàng để vào điện cúng 
Phật.

Xây dựng chùa cần vật liệu đá khối, sửa 
chữa cầu đá cũng cần nhiều vật liệu khác nhau. 
Trung Quốc thời xưa vẫn chưa có sự trợ giúp của 
máy móc hiện đại, vậy thì làm sao người xưa có thể 
vận chuyển được khối lượng vật liệu nặng như vậy 
lên đỉnh núi cao hùng vĩ?

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lời lí 
giải nào hợp lí cho bí ẩn này và không hề có tư liệu 
gì để ghi lại cách vận chuyển vật liệu xây dựng lên 
núi. Bên cạnh đó, các chuyên gia nghiên cứu phát 
hiện, ngôi chùa trên núi Phạm Tịnh đã tồn tại qua 
hơn 500 năm lịch sử từ thời nhà Minh.

Qua một thời gian dài, hai ngôi chùa trên 
đỉnh đôi đã được trùng tu và gia cố bằng các vật liệu 
bền bỉ hơn để chống lại sức gió cùng môi trường 
khắc nghiệt trên cao. Tuy nhiên, công trình vẫn 
được giữ nguyên bản thể kiến trúc ban đầu.

Khu vực núi Phạm Tịnh đã được chính phủ 
quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh 
Quý Châu. Môi trường thiên nhiên của núi Phạm 
Tịnh là nhà của hơn 2.000 loài thực vật và hàng 
trăm loài động vật quý hiếm.

Hàng trăm triệu năm trước, núi Phạm Tịnh 
từ từ nhô lên khỏi đáy đại dương. Những cảnh quan 
tuyệt đẹp như vách đá dốc đứng, thung lũng sâu và 
thác nước hình thành từ 1 đến 1,4 tỷ năm trước còn 
tồn tại nguyên vẹn đến nay. ■ 

Biệt thự bí ẩn trôi dạt vào 
bãi biển El Salvador

Một biệt thự đổ nát bí ẩn gần đây 
đã được phát hiện trên một bãi 
biển ở Costa  del  Sol ,  El 

Salvador.
Giữa bãi biển La Puntilla có một căn nhà bỏ 

hoang bị sóng đánh trôi dạt vào bờ đã được một 
khoảng thời gian, trên vách tường loang lổ những 
bức vẽ và những đường sơn kỳ lạ. Không ai biết nó 
từ đâu tới, chủ sở hữu là ai.

Một số người dân địa phương cho biết một 
buổi sáng đột nhiên căn nhà đã xuất hiện ở đó. 
Nhiều người cho rằng, căn nhà bị ảnh hưởng bởi 
cơn bão mạnh vào El Salvado hơn 20 năm trước.

Người dùng Tiktok tên Cholopanza Vlogs 
đã quay lại một căn nhà bị bỏ hoang ở bãi biển và 
chuyến hành trình khám phá ở bên trong. Điều này 
khiến nó đột nhiên trở nên nổi tiếng và thu hút hàng 
nghìn khách du lịch tới tham quan và check-in.

Tuy nhiên, gần đây tờ La Prensa Grafica 
của El Salvador, đã làm sáng tỏ nguồn gốc của căn 
nhà, dựa trên lời kể của những người dân địa 
phương sống gần bãi biển La Puntilla.

Khoảng 28 năm trước, căn nhà này vốn là 
một khách sạn có tên Hotel Puerto Ventura. Để 
biến căn nhà trở thành một điểm đến hấp dẫn, các 
chủ sở đã hữu quyết định xây dựng nó trên nền cát 
chỉ cách mặt biển nhưng chính điều đó khiến căn 
nhà không được vững vàng như những căn nhà 
bình thường.

Không rõ liệu khách sạn có thật sự đã bị 
ảnh hưởng bởi cơn bão Mitch đổ bộ vào El 
Salvador năm 1998, gây thiệt hại trên diện rộng và 
hơn 9.000 người thiệt mạng hay chỉ là bị chủ sở 
hữu bỏ hoang nhưng trên phần trần tầng một có lưu 
lại bút tích của một người ký tên David. 

Trên đó diễn giải rằng đây là trụ sở nhà thờ 
của những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng bởi 
vì liên tiếp xuống cấp do bị ảnh hưởng bởi nước 
biển và không có kinh phí tu sửa, nên sau đó bị bỏ 
hoang.

Một ngư dân địa phương kể lại: "Họ xây 
căn nhà quá gần biển, đó là nguyên nhân khiến nó 
tàn tạ như hiện tại. Trước đây, chính quyền không 
cho phép chủ sở hữu căn nhà này làm điều đó 
nhưng họ vẫn cố chấp làm, đây chính là hậu quả".

Ngày nay, căn nhà dần trở nên hoang phế 
bởi sự tàn phá của muối biển và cả con người. Vào 
buổi sáng thủy triều rút, khách du lịch có thể dễ 
dàng vào trong tham quan, nhưng khi thủy triều 
lên, căn nhà gần như một kiểu kiến trúc được đặt 
trong bể nước. 

Cận cảnh căn nhà 
Bất chấp những vết nứt lớn trên tường, 

những người mê mạo hiểm vẫn rất thích được đi 
vào khám phá phần cấu trúc bên trong, họ muốn 
lưu lại ảnh kỷ niệm và được quan sát rõ hơn. Những 
người dân địa phương có suy nghĩ trái ngược hoàn 
toàn. Họ sợ hãi nó và thừa nhận thậm chí chưa bao 
giờ tới gần căn nhà.

Một phụ nữ địa phương Coralia Sotelo cho 
biết thêm trẻ em trong khu đã nói với cô ấy rằng 
vào ban đêm họ nhìn thấy một người đàn ông da 

đen rất cao quanh quẩn trong tòa nhà vô 
chủ, đó là lý do tại sao cô ấy luôn giữ khoảng cách: 
"Tôi sợ đến đó, tôi chưa bao giờ đến và cũng không 
đến gần nó. Những cậu bé đến bắt rùa vào ban đêm 
nói với tôi rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông 
da đen cao lớn ở đó"... ■

10 vùng đất kỳ lạ mà hoàng 
hôn không "chạm tới"

Trên thế giới có những vùng đất rất 
kỳ lạ. Nơi đó không có hoàng hôn 
trong nhiều tháng. Người dân phải 

lắp rèm đen để có thể ngủ ngon.
Hammerfest là thành phố ở cực bắc và là 

một trong những thành phố lâu đời nhất ở miền Bắc 
Na Uy với dân số khoảng 8.000 người. Thành phố 
đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. 

Mặt trời lặn ở thành phố này lúc gần một 
giờ sáng và mọc lại sau đó chỉ 40 phút. Na Uy nổi 
tiếng thế giới về vẻ đẹp và sự giàu có. Đặc điểm nổi 
bật nhất của đất nước này là do nằm trong vòng Bắc 
Cực, mặt trời không lặn ở đây trong khoảng 76 
ngày từ tháng 5 đến tháng 7.

Iceland là hòn đảo lớn thứ hai ở châu Âu 
sau Anh và cũng là quốc gia không có muỗi. Ở 
Iceland vào mùa hè, đêm trong xanh và trắng xóa. 
Vào tháng 6, mặt trời không bao giờ lặn. Đảo 
Grimsey trong vòng Bắc Cực và thành phố 
Akureyri là một số địa điểm lý tưởng để ngắm mặt 
trời lúc nửa đêm.

Kiruna là thành phố cực bắc của Thụy Điển 
với dân số 19.000 người. Ở đây mặt trời không lặn 
trong khoảng 100 ngày từ tháng 5 đến tháng 8. Nơi 
này có nhà thờ ở Kiruna theo trường phái tân nghệ 
thuật được người Thụy Điển coi là công trình kiến 
trúc đẹp nhất Thụy Điển.

Nằm ở độ cao hơn hai độ so với vòng Bắc 
Cực, Nunavut là một thành phố chỉ có hơn 3.000 
dân ở phía Tây Bắc của Canada. Trong suốt mùa 
đông, dân cư ở đây trải qua khoảng 30 ngày liên tục 
trong hoàn toàn bóng tối, nhưng điều tốt là họ có 
thể tận hưởng hai tháng ánh nắng mặt trời chiếu 
sáng 24 giờ suốt 7 ngày vào mùa hè.

Cảnh đẹp mê hồn của Nunavut
Với dân số hơn một triệu người, Saint 

Petersburg là thành phố nằm ở cực bắc của thế giới. 
Saint Petersburg ở xa về phía bắc nên nó có ánh 
sáng mặt trời gần 24 giờ một ngày từ giữa tháng 5 
đến giữa tháng 7.

Vào cuối tháng 6, khi những ngày dài nhất, 
mặt trời lặn sau nửa đêm và mọc vào khoảng 2 giờ 
sáng. Nhưng ngay cả khi đó, bầu trời cũng không 
bao giờ thực sự tối.

Svalbard, Na Uy là vùng đất của gấu Bắc 
Cực. Nằm trên vĩ độ từ 74⁰ đến 82⁰ Bắc. Ở đây, mặt 
trời không lặn trong bốn tháng từ giữa tháng 4 đến 
giữa tháng 7.  

Yukon là thành phố ở quốc gia lớn thứ hai 
trên thế giới - Canada. Hàng năm, thành phố này 
được bao phủ bởi tuyết trong thời gian dài. 

Tuy nhiên, mặt trời chiếu sáng liên tục 
trong 50 ngày mùa hè ở phía tây bắc. Yukon được 
mệnh danh là vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm với 
bầu trời rực rỡ và ánh sáng mùa hè vô tận. Thiên 
nhiên ở đây rất đẹp với nhiều hoa lá, chim muông 
độc lạ. 

Sở hữu hàng ngàn hồ và đảo, Phần Lan là 
một đất nước xinh đẹp và hấp dẫn. Vào mùa hè, mặt 
trời liên tục chiếu sáng ở đây trong khoảng 73 ngày. 
Người dân ở đây ngủ ít hơn vào mùa hè và nhiều 
hơn vào mùa đông.

Qaanaaq - Thành phố nằm ở cực bắc của 
Greenland với chưa đầy 1.000 cư dân. Mặt trời 
chiếu sáng lúc nửa đêm ở vùng đất này trong 
khoảng hai tháng rưỡi. 

Trong thời gian đó mọi người cần có rèm 
cửa màu đen để có thể đi vào giấc ngủ. Mùa đông ở 
Qaanaaq dài và lạnh còn những đêm mặt trời chiếu 
sáng đẹp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả 
được.

Barrow ở Alaska, Mỹ là một thành phố nhỏ 
chỉ có hơn 4.500 cư dân, được xây dựng trên nền 
băng giá, dẫn đến mùa đông rất lạnh và nhiều gió. 
Từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7, mặt trời không 
lặn ở nơi này. Nhưng bù lại từ đầu tháng 11 đến 
tháng 12, mặt trời không mọc và được gọi là đêm 
địa cực. ■ 

Những bí mật về sa mạc cổ 
xưa nhất hành tinh

Là hoang mạc cổ xưa nhất thế giới, 
Namib mang trong mình khung 
cảnh vừa hùng vĩ, vừa cô liêu đồng 

thời vẫn có những đặc tính tương phản sâu sắc của 
một hoang mạc ven biển.

Cái tên Namib đã báo hiệu sự rộng lớn 
đến mức vắng lặng, trống trải

Cái tên Namib bắt nguồn từ tiếng Nama, 
mang nghĩa là "nơi rộng lớn". Và đúng như tên gọi 
này, hoang mạc Namib sở hữu diện tích trải dài tới 
1.600 km, vắt qua lãnh thổ 3 nước gồm Angola, 
Namibia và Nam Phi.

Cần phải nhớ rằng, nơi khô cằn nhất của 
nơi đây chỉ nhận được lượng mưa trung bình năm 
từ 2 - 5 mm. Đây cũng là lý do khiến cho cả dải đất 
rộng lớn này hầu như hoang liêu, trống trải đến 
mức đáng sợ.

Càng đáng chú ý hơn nữa là hoang mạc 
Namib đã mang khí hậu khô cằn (hay bán khô cằn) 
trong suốt 55 triệu năm qua. Đây được xem là 

hoang mạc cổ nhất trên trái đất và dĩ nhiên, vài địa 
điểm tại đây cũng được xếp vào hàng khô khan bậc 
nhất.

 Vẻ đẹp của sa mạc Namib
Cũng vì thế mà sự sống trên Namib là một 

cuộc chiến sinh tồn thực sự cam go. Chỉ những loài 
động, thực vật kỳ lạ mới có thể thích ứng được với 
sự khô cằn "thâm căn cố đế" tại Namib. Nhưng 
chính nhờ vậy, hoang mạc Namib lại sở hữu nhiều 
loài đặc hữu hơn bất kỳ hoang mạc nào khác.

Theo thời gian thích nghi tiến hóa, những 
bộ gai khổng lồ đã giúp cho loài cây gai lạc đà hạn 
chế mất nước. Đồng thời, bộ rễ của cây gai lạc đà 
có thể cắm sâu tới 50 mét dưới lòng đất để tìm kiếm 
nguồn nước ngầm.

Tuy vậy, hình ảnh những cây gai lạc đà héo 
khô trơ trọi tại Deadvlei, nghĩa địa cây khô giữa 
lòng sa mạc Namib, có lẽ đã quá quen thuộc với 
những người tìm hiểu về mảnh đất khô khan này.

Trong số đó, có nhiều gốc cây khô xứng 
đáng được lên hàng "hóa thạch" vì đã tồn tại từ hơn 
900 năm trước. Thế nhưng, xác cây lại vẫn chưa bị 
mục nát, tất cả cũng chỉ vì mức độ khô cằn tột bậc 
tại Namib.

Loài voi sinh sống ở Namib thì lại phải đi 
tới 60 km mỗi ngày để tìm kiếm nguồn nước. Đặc 
biệt, chúng còn phải học cách sục cát đào các hố 
nước bằng ngà của mình.

Ngay cả khi không có cơ may tìm được 
nguồn nước, các chú voi tại Namib vẫn có thể tiếp 
tục di chuyển và chịu đựng tới 4 ngày trời không 
một giọt nước uống.

Khu vực "tổ ấm" của đàn voi cũng trải rộng 
từ 2.000 - 3.000 km2. Và sải chân của các chú voi 
Namib cũng được đánh giá là rộng hơn hẳn so với 
các loài voi thông thường, để đảm bảo việc đi lại 
đường trường trên mặt cát mềm lún ở hoang mạc.

Hiện tại, một phần lớn diện tích của hoang 
mạc Namib được bảo tồn trong Công viên Quốc 
gia Namib-Naukluft. Và lòng chảo đất sét 
Sossusvlei chính là một trong những địa điểm tham 
quan được nhiều du khách chú ý đến nhất.

Ngoài ra, các du khách ghé thăm công viên 
quốc gia Namib-Naukluft còn có thể lựa chọn 
những hoạt động tham quan đầy thú vị khác như đi 
khinh khí cầu, nhảy dù, chạy xe quad, leo đồi cát 
hay trượt cát. ■ 
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