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Build: 10 years

Giá bán: $300,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $165,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $420,000 

Giá build: $675,000

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

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

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

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Kim Min Kyu - nam phụ gây 
s ố t  t r o n g  ' A  B u s i n e s s 
Proposal': Diễn đỉnh lại hát hay

A Business Proposal không chỉ sở hữu 
kịch bản gây mê mà còn khiến khán 
giả say đắm bởi dàn diễn viên đẹp 

như bước ra từ truyện. Nổi bật nhất có thể kể đến 
Kim Min Kyu, nam thần khiến bao thiếu nữ say mê 
vì vẻ ngoài lung linh và diễn xuất sáng giá.

A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) 
hiện đang là bộ phim gây sốt khắp Châu Á nhờ vào 
nội dung hài hước và dàn diễn viên trẻ đẹp. Bên 
cạnh nam chính Ahn Hyo Seop, nam phụ Kim Min 
Kyu cũng khiến hội chị em ráo riết săn lùng thông 
tin.

Nhiều khán giả còn dành tình cảm đặc biệt cho 
anh chàng Cha Sung Hun, người đàn ông sở hữu 
ngoại hình nổi bật không kém cạnh nam chính, lại 
còn toát lên khí chất thanh lịch, cao ngạo. Tuy 
nhiên thư ký Cha trông vậy chứ cũng rất chi là lầy 
lội, tấu hài. Anh không ngại phũ sếp Kang Tae Moo 
với những lời thoại có lực gây nhức nhối cực mạnh.

Người đóng vai nam phụ họ Cha đáng yêu này 
là Kim Min Kyu, một gương mặt mà Vô Diện Ma 
Ma cảm thấy rất quen và khi tìm hiểu thì mới nhận 
ra rằng anh chàng đã đóng rất nhiều phim rồi, toàn 
là các vai phụ rất ấn tượng.

Nói về lý lịch của Kim Min Kyu thì anh sinh 
vào ngày 25/12/1994, vốn là người mẫu sau đó 
chuyển hướng sang đóng phim, bắt đầu hoạt động 
trong làng giải trí từ năm 2013.

Min Kyu sở hữu ngoại hình cao ráo, lãng tử, 
toát lên vẻ nam tính với má lúm đồng tiền cùng nụ 
cười tỏa sáng. Nhan sắc của anh khiến mình mê 
mệt, nhận làm người chồng lý tưởng chỉ có trong 
mơ.

Không chỉ đẹp trai mà anh còn đa tài khi diễn 
tốt lại hát hay. Còn nhớ lúc xem chương trình I Can 
See Your Voice 4, thấy anh xuất hiện trong bộ đồ 
màu hồng nhạt rồi cất giọng ngọt ngào mà không ít 
cô nàng xỉu lên xỉu xuống.

Mặc dù anh chỉ lên hình ít ỏi nhưng cũng đủ 
“gây bão” mạng xã hội vào lúc đó, hội chị em săn 
lùng ráo riết truy tìm thông tin về mỹ nam này.

Và anh chàng này không phải ai xa lạ mà chính 
là nam diễn viên Kim Min Kyu, người đã từng góp 
mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám. 
Theo tìm hiểu, Min Kyu oppa đóng phim từ năm 19 
tuổi, tham gia trong tác phẩm điện ảnh The Five.

Sau đó anh đóng vai nam phụ trong loạt drama 
như: Who Are You: School 2015, Signal, Because 
This is My First Life, Rich Familys Son, Cửa Hàng 
Tiện Lợi Saet Byul,…

Đây toàn là những bộ phim ăn khách hoặc có 
độ phổ biến lớn nhưng Min Kyu chỉ đóng vai phụ, 
thời lượng lên hình ít ỏi nên anh không nổi lên 
được. Sự nghiệp của anh vẫn dậm chân tại chỗ 
không có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều năm gắn bó 

với nghiệp diễn.
Có thể thấy, tên tuổi của Kim Min Kyu gắn 

liền với các bộ phim chuyển thể từ webtoon. Điều 
này càng chứng tỏ sức hút rất riêng của anh chàng 
khi liên tục được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” 
vào các siêu phẩm chuyển thể đình đám. Hơn nữa, 
hầu như những lần nam diễn viên đóng vai phụ đều 
khiến các nam chính phải “dè chừng”.

Mãi đến năm nay, cái tên Kim Min Kyu mới 
thực sự bắt đầu “gây sốt” và đương nhiên anh đã đã 
thành công thu hút sự chú ý của mình. Đầu tiên là 
với vai Joo Gyeok Chan trong Snowdrop, Min Kyu 
đã thể hiện được vẻ tuy nóng tính nhưng cứng rắn, 
mạnh mẽ và men lỳ của chàng điệp viên Bắc Hàn.

Đặc biệt, mình cũng gia nhập hội “đẩy 
thuyền” Min Kyu và Jisoo khi xem những cảnh hậu 
trường thân thiết của hai bạn trẻ này. Xem mấy 
cảnh đó, nhiều người cảm thấy Min Kyu thật là một 
chàng trai ấm áp, dịu dàng và rất biết cách quan tâm 
đến nữ giới.

Sau khi để lại dấu ấn sâu đậm với vai Gyeok 
Chan thì anh Min Kyu lại tiếp tục chinh phục qua 
vai Cha Sung Hun trong Hẹn Hò Chốn Công Sở. 
Lần này anh vẫn thuộc tuyến nam phụ nhưng đã 
được lên hình nhiều hơn và được xây dựng với một 
hình tượng hoàn hảo.

Đó là tạo hình đẹp đẽ với phong thái thanh 
lịch, sang chảnh của một người thư ký kiêm bạn 
thân của nam chính. Bên cạnh đó nhân vật Cha còn 
có mối tình lãng mạn với người đẹp Jin Young Seo 
(Seol In Ah). Phản ứng hóa học của cặp đôi anh 
khiến mình bấn loạn, yêu thích không kém bộ đôi 
nam nữ chính.

Nhiều khán giả “bấn loạn” vì nhân vật Cha 
Sung Hun của Kim Min Kyu giống như bước ra từ 
truyện vậy, rất giống với nguyên tác từ ngoại hình, 
phong thái của nhân vật. Sự hóa thân tự nhiên, giàu 
cảm xúc và cuốn hút của anh Min Kyu đã giúp 
Sung Hun trở nên “có hồn” và hấp dẫn hơn.

Tập bình luận đặc biệt của phim A Business 
Proposal phát sóng tối 19/3 thu hút nhiều quan tâm 
giữa thời điểm phim khuấy đảo màn ảnh nhỏ. 
Trong tập này, ngoài việc điểm lại tất cả cảnh quay 
nổi tiếng, các diễn viên của phim - Ahn Hyo Seop, 
Kim Se Jeong, Seol In Ah, Kim Min Gyu còn xuất 
hiện để dẫn chương trình, mang đến những màn 

bình luận và nội dung thú vị.
Tại đây, nữ chính Kim Sejeong khiến người 

hâm mộ phấn khích khi nói về bạn diễn điển trai. 
Cụ thể, người đẹp nhắc đến khoảnh khắc nam 
chính Ahn Hyo Seop đưa tay che nắng để cô không 
bị chói mắt. Đây chính là khoảnh khắc mỹ nhân 25 
tuổi nghĩ rằng mình đã rơi vào “lưới tình” cùng 
Ahn Hyo Seop. Đáng nói, cô không ngần ngại trả 
lời MC rung động này chính xác là của Kim 
Sejeong, không phải đến từ nhân vật Shin Hari do 
cô thủ vai.

Về phía Ahn Hyo Seop, anh cho biết bản thân 
cảm thấy rung động, đồng thời lo lắng và bối rối 
khi diễn ở khung cảnh bắn pháo hoa vì đây là phân 
cảnh đòi hỏi diễn xuất tâm lý phức tạp. 

Ở tập 4 của A Business Proposal, cặp đôi chính 
Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Hari (Kim 
Se Jeong) đã có buổi tổ chức kỷ niệm một năm yêu 
nhau khó quên, trong đó lãng mạn hơn cả là cảnh 
cặp đôi vô tình cùng ngắm pháo hoa bên bờ sông 
Hàn. Diễn xuất nhập tâm của nam chính ở cảnh này 
thể hiện rõ qua ánh mắt đắm say mà anh dành cho 
Hari, khiến người xem không khỏi xao xuyến.

Không chỉ cặp đôi chính, hai diễn viên phụ 
Seol In Ah (vai Jin Young Seo) và Kim Min Kyu 
(Cha Sung Hoon) cũng ngọt ngào, thân thiết từ 
phim đến đời thật. Trong tập 6, nụ hôn màn ảnh lẫn 
tương tác hậu trường của nàng tiểu thư và chàng 
thư ký tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa Seol In Ah và 
Kim Min Kyu thành một trong những cặp đôi được 
chú ý nhất tuần qua.

Xuất hiện trong tập đặc biệt, Kim Min Kyu 
không tiếc lời khen Seol In Ah xinh đẹp. Anh cho 
biết: “Tôi nghĩ không có lý do gì để không thích cô 
ấy cả”. Vừa dứt lời, Kim Min Kyu liền liếm môi 
trong vô thức và hướng ánh mắt về Seol In Ah. Mỹ 
nam họ Kim có thói quen liếm môi trong vô thức 
mỗi khi thấy căng thẳng, do đó người hâm mộ càng 
cảm nhận được sự chân thành trong cách anh tiết lộ 
cảm nhận về bạn diễn xinh đẹp.

Tài sắc vẹn toàn là thế nhưng cái tên Kim Min 
Kyu vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả 
vì… trùng tên. Đây là cái tên phổ biến của người 
Hàn, đặc biệt là giới idol. Trong đó, có thể kể tên 
một vài những idol nổi tiếng như Min Kyu của 
nhóm SEVENTEEN hay Kim Min Kyu - thí sinh 
của chương trình Produce X 101. 

Dù thế, nhưng Kim Min Kyu lại chưa từng có 
ý định thay đổi tên họ vì anh trân quý cái tên mà bố 
mẹ đặt cho. Thay vào đó, nam diễn viên sẽ dùng 
thực lực của bản thân để khiến khán giả phải nhớ 
mặt gọi tên mình. Hy vọng là ở A Business 
Proposal, anh có thể càng toả sáng hơn nữa để tìm 
được vị trí xứng đáng với bản thân.

                                                             Quốc 
Minh
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Kim Min Kyu - nam phụ gây 
s ố t  t r o n g  ' A  B u s i n e s s 
Proposal': Diễn đỉnh lại hát hay

A Business Proposal không chỉ sở hữu 
kịch bản gây mê mà còn khiến khán 
giả say đắm bởi dàn diễn viên đẹp 

như bước ra từ truyện. Nổi bật nhất có thể kể đến 
Kim Min Kyu, nam thần khiến bao thiếu nữ say mê 
vì vẻ ngoài lung linh và diễn xuất sáng giá.

A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) 
hiện đang là bộ phim gây sốt khắp Châu Á nhờ vào 
nội dung hài hước và dàn diễn viên trẻ đẹp. Bên 
cạnh nam chính Ahn Hyo Seop, nam phụ Kim Min 
Kyu cũng khiến hội chị em ráo riết săn lùng thông 
tin.

Nhiều khán giả còn dành tình cảm đặc biệt cho 
anh chàng Cha Sung Hun, người đàn ông sở hữu 
ngoại hình nổi bật không kém cạnh nam chính, lại 
còn toát lên khí chất thanh lịch, cao ngạo. Tuy 
nhiên thư ký Cha trông vậy chứ cũng rất chi là lầy 
lội, tấu hài. Anh không ngại phũ sếp Kang Tae Moo 
với những lời thoại có lực gây nhức nhối cực mạnh.

Người đóng vai nam phụ họ Cha đáng yêu này 
là Kim Min Kyu, một gương mặt mà Vô Diện Ma 
Ma cảm thấy rất quen và khi tìm hiểu thì mới nhận 
ra rằng anh chàng đã đóng rất nhiều phim rồi, toàn 
là các vai phụ rất ấn tượng.

Nói về lý lịch của Kim Min Kyu thì anh sinh 
vào ngày 25/12/1994, vốn là người mẫu sau đó 
chuyển hướng sang đóng phim, bắt đầu hoạt động 
trong làng giải trí từ năm 2013.

Min Kyu sở hữu ngoại hình cao ráo, lãng tử, 
toát lên vẻ nam tính với má lúm đồng tiền cùng nụ 
cười tỏa sáng. Nhan sắc của anh khiến mình mê 
mệt, nhận làm người chồng lý tưởng chỉ có trong 
mơ.

Không chỉ đẹp trai mà anh còn đa tài khi diễn 
tốt lại hát hay. Còn nhớ lúc xem chương trình I Can 
See Your Voice 4, thấy anh xuất hiện trong bộ đồ 
màu hồng nhạt rồi cất giọng ngọt ngào mà không ít 
cô nàng xỉu lên xỉu xuống.

Mặc dù anh chỉ lên hình ít ỏi nhưng cũng đủ 
“gây bão” mạng xã hội vào lúc đó, hội chị em săn 
lùng ráo riết truy tìm thông tin về mỹ nam này.

Và anh chàng này không phải ai xa lạ mà chính 
là nam diễn viên Kim Min Kyu, người đã từng góp 
mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám. 
Theo tìm hiểu, Min Kyu oppa đóng phim từ năm 19 
tuổi, tham gia trong tác phẩm điện ảnh The Five.

Sau đó anh đóng vai nam phụ trong loạt drama 
như: Who Are You: School 2015, Signal, Because 
This is My First Life, Rich Familys Son, Cửa Hàng 
Tiện Lợi Saet Byul,…

Đây toàn là những bộ phim ăn khách hoặc có 
độ phổ biến lớn nhưng Min Kyu chỉ đóng vai phụ, 
thời lượng lên hình ít ỏi nên anh không nổi lên 
được. Sự nghiệp của anh vẫn dậm chân tại chỗ 
không có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều năm gắn bó 

với nghiệp diễn.
Có thể thấy, tên tuổi của Kim Min Kyu gắn 

liền với các bộ phim chuyển thể từ webtoon. Điều 
này càng chứng tỏ sức hút rất riêng của anh chàng 
khi liên tục được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” 
vào các siêu phẩm chuyển thể đình đám. Hơn nữa, 
hầu như những lần nam diễn viên đóng vai phụ đều 
khiến các nam chính phải “dè chừng”.

Mãi đến năm nay, cái tên Kim Min Kyu mới 
thực sự bắt đầu “gây sốt” và đương nhiên anh đã đã 
thành công thu hút sự chú ý của mình. Đầu tiên là 
với vai Joo Gyeok Chan trong Snowdrop, Min Kyu 
đã thể hiện được vẻ tuy nóng tính nhưng cứng rắn, 
mạnh mẽ và men lỳ của chàng điệp viên Bắc Hàn.

Đặc biệt, mình cũng gia nhập hội “đẩy 
thuyền” Min Kyu và Jisoo khi xem những cảnh hậu 
trường thân thiết của hai bạn trẻ này. Xem mấy 
cảnh đó, nhiều người cảm thấy Min Kyu thật là một 
chàng trai ấm áp, dịu dàng và rất biết cách quan tâm 
đến nữ giới.

Sau khi để lại dấu ấn sâu đậm với vai Gyeok 
Chan thì anh Min Kyu lại tiếp tục chinh phục qua 
vai Cha Sung Hun trong Hẹn Hò Chốn Công Sở. 
Lần này anh vẫn thuộc tuyến nam phụ nhưng đã 
được lên hình nhiều hơn và được xây dựng với một 
hình tượng hoàn hảo.

Đó là tạo hình đẹp đẽ với phong thái thanh 
lịch, sang chảnh của một người thư ký kiêm bạn 
thân của nam chính. Bên cạnh đó nhân vật Cha còn 
có mối tình lãng mạn với người đẹp Jin Young Seo 
(Seol In Ah). Phản ứng hóa học của cặp đôi anh 
khiến mình bấn loạn, yêu thích không kém bộ đôi 
nam nữ chính.

Nhiều khán giả “bấn loạn” vì nhân vật Cha 
Sung Hun của Kim Min Kyu giống như bước ra từ 
truyện vậy, rất giống với nguyên tác từ ngoại hình, 
phong thái của nhân vật. Sự hóa thân tự nhiên, giàu 
cảm xúc và cuốn hút của anh Min Kyu đã giúp 
Sung Hun trở nên “có hồn” và hấp dẫn hơn.

Tập bình luận đặc biệt của phim A Business 
Proposal phát sóng tối 19/3 thu hút nhiều quan tâm 
giữa thời điểm phim khuấy đảo màn ảnh nhỏ. 
Trong tập này, ngoài việc điểm lại tất cả cảnh quay 
nổi tiếng, các diễn viên của phim - Ahn Hyo Seop, 
Kim Se Jeong, Seol In Ah, Kim Min Gyu còn xuất 
hiện để dẫn chương trình, mang đến những màn 

bình luận và nội dung thú vị.
Tại đây, nữ chính Kim Sejeong khiến người 

hâm mộ phấn khích khi nói về bạn diễn điển trai. 
Cụ thể, người đẹp nhắc đến khoảnh khắc nam 
chính Ahn Hyo Seop đưa tay che nắng để cô không 
bị chói mắt. Đây chính là khoảnh khắc mỹ nhân 25 
tuổi nghĩ rằng mình đã rơi vào “lưới tình” cùng 
Ahn Hyo Seop. Đáng nói, cô không ngần ngại trả 
lời MC rung động này chính xác là của Kim 
Sejeong, không phải đến từ nhân vật Shin Hari do 
cô thủ vai.

Về phía Ahn Hyo Seop, anh cho biết bản thân 
cảm thấy rung động, đồng thời lo lắng và bối rối 
khi diễn ở khung cảnh bắn pháo hoa vì đây là phân 
cảnh đòi hỏi diễn xuất tâm lý phức tạp. 

Ở tập 4 của A Business Proposal, cặp đôi chính 
Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Hari (Kim 
Se Jeong) đã có buổi tổ chức kỷ niệm một năm yêu 
nhau khó quên, trong đó lãng mạn hơn cả là cảnh 
cặp đôi vô tình cùng ngắm pháo hoa bên bờ sông 
Hàn. Diễn xuất nhập tâm của nam chính ở cảnh này 
thể hiện rõ qua ánh mắt đắm say mà anh dành cho 
Hari, khiến người xem không khỏi xao xuyến.

Không chỉ cặp đôi chính, hai diễn viên phụ 
Seol In Ah (vai Jin Young Seo) và Kim Min Kyu 
(Cha Sung Hoon) cũng ngọt ngào, thân thiết từ 
phim đến đời thật. Trong tập 6, nụ hôn màn ảnh lẫn 
tương tác hậu trường của nàng tiểu thư và chàng 
thư ký tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa Seol In Ah và 
Kim Min Kyu thành một trong những cặp đôi được 
chú ý nhất tuần qua.

Xuất hiện trong tập đặc biệt, Kim Min Kyu 
không tiếc lời khen Seol In Ah xinh đẹp. Anh cho 
biết: “Tôi nghĩ không có lý do gì để không thích cô 
ấy cả”. Vừa dứt lời, Kim Min Kyu liền liếm môi 
trong vô thức và hướng ánh mắt về Seol In Ah. Mỹ 
nam họ Kim có thói quen liếm môi trong vô thức 
mỗi khi thấy căng thẳng, do đó người hâm mộ càng 
cảm nhận được sự chân thành trong cách anh tiết lộ 
cảm nhận về bạn diễn xinh đẹp.

Tài sắc vẹn toàn là thế nhưng cái tên Kim Min 
Kyu vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả 
vì… trùng tên. Đây là cái tên phổ biến của người 
Hàn, đặc biệt là giới idol. Trong đó, có thể kể tên 
một vài những idol nổi tiếng như Min Kyu của 
nhóm SEVENTEEN hay Kim Min Kyu - thí sinh 
của chương trình Produce X 101. 

Dù thế, nhưng Kim Min Kyu lại chưa từng có 
ý định thay đổi tên họ vì anh trân quý cái tên mà bố 
mẹ đặt cho. Thay vào đó, nam diễn viên sẽ dùng 
thực lực của bản thân để khiến khán giả phải nhớ 
mặt gọi tên mình. Hy vọng là ở A Business 
Proposal, anh có thể càng toả sáng hơn nữa để tìm 
được vị trí xứng đáng với bản thân.

                                                             Quốc 
Minh
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NEW

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

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

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

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

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

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn
713-382-9254

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

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

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

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

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

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

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

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

45 North & 1960

Xin lieân laïc Coâ Dung:
346-290-2676

NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

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

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

!!Gross sale oån ñònh!!

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

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

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

Fuqua Str

Xin lieân laïc
832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

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

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

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

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

832-509-6844

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

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

Khu Kim SÔn Bellaire

Xin lieân heä Taøi: 832-434-9905

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

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

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:
832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:
713-384-5805

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

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

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

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

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

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

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

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

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

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

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

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, 
Cypress, 77065. Do chuyeån bang, caàn 
sang laïi tieäm Dry Clean & Alteration 
giaù $20,000. Tieäm coù thu nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 

512-998-9352 (Steven)
Xin lieân laïc:

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê 
Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Massage/ Eyelash Extension, Cần Người Giúp 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: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120

Houston, TX 77036

4 . 7 4 9  "

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

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

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

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

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

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

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn
713-382-9254

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

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

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

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

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

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

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

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

45 North & 1960

Xin lieân laïc Coâ Dung:
346-290-2676

NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

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

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

!!Gross sale oån ñònh!!

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

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

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

Fuqua Str

Xin lieân laïc
832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

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

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

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

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

832-509-6844

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

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

Khu Kim SÔn Bellaire

Xin lieân heä Taøi: 832-434-9905

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

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

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:
832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:
713-384-5805

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

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

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

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

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

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

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

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

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

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

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

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, 
Cypress, 77065. Do chuyeån bang, caàn 
sang laïi tieäm Dry Clean & Alteration 
giaù $20,000. Tieäm coù thu nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 

512-998-9352 (Steven)
Xin lieân laïc:

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê 
Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Massage/ Eyelash Extension, Cần Người Giúp 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: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120

Houston, TX 77036
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Lưu Phẩm Ngôn tự tin với cơ 
thể không theo chuẩn mực sắc 
đẹp

Lưu Phẩm Ngôn tự tin với cơ thể không 
đi theo chuẩn mực người mẫu của 
mình. “Sắc đẹp không chỉ có một 

kiểu”, nữ diễn viên chia sẻ.

Mới đây, trên tạp chí Vogue Đài Loan, Lưu 
Phẩm Ngôn xuất hiện với trang phục gợi cảm, bộ 
ảnh không qua chỉnh sửa. Khác với những ngôi sao 
chạy theo xu hướng “mình hạc xương mai”, Lưu 
Phẩm Ngôn thể hiện nét đẹp đa dạng của người phụ 
nữ với hình thể đầy đặn, mạnh mẽ. “Đây là cơ thể 
chân thật của tôi, không có vòng eo thon gọn mà có 
bụng mỡ, đùi to. Nhờ đó, tôi thoải mái với buổi 
chụp hình”, Lưu Phẩm Ngôn chia sẻ.

Từng bị công kích vì thân hình tròn trịa

Lưu Phẩm Ngôn chia sẻ khi ra mắt với tư cách 
thần tượng ca nhạc năm 14 tuổi, cân nặng của cô 
luôn bị mọi người chú ý. Nữ diễn viên có thân hình 
dễ lên cân, có thời điểm cô nặng tới 62 kg và cảm 
thấy mất tự tin vì thường xuyên nhận công kích của 
mọi người.

“Ngày tôi mới ra mắt, ai cũng thích những cô 
gái có thân hình người mẫu, khuôn mặt dễ thương, 
ngọt ngào. Tôi cũng từng muốn thay đổi bản thân 
để phù hợp với thẩm mỹ của mọi người”, nữ diễn 
viên nói.

Mãi cho tới khi sang Pháp du học, Lưu Phẩm 
Ngôn hiểu rằng trên đời không chỉ có một giá trị 
thẩm mỹ và lúc đó cô mới biết trân trọng vẻ đẹp của 
mình.

“Tôi nhận ra rằng thế giới chưa bao giờ yêu 
cầu chúng ta phải cố gắng tuân theo một chuẩn 
mực nhất định. Tôi mong rằng trải nghiệm của tôi 
đem lại cho mọi người sự can đảm để thay đổi bản 
thân và cộng đồng. Dù bạn béo hay gầy, đó không 
phải là tiêu chuẩn của cái đẹp”, nữ diễn viên Hoa 
đăng sơ thượng chia sẻ.

Lưu Phẩm Ngôn thời gian gần đây được chú ý 
với vai nữ thứ trong Hoa đăng sơ thượng. Trong 
phim, cô đóng vai Hana - cô gái từng có tiền án về 
tội cố gắng giết người, sau đó rũ bỏ quá khứ làm gái 
bán hoa và làm lại cuộc đời với công việc tiếp viên 
quán rượu.

Thực tế, lúc đầu nhà sản xuất đã không muốn 
giao vai diễn Hana cho Lưu Phẩm Ngôn, nhưng 
đạo diễn Liên Dịch Kỳ quyết tâm thuyết phục cô 

diễn nhân vật này.

Sau khi phim lên sóng, ngoại hình nóng bỏng 
của nữ diễn viên gây chú ý và khiến công chúng 
yêu thích. Vai diễn của Lưu Phẩm Ngôn cũng tạo 
nên sức hút riêng biệt, được đánh giá là nhân vật có 
số phận đau khổ nhất phim.

Sự nghiệp lận đận, trượt dốc

Lưu Phẩm Ngôn sinh năm 1988, tại Đài Loan 
(Trung Quốc). Cô ra mắt với vai trò thành viên 
nhóm nhạc Sweety năm 14 tuổi. Người đẹp gây 
chú ý khi góp mặt trong các bộ phim Tiên kiếm kỳ 
hiệp, Đấu trường tham vọng, Tia sáng xanh hạnh 
phúc.

Trong đó, thành công vang dội của bộ phim 
thần tượng Tia sáng xanh hạnh phúc đã giúp nữ 
diễn viên họ Lưu vươn lên trở thành ngôi sao hạng 
A. Cô nhận thù lao bảy chữ số tại Đài Loan khi chỉ 
mới 17 tuổi. Khi đó, Lưu Phẩm Ngôn được bình 
chọn là một trong những “nữ hoàng phim thần 
tượng quyến rũ nhất” màn ảnh nhỏ xứ Đài.

Năm 2007, Lưu Phẩm Ngôn bất ngờ tuyên bố 
tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sang Pháp du học. 
Hai năm sau, người đẹp trở về nước và tiếp tục 
tham gia đóng phim, nhưng danh tiếng không còn 
được như xưa. Do đó, nữ diễn viên từng chịu sự 
khinh thường trong công việc. Lưu Phẩm Ngôn 
chia sẻ bị nhà sản xuất Dư Đế Đế sàm sỡ trong bữa 
tiệc đóng máy, nhưng không dám phản kháng vì sợ 
đắc tội.

Sau đó không lâu, cô vướng bê bối tình ái với 
Nguyễn Kinh Thiên khi vẫn đang trong độ tuổi vị 
thành niên. Cô bị chỉ trích là thần tượng lừa dối 
khán giả với hình ảnh trong sáng.

Sau bê bối, hình tượng và sự nghiệp của Lưu 
Phẩm Ngôn lao dốc không phanh. Đường tình 
duyên của cô cũng gặp nhiều trắc trở. Nữ diễn viên 
nhiều lần bị đàn ông lừa gạt tình cảm. Thậm chí, 
một người đàn ông đã kết hôn nhưng che giấu 
chuyện có gia đình hẹn hò với cô trong thời gian 
dài. Lưu Phẩm Ngôn cho hay cô mất niềm tin vào 
hôn nhân.

Năm 2020, khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên 
chia sẻ: “Hiện, tôi không có ý định kết hôn. Tôi đã 
lên kế hoạch đông lạnh trứng để có con khi muốn”.

Khi không có nhiều cơ hội tại Đài Loan, năm 
2019, Lưu Phẩm Ngôn sang Đại lục phát triển sự 
nghiệp. Cô đã tìm đến một số công ty môi giới, nhà 
sản xuất hay đạo diễn từng quen biết để nhờ giúp 
đỡ.

Trong quá trình liên hệ công việc, Lưu Phẩm 
Ngôn đã chi gần 7.000 USD để mua quà và bỏ 
phong bì cho các bên trung gian với hy vọng có 
được cơ hội diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi nhận 
được quà và tiền, hơn nửa năm qua những người 
môi giới này đã biến mất không tung tích.

Theo ETtoday, sự nghiệp lận đận, khả năng 
diễn xuất của Lưu Phẩm Ngôn vẫn được đánh giá 
cao. Năm 2013, cô nhận giải Nữ diễn viên phụ 
trong lễ trao giải Kim Chung (giải thưởng dành cho 
phim truyền hình danh giá nhất Đài Loan). Những 
năm gần đây, Lưu Phẩm Ngôn thường xuyên nhận 

đề cử của giải thưởng Kim Chung, chứng minh 
thực lực.

                                                               Minh 
Hạo

Tomorrow: Kim Hee Sun 
cùng trai trẻ Rowoon cứu người

Tomorrow - bộ phim chuyển thể từ 
webtoon cùng tên có sự góp mặt của 
Kim Hee Sun và trai đẹp Rowoon đã 

lựa chọn thời điểm phát sóng là ngày 25/3. 
Tanpopo tin rằng với cốt truyện thú vị, đã được 
kiểm chứng với lượng người đọc webtoon khủng 
cùng dàn sao thực lực, Tomorrow sẽ sớm bứt phá 
khi công chiếu. 

Tomorrow xoay quanh Choi Joon Woong 
(Rowoon) - một chàng trai hoàn hảo từ ngoại hình 
cho tới gia cảnh, gặp khó khăn trong quá trình tìm 
việc. Anh tốt nghiệp từ một trường đại học danh 
tiếng, có cha mẹ giàu có. Một đêm, Joon Woong vô 
tình gặp 2 “sứ giả địa ngục” Gu Ryeon (Kim Hee 
Sun) và Im Ryoong Gu (Yoon Ji On), thuộc đội xử 
lý khủng hoảng của âm giới. Gu Ryeon là trưởng 
nhóm và Im Ryoog Gu là thành viên nhóm. Mục 
tiêu của họ là cứu những người muốn từ bỏ cuộc 
sống. 

Vì tai nạn đột ngột xảy ra, số phận Choi Joon 
Woong được định sẵn là sẽ hôn mê trên giường 
suốt 3 năm. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Gu 
Ryeon ngỏ lời mời Joon Woong tham gia và anh trở 
thành thành viên mới của nhóm “sứ giả địa ngục” 
này, bắt đầu hành trình đầy gian truân.

Kim Hee Sun vai Gu Ryeon

Kim Hee Sun thì không quá xa lạ với mọi 
người rồi đúng không? Nữ diễn viên sinh năm 
1977 đã tham gia vô số bộ phim trong sự nghiệp 
của mình nhưng trong Tomorrow, bạn sẽ khó nhận 
ra chị với tạo hình khác biệt, vô cùng nổi bật. 

Ở bản gốc webtoon, “sứ giả địa ngục” Gu 
Ryeon sở hữu mái tóc ngắn được nhuộm màu hồng 
nhạt nên ngoài đời, Kim Hee Sun cũng không ngần 
ngại tẩy tóc.

Gu Ryeon là trưởng nhóm Quản lý Khủng 
hoảng tại trụ sở quản lý linh hồn của thế giới bên 
kia, có tên là Joomadeung. Vai trò của cô là cứu 
sống những người muốn từ bỏ cuộc sống.

Tôi muốn làm một bộ phim truyền hình thoải 
mái cho mọi người. Thay vì đưa ra một thông điệp 
tuyệt 

vời, tôi hy vọng rằng Tomorrow sẽ là một bộ 
phim truyền hình khiến bạn vui vẻ như thể truyền 
tải lời động viên: Tôi ở đây vì bạn. 

Nhận thấy nhân vật này có vẻ ngoài lạnh lùng 
nhưng bên trong lại ấm áp. Kim Hee Sun cũng nghĩ 
vậy:

Cô ấy nói thẳng thắn và mạnh mẽ với những 
người đã từ bỏ cuộc sống của họ để họ có thể giác 
ngộ. Trái tim của Ryeon biết quan tâm đến người 
khác và điều đó thật tuyệt. Gu Ryeon không giữ bất 
cứ ai gần gũi với cô ấy.

Rowoon (SF9) vai Choi Joon Woong
Trai đẹp Rowoon hóa thân thành Choi Joon 

Woong - chàng trai trẻ xui xẻo không kiếm được 
việc làm dù có trong tay tất cả - ngoại hình, gia thế. 
Anh còn gặp phải tai nạn vì cố gắng cứu người, hôn 
mê 3 năm trên giường bệnh. Biết được lỗi sai của 
mình đã khiến Joon Woong hôn mê, Gu Ryeon 
chiêu mộ anh làm thành viên nhóm quản lý khủng 
hoảng.

Giải thích lý do tại sao chọn Tomorrow cho dự 
án tiếp theo của mình, Rowoon nói:

Tôi thích thông điệp mà bộ phim mang lại. Tôi 
cảm thấy rằng nếu tôi tập trung vào thông điệp của 
bộ phim, điều ý nghĩa đó cũng sẽ ở lại với tôi.

Khác với nhiều nam chính khác, Joon Woong 
của Rowoon là một nhân vật bình thường nhưng lại 
có tính cách đa cảm. Đôi khi sự cố nảy sinh vì điều 
đó, nhưng điểm hấp dẫn của nhân vật là có trái tim 
ấm áp dù còn rất vụng về.

Là idol đóng phim, Rowoon đang làm tốt ở cả 
mảng diễn xuất lẫn ca hát. Bộ phim gần đây nhất 
của anh - The King's Affection thu hút được rất 
nhiều sự chú ý của khán giả nên hồi hộp xem 
Tomorrow có thành công được như vậy hay không.

Lee Soo Hyuk vai Park Joong Gil
Lee Soo Hyuk hóa thân thành Park Joong Gil, 

thủ lĩnh ưu tú của Đội quản lý hướng dẫn tại trụ sở 
quản lý linh hồn của thế giới bên kia Joomadeung.

Trái ngược với Trưởng nhóm quản lý khủng 
hoảng Goo Ryun, người có vẻ ngoài lạnh lùng 
nhưng có trái tim ấm áp, Park Joong Gil lạnh như 
băng và tin tưởng tuyệt đối vào việc tuân thủ các 
quy tắc. Do đó, anh không hài lòng với công việc 
của Đội quản lý khủng hoảng là cố gắng cứu những 
người muốn từ bỏ cuộc sống nên luôn xung đột với 
Goo Ryun và nhóm của cô.

Lee Soo Hyuk vô cùng hợp với nhân vật Park 
Joong Gil nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh 
lùng. Diện bộ vest đen sành điệu với mái tóc vuốt 
ngược bóng bẩy, tính cách lạnh lùng và xu hướng 
cầu toàn của Park Joong Gil thể hiện rõ nét trong 
các bức ảnh.

Yoon Ji On vai Im Ryoong Gu
Lim Ryoong Gu của Yoon Ji On được mô tả là 

một “sứ giả địa ngục” hài hước và tràn đầy năng 
lượng, luôn giữ cho sự cân bằng giữa công việc và 

cuộc sống hoàn hảo. Chỉ là thành viên của đội 
nhưng Ryoong Gu lại thường giải quyết những vụ 
lộn xộn mà Goo Ryeon và Choi Joon Woong tạo ra.

Dù là “sứ giả địa ngục”, Ryoong Gu lại có gu 
thời trang vô cùng thời thượng. Anh gây chú ý với 
kiểu tóc ngắn nhuộm màu và trang phục hợp mốt. 
Diện áo sơ mi denim có cổ màu nâu, áo khoác da và 
vòng cổ dây xích, Lim Ryoong Goo toát lên vẻ 
sang trọng hiếm thấy.

Đóng phim từ năm 2016, Tanpopo nhận thấy 
những năm gần đâu Yoon Ji On dần dành được cảm 
tình của khán giả, xuất hiện trong một số bộ phim 
đáng chú ý như The Witch's Diner hay Jirisan. 
Trong Tomorrow, nam diễn viên trẻ sẽ có cơ hội 
làm việc chung với các tiền bối trong nghề như 
Kim Hee Sun và Lee Soo Hyuk cũng như đàn em 
Rowoon. 

                                                          Linh 
Phương

Ji Chang Wook đóng phim 
hành động mới khiến fan rần 
rần

Diễn viên Ji Chang Wook sẽ tham gia 
dự án phim hành động tội phạm 
mang tên The Worst Evil.

Theo thông tin từ Spotify News, Ji Chang 
Wook sẽ tham gia dự án phim hành động tội phạm 
mới mang tên The Worst Evil của đạo diễn Han 
Dong Wook. Được biết, bộ phim này do Baram 
Pictures và Sanai Pictures - hai công ty con của 
Kakao Entertainment đồng sản xuất.

Cho những ai chưa biết, đây không phải lần 
đầu tiên Sanai Pictures sản xuất phim ở thể loại 
này. Trước đó, họ từng làm phim Thế giới mới 
(2013) với sự tham gia của các diễn viên Choi Min 
Sik, Song Ji Hyo, Park Sung Woong, Ma Dong 
Seok và Asura - Thành Phố Tội Ác (2016) với sự 
tham gia của Jung Woo Sung, Joo Ji Hoon cùng với 
Hwang Jung Min. 

Quay trở lại với Ji Chang Wook và dự án The 
Worst Evil, anh được kỳ vọng sẽ thể hiện một màn 
biến hóa thần thái chưa từng thấy. Vai diễn này hứa 
hẹn sẽ rất nặng ký, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có 
thể yên tâm bởi thực lực của nam diễn viên là điều 

đã được kiểm chứng.
Còn nhớ hồi 2016, Ji Chang Wook từng khiến 

các khán giả phải thán phục trước những pha hành 
động cực “đỉnh” trong Mật Danh K2. Ở bộ phim 
này, Ji Chang Wook vào vai Kim Je Ha - một cựu 
quân nhân vì bị hàm oan mà phải chạy trốn sự truy 
nã từ Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Sau 
khi trở về Hàn Quốc, anh bị cuốn vào một cuộc 
chiến chính trị tàn độc. Tuy vậy, khoảng thời gian 
này cũng là lúc Je Ha tìm được tình yêu của đời 
mình - Go Ahn Na, do Yoona thủ vai.

Hiện tại, Ji Chang Wook đang tham gia quay If 
you say your wish (Nói cho tôi điều ước của bạn) - 
đóng cùng Sung Dong Il và Soo Young. Bộ phim 
dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong năm nay. Ngoài ra, 
một bộ phim khác có sự góp mặt của Ji Chang 
Wook là The sound of magic (đóng cùng Choi 
Sung Eun, thể loại ca nhạc - tình cảm) sẽ được phát 
hành trên Netflix vào tháng 5/2022.

                                                                    
An Chi

Seungyeon và Yeeun (CLC) 
rời CUBE Entertainment

Ngày 18/3, Cube Entertainment thông 
báo hợp đồng độc quyền của 2 thành 
viên CLC là Seungyeon và Yeeun đã 

hết hạn, hai bên quyết định không tái ký. Theo đó 
đã có 4/7 thành viên CLC rời Cube lần lượt là 
Elkie, Sorn, Seungyeon, Yeeun. 

“Xin chào. Đây là CUBE Entertainment.
Chúng tôi muốn thông báo rằng hợp đồng độc 

quyền của công ty với nghệ sĩ Chang Seungyeon 
và Jang Yeeun đã kết thúc.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành của mình 
dành cho Chang Seungyeon và Jang Yeeun trong 
suốt 7 năm qua từ khi ra mắt.

Chúng tôi cũng lần nữa cảm ơn đến các fan 
hâm mộ đã dành những tình cảm sâu sắc cho cả hai 
thành viên, và mong các bạn sẽ tiếp tục dõi theo và 
ủng hộ cho họ.

Chúng tôi xin chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất 
trong bước đường tương lai của họ.

Cảm ơn”.
                                                                    

An Chi
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Lưu Phẩm Ngôn tự tin với cơ 
thể không theo chuẩn mực sắc 
đẹp

Lưu Phẩm Ngôn tự tin với cơ thể không 
đi theo chuẩn mực người mẫu của 
mình. “Sắc đẹp không chỉ có một 

kiểu”, nữ diễn viên chia sẻ.

Mới đây, trên tạp chí Vogue Đài Loan, Lưu 
Phẩm Ngôn xuất hiện với trang phục gợi cảm, bộ 
ảnh không qua chỉnh sửa. Khác với những ngôi sao 
chạy theo xu hướng “mình hạc xương mai”, Lưu 
Phẩm Ngôn thể hiện nét đẹp đa dạng của người phụ 
nữ với hình thể đầy đặn, mạnh mẽ. “Đây là cơ thể 
chân thật của tôi, không có vòng eo thon gọn mà có 
bụng mỡ, đùi to. Nhờ đó, tôi thoải mái với buổi 
chụp hình”, Lưu Phẩm Ngôn chia sẻ.

Từng bị công kích vì thân hình tròn trịa

Lưu Phẩm Ngôn chia sẻ khi ra mắt với tư cách 
thần tượng ca nhạc năm 14 tuổi, cân nặng của cô 
luôn bị mọi người chú ý. Nữ diễn viên có thân hình 
dễ lên cân, có thời điểm cô nặng tới 62 kg và cảm 
thấy mất tự tin vì thường xuyên nhận công kích của 
mọi người.

“Ngày tôi mới ra mắt, ai cũng thích những cô 
gái có thân hình người mẫu, khuôn mặt dễ thương, 
ngọt ngào. Tôi cũng từng muốn thay đổi bản thân 
để phù hợp với thẩm mỹ của mọi người”, nữ diễn 
viên nói.

Mãi cho tới khi sang Pháp du học, Lưu Phẩm 
Ngôn hiểu rằng trên đời không chỉ có một giá trị 
thẩm mỹ và lúc đó cô mới biết trân trọng vẻ đẹp của 
mình.

“Tôi nhận ra rằng thế giới chưa bao giờ yêu 
cầu chúng ta phải cố gắng tuân theo một chuẩn 
mực nhất định. Tôi mong rằng trải nghiệm của tôi 
đem lại cho mọi người sự can đảm để thay đổi bản 
thân và cộng đồng. Dù bạn béo hay gầy, đó không 
phải là tiêu chuẩn của cái đẹp”, nữ diễn viên Hoa 
đăng sơ thượng chia sẻ.

Lưu Phẩm Ngôn thời gian gần đây được chú ý 
với vai nữ thứ trong Hoa đăng sơ thượng. Trong 
phim, cô đóng vai Hana - cô gái từng có tiền án về 
tội cố gắng giết người, sau đó rũ bỏ quá khứ làm gái 
bán hoa và làm lại cuộc đời với công việc tiếp viên 
quán rượu.

Thực tế, lúc đầu nhà sản xuất đã không muốn 
giao vai diễn Hana cho Lưu Phẩm Ngôn, nhưng 
đạo diễn Liên Dịch Kỳ quyết tâm thuyết phục cô 

diễn nhân vật này.

Sau khi phim lên sóng, ngoại hình nóng bỏng 
của nữ diễn viên gây chú ý và khiến công chúng 
yêu thích. Vai diễn của Lưu Phẩm Ngôn cũng tạo 
nên sức hút riêng biệt, được đánh giá là nhân vật có 
số phận đau khổ nhất phim.

Sự nghiệp lận đận, trượt dốc

Lưu Phẩm Ngôn sinh năm 1988, tại Đài Loan 
(Trung Quốc). Cô ra mắt với vai trò thành viên 
nhóm nhạc Sweety năm 14 tuổi. Người đẹp gây 
chú ý khi góp mặt trong các bộ phim Tiên kiếm kỳ 
hiệp, Đấu trường tham vọng, Tia sáng xanh hạnh 
phúc.

Trong đó, thành công vang dội của bộ phim 
thần tượng Tia sáng xanh hạnh phúc đã giúp nữ 
diễn viên họ Lưu vươn lên trở thành ngôi sao hạng 
A. Cô nhận thù lao bảy chữ số tại Đài Loan khi chỉ 
mới 17 tuổi. Khi đó, Lưu Phẩm Ngôn được bình 
chọn là một trong những “nữ hoàng phim thần 
tượng quyến rũ nhất” màn ảnh nhỏ xứ Đài.

Năm 2007, Lưu Phẩm Ngôn bất ngờ tuyên bố 
tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sang Pháp du học. 
Hai năm sau, người đẹp trở về nước và tiếp tục 
tham gia đóng phim, nhưng danh tiếng không còn 
được như xưa. Do đó, nữ diễn viên từng chịu sự 
khinh thường trong công việc. Lưu Phẩm Ngôn 
chia sẻ bị nhà sản xuất Dư Đế Đế sàm sỡ trong bữa 
tiệc đóng máy, nhưng không dám phản kháng vì sợ 
đắc tội.

Sau đó không lâu, cô vướng bê bối tình ái với 
Nguyễn Kinh Thiên khi vẫn đang trong độ tuổi vị 
thành niên. Cô bị chỉ trích là thần tượng lừa dối 
khán giả với hình ảnh trong sáng.

Sau bê bối, hình tượng và sự nghiệp của Lưu 
Phẩm Ngôn lao dốc không phanh. Đường tình 
duyên của cô cũng gặp nhiều trắc trở. Nữ diễn viên 
nhiều lần bị đàn ông lừa gạt tình cảm. Thậm chí, 
một người đàn ông đã kết hôn nhưng che giấu 
chuyện có gia đình hẹn hò với cô trong thời gian 
dài. Lưu Phẩm Ngôn cho hay cô mất niềm tin vào 
hôn nhân.

Năm 2020, khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên 
chia sẻ: “Hiện, tôi không có ý định kết hôn. Tôi đã 
lên kế hoạch đông lạnh trứng để có con khi muốn”.

Khi không có nhiều cơ hội tại Đài Loan, năm 
2019, Lưu Phẩm Ngôn sang Đại lục phát triển sự 
nghiệp. Cô đã tìm đến một số công ty môi giới, nhà 
sản xuất hay đạo diễn từng quen biết để nhờ giúp 
đỡ.

Trong quá trình liên hệ công việc, Lưu Phẩm 
Ngôn đã chi gần 7.000 USD để mua quà và bỏ 
phong bì cho các bên trung gian với hy vọng có 
được cơ hội diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi nhận 
được quà và tiền, hơn nửa năm qua những người 
môi giới này đã biến mất không tung tích.

Theo ETtoday, sự nghiệp lận đận, khả năng 
diễn xuất của Lưu Phẩm Ngôn vẫn được đánh giá 
cao. Năm 2013, cô nhận giải Nữ diễn viên phụ 
trong lễ trao giải Kim Chung (giải thưởng dành cho 
phim truyền hình danh giá nhất Đài Loan). Những 
năm gần đây, Lưu Phẩm Ngôn thường xuyên nhận 

đề cử của giải thưởng Kim Chung, chứng minh 
thực lực.

                                                               Minh 
Hạo

Tomorrow: Kim Hee Sun 
cùng trai trẻ Rowoon cứu người

Tomorrow - bộ phim chuyển thể từ 
webtoon cùng tên có sự góp mặt của 
Kim Hee Sun và trai đẹp Rowoon đã 

lựa chọn thời điểm phát sóng là ngày 25/3. 
Tanpopo tin rằng với cốt truyện thú vị, đã được 
kiểm chứng với lượng người đọc webtoon khủng 
cùng dàn sao thực lực, Tomorrow sẽ sớm bứt phá 
khi công chiếu. 

Tomorrow xoay quanh Choi Joon Woong 
(Rowoon) - một chàng trai hoàn hảo từ ngoại hình 
cho tới gia cảnh, gặp khó khăn trong quá trình tìm 
việc. Anh tốt nghiệp từ một trường đại học danh 
tiếng, có cha mẹ giàu có. Một đêm, Joon Woong vô 
tình gặp 2 “sứ giả địa ngục” Gu Ryeon (Kim Hee 
Sun) và Im Ryoong Gu (Yoon Ji On), thuộc đội xử 
lý khủng hoảng của âm giới. Gu Ryeon là trưởng 
nhóm và Im Ryoog Gu là thành viên nhóm. Mục 
tiêu của họ là cứu những người muốn từ bỏ cuộc 
sống. 

Vì tai nạn đột ngột xảy ra, số phận Choi Joon 
Woong được định sẵn là sẽ hôn mê trên giường 
suốt 3 năm. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Gu 
Ryeon ngỏ lời mời Joon Woong tham gia và anh trở 
thành thành viên mới của nhóm “sứ giả địa ngục” 
này, bắt đầu hành trình đầy gian truân.

Kim Hee Sun vai Gu Ryeon

Kim Hee Sun thì không quá xa lạ với mọi 
người rồi đúng không? Nữ diễn viên sinh năm 
1977 đã tham gia vô số bộ phim trong sự nghiệp 
của mình nhưng trong Tomorrow, bạn sẽ khó nhận 
ra chị với tạo hình khác biệt, vô cùng nổi bật. 

Ở bản gốc webtoon, “sứ giả địa ngục” Gu 
Ryeon sở hữu mái tóc ngắn được nhuộm màu hồng 
nhạt nên ngoài đời, Kim Hee Sun cũng không ngần 
ngại tẩy tóc.

Gu Ryeon là trưởng nhóm Quản lý Khủng 
hoảng tại trụ sở quản lý linh hồn của thế giới bên 
kia, có tên là Joomadeung. Vai trò của cô là cứu 
sống những người muốn từ bỏ cuộc sống.

Tôi muốn làm một bộ phim truyền hình thoải 
mái cho mọi người. Thay vì đưa ra một thông điệp 
tuyệt 

vời, tôi hy vọng rằng Tomorrow sẽ là một bộ 
phim truyền hình khiến bạn vui vẻ như thể truyền 
tải lời động viên: Tôi ở đây vì bạn. 

Nhận thấy nhân vật này có vẻ ngoài lạnh lùng 
nhưng bên trong lại ấm áp. Kim Hee Sun cũng nghĩ 
vậy:

Cô ấy nói thẳng thắn và mạnh mẽ với những 
người đã từ bỏ cuộc sống của họ để họ có thể giác 
ngộ. Trái tim của Ryeon biết quan tâm đến người 
khác và điều đó thật tuyệt. Gu Ryeon không giữ bất 
cứ ai gần gũi với cô ấy.

Rowoon (SF9) vai Choi Joon Woong
Trai đẹp Rowoon hóa thân thành Choi Joon 

Woong - chàng trai trẻ xui xẻo không kiếm được 
việc làm dù có trong tay tất cả - ngoại hình, gia thế. 
Anh còn gặp phải tai nạn vì cố gắng cứu người, hôn 
mê 3 năm trên giường bệnh. Biết được lỗi sai của 
mình đã khiến Joon Woong hôn mê, Gu Ryeon 
chiêu mộ anh làm thành viên nhóm quản lý khủng 
hoảng.

Giải thích lý do tại sao chọn Tomorrow cho dự 
án tiếp theo của mình, Rowoon nói:

Tôi thích thông điệp mà bộ phim mang lại. Tôi 
cảm thấy rằng nếu tôi tập trung vào thông điệp của 
bộ phim, điều ý nghĩa đó cũng sẽ ở lại với tôi.

Khác với nhiều nam chính khác, Joon Woong 
của Rowoon là một nhân vật bình thường nhưng lại 
có tính cách đa cảm. Đôi khi sự cố nảy sinh vì điều 
đó, nhưng điểm hấp dẫn của nhân vật là có trái tim 
ấm áp dù còn rất vụng về.

Là idol đóng phim, Rowoon đang làm tốt ở cả 
mảng diễn xuất lẫn ca hát. Bộ phim gần đây nhất 
của anh - The King's Affection thu hút được rất 
nhiều sự chú ý của khán giả nên hồi hộp xem 
Tomorrow có thành công được như vậy hay không.

Lee Soo Hyuk vai Park Joong Gil
Lee Soo Hyuk hóa thân thành Park Joong Gil, 

thủ lĩnh ưu tú của Đội quản lý hướng dẫn tại trụ sở 
quản lý linh hồn của thế giới bên kia Joomadeung.

Trái ngược với Trưởng nhóm quản lý khủng 
hoảng Goo Ryun, người có vẻ ngoài lạnh lùng 
nhưng có trái tim ấm áp, Park Joong Gil lạnh như 
băng và tin tưởng tuyệt đối vào việc tuân thủ các 
quy tắc. Do đó, anh không hài lòng với công việc 
của Đội quản lý khủng hoảng là cố gắng cứu những 
người muốn từ bỏ cuộc sống nên luôn xung đột với 
Goo Ryun và nhóm của cô.

Lee Soo Hyuk vô cùng hợp với nhân vật Park 
Joong Gil nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh 
lùng. Diện bộ vest đen sành điệu với mái tóc vuốt 
ngược bóng bẩy, tính cách lạnh lùng và xu hướng 
cầu toàn của Park Joong Gil thể hiện rõ nét trong 
các bức ảnh.

Yoon Ji On vai Im Ryoong Gu
Lim Ryoong Gu của Yoon Ji On được mô tả là 

một “sứ giả địa ngục” hài hước và tràn đầy năng 
lượng, luôn giữ cho sự cân bằng giữa công việc và 

cuộc sống hoàn hảo. Chỉ là thành viên của đội 
nhưng Ryoong Gu lại thường giải quyết những vụ 
lộn xộn mà Goo Ryeon và Choi Joon Woong tạo ra.

Dù là “sứ giả địa ngục”, Ryoong Gu lại có gu 
thời trang vô cùng thời thượng. Anh gây chú ý với 
kiểu tóc ngắn nhuộm màu và trang phục hợp mốt. 
Diện áo sơ mi denim có cổ màu nâu, áo khoác da và 
vòng cổ dây xích, Lim Ryoong Goo toát lên vẻ 
sang trọng hiếm thấy.

Đóng phim từ năm 2016, Tanpopo nhận thấy 
những năm gần đâu Yoon Ji On dần dành được cảm 
tình của khán giả, xuất hiện trong một số bộ phim 
đáng chú ý như The Witch's Diner hay Jirisan. 
Trong Tomorrow, nam diễn viên trẻ sẽ có cơ hội 
làm việc chung với các tiền bối trong nghề như 
Kim Hee Sun và Lee Soo Hyuk cũng như đàn em 
Rowoon. 

                                                          Linh 
Phương

Ji Chang Wook đóng phim 
hành động mới khiến fan rần 
rần

Diễn viên Ji Chang Wook sẽ tham gia 
dự án phim hành động tội phạm 
mang tên The Worst Evil.

Theo thông tin từ Spotify News, Ji Chang 
Wook sẽ tham gia dự án phim hành động tội phạm 
mới mang tên The Worst Evil của đạo diễn Han 
Dong Wook. Được biết, bộ phim này do Baram 
Pictures và Sanai Pictures - hai công ty con của 
Kakao Entertainment đồng sản xuất.

Cho những ai chưa biết, đây không phải lần 
đầu tiên Sanai Pictures sản xuất phim ở thể loại 
này. Trước đó, họ từng làm phim Thế giới mới 
(2013) với sự tham gia của các diễn viên Choi Min 
Sik, Song Ji Hyo, Park Sung Woong, Ma Dong 
Seok và Asura - Thành Phố Tội Ác (2016) với sự 
tham gia của Jung Woo Sung, Joo Ji Hoon cùng với 
Hwang Jung Min. 

Quay trở lại với Ji Chang Wook và dự án The 
Worst Evil, anh được kỳ vọng sẽ thể hiện một màn 
biến hóa thần thái chưa từng thấy. Vai diễn này hứa 
hẹn sẽ rất nặng ký, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có 
thể yên tâm bởi thực lực của nam diễn viên là điều 

đã được kiểm chứng.
Còn nhớ hồi 2016, Ji Chang Wook từng khiến 

các khán giả phải thán phục trước những pha hành 
động cực “đỉnh” trong Mật Danh K2. Ở bộ phim 
này, Ji Chang Wook vào vai Kim Je Ha - một cựu 
quân nhân vì bị hàm oan mà phải chạy trốn sự truy 
nã từ Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Sau 
khi trở về Hàn Quốc, anh bị cuốn vào một cuộc 
chiến chính trị tàn độc. Tuy vậy, khoảng thời gian 
này cũng là lúc Je Ha tìm được tình yêu của đời 
mình - Go Ahn Na, do Yoona thủ vai.

Hiện tại, Ji Chang Wook đang tham gia quay If 
you say your wish (Nói cho tôi điều ước của bạn) - 
đóng cùng Sung Dong Il và Soo Young. Bộ phim 
dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong năm nay. Ngoài ra, 
một bộ phim khác có sự góp mặt của Ji Chang 
Wook là The sound of magic (đóng cùng Choi 
Sung Eun, thể loại ca nhạc - tình cảm) sẽ được phát 
hành trên Netflix vào tháng 5/2022.

                                                                    
An Chi

Seungyeon và Yeeun (CLC) 
rời CUBE Entertainment

Ngày 18/3, Cube Entertainment thông 
báo hợp đồng độc quyền của 2 thành 
viên CLC là Seungyeon và Yeeun đã 

hết hạn, hai bên quyết định không tái ký. Theo đó 
đã có 4/7 thành viên CLC rời Cube lần lượt là 
Elkie, Sorn, Seungyeon, Yeeun. 

“Xin chào. Đây là CUBE Entertainment.
Chúng tôi muốn thông báo rằng hợp đồng độc 

quyền của công ty với nghệ sĩ Chang Seungyeon 
và Jang Yeeun đã kết thúc.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành của mình 
dành cho Chang Seungyeon và Jang Yeeun trong 
suốt 7 năm qua từ khi ra mắt.

Chúng tôi cũng lần nữa cảm ơn đến các fan 
hâm mộ đã dành những tình cảm sâu sắc cho cả hai 
thành viên, và mong các bạn sẽ tiếp tục dõi theo và 
ủng hộ cho họ.

Chúng tôi xin chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất 
trong bước đường tương lai của họ.

Cảm ơn”.
                                                                    

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999
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8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072
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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.

Bốn lý do hóng gấp bom tấn 
của Lee Min Ho: Xịn xò tầm cỡ 
Hollywood, nam thần phim Hàn 
lần đầu đóng “cảnh nóng” chắc 
chắn phải hot!

Sau thời gian dài ở ẩn, Lee Min Ho sắp tái 
xuất màn ảnh với siêu phẩm tầm cỡ 
quốc tế mang tên Pachinko.

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng mạng xã hội 
gần đây liên tục xôn xao trước các tin tức liên quan 
đến Pachinko, bom tấn Hàn do nam thần Lee Min 
Ho đóng chính. Vừa mới tung trailer, tựa phim này 
đã lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Vậy 
Pachinko rốt cuộc có những điểm gì thú vị mà 
khiến người xem mong chờ đến thế?

1. Cốt truyện về tình yêu thời chiến cảm 
động, nguyên tác lập kỷ lục trên toàn cầu

Pachinko được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết 
cùng tên của tác giả Lee Min Jin, người Mỹ gốc 
Hàn. Trên thực tế, tác giả cũng đã trải qua một 
khoảng thời gian khó khăn khi bị cha mẹ phản đối 
cuộc hôn nhân với người chồng Nhật Bản. Chuyện 
phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 20 xoay quanh một gia 
đình gốc Hàn sống ở Nhật. Nhân vật chính Sunja 
cùng gia đình của mình đã vượt qua rất nhiều khó 
khăn trong cuộc sống theo những biến động thời 
cuộc với nhiều sự mất mát. Mối tình với một 
thương nhân giàu có đã có vợ làm thay đổi hoàn 
toàn cuộc đời cô, khiến cô phải lưu vong sang 
Nhật, bị khinh thường, phân biệt đối xử và phải vật 
lộn để tồn tại.

Cuốn tiểu thuyết cũng được đề cử cho giải 
thưởng National Book Award for Fiction của Hoa 
Kỳ và được bán tại nhiều quốc gia trên thế giới. 
Thậm chí, Pachinko đã lọt vào danh sách bán chạy 
nhất và là một trong 10 cuốn sách xuất sắc nhất 
năm 2017 của The New York Times.

2. Được giới phê bình đánh giá là tựa phim 
hay nhất mọi thời đại

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, vì 
thế khi vừa công chiếu Pachinko đã lập tức được 
giới mộ điệu đánh giá cao và nhận được hàng trăm 
bài phê bình với nhận xét tích cực. 

Tờ Collider cho Pachinko điểm tuyệt đối là A 

và còn đánh giá rằng đây là một trong những bộ 
phim chuyển thể hay nhất mọi thời đại. Riêng với 
trang Rottentomatoes, phim nhận được 100% “cà 
chua tươi” từ 10 bài review của giới chuyên môn.

3. Kinh phí ngang tầm bom tấn Hollywood, 
bối cảnh, tạo hình đẹp mê ly

Theo tờ The Hollywood Reporter, Pachinko 
có kinh phí tương đương với The Crown, siêu 
phẩm Netflix có kinh phí khổng lồ lên đến 13 triệu 
đô la cho mỗi tập phim. Cũng chính vì thế mà bối 
cảnh phim không chỉ đóng khung tại Hàn Quốc mà 
còn ở Vancouver - Canada. Bên cạnh bối cảnh đầu 
tư, Pachinko còn sở hữu tạo hình vintage đẹp đến 
mê người, khác biệt hẳn so với các tựa phim Hàn 
kiểu mẫu.

4. Dàn diễn viên nổi tiếng, màn lột xác 
ngoạn mục của Lee Min Ho

Pachinko không chỉ là dự án mang tầm cỡ 
quốc tế, được sản xuất bằng 3 thứ tiếng Hàn - Nhật 
- Anh mà còn sở hữu dàn diễn viên cùng ê-kíp cực 
chất lượng. Hai tên tuổi thu hút truyền thông nhất 
chính là nam thần Lee Min Ho và nữ diễn viên gạo 
cội Youn Yuh Jung, sao đoạt giải Oscar danh giá 
cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó là 
Anna Sawai là bóng hồng gốc Á mới gây ấn tượng 
với Fast & Furious 9. 

Trong số đó, Lee Min Ho có lẽ là cái tên khiến 
khán giả tò mò nhất. Bởi lẽ, trước đây anh chỉ 
thường góp mặt trong những dự án hài-lãng mạn 
với các hình tượng công tử. Vì thế Pachinko sẽ là 
một phép thử giúp Lee Min Ho chuyển mình với 
hình tượng gai góc hơn với vai trò là nhân vật phản 
diện.

Lee Min Ho nhận xét Pachinko là “sự khởi đầu 
mới cho sự nghiệp 10 năm tới”. Thậm chí, anh còn 
chẳng ngại đóng cảnh nóng. Kiểu này là các fan 
nhất định phải xem thôi!

Phần 1 của Pachinko bao gồm 8 tập, 3 tập đầu 
tiên của bộ phim sẽ khởi chiếu trên Apple TV vào 
ngày 25/3, các tập tiếp theo của phần 1 sẽ phát sóng 
vào thứ 6 hàng tuần.

                                                          Linh 
Phương

Lâm Tâm Như và Lâm Chí 
Dĩnh gặp nhau sau 28 năm chia 
tay

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh từng 
hẹn hò. Hiện họ là bạn bè thân thiết, 
không ngại nói về mối quan hệ cũ với 

đối phương trước truyền thông.

Ngày 24/3, ETtoday đưa tin Lâm Tâm Như, 
Lâm Chí Dĩnh và Hầu Bội Sầm dự sự kiện tại Đài 
Loan (Trung Quốc). Theo truyền thông, họ được 
trả thù lao lên đến 8 con số để làm gương mặt đại 
diện.

Trong sự kiện, Lâm Tâm Như và Lâm Chí 
Dĩnh nhận được sự chú ý. Đây là lần hiếm hoi cặp 

tình nhân một thời của showbiz Hoa ngữ cùng 
tham dự hoạt động giải trí công khai. 

Trước sự quan tâm của truyền thông về mối 
quan hệ cũ, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ: “Tình cảm là dĩ 
vãng rồi. Gần đây, tôi đọc báo có biết cô ấy tát 
chồng 10 lần trên phim trường”.

Lâm Tâm Như tiếp lời: “Chúng tôi không phải 
là người cuối cùng của nhau đâu. Đã là chuyện quá 
khứ. Có vẻ Lâm Chí Dĩnh vẫn còn rất hứng thú với 
việc đóng phim. Tôi sẽ cân nhắc mời anh ấy diễn 
xuất trong dự án của mình”.

Lâm Tâm Như cho rằng thay vì gán ghép cô và 
Lâm Chí Dĩnh, báo giới và người hâm mộ nên ghép 
đôi chồng cô là Hoắc Kiến Hoa với Lâm Chí Dĩnh. 
Theo ngôi sao Hoàn Châu cách cách, hai nam diễn 
viên có tình cảm anh em gắn bó.

“Họ ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng và 
trò chuyện qua mạng xã hội. Thi thoảng, cả hai còn 
gửi thức ăn cho nhau. Chồng tôi nhắn tin cho Lâm 
Chí Dĩnh còn nhiều hơn tôi. Thật ganh tỵ với Lâm 
Chí Dĩnh”, Lâm Tâm Như hài hước chia sẻ.

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh lần đầu gặp 
nhau trên phim trường Bá Vương học đường năm 
1994. Tài tử họ Lâm trúng tiếng sét ái tình với Tâm 
Như bởi vẻ đẹp dịu dàng, rạng rỡ của cô. 

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp sao kết thúc 
sau một thời gian. Nam diễn viên Thiên long bát bộ 
là người nói chia tay.

Sau khi đường ai nấy đi, Lâm Tâm Như và 
Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ liên lạc, duy trì quan hệ 
đồng nghiệp thân thiết, kể cả khi đã kết hôn. Lâm 
Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa cùng có niềm đam mê 
với siêu xe. 

Trong khi, người mẫu Trần Nhược Nghi và 
Lâm Tâm Như có chung thợ trang điểm. Vì vậy, hai 
gia đình có mối giao tình khắng khít, thường xuyên 
tổ chức tiệc họp mặt.

Lâm Tâm Như hiện thành công với vai trò nhà 
sản xuất. Ba phần phim Hoa đăng sơ thượng do cô 
thực hiện được giới chuyên môn đánh giá cao, 
khán giả yêu thích. Về phía Lâm Chí Dĩnh, tháng 2, 
anh trở lại showbiz sau 2 năm vắng bóng.

                                                                    
An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

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

Bốn lý do hóng gấp bom tấn 
của Lee Min Ho: Xịn xò tầm cỡ 
Hollywood, nam thần phim Hàn 
lần đầu đóng “cảnh nóng” chắc 
chắn phải hot!

Sau thời gian dài ở ẩn, Lee Min Ho sắp tái 
xuất màn ảnh với siêu phẩm tầm cỡ 
quốc tế mang tên Pachinko.

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng mạng xã hội 
gần đây liên tục xôn xao trước các tin tức liên quan 
đến Pachinko, bom tấn Hàn do nam thần Lee Min 
Ho đóng chính. Vừa mới tung trailer, tựa phim này 
đã lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Vậy 
Pachinko rốt cuộc có những điểm gì thú vị mà 
khiến người xem mong chờ đến thế?

1. Cốt truyện về tình yêu thời chiến cảm 
động, nguyên tác lập kỷ lục trên toàn cầu

Pachinko được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết 
cùng tên của tác giả Lee Min Jin, người Mỹ gốc 
Hàn. Trên thực tế, tác giả cũng đã trải qua một 
khoảng thời gian khó khăn khi bị cha mẹ phản đối 
cuộc hôn nhân với người chồng Nhật Bản. Chuyện 
phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 20 xoay quanh một gia 
đình gốc Hàn sống ở Nhật. Nhân vật chính Sunja 
cùng gia đình của mình đã vượt qua rất nhiều khó 
khăn trong cuộc sống theo những biến động thời 
cuộc với nhiều sự mất mát. Mối tình với một 
thương nhân giàu có đã có vợ làm thay đổi hoàn 
toàn cuộc đời cô, khiến cô phải lưu vong sang 
Nhật, bị khinh thường, phân biệt đối xử và phải vật 
lộn để tồn tại.

Cuốn tiểu thuyết cũng được đề cử cho giải 
thưởng National Book Award for Fiction của Hoa 
Kỳ và được bán tại nhiều quốc gia trên thế giới. 
Thậm chí, Pachinko đã lọt vào danh sách bán chạy 
nhất và là một trong 10 cuốn sách xuất sắc nhất 
năm 2017 của The New York Times.

2. Được giới phê bình đánh giá là tựa phim 
hay nhất mọi thời đại

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, vì 
thế khi vừa công chiếu Pachinko đã lập tức được 
giới mộ điệu đánh giá cao và nhận được hàng trăm 
bài phê bình với nhận xét tích cực. 

Tờ Collider cho Pachinko điểm tuyệt đối là A 

và còn đánh giá rằng đây là một trong những bộ 
phim chuyển thể hay nhất mọi thời đại. Riêng với 
trang Rottentomatoes, phim nhận được 100% “cà 
chua tươi” từ 10 bài review của giới chuyên môn.

3. Kinh phí ngang tầm bom tấn Hollywood, 
bối cảnh, tạo hình đẹp mê ly

Theo tờ The Hollywood Reporter, Pachinko 
có kinh phí tương đương với The Crown, siêu 
phẩm Netflix có kinh phí khổng lồ lên đến 13 triệu 
đô la cho mỗi tập phim. Cũng chính vì thế mà bối 
cảnh phim không chỉ đóng khung tại Hàn Quốc mà 
còn ở Vancouver - Canada. Bên cạnh bối cảnh đầu 
tư, Pachinko còn sở hữu tạo hình vintage đẹp đến 
mê người, khác biệt hẳn so với các tựa phim Hàn 
kiểu mẫu.

4. Dàn diễn viên nổi tiếng, màn lột xác 
ngoạn mục của Lee Min Ho

Pachinko không chỉ là dự án mang tầm cỡ 
quốc tế, được sản xuất bằng 3 thứ tiếng Hàn - Nhật 
- Anh mà còn sở hữu dàn diễn viên cùng ê-kíp cực 
chất lượng. Hai tên tuổi thu hút truyền thông nhất 
chính là nam thần Lee Min Ho và nữ diễn viên gạo 
cội Youn Yuh Jung, sao đoạt giải Oscar danh giá 
cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó là 
Anna Sawai là bóng hồng gốc Á mới gây ấn tượng 
với Fast & Furious 9. 

Trong số đó, Lee Min Ho có lẽ là cái tên khiến 
khán giả tò mò nhất. Bởi lẽ, trước đây anh chỉ 
thường góp mặt trong những dự án hài-lãng mạn 
với các hình tượng công tử. Vì thế Pachinko sẽ là 
một phép thử giúp Lee Min Ho chuyển mình với 
hình tượng gai góc hơn với vai trò là nhân vật phản 
diện.

Lee Min Ho nhận xét Pachinko là “sự khởi đầu 
mới cho sự nghiệp 10 năm tới”. Thậm chí, anh còn 
chẳng ngại đóng cảnh nóng. Kiểu này là các fan 
nhất định phải xem thôi!

Phần 1 của Pachinko bao gồm 8 tập, 3 tập đầu 
tiên của bộ phim sẽ khởi chiếu trên Apple TV vào 
ngày 25/3, các tập tiếp theo của phần 1 sẽ phát sóng 
vào thứ 6 hàng tuần.

                                                          Linh 
Phương

Lâm Tâm Như và Lâm Chí 
Dĩnh gặp nhau sau 28 năm chia 
tay

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh từng 
hẹn hò. Hiện họ là bạn bè thân thiết, 
không ngại nói về mối quan hệ cũ với 

đối phương trước truyền thông.

Ngày 24/3, ETtoday đưa tin Lâm Tâm Như, 
Lâm Chí Dĩnh và Hầu Bội Sầm dự sự kiện tại Đài 
Loan (Trung Quốc). Theo truyền thông, họ được 
trả thù lao lên đến 8 con số để làm gương mặt đại 
diện.

Trong sự kiện, Lâm Tâm Như và Lâm Chí 
Dĩnh nhận được sự chú ý. Đây là lần hiếm hoi cặp 

tình nhân một thời của showbiz Hoa ngữ cùng 
tham dự hoạt động giải trí công khai. 

Trước sự quan tâm của truyền thông về mối 
quan hệ cũ, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ: “Tình cảm là dĩ 
vãng rồi. Gần đây, tôi đọc báo có biết cô ấy tát 
chồng 10 lần trên phim trường”.

Lâm Tâm Như tiếp lời: “Chúng tôi không phải 
là người cuối cùng của nhau đâu. Đã là chuyện quá 
khứ. Có vẻ Lâm Chí Dĩnh vẫn còn rất hứng thú với 
việc đóng phim. Tôi sẽ cân nhắc mời anh ấy diễn 
xuất trong dự án của mình”.

Lâm Tâm Như cho rằng thay vì gán ghép cô và 
Lâm Chí Dĩnh, báo giới và người hâm mộ nên ghép 
đôi chồng cô là Hoắc Kiến Hoa với Lâm Chí Dĩnh. 
Theo ngôi sao Hoàn Châu cách cách, hai nam diễn 
viên có tình cảm anh em gắn bó.

“Họ ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng và 
trò chuyện qua mạng xã hội. Thi thoảng, cả hai còn 
gửi thức ăn cho nhau. Chồng tôi nhắn tin cho Lâm 
Chí Dĩnh còn nhiều hơn tôi. Thật ganh tỵ với Lâm 
Chí Dĩnh”, Lâm Tâm Như hài hước chia sẻ.

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh lần đầu gặp 
nhau trên phim trường Bá Vương học đường năm 
1994. Tài tử họ Lâm trúng tiếng sét ái tình với Tâm 
Như bởi vẻ đẹp dịu dàng, rạng rỡ của cô. 

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp sao kết thúc 
sau một thời gian. Nam diễn viên Thiên long bát bộ 
là người nói chia tay.

Sau khi đường ai nấy đi, Lâm Tâm Như và 
Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ liên lạc, duy trì quan hệ 
đồng nghiệp thân thiết, kể cả khi đã kết hôn. Lâm 
Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa cùng có niềm đam mê 
với siêu xe. 

Trong khi, người mẫu Trần Nhược Nghi và 
Lâm Tâm Như có chung thợ trang điểm. Vì vậy, hai 
gia đình có mối giao tình khắng khít, thường xuyên 
tổ chức tiệc họp mặt.

Lâm Tâm Như hiện thành công với vai trò nhà 
sản xuất. Ba phần phim Hoa đăng sơ thượng do cô 
thực hiện được giới chuyên môn đánh giá cao, 
khán giả yêu thích. Về phía Lâm Chí Dĩnh, tháng 2, 
anh trở lại showbiz sau 2 năm vắng bóng.

                                                                    
An Chi
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Hetty Green - phù thủy Phố 
Wall

Thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt, 
đặc biệt là ở Phố Wall, dường như 
lâu nay chỉ dành cho đàn ông. Thế 

nhưng, có một phụ nữ đã ghi danh của mình tại đây 
từ rất sớm.

Đầu thế kỷ 20, ở nước Mỹ có một bài hát rất 
được ưa chuộng về một người phụ nữ không được 
ưa chuộng. Đó là bài hát “If I were as rich as Hetty 
Green” (tạm dịch là: Giá tôi giàu như Hetty Green). 

Tên của bà không chỉ đơn thuần là Hetty 
Green, mà còn luôn đi cùng với một biệt danh. Biệt 
danh đó cũng độc nhất vô nhị: Mụ phù thủy Phố 
Wall. Ở Phố Wall, số người thành công và có cá 
tính không ít, nhưng chỉ có một phù thủy.

Bài hát ấy và cái biệt danh ấy đủ để khái 
quát toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh, đầu 
cơ của bà. Bà được coi là người phụ nữ giàu nhất 
thế giới và cũng bị ghét, bị ganh tỵ nhất thế giới. 

Bà nổi tiếng về tài đầu cơ, về khả năng 
kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng cả về tính tiết 
kiệm đến keo kiệt bủn xỉn. Bà là hiện thân của khá 
nhiều nghịch lý ở nước Mỹ và trong thế giới đầu cơ 
thời đó. 

Ngày nay, ở nước Mỹ có không ít công 
trình công cộng và nhân đạo mang tên bà, cho dù 
cái biệt danh nói trên đã bị thời gian phủ bụi đến 
mức chỉ còn thoang thoảng như một giai thoại 
trong lịch sử Phố Wall.

Hetty Green là người phụ nữ duy nhất 
trong hai trăm năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ 
thành đạt trong thế giới Phố Wall

Có thể nói, Hetty Green là người phụ nữ 
duy nhất trong hai trăm năm đầu tiên của lịch sử 
nước Mỹ thành đạt trong thế giới Phố Wall, nơi đến 
tận bây giờ vẫn được coi là chỉ dành cho đàn ông là 
chính. 

Cho dù mức độ giàu có ngày càng tăng, 
nhưng Hetty Green vẫn chỉ luôn mặc bộ váy áo cũ, 
luôn ăn ở tiệm ăn rẻ tiền với món ăn rẻ tiền, ở thuê 
trong căn hộ thuộc loại xoàng xĩnh cho dù sở hữu 

không biết bao nhiêu bất động sản. Nét mặt bà luôn 
nghiêm nghị, khó chịu và rất hiếm khi thấy bà cười. 
Tạp chí Broadway Magazine bầu bà là “người phụ 
nữ ít hạnh phúc nhất”. 

Bà đam mê kiếm tiền và kiếm được rất 
nhiều tiền, nhưng gần như lại không sử dụng số 
tiền ấy cho chính mình. Tài kiếm tiền, tính tiết 
kiệm thái quá và diện mạo bề ngoài là gốc rễ của cái 
biệt danh nói trên.

Những gì hậu thế kể về bà đều giống như 
huyền thoại, không biết cái gì là thật và cái gì chỉ là 
lưu truyền. Thông tin về bà hiện tại không thống 
nhất, thậm chí còn có phần trái ngược nhau, làm 
cho chuyện về bà càng thêm bí hiểm. Chẳng hạn 
như việc bà có được hay không được thừa kế khoản 
tiền hơn 7 triệu USD của cha cũng chẳng bao giờ 
có thể được xác minh rõ.

Chỉ biết rằng Henrietta Howland Robinson 
Green, tên họ khai sinh là Robinson, tên gọi thân 
mật là Hetty sinh ngày 21-11-1834 ở New 
Bedford, Massachusetts, mất ngày 3-7-1916 ở 
New York City. 

Cha mẹ bà là chủ của một hạm đội tàu 
thuyền săn cá voi và là triệu phú. Năm lên 6 tuổi, 
Hetty đã đọc báo chí kinh tế và đã mở tài khoản 
riêng, năm 13 tuổi đã phụ trách toàn bộ mảng việc 
kế toán trong công ty của cha mẹ, hay nói cách 
khác, bà liên quan đến tiền và chứng khoán từ rất 
sớm. 

Cha của bà mất năm 1846. Có người cho 
rằng bà được thừa kế tài sản của cha, có người lại 
bảo bà chỉ được hưởng khoản tiền hàng tháng nhất 
định. Điều chắc chắn là năm 1868, Hetty chuyển 
sang nước Anh và kết hôn với triệu phú Edward 
Green. Họ có với nhau một con trai và một con gái.

Nước Anh cũng là nơi bà thành công với 
phi vụ đầu cơ đầu tiên: mua trái phiếu chính phủ 
Mỹ. 

Thời đó, chính phủ Mỹ của Tổng thống 
Abraham Lincoln trang trải tài chính cho cuộc nội 
chiến bằng phát hành trái phiếu chính phủ. 

Năm 1865, nội chiến kết thúc nhưng gần 
như tất cả - trừ Hetty Green - các nhà đầu tư và đầu 
cơ đều không tin rằng chính phủ tuy thắng trận 
nhưng không thể phục hồi được kinh tế và phát 
triển đất nước. 

Vì thế, giá trái phiếu tiếp tục giảm. Hetty 
dùng tất cả tiền bạc mua về tất cả trái phiếu có thể 
mua được bất chấp mọi sự can ngăn, cười chê và 
nhạo báng. Và rồi chuyện xảy ra đúng như dự đoán 
của Hetty. 

Nước Mỹ không chỉ tái thống nhất mà còn 
dần phục hồi. Trái phiếu chính phủ Mỹ lại tăng giá, 
giúp cho Hetty trong vòng không đầy một năm 
kiếm được 1,25 triệu USD. Thành công đó còn 
giúp Hetty tự tin đủ mức để trở lại Mỹ với mục đích 
chinh phục Phố Wall.

Vụ đầu cơ nổi tiếng thứ hai của Hetty là đầu 
tư vào các công ty xe lửa ở Mỹ. Hetty cho rằng sau 
chiến tranh, nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng rất lớn và 
cấp thiết mà xe lửa sẽ được dành ưu tiên hàng đầu. 
Hetty tập trung mua cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp 

vào tất cả các hãng xe lửa, dù đó là xây dựng các 
tuyến đường sắt hay vận hành mạng lưới xe lửa 
trên khắp nước Mỹ. Kết quả là chỉ trong vòng có 
vài năm, Hetty tăng được gấp bốn lần số vốn bỏ ra.

Từ sau vụ này, Hetty Green chuyên tâm 
vào đầu cơ chứng khoán ở Phố Wall. Hàng ngày, 
người ta thấy Hetty trong bộ váy áo thường màu 
đen, nhàu cũ, đi bằng phương tiện giao thông công 
cộng từ căn hộ ở thuê đến Ngân hàng Chemical 
National Bank bên cạnh Phố Wall. 

Khi mua hay bán, khi nghiên cứu hay biết 
tin thắng đậm, người ta đều thấy nét mặt bà vẫn 
đăm đăm cau có, ít nói, hiếm khi cười. Hetty Green 
không liên minh, liên kết với ai, không đánh bóng 
tên tuổi mình bằng các hoạt động xã hội hay từ 
thiện như nhiều nhà triệu phú khác. 

Các con của bà sau này dùng tiền bà để lại 
để làm từ thiện và các công trình phục vụ lợi ích 
cộng đồng tại quê hương bà. 

Để bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện 
thành công các phi vụ đầu tư và đầu cơ quy mô lớn, 
Hetty Green luôn trữ sẵn hàng chục triệu USD tiền 
mặt hoặc bất động sản dễ bán. 

Thành công của Hetty Green ở Phố Wall 
được coi là bằng chứng sống động nhất - mà từ 
cách đây hơn một thế kỷ - là phụ nữ cũng có thể đầu 
tư và đầu cơ hiệu quả chẳng kém gì đàn ông ở Phố 
Wall và thế giới đầu cơ không phải là thế giới của 
riêng đàn ông. 

Khi qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, bà để lại 
tài sản ngang bằng với John D. Rockefeller và J.P. 
Morgan. Nếu tính về giá trị của đồng tiền thì với số 
tiền đó ở thời điểm bây giờ, Hetty Green còn giàu 
hơn cả Warren Buffett.

Nổi tiếng không kém tài kinh doanh là 
những mẩu chuyện về tính tiết kiệm đến keo kiệt 
bủn xỉn của bà. 

Chẳng hạn như còn lưu truyền câu chuyện 
về việc bà thức trắng cả đêm để tìm một cái tem 20 
xu; về việc bà không cho đốt nến cắm trên bánh 
sinh nhật lần thứ 21 mà gỡ ra cất đi để dùng cho 
sinh nhật lần sau.

Việc bà chỉ dùng 200 USD trong số tiền 
1.200 USD cha cho để mua váy mặc trong lễ 
trưởng thành; việc chỉ chi 30 xu cho một bữa ăn; 
thậm chí uống sữa lạnh để tiết kiệm tiền khí bếp. 

Nhưng nổi tiếng nhất là chuyện khi cậu con 
trai đi trượt tuyết bị tai nạn, bà không cho đi chữa 
chạy trong bệnh viện tốt nhất mà chỉ đến bệnh viện 
dành cho người nghèo để tiết kiệm, với kết quả là 
cậu bé bị nhiễm trùng tới mức phải cưa chân. 

Bà tự biện minh cho mình bằng lập luận 
rằng, ở nơi đó không mất tiền thật nhưng đâu phải 
vì thế mà việc chữa chạy không tốt. 

Người ta cũng còn kể lại câu chuyện có lần 
một cô gái lấy hết can đảm để hỏi bà làm thế nào để 
trở nên giàu có như bà. Hetty Green nhìn cô gái trẻ 
như quan tòa nhìn tội phạm rồi nói: 

“Bằng cách đừng bỏ nhiều tiền ra mua quần 
áo như cháu”. Cái biệt danh nổi tiếng “Mụ phù thủy 
Phố Wall” bao hàm sự nể phục và ganh tỵ, ghen ăn 
tức ở của các đồng nghiệp nhưng cũng còn bởi 

những cá tính của chính bà.
Không phải ai khác mà chính bà đã tổng kết 

bí quyết thành công của mình như sau: 
“Tôi mua vào khi chứng khoán rẻ và chẳng 

ai muốn mua chúng. Tôi giữ chúng lại cho tới khi 
giá chúng tăng cao và ai cũng muốn mua chúng”. 
Nghe thì thật đơn giản và đúng là bản chất của đầu 
cơ, nhưng mấy ai đã làm được như vậy. Chắc chắn 
chỉ có phù thủy thì mới làm lần nào thắng lần ấy - 
như Hetty Green. ■ 

Cô gái gốc Việt tạo dựng 
thương hiệu "EM OI" trên đất 
Nga...

Thay vì an phận thủ thường, chọn lấy 
một công việc ổn định thì Lien Ngo 
lại muốn làm một thứ gì đó mới mẻ, 

để rồi cơ duyên đưa cô đến với ý tưởng kinh doanh 
quán cà phê ở xứ sở bạch dương.

Khởi nghiệp ở thị trường trong nước chưa 
bao giờ là điều dễ dàng nếu như người khởi nghiệp 
không nắm bắt được tâm lý khách hàng và đặc 
điểm thị trường, nguồn cung - cầu... 

Vậy nên, việc bước chân sang một thị 
trường khác với tất cả mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm, 
không người hỗ trợ thì điều đó lại càng khó khăn 
hơn bội phần. Vậy mà có một cô gái người Việt đã 
chứng minh cho mọi người thấy "không có gì là 
không thể" nếu ta biết cố gắng, nỗ lực vươn lên, 
không ngại thay đổi...

Đó là câu chuyện của cô gái trẻ tên Jinny 
Lien Ngo, 29 tuổi, đến từ Hà Nội. Bằng sự thông 
minh, bản lĩnh, kiên trì, cô gái ấy đã làm được điều 
mà nhiều bạn trẻ ngày nay phải ngưỡng mộ.

Từ khi sinh ra, Jinny Lien Ngo, con gái của 
một nhà ngoại giao, chủ yếu sống ở nước ngoài. 
Thay vì an phận thủ thường, chọn lấy một công 
việc ổn định thì Lien Ngo lại muốn làm một thứ gì 
đó mới mẻ, để rồi cơ duyên đưa cô đến với ý tưởng 
kinh doanh quán cà phê ở xứ sở bạch dương.  

Lien Ngo đã có những chia sẻ về câu 
chuyện riêng tư của mình trên tạp chí Russia 
Beyond (của Nga) trong loạt bài viết về những 
người nước ngoài sinh sống và làm việc ở nước 
này:

“Mọi chuyện bắt đầu từ bố mẹ tôi. Cả 2 
từng theo học tại Đại học Tổng hợp Moscow, bố tôi 
học ngành Luật còn mẹ học Ngôn ngữ học. 

Tôi lớn lên với những câu chuyện mà bố 
mẹ hay kể về đất nước Nga, rộng lớn và xinh đẹp, 
nơi có những con người tốt bụng. Ngay cả tên của 
tôi (Jinny Lien Ngo) cũng có một phần “Nga” ở 
trong đó: Liên là một phần của Liên Xô có nghĩa là 
“Liên Xô cũ” trong tiếng Việt.

Năm 2018, bố tôi trở thành Đại sứ Việt 
Nam tại Nga nên tôi theo chân bố sang sống ở xứ sở 
bạch dương. Tôi từng theo học ngành Kinh tế tại 
Đại học London (UCL), tốt nghiệp năm 2011. 

Khi mới ra trường, tôi làm việc cho một 
công ty đầu tư ở London, sau đó tôi chuyển đến Tây 
Phi để bắt đầu kinh doanh xuất khẩu gỗ và hạt điều 

sang Việt Nam. Vì vậy, tôi đã có chút ít kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Vạn sự khởi đầu nan

Khi tôi đến Nga, món ăn Việt Nam đang 
dần trở nên phổ biến và được nhiều thực khách Nga 
đón nhận. Nhưng tôi nhận ra một điều là các nhà 
hàng khá giống nhau, cung cấp những món ăn 
tương tự nhau và không có nhiều nổi bật. 

Tôi cùng các cộng sự muốn làm một cái gì 
đó chân thực và phải là tự tay mình làm ra. Vì vậy 
chúng tôi đã mở một quán cà phê nhỏ và gọi tên là 
“Em Ơi”. Thực đơn chính của quán có phở bò, tom 
yum, xoài lắc. Ngoài ra còn có bún bò xào, thịt heo 
nướng và cơm vịt nướng hoặc tôm chua ngọt.

Tôi đã tự thực hiện việc kinh doanh mà 
không nói với bố mẹ mình. Quán được khai trương 
và vấn đề đầu tiên mà chúng tôi gặp phải là làm sao 
để giữ chân khách hàng. Trong 2 tuần đầu tiên, có 
rất nhiều người Nga đến quán ăn, nhưng vì thức ăn 
làm không ngon nên họ chỉ đến 1 lần và không bao 
giờ quay trở lại. 

Cho đến 2 tháng sau đó, chúng tôi mời 
được đầu bếp hiện tại, mọi thứ mới thực sự bắt đầu 
khởi sắc. Khách đến thưởng thức, khen thức ăn 
ngon và truyền tai nhau, thế là chúng tôi có đông 
khách hơn, đa số là sinh viên nước ngoài đến từ 
châu Á.

Vốn đầu tư ban đầu cần thiết để mở một 
quán cà phê nhỏ ở Nga là khoảng 20.000 - 30.000 
USD. Vấn đề duy nhất là tiền thuê mặt bằng ở đây 
khá cao. Người ta có thể phải trả từ 5.000 rúp (1,4 
triệu đồng) đến 14.000 rúp (4,4 triệu đồng) cho mỗi 
mét vuông mặt bằng ở thành phố Moscow.

Những bài học quý giá
Nhóm của chúng tôi còn trẻ và rất nhiệt 

huyết. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi 
biết họ, bởi vì đó không phải là điều mình muốn là 
được. Nhóm có 6 người và tôi là người lớn tuổi 
nhất. 

Đầu bếp 27 tuổi nhưng những người còn lại 
trong nhóm mới ngoài 20 tuổi. Tất cả chúng tôi đều 
làm việc chăm chỉ, cật lực. Có khi cả đội phải làm 
việc suốt 13 tiếng đồng hồ một ngày. Tôi nghĩ tất cả 
thực khách đều có thể cảm nhận được điều đó khi 
đến với quán của chúng tôi.

Đa số thành viên trong nhóm đều nói tiếng 
Nga, nhưng tôi thì không. Việc không biết tiếng 
không gây ra vấn đề lớn đối với tôi, nhưng đôi khi 
tôi muốn giao tiếp với khách hàng người Nga và 
thật khó khăn vì nhiều người không biết tiếng Anh. 

Tôi chỉ biết một cụm từ trong tiếng Nga là 
“ochen vkusny” (nghĩa là rất ngon). Khi nghe thấy 
nó, tôi biết họ thích món ăn của chúng tôi.

Phở bò rất phổ biến ở đây và một trong 
những điều kỳ lạ nhất mà chúng tôi nhận ra là có rất 
nhiều khách hàng Nga thường xuyên đến với quán 
chỉ vì món phở. 

Thậm chí, có 3 nhóm người đến ăn phở mỗi 
ngày, trừ những ngày cuối tuần, khi họ không làm 
việc. Có hôm, chúng tôi hết phở, thế là họ đến rồi đi 
mà chẳng thử món khác. 

Chúng tôi cũng có một khách hàng thân 
thiết đến ăn hàng ngày, cứ hôm nào thấy vắng mặt 
anh là chúng tôi biết anh đang đi du lịch. Và điều 
đặc biệt nữa là anh chỉ ăn phở. Nghe có vẻ kỳ lạ 
nhưng đồng thời cũng cảm thấy được an ủi khi biết 
rằng ngay cả vào những ngày tồi tệ nhất, những vị 
khách này vẫn ủng hộ mình.

Cuối cùng trong bài viết này, tôi có đôi lời 
muốn trước khi thành lập một doanh nghiệp ở Nga, 
có 3 điều bạn nên xem xét kỹ lưỡng:

Trước hết, bạn cần một người đã ở đây lâu 
năm, hiểu rõ các khía cạnh pháp lý và văn hóa khi 
khởi nghiệp tại đây. Khi các vấn đề pháp lý được 
thực hiện đúng, bạn có thể tập trung vào mọi thứ 
khác. 

Thứ hai, bạn không nên đánh giá thấp thị 
trường. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm của bạn có 
chất lượng tốt, giá cả hợp lý và bạn biết đối tượng 
mục tiêu của mình. Bạn không thể chỉ nghĩ rằng 
quán cà phê cứ mở là mọi người sẽ đến. 

Thứ ba, hãy kiên nhẫn. Bạn phải kiên nhẫn 
với bất cứ thứ gì mà bạn xây dựng, đặc biệt là ở 
Nga”... ■

* Bao giờ về? 
Ông nọ nổi tiếng là người tiết kiệm, kể cả 

trong lời nói. Hôm ấy có một người phụ nữ ở công 
ty sản xuất đồ bếp đến gõ cửa xin gặp vợ ông để 
chào hàng, ông đáp rằng bà ấy không có ở nhà.

- Vậy tôi có thể chờ bà nhà được không ? - 
Người phụ nữ hỏi.

Người đàn ông đưa chị ta vào nhà và để 
ngồi chờ trong 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sốt ruột 
quá chị ta hỏi:

- Ông có thể cho biết bà nhà bây giờ ở đâu 
không?

- Bà ấy ở ngoài nghĩa trang - Người đàn ông 
trả lời.

- Thế bao giờ bà ấy về?
- Tôi không biết, bà ấy ở ngoài đó đã 3 năm 

rồi...

Vui Cöôøi
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Hetty Green - phù thủy Phố 
Wall

Thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt, 
đặc biệt là ở Phố Wall, dường như 
lâu nay chỉ dành cho đàn ông. Thế 

nhưng, có một phụ nữ đã ghi danh của mình tại đây 
từ rất sớm.

Đầu thế kỷ 20, ở nước Mỹ có một bài hát rất 
được ưa chuộng về một người phụ nữ không được 
ưa chuộng. Đó là bài hát “If I were as rich as Hetty 
Green” (tạm dịch là: Giá tôi giàu như Hetty Green). 

Tên của bà không chỉ đơn thuần là Hetty 
Green, mà còn luôn đi cùng với một biệt danh. Biệt 
danh đó cũng độc nhất vô nhị: Mụ phù thủy Phố 
Wall. Ở Phố Wall, số người thành công và có cá 
tính không ít, nhưng chỉ có một phù thủy.

Bài hát ấy và cái biệt danh ấy đủ để khái 
quát toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh, đầu 
cơ của bà. Bà được coi là người phụ nữ giàu nhất 
thế giới và cũng bị ghét, bị ganh tỵ nhất thế giới. 

Bà nổi tiếng về tài đầu cơ, về khả năng 
kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng cả về tính tiết 
kiệm đến keo kiệt bủn xỉn. Bà là hiện thân của khá 
nhiều nghịch lý ở nước Mỹ và trong thế giới đầu cơ 
thời đó. 

Ngày nay, ở nước Mỹ có không ít công 
trình công cộng và nhân đạo mang tên bà, cho dù 
cái biệt danh nói trên đã bị thời gian phủ bụi đến 
mức chỉ còn thoang thoảng như một giai thoại 
trong lịch sử Phố Wall.

Hetty Green là người phụ nữ duy nhất 
trong hai trăm năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ 
thành đạt trong thế giới Phố Wall

Có thể nói, Hetty Green là người phụ nữ 
duy nhất trong hai trăm năm đầu tiên của lịch sử 
nước Mỹ thành đạt trong thế giới Phố Wall, nơi đến 
tận bây giờ vẫn được coi là chỉ dành cho đàn ông là 
chính. 

Cho dù mức độ giàu có ngày càng tăng, 
nhưng Hetty Green vẫn chỉ luôn mặc bộ váy áo cũ, 
luôn ăn ở tiệm ăn rẻ tiền với món ăn rẻ tiền, ở thuê 
trong căn hộ thuộc loại xoàng xĩnh cho dù sở hữu 

không biết bao nhiêu bất động sản. Nét mặt bà luôn 
nghiêm nghị, khó chịu và rất hiếm khi thấy bà cười. 
Tạp chí Broadway Magazine bầu bà là “người phụ 
nữ ít hạnh phúc nhất”. 

Bà đam mê kiếm tiền và kiếm được rất 
nhiều tiền, nhưng gần như lại không sử dụng số 
tiền ấy cho chính mình. Tài kiếm tiền, tính tiết 
kiệm thái quá và diện mạo bề ngoài là gốc rễ của cái 
biệt danh nói trên.

Những gì hậu thế kể về bà đều giống như 
huyền thoại, không biết cái gì là thật và cái gì chỉ là 
lưu truyền. Thông tin về bà hiện tại không thống 
nhất, thậm chí còn có phần trái ngược nhau, làm 
cho chuyện về bà càng thêm bí hiểm. Chẳng hạn 
như việc bà có được hay không được thừa kế khoản 
tiền hơn 7 triệu USD của cha cũng chẳng bao giờ 
có thể được xác minh rõ.

Chỉ biết rằng Henrietta Howland Robinson 
Green, tên họ khai sinh là Robinson, tên gọi thân 
mật là Hetty sinh ngày 21-11-1834 ở New 
Bedford, Massachusetts, mất ngày 3-7-1916 ở 
New York City. 

Cha mẹ bà là chủ của một hạm đội tàu 
thuyền săn cá voi và là triệu phú. Năm lên 6 tuổi, 
Hetty đã đọc báo chí kinh tế và đã mở tài khoản 
riêng, năm 13 tuổi đã phụ trách toàn bộ mảng việc 
kế toán trong công ty của cha mẹ, hay nói cách 
khác, bà liên quan đến tiền và chứng khoán từ rất 
sớm. 

Cha của bà mất năm 1846. Có người cho 
rằng bà được thừa kế tài sản của cha, có người lại 
bảo bà chỉ được hưởng khoản tiền hàng tháng nhất 
định. Điều chắc chắn là năm 1868, Hetty chuyển 
sang nước Anh và kết hôn với triệu phú Edward 
Green. Họ có với nhau một con trai và một con gái.

Nước Anh cũng là nơi bà thành công với 
phi vụ đầu cơ đầu tiên: mua trái phiếu chính phủ 
Mỹ. 

Thời đó, chính phủ Mỹ của Tổng thống 
Abraham Lincoln trang trải tài chính cho cuộc nội 
chiến bằng phát hành trái phiếu chính phủ. 

Năm 1865, nội chiến kết thúc nhưng gần 
như tất cả - trừ Hetty Green - các nhà đầu tư và đầu 
cơ đều không tin rằng chính phủ tuy thắng trận 
nhưng không thể phục hồi được kinh tế và phát 
triển đất nước. 

Vì thế, giá trái phiếu tiếp tục giảm. Hetty 
dùng tất cả tiền bạc mua về tất cả trái phiếu có thể 
mua được bất chấp mọi sự can ngăn, cười chê và 
nhạo báng. Và rồi chuyện xảy ra đúng như dự đoán 
của Hetty. 

Nước Mỹ không chỉ tái thống nhất mà còn 
dần phục hồi. Trái phiếu chính phủ Mỹ lại tăng giá, 
giúp cho Hetty trong vòng không đầy một năm 
kiếm được 1,25 triệu USD. Thành công đó còn 
giúp Hetty tự tin đủ mức để trở lại Mỹ với mục đích 
chinh phục Phố Wall.

Vụ đầu cơ nổi tiếng thứ hai của Hetty là đầu 
tư vào các công ty xe lửa ở Mỹ. Hetty cho rằng sau 
chiến tranh, nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng rất lớn và 
cấp thiết mà xe lửa sẽ được dành ưu tiên hàng đầu. 
Hetty tập trung mua cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp 

vào tất cả các hãng xe lửa, dù đó là xây dựng các 
tuyến đường sắt hay vận hành mạng lưới xe lửa 
trên khắp nước Mỹ. Kết quả là chỉ trong vòng có 
vài năm, Hetty tăng được gấp bốn lần số vốn bỏ ra.

Từ sau vụ này, Hetty Green chuyên tâm 
vào đầu cơ chứng khoán ở Phố Wall. Hàng ngày, 
người ta thấy Hetty trong bộ váy áo thường màu 
đen, nhàu cũ, đi bằng phương tiện giao thông công 
cộng từ căn hộ ở thuê đến Ngân hàng Chemical 
National Bank bên cạnh Phố Wall. 

Khi mua hay bán, khi nghiên cứu hay biết 
tin thắng đậm, người ta đều thấy nét mặt bà vẫn 
đăm đăm cau có, ít nói, hiếm khi cười. Hetty Green 
không liên minh, liên kết với ai, không đánh bóng 
tên tuổi mình bằng các hoạt động xã hội hay từ 
thiện như nhiều nhà triệu phú khác. 

Các con của bà sau này dùng tiền bà để lại 
để làm từ thiện và các công trình phục vụ lợi ích 
cộng đồng tại quê hương bà. 

Để bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện 
thành công các phi vụ đầu tư và đầu cơ quy mô lớn, 
Hetty Green luôn trữ sẵn hàng chục triệu USD tiền 
mặt hoặc bất động sản dễ bán. 

Thành công của Hetty Green ở Phố Wall 
được coi là bằng chứng sống động nhất - mà từ 
cách đây hơn một thế kỷ - là phụ nữ cũng có thể đầu 
tư và đầu cơ hiệu quả chẳng kém gì đàn ông ở Phố 
Wall và thế giới đầu cơ không phải là thế giới của 
riêng đàn ông. 

Khi qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, bà để lại 
tài sản ngang bằng với John D. Rockefeller và J.P. 
Morgan. Nếu tính về giá trị của đồng tiền thì với số 
tiền đó ở thời điểm bây giờ, Hetty Green còn giàu 
hơn cả Warren Buffett.

Nổi tiếng không kém tài kinh doanh là 
những mẩu chuyện về tính tiết kiệm đến keo kiệt 
bủn xỉn của bà. 

Chẳng hạn như còn lưu truyền câu chuyện 
về việc bà thức trắng cả đêm để tìm một cái tem 20 
xu; về việc bà không cho đốt nến cắm trên bánh 
sinh nhật lần thứ 21 mà gỡ ra cất đi để dùng cho 
sinh nhật lần sau.

Việc bà chỉ dùng 200 USD trong số tiền 
1.200 USD cha cho để mua váy mặc trong lễ 
trưởng thành; việc chỉ chi 30 xu cho một bữa ăn; 
thậm chí uống sữa lạnh để tiết kiệm tiền khí bếp. 

Nhưng nổi tiếng nhất là chuyện khi cậu con 
trai đi trượt tuyết bị tai nạn, bà không cho đi chữa 
chạy trong bệnh viện tốt nhất mà chỉ đến bệnh viện 
dành cho người nghèo để tiết kiệm, với kết quả là 
cậu bé bị nhiễm trùng tới mức phải cưa chân. 

Bà tự biện minh cho mình bằng lập luận 
rằng, ở nơi đó không mất tiền thật nhưng đâu phải 
vì thế mà việc chữa chạy không tốt. 

Người ta cũng còn kể lại câu chuyện có lần 
một cô gái lấy hết can đảm để hỏi bà làm thế nào để 
trở nên giàu có như bà. Hetty Green nhìn cô gái trẻ 
như quan tòa nhìn tội phạm rồi nói: 

“Bằng cách đừng bỏ nhiều tiền ra mua quần 
áo như cháu”. Cái biệt danh nổi tiếng “Mụ phù thủy 
Phố Wall” bao hàm sự nể phục và ganh tỵ, ghen ăn 
tức ở của các đồng nghiệp nhưng cũng còn bởi 

những cá tính của chính bà.
Không phải ai khác mà chính bà đã tổng kết 

bí quyết thành công của mình như sau: 
“Tôi mua vào khi chứng khoán rẻ và chẳng 

ai muốn mua chúng. Tôi giữ chúng lại cho tới khi 
giá chúng tăng cao và ai cũng muốn mua chúng”. 
Nghe thì thật đơn giản và đúng là bản chất của đầu 
cơ, nhưng mấy ai đã làm được như vậy. Chắc chắn 
chỉ có phù thủy thì mới làm lần nào thắng lần ấy - 
như Hetty Green. ■ 

Cô gái gốc Việt tạo dựng 
thương hiệu "EM OI" trên đất 
Nga...

Thay vì an phận thủ thường, chọn lấy 
một công việc ổn định thì Lien Ngo 
lại muốn làm một thứ gì đó mới mẻ, 

để rồi cơ duyên đưa cô đến với ý tưởng kinh doanh 
quán cà phê ở xứ sở bạch dương.

Khởi nghiệp ở thị trường trong nước chưa 
bao giờ là điều dễ dàng nếu như người khởi nghiệp 
không nắm bắt được tâm lý khách hàng và đặc 
điểm thị trường, nguồn cung - cầu... 

Vậy nên, việc bước chân sang một thị 
trường khác với tất cả mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm, 
không người hỗ trợ thì điều đó lại càng khó khăn 
hơn bội phần. Vậy mà có một cô gái người Việt đã 
chứng minh cho mọi người thấy "không có gì là 
không thể" nếu ta biết cố gắng, nỗ lực vươn lên, 
không ngại thay đổi...

Đó là câu chuyện của cô gái trẻ tên Jinny 
Lien Ngo, 29 tuổi, đến từ Hà Nội. Bằng sự thông 
minh, bản lĩnh, kiên trì, cô gái ấy đã làm được điều 
mà nhiều bạn trẻ ngày nay phải ngưỡng mộ.

Từ khi sinh ra, Jinny Lien Ngo, con gái của 
một nhà ngoại giao, chủ yếu sống ở nước ngoài. 
Thay vì an phận thủ thường, chọn lấy một công 
việc ổn định thì Lien Ngo lại muốn làm một thứ gì 
đó mới mẻ, để rồi cơ duyên đưa cô đến với ý tưởng 
kinh doanh quán cà phê ở xứ sở bạch dương.  

Lien Ngo đã có những chia sẻ về câu 
chuyện riêng tư của mình trên tạp chí Russia 
Beyond (của Nga) trong loạt bài viết về những 
người nước ngoài sinh sống và làm việc ở nước 
này:

“Mọi chuyện bắt đầu từ bố mẹ tôi. Cả 2 
từng theo học tại Đại học Tổng hợp Moscow, bố tôi 
học ngành Luật còn mẹ học Ngôn ngữ học. 

Tôi lớn lên với những câu chuyện mà bố 
mẹ hay kể về đất nước Nga, rộng lớn và xinh đẹp, 
nơi có những con người tốt bụng. Ngay cả tên của 
tôi (Jinny Lien Ngo) cũng có một phần “Nga” ở 
trong đó: Liên là một phần của Liên Xô có nghĩa là 
“Liên Xô cũ” trong tiếng Việt.

Năm 2018, bố tôi trở thành Đại sứ Việt 
Nam tại Nga nên tôi theo chân bố sang sống ở xứ sở 
bạch dương. Tôi từng theo học ngành Kinh tế tại 
Đại học London (UCL), tốt nghiệp năm 2011. 

Khi mới ra trường, tôi làm việc cho một 
công ty đầu tư ở London, sau đó tôi chuyển đến Tây 
Phi để bắt đầu kinh doanh xuất khẩu gỗ và hạt điều 

sang Việt Nam. Vì vậy, tôi đã có chút ít kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Vạn sự khởi đầu nan

Khi tôi đến Nga, món ăn Việt Nam đang 
dần trở nên phổ biến và được nhiều thực khách Nga 
đón nhận. Nhưng tôi nhận ra một điều là các nhà 
hàng khá giống nhau, cung cấp những món ăn 
tương tự nhau và không có nhiều nổi bật. 

Tôi cùng các cộng sự muốn làm một cái gì 
đó chân thực và phải là tự tay mình làm ra. Vì vậy 
chúng tôi đã mở một quán cà phê nhỏ và gọi tên là 
“Em Ơi”. Thực đơn chính của quán có phở bò, tom 
yum, xoài lắc. Ngoài ra còn có bún bò xào, thịt heo 
nướng và cơm vịt nướng hoặc tôm chua ngọt.

Tôi đã tự thực hiện việc kinh doanh mà 
không nói với bố mẹ mình. Quán được khai trương 
và vấn đề đầu tiên mà chúng tôi gặp phải là làm sao 
để giữ chân khách hàng. Trong 2 tuần đầu tiên, có 
rất nhiều người Nga đến quán ăn, nhưng vì thức ăn 
làm không ngon nên họ chỉ đến 1 lần và không bao 
giờ quay trở lại. 

Cho đến 2 tháng sau đó, chúng tôi mời 
được đầu bếp hiện tại, mọi thứ mới thực sự bắt đầu 
khởi sắc. Khách đến thưởng thức, khen thức ăn 
ngon và truyền tai nhau, thế là chúng tôi có đông 
khách hơn, đa số là sinh viên nước ngoài đến từ 
châu Á.

Vốn đầu tư ban đầu cần thiết để mở một 
quán cà phê nhỏ ở Nga là khoảng 20.000 - 30.000 
USD. Vấn đề duy nhất là tiền thuê mặt bằng ở đây 
khá cao. Người ta có thể phải trả từ 5.000 rúp (1,4 
triệu đồng) đến 14.000 rúp (4,4 triệu đồng) cho mỗi 
mét vuông mặt bằng ở thành phố Moscow.

Những bài học quý giá
Nhóm của chúng tôi còn trẻ và rất nhiệt 

huyết. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi 
biết họ, bởi vì đó không phải là điều mình muốn là 
được. Nhóm có 6 người và tôi là người lớn tuổi 
nhất. 

Đầu bếp 27 tuổi nhưng những người còn lại 
trong nhóm mới ngoài 20 tuổi. Tất cả chúng tôi đều 
làm việc chăm chỉ, cật lực. Có khi cả đội phải làm 
việc suốt 13 tiếng đồng hồ một ngày. Tôi nghĩ tất cả 
thực khách đều có thể cảm nhận được điều đó khi 
đến với quán của chúng tôi.

Đa số thành viên trong nhóm đều nói tiếng 
Nga, nhưng tôi thì không. Việc không biết tiếng 
không gây ra vấn đề lớn đối với tôi, nhưng đôi khi 
tôi muốn giao tiếp với khách hàng người Nga và 
thật khó khăn vì nhiều người không biết tiếng Anh. 

Tôi chỉ biết một cụm từ trong tiếng Nga là 
“ochen vkusny” (nghĩa là rất ngon). Khi nghe thấy 
nó, tôi biết họ thích món ăn của chúng tôi.

Phở bò rất phổ biến ở đây và một trong 
những điều kỳ lạ nhất mà chúng tôi nhận ra là có rất 
nhiều khách hàng Nga thường xuyên đến với quán 
chỉ vì món phở. 

Thậm chí, có 3 nhóm người đến ăn phở mỗi 
ngày, trừ những ngày cuối tuần, khi họ không làm 
việc. Có hôm, chúng tôi hết phở, thế là họ đến rồi đi 
mà chẳng thử món khác. 

Chúng tôi cũng có một khách hàng thân 
thiết đến ăn hàng ngày, cứ hôm nào thấy vắng mặt 
anh là chúng tôi biết anh đang đi du lịch. Và điều 
đặc biệt nữa là anh chỉ ăn phở. Nghe có vẻ kỳ lạ 
nhưng đồng thời cũng cảm thấy được an ủi khi biết 
rằng ngay cả vào những ngày tồi tệ nhất, những vị 
khách này vẫn ủng hộ mình.

Cuối cùng trong bài viết này, tôi có đôi lời 
muốn trước khi thành lập một doanh nghiệp ở Nga, 
có 3 điều bạn nên xem xét kỹ lưỡng:

Trước hết, bạn cần một người đã ở đây lâu 
năm, hiểu rõ các khía cạnh pháp lý và văn hóa khi 
khởi nghiệp tại đây. Khi các vấn đề pháp lý được 
thực hiện đúng, bạn có thể tập trung vào mọi thứ 
khác. 

Thứ hai, bạn không nên đánh giá thấp thị 
trường. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm của bạn có 
chất lượng tốt, giá cả hợp lý và bạn biết đối tượng 
mục tiêu của mình. Bạn không thể chỉ nghĩ rằng 
quán cà phê cứ mở là mọi người sẽ đến. 

Thứ ba, hãy kiên nhẫn. Bạn phải kiên nhẫn 
với bất cứ thứ gì mà bạn xây dựng, đặc biệt là ở 
Nga”... ■

* Bao giờ về? 
Ông nọ nổi tiếng là người tiết kiệm, kể cả 

trong lời nói. Hôm ấy có một người phụ nữ ở công 
ty sản xuất đồ bếp đến gõ cửa xin gặp vợ ông để 
chào hàng, ông đáp rằng bà ấy không có ở nhà.

- Vậy tôi có thể chờ bà nhà được không ? - 
Người phụ nữ hỏi.

Người đàn ông đưa chị ta vào nhà và để 
ngồi chờ trong 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sốt ruột 
quá chị ta hỏi:

- Ông có thể cho biết bà nhà bây giờ ở đâu 
không?

- Bà ấy ở ngoài nghĩa trang - Người đàn ông 
trả lời.

- Thế bao giờ bà ấy về?
- Tôi không biết, bà ấy ở ngoài đó đã 3 năm 

rồi...

Vui Cöôøi
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Yokohama Mary: Cụ bà vô 
gia cư nổi tiếng nhất Nhật Bản, 
huyền thoại đường phố ai cũng 
biết nhưng cuộc đời bà mãi là 
một ẩn số

Với khuôn mặt dày cộp phấn trắng 
xóa và bộ váy diêm dúa cũng mang 
màu trắng tinh khiết, bà cụ với 

cuộc sống bí ẩn này đã trở thành một hình ảnh quen 
thuộc, một huyền thoại sống vô cùng gần gũi đối 
với người dân Yokohama, mặc dù chẳng ai thực sự 
biết rõ về bà.

Người ta có thể bắt gặp bà đứng lặng lẽ bên 
ngoài trung tâm thương mại Matsuzakaya tại quận 
Isezakicho trong những mùa lễ hội địa phương. 

Có khi họ lại thấy bà trong cùng bộ váy 
diêm dúa màu trắng và lối trang điểm đậm đặc 
trưng đang đứng gần thang máy của tòa nhà GM. 
Bà kiếm sống qua ngày bằng những đồng tiền boa 
ít ỏi nhờ bấm thang máy cho mọi người.

Đến khi đêm xuống, bà gục đầu bên cạnh 
túi hành lý và ngủ trên hành lang của tòa nhà. 

Đôi lúc bà ngồi gật gù trên chiếc ghế gỗ với 
dòng chữ nửa Hoa nửa Nhật được khắc lên mặt 
ghế: “Tôi yêu bà Meri”.

Những hình ảnh này nằm trong bộ phim tài 
liệu đã giành được giải thưởng của tác giả 
Takayuki Nakamura về một huyền thoại sống quen 
thuộc đối với tất cả người dân tại Yokohama với tên 
gọi: Yokohama Mary.

Hàng thập kỷ qua, bà Mary đã trở thành 
một nhân vật đường phố nổi tiếng đối với những 
người sống tại Yokohama. 

Có thể nói không ít người từng một lần 
được nghe câu chuyện về Mary, cũng có người 
từng bắt gặp bà trên đường nhưng gần như không 
một ai biết được bà là ai, bà đến từ đâu hay cuộc 
sống của bà như thế nào.

Một số người nói ngày xưa bà là một cô gái 
“pan-pan”, một từ để chỉ về các cô gái làm nghề 
mại dâm phục vụ cho lính Mỹ thời quân đội Đồng 
Minh còn chiếm đóng Nhật Bản. 

Ngoài ra, chẳng còn thông tin nào khác về 
cuộc đời của Mary. Có tin đồn rằng ngày xưa bà 
từng xuất hiện trên bìa tạp chí Life của Mỹ. 

Một số khác nói thực chất bà Mary không 
phải là người vô gia cư mà có một cuộc sống sung 
túc, sang trọng tại Yamate. Thậm chí còn có lời đồn 
bà là hậu duệ của gia đình hoàng tộc.

Takayuki Nakamura lần đầu tiên gặp bà 
Mary khi ông chỉ là một học sinh trung học. “Tôi 
đã vô cùng sốc”, Nakamura nói. 

“Mặt bà ấy được bôi trắng xóa và cứng đờ. 
Nhìn từ xa tôi cứ tưởng bà là một bức tượng. Sau 
lần ấy, tôi cũng nhiều lần gặp bà trên đường phố”.

Năm 1995, bà Mary đột nhiên không còn 
xuất hiện nữa. Người dân địa phương nghĩ rằng bà 
đã chết vì tuổi già hoặc có khi bà quay về quê sinh 
sinh sống. 

Không một ai biết bà đã đi đâu. Cũng từ lúc 
này, Nakamura bỗng cảm thấy tò mò muốn biết 
được nhiều hơn về bà Mary. 

Ông bắt đầu hành trình tìm kiếm, thu thập 
tài liệu về biểu tượng văn hóa và đường phố nổi 
tiếng của Yokohama.

“Tôi bắt đầu đơn giản chỉ vì tò mò. Tôi thật 
sự muốn biết nhiều hơn về con người của Mary”, 
Nakamura nói.

Nakamura đã dành ra nhiều năm trời tìm 
hiểu về lịch sử của Yokohama từ thuở sơ khai cho 
đến khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng 
như khoảng thời gian mại dâm trở thành một nghề 
phổ biến và công khai tại đây.

Trong cuốn sách Yokohama Mary từng 
được xuất bản, ông Nakamaru đã tập trung hướng 
đến lịch sử của ngành mại dâm tại Yokohama. 

Cuốn sách cũng nhắc đến Hiệp hội vui chơi 
giải trí (RAA) chuyên điều hành nhà thổ phục vụ 
binh lính của quân chiếm đóng và những cô gái mại 
dâm với tên gọi là pan-pan. 

Nakamaru cho biết, rất có thể, bà Mary đã 
từng sinh sống và hành nghề tại Yokohama.

Ông đã tìm được một số người địa phương 
từng gặp gỡ hoặc biết về sự tồn tại của Mary. Họ 
không chỉ tiếp xúc với bà mà còn từng tìm mọi cách 
để giúp cho cuộc sống của bà thoải mái hơn. Một 
trong số đó có nam ca sĩ Ganjiro Nagato.

Mặc dù từng nghe tin đồn về Mary nhưng 
mãi đến năm 1991, Nagato mới có cơ hội gặp được 
bà. Lần tình cờ đó, bà Mary đang đứng trước cửa 
nhà hát nơi Nagato biểu diễn. 

Ông nhận ra ngay bà là ai và gửi tặng bà 
một vé mời vào bên trong xem ca nhạc. Sau khi 
Nagato biểu diễn, bà Mary đã bước lên sân khấu để 
tặng ông một món quà nhỏ. 

Tiếng vỗ tay của khán giả như nổ tung cả 
rạp hát, Nagato biết, đó là tràng vỗ tay dành tặng 
cho bà Mary bởi rõ ràng, tất cả mọi người đều biết 
bà nổi tiếng đến mức nào.

Kể lại trong đoạn phim tư liệu, ông Nagato 
cho biết thường gặp Mary trong cửa hàng thức ăn 
nhanh Morinaga Love. 

Ông nhiều lần muốn gửi bà ít tiền sinh hoạt 

nhưng lần nào bà cũng thẳng thừng từ chối.
“Tôi phải bỏ tiền vào một bao thư nhỏ rồi 

bảo rằng bà hãy dùng để mua những bông hoa thật 
đẹp nhé”, Nagato nói. “Bà ấy thật sự là một con 
người rất trang nghiêm”.

Mary không bao giờ quên cảm ơn những 
người đã giúp đỡ bà và luôn trả ơn với một món quà 
nhỏ hoặc một bức thư viết tay đẹp đẽ được ký dưới 
bút danh Yukiko Nishioka.

Nhiều người khác cũng rất sẵn lòng giúp đỡ 
bà Mary bằng nhiều cách. Emiko Fukunaga, một 
người làm trong tiệm mỹ phẩm đã giúp bà tìm một 
loại phấn trắng để trang điểm có thể dễ dàng làm 
sạch bằng nước. 

Kimiko Yamazaki, chủ cửa hiệu giặt là đã 
đồng ý cho bà Mary cất quần áo trong tiệm của 
mình và để bà thay đồ bất cứ lúc nào cần thiết. 
Tatsu Yuda, một người thợ làm đầu thì lại thường 
giúp bà chải đầu, tạo kiểu tóc.

Hơn 50 năm về trước, Hideo Mori, một 
người thợ chụp ảnh 20 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy 
bà Mary đã ngay lập tức bị bà thu hút. 

Đến năm 1993, Mori một lần nữa gặp lại 
“thần tượng” của mình đang đứng gọi thang máy 
cho khách tại tòa nhà GM. 

Sau lần đó, Mori đã đề nghị được theo chân 
để chụp ảnh cuộc sống đời thường của bà Mary và 
được bà đồng ý.

“Tôi không biết về cuộc sống trước khi bà 
đến Yokohama nhưng trong thời gian ở đây, bà 
chẳng hề có nhà cửa gì cả”, Mori chia sẻ. 

“Thời trẻ, bà còn có thể tìm khách vãng lai 
và ngủ lại trong khách sạn nhưng giờ tuổi đã cao, 
mỗi khi tối đến, bà lại cuộn mình như một chú mèo 
hoang, vội vàng đánh giấc trong phòng vệ sinh 
công cộng hoặc trên hành lang”.

Chỉ vào góc sảnh trước cửa thang máy của 
tòa nhà GM nơi bà Mary ngày xưa vẫn thường 
ngồi, Mori nói: “Đây là nơi dừng chân của Mary 
khi bà ấy đã già. Chẳng ai đuổi bà ấy đi cả”.

Mori tiếp tục theo đuổi dự án ảnh chụp của 
mình cho đến mùa đông năm 1995 khi bà Mary đột 
ngột biến mất. Cho đến khi xuất bản cuốn sách ảnh 
với tựa đề Yokohama Pass: Hama no Meri-san, ông 
Mori vẫn chưa từng có cơ hội khoe những bức ảnh 
ông chụp cho bà Mary xem.

“Bà Mary là một phần của Yokohama. 
Không có bà, khung cảnh của cả thành phố này đều 
đã hoàn toàn thay đổi”, Mori chia sẻ.

Hàng thập kỷ trời, thành phố và người dân 
Yokohama đã quá quen thuộc với sự tồn tại của bà 
Mary. 

Tuy nhiên trong quá trình thu thập tài liệu, 
Nakamura lại phát hiện rằng, thời gian trôi qua, 
cũng chính người dân tại thành phố này lại quay 
lưng lại với bà.

“Từ những năm 1990, có một sự thay đổi 
thế hệ rõ rệt giữa những người từng trải qua chiến 
tranh và những người chỉ biết đến hòa bình”, 
Nakamura nói. 

“Các thế hệ sau này không có được sự 
đồng cảm và vị tha dành cho Mary như những thế 

hệ trước. Bà dần dà trở thành một vị khách 
xa lạ ở đây và thời gian trôi qua, bà cũng không 
còn tìm được chỗ để dung thân”.

Sau này, Nakamura đã tìm được bà Mary 
tại một viện dưỡng lão. Bà đã rời khỏi Yokohama 
từ tháng 12 năm 1995 và đến sống tại đây với tên 
thật của bà. 

Mọi chi tiết riêng tư cũng như địa chỉ nơi bà 
sinh sống đều được giữ kín vì bà mong muốn thế. 

Theo tư liệu của Nakamura đề cập, bà 
Mary đã trải qua quãng thời gian cuối đời vô cùng 
hạnh phúc và thảnh thơi. Bà cũng không còn mang 
lớp trang điểm dày cộp nặng nề vốn là đặc điểm 
nhận dạng khiến bà trở nên nổi tiếng.

Năm 2003, Nakamura đã đưa Nagato đến 
gặp và biểu diễn cho bà Mary lần cuối cùng trước 
khi ông qua đời vì căn bệnh ung thư. 

Đến tháng 1 năm 2005, huyền thoại đường 
phố một thời của Yokohama đã qua đời ở tuổi 83.

“Đối với tôi, Mary chính là Yokohama”, 
Nakamura nói. “Bà chính là gốc rễ tạo nên ý nghĩa 
của Yokohama trong lòng tôi”. ■

Cúi đầu làm tình nhân suốt 
10 năm và khiến vợ của người 
tình bật khóc kí đơn ly hôn

Làm tình nhân suốt 10 năm với người 
đàn ông đã có vợ, mang trên mình 
cái danh "cướp chồng", kết quả 

người phụ nữ này cũng đạt được ước ao cả đời. 
Nhưng cuối cùng lại cô độc ở giây phút cuối đời.

Tình cảm là chuyện của hai người, chẳng ai 
có quyền ngăn cấm nó. Tuy nhiên, nếu như một 
trong hai bên đã có gia đình thì đoạn tình cảm khác 
bỗng chốc trở nên sai trái. 

Dù sao đi nữa, chen chân vào hạnh phúc gia 
đình người khác là việc làm sai lầm. Dù sau này có 
ngôn từ bào chữa cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì 
những người ngoại tình vẫn thật khó có thể được 
ủng hộ.

Tiểu thư nhà giàu cãi lời bố mẹ cưới trai 
nghèo và cái kết

Tào Ngu là một nhà văn, nhà viết kịch nổi 
tiếng của Trung Quốc. Ông có nhiều tác phẩm kinh 
điển để lại ấn tượng sâu sắc.

Khi viết tác phẩm lừng lẫy mang tên 
“Giông tố”, Tào Ngu đang yêu Trịnh Tú - một sinh 
viên hàng đầu ở khoa Luật của Đại học Thanh Hoa.

Trịnh Tú là một tiểu thư đích thực với xuất 
thân cao quý, có cha làm Thẩm phán tòa án tối cao. 
Người muốn cầu hôn bà xếp dài mấy con phố.

Tào Ngu yêu thầm Trịnh Tú và kiên quyết 
theo đuổi. Ông vô cùng vất vả để mời Trịnh Tú vào 
vai nữ chính trong một vở kịch của mình ở trường. 
Sau sự kiện đó, quan hệ của cả hai mới có chút tiến 
triển.

Tào Ngu theo đuổi Trịnh Tú suốt 3 năm 
ròng rã mới có được trái tim bà. Thế nhưng gia đình 
Trịnh Tú phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng họ 
Tào không xứng đáng với con gái mình. Trịnh Tú 
lại nghĩ khác, bà rung động trước tình cảm của Tào 

Ngu và đồng ý kết hôn, bất chấp sự phản đối của gia 
đình.

Gia đình Tào Ngu và Phương Thụy
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống rất hạnh 

phúc nhưng thời gian tốt đẹp ấy không kéo dài 
được bao lâu. Hai người dần nảy sinh mâu thuẫn từ 
cuộc sống bởi xuất phát điểm của cả hai khác xa 
nhau. Đúng lúc này, Phương Thụy xuất hiện.

Phương Thụy cũng xuất thân từ gia đình 
danh giá. Bà lớn lên xinh đẹp lại rất thông minh nên 
nhiều người cầu hôn. Tuy nhiên, vì xuất thân cao 
quý nên mắt nhìn người của Phương Thụy cũng 
khá khắt khe. Bà muốn tìm một người đặc biệt và 
có tài năng. 

Năm 1940, Phương Thụy về Tứ Xuyên 
sinh sống cùng chị gái. Khi ấy, đối diện với chỗ ở 
của chị gái bà chính là nơi Tào Ngu sinh sống.

Phương Thụy cũng biết danh tiếng của Tào 
Ngu sau khi nhiều tác phẩm của ông nổi danh khắp 
cả nước. Bà muốn được gặp mặt ông một lần. Khi 
ấy, chị gái của Phương Thụy đã giúp đỡ để cô em 
mình được diện kiến nhà biên kịch nổi tiếng.

Lúc ấy, Tào Ngu là một người đàn ông hơn 
30 tuổi, kết hôn đã 5 năm. Ban đầu, Phương Thụy 
chỉ ngưỡng mộ tài năng của Tào Ngu và đến nhà 
thăm với danh nghĩa thầy hướng dẫn tiếng Anh.

Tào Ngu cũng chỉ coi Phương Thụy như 
em gái, coi như đàn em mà thôi. Tuy nhiên, dần dần 
cả hai nảy sinh tình cảm vượt qua ranh giới bạn bè.

Đối với Tào Ngu, lúc đó Phương Thụy xinh 
đẹp, mảnh mai, tính tình dịu dàng khác hẳn với 
người vợ tiểu thư Trịnh Tú.

Tào Ngu vướng vào mâu thuẫn, rối ren 
chưa từng có. Một mặt là người vợ xuất thân cao 
quý, mặt khác là người tình xinh đẹp, dịu dàng. Từ 
khi quen Phương Thụy, Tào Ngu tin rằng đây chính 
là người vợ hoàn hảo của mình.

Phương Thụy cũng mang đến nhiều cảm 
hứng nhiệt huyết và sáng tạo cho Tào Ngu - điều 
mà Trịnh Tú không mang lại được.

Phương Thụy cũng rất yêu Tào Ngu. Dù 
biết ông đã có gia đình nhưng bà vẫn lao theo tiếng 
gọi của tình yêu.

Để có thể cưới Phương Thụy, Tào Ngu 
quyết định ly hôn với Trịnh Tú. Khi ấy, người tình 

của ông đã mang thai.
Trịnh Tú là người yêu Tào Ngu sâu sắc, bà 

cũng có cá tính mạnh nên nhất quyết không chịu ly 
hôn. Ban đầu, bà đã cãi lời toàn bộ gia đình để được 
kết hôn mà bây giờ ông ly hôn vì một mối quan hệ 
đáng khinh bỉ. Bởi thế, Trịnh Tú kiên quyết không 
ký.

"Tiểu tam" lên làm chính thất nhưng cái 
kết sau 24 năm

Tình cảm của Tào Ngu và Phương Thụy 
ngày càng sâu đậm. Hai bên bắt đầu công khai thân 
mật. Phương Thụy cũng mù quáng trong mối quan 
hệ này và bị gọi là "Ả tình nhân xen vào hôn nhân 
của người khác", "dụ dỗ đàn ông đã có gia đình"...

Phương Thụy và Tào Ngu đã trở thành một 
cặp đôi ngoại tình suốt 10 năm. Đến lúc Trịnh Tú 
không thể chịu đựng nổi nữa, bà quyết tâm ký đơn. 
Lúc đặt bút xuống, người phụ nữ này khóc nức nở: 
"Vì tình yêu em đã lấy anh cũng vì tình yêu em sẵn 
sàng ly hôn".

Năm 1950, Phương Thụy và Tào Ngu 
chính thức đăng ký kết hôn. Họ đã chung sống với 
nhau suốt 24 năm cho đến khi một biến cố xảy đến.

Năm 1974, Tào Ngu phải đi xa, Phương 
Thụy bị mắc chứng khó ngủ. Bà chỉ có thể ngủ khi 
uống thuốc ngủ. Trong một lần uống quá liều, bà đã 
chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại được 
nữa. Phương Thụy mất trong sự cô độc chỉ vì một 
tai nạn không ai ngờ như thế và cũng bởi khi ấy Tào 
Ngu không ở bên cạnh bà.

Hai năm sau ngày Phương Thụy mất, Trịnh 
Tú vẫn muốn tái hợp với Tào Ngu nhưng ông 
không đồng ý. Sau đó 2 năm, ông kết hôn lần nữa 
khi đã 79 tuổi.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến 
Phương Thụy, người ta vẫn chỉ trích việc làm tình 
nhân 10 năm, phá vỡ hạnh phúc gia đình người 
khác của bà. Mới đây, con gái bà đã xuất bản cuốn 
sách về chuyện tình yêu của cha mẹ. 

Tuy nhiên, độc giả tỏ ra bức xúc và cho 
rằng câu chuyện của một người phá vỡ hôn nhân và 
người đàn ông ngoại tình thì không nên được ca 
ngợi đến thế. Cho dù sau này Phương Thụy chính 
thức làm vợ của Tào Ngu nhưng mối quan hệ đó 
vẫn có khởi đầu đầy sai trái và chẳng thể nào khiến 
người ta cảm thông nổi! ■

* Kinh nghiệm đau thương 
Một ca sĩ trẻ đến biểu diễn ở một thị trấn 

nhỏ nọ. Viên quản lý động viên anh ta. 
- Khán giả ở đây nhìn vậy chứ kỳ thực họ 

rất giàu đấy, vùng này chuyên trồng cà chua mà.
- Nếu vậy tôi sẽ không hát nữa đâu! - Chàng 

ca sĩ nói - Tôi sẽ về London, cà chua ở đó đắt hơn 
nên sẽ không ai ném vào tôi dù tôi có hát dở đi 
chăng nữa...

Vui Cöôøi
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Yokohama Mary: Cụ bà vô 
gia cư nổi tiếng nhất Nhật Bản, 
huyền thoại đường phố ai cũng 
biết nhưng cuộc đời bà mãi là 
một ẩn số

Với khuôn mặt dày cộp phấn trắng 
xóa và bộ váy diêm dúa cũng mang 
màu trắng tinh khiết, bà cụ với 

cuộc sống bí ẩn này đã trở thành một hình ảnh quen 
thuộc, một huyền thoại sống vô cùng gần gũi đối 
với người dân Yokohama, mặc dù chẳng ai thực sự 
biết rõ về bà.

Người ta có thể bắt gặp bà đứng lặng lẽ bên 
ngoài trung tâm thương mại Matsuzakaya tại quận 
Isezakicho trong những mùa lễ hội địa phương. 

Có khi họ lại thấy bà trong cùng bộ váy 
diêm dúa màu trắng và lối trang điểm đậm đặc 
trưng đang đứng gần thang máy của tòa nhà GM. 
Bà kiếm sống qua ngày bằng những đồng tiền boa 
ít ỏi nhờ bấm thang máy cho mọi người.

Đến khi đêm xuống, bà gục đầu bên cạnh 
túi hành lý và ngủ trên hành lang của tòa nhà. 

Đôi lúc bà ngồi gật gù trên chiếc ghế gỗ với 
dòng chữ nửa Hoa nửa Nhật được khắc lên mặt 
ghế: “Tôi yêu bà Meri”.

Những hình ảnh này nằm trong bộ phim tài 
liệu đã giành được giải thưởng của tác giả 
Takayuki Nakamura về một huyền thoại sống quen 
thuộc đối với tất cả người dân tại Yokohama với tên 
gọi: Yokohama Mary.

Hàng thập kỷ qua, bà Mary đã trở thành 
một nhân vật đường phố nổi tiếng đối với những 
người sống tại Yokohama. 

Có thể nói không ít người từng một lần 
được nghe câu chuyện về Mary, cũng có người 
từng bắt gặp bà trên đường nhưng gần như không 
một ai biết được bà là ai, bà đến từ đâu hay cuộc 
sống của bà như thế nào.

Một số người nói ngày xưa bà là một cô gái 
“pan-pan”, một từ để chỉ về các cô gái làm nghề 
mại dâm phục vụ cho lính Mỹ thời quân đội Đồng 
Minh còn chiếm đóng Nhật Bản. 

Ngoài ra, chẳng còn thông tin nào khác về 
cuộc đời của Mary. Có tin đồn rằng ngày xưa bà 
từng xuất hiện trên bìa tạp chí Life của Mỹ. 

Một số khác nói thực chất bà Mary không 
phải là người vô gia cư mà có một cuộc sống sung 
túc, sang trọng tại Yamate. Thậm chí còn có lời đồn 
bà là hậu duệ của gia đình hoàng tộc.

Takayuki Nakamura lần đầu tiên gặp bà 
Mary khi ông chỉ là một học sinh trung học. “Tôi 
đã vô cùng sốc”, Nakamura nói. 

“Mặt bà ấy được bôi trắng xóa và cứng đờ. 
Nhìn từ xa tôi cứ tưởng bà là một bức tượng. Sau 
lần ấy, tôi cũng nhiều lần gặp bà trên đường phố”.

Năm 1995, bà Mary đột nhiên không còn 
xuất hiện nữa. Người dân địa phương nghĩ rằng bà 
đã chết vì tuổi già hoặc có khi bà quay về quê sinh 
sinh sống. 

Không một ai biết bà đã đi đâu. Cũng từ lúc 
này, Nakamura bỗng cảm thấy tò mò muốn biết 
được nhiều hơn về bà Mary. 

Ông bắt đầu hành trình tìm kiếm, thu thập 
tài liệu về biểu tượng văn hóa và đường phố nổi 
tiếng của Yokohama.

“Tôi bắt đầu đơn giản chỉ vì tò mò. Tôi thật 
sự muốn biết nhiều hơn về con người của Mary”, 
Nakamura nói.

Nakamura đã dành ra nhiều năm trời tìm 
hiểu về lịch sử của Yokohama từ thuở sơ khai cho 
đến khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng 
như khoảng thời gian mại dâm trở thành một nghề 
phổ biến và công khai tại đây.

Trong cuốn sách Yokohama Mary từng 
được xuất bản, ông Nakamaru đã tập trung hướng 
đến lịch sử của ngành mại dâm tại Yokohama. 

Cuốn sách cũng nhắc đến Hiệp hội vui chơi 
giải trí (RAA) chuyên điều hành nhà thổ phục vụ 
binh lính của quân chiếm đóng và những cô gái mại 
dâm với tên gọi là pan-pan. 

Nakamaru cho biết, rất có thể, bà Mary đã 
từng sinh sống và hành nghề tại Yokohama.

Ông đã tìm được một số người địa phương 
từng gặp gỡ hoặc biết về sự tồn tại của Mary. Họ 
không chỉ tiếp xúc với bà mà còn từng tìm mọi cách 
để giúp cho cuộc sống của bà thoải mái hơn. Một 
trong số đó có nam ca sĩ Ganjiro Nagato.

Mặc dù từng nghe tin đồn về Mary nhưng 
mãi đến năm 1991, Nagato mới có cơ hội gặp được 
bà. Lần tình cờ đó, bà Mary đang đứng trước cửa 
nhà hát nơi Nagato biểu diễn. 

Ông nhận ra ngay bà là ai và gửi tặng bà 
một vé mời vào bên trong xem ca nhạc. Sau khi 
Nagato biểu diễn, bà Mary đã bước lên sân khấu để 
tặng ông một món quà nhỏ. 

Tiếng vỗ tay của khán giả như nổ tung cả 
rạp hát, Nagato biết, đó là tràng vỗ tay dành tặng 
cho bà Mary bởi rõ ràng, tất cả mọi người đều biết 
bà nổi tiếng đến mức nào.

Kể lại trong đoạn phim tư liệu, ông Nagato 
cho biết thường gặp Mary trong cửa hàng thức ăn 
nhanh Morinaga Love. 

Ông nhiều lần muốn gửi bà ít tiền sinh hoạt 

nhưng lần nào bà cũng thẳng thừng từ chối.
“Tôi phải bỏ tiền vào một bao thư nhỏ rồi 

bảo rằng bà hãy dùng để mua những bông hoa thật 
đẹp nhé”, Nagato nói. “Bà ấy thật sự là một con 
người rất trang nghiêm”.

Mary không bao giờ quên cảm ơn những 
người đã giúp đỡ bà và luôn trả ơn với một món quà 
nhỏ hoặc một bức thư viết tay đẹp đẽ được ký dưới 
bút danh Yukiko Nishioka.

Nhiều người khác cũng rất sẵn lòng giúp đỡ 
bà Mary bằng nhiều cách. Emiko Fukunaga, một 
người làm trong tiệm mỹ phẩm đã giúp bà tìm một 
loại phấn trắng để trang điểm có thể dễ dàng làm 
sạch bằng nước. 

Kimiko Yamazaki, chủ cửa hiệu giặt là đã 
đồng ý cho bà Mary cất quần áo trong tiệm của 
mình và để bà thay đồ bất cứ lúc nào cần thiết. 
Tatsu Yuda, một người thợ làm đầu thì lại thường 
giúp bà chải đầu, tạo kiểu tóc.

Hơn 50 năm về trước, Hideo Mori, một 
người thợ chụp ảnh 20 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy 
bà Mary đã ngay lập tức bị bà thu hút. 

Đến năm 1993, Mori một lần nữa gặp lại 
“thần tượng” của mình đang đứng gọi thang máy 
cho khách tại tòa nhà GM. 

Sau lần đó, Mori đã đề nghị được theo chân 
để chụp ảnh cuộc sống đời thường của bà Mary và 
được bà đồng ý.

“Tôi không biết về cuộc sống trước khi bà 
đến Yokohama nhưng trong thời gian ở đây, bà 
chẳng hề có nhà cửa gì cả”, Mori chia sẻ. 

“Thời trẻ, bà còn có thể tìm khách vãng lai 
và ngủ lại trong khách sạn nhưng giờ tuổi đã cao, 
mỗi khi tối đến, bà lại cuộn mình như một chú mèo 
hoang, vội vàng đánh giấc trong phòng vệ sinh 
công cộng hoặc trên hành lang”.

Chỉ vào góc sảnh trước cửa thang máy của 
tòa nhà GM nơi bà Mary ngày xưa vẫn thường 
ngồi, Mori nói: “Đây là nơi dừng chân của Mary 
khi bà ấy đã già. Chẳng ai đuổi bà ấy đi cả”.

Mori tiếp tục theo đuổi dự án ảnh chụp của 
mình cho đến mùa đông năm 1995 khi bà Mary đột 
ngột biến mất. Cho đến khi xuất bản cuốn sách ảnh 
với tựa đề Yokohama Pass: Hama no Meri-san, ông 
Mori vẫn chưa từng có cơ hội khoe những bức ảnh 
ông chụp cho bà Mary xem.

“Bà Mary là một phần của Yokohama. 
Không có bà, khung cảnh của cả thành phố này đều 
đã hoàn toàn thay đổi”, Mori chia sẻ.

Hàng thập kỷ trời, thành phố và người dân 
Yokohama đã quá quen thuộc với sự tồn tại của bà 
Mary. 

Tuy nhiên trong quá trình thu thập tài liệu, 
Nakamura lại phát hiện rằng, thời gian trôi qua, 
cũng chính người dân tại thành phố này lại quay 
lưng lại với bà.

“Từ những năm 1990, có một sự thay đổi 
thế hệ rõ rệt giữa những người từng trải qua chiến 
tranh và những người chỉ biết đến hòa bình”, 
Nakamura nói. 

“Các thế hệ sau này không có được sự 
đồng cảm và vị tha dành cho Mary như những thế 

hệ trước. Bà dần dà trở thành một vị khách 
xa lạ ở đây và thời gian trôi qua, bà cũng không 
còn tìm được chỗ để dung thân”.

Sau này, Nakamura đã tìm được bà Mary 
tại một viện dưỡng lão. Bà đã rời khỏi Yokohama 
từ tháng 12 năm 1995 và đến sống tại đây với tên 
thật của bà. 

Mọi chi tiết riêng tư cũng như địa chỉ nơi bà 
sinh sống đều được giữ kín vì bà mong muốn thế. 

Theo tư liệu của Nakamura đề cập, bà 
Mary đã trải qua quãng thời gian cuối đời vô cùng 
hạnh phúc và thảnh thơi. Bà cũng không còn mang 
lớp trang điểm dày cộp nặng nề vốn là đặc điểm 
nhận dạng khiến bà trở nên nổi tiếng.

Năm 2003, Nakamura đã đưa Nagato đến 
gặp và biểu diễn cho bà Mary lần cuối cùng trước 
khi ông qua đời vì căn bệnh ung thư. 

Đến tháng 1 năm 2005, huyền thoại đường 
phố một thời của Yokohama đã qua đời ở tuổi 83.

“Đối với tôi, Mary chính là Yokohama”, 
Nakamura nói. “Bà chính là gốc rễ tạo nên ý nghĩa 
của Yokohama trong lòng tôi”. ■

Cúi đầu làm tình nhân suốt 
10 năm và khiến vợ của người 
tình bật khóc kí đơn ly hôn

Làm tình nhân suốt 10 năm với người 
đàn ông đã có vợ, mang trên mình 
cái danh "cướp chồng", kết quả 

người phụ nữ này cũng đạt được ước ao cả đời. 
Nhưng cuối cùng lại cô độc ở giây phút cuối đời.

Tình cảm là chuyện của hai người, chẳng ai 
có quyền ngăn cấm nó. Tuy nhiên, nếu như một 
trong hai bên đã có gia đình thì đoạn tình cảm khác 
bỗng chốc trở nên sai trái. 

Dù sao đi nữa, chen chân vào hạnh phúc gia 
đình người khác là việc làm sai lầm. Dù sau này có 
ngôn từ bào chữa cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì 
những người ngoại tình vẫn thật khó có thể được 
ủng hộ.

Tiểu thư nhà giàu cãi lời bố mẹ cưới trai 
nghèo và cái kết

Tào Ngu là một nhà văn, nhà viết kịch nổi 
tiếng của Trung Quốc. Ông có nhiều tác phẩm kinh 
điển để lại ấn tượng sâu sắc.

Khi viết tác phẩm lừng lẫy mang tên 
“Giông tố”, Tào Ngu đang yêu Trịnh Tú - một sinh 
viên hàng đầu ở khoa Luật của Đại học Thanh Hoa.

Trịnh Tú là một tiểu thư đích thực với xuất 
thân cao quý, có cha làm Thẩm phán tòa án tối cao. 
Người muốn cầu hôn bà xếp dài mấy con phố.

Tào Ngu yêu thầm Trịnh Tú và kiên quyết 
theo đuổi. Ông vô cùng vất vả để mời Trịnh Tú vào 
vai nữ chính trong một vở kịch của mình ở trường. 
Sau sự kiện đó, quan hệ của cả hai mới có chút tiến 
triển.

Tào Ngu theo đuổi Trịnh Tú suốt 3 năm 
ròng rã mới có được trái tim bà. Thế nhưng gia đình 
Trịnh Tú phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng họ 
Tào không xứng đáng với con gái mình. Trịnh Tú 
lại nghĩ khác, bà rung động trước tình cảm của Tào 

Ngu và đồng ý kết hôn, bất chấp sự phản đối của gia 
đình.

Gia đình Tào Ngu và Phương Thụy
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống rất hạnh 

phúc nhưng thời gian tốt đẹp ấy không kéo dài 
được bao lâu. Hai người dần nảy sinh mâu thuẫn từ 
cuộc sống bởi xuất phát điểm của cả hai khác xa 
nhau. Đúng lúc này, Phương Thụy xuất hiện.

Phương Thụy cũng xuất thân từ gia đình 
danh giá. Bà lớn lên xinh đẹp lại rất thông minh nên 
nhiều người cầu hôn. Tuy nhiên, vì xuất thân cao 
quý nên mắt nhìn người của Phương Thụy cũng 
khá khắt khe. Bà muốn tìm một người đặc biệt và 
có tài năng. 

Năm 1940, Phương Thụy về Tứ Xuyên 
sinh sống cùng chị gái. Khi ấy, đối diện với chỗ ở 
của chị gái bà chính là nơi Tào Ngu sinh sống.

Phương Thụy cũng biết danh tiếng của Tào 
Ngu sau khi nhiều tác phẩm của ông nổi danh khắp 
cả nước. Bà muốn được gặp mặt ông một lần. Khi 
ấy, chị gái của Phương Thụy đã giúp đỡ để cô em 
mình được diện kiến nhà biên kịch nổi tiếng.

Lúc ấy, Tào Ngu là một người đàn ông hơn 
30 tuổi, kết hôn đã 5 năm. Ban đầu, Phương Thụy 
chỉ ngưỡng mộ tài năng của Tào Ngu và đến nhà 
thăm với danh nghĩa thầy hướng dẫn tiếng Anh.

Tào Ngu cũng chỉ coi Phương Thụy như 
em gái, coi như đàn em mà thôi. Tuy nhiên, dần dần 
cả hai nảy sinh tình cảm vượt qua ranh giới bạn bè.

Đối với Tào Ngu, lúc đó Phương Thụy xinh 
đẹp, mảnh mai, tính tình dịu dàng khác hẳn với 
người vợ tiểu thư Trịnh Tú.

Tào Ngu vướng vào mâu thuẫn, rối ren 
chưa từng có. Một mặt là người vợ xuất thân cao 
quý, mặt khác là người tình xinh đẹp, dịu dàng. Từ 
khi quen Phương Thụy, Tào Ngu tin rằng đây chính 
là người vợ hoàn hảo của mình.

Phương Thụy cũng mang đến nhiều cảm 
hứng nhiệt huyết và sáng tạo cho Tào Ngu - điều 
mà Trịnh Tú không mang lại được.

Phương Thụy cũng rất yêu Tào Ngu. Dù 
biết ông đã có gia đình nhưng bà vẫn lao theo tiếng 
gọi của tình yêu.

Để có thể cưới Phương Thụy, Tào Ngu 
quyết định ly hôn với Trịnh Tú. Khi ấy, người tình 

của ông đã mang thai.
Trịnh Tú là người yêu Tào Ngu sâu sắc, bà 

cũng có cá tính mạnh nên nhất quyết không chịu ly 
hôn. Ban đầu, bà đã cãi lời toàn bộ gia đình để được 
kết hôn mà bây giờ ông ly hôn vì một mối quan hệ 
đáng khinh bỉ. Bởi thế, Trịnh Tú kiên quyết không 
ký.

"Tiểu tam" lên làm chính thất nhưng cái 
kết sau 24 năm

Tình cảm của Tào Ngu và Phương Thụy 
ngày càng sâu đậm. Hai bên bắt đầu công khai thân 
mật. Phương Thụy cũng mù quáng trong mối quan 
hệ này và bị gọi là "Ả tình nhân xen vào hôn nhân 
của người khác", "dụ dỗ đàn ông đã có gia đình"...

Phương Thụy và Tào Ngu đã trở thành một 
cặp đôi ngoại tình suốt 10 năm. Đến lúc Trịnh Tú 
không thể chịu đựng nổi nữa, bà quyết tâm ký đơn. 
Lúc đặt bút xuống, người phụ nữ này khóc nức nở: 
"Vì tình yêu em đã lấy anh cũng vì tình yêu em sẵn 
sàng ly hôn".

Năm 1950, Phương Thụy và Tào Ngu 
chính thức đăng ký kết hôn. Họ đã chung sống với 
nhau suốt 24 năm cho đến khi một biến cố xảy đến.

Năm 1974, Tào Ngu phải đi xa, Phương 
Thụy bị mắc chứng khó ngủ. Bà chỉ có thể ngủ khi 
uống thuốc ngủ. Trong một lần uống quá liều, bà đã 
chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại được 
nữa. Phương Thụy mất trong sự cô độc chỉ vì một 
tai nạn không ai ngờ như thế và cũng bởi khi ấy Tào 
Ngu không ở bên cạnh bà.

Hai năm sau ngày Phương Thụy mất, Trịnh 
Tú vẫn muốn tái hợp với Tào Ngu nhưng ông 
không đồng ý. Sau đó 2 năm, ông kết hôn lần nữa 
khi đã 79 tuổi.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến 
Phương Thụy, người ta vẫn chỉ trích việc làm tình 
nhân 10 năm, phá vỡ hạnh phúc gia đình người 
khác của bà. Mới đây, con gái bà đã xuất bản cuốn 
sách về chuyện tình yêu của cha mẹ. 

Tuy nhiên, độc giả tỏ ra bức xúc và cho 
rằng câu chuyện của một người phá vỡ hôn nhân và 
người đàn ông ngoại tình thì không nên được ca 
ngợi đến thế. Cho dù sau này Phương Thụy chính 
thức làm vợ của Tào Ngu nhưng mối quan hệ đó 
vẫn có khởi đầu đầy sai trái và chẳng thể nào khiến 
người ta cảm thông nổi! ■

* Kinh nghiệm đau thương 
Một ca sĩ trẻ đến biểu diễn ở một thị trấn 

nhỏ nọ. Viên quản lý động viên anh ta. 
- Khán giả ở đây nhìn vậy chứ kỳ thực họ 

rất giàu đấy, vùng này chuyên trồng cà chua mà.
- Nếu vậy tôi sẽ không hát nữa đâu! - Chàng 

ca sĩ nói - Tôi sẽ về London, cà chua ở đó đắt hơn 
nên sẽ không ai ném vào tôi dù tôi có hát dở đi 
chăng nữa...

Vui Cöôøi
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Nấm mối và những món ăn 
ngon tuyệt vời đừng nên bỏ lỡ

Nấm là loại nguyên liệu ược nhiều đ
người Việt yêu thích, trong ó đ
đ được ưa chuộng nhất phải kể ến 

nấm mối. Loại nấm này còn được mệnh danh là đặc 
sản của ẩm thực Việt bởi nó có thể chế biến ra rất 
nhiều món ăn hấp dẫn khiến bất cứ ai từng thử qua 
cũng phải mê mẩn.

Một món ăn hấp dẫn từ nấm mối chính là 
món cháo nấm mối

Cứ vào khoảng tháng 5 âm lịch, cả vùng 
Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long lại nô 
nức bước vào mùa nấm mối. Người dân ở những 
khu vực này xem nấm mối là “nấm vua” và khẳng 
định rằng, chẳng có bất cứ loại nấm nào sánh được 
với hương vị của thứ đặc sản “trời cho” này.

Nấm mối, đặc sản trời ban cho ẩm thực 
Việt Nam

Nấm mối ược tìm thấy nhiều nhất ở các đ
tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh 
Long, Bình Phước, ồng Nai, Gia Lai, ắk Lắk... Đ Đ
Loại nấm ặc biệt này là món quà mà thiên nhiên đ
hào phóng ban tặng cho con người. 

Không giống như các loại phổ biến như 
nấm rơm, nấm mèo… có thể trồng quanh n m bằng ă
men nhân tạo, loại nấm mối này chỉ có một mùa 
duy nhất trong n m và hoàn toàn phụ thuộc vào ă
thiên nhiên chứ không có sự can thiệp nào khác.

Mỗi n m, nấm mối chỉ rộ vào khoảng 2 - 3 ă
tháng mùa mưa, khoảng từ tháng 6 ến tháng 8. đ
Nấm thường mọc lên từ những ổ mối ất rất to, có đ
hình dáng giống các hốc đất ở những vườn dừa có 
nhiều tàu dừa mục, hoặc dưới lớp đất bùn bồi lên 
bờ vừa khô.

Nấm mọc lúp xúp như một ội binh, nhỏ thì đ
như ngón tay út, lớn thì bằng ngón cái, có khi nấm 
mọc kéo dài cả vài mét, có khi gom lại như cái nia 
tròn. Tai nấm thường có màu nâu sậm, nhưng cũng 
có loại trắng tinh còn gọi là nấm nếp, chỉ khác màu 
thôi chứ chúng ều ngon cả.đ

Tuy nhiên, nấm mối cũng là loài khá “ ỏng đ
đảnh”, nên có khi chỉ cần trái gió trở trời hoặc gặp 
một cơn mưa bất chợt là cũng nhất quyết không 
chịu nhô lên. ợi ến lúc thời tiết, ộ ẩm thích Đ đ đ
nghi, chúng mới ua nhau xuất hiện.đ

Nấm mối hiếm có nên giá thành rất cao, giá 
nấm tươi dao ộng trên thị trường khoảng 800.000 đ
- 900.000 ồng/kg lúc vào mùa. Thế nhưng cũng ít đ
gia ình nào đ đem bán mà thường để dành lại 
thưởng thức, chỉ những ai chịu khó đi tìm thì mới 
có nhiều để bán. 

Một iều ặc biệt nữa là loại nấm này phải đ đ
nhổ bằng tay hoặc dùng cây ể ào chứ tuyệt ối đ đ đ
không dùng dao vì khi có mùi kim loại mối sẽ bỏ đi 
và nấm sẽ không mọc lại nữa. Bên cạnh đó, nấm 
mối rất dễ tàn và dễ dập nên đa phần chúng được 
nhổ vào buổi sáng sớm khi nấm chưa nở.

Trong quá trình ìm nấm, có người mũi đi t
thính thì chỉ cần ngửi cũng biết nấm mọc ở đâu, 
thậm chí nắm được số lượng nhiều hay ít. Nhưng 
nếu không có duyên hoặc mới đi bắt, có trường hợp 
tìm mãi cũng không gặp vì nấm thường mọc dưới 
lớp phân ất xốp, bên trên có nhiều lá khô bao phủ.đ

Nấm mối khi hái về chỉ cần ngâm nước 
muối và rửa sạch nhẹ nhàng, tránh ể nấm vỡ hay đ
bị nát, mất chất ngọt, rồi em i chế biến dù là nấu đ đ
canh, nấu cháo, xào, kho hay nướng, nấm mối ều đ
hấp dẫn thơm ngon không thể nào chê ược.đ

Những món ăn hấp dẫn từ nấm mối
Nấm mối có vị ngọt và dai, nên ược chế đ

biến thành nhiều món n ngon và mang hương vị ă
đ đ đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Trong số ó, ược 
yêu thích nhất phải kể ến những món n ngon từ đ ă
nấm mối này:

Bánh xèo nấm mối
Vào những ngày Tết oan Ngọ (mùng 5 Đ

tháng 5 âm lịch) thì món bánh xèo nấm mối luôn là 
món ăn nhất định không thể bỏ lỡ. Muốn tạo nên 
một chiếc bánh xèo nấm mối ngon thì khâu pha chế 
rất quan trọng, phải biết pha hỗn hợp bột vừa độ, 
hài hòa với các thành phần khác như nước cốt dừa, 
đ đường, muối, hành, nghệ và ặc biệt là nấm mối. 

Khi chiên chín, bánh sẽ tỏa mùi thơm và 
chiếc bánh có màu vàng bắt mắt. Nhưng món n ă
này muốn tròn vị thì phải ăn kèm với rau sống tươi 
ngon cùng chén nước mắm ớt bằm cay tê đầu lưỡi. 
Đảm bảo các tín đồ ẩm thực sẽ chết mê chết mệt 
món ăn này.

Cháo nấm mối
Một món n hấp dẫn từ nấm mối nữa chính ă

là món cháo nấm mối. Bạn có thể nấu cháo nấm kết 
hợp với các nguyên liệu khác như thịt heo, thịt bò, 
cá, hay phổ biến hơn cả là thịt gà. Cách chế biến 
món n này cũng khá ơn giản nên bạn hoàn toàn ă đ
có thể tự chế biến ở nhà.

Chỉ cần một ít nấm mối, thịt gà cùng với 
chút hành ngò, tiêu ớt là ã tạo nên một tô cháo đ
tuyệt vời, cực kỳ lý tưởng thưởng thức trong thời 
tiết ẩm ương của những ngày ầu mùa mưa. Vị đ
ngọt thanh của nấm mối kết hợp thịt gà thật khó 
lòng mà cưỡng lại ược.đ

Nấm mối xào
Nấm mối xào là món n thanh ạm ược ưa ă đ đ

dùng trong những bữa cơm của người Việt. Bạn có 
thể xào nấm mối cùng với các nguyên liệu khác cho 
món n thêm phần hấp dẫn. Và ặc biệt, món n ă đ ă
này sẽ còn ngon hơn nếu như có chén mắm kho 

quẹt ể chấm và n cùng với cơm trắng. đ ă
Bên cạnh ó, món nấm mối xào này luôn là đ

món ăn thượng hạng. Nấm chỉ cần đem xào với 
một ít dầu ăn chứ không cần phải thêm thịt, cá hay 
nêm nếm nhiều gia vị để có thể giữ nguyên vị ngọt 
và mùi thơm của nấm.

Nấm mối kho tộ
Thêm một món n hấp dẫn từ nấm mối là ă

món nấm kho tộ. Nấm mối kho rất ơn giản chỉ cần đ
gọt bỏ vết bẩn hay ất và rửa sạch nấm ể ráo nước. đ đ

Sau ó bỏ nấm vào nồi và kho, thêm gia vị đ
đ ăể hợp khẩu phần n, cho thêm một ít nước vào nấu 
cùng cho nấm chín và nước cạn dần cho tiếp ít tiêu 
và tắt bếp. Món này n cùng với chén cơm nóng thì ă
quả không còn gì bằng. 

Nấm mối nướng giấy bạc
Đây cũng là một món ăn được nhiều người 

yêu thích v được giữ ì vị ngọt thanh của nấm mối 
trọn vẹn trong lớp giấy bạc. Món ăn này có cách 
chế biến cầu kỳ hơn những món ăn khác. 

Sau khi ã chuẩn bị đ đầy đủ nguyên liệu, 
người ta phải cho tất cả vào chảo xào chín, rồi sau 
đó mới cho hỗn hợp này vào lớp giấy bạc cuộn lại 
và để vào l độ 200 độ C trong vò ở nhiệt òng 20 
phút. Kế  cần lấy ra, cho ngò cùng chút đến bạn chỉ
tiêu xanh lên trên và thưởng thức thành quả của 
mình.

Dù cho ngày nay có rất nhiều loại nấm 
thơm ngon khác nhau, nhưng có lẽ không có loại 
nào có thể thay thế ược nấm mối. đ

Những món n từ nấm mối giản dị, mang ă
đ  đồng quê thế nhưng nếu được một ậm nét dân dã
lần thưởng thức chắc chắn bạn sẽ không thể nào 
quên được hương vị ấy. ■

Đặc sản miền Trung: 5 món 
từ mắm nêm khiến tín đồ ẩm 
thực phát cuồng

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng 
ẩm thực miền Trung không thiếu 
những món ngon mang nhiều 

nét riêng độc đáo, đặc biệt phải kể là hương vị từ 
mắm nêm. Bún mắm, bánh xèo chấm mắm nêm... 
đều là những món ăn gắn liền với mắm nêm hấp 
dẫn không thể nhầm lẫn của người dân nơi đây.

Bún mắm nêm
Đây là món ăn khá quen thuộc với người 

dân miền Trung đặc biệt là các tín đồ ẩm thực Đà 
Nẵng. Bún mắm của Đà Nẵng mang hương vị đậm 
đà bởi sự kết hợp bởi nhiều nguyên liệu. 

Mỗi tô bún mắm sẽ có phần rau sống được 
thái nhỏ và xếp theo lớp ở dưới, tiếp đến sẽ là bún, 
rồi thịt heo. Trên cùng là một ít mít non luộc chín, 
rau răm thái mỏng rắc ở trên cùng chút đậu phộng 
rang thơm lừng. Riêng phần mắm nêm sẽ được 
rưới lên sau cùng. 

Người dùng chỉ cần trộn đều tất cả các phần 
trong tô và có thể cho thêm một ít tương ớt hoặc ớt 
trái tươi để được thưởng thức một tô bún đậm đà và 
đúng vị hơn. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt 
của bún, thịt, vị thanh của dứa, vị thơm của rau 

sống, vị chua của chanh và chút cay nồng 
của ớt, tỏi… Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên một 
hương vị đặc trưng khó tả.

Hiện nay món ăn từ mắm nêm miền Trung 
này đã được biến tấu rất nhiều, không chỉ có mặt ở 
Đà Nẵng mà bạn có thể tìm thấy món đặc sản này ở 
bất cứ đâu của miền Trung. 

Thêm nữa, món ăn ấy giờ đây không đơn 
thuần là bún mắm thịt heo luộc nữa mà đã có thêm 
thịt heo quay, chả bò, chả heo hay nem chua đem 
đến những hương vị đa dạng để thực khách có thể 
thoải mái lựa chọn.

Bánh tráng cuốn thịt heo
Các món cuốn từ bánh tráng luôn là một 

trong những nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, 
thu hút sự quan tâm của du khách gần xa. Và khi 
nhắc đến món ăn gắn với mắm nêm miền Trung thì 
không thể không nhắc đến bánh tráng cuốn thịt 
heo. 

Từ một món ăn quen thuộc trong bàn ăn 
của nhiều gia đình, bánh tráng cuốn thịt heo đã trở 
thành một trong những món đặc sản miền Trung 
được yêu thích nhất. Một phần bánh tráng cuốn thịt 
heo cho một người ăn thường gồm 1 dĩa thịt heo, 
mì lá, bánh tráng cuốn và các loại rau sống ăn kèm. 

Thịt heo ngon, giòn, được cuốn trong bánh 
tráng kèm rau sống, chuối xanh, dứa... rồi chấm 
vào bát mắm nêm người ăn sẽ cảm nhận rõ vị ngọt 
thơm của thịt hòa trong vị hăng, thơm nồng của các 
loại rau, vị cay của ớt và chút đậm đà của mắm 
nêm. Tất cả tạo nên vị ngon khó cưỡng với bất kỳ ai 
đã từng thưởng thức bánh tráng cuốn thịt heo.

Tất cả tạo nên vị ngon khó cưỡng với bất kỳ 
ai đã từng thưởng thức món ăn gắn với mắm nêm 
miền Trung này

Bánh đập
Bánh đập là món ăn dân dã không còn xa lạ 

gì với bà con ở Hội An. Món bánh này là sự kết hợp 
hài hòa giữa bánh ướt mềm mịn, bánh tráng nướng 
giòn tan, chấm mắm nêm đậm đà. Vị giòn giòn của 
bánh quyện lẫn mùi thơm nồng ngon ngọt của bát 
nước chấm, sẽ khiến bạn ăn mãi không dừng lại 
được.

Ngoài ra, người dân ở đây thường phục vụ 
bánh đập chung với món hến xào, được chế biến từ 

hến, đậu phộng rang, hành phi, hành tây, rau răm, 
ớt... để khiến món ăn thêm phần hấp dẫn. Du lịch 
Hội An mà bạn bỏ qua bánh đập thì thật là một thiếu 
sót rất lớn.

Bánh xèo vỏ chấm mắm nêm
Bánh xèo là món ăn đã quá nổi tiếng của ẩm 

thực Việt Nam. Dù là bánh xèo miền Tây hay miền 
Trung đều được các tín đồ ưa chuộng bởi rất nhiều 
phiên bản tạo nên từ đủ loại nhân như thịt, hải sản, 
tôm, mực… khiến ai nấy đều thích thú.

Nhưng bên cạnh những miếng bánh đầy ắp 
nhân ấy, thì có một loại bánh xèo vỏ chỉ có vỏn vẹn 
lớp vỏ bột bên ngoài, chẳng có một lát thịt, cọng giá 
hay rau củ gì bên trong. Nhìn đơn giản nhưng nó lại 
là đặc sản mà ai du lịch Bình Định cũng phải thử 
cho bằng được. 

Món bánh xèo vỏ Bình Định chỉ gồm một 
lớp vỏ bột trắng, tròn nhỏ và ướm đều lớp dầu bóng 
bên ngoài nhưng khi được kết hợp với chén mắm 
đục cay cay, đậm đà lại tạo nên món ăn gắn với 
mắm nêm miền Trung cực hấp dẫn. Nhưng bạn nên 
ăn bánh khi còn nóng, như vậy mới cảm nhận được 
hương vị trọn vẹn nhất của bánh. 

Ngoài bánh xèo vỏ, thì những loại bánh xèo 
nhân khác cũng có thể chấm cùng với mắm nêm 
đều đem đến hương vị khác lạ nhưng cũng rất ngon 
miệng. Đảm bảo là các tín đồ ẩm thực sẽ rất hài 
lòng.

Bắp nướng mắm nêm
Bắp nướng mỡ hành là món ăn quá quen 

thuộc, vậy bạn đã bao giờ nghe đến món bắp nướng 
mắm nêm chưa? Đây được xem là một món ăn đặc 
sản đường phố của ẩm thực Phú Yên mà bạn nhất 
định phải thử khi du lịch đến đây. 

Món ăn gắn với mắm nêm miền Trung này 
có hương vị lạ miệng và phải ăn ngay khi nóng thì 
mới cảm nhận trọn vẹn được hương vị đan xen hài 
hòa giữa mùi thơm của bắp nếp nướng, quyện với 
mùi thơm của hẹ, không quá ngậy béo cùng với cái 
mằn mặn, nồng nàn của mắm nêm lan tỏa khắp 
khoang miệng. Và có lẽ hương vị thơm ngon ấy 
khiến bạn ăn vài chiếc mới cảm thấy hài lòng.

Chỉ với những món ăn đơn giản kết hợp với 
chén mắm nêm đậm đà chắc hẳn cũng đủ để bạn 
hiểu được phần nào sự đa dạng và phong phú của 
ẩm thực Việt cũng như ẩm thực miền Trung. Vậy 
nên nếu như có cơ hội bạn đừng quên thưởng thức 
những món ăn độc đáo này. ■ 

Bình Định: Thứ gỏi cá 
được ví như "sushi" phiên bản 
Việt, tươi rói, giòn tan, nồng nàn 
vị biển

Gỏi cá mai là một trong những món 
ăn hấp dẫn nhất Quy Nhơn, được 
ví như đặc sản sushi phiên bản 

Việt. Thịt cá mai sau khi được rút xương trong suốt, 
tươi rói, giòn tan, nồng nàn hương vị biển.

Đến Quy Nhơn, du khách không chỉ bị lạc 
lối bởi cảnh đẹp hút hồn mà còn bị hấp dẫn bởi 
những món ăn địa phương đặc sắc, thơm ngon và 

bổ dưỡng, trong đó, món gỏi cá mai được đánh giá 
về độ "độc lạ".

Khi ăn vắt xíu chanh, rồi bỏ vào miếng 
bánh tráng đã được nhúng, gắp thêm rau sống bao 
gồm các loại rau như: chuối chát, thì là, rau thơm, 
xà lách, và mấy sợi xoài chua chua ngọt ngọt... 
Nước chấm không thể nào chê, xì dầu pha sả ớt tỏi 
cay cay và tương đậu xay nhuyễn thơm phức.

Quy Nhơn là nơi có khung cảnh thiên nhiên 
hòa quyện giữa rừng núi hùng vĩ và biển cả bao la, 
tạo ra sự đan xen giữa các hệ sinh thái đa dạng, 
cung cấp sản vật vùng miền vô cùng phong phú, 
hấp dẫn rất nhiều du khách trong và ngoài nước ghé 
thăm.

Ẩm thực Quy Nhơn mang tính chất đặc 
trưng của vùng miền, thể hiện qua hương vị riêng 
biệt với những món ăn cay, mặn và ít dầu mỡ. Gỏi 
cá mai trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết bởi sự vị lạ 
đặc trưng, khó ở nơi nào có được.

Gỏi cá mai là một trong những món cá 
thông dụng và nổi tiếng của vùng này. Cá mai có 
hình dạng tương tự cá cơm, nhưng có vảy và mỏng 
hơn. Thịt cá mai có vị ngọt, giòn, không tanh nên 
rất thích hợp làm gỏi. Tùy theo kích cỡ cá mà người 
làm rút xương.

Nếu cá lớn bằng hai ngón tay thì phải rút 
hết xương, nếu nhỏ hơn thì chỉ cần rút nửa xương 
phía bụng, để lại chút xương đuôi nhấm nháp.

Cá phải thật tươi, từng thớ thịt còn óng ánh 
màu biển thì mới đạt “chuẩn” đầu tiên để có món 
gỏi ngon. Cái khéo nhất của người làm cá mai được 
trổ ra ở công đoạn rút xương cá.

Con cá chỉ lớn hơn đầu đũa chút đỉnh phải 
được bóc tách bằng tay thế nào để khi ăn không có 
cảm giác bị dập và nát. Sau khi bỏ đầu, ruột, đánh 
vảy, rút xương, cá được ngâm vào thau nước đá 
lạnh pha muối hột để thớ thịt thêm săn chắc và đậm 
đà.

Phần chuẩn bị gia vị, nước chấm, rau ăn 
kèm cũng khá tỉ mỉ. Thông thường, gỏi cá mai có 2 
chén nước chấm là xì dầu pha sả ớt và tương. Khó 
nhất là cách chế biến nước tương với đậu phộng 
rang xay nhuyễn đun liu riu lửa với cà chua, ớt trái 
lớn, gia vị.

Độ ngon của nước tương ăn gỏi cá mai phải 
gói gọn trong hai chữ – vừa đủ. Vừa đủ vị béo của 
đậu phộng, vừa đủ độ chua chua của cà chua, cay 
cay của ớt, hay vị ngọt của đường, mặn của mắm 
muối. Ớt, tỏi, sả, riềng được xay mịn, trộn đều 
thấm ướp vào từng con cá tỏa ra mùi thơm ngát.

Món gỏi cá mai sẽ chông chênh nếu thiếu 
đĩa rau màu sắc với bông chuối chát, chuối chát 
non, khế chua, xoài sống, cà chua xanh, rau thơm, 
dưa leo, đọt lộc vừng, lá giang đất…

Thưởng thức bằng cách lấy bánh tráng 
sống, chín, gắp đũa rau, miếng cá đã trộn chanh, 
gia vị… cuốn lại chấm xì dầu hoặc tương đã pha 
chế. Đây có lẽ là món gỏi sẽ khiến thực khách ấn 
tượng và khó quên nếu đã hơn một lần được thưởng 
thức khi đến với Quy Nhơn. ■ 
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Nấm mối và những món ăn 
ngon tuyệt vời đừng nên bỏ lỡ

Nấm là loại nguyên liệu ược nhiều đ
người Việt yêu thích, trong ó đ
đ được ưa chuộng nhất phải kể ến 

nấm mối. Loại nấm này còn được mệnh danh là đặc 
sản của ẩm thực Việt bởi nó có thể chế biến ra rất 
nhiều món ăn hấp dẫn khiến bất cứ ai từng thử qua 
cũng phải mê mẩn.

Một món ăn hấp dẫn từ nấm mối chính là 
món cháo nấm mối

Cứ vào khoảng tháng 5 âm lịch, cả vùng 
Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long lại nô 
nức bước vào mùa nấm mối. Người dân ở những 
khu vực này xem nấm mối là “nấm vua” và khẳng 
định rằng, chẳng có bất cứ loại nấm nào sánh được 
với hương vị của thứ đặc sản “trời cho” này.

Nấm mối, đặc sản trời ban cho ẩm thực 
Việt Nam

Nấm mối ược tìm thấy nhiều nhất ở các đ
tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh 
Long, Bình Phước, ồng Nai, Gia Lai, ắk Lắk... Đ Đ
Loại nấm ặc biệt này là món quà mà thiên nhiên đ
hào phóng ban tặng cho con người. 

Không giống như các loại phổ biến như 
nấm rơm, nấm mèo… có thể trồng quanh n m bằng ă
men nhân tạo, loại nấm mối này chỉ có một mùa 
duy nhất trong n m và hoàn toàn phụ thuộc vào ă
thiên nhiên chứ không có sự can thiệp nào khác.

Mỗi n m, nấm mối chỉ rộ vào khoảng 2 - 3 ă
tháng mùa mưa, khoảng từ tháng 6 ến tháng 8. đ
Nấm thường mọc lên từ những ổ mối ất rất to, có đ
hình dáng giống các hốc đất ở những vườn dừa có 
nhiều tàu dừa mục, hoặc dưới lớp đất bùn bồi lên 
bờ vừa khô.

Nấm mọc lúp xúp như một ội binh, nhỏ thì đ
như ngón tay út, lớn thì bằng ngón cái, có khi nấm 
mọc kéo dài cả vài mét, có khi gom lại như cái nia 
tròn. Tai nấm thường có màu nâu sậm, nhưng cũng 
có loại trắng tinh còn gọi là nấm nếp, chỉ khác màu 
thôi chứ chúng ều ngon cả.đ

Tuy nhiên, nấm mối cũng là loài khá “ ỏng đ
đảnh”, nên có khi chỉ cần trái gió trở trời hoặc gặp 
một cơn mưa bất chợt là cũng nhất quyết không 
chịu nhô lên. ợi ến lúc thời tiết, ộ ẩm thích Đ đ đ
nghi, chúng mới ua nhau xuất hiện.đ

Nấm mối hiếm có nên giá thành rất cao, giá 
nấm tươi dao ộng trên thị trường khoảng 800.000 đ
- 900.000 ồng/kg lúc vào mùa. Thế nhưng cũng ít đ
gia ình nào đ đem bán mà thường để dành lại 
thưởng thức, chỉ những ai chịu khó đi tìm thì mới 
có nhiều để bán. 

Một iều ặc biệt nữa là loại nấm này phải đ đ
nhổ bằng tay hoặc dùng cây ể ào chứ tuyệt ối đ đ đ
không dùng dao vì khi có mùi kim loại mối sẽ bỏ đi 
và nấm sẽ không mọc lại nữa. Bên cạnh đó, nấm 
mối rất dễ tàn và dễ dập nên đa phần chúng được 
nhổ vào buổi sáng sớm khi nấm chưa nở.

Trong quá trình ìm nấm, có người mũi đi t
thính thì chỉ cần ngửi cũng biết nấm mọc ở đâu, 
thậm chí nắm được số lượng nhiều hay ít. Nhưng 
nếu không có duyên hoặc mới đi bắt, có trường hợp 
tìm mãi cũng không gặp vì nấm thường mọc dưới 
lớp phân ất xốp, bên trên có nhiều lá khô bao phủ.đ

Nấm mối khi hái về chỉ cần ngâm nước 
muối và rửa sạch nhẹ nhàng, tránh ể nấm vỡ hay đ
bị nát, mất chất ngọt, rồi em i chế biến dù là nấu đ đ
canh, nấu cháo, xào, kho hay nướng, nấm mối ều đ
hấp dẫn thơm ngon không thể nào chê ược.đ

Những món ăn hấp dẫn từ nấm mối
Nấm mối có vị ngọt và dai, nên ược chế đ

biến thành nhiều món n ngon và mang hương vị ă
đ đ đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Trong số ó, ược 
yêu thích nhất phải kể ến những món n ngon từ đ ă
nấm mối này:

Bánh xèo nấm mối
Vào những ngày Tết oan Ngọ (mùng 5 Đ

tháng 5 âm lịch) thì món bánh xèo nấm mối luôn là 
món ăn nhất định không thể bỏ lỡ. Muốn tạo nên 
một chiếc bánh xèo nấm mối ngon thì khâu pha chế 
rất quan trọng, phải biết pha hỗn hợp bột vừa độ, 
hài hòa với các thành phần khác như nước cốt dừa, 
đ đường, muối, hành, nghệ và ặc biệt là nấm mối. 

Khi chiên chín, bánh sẽ tỏa mùi thơm và 
chiếc bánh có màu vàng bắt mắt. Nhưng món n ă
này muốn tròn vị thì phải ăn kèm với rau sống tươi 
ngon cùng chén nước mắm ớt bằm cay tê đầu lưỡi. 
Đảm bảo các tín đồ ẩm thực sẽ chết mê chết mệt 
món ăn này.

Cháo nấm mối
Một món n hấp dẫn từ nấm mối nữa chính ă

là món cháo nấm mối. Bạn có thể nấu cháo nấm kết 
hợp với các nguyên liệu khác như thịt heo, thịt bò, 
cá, hay phổ biến hơn cả là thịt gà. Cách chế biến 
món n này cũng khá ơn giản nên bạn hoàn toàn ă đ
có thể tự chế biến ở nhà.

Chỉ cần một ít nấm mối, thịt gà cùng với 
chút hành ngò, tiêu ớt là ã tạo nên một tô cháo đ
tuyệt vời, cực kỳ lý tưởng thưởng thức trong thời 
tiết ẩm ương của những ngày ầu mùa mưa. Vị đ
ngọt thanh của nấm mối kết hợp thịt gà thật khó 
lòng mà cưỡng lại ược.đ

Nấm mối xào
Nấm mối xào là món n thanh ạm ược ưa ă đ đ

dùng trong những bữa cơm của người Việt. Bạn có 
thể xào nấm mối cùng với các nguyên liệu khác cho 
món n thêm phần hấp dẫn. Và ặc biệt, món n ă đ ă
này sẽ còn ngon hơn nếu như có chén mắm kho 

quẹt ể chấm và n cùng với cơm trắng. đ ă
Bên cạnh ó, món nấm mối xào này luôn là đ

món ăn thượng hạng. Nấm chỉ cần đem xào với 
một ít dầu ăn chứ không cần phải thêm thịt, cá hay 
nêm nếm nhiều gia vị để có thể giữ nguyên vị ngọt 
và mùi thơm của nấm.

Nấm mối kho tộ
Thêm một món n hấp dẫn từ nấm mối là ă

món nấm kho tộ. Nấm mối kho rất ơn giản chỉ cần đ
gọt bỏ vết bẩn hay ất và rửa sạch nấm ể ráo nước. đ đ

Sau ó bỏ nấm vào nồi và kho, thêm gia vị đ
đ ăể hợp khẩu phần n, cho thêm một ít nước vào nấu 
cùng cho nấm chín và nước cạn dần cho tiếp ít tiêu 
và tắt bếp. Món này n cùng với chén cơm nóng thì ă
quả không còn gì bằng. 

Nấm mối nướng giấy bạc
Đây cũng là một món ăn được nhiều người 

yêu thích v được giữ ì vị ngọt thanh của nấm mối 
trọn vẹn trong lớp giấy bạc. Món ăn này có cách 
chế biến cầu kỳ hơn những món ăn khác. 

Sau khi ã chuẩn bị đ đầy đủ nguyên liệu, 
người ta phải cho tất cả vào chảo xào chín, rồi sau 
đó mới cho hỗn hợp này vào lớp giấy bạc cuộn lại 
và để vào l độ 200 độ C trong vò ở nhiệt òng 20 
phút. Kế  cần lấy ra, cho ngò cùng chút đến bạn chỉ
tiêu xanh lên trên và thưởng thức thành quả của 
mình.

Dù cho ngày nay có rất nhiều loại nấm 
thơm ngon khác nhau, nhưng có lẽ không có loại 
nào có thể thay thế ược nấm mối. đ

Những món n từ nấm mối giản dị, mang ă
đ  đồng quê thế nhưng nếu được một ậm nét dân dã
lần thưởng thức chắc chắn bạn sẽ không thể nào 
quên được hương vị ấy. ■

Đặc sản miền Trung: 5 món 
từ mắm nêm khiến tín đồ ẩm 
thực phát cuồng

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng 
ẩm thực miền Trung không thiếu 
những món ngon mang nhiều 

nét riêng độc đáo, đặc biệt phải kể là hương vị từ 
mắm nêm. Bún mắm, bánh xèo chấm mắm nêm... 
đều là những món ăn gắn liền với mắm nêm hấp 
dẫn không thể nhầm lẫn của người dân nơi đây.

Bún mắm nêm
Đây là món ăn khá quen thuộc với người 

dân miền Trung đặc biệt là các tín đồ ẩm thực Đà 
Nẵng. Bún mắm của Đà Nẵng mang hương vị đậm 
đà bởi sự kết hợp bởi nhiều nguyên liệu. 

Mỗi tô bún mắm sẽ có phần rau sống được 
thái nhỏ và xếp theo lớp ở dưới, tiếp đến sẽ là bún, 
rồi thịt heo. Trên cùng là một ít mít non luộc chín, 
rau răm thái mỏng rắc ở trên cùng chút đậu phộng 
rang thơm lừng. Riêng phần mắm nêm sẽ được 
rưới lên sau cùng. 

Người dùng chỉ cần trộn đều tất cả các phần 
trong tô và có thể cho thêm một ít tương ớt hoặc ớt 
trái tươi để được thưởng thức một tô bún đậm đà và 
đúng vị hơn. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt 
của bún, thịt, vị thanh của dứa, vị thơm của rau 

sống, vị chua của chanh và chút cay nồng 
của ớt, tỏi… Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên một 
hương vị đặc trưng khó tả.

Hiện nay món ăn từ mắm nêm miền Trung 
này đã được biến tấu rất nhiều, không chỉ có mặt ở 
Đà Nẵng mà bạn có thể tìm thấy món đặc sản này ở 
bất cứ đâu của miền Trung. 

Thêm nữa, món ăn ấy giờ đây không đơn 
thuần là bún mắm thịt heo luộc nữa mà đã có thêm 
thịt heo quay, chả bò, chả heo hay nem chua đem 
đến những hương vị đa dạng để thực khách có thể 
thoải mái lựa chọn.

Bánh tráng cuốn thịt heo
Các món cuốn từ bánh tráng luôn là một 

trong những nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, 
thu hút sự quan tâm của du khách gần xa. Và khi 
nhắc đến món ăn gắn với mắm nêm miền Trung thì 
không thể không nhắc đến bánh tráng cuốn thịt 
heo. 

Từ một món ăn quen thuộc trong bàn ăn 
của nhiều gia đình, bánh tráng cuốn thịt heo đã trở 
thành một trong những món đặc sản miền Trung 
được yêu thích nhất. Một phần bánh tráng cuốn thịt 
heo cho một người ăn thường gồm 1 dĩa thịt heo, 
mì lá, bánh tráng cuốn và các loại rau sống ăn kèm. 

Thịt heo ngon, giòn, được cuốn trong bánh 
tráng kèm rau sống, chuối xanh, dứa... rồi chấm 
vào bát mắm nêm người ăn sẽ cảm nhận rõ vị ngọt 
thơm của thịt hòa trong vị hăng, thơm nồng của các 
loại rau, vị cay của ớt và chút đậm đà của mắm 
nêm. Tất cả tạo nên vị ngon khó cưỡng với bất kỳ ai 
đã từng thưởng thức bánh tráng cuốn thịt heo.

Tất cả tạo nên vị ngon khó cưỡng với bất kỳ 
ai đã từng thưởng thức món ăn gắn với mắm nêm 
miền Trung này

Bánh đập
Bánh đập là món ăn dân dã không còn xa lạ 

gì với bà con ở Hội An. Món bánh này là sự kết hợp 
hài hòa giữa bánh ướt mềm mịn, bánh tráng nướng 
giòn tan, chấm mắm nêm đậm đà. Vị giòn giòn của 
bánh quyện lẫn mùi thơm nồng ngon ngọt của bát 
nước chấm, sẽ khiến bạn ăn mãi không dừng lại 
được.

Ngoài ra, người dân ở đây thường phục vụ 
bánh đập chung với món hến xào, được chế biến từ 

hến, đậu phộng rang, hành phi, hành tây, rau răm, 
ớt... để khiến món ăn thêm phần hấp dẫn. Du lịch 
Hội An mà bạn bỏ qua bánh đập thì thật là một thiếu 
sót rất lớn.

Bánh xèo vỏ chấm mắm nêm
Bánh xèo là món ăn đã quá nổi tiếng của ẩm 

thực Việt Nam. Dù là bánh xèo miền Tây hay miền 
Trung đều được các tín đồ ưa chuộng bởi rất nhiều 
phiên bản tạo nên từ đủ loại nhân như thịt, hải sản, 
tôm, mực… khiến ai nấy đều thích thú.

Nhưng bên cạnh những miếng bánh đầy ắp 
nhân ấy, thì có một loại bánh xèo vỏ chỉ có vỏn vẹn 
lớp vỏ bột bên ngoài, chẳng có một lát thịt, cọng giá 
hay rau củ gì bên trong. Nhìn đơn giản nhưng nó lại 
là đặc sản mà ai du lịch Bình Định cũng phải thử 
cho bằng được. 

Món bánh xèo vỏ Bình Định chỉ gồm một 
lớp vỏ bột trắng, tròn nhỏ và ướm đều lớp dầu bóng 
bên ngoài nhưng khi được kết hợp với chén mắm 
đục cay cay, đậm đà lại tạo nên món ăn gắn với 
mắm nêm miền Trung cực hấp dẫn. Nhưng bạn nên 
ăn bánh khi còn nóng, như vậy mới cảm nhận được 
hương vị trọn vẹn nhất của bánh. 

Ngoài bánh xèo vỏ, thì những loại bánh xèo 
nhân khác cũng có thể chấm cùng với mắm nêm 
đều đem đến hương vị khác lạ nhưng cũng rất ngon 
miệng. Đảm bảo là các tín đồ ẩm thực sẽ rất hài 
lòng.

Bắp nướng mắm nêm
Bắp nướng mỡ hành là món ăn quá quen 

thuộc, vậy bạn đã bao giờ nghe đến món bắp nướng 
mắm nêm chưa? Đây được xem là một món ăn đặc 
sản đường phố của ẩm thực Phú Yên mà bạn nhất 
định phải thử khi du lịch đến đây. 

Món ăn gắn với mắm nêm miền Trung này 
có hương vị lạ miệng và phải ăn ngay khi nóng thì 
mới cảm nhận trọn vẹn được hương vị đan xen hài 
hòa giữa mùi thơm của bắp nếp nướng, quyện với 
mùi thơm của hẹ, không quá ngậy béo cùng với cái 
mằn mặn, nồng nàn của mắm nêm lan tỏa khắp 
khoang miệng. Và có lẽ hương vị thơm ngon ấy 
khiến bạn ăn vài chiếc mới cảm thấy hài lòng.

Chỉ với những món ăn đơn giản kết hợp với 
chén mắm nêm đậm đà chắc hẳn cũng đủ để bạn 
hiểu được phần nào sự đa dạng và phong phú của 
ẩm thực Việt cũng như ẩm thực miền Trung. Vậy 
nên nếu như có cơ hội bạn đừng quên thưởng thức 
những món ăn độc đáo này. ■ 

Bình Định: Thứ gỏi cá 
được ví như "sushi" phiên bản 
Việt, tươi rói, giòn tan, nồng nàn 
vị biển

Gỏi cá mai là một trong những món 
ăn hấp dẫn nhất Quy Nhơn, được 
ví như đặc sản sushi phiên bản 

Việt. Thịt cá mai sau khi được rút xương trong suốt, 
tươi rói, giòn tan, nồng nàn hương vị biển.

Đến Quy Nhơn, du khách không chỉ bị lạc 
lối bởi cảnh đẹp hút hồn mà còn bị hấp dẫn bởi 
những món ăn địa phương đặc sắc, thơm ngon và 

bổ dưỡng, trong đó, món gỏi cá mai được đánh giá 
về độ "độc lạ".

Khi ăn vắt xíu chanh, rồi bỏ vào miếng 
bánh tráng đã được nhúng, gắp thêm rau sống bao 
gồm các loại rau như: chuối chát, thì là, rau thơm, 
xà lách, và mấy sợi xoài chua chua ngọt ngọt... 
Nước chấm không thể nào chê, xì dầu pha sả ớt tỏi 
cay cay và tương đậu xay nhuyễn thơm phức.

Quy Nhơn là nơi có khung cảnh thiên nhiên 
hòa quyện giữa rừng núi hùng vĩ và biển cả bao la, 
tạo ra sự đan xen giữa các hệ sinh thái đa dạng, 
cung cấp sản vật vùng miền vô cùng phong phú, 
hấp dẫn rất nhiều du khách trong và ngoài nước ghé 
thăm.

Ẩm thực Quy Nhơn mang tính chất đặc 
trưng của vùng miền, thể hiện qua hương vị riêng 
biệt với những món ăn cay, mặn và ít dầu mỡ. Gỏi 
cá mai trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết bởi sự vị lạ 
đặc trưng, khó ở nơi nào có được.

Gỏi cá mai là một trong những món cá 
thông dụng và nổi tiếng của vùng này. Cá mai có 
hình dạng tương tự cá cơm, nhưng có vảy và mỏng 
hơn. Thịt cá mai có vị ngọt, giòn, không tanh nên 
rất thích hợp làm gỏi. Tùy theo kích cỡ cá mà người 
làm rút xương.

Nếu cá lớn bằng hai ngón tay thì phải rút 
hết xương, nếu nhỏ hơn thì chỉ cần rút nửa xương 
phía bụng, để lại chút xương đuôi nhấm nháp.

Cá phải thật tươi, từng thớ thịt còn óng ánh 
màu biển thì mới đạt “chuẩn” đầu tiên để có món 
gỏi ngon. Cái khéo nhất của người làm cá mai được 
trổ ra ở công đoạn rút xương cá.

Con cá chỉ lớn hơn đầu đũa chút đỉnh phải 
được bóc tách bằng tay thế nào để khi ăn không có 
cảm giác bị dập và nát. Sau khi bỏ đầu, ruột, đánh 
vảy, rút xương, cá được ngâm vào thau nước đá 
lạnh pha muối hột để thớ thịt thêm săn chắc và đậm 
đà.

Phần chuẩn bị gia vị, nước chấm, rau ăn 
kèm cũng khá tỉ mỉ. Thông thường, gỏi cá mai có 2 
chén nước chấm là xì dầu pha sả ớt và tương. Khó 
nhất là cách chế biến nước tương với đậu phộng 
rang xay nhuyễn đun liu riu lửa với cà chua, ớt trái 
lớn, gia vị.

Độ ngon của nước tương ăn gỏi cá mai phải 
gói gọn trong hai chữ – vừa đủ. Vừa đủ vị béo của 
đậu phộng, vừa đủ độ chua chua của cà chua, cay 
cay của ớt, hay vị ngọt của đường, mặn của mắm 
muối. Ớt, tỏi, sả, riềng được xay mịn, trộn đều 
thấm ướp vào từng con cá tỏa ra mùi thơm ngát.

Món gỏi cá mai sẽ chông chênh nếu thiếu 
đĩa rau màu sắc với bông chuối chát, chuối chát 
non, khế chua, xoài sống, cà chua xanh, rau thơm, 
dưa leo, đọt lộc vừng, lá giang đất…

Thưởng thức bằng cách lấy bánh tráng 
sống, chín, gắp đũa rau, miếng cá đã trộn chanh, 
gia vị… cuốn lại chấm xì dầu hoặc tương đã pha 
chế. Đây có lẽ là món gỏi sẽ khiến thực khách ấn 
tượng và khó quên nếu đã hơn một lần được thưởng 
thức khi đến với Quy Nhơn. ■ 
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