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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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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Song Kang bị chê vì đóng nhiều 
cảnh tình một đêm

Song Kang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào 
năm 2017 trong phim hài lãng mạn The Liar 
and His Lover. Anh sinh năm 1994 và bắt 

đầu diễn xuất khi 23 tuổi. Đây là độ tuổi ra mắt khá 
muộn so với hầu hết diễn viên Hàn Quốc. Tuy 
nhiên, sự nghiệp của Song Kang phát triển nhanh 
chóng. Chỉ một năm sau khi ra mắt, Song Kang có 
vai chính đầu tiên ở phim điện ảnh Beautiful 
Vampire.

Kể từ đây, nam diễn viên liên tiếp được mời tham 
gia các dự án phim và đảm nhận vai diễn quan 
trọng. Tuy nhiên, diễn xuất của Song Kang thất 
thường. Trong hai phim mới là Nevertheless và 
Forecasting Love and Weather, Song Kang chưa 
thể đáp lại kỳ vọng của khán giả dù trước đó nhiều 
phương tiện truyền thông kỳ vọng anh là “ông 
hoàng phim truyền hình mới” của Hàn Quốc.

Sự nghiệp không ngừng thăng tiến

Việc chiến thắng 900 người trong buổi casting để 
giành vai chính Hwang Sun Oh trong Love Alarm 
phát sóng năm 2019 chính là bước ngoặt trong sự 
nghiệp của Song Kang. Chiều cao 1,86 m, gương 
mặt điển trai cùng diễn xuất tự nhiên khi kết hợp 
với Kim So Hyun giúp Song Kang chinh phục 
đông đảo khán giả.

Song Kang dần nổi tiếng và xuất hiện trên nhiều 
tạp chí, phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Theo 
Soompi, đây là bộ phim truyền hình ăn khách nhất 
tại hơn 10 quốc gia trên thế giới và vào top 10 ở Mỹ 
vào thời điểm nó ra mắt. Đạo diễn của Love Alarm 
là Lee Eung Bok rất ấn tượng với Song Kang nên 
thúc giục anh đi thử vai chính cho bộ phim Sweet 
Home.

Sweet Home là bộ phim gây được tiếng vang lớn 
đối với người hâm mộ quốc tế. Theo Variety, Sweet 
Home ra mắt năm 2020 thu hút tới 22 triệu người 
xem thông qua Netflix, đa phần là khán giả quốc tế. 
Tuy còn nhiều bình luận trái chiều về nội dung 
phim nhưng diễn xuất của Song Kang được đánh 
giá là tiến bộ. Chàng trai sinh năm 1994 thể hiện 
tròn trịa một nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý 
phức tạp, trầm uất và điên loạn.

Trong Navillera - bộ phim tiếp theo sau Sweet 
Home - Song Kang vào vai vũ công ballet tài năng. 
Anh gặp một người đàn ông lớn tuổi cũng khao 
khát trở thành vũ công. Người này đã truyền cảm 
hứng và khơi dậy tình yêu của anh với ballet vốn bị 
chôn vùi bởi những áp lực của cuộc sống mưu sinh. 
Đây là vai diễn khó nhưng Song Kang đã chinh 
phục mọi rào cản. Phim không đạt thành tích lớn 
nhưng các nhà phê bình ghi nhận sự duyên dáng và 
nỗ lực của Song Kang.

Theo SCMP, Song Kang là một trong 10 diễn viên 
nam nổi bật nhất Hàn Quốc năm 2021. Trang cá 
nhân của anh đạt hơn 11 triệu lượt theo dõi sau thời 
gian ngắn. Khi mới ra mắt, lượt theo dõi của nam 
diễn viên chỉ khoảng 200.000 người. Các thương 
hiệu cũng bị thu hút bởi sự nổi tiếng và hình ảnh 
đẹp của Song Kang. Nam diễn viên trở thành đại 
diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng, từ thời 
trang, nước ngọt đến mỹ phẩm…

Vai diễn mới gây tiếc nuối

Sau thành công của Love Alarm và Sweet Home, 
những tưởng Song Kang sẽ tận dụng thời cơ để bứt 
phá. Tuy nhiên, hai dự án gần đây của nam diễn 
viên là Nevertheless và Forecasting Love and 
Weather (Dự báo tình yêu và thời tiết) đều không 
bùng nổ như mong đợi, thậm chí gây nhiều tranh 
cãi về kịch bản, diễn xuất.

Theo tin tức đăng bởi WikiTree, Nevertheless do 
Han So Hee và Song Kang đảm nhận vai chính đạt 
rating (tỷ suất người xem) thấp khi chiếu trên 
JTBC. Nielson Korea thống kê rating tập đầu của 
phim chiếu đạt rating 2,2%. Tập 2 lên sóng tối 
26/6, rating thậm chí giảm xuống 1,3%. Rating 
phim từng rơi xuống mức 0,9% ở tập 8 và con số ở 
tập cuối cùng lên sóng tháng 8/2021 là 1,7%.

Lý do chính khiến Nevertheless không được đánh 
giá cao là diễn xuất và độ ăn ý của hai diễn viên 
chính. “Cả diễn xuất lẫn kịch bản đều là vấn đề 
lớn”, “Han So Hee không quá tệ, nhưng cảm xúc 
chung của bộ phim rất khó chịu nên tôi không thể 
xem được”, “Họ diễn xuất không tốt và vấn đề tồi 
tệ hơn là nam, nữ chính không có phản ứng hóa 
học”, khán giả bình luận về phim trên WikiTree.

Tới Forecasting Love and Weather, Song Kang 
tiếp tục nhận những bình luận trái chiều về diễn 
xuất. Khán giả cho rằng nam diễn viên phong độ 
thất thường và chưa cho thấy sự tiến bộ khi kết hợp 
với đàn chị Park Min Young.

Chưa kể, Forecasting Love and Weather được nhận 
xét là kịch bản lê thê, rời rạc, tình yêu của hai nhân 
vật chính nhập nhằng, thiếu dứt khoát. Do đó, lên 
sóng cùng thời điểm nhưng Tình yêu chốn công sở 
của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong được yêu thích 
hơn cả dù ban đầu Forecasting Love and Weather 
gây chú ý nhiều hơn nhờ tên tuổi của Park Min 
Young, Song Kang.

Sau hai bộ phim gần nhất, Song Kang duy trì lối 
diễn quen thuộc, biểu cảm gương mặt còn nhạt 

nhòa, thiếu đa dạng. Bởi vậy, khán giả nhớ tới vai 
diễn của anh nhiều hơn ở những cảnh quay táo bạo. 
Nevertheless có một số tập được gán mác 19+ (hạn 
chế khán giả dưới 19 tuổi).

Trong khi đó, ở Forecasting Love and Weather, 
Song Kang và đàn chị Park Min Young cũng diễn 
cảnh tình một đêm ngay trong tập thứ 2. Điểm 
chung trong hai vai diễn mới của Song Kang là tính 
cách phóng khoáng với nhiều cảnh giường chiếu 
táo bạo.

                                                      Nguyễn Hương

An Dĩ Hiên chưa có lời mời trở 
lại showbiz

Ngày 30/3, ETtoday đưa mạng xã hội 
Weibo lan truyền hình ảnh và tin tức An Dĩ 
Hiên quay lại đóng phim sau 5 năm vắng 

bóng để trả nợ cho tỷ phú Trần Vinh Luyện. Nguồn 
tin tiết lộ ngôi sao xứ Đài âm thầm tái xuất 
showbiz, thỏa thuận với nhà sản xuất không công 
bố tin tức cho đến khi cô hoàn thành tác phẩm.

Truyền thông Đài Loan liên hệ với An Dĩ Hiên, 
nhưng chưa được phản hồi. Tuy nhiên, Apple Daily 
cho biết thông tin nữ diễn viên quay lại ngành giải 
trí là giả. Qua tìm hiểu, chưa có đoàn phim nào ở 
Đài Loan hay Trung Quốc Đại lục mời An Dĩ Hiên 
diễn xuất. Hình ảnh cư dân mạng chia sẻ thực chất 
được người đẹp Ỷ thiên đồ long ký chụp cách đây 2 
năm khi cô quay quảng cáo cho một nhãn hàng.

Sau khi tỷ phú Trần Vinh Luyện vướng vòng lao lý 
vào cuối tháng 1, An Dĩ Hiên không xuất hiện công 
khai, ngừng cập nhật bài đăng trên mạng xã hội. 
Công ty quản lý của nữ diễn viên cũng từ chối trả 
lời truyền thông các tin tức liên quan đến An Dĩ 
Hiên và chồng.

Một số nguồn tin cho biết bê bối của chồng khiến 
An Dĩ Hiên tái phát bệnh cũ, sức khỏe sa sút. Nữ 
nghệ sĩ gặp áp lực khi một mình chăm sóc 2 con 
nhỏ. Cô được cho là đang lặng lẽ hoàn tất thủ tục để 
cắt đứt cuộc hôn nhân với Trần Vinh Luyện. Ngôi 
sao ly dị để tránh bị liên lụy cũng như giữ phần nào 
tài sản.

Ngày 30/1, Trần Vinh Luyện bị bắt với cáo buộc 
kinh doanh cờ bạc trái phép, rửa tiền.

                                                                    An Chi
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Song Kang bị chê vì đóng nhiều 
cảnh tình một đêm

Song Kang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào 
năm 2017 trong phim hài lãng mạn The Liar 
and His Lover. Anh sinh năm 1994 và bắt 

đầu diễn xuất khi 23 tuổi. Đây là độ tuổi ra mắt khá 
muộn so với hầu hết diễn viên Hàn Quốc. Tuy 
nhiên, sự nghiệp của Song Kang phát triển nhanh 
chóng. Chỉ một năm sau khi ra mắt, Song Kang có 
vai chính đầu tiên ở phim điện ảnh Beautiful 
Vampire.

Kể từ đây, nam diễn viên liên tiếp được mời tham 
gia các dự án phim và đảm nhận vai diễn quan 
trọng. Tuy nhiên, diễn xuất của Song Kang thất 
thường. Trong hai phim mới là Nevertheless và 
Forecasting Love and Weather, Song Kang chưa 
thể đáp lại kỳ vọng của khán giả dù trước đó nhiều 
phương tiện truyền thông kỳ vọng anh là “ông 
hoàng phim truyền hình mới” của Hàn Quốc.

Sự nghiệp không ngừng thăng tiến

Việc chiến thắng 900 người trong buổi casting để 
giành vai chính Hwang Sun Oh trong Love Alarm 
phát sóng năm 2019 chính là bước ngoặt trong sự 
nghiệp của Song Kang. Chiều cao 1,86 m, gương 
mặt điển trai cùng diễn xuất tự nhiên khi kết hợp 
với Kim So Hyun giúp Song Kang chinh phục 
đông đảo khán giả.

Song Kang dần nổi tiếng và xuất hiện trên nhiều 
tạp chí, phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Theo 
Soompi, đây là bộ phim truyền hình ăn khách nhất 
tại hơn 10 quốc gia trên thế giới và vào top 10 ở Mỹ 
vào thời điểm nó ra mắt. Đạo diễn của Love Alarm 
là Lee Eung Bok rất ấn tượng với Song Kang nên 
thúc giục anh đi thử vai chính cho bộ phim Sweet 
Home.

Sweet Home là bộ phim gây được tiếng vang lớn 
đối với người hâm mộ quốc tế. Theo Variety, Sweet 
Home ra mắt năm 2020 thu hút tới 22 triệu người 
xem thông qua Netflix, đa phần là khán giả quốc tế. 
Tuy còn nhiều bình luận trái chiều về nội dung 
phim nhưng diễn xuất của Song Kang được đánh 
giá là tiến bộ. Chàng trai sinh năm 1994 thể hiện 
tròn trịa một nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý 
phức tạp, trầm uất và điên loạn.

Trong Navillera - bộ phim tiếp theo sau Sweet 
Home - Song Kang vào vai vũ công ballet tài năng. 
Anh gặp một người đàn ông lớn tuổi cũng khao 
khát trở thành vũ công. Người này đã truyền cảm 
hứng và khơi dậy tình yêu của anh với ballet vốn bị 
chôn vùi bởi những áp lực của cuộc sống mưu sinh. 
Đây là vai diễn khó nhưng Song Kang đã chinh 
phục mọi rào cản. Phim không đạt thành tích lớn 
nhưng các nhà phê bình ghi nhận sự duyên dáng và 
nỗ lực của Song Kang.

Theo SCMP, Song Kang là một trong 10 diễn viên 
nam nổi bật nhất Hàn Quốc năm 2021. Trang cá 
nhân của anh đạt hơn 11 triệu lượt theo dõi sau thời 
gian ngắn. Khi mới ra mắt, lượt theo dõi của nam 
diễn viên chỉ khoảng 200.000 người. Các thương 
hiệu cũng bị thu hút bởi sự nổi tiếng và hình ảnh 
đẹp của Song Kang. Nam diễn viên trở thành đại 
diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng, từ thời 
trang, nước ngọt đến mỹ phẩm…

Vai diễn mới gây tiếc nuối

Sau thành công của Love Alarm và Sweet Home, 
những tưởng Song Kang sẽ tận dụng thời cơ để bứt 
phá. Tuy nhiên, hai dự án gần đây của nam diễn 
viên là Nevertheless và Forecasting Love and 
Weather (Dự báo tình yêu và thời tiết) đều không 
bùng nổ như mong đợi, thậm chí gây nhiều tranh 
cãi về kịch bản, diễn xuất.

Theo tin tức đăng bởi WikiTree, Nevertheless do 
Han So Hee và Song Kang đảm nhận vai chính đạt 
rating (tỷ suất người xem) thấp khi chiếu trên 
JTBC. Nielson Korea thống kê rating tập đầu của 
phim chiếu đạt rating 2,2%. Tập 2 lên sóng tối 
26/6, rating thậm chí giảm xuống 1,3%. Rating 
phim từng rơi xuống mức 0,9% ở tập 8 và con số ở 
tập cuối cùng lên sóng tháng 8/2021 là 1,7%.

Lý do chính khiến Nevertheless không được đánh 
giá cao là diễn xuất và độ ăn ý của hai diễn viên 
chính. “Cả diễn xuất lẫn kịch bản đều là vấn đề 
lớn”, “Han So Hee không quá tệ, nhưng cảm xúc 
chung của bộ phim rất khó chịu nên tôi không thể 
xem được”, “Họ diễn xuất không tốt và vấn đề tồi 
tệ hơn là nam, nữ chính không có phản ứng hóa 
học”, khán giả bình luận về phim trên WikiTree.

Tới Forecasting Love and Weather, Song Kang 
tiếp tục nhận những bình luận trái chiều về diễn 
xuất. Khán giả cho rằng nam diễn viên phong độ 
thất thường và chưa cho thấy sự tiến bộ khi kết hợp 
với đàn chị Park Min Young.

Chưa kể, Forecasting Love and Weather được nhận 
xét là kịch bản lê thê, rời rạc, tình yêu của hai nhân 
vật chính nhập nhằng, thiếu dứt khoát. Do đó, lên 
sóng cùng thời điểm nhưng Tình yêu chốn công sở 
của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong được yêu thích 
hơn cả dù ban đầu Forecasting Love and Weather 
gây chú ý nhiều hơn nhờ tên tuổi của Park Min 
Young, Song Kang.

Sau hai bộ phim gần nhất, Song Kang duy trì lối 
diễn quen thuộc, biểu cảm gương mặt còn nhạt 

nhòa, thiếu đa dạng. Bởi vậy, khán giả nhớ tới vai 
diễn của anh nhiều hơn ở những cảnh quay táo bạo. 
Nevertheless có một số tập được gán mác 19+ (hạn 
chế khán giả dưới 19 tuổi).

Trong khi đó, ở Forecasting Love and Weather, 
Song Kang và đàn chị Park Min Young cũng diễn 
cảnh tình một đêm ngay trong tập thứ 2. Điểm 
chung trong hai vai diễn mới của Song Kang là tính 
cách phóng khoáng với nhiều cảnh giường chiếu 
táo bạo.

                                                      Nguyễn Hương

An Dĩ Hiên chưa có lời mời trở 
lại showbiz

Ngày 30/3, ETtoday đưa mạng xã hội 
Weibo lan truyền hình ảnh và tin tức An Dĩ 
Hiên quay lại đóng phim sau 5 năm vắng 

bóng để trả nợ cho tỷ phú Trần Vinh Luyện. Nguồn 
tin tiết lộ ngôi sao xứ Đài âm thầm tái xuất 
showbiz, thỏa thuận với nhà sản xuất không công 
bố tin tức cho đến khi cô hoàn thành tác phẩm.

Truyền thông Đài Loan liên hệ với An Dĩ Hiên, 
nhưng chưa được phản hồi. Tuy nhiên, Apple Daily 
cho biết thông tin nữ diễn viên quay lại ngành giải 
trí là giả. Qua tìm hiểu, chưa có đoàn phim nào ở 
Đài Loan hay Trung Quốc Đại lục mời An Dĩ Hiên 
diễn xuất. Hình ảnh cư dân mạng chia sẻ thực chất 
được người đẹp Ỷ thiên đồ long ký chụp cách đây 2 
năm khi cô quay quảng cáo cho một nhãn hàng.

Sau khi tỷ phú Trần Vinh Luyện vướng vòng lao lý 
vào cuối tháng 1, An Dĩ Hiên không xuất hiện công 
khai, ngừng cập nhật bài đăng trên mạng xã hội. 
Công ty quản lý của nữ diễn viên cũng từ chối trả 
lời truyền thông các tin tức liên quan đến An Dĩ 
Hiên và chồng.

Một số nguồn tin cho biết bê bối của chồng khiến 
An Dĩ Hiên tái phát bệnh cũ, sức khỏe sa sút. Nữ 
nghệ sĩ gặp áp lực khi một mình chăm sóc 2 con 
nhỏ. Cô được cho là đang lặng lẽ hoàn tất thủ tục để 
cắt đứt cuộc hôn nhân với Trần Vinh Luyện. Ngôi 
sao ly dị để tránh bị liên lụy cũng như giữ phần nào 
tài sản.

Ngày 30/1, Trần Vinh Luyện bị bắt với cáo buộc 
kinh doanh cờ bạc trái phép, rửa tiền.

                                                                    An Chi
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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

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

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:

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

Lieân Laïc anh Haûi: 713-534-3213

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

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
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NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Người đàn ông mắc Covid-
19 suốt 218 ngày đã khỏi bệnh 
nhờ tiêm chính vắc xin ngừa 
Covid

hóm các bác sĩ lâm sàng tại Trung Ntâm suy giảm miễn dịch xứ Wales 
tại Anh và các nhà khoa học từ Đại 

học Cardiff đã sử dụng hai liều vắc xin Pfizer để 
điều trị cho Ian Lester ở xứ Wales, để loại bỏ 
virus khỏi cơ thể anh ta.

Ian Lester, bác sĩ nhãn khoa 37 tuổi, đã xét 
nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong 
khoảng thời gian 7,5 tháng sau khi nhiễm virus. 
Ian mắc một tình trạng gây suy giảm miễn dịch 
di truyền hiếm gặp được gọi là Hội chứng 
Wiskott-Aldrich khiến cơ thể không cách nào tự 
loại bỏ bệnh Covid-19 như mọi người.

Cũng chính bởi hệ thống miễn dịch của 
mình mà Ian Lester bị nhiễm virus lâu hơn bình 
thường (218 ngày cho đến khi khỏi bệnh). Các 
triệu chứng của anh cũng dần trở nên tồi tệ hơn, 
bao gồm mệt mỏi cực độ, thiếu ngủ, mất ngủ 
biên giới, đau đầu và tức ngực.

Trường hợp của Ian Lester được nêu chi tiết 
trong một nghiên cứu trường hợp được công bố 

trên Tạp chí Miễn dịch lâm sàng (Journal of 
Clinical Immunology). Các nhà nghiên cứu nói 
rằng vắc xin đã khởi động thành công hệ thống 
miễn dịch của Lester để loại bỏ virus. Họ hy 
vọng rằng phương pháp này hiện có thể được sử 
dụng để điều trị cho những người mắc COVID 
có hệ thống miễn dịch bị tổn thương khác.

Stephen Jolles, trưởng nhóm lâm sàng tại 
Trung tâm suy giảm miễn dịch xứ Wales, giáo 
sư danh dự tại Trường Y của Đại học Cardiff, 
cho biết: “Với các xét nghiệm PCR dương tính 
dai dẳng và tác động đến sức khỏe và tinh thần 
của anh ấy, chúng tôi đã quyết định dùng một 
phương pháp điều trị độc đáo. Chúng tôi tự hỏi 
liệu tiêm chủng có thể giúp loại bỏ virus bằng 
cách gây ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ trong 
cơ thể hay không”.

Nhóm nghiên cứu đã cho Lester tiêm 2 liều 
vắc xin BioNTech Pfizer, mỗi liều cách nhau 
một tháng cho Ian và theo dõi phản ứng từ hệ 
miễn dịch của anh. Kết quả, họ nhận thấy phản 
ứng kháng thể mạnh mẽ của hệ miễn dịch của 
Ian. Theo các nhà nghiên cứu thì phản ứng này 
mạnh hơn nhiều so với do nhiễm trùng tự nhiên 
kéo dài.

Tiến sĩ Mark Ponsford, nhà khoa học lâm 
sàng từ Trường Y thuộc Đại học Cardiff, cho 

biết, cuối cùng thì sau 72 ngày kể từ ngày tiêm 
liều vắc xin đầu tiên, cũng là ngày thứ 218 Ian 
Lester được xác nhận dương tính, khả năng loại 
bỏ virus SARS-CoV-2 trong cơ thể anh được 
xác nhận.

“Đó là một khoảnh khắc khá đáng kinh 
ngạc. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần 
đầu tiên tiêm vắc xin mRNA được sử dụng để 
loại bỏ tình trạng nhiễm COVID-19 dai dẳng. 
Điều quan trọng là vắc xin đã được bệnh nhân 
dung nạp tốt và tạo ra phản ứng kháng thể và tế 
bào T mạnh. Điều này thật đáng chú ý vì phản 
ứng của Ian đối với việc tiêm chủng thông 
thường trong quá khứ là cực kỳ hạn chế”, ông 
nói.

Lester nói: “Sau lần tiêm chủng đầu tiên 
vào tháng 5, xét nghiệm PCR bắt đầu cho thấy 
cơ thể tôi cuối cùng đã chiến đấu với virus. Điều 
này khiến tôi rất phấn khích, và tôi dám tưởng 
tượng về cuộc sống bình thường. Lần tiêm 
chủng thứ hai đã được tiêm sau đó 3,5 tuần - và 8 
tuần sau tôi bắt đầu nhận được kết quả âm tính 
hoàn toàn. Tôi thực sự may mắn khi có gia đình 
và bạn bè mạnh mẽ ủng hộ tôi”.

Lester hiện đang trải qua một số triệu 
chứng của COVID kéo dài, nhưng anh coi đây 
là “một cái giá nhỏ để có tự do”. ■
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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

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

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:

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

Lieân Laïc anh Haûi: 713-534-3213

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

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
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NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Người đàn ông mắc Covid-
19 suốt 218 ngày đã khỏi bệnh 
nhờ tiêm chính vắc xin ngừa 
Covid

hóm các bác sĩ lâm sàng tại Trung Ntâm suy giảm miễn dịch xứ Wales 
tại Anh và các nhà khoa học từ Đại 

học Cardiff đã sử dụng hai liều vắc xin Pfizer để 
điều trị cho Ian Lester ở xứ Wales, để loại bỏ 
virus khỏi cơ thể anh ta.

Ian Lester, bác sĩ nhãn khoa 37 tuổi, đã xét 
nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong 
khoảng thời gian 7,5 tháng sau khi nhiễm virus. 
Ian mắc một tình trạng gây suy giảm miễn dịch 
di truyền hiếm gặp được gọi là Hội chứng 
Wiskott-Aldrich khiến cơ thể không cách nào tự 
loại bỏ bệnh Covid-19 như mọi người.

Cũng chính bởi hệ thống miễn dịch của 
mình mà Ian Lester bị nhiễm virus lâu hơn bình 
thường (218 ngày cho đến khi khỏi bệnh). Các 
triệu chứng của anh cũng dần trở nên tồi tệ hơn, 
bao gồm mệt mỏi cực độ, thiếu ngủ, mất ngủ 
biên giới, đau đầu và tức ngực.

Trường hợp của Ian Lester được nêu chi tiết 
trong một nghiên cứu trường hợp được công bố 

trên Tạp chí Miễn dịch lâm sàng (Journal of 
Clinical Immunology). Các nhà nghiên cứu nói 
rằng vắc xin đã khởi động thành công hệ thống 
miễn dịch của Lester để loại bỏ virus. Họ hy 
vọng rằng phương pháp này hiện có thể được sử 
dụng để điều trị cho những người mắc COVID 
có hệ thống miễn dịch bị tổn thương khác.

Stephen Jolles, trưởng nhóm lâm sàng tại 
Trung tâm suy giảm miễn dịch xứ Wales, giáo 
sư danh dự tại Trường Y của Đại học Cardiff, 
cho biết: “Với các xét nghiệm PCR dương tính 
dai dẳng và tác động đến sức khỏe và tinh thần 
của anh ấy, chúng tôi đã quyết định dùng một 
phương pháp điều trị độc đáo. Chúng tôi tự hỏi 
liệu tiêm chủng có thể giúp loại bỏ virus bằng 
cách gây ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ trong 
cơ thể hay không”.

Nhóm nghiên cứu đã cho Lester tiêm 2 liều 
vắc xin BioNTech Pfizer, mỗi liều cách nhau 
một tháng cho Ian và theo dõi phản ứng từ hệ 
miễn dịch của anh. Kết quả, họ nhận thấy phản 
ứng kháng thể mạnh mẽ của hệ miễn dịch của 
Ian. Theo các nhà nghiên cứu thì phản ứng này 
mạnh hơn nhiều so với do nhiễm trùng tự nhiên 
kéo dài.

Tiến sĩ Mark Ponsford, nhà khoa học lâm 
sàng từ Trường Y thuộc Đại học Cardiff, cho 

biết, cuối cùng thì sau 72 ngày kể từ ngày tiêm 
liều vắc xin đầu tiên, cũng là ngày thứ 218 Ian 
Lester được xác nhận dương tính, khả năng loại 
bỏ virus SARS-CoV-2 trong cơ thể anh được 
xác nhận.

“Đó là một khoảnh khắc khá đáng kinh 
ngạc. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần 
đầu tiên tiêm vắc xin mRNA được sử dụng để 
loại bỏ tình trạng nhiễm COVID-19 dai dẳng. 
Điều quan trọng là vắc xin đã được bệnh nhân 
dung nạp tốt và tạo ra phản ứng kháng thể và tế 
bào T mạnh. Điều này thật đáng chú ý vì phản 
ứng của Ian đối với việc tiêm chủng thông 
thường trong quá khứ là cực kỳ hạn chế”, ông 
nói.

Lester nói: “Sau lần tiêm chủng đầu tiên 
vào tháng 5, xét nghiệm PCR bắt đầu cho thấy 
cơ thể tôi cuối cùng đã chiến đấu với virus. Điều 
này khiến tôi rất phấn khích, và tôi dám tưởng 
tượng về cuộc sống bình thường. Lần tiêm 
chủng thứ hai đã được tiêm sau đó 3,5 tuần - và 8 
tuần sau tôi bắt đầu nhận được kết quả âm tính 
hoàn toàn. Tôi thực sự may mắn khi có gia đình 
và bạn bè mạnh mẽ ủng hộ tôi”.

Lester hiện đang trải qua một số triệu 
chứng của COVID kéo dài, nhưng anh coi đây 
là “một cái giá nhỏ để có tự do”. ■
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Nối tiếp Hoa Của Quỷ, Lee 
Jun Ki tái xuất với Sự Trở Lại 
Của Quỷ

Sau thành công của bộ phim truyền hình 
nổi tiếng Hoa Của Quỷ, Soopatch 
không thể che giấu được cảm xúc vui 

mừng khi hay tin “Hoàng Tử Cổ Trang” Lee Jun Ki 
sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua dự án Again My 
Life (tạm dịch: Sự Trở Lại Của Quỷ) đài SBS vào 
ngày 08/04 sau hai năm nghỉ ngơi. 

Theo tôi tìm hiểu, phim được làm dựa trên bộ 
tiểu thuyết trên web cùng tên của tác giả Lee Hae 
Nal - người sở hữu lượng fan hùng hậu với khả 
năng viết lách đáng ngưỡng mộ.

Mặt khác, Sự Trở Lại Của Quỷ sẽ kể về chàng 
công tố viên chính trực Kim Hee Woo, người gặp 
chuyện khi cố tìm hiểu những vụ việc của một 
chính trị gia. Anh được trao cơ hội sống lại lần 2 
vào năm 18 tuổi và bắt đầu nung nấu ý định đưa sự 
thật ra ánh sáng. 

Tôi nghĩ Sự Trở Lại Của Quỷ đã, đang và sẽ 
thu hút sự chú ý của khán giả châu Á nhờ sự xuất 
hiện của nam diễn viên Lee Jun Ki. Về lý do chọn 
Sự Trở Lại Của Quỷ làm tác phẩm trở lại của mình, 
anh bày tỏ: “Bản thân chất liệu của Sự Trở Lại Của 
Quỷ đã rất thú vị và tôi bị cuốn vào câu chuyện. 
Thành thật mà nói, tôi không thể quyết định xuất 
hiện trong phim ngay lập tức, nhưng lần thứ hai tôi 
nhận được lời mời, tôi nghĩ dường như mình có 
nhân duyên. 

Đặc biệt, tôi thích thú nghĩ rằng sẽ rất hay nếu 
mình đặt những điểm mạnh mà mình thích vào 
nhân vật Kim Hee Woo. Tôi muốn thực hiện vai trò 
này thật tốt vì tôi nghĩ đây là định mệnh. Tôi hy 
vọng rằng một bộ phim thật thú vị sẽ ra đời”.

Theo tôi tìm hiểu, nhân vật Kim Hee Woo do 
Lee Jun Ki thủ vai là một người sống cuộc đời bi 
thương, đẫm mồ hôi và nước mắt. Đây chính là 
“thương hiệu” của một công tố viên nhiệt huyết, 
muốn diệt trừ vòng xoáy tội ác. Nam diễn viên chia 
sẻ thêm:

“Tôi chủ yếu đóng vai một nhân vật hay thay 
đổi, sống một cuộc đời không bình lặng với một 
quá khứ cuộc đời đầy biến động. Cá nhân tôi cảm 
thấy rất hấp dẫn khi nhân vật của mình được đưa 
vào nhiều tình huống với những cảm xúc khác 
nhau, tôi muốn được tự mình vẽ ra điểm đó. Vì vậy, 

có vẻ như tôi đang tìm kiếm và lựa chọn một nhân 
vật có cuộc đời đầy biến cố mà không nhận ra”.

Nhân vật Kim Hee Woo đã trở về 15 năm trước 
và đang sống lần thứ hai trong đời. Khi được hỏi 
nếu có cơ hội anh ấy có trở về quá khứ hay không, 
Lee Jun Ki nói: “Thực sự, tôi rất hài lòng với cuộc 
sống hiện tại của mình, và đối với cuộc sống mà tôi 
đã sống cho đến nay, chân thành cảm ơn tất cả 
những người đã giúp tôi trở thành một Lee Jun Ki 
của hiện tại, một diễn viên Lee Jun Ki có thể tiến xa 
đến mức này và sống một được đời không phải hối 
tiếc. Dưới góc nhìn của các bạn thì thấy đây có vẻ 
một là một sống hạnh phúc”. 

“Những thất bại và thử thách khác nhau như 
những dấu chấm, và nó được kết nối lại để trở 
thành Lee Jun Ki của ngày hôm nay. Tôi luôn cảm 
thấy thiếu sót và hối tiếc về sự hoàn hảo của nhân 
vật, và tôi nghĩ rằng không có màn trình diễn hoàn 
hảo, vì vậy tôi nghĩ, nếu tôi hòa nhập nhiều hơn 
một chút vào các tác phẩm thời đó (Huyền Thoại 
Iljimae, Thời Đại Của Chó Và Sói), có thể tôi đã có 
mức độ hoàn hảo?”.

Cuối cùng, Lee Jun Ki đã đích thân chọn ra 
cảnh được mong đợi nhất từ   tập 1 và 2. Anh chỉ ra: 
“Tôi rất tò mò và mong chờ sự kết hợp diễn xuất 
với tiền bối Lee Kyung Young trong vai Jo Tae 
Seop sẽ hấp dẫn như thế nào và nó sẽ mang đến 
những điều thú vị kịch tính nào”.

Soopatch nghĩ trung tâm của câu chuyện là sự 
căng thẳng và thú vị đến từ những tình huống khác 
nhau do mối quan hệ tồi tệ giữa nam chính Hee 
Woo và Jo Tae Seop mang lại. Soopatch rất tò mò 
về câu chuyện trong tương lai của hai người sẽ diễn 
ra theo chiều hướng nào.

Ngoài ra, Soopatch cũng nghĩ từ khóa “tái 
sinh” trong phim mang đến yếu tố thần bí, ma mị và 
dĩ nhiên điều này sẽ tạo ra một bộ phim độc đáo. 
Sau khi Hoa Của Quỷ có cái kết mở để khán giả tự 
suy nghĩ từ hai năm trước, Soopatch nghĩ việc một 
drama tượng tự như Sự Trở Lại Của Quỷ ra đời như 
thể tiếp diễn câu chuyện. Các bạn thấy sao về dự án 
sắp tới của Lee Jun Ki, cho Soopatch biết thêm ý 
kiến dưới phần bình luận nhé.

                                                             Quốc 
Minh

Jun So Min, Yum Jung Ah và 
Kim Jae Hwa xác nhận sẽ tham 
gia làm lại bộ phim truyền hình 
Anh “Cleaning Up”

Jun So Min , Yum Jung Ah và Kim Jae 
Hwa sẽ cùng nhau đóng vai chính trong 
bộ phim cuối tuần sắp tới “Cleaning Up” 

của đài JTBC!
“Cleaning Up” là phiên bản làm lại của loạt 

phim truyền hình cùng tên của Anh và kể câu 
chuyện về cuộc đấu tranh của ba nhân viên dọn dẹp 
tại một công ty bảo mật khi họ cố gắng tạo ra một số 
phận mới cho mình sau khi nghe lén về giao dịch 
nội gián.

Yum Jung Ah sẽ trở lại với bộ phim truyền 
hình đầu tiên sau ba năm kể từ khi cô đóng vai 

chính trong bộ phim truyền hình ăn khách của đài 
JTBC “SKY Castle”. Cô ấy sẽ đóng vai người dọn 
dẹp của Bested Investment Securities, Eo Yong 
Mi, người bận rộn kiếm sống bằng công việc dọn 
dẹp vào các ngày trong tuần và một người quản gia 
vào cuối tuần. Điều này là do bà vừa là mẹ, vừa là 
chủ gia đình phải nuôi hai cô con gái quý giá của 
mình. Cô ấy đưa ra quyết định quan trọng khi đứng 
trước cơ hội sau khi nghe thông tin giao dịch nội 
gián.

Jun So Min sẽ vào vai Ahn In Kyung, đồng 
nghiệp của Eo Yong Mi, người đang tiết kiệm tiền 
bằng cách dọn dẹp để đạt được ước mơ thành lập 
một quán cà phê di động với một chiếc xe tải thức 
ăn nhỏ. Cô ấy bị cuốn vào quyết định của Yong Mi, 
nhưng do tính cách nhút nhát và sợ hãi, cô ấy 
thường đóng một vai trò trong việc tạo ra sự phá vỡ 
khi tăng tốc đột ngột trong các cuộc chiến tranh 
chứng khoán.

Kim Jae Hwa sẽ đảm nhận vai Meng Soo Ja, 
một người quét dọn cũng có ước mơ tìm kiếm 
thành công trong cuộc sống. Cô ấy thân thiện đến 
mức chỉ mất năm phút để thuyết phục một người 
hoàn toàn xa lạ đứng về phía mình. Tuy nhiên, cô 
ấy chỉ sử dụng các kỹ năng của mình khi chúng cần 
thiết vì lợi ích của cô ấy. Mặc dù là một nhân vật lừa 
đảo với nhiều bộ mặt và nhiều âm mưu hơn nữa, 
nhưng cô ấy là một nhân vật không thể bỏ qua trong 
cuộc điều hành kho hàng của ba tiểu thư.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Yum Jung Ah, Jun 
So Min và Kim Jae Hwa, những người luôn mong 
đợi những màn trình diễn tuyệt vời chỉ bằng tên của 
họ, đã nhập vai hoàn hảo vào các nhân vật của họ 
để tạo ra một dự án chất lượng cao. Thử thách của 
ba người nhằm tăng trần về cổ phiếu và trong cuộc 
sống cũng sẽ mang lại sự thú vị tối đa cho màn ảnh 
nhỏ. Hãy tỏ ra nhiều quan tâm”.

“Cleaning Up” sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn 
Yoon Sung Sik của “Hwarang” và “Bridal Mask” 
và do biên kịch Choi Kyung Mi của “Return” chấp 
bút. “Cleaning Up” sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 
nay qua JTBC sau phần kết của “My Liberation 
Notes”.

                                                                    
An Chi

Sao Hong Kong khốn đốn vì 
kinh doanh thua lỗ

Tạ Đình Phong, Đặng Nhất Quân phải 
đóng cửa nhà hàng vì doanh thu giảm 
mạnh trong khi giá thuê mặt bằng tăng 

cao vào mùa dịch.
Hong Kong đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn 

sóng dịch Covid-19 thứ 5, dẫn đến việc đóng cửa 
hàng loạt doanh nghiệp. Trong đó, F&B là ngành 
chịu lỗ nặng nhất.

Những người nổi tiếng có cơ sở kinh doanh 
vẫn đứng ngồi không yên dù họ rủng rỉnh tiền bạc 
trong tài khoản ngân hàng.

Theo South China Morning Post, một số ngôi 
sao đã tạm đóng cửa nhà hàng một thời gian ngắn 
sau đợt dịch đầu tiên. Những người khác đã cố 
gắng để duy trì kinh doanh nhưng cuối cùng không 
còn lựa chọn nào ngoài việc ngừng hoạt động sau 
khi ghi nhận khoản lỗ tới hàng trăm, hàng triệu 
USD.

Hà Siêu Liên lỗ hơn 250.000 USD
Theo 163, ái nữ trùm sòng bạc Macau Hà Siêu 

Liên cùng bạn bè mở 2 hàng mì ở Hong Kong năm 
2018, nhưng đường hướng kinh doanh yếu kém đã 
dẫn tới lỗ nặng trong đại dịch Covid-19.

Kể từ tháng 7/2020, chi nhánh ở Vượng Giác 
lần đầu báo cáo thất thu do chi phí thuê mặt bằng 
đắt đỏ, lượng khách hàng giảm đáng kể dù nhà 
hàng tung rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp 
dẫn.

“Có ngày chúng tôi chỉ kiếm được 130 USD 
(1.000 HKD). Từ khi ban hành lệnh cấm ăn uống 
tại chỗ, có những đêm chúng tôi trắng tay, doanh 
thu không đủ trang trải tiền thuê nhà. Dẫu vậy, tôi 
vẫn nghiến răng chịu đựng, quyết không sa thải 
nhân viên. Tôi khổ một, họ khổ mười”, con gái Hà 
Hồng Sân thở dài chia sẻ.

“Mụa tiêu dài hạn của tôi là mở thêm chuỗi 
cửa hàng. Nhưng với tình hình hiện tại, chúng tôi 
chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch. Tôi 
đang thảo luận với các thương hiệu khác để xem có 
hợp tác không. Chúng tôi sẽ sớm phát triển thêm 
sản phẩm mới”, công ty của Tạ Đình Phong thông 
báo.

Không chỉ kinh doanh ăn uống, chồng cũ 
Trương Bá Chi còn mất hơn 30% tiền đầu tư vào 
lĩnh vực bất động sản. Anh bỏ ra gần 13 triệu USD 

để sở hữu cửa hàng trên phố Lyndhurst Terrace. 
Tuy nhiên, giá thuê gần đây giảm xuống chỉ còn 
102.000 USD/tháng.

Đặng Nhất Quân lạc quan dù thua lỗ
Đặng Nhất Quân - ngôi sao ghi dấu ấn khi thể 

hiện nhân vật của Châu Nhuận Phát thuở nhỏ trong 
Tứ hải tung hoành - giải nghệ năm 2005 để chuyển 
sang kinh doanh bảo hiểm. Đến năm 2019, anh mở 
cửa hàng mì ở Du Ma Địa với vốn đầu tư 78.500 
USD.

Ban đầu, tiệm của Nhất Quân phát triển tốt, có 
nhiều khách hàng nổi tiếng tích cực quảng cáo hộ, 
trong đó có Cổ Thiên Lạc. Doanh thu cao cho phép 
Nhất Quân đầu tư 235.000 USD vào cửa hàng thứ 
2 ở Tiêm Sa Chủy chỉ sau 3 tháng.

Theo Luju Bar, anh tự tin phát triển nhà hàng 
thành chuỗi, nhưng dịch Covid-19 bất ngờ ập đến 
khiến anh phải đóng cửa chi nhánh thứ 2 vào năm 
2020.

Nhất Quân tỏ ra lạc quan dù đã mất hơn 
300.000 USD. Anh ví số tiền thua lỗ chỉ như “học 
phí thời đại học” và cho biết anh đã tích lũy thêm 
vô vàn kinh nghiệm cho những lần mạo hiểm tới.

“Trong tim tôi có một ngọn lửa bùng cháy 
không bao giờ tắt. Đừng chỉ mù quáng quan tâm 
đến việc kiếm tiền trong kinh doanh và bỏ quên bài 
học mà nó mang lại”, Nhất Quân phát biểu trên 
163.

Dương Minh và Trang Tư Minh lỗ ít nhất 7 
con số

Sau thành công của chi nhánh đầu tiên ở Tân 
Cửu Long vào năm 2018, tài tử TVB Dương Minh 
và bạn gái - diễn viên và người thừa kế Trang Tư 
Minh - đã thành lập chuỗi cửa hàng súp Stew với 
tổng cộng 6 chi nhánh trải dài Hong Kong.

Năm 2019, doanh thu nhà hàng giảm 30% do 
ảnh hưởng từ cuộc biểu tình và cuộc chiến bản 
quyền với nhà hàng Blue Elephant của Thái Lan, 
theo Asian E-News đưa tin. Sau đó, dịch Covid-19 
ập đến khiến việc kinh doanh của bộ đôi lâm cảnh 
khốn đốn.

Trang Tư Minh không chia sẻ cụ thể, nhưng 
cho biết cô lỗ ít nhất 7 con số hàng tháng do chủ nhà 
từ chối giảm tiền thuê mặt bằng, cùng với đó là 
lượng khách giảm đáng kể. Kết quả, họ đã đóng 5 
chi nhánh, cửa hàng cuối cùng hiện vẫn duy trì dịch 
vụ bán hàng mang đi.

                                                      Nguyễn 
Hương

Chân dung mỹ nam bị ghét 
nhất phim 'Hẹn hò chốn công 
sở'

Trong Hẹn hò chốn công sở (Business 
Proposal), nam diễn viên Song Won 
Seok đóng vai đầu bếp Lee Min Woo. 

Đây là nhân vật đang bị ghét nhất bộ phim.
Bếp trưởng Lee Min Woo là nhân vật hiếm hoi 

hứng “gạch đá” trong một bộ phim hài hước lãng 

mạn ít “drama” như Hẹn hò chốn công sở 
(Business Proposal). Những cảnh phim có Lee 
Min Woo thường gây ức chế người xem. 

Lee Min Woo là bạn thân 7 năm của Shin Ha 
Ri (Kim Se Jeong). Anh cảm giác được Ha Ri thích 
mình nhưng luôn giả vờ không biết và thường 
khiến cô đau lòng. Đến khi phát hiện Shin Ha Ri có 
bạn trai Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), Lee Min 
Woo bắt đầu tiếc nuối và có những cách cư xử kỳ 
quặc. 

Trong tập Hẹn hò chốn công sở mới nhất, Lee 
Min Woo bất ngờ đánh Kang Tae Moo, phán xét và 
muốn chen vào chuyện tình giữa Shin Ha Ri và 
Kang Tae Moo. Sau tập phim này, Lee Min Woo trở 
thành nhân vật chịu sự chửi bới từ khán giả nhiều 
nhất. 

Phần lớn người xem đều mắng Lee Min Woo 
vô duyên, đáng ghét, “trà xanh” chỉ biết lợi dụng 
Shin Ha Ri suốt nhiều năm trời. Thậm chí, fan 
phim Hẹn hò chốn công sở hi vọng Lee Min Woo sẽ 
phải trả giá trong 4 tập cuối phim. 

Đảm nhận vai Lee Min Woo là Song Won 
Seok, nam diễn viên sinh năm 1988. Việc vai diễn 
trong Hẹn hò chốn công sở bị ghét cay ghét đắng 
chứng tỏ Song Won Seok đã thể hiện thành công 
nhân vật, để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. 

Song Won Seok vốn là người mẫu lấn sân sang 
diễn xuất vào năm 2012. Mỹ nam 8X sở hữu vóc 
dáng cao ráo, gu thời trang ấn tượng và gương mặt 
góc cạnh nam tính. 

Đặc biệt, Song Won Seok và Ahn Hyo Seop có 
mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai từng chung nhóm 
nhạc One O One và hợp tác trong 2 phim Người bố 
xa lạ, Bầu trời rực đỏ. Ngoài ra, bộ đôi còn cùng 
dưới  t rướng  công  ty  quản  lý  S ta rhaus 
Entertainment. 

Trước Hẹn hò chốn công sở, Song Won Seok 
từng gây chú ý khi tham gia các tác phẩm 
Entourage, Mùa xuân quanh ta, Không có lần thứ 
hai, Bầu trời rực đỏ, Nữ thanh tra tài ba… 

Năm ngoái, anh thắng giải Nam diễn viên phụ 
xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards nhờ vai Han 
Sung Woon trong Nữ thanh tra tài ba. Hiện, Song 
Won Seok vẫn chưa nhận dự án mới. 

                                                                    
An Chi
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Nối tiếp Hoa Của Quỷ, Lee 
Jun Ki tái xuất với Sự Trở Lại 
Của Quỷ

Sau thành công của bộ phim truyền hình 
nổi tiếng Hoa Của Quỷ, Soopatch 
không thể che giấu được cảm xúc vui 

mừng khi hay tin “Hoàng Tử Cổ Trang” Lee Jun Ki 
sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua dự án Again My 
Life (tạm dịch: Sự Trở Lại Của Quỷ) đài SBS vào 
ngày 08/04 sau hai năm nghỉ ngơi. 

Theo tôi tìm hiểu, phim được làm dựa trên bộ 
tiểu thuyết trên web cùng tên của tác giả Lee Hae 
Nal - người sở hữu lượng fan hùng hậu với khả 
năng viết lách đáng ngưỡng mộ.

Mặt khác, Sự Trở Lại Của Quỷ sẽ kể về chàng 
công tố viên chính trực Kim Hee Woo, người gặp 
chuyện khi cố tìm hiểu những vụ việc của một 
chính trị gia. Anh được trao cơ hội sống lại lần 2 
vào năm 18 tuổi và bắt đầu nung nấu ý định đưa sự 
thật ra ánh sáng. 

Tôi nghĩ Sự Trở Lại Của Quỷ đã, đang và sẽ 
thu hút sự chú ý của khán giả châu Á nhờ sự xuất 
hiện của nam diễn viên Lee Jun Ki. Về lý do chọn 
Sự Trở Lại Của Quỷ làm tác phẩm trở lại của mình, 
anh bày tỏ: “Bản thân chất liệu của Sự Trở Lại Của 
Quỷ đã rất thú vị và tôi bị cuốn vào câu chuyện. 
Thành thật mà nói, tôi không thể quyết định xuất 
hiện trong phim ngay lập tức, nhưng lần thứ hai tôi 
nhận được lời mời, tôi nghĩ dường như mình có 
nhân duyên. 

Đặc biệt, tôi thích thú nghĩ rằng sẽ rất hay nếu 
mình đặt những điểm mạnh mà mình thích vào 
nhân vật Kim Hee Woo. Tôi muốn thực hiện vai trò 
này thật tốt vì tôi nghĩ đây là định mệnh. Tôi hy 
vọng rằng một bộ phim thật thú vị sẽ ra đời”.

Theo tôi tìm hiểu, nhân vật Kim Hee Woo do 
Lee Jun Ki thủ vai là một người sống cuộc đời bi 
thương, đẫm mồ hôi và nước mắt. Đây chính là 
“thương hiệu” của một công tố viên nhiệt huyết, 
muốn diệt trừ vòng xoáy tội ác. Nam diễn viên chia 
sẻ thêm:

“Tôi chủ yếu đóng vai một nhân vật hay thay 
đổi, sống một cuộc đời không bình lặng với một 
quá khứ cuộc đời đầy biến động. Cá nhân tôi cảm 
thấy rất hấp dẫn khi nhân vật của mình được đưa 
vào nhiều tình huống với những cảm xúc khác 
nhau, tôi muốn được tự mình vẽ ra điểm đó. Vì vậy, 

có vẻ như tôi đang tìm kiếm và lựa chọn một nhân 
vật có cuộc đời đầy biến cố mà không nhận ra”.

Nhân vật Kim Hee Woo đã trở về 15 năm trước 
và đang sống lần thứ hai trong đời. Khi được hỏi 
nếu có cơ hội anh ấy có trở về quá khứ hay không, 
Lee Jun Ki nói: “Thực sự, tôi rất hài lòng với cuộc 
sống hiện tại của mình, và đối với cuộc sống mà tôi 
đã sống cho đến nay, chân thành cảm ơn tất cả 
những người đã giúp tôi trở thành một Lee Jun Ki 
của hiện tại, một diễn viên Lee Jun Ki có thể tiến xa 
đến mức này và sống một được đời không phải hối 
tiếc. Dưới góc nhìn của các bạn thì thấy đây có vẻ 
một là một sống hạnh phúc”. 

“Những thất bại và thử thách khác nhau như 
những dấu chấm, và nó được kết nối lại để trở 
thành Lee Jun Ki của ngày hôm nay. Tôi luôn cảm 
thấy thiếu sót và hối tiếc về sự hoàn hảo của nhân 
vật, và tôi nghĩ rằng không có màn trình diễn hoàn 
hảo, vì vậy tôi nghĩ, nếu tôi hòa nhập nhiều hơn 
một chút vào các tác phẩm thời đó (Huyền Thoại 
Iljimae, Thời Đại Của Chó Và Sói), có thể tôi đã có 
mức độ hoàn hảo?”.

Cuối cùng, Lee Jun Ki đã đích thân chọn ra 
cảnh được mong đợi nhất từ   tập 1 và 2. Anh chỉ ra: 
“Tôi rất tò mò và mong chờ sự kết hợp diễn xuất 
với tiền bối Lee Kyung Young trong vai Jo Tae 
Seop sẽ hấp dẫn như thế nào và nó sẽ mang đến 
những điều thú vị kịch tính nào”.

Soopatch nghĩ trung tâm của câu chuyện là sự 
căng thẳng và thú vị đến từ những tình huống khác 
nhau do mối quan hệ tồi tệ giữa nam chính Hee 
Woo và Jo Tae Seop mang lại. Soopatch rất tò mò 
về câu chuyện trong tương lai của hai người sẽ diễn 
ra theo chiều hướng nào.

Ngoài ra, Soopatch cũng nghĩ từ khóa “tái 
sinh” trong phim mang đến yếu tố thần bí, ma mị và 
dĩ nhiên điều này sẽ tạo ra một bộ phim độc đáo. 
Sau khi Hoa Của Quỷ có cái kết mở để khán giả tự 
suy nghĩ từ hai năm trước, Soopatch nghĩ việc một 
drama tượng tự như Sự Trở Lại Của Quỷ ra đời như 
thể tiếp diễn câu chuyện. Các bạn thấy sao về dự án 
sắp tới của Lee Jun Ki, cho Soopatch biết thêm ý 
kiến dưới phần bình luận nhé.

                                                             Quốc 
Minh

Jun So Min, Yum Jung Ah và 
Kim Jae Hwa xác nhận sẽ tham 
gia làm lại bộ phim truyền hình 
Anh “Cleaning Up”

Jun So Min , Yum Jung Ah và Kim Jae 
Hwa sẽ cùng nhau đóng vai chính trong 
bộ phim cuối tuần sắp tới “Cleaning Up” 

của đài JTBC!
“Cleaning Up” là phiên bản làm lại của loạt 

phim truyền hình cùng tên của Anh và kể câu 
chuyện về cuộc đấu tranh của ba nhân viên dọn dẹp 
tại một công ty bảo mật khi họ cố gắng tạo ra một số 
phận mới cho mình sau khi nghe lén về giao dịch 
nội gián.

Yum Jung Ah sẽ trở lại với bộ phim truyền 
hình đầu tiên sau ba năm kể từ khi cô đóng vai 

chính trong bộ phim truyền hình ăn khách của đài 
JTBC “SKY Castle”. Cô ấy sẽ đóng vai người dọn 
dẹp của Bested Investment Securities, Eo Yong 
Mi, người bận rộn kiếm sống bằng công việc dọn 
dẹp vào các ngày trong tuần và một người quản gia 
vào cuối tuần. Điều này là do bà vừa là mẹ, vừa là 
chủ gia đình phải nuôi hai cô con gái quý giá của 
mình. Cô ấy đưa ra quyết định quan trọng khi đứng 
trước cơ hội sau khi nghe thông tin giao dịch nội 
gián.

Jun So Min sẽ vào vai Ahn In Kyung, đồng 
nghiệp của Eo Yong Mi, người đang tiết kiệm tiền 
bằng cách dọn dẹp để đạt được ước mơ thành lập 
một quán cà phê di động với một chiếc xe tải thức 
ăn nhỏ. Cô ấy bị cuốn vào quyết định của Yong Mi, 
nhưng do tính cách nhút nhát và sợ hãi, cô ấy 
thường đóng một vai trò trong việc tạo ra sự phá vỡ 
khi tăng tốc đột ngột trong các cuộc chiến tranh 
chứng khoán.

Kim Jae Hwa sẽ đảm nhận vai Meng Soo Ja, 
một người quét dọn cũng có ước mơ tìm kiếm 
thành công trong cuộc sống. Cô ấy thân thiện đến 
mức chỉ mất năm phút để thuyết phục một người 
hoàn toàn xa lạ đứng về phía mình. Tuy nhiên, cô 
ấy chỉ sử dụng các kỹ năng của mình khi chúng cần 
thiết vì lợi ích của cô ấy. Mặc dù là một nhân vật lừa 
đảo với nhiều bộ mặt và nhiều âm mưu hơn nữa, 
nhưng cô ấy là một nhân vật không thể bỏ qua trong 
cuộc điều hành kho hàng của ba tiểu thư.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Yum Jung Ah, Jun 
So Min và Kim Jae Hwa, những người luôn mong 
đợi những màn trình diễn tuyệt vời chỉ bằng tên của 
họ, đã nhập vai hoàn hảo vào các nhân vật của họ 
để tạo ra một dự án chất lượng cao. Thử thách của 
ba người nhằm tăng trần về cổ phiếu và trong cuộc 
sống cũng sẽ mang lại sự thú vị tối đa cho màn ảnh 
nhỏ. Hãy tỏ ra nhiều quan tâm”.

“Cleaning Up” sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn 
Yoon Sung Sik của “Hwarang” và “Bridal Mask” 
và do biên kịch Choi Kyung Mi của “Return” chấp 
bút. “Cleaning Up” sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 
nay qua JTBC sau phần kết của “My Liberation 
Notes”.

                                                                    
An Chi

Sao Hong Kong khốn đốn vì 
kinh doanh thua lỗ

Tạ Đình Phong, Đặng Nhất Quân phải 
đóng cửa nhà hàng vì doanh thu giảm 
mạnh trong khi giá thuê mặt bằng tăng 

cao vào mùa dịch.
Hong Kong đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn 

sóng dịch Covid-19 thứ 5, dẫn đến việc đóng cửa 
hàng loạt doanh nghiệp. Trong đó, F&B là ngành 
chịu lỗ nặng nhất.

Những người nổi tiếng có cơ sở kinh doanh 
vẫn đứng ngồi không yên dù họ rủng rỉnh tiền bạc 
trong tài khoản ngân hàng.

Theo South China Morning Post, một số ngôi 
sao đã tạm đóng cửa nhà hàng một thời gian ngắn 
sau đợt dịch đầu tiên. Những người khác đã cố 
gắng để duy trì kinh doanh nhưng cuối cùng không 
còn lựa chọn nào ngoài việc ngừng hoạt động sau 
khi ghi nhận khoản lỗ tới hàng trăm, hàng triệu 
USD.

Hà Siêu Liên lỗ hơn 250.000 USD
Theo 163, ái nữ trùm sòng bạc Macau Hà Siêu 

Liên cùng bạn bè mở 2 hàng mì ở Hong Kong năm 
2018, nhưng đường hướng kinh doanh yếu kém đã 
dẫn tới lỗ nặng trong đại dịch Covid-19.

Kể từ tháng 7/2020, chi nhánh ở Vượng Giác 
lần đầu báo cáo thất thu do chi phí thuê mặt bằng 
đắt đỏ, lượng khách hàng giảm đáng kể dù nhà 
hàng tung rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp 
dẫn.

“Có ngày chúng tôi chỉ kiếm được 130 USD 
(1.000 HKD). Từ khi ban hành lệnh cấm ăn uống 
tại chỗ, có những đêm chúng tôi trắng tay, doanh 
thu không đủ trang trải tiền thuê nhà. Dẫu vậy, tôi 
vẫn nghiến răng chịu đựng, quyết không sa thải 
nhân viên. Tôi khổ một, họ khổ mười”, con gái Hà 
Hồng Sân thở dài chia sẻ.

“Mụa tiêu dài hạn của tôi là mở thêm chuỗi 
cửa hàng. Nhưng với tình hình hiện tại, chúng tôi 
chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch. Tôi 
đang thảo luận với các thương hiệu khác để xem có 
hợp tác không. Chúng tôi sẽ sớm phát triển thêm 
sản phẩm mới”, công ty của Tạ Đình Phong thông 
báo.

Không chỉ kinh doanh ăn uống, chồng cũ 
Trương Bá Chi còn mất hơn 30% tiền đầu tư vào 
lĩnh vực bất động sản. Anh bỏ ra gần 13 triệu USD 

để sở hữu cửa hàng trên phố Lyndhurst Terrace. 
Tuy nhiên, giá thuê gần đây giảm xuống chỉ còn 
102.000 USD/tháng.

Đặng Nhất Quân lạc quan dù thua lỗ
Đặng Nhất Quân - ngôi sao ghi dấu ấn khi thể 

hiện nhân vật của Châu Nhuận Phát thuở nhỏ trong 
Tứ hải tung hoành - giải nghệ năm 2005 để chuyển 
sang kinh doanh bảo hiểm. Đến năm 2019, anh mở 
cửa hàng mì ở Du Ma Địa với vốn đầu tư 78.500 
USD.

Ban đầu, tiệm của Nhất Quân phát triển tốt, có 
nhiều khách hàng nổi tiếng tích cực quảng cáo hộ, 
trong đó có Cổ Thiên Lạc. Doanh thu cao cho phép 
Nhất Quân đầu tư 235.000 USD vào cửa hàng thứ 
2 ở Tiêm Sa Chủy chỉ sau 3 tháng.

Theo Luju Bar, anh tự tin phát triển nhà hàng 
thành chuỗi, nhưng dịch Covid-19 bất ngờ ập đến 
khiến anh phải đóng cửa chi nhánh thứ 2 vào năm 
2020.

Nhất Quân tỏ ra lạc quan dù đã mất hơn 
300.000 USD. Anh ví số tiền thua lỗ chỉ như “học 
phí thời đại học” và cho biết anh đã tích lũy thêm 
vô vàn kinh nghiệm cho những lần mạo hiểm tới.

“Trong tim tôi có một ngọn lửa bùng cháy 
không bao giờ tắt. Đừng chỉ mù quáng quan tâm 
đến việc kiếm tiền trong kinh doanh và bỏ quên bài 
học mà nó mang lại”, Nhất Quân phát biểu trên 
163.

Dương Minh và Trang Tư Minh lỗ ít nhất 7 
con số

Sau thành công của chi nhánh đầu tiên ở Tân 
Cửu Long vào năm 2018, tài tử TVB Dương Minh 
và bạn gái - diễn viên và người thừa kế Trang Tư 
Minh - đã thành lập chuỗi cửa hàng súp Stew với 
tổng cộng 6 chi nhánh trải dài Hong Kong.

Năm 2019, doanh thu nhà hàng giảm 30% do 
ảnh hưởng từ cuộc biểu tình và cuộc chiến bản 
quyền với nhà hàng Blue Elephant của Thái Lan, 
theo Asian E-News đưa tin. Sau đó, dịch Covid-19 
ập đến khiến việc kinh doanh của bộ đôi lâm cảnh 
khốn đốn.

Trang Tư Minh không chia sẻ cụ thể, nhưng 
cho biết cô lỗ ít nhất 7 con số hàng tháng do chủ nhà 
từ chối giảm tiền thuê mặt bằng, cùng với đó là 
lượng khách giảm đáng kể. Kết quả, họ đã đóng 5 
chi nhánh, cửa hàng cuối cùng hiện vẫn duy trì dịch 
vụ bán hàng mang đi.

                                                      Nguyễn 
Hương

Chân dung mỹ nam bị ghét 
nhất phim 'Hẹn hò chốn công 
sở'

Trong Hẹn hò chốn công sở (Business 
Proposal), nam diễn viên Song Won 
Seok đóng vai đầu bếp Lee Min Woo. 

Đây là nhân vật đang bị ghét nhất bộ phim.
Bếp trưởng Lee Min Woo là nhân vật hiếm hoi 

hứng “gạch đá” trong một bộ phim hài hước lãng 

mạn ít “drama” như Hẹn hò chốn công sở 
(Business Proposal). Những cảnh phim có Lee 
Min Woo thường gây ức chế người xem. 

Lee Min Woo là bạn thân 7 năm của Shin Ha 
Ri (Kim Se Jeong). Anh cảm giác được Ha Ri thích 
mình nhưng luôn giả vờ không biết và thường 
khiến cô đau lòng. Đến khi phát hiện Shin Ha Ri có 
bạn trai Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), Lee Min 
Woo bắt đầu tiếc nuối và có những cách cư xử kỳ 
quặc. 

Trong tập Hẹn hò chốn công sở mới nhất, Lee 
Min Woo bất ngờ đánh Kang Tae Moo, phán xét và 
muốn chen vào chuyện tình giữa Shin Ha Ri và 
Kang Tae Moo. Sau tập phim này, Lee Min Woo trở 
thành nhân vật chịu sự chửi bới từ khán giả nhiều 
nhất. 

Phần lớn người xem đều mắng Lee Min Woo 
vô duyên, đáng ghét, “trà xanh” chỉ biết lợi dụng 
Shin Ha Ri suốt nhiều năm trời. Thậm chí, fan 
phim Hẹn hò chốn công sở hi vọng Lee Min Woo sẽ 
phải trả giá trong 4 tập cuối phim. 

Đảm nhận vai Lee Min Woo là Song Won 
Seok, nam diễn viên sinh năm 1988. Việc vai diễn 
trong Hẹn hò chốn công sở bị ghét cay ghét đắng 
chứng tỏ Song Won Seok đã thể hiện thành công 
nhân vật, để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. 

Song Won Seok vốn là người mẫu lấn sân sang 
diễn xuất vào năm 2012. Mỹ nam 8X sở hữu vóc 
dáng cao ráo, gu thời trang ấn tượng và gương mặt 
góc cạnh nam tính. 

Đặc biệt, Song Won Seok và Ahn Hyo Seop có 
mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai từng chung nhóm 
nhạc One O One và hợp tác trong 2 phim Người bố 
xa lạ, Bầu trời rực đỏ. Ngoài ra, bộ đôi còn cùng 
dưới  t rướng  công  ty  quản  lý  S ta rhaus 
Entertainment. 

Trước Hẹn hò chốn công sở, Song Won Seok 
từng gây chú ý khi tham gia các tác phẩm 
Entourage, Mùa xuân quanh ta, Không có lần thứ 
hai, Bầu trời rực đỏ, Nữ thanh tra tài ba… 

Năm ngoái, anh thắng giải Nam diễn viên phụ 
xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards nhờ vai Han 
Sung Woon trong Nữ thanh tra tài ba. Hiện, Song 
Won Seok vẫn chưa nhận dự án mới. 

                                                                    
An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

Sao nữ 19 tuổi cạo đầu để 
vào vai nữ tu

Tên tuổi của Choi Da Hye vụt sáng sau 
cảnh quay xuống tóc đi tu trong tác 
phẩm “The King of Tears, Lee Bang 

Won”.
Theo Nate, nữ diễn viên Choi Da Hye gây chú 

ý với khán giả Hàn Quốc sau tập 18 của The King 
of Tears, Lee Bang Won. Cô đóng vai công chúa 
Gyeong Soon trong tác phẩm. Dù không phải vai 
chính, Choi Da Hye vẫn để lại ấn tượng với diễn 
xuất chân thật, không ngại hy sinh ngoại hình để 
đóng phim.

Trong tập phim lên sóng vào ngày 13/3, công 
chúa Gyeong Soon quyết định xuống tóc đi tu. 
Theo New1, để thực hiện cảnh quay, Choi Da Hye 
cũng lựa chọn cạo trọc đầu theo nhân vật, không sử 
dụng hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh hay đạo cụ hóa 
trang.

Tinh thần hy sinh vì nghệ thuật và sự táo bạo 
của nữ diễn viên 19 tuổi nhận được nhiều lời khen 
từ công chúng. Nhiều khán giả cho biết phân đoạn 
Choi Da Hye xuống tóc là khoảnh khắc giàu cảm 
xúc và ấn tượng nhất trong The King of Tears, Lee 
Bang Won. Chia sẻ về diện mạo mới của mình 
trong phim, Choi Da Hye hài hước nói: “Tôi được 
chọn đóng vai công chúa Gyeong Soon là vì có 
khuôn đầu đẹp”.

Theo Naver, ngay sau khi tập 18 phim The 
King of Tears, Lee Bang Won kết thúc, thông tin 
công chúa Gyeong Soon nhanh chóng được tìm 
kiếm, và giúp Choi Da Hye vụt sáng. Da Hye sinh 
năm 2003, là nghệ sĩ trực thuộc YG Stage - công ty 
con của YG Entertainment, chuyên quản lý diễn 
viên. Cô hiện là sinh viên của Sungshin Women's 
University.

Cô tham gia diễn xuất từ năm 2017 với vai 
diễn đầu tay trong Han Yeo Reum's Memory của 
đài JTBC. Từ đó, Choi Da Hye dần được chú ý và 
mời tham gia loạt dự án như Confession, Gangnam 
Scandal, Miss Ma, Nemesis, Durian Is Not a Fruit, 
Class of Lies, Both a Guy and a Girl Like Me at the 
Same Time, Man of Men.

Khán giả Hàn Quốc khen ngợi Choi Da Hye 
có gương mặt đẹp và thần thái của diễn viên. Theo 
Soompi, với thế mạnh diễn xuất và danh tiếng tích 

cực như hiện nay, sao nữ sinh năm 2003 được kỳ 
vọng tỏa sáng ở những tác phẩm tiếp theo.
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Taecyeon của 2PM trong bộ 
phim truyền hình mới của anh 
ấy với Jung Eun Ji của Apink, 
giúp cha mẹ anh ấy kiểm soát tài 
chính của anh ấy, và hơn thế 
nữa

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây và 
chụp ảnh cho tạp chí @ star1, 
Taecyeon của 2PM đã giới thiệu về bộ 

phim sắp tới của anh ấy và hơn thế nữa!
Taecyeon hiện đang bận quay bộ phim truyền 

hình OCN mới “Blind”, một bộ phim kinh dị bí ẩn 
về những người bình thường trở thành nạn nhân 
của tội ác một cách bất công - và những người bình 
thường vô tình trở thành hung thủ khi nhắm mắt 
làm ngơ trước sự bất công. Bộ phim cũng sẽ có sự 
tham gia của Jung Eun Ji và Ha Seok Jin của Apink, 
dự kiến   sẽ ra mắt vào tháng 6.

Taecyeon sẽ đóng vai chính trong phim với vai 
Ryu Sung Joon, một thám tử của đơn vị tội phạm 
bạo lực, người đam mê công việc của mình. Mô tả 
về vai diễn của mình, nam diễn viên thần tượng 
nhận xét: “[Ryu Sung Joon] là một nhân vật nhanh 
hơn với hành động của mình hơn là lời nói. Tôi sẽ 
trở lại với một dự án có sự rung cảm nghiêm túc và 
nặng nề, vì vậy hãy chờ đợi nó”.

Khi được hỏi về danh tiếng là một trong những 
người nổi tiếng hàng đầu về khả năng chịu đựng 
rượu, Taecyeon đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn.

“Tôi nghĩ rằng một số tin đồn sai lệch đã lan 
truyền”, anh nói. “Khả năng chịu đựng rượu của tôi 
không cao. Tôi có thể uống khoảng một chai rưỡi 
đến hai chai soju. Trước đây, số lượng là quan trọng 
đối với tôi, nhưng bây giờ tôi quan tâm đến hương 
vị của rượu hơn”.

Taecyeon từng tiết lộ trong một cuộc phỏng 
vấn trước đây rằng anh ấy đã để bố mẹ chịu trách 
nhiệm về tất cả tài chính của mình và anh ấy khẳng 
định rằng ngay cả bây giờ, anh ấy vẫn nhận được 
một khoản trợ cấp từ họ thay vì tự quản lý thu nhập 
của mình.

Taecyeon nói: “Cha mẹ tôi kiểm soát và xử lý 
mọi tài chính của tôi”. Tôi đã 35 tuổi [theo cách 
tính của Hàn Quốc], nhưng tôi vẫn nhận được một 
khoản trợ cấp”.

Cuối cùng, khi được hỏi về biệt danh “khủng 
bố thời trang”, Taecyeon tự tin khẳng định gu thời 
trang của anh gần đây đã được cải thiện.

“Tôi đã thay đổi: Tôi không phải là Taecyeon 
mà tôi từng là”, thành viên 2PM tuyên bố. “Ngày 
nay, tôi rất coi trọng 'TPO' [Thời gian, Địa điểm và 
Sự kiện]. Tôi cảm thấy như so với trước đây, gu 
thời trang của tôi đã tiến bộ hơn”.
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Kang Dong Won ký hợp 
đồng với Cơ quan Nghệ sĩ Sáng 
tạo ở Mỹ

Kang Dong Won  đã chính thức ký hợp 
đồng với một công ty lớn của Hoa 
Kỳ!

Vào ngày 24 tháng 3, công ty quản lý YG 
Entertainment của Kang Dong Won thông báo, 
“Kang Dong Won đã ký hợp đồng với công ty 
CAA (Creative Artists Agency) của Mỹ”.

Creative Artists Agency là một trong những cơ 
quan tài năng và thể thao lớn nhất ở Hoa Kỳ, với 
danh sách khách hàng toàn sao của nó bao gồm 
những tên tuổi lớn như Brad Pitt, Tom Hanks, 
Meryl Streep, George Clooney và đạo diễn Steven 
Spielberg. 

Variety, một hãng thông tấn giải trí của Mỹ, đã 
đưa tin rằng Kang Dong Won tiếp theo sẽ được 
xuất hiện trong “Broker”, một bộ phim do CJ 
Entertainment sản xuất và do Koreeda Hirokazu 
đạo diễn. Họ nói thêm rằng Kang Dong Won là 
“một người nói tiếng Anh thông thạo” và vào năm 
2019, trước đại dịch COVID-19, anh ấy đã quay 
các cảnh cho “Tsunami LA”, một bộ phim thảm 
họa do Scott Mann đạo diễn. Tờ Variety nhận xét: 
“Nếu hoàn thành, bộ phim sẽ đánh dấu sự ra mắt tại 
Hollywood của Kang Dong Won”.

Những người nổi tiếng khác đã ký hợp đồng 
với CAA là Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Mark 
Tuan của GOT7 và aespa.
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

Sao nữ 19 tuổi cạo đầu để 
vào vai nữ tu

Tên tuổi của Choi Da Hye vụt sáng sau 
cảnh quay xuống tóc đi tu trong tác 
phẩm “The King of Tears, Lee Bang 

Won”.
Theo Nate, nữ diễn viên Choi Da Hye gây chú 

ý với khán giả Hàn Quốc sau tập 18 của The King 
of Tears, Lee Bang Won. Cô đóng vai công chúa 
Gyeong Soon trong tác phẩm. Dù không phải vai 
chính, Choi Da Hye vẫn để lại ấn tượng với diễn 
xuất chân thật, không ngại hy sinh ngoại hình để 
đóng phim.

Trong tập phim lên sóng vào ngày 13/3, công 
chúa Gyeong Soon quyết định xuống tóc đi tu. 
Theo New1, để thực hiện cảnh quay, Choi Da Hye 
cũng lựa chọn cạo trọc đầu theo nhân vật, không sử 
dụng hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh hay đạo cụ hóa 
trang.

Tinh thần hy sinh vì nghệ thuật và sự táo bạo 
của nữ diễn viên 19 tuổi nhận được nhiều lời khen 
từ công chúng. Nhiều khán giả cho biết phân đoạn 
Choi Da Hye xuống tóc là khoảnh khắc giàu cảm 
xúc và ấn tượng nhất trong The King of Tears, Lee 
Bang Won. Chia sẻ về diện mạo mới của mình 
trong phim, Choi Da Hye hài hước nói: “Tôi được 
chọn đóng vai công chúa Gyeong Soon là vì có 
khuôn đầu đẹp”.

Theo Naver, ngay sau khi tập 18 phim The 
King of Tears, Lee Bang Won kết thúc, thông tin 
công chúa Gyeong Soon nhanh chóng được tìm 
kiếm, và giúp Choi Da Hye vụt sáng. Da Hye sinh 
năm 2003, là nghệ sĩ trực thuộc YG Stage - công ty 
con của YG Entertainment, chuyên quản lý diễn 
viên. Cô hiện là sinh viên của Sungshin Women's 
University.

Cô tham gia diễn xuất từ năm 2017 với vai 
diễn đầu tay trong Han Yeo Reum's Memory của 
đài JTBC. Từ đó, Choi Da Hye dần được chú ý và 
mời tham gia loạt dự án như Confession, Gangnam 
Scandal, Miss Ma, Nemesis, Durian Is Not a Fruit, 
Class of Lies, Both a Guy and a Girl Like Me at the 
Same Time, Man of Men.

Khán giả Hàn Quốc khen ngợi Choi Da Hye 
có gương mặt đẹp và thần thái của diễn viên. Theo 
Soompi, với thế mạnh diễn xuất và danh tiếng tích 

cực như hiện nay, sao nữ sinh năm 2003 được kỳ 
vọng tỏa sáng ở những tác phẩm tiếp theo.
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Taecyeon của 2PM trong bộ 
phim truyền hình mới của anh 
ấy với Jung Eun Ji của Apink, 
giúp cha mẹ anh ấy kiểm soát tài 
chính của anh ấy, và hơn thế 
nữa

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây và 
chụp ảnh cho tạp chí @ star1, 
Taecyeon của 2PM đã giới thiệu về bộ 

phim sắp tới của anh ấy và hơn thế nữa!
Taecyeon hiện đang bận quay bộ phim truyền 

hình OCN mới “Blind”, một bộ phim kinh dị bí ẩn 
về những người bình thường trở thành nạn nhân 
của tội ác một cách bất công - và những người bình 
thường vô tình trở thành hung thủ khi nhắm mắt 
làm ngơ trước sự bất công. Bộ phim cũng sẽ có sự 
tham gia của Jung Eun Ji và Ha Seok Jin của Apink, 
dự kiến   sẽ ra mắt vào tháng 6.

Taecyeon sẽ đóng vai chính trong phim với vai 
Ryu Sung Joon, một thám tử của đơn vị tội phạm 
bạo lực, người đam mê công việc của mình. Mô tả 
về vai diễn của mình, nam diễn viên thần tượng 
nhận xét: “[Ryu Sung Joon] là một nhân vật nhanh 
hơn với hành động của mình hơn là lời nói. Tôi sẽ 
trở lại với một dự án có sự rung cảm nghiêm túc và 
nặng nề, vì vậy hãy chờ đợi nó”.

Khi được hỏi về danh tiếng là một trong những 
người nổi tiếng hàng đầu về khả năng chịu đựng 
rượu, Taecyeon đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn.

“Tôi nghĩ rằng một số tin đồn sai lệch đã lan 
truyền”, anh nói. “Khả năng chịu đựng rượu của tôi 
không cao. Tôi có thể uống khoảng một chai rưỡi 
đến hai chai soju. Trước đây, số lượng là quan trọng 
đối với tôi, nhưng bây giờ tôi quan tâm đến hương 
vị của rượu hơn”.

Taecyeon từng tiết lộ trong một cuộc phỏng 
vấn trước đây rằng anh ấy đã để bố mẹ chịu trách 
nhiệm về tất cả tài chính của mình và anh ấy khẳng 
định rằng ngay cả bây giờ, anh ấy vẫn nhận được 
một khoản trợ cấp từ họ thay vì tự quản lý thu nhập 
của mình.

Taecyeon nói: “Cha mẹ tôi kiểm soát và xử lý 
mọi tài chính của tôi”. Tôi đã 35 tuổi [theo cách 
tính của Hàn Quốc], nhưng tôi vẫn nhận được một 
khoản trợ cấp”.

Cuối cùng, khi được hỏi về biệt danh “khủng 
bố thời trang”, Taecyeon tự tin khẳng định gu thời 
trang của anh gần đây đã được cải thiện.

“Tôi đã thay đổi: Tôi không phải là Taecyeon 
mà tôi từng là”, thành viên 2PM tuyên bố. “Ngày 
nay, tôi rất coi trọng 'TPO' [Thời gian, Địa điểm và 
Sự kiện]. Tôi cảm thấy như so với trước đây, gu 
thời trang của tôi đã tiến bộ hơn”.
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Kang Dong Won ký hợp 
đồng với Cơ quan Nghệ sĩ Sáng 
tạo ở Mỹ

Kang Dong Won  đã chính thức ký hợp 
đồng với một công ty lớn của Hoa 
Kỳ!

Vào ngày 24 tháng 3, công ty quản lý YG 
Entertainment của Kang Dong Won thông báo, 
“Kang Dong Won đã ký hợp đồng với công ty 
CAA (Creative Artists Agency) của Mỹ”.

Creative Artists Agency là một trong những cơ 
quan tài năng và thể thao lớn nhất ở Hoa Kỳ, với 
danh sách khách hàng toàn sao của nó bao gồm 
những tên tuổi lớn như Brad Pitt, Tom Hanks, 
Meryl Streep, George Clooney và đạo diễn Steven 
Spielberg. 

Variety, một hãng thông tấn giải trí của Mỹ, đã 
đưa tin rằng Kang Dong Won tiếp theo sẽ được 
xuất hiện trong “Broker”, một bộ phim do CJ 
Entertainment sản xuất và do Koreeda Hirokazu 
đạo diễn. Họ nói thêm rằng Kang Dong Won là 
“một người nói tiếng Anh thông thạo” và vào năm 
2019, trước đại dịch COVID-19, anh ấy đã quay 
các cảnh cho “Tsunami LA”, một bộ phim thảm 
họa do Scott Mann đạo diễn. Tờ Variety nhận xét: 
“Nếu hoàn thành, bộ phim sẽ đánh dấu sự ra mắt tại 
Hollywood của Kang Dong Won”.

Những người nổi tiếng khác đã ký hợp đồng 
với CAA là Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Mark 
Tuan của GOT7 và aespa.
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Gertrude “Trudy” Elion - 
người phụ nữ đã đem tới cho 
chúng ta thuốc kháng virus

50 năm trước, rất ít nhà khoa học tin 
rằng một loại thuốc có thể chống lại 
virus với ít tác dụng phụ. Sau đó, 

Gertrude Elion chứng minh cho họ thấy những gì 
bà có thể làm được.

Ngày nay, thuốc kháng virus được sử dụng 
để điều trị mụn rộp, viêm gan, HIV, Ebola… Có 
thể nói, sẽ không có ngày hôm nay nếu không có 
Gertrude “Trudy” Elion.

Elion tốt nghiệp bằng cử nhân hoá học tại 
trường Hunter năm 1937 khi bà mới 19 tuổi.

Sinh năm 1918 ở Manhattan, Elion đã sớm 
vượt qua khó khăn tài chính và sự kì thị giới tính để 
thắng giải Nobel năm 1988 về Sinh lý học và Y 
học, trở thành người phụ nữ thứ 5 làm được điều 
này. 

Bà chia sẻ giải thưởng với người cộng tác 
lâu năm của mình George Hitchings, người đã thuê 
bà năm 1944 cùng tham gia phòng thí nghiệm hoá 
sinh của ông tại công ty dược phẩm Burroughs 
Wel l come  (ngày  nay  l à  mộ t  phần  của 
GlaxoSmithKline).

Chỉ sau khi Hitchings hoạt động nghiên 
cứu tích cực và nghỉ hưu vào năm 1967, Elion mới 
bắt tay vào làm việc mà sau này bà mô tả là “cuộc 
phiêu lưu kháng virus”. Elion đã “đủ tuổi mới lớn” 
và nắm bắt cơ hội cuối cùng, “thể hiện những gì tôi 
có thể tự mình làm”, bà nói với nhà văn Sharon 
Berthsch McGrayne, tác giả cuốn sách năm 2001 
“Những phụ nữ đoạt giải Nobel Khoa học”.

Tiếp cận phù hợp
Elion mới chỉ 19 tuổi khi bà tốt nghiệp 

bằng cử nhân hoá học tại trường Hunter năm 1937. 
Cha mẹ của bà là người nhập cư từ Đông Âu, đã 
phá sản bởi cuộc Đại Khủng hoảng. Họ không thể 
chi trả cho việc học sau đại học của con gái và cũng 
không có chương trình nào để bà nộp đơn xin hỗ trợ 
tài chính.

Càng tệ hơn khi dù bà có học tốt đến đâu, 
các phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng không 
tuyển phụ nữ. Bà nhớ lại nhiều năm sau đó, đã 
nhiều lần bà được bảo rằng, dù đủ tiêu chuẩn cho vị 
trí việc làm, bà sẽ là “nguyên nhân gây mất tập 
trung” đối với nhân viên phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, Elion vẫn kiên trì, làm các công 
việc tạm thời và tiết kiệm tiền. Bà làm nhà phân 
tích thực phẩm cho một chuỗi cửa hàng bán rau, trả 
lời điện thoại tại văn phòng bác sĩ và dạy hoá tại các 
trường trung học ở New York khi đang học bằng 
thạc sĩ tại Đại học New York vào buổi tối và cuối 
tuần.

Cuối cùng, do Thế chiến II, nhiều nơi thiếu 
nhân lực lao động, những cơ hội thực sự đã đến với 
bà, đầu tiên là tại Johnson & Johnson rồi sau đó tới 
Burroughs Wellcome.

Cho đến thập kỉ 70, hầu hết các loại thuốc 
mới đều được tìm ra bằng cách thử-sai hoặc tình cờ 

được phát hiện. Khám phá tình cờ của Alexander 
Fleming về penicillin đã tạo ra một cuộc cách 
mạng trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi 
khuẩn. 

Quan sát tình cờ của một bác sĩ phẫu thuật 
quân đội Pháp, Henri Laborit về loại thuốc gây mê 
có tên là chlorpromazine có thể giúp bệnh nhân 
tầm thần phân liệt. Đây là sản phẩm đầu tiên trong 
một loạt các đột phá về lĩnh vực thuốc điều trị tâm 
thần.

Hitchings đã đề xuất một cách tiếp cận 
khoa học, hợp lí khác để tìm ra loại thuốc dựa trên 
kiến thức về mục tiêu sinh học. Ông đưa ra giả 
thuyết rằng các nhà khoa học có thể ức chế các tế 
bào mầm bệnh khỏi việc tái tạo bằng cách tạo ra các 
bản sao khiếm khuyết của các khối xây dựng gen. 

Khi các bản sao này được tích hợp vào con 
đường trao đổi chất của mầm bệnh, chúng sẽ làm 
rối loạn bộ máy tế bào, cản trở các phản ứng cần 
thiết cho quá trình tổng hợp DNA.

Elion mất năm 1999, bà hưởng thọ 81 tuổi
Ngay sau khi thuê Elion, Hitchings đã giao 

cho bà làm về chất purine. Các phân tử nitơ dạng 
vòng này là một loại nucleoside, một thuật ngữ cho 
các cơ sở cấu trúc của DNA. 

Elion không biết purine là gì nhưng sau 
nhiều tháng nghiền ngẫm tài liệu, bà bắt đầu tạo ra 
các hợp chất “chưa từng được mô tả trước đây” và 
“cảm thấy sự phấn khích của một nhà phát minh, 
người tạo ra một thành phần mới”.

Marty St. Clair, một nhà virus học làm việc 
cho Elion vào năm 1976 nói rằng: “Trudy đã tạo ra 
nucleoside trước khi chúng tôi biết cấu trúc DNA 
là gì. Bà ấy rất hiểu về hoá học”.

Elion và Hitchings cùng tiên phong trong 
việc sử dụng thuốc phù hợp và họ đã rất thành 
công. Trong khoảng thời gian 20 năm, hai người đã 
phát minh ra các loại thuốc mới cho nhiều loại bệnh 
nghiêm trọng như bệnh bạch hầu, sốt rét, bệnh gút, 
viêm khớp dạng thấp, thải trừ nội tạng, nhiễm vi 
khuẩn…

L o ạ i  t h u ố c  đ ầ u  t i ê n  c ủ a  h ọ ,  6 -
mercaptopurine (6-MP), ra đời vào năm 1951 
thông qua sự hợp tác với các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering ở 

New York. 
Vẫn là một phương pháp chính trong liệu 

pháp kết hợp cho trẻ em bị bệnh bạch cầu nguyên 
bào lympho cấp tính (ALL), 6-MP có thể trở thành 
một trong những câu chuyện thành công lớn trong 
việc điều trị ung thư, giúp tăng tỉ lệ chữa khỏi ALL 
ở trẻ em từ 10% trong những năm 50 lên 80% cho 
ngày nay.

Vài năm sau, Elion và Hitchings đã phát 
triển chất chống sốt rét pyrimethamine, hiện được 
sử dụng chủ yếu để điều trị một loại bệnh do thực 
phẩm gây ra và có thể dẫn tới tử vong, có tên là 
toxoplasma. 

Và với sự phát triển của trimethoprim, vẫn 
thường được kê đơn như một phần của điều trị kết 
hợp cho nhiễm trùng đường tiết niệu, chúng đã bổ 
sung vào kho các loại thuốc được sản xuất trong 
thời kỳ hoàng kim của các phát minh về kháng 
sinh.

Trái lại, việc tìm kiếm các loại thuốc điều 
trị virus lại tụt hậu khá nhiều.

Viên ngọc cuối cùng
Các loại thuốc kháng virus đầu tiên được 

phê duyệt không có mặt trên thị trường cho đến đầu 
những năm 1960 và tất cả đều không như mong 
đợi. Như lịch sử về thuốc kháng virus đã cho thấy, 
các phiên bản đầu tiên của những loại thuốc này 
“nằm đâu đó giữa các nguyên tắc hoá trị ung thư và 
y học dân gian”. 

Có độc tính cao và hiệu quả thấp, chúng chỉ 
đơn thuần xác nhận điều mà hầu hết các nhà khoa 
học đã từ lâu đưa ra giả định: Bởi vì virus và tế bào 
gắn bó chặt chẽ với nhau, các bệnh do virus chỉ đơn 
giản là không thể điều trị.

Tại một thời điểm nhất định, Elion có thể 
đã đồng ý. Năm 1948, bà nhận thấy rằng một hợp 
chất mà bà đã tổng hợp để điều trị ung thư - 2,6 
diaminopurine đã cho thấy hoạt tính kháng virus 
rất ấn tượng. Bà bị hấp dẫn nhưng lại chán nản bởi 
độc tính của thuốc, cuối cùng bà đành gác lại để tập 
trung vào công việc khác.

Năm 1968, ngay sau khi Hitchings rời 
phòng thí nghiệm để trở thành phó chủ tịch nghiên 
cứu, Elion tình cờ thấy một báo cáo về một thứ 
tương tự 2,6 diaminopurine đã cho thấy hoạt tính 
kháng virus. 

Sau đó, tin này đã gióng lên một hồi 
chuông khiến bà và nhóm các nhà khoa học siêng 
năng tiếp tục tìm lại nơi mà bà đã bỏ lại hai thập kỉ 
trước.

Bốn năm tiếp sau đó, họ bí mật nghiên cứu 
một hợp chất mới đáng chú ý - acyclovir, không 
giống bất cứ thứ gì mà thế giới từng chứng kiến 
trước đây. Một chất ức chế mạnh mẽ virus herpes 
với độc tính thấp. Giống như penicillin vào nửa thế 
kỷ trước, nó báo trước sự ra đời của một kỷ nguyên 
trị liệu mới.

Keith Jerome, giám đốc phòng thí nghiệm 
virus học phân tử tại trường y Đại học Washington 
cho biết: “Acyclovir là loại thuốc đã thay đổi mọi 
thứ trong nỗ lực phát triển thuốc kháng virus hiệu 
quả. Nó đã chứng minh tính khả thi trong việc phát 

triển các loại thuốc đặc hiệu cao nhắm vào 
virus mà không gây ra các tác dụng phụ”.

Elion gọi acyclovir là “viên ngọc quý cuối 
cùng” của mình và thực sự, đó là loại thuốc cuối 
cùng bà đã phát triển khi làm việc tại Burroughs 
Wellcome. Bà nghỉ hưu vào năm 1983 nhưng 
những người làm việc cùng phòng thí nghiệm gần 
như không nhận ra vì bà vẫn đến đây hàng ngày.

Năm 1991, Elion đã được Tổng thống 
George Bush trao tặng Huân chương Khoa học 
Quốc gia danh giá vì bà là minh chứng cho thấy 
công việc của một người có thể giúp “xua tan đau 
khổ và kéo dài sự sống cho hàng triệu người”. 
Elion mất năm 1999, bà hưởng thọ 81 tuổi.

St. Clair cho biết bà và các đồng nghiệp “đã 
sử dụng nhiều quy trình tương tự như họ đã làm với 
acyclovir để tìm kiếm một loại thuốc điều trị 
HIV”. Họ nhanh chóng tìm thấy nó trong một chất 
tương tự nucleoside. 

St. Clair chia sẻ: “Điều đó không thể xảy ra 
nếu không có Trudy. Chúng tôi đã làm những gì bà 
ấy chỉ bảo và cuối cùng chúng tôi có AZT” hay 
azidothymidine, loại thuốc đầu tiên được phê 
duyệt để điều trị HIV.

Mặc dù chỉ có hiệu quả tương đối, AZT đã 
mở đường cho các thế hệ sau trong việc tìm ra các 
liệu pháp kháng virus... ■

Công nghệ mới giúp phá 
vụ án chỉ từ 15 tế bào

Thông thường, các chuyên gia pháp y 
cần khoảng 4.000 tế bào DNA để có 
thể giám định một mẫu DNA, tuy 

nhiên vào ngày 22-7-2021, phòng thí nghiệm 
Othram đã giúp cảnh sát Las Vegas, Mỹ phá giải 
một vụ án mạng xảy ra năm 1989 chỉ bằng vỏn 
vẹn… 15 tế bào DNA. Đây là hiện tượng chưa 
từng có trong lịch sử khoa học pháp chứng hiện 
đại.

Tìm ra thủ phạm vụ giết người sau 30 
năm

Ngày 1-6-1989, cô bé Stephanie đi bộ một 
mình tới trường nhưng sau khi giáo viên báo cho bố 
em biết không thấy em đến lớp, ông Isscson đã báo 
cảnh sát. Cảnh sát Las Vegas ngay lập tức tiến hành 
tìm kiếm nạn nhân và sau vài ngày, họ tìm thấy thi 
thể nạn nhân ở một bãi đất trống.

Bà Murga giải thích rằng những mẫu DNA 
thu thập được tại hiện trường và trên cơ thể nạn 
nhân đã được xét nghiệm nhiều lần trong 30 năm 
vừa qua, tuy nhiên do công nghệ trong quá khứ 
chưa được hiện đại, những lần giám định này cũng 
không mang lại kết quả gì.

Vụ án chỉ thực sự tiến triển vào năm 2021 
sau khi nhà hoạt động xã hội Justin Woo đóng góp 
một khoản tiền từ thiện khá lớn để hỗ trợ cảnh sát 
Los Angeles lật lại những vụ án mạng chưa tìm ra 
thủ phạm. 

Nhờ sự giúp đỡ của Woo, cảnh sát Los 
Angeles đã có thể thuê phòng thí nghiệm Othram 
sử dụng những phương pháp kĩ thuật tối tân nhất 

nhằm xác minh chủ nhân mẫu DNA để lại trên thi 
thể nạn nhân.

Chỉ trong 7 tháng, Othram đã hoàn thành 
nhiệm vụ kéo dài suốt 30 năm qua bằng một 
phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới; được biết 
đây cũng chính là cách cảnh sát California bắt giữ 
tên sát nhân hàng loạt Joseph James DeAngelo 
năm 2018. 

Đầu tiên, các nhà khoa học sẽ “nuôi béo” 
mẫu DNA ít ỏi, và khi đã có đủ lượng tế bào DNA 
cần thiết, họ sẽ đối chiếu DNA với các mẫu trong 
kho dữ liệu quốc gia cho đến khi tìm thấy một mẫu 
khớp.

Ông David Mittelman, giám đốc phòng thí 
nghiệm Othram

Quá trình đối chiếu gen sẽ tiếp tục trong 
nhiều tháng để các chuyên gia có thể vẽ ra một cây 
phả hệ và cuối cùng, họ tìm thấy những người thân 
có quan hệ rất gần với chủ nhân mẫu DNA họ cần 
tìm. Khi đã đến bước này, cảnh sát sẽ vào cuộc để 
khai thác người thân của kẻ tình nghi và từ đó truy 
tìm tung tích của chúng.

3 năm trước khi sát hại Stephanie, thủ 
phạm Darren Roy Marchand đã từng bị bắt khi mới 
20 tuổi do bị tình nghi siết cổ một phụ nữ địa 
phương tên Nanette Vanderberg; tuy nhiên hắn 
được trả tự do vì không đủ chứng cứ. Darren có tiền 
sử bị tâm thần và hắn đã tự sát năm 1995.

Nhưng đây chỉ là 1 trong 15 vụ án mà 
phòng thí nghiệm non trẻ Othram giúp cảnh sát tìm 
ra hung thủ trong 3 năm vừa qua.

Ông David Mittelman vốn là một nhà khoa 
học danh tiếng và ông đã từng làm việc 5 năm trong 
dự án Hệ gen người - một nghiên cứu trải dài từ 
năm 1990 đến năm 2003 với mục tiêu giải mã bản 
đồ gen của con người. 

Sau khi dự án kết thúc, nhà khoa học này 
bắt đầu nhận ra những dịch vụ mà ngành nghề của 
mình có thể cung cấp như giúp cha mẹ xác định đột 
biến gen ở thai nhi, giúp cơ quan hành pháp phá án 
hoặc hỗ trợ khách hàng tìm người thân…

Năm 2018, ông Mittleman thành lập 
Othram và quyết định sử dụng kiến thức khoa học 
của mình để phá án. Hiện tại khách hàng của 
Othram chủ yếu là các sở cảnh sát toàn quốc có nhu 
cầu điều tra các vụ án nhiều năm chưa có lời giải. 

Đoàn tụ với em gái nhờ kho DNA
Công nghệ của Othram cũng đã giúp một 

gia đình đoàn tụ với người con xấu số tại New 
Jersey. 

Khi sắp qua đời tại một bệnh viện ở Bắc 
Jersey, Mỹ vào năm 2000, bà Aurelia Torres vẫn 
gắng gượng khuyên nhủ con trai cả Luis Colon tìm 
kiếm Evelyn - cô con gái út đã bỏ nhà ra đi cuối 
năm 1976, khi mới 15 tuổi. 

Vào đầu năm 1977, cả gia đình nhận được 
một bức thư của Evelyn cho biết cô đang sống 
chung với bạn trai và đã hạ sinh một bé trai khoẻ 
mạnh. Họ lập tức đến báo cảnh sát, nhưng cảnh sát 
địa phương nói rằng bức thư cho thấy Evelyn chủ 
động bỏ đi, hiện vẫn còn sống và khoẻ mạnh, vậy 
nên họ sẽ không tiến hành điều tra.

Từ đó trở đi, bà Torres vẫn chờ đợi và nỗ 
lực dò la tung tích của cô con gái cưng. Có lẽ sự thật 
sẽ khiến bà vô cùng đau lòng: cuộc đời Evelyn đã 
mãi mãi dừng lại ở tuổi 15 vì em bị giết hại chỉ vài 
ngày sau khi bà Torres được gặp con lần cuối.

Tại nghĩa trang hạt Carbon, Philadelphia 
có một ngôi mộ của một người mẹ vô danh và đứa 
con sơ sinh xấu số. Tháng 5-2021, gia đình của 
Evelyn nhận được tin đó chính là ngôi mộ của em 
và đứa con chưa kịp chào đời.

Con trai của anh Luis là Luis Jr. đã nộp mẫu 
DNA của mình cho 2 kho dữ liệu gen khổng lồ là 
23andMe.com và FamilyTreeDNA.com nhằm tìm 
kiếm người cô Evelyn và những người em họ, thế 
nhưng cậu không ngờ cái cậu nhận được lại là một 
cuộc điện thoại từ sở cảnh sát Pennsylvania thông 
báo DNA của cậu bé có liên quan đến một vụ án 
mạng để ngỏ. 

Trước đó, Trung tâm Tìm kiếm trẻ em mất 
tích Mỹ đã hợp tác với Othram để lật lại những vụ 
án có nạn nhân là thiếu niên và Othram đã tìm ra 
người thân của Evelyn nhờ đối chiếu mẫu DNA 
của nạn nhân với các mẫu trong 2 kho dữ liệu.

Luis Sierra, người bạn trai đã dụ dỗ Evelyn 
bỏ nhà ra đi, đã bị bắt vì tội giết hại cô gái trẻ vào 
tháng 4-2021. Lúc đầu, hắn ta khẳng định mình 
không hề quen biết Evelyn nhưng cuối cùng Luis 
cũng phải thừa nhận mình chính là hung thủ và 
cũng chính là kẻ đã mạo danh Evelyn viết thư về 
trấn an gia đình nạn nhân năm 1977.

Từ năm 1976 đến năm 1983, thi thể hai mẹ 
con Evelyn nằm lại trong một nhà xác ở 
Philadelphia. Khi nhà xác hết chỗ vào năm 1983, 
một mục sư và một số cảnh sát đã cử hành tang lễ 
cho hai nạn nhân, rồi cho chôn cất họ ở nghĩa trang 
hạt Carbon.

Anh Luis cũng rất day dứt về việc mẫu 
DNA của mình cuối cùng lại đưa đến tin buồn cho 
cả gia đình về cái chết thê thảm của Evelyn và con 
gái.

Gia đình nạn nhân đã đặt tên em bé sơ sinh 
xấu số là Emily Grace, và hiện họ đã gây quỹ thành 
công để xây cho hai mẹ con một ngôi mộ mới. ■
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Gertrude “Trudy” Elion - 
người phụ nữ đã đem tới cho 
chúng ta thuốc kháng virus

50 năm trước, rất ít nhà khoa học tin 
rằng một loại thuốc có thể chống lại 
virus với ít tác dụng phụ. Sau đó, 

Gertrude Elion chứng minh cho họ thấy những gì 
bà có thể làm được.

Ngày nay, thuốc kháng virus được sử dụng 
để điều trị mụn rộp, viêm gan, HIV, Ebola… Có 
thể nói, sẽ không có ngày hôm nay nếu không có 
Gertrude “Trudy” Elion.

Elion tốt nghiệp bằng cử nhân hoá học tại 
trường Hunter năm 1937 khi bà mới 19 tuổi.

Sinh năm 1918 ở Manhattan, Elion đã sớm 
vượt qua khó khăn tài chính và sự kì thị giới tính để 
thắng giải Nobel năm 1988 về Sinh lý học và Y 
học, trở thành người phụ nữ thứ 5 làm được điều 
này. 

Bà chia sẻ giải thưởng với người cộng tác 
lâu năm của mình George Hitchings, người đã thuê 
bà năm 1944 cùng tham gia phòng thí nghiệm hoá 
sinh của ông tại công ty dược phẩm Burroughs 
Wel l come  (ngày  nay  l à  mộ t  phần  của 
GlaxoSmithKline).

Chỉ sau khi Hitchings hoạt động nghiên 
cứu tích cực và nghỉ hưu vào năm 1967, Elion mới 
bắt tay vào làm việc mà sau này bà mô tả là “cuộc 
phiêu lưu kháng virus”. Elion đã “đủ tuổi mới lớn” 
và nắm bắt cơ hội cuối cùng, “thể hiện những gì tôi 
có thể tự mình làm”, bà nói với nhà văn Sharon 
Berthsch McGrayne, tác giả cuốn sách năm 2001 
“Những phụ nữ đoạt giải Nobel Khoa học”.

Tiếp cận phù hợp
Elion mới chỉ 19 tuổi khi bà tốt nghiệp 

bằng cử nhân hoá học tại trường Hunter năm 1937. 
Cha mẹ của bà là người nhập cư từ Đông Âu, đã 
phá sản bởi cuộc Đại Khủng hoảng. Họ không thể 
chi trả cho việc học sau đại học của con gái và cũng 
không có chương trình nào để bà nộp đơn xin hỗ trợ 
tài chính.

Càng tệ hơn khi dù bà có học tốt đến đâu, 
các phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng không 
tuyển phụ nữ. Bà nhớ lại nhiều năm sau đó, đã 
nhiều lần bà được bảo rằng, dù đủ tiêu chuẩn cho vị 
trí việc làm, bà sẽ là “nguyên nhân gây mất tập 
trung” đối với nhân viên phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, Elion vẫn kiên trì, làm các công 
việc tạm thời và tiết kiệm tiền. Bà làm nhà phân 
tích thực phẩm cho một chuỗi cửa hàng bán rau, trả 
lời điện thoại tại văn phòng bác sĩ và dạy hoá tại các 
trường trung học ở New York khi đang học bằng 
thạc sĩ tại Đại học New York vào buổi tối và cuối 
tuần.

Cuối cùng, do Thế chiến II, nhiều nơi thiếu 
nhân lực lao động, những cơ hội thực sự đã đến với 
bà, đầu tiên là tại Johnson & Johnson rồi sau đó tới 
Burroughs Wellcome.

Cho đến thập kỉ 70, hầu hết các loại thuốc 
mới đều được tìm ra bằng cách thử-sai hoặc tình cờ 

được phát hiện. Khám phá tình cờ của Alexander 
Fleming về penicillin đã tạo ra một cuộc cách 
mạng trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi 
khuẩn. 

Quan sát tình cờ của một bác sĩ phẫu thuật 
quân đội Pháp, Henri Laborit về loại thuốc gây mê 
có tên là chlorpromazine có thể giúp bệnh nhân 
tầm thần phân liệt. Đây là sản phẩm đầu tiên trong 
một loạt các đột phá về lĩnh vực thuốc điều trị tâm 
thần.

Hitchings đã đề xuất một cách tiếp cận 
khoa học, hợp lí khác để tìm ra loại thuốc dựa trên 
kiến thức về mục tiêu sinh học. Ông đưa ra giả 
thuyết rằng các nhà khoa học có thể ức chế các tế 
bào mầm bệnh khỏi việc tái tạo bằng cách tạo ra các 
bản sao khiếm khuyết của các khối xây dựng gen. 

Khi các bản sao này được tích hợp vào con 
đường trao đổi chất của mầm bệnh, chúng sẽ làm 
rối loạn bộ máy tế bào, cản trở các phản ứng cần 
thiết cho quá trình tổng hợp DNA.

Elion mất năm 1999, bà hưởng thọ 81 tuổi
Ngay sau khi thuê Elion, Hitchings đã giao 

cho bà làm về chất purine. Các phân tử nitơ dạng 
vòng này là một loại nucleoside, một thuật ngữ cho 
các cơ sở cấu trúc của DNA. 

Elion không biết purine là gì nhưng sau 
nhiều tháng nghiền ngẫm tài liệu, bà bắt đầu tạo ra 
các hợp chất “chưa từng được mô tả trước đây” và 
“cảm thấy sự phấn khích của một nhà phát minh, 
người tạo ra một thành phần mới”.

Marty St. Clair, một nhà virus học làm việc 
cho Elion vào năm 1976 nói rằng: “Trudy đã tạo ra 
nucleoside trước khi chúng tôi biết cấu trúc DNA 
là gì. Bà ấy rất hiểu về hoá học”.

Elion và Hitchings cùng tiên phong trong 
việc sử dụng thuốc phù hợp và họ đã rất thành 
công. Trong khoảng thời gian 20 năm, hai người đã 
phát minh ra các loại thuốc mới cho nhiều loại bệnh 
nghiêm trọng như bệnh bạch hầu, sốt rét, bệnh gút, 
viêm khớp dạng thấp, thải trừ nội tạng, nhiễm vi 
khuẩn…

L o ạ i  t h u ố c  đ ầ u  t i ê n  c ủ a  h ọ ,  6 -
mercaptopurine (6-MP), ra đời vào năm 1951 
thông qua sự hợp tác với các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering ở 

New York. 
Vẫn là một phương pháp chính trong liệu 

pháp kết hợp cho trẻ em bị bệnh bạch cầu nguyên 
bào lympho cấp tính (ALL), 6-MP có thể trở thành 
một trong những câu chuyện thành công lớn trong 
việc điều trị ung thư, giúp tăng tỉ lệ chữa khỏi ALL 
ở trẻ em từ 10% trong những năm 50 lên 80% cho 
ngày nay.

Vài năm sau, Elion và Hitchings đã phát 
triển chất chống sốt rét pyrimethamine, hiện được 
sử dụng chủ yếu để điều trị một loại bệnh do thực 
phẩm gây ra và có thể dẫn tới tử vong, có tên là 
toxoplasma. 

Và với sự phát triển của trimethoprim, vẫn 
thường được kê đơn như một phần của điều trị kết 
hợp cho nhiễm trùng đường tiết niệu, chúng đã bổ 
sung vào kho các loại thuốc được sản xuất trong 
thời kỳ hoàng kim của các phát minh về kháng 
sinh.

Trái lại, việc tìm kiếm các loại thuốc điều 
trị virus lại tụt hậu khá nhiều.

Viên ngọc cuối cùng
Các loại thuốc kháng virus đầu tiên được 

phê duyệt không có mặt trên thị trường cho đến đầu 
những năm 1960 và tất cả đều không như mong 
đợi. Như lịch sử về thuốc kháng virus đã cho thấy, 
các phiên bản đầu tiên của những loại thuốc này 
“nằm đâu đó giữa các nguyên tắc hoá trị ung thư và 
y học dân gian”. 

Có độc tính cao và hiệu quả thấp, chúng chỉ 
đơn thuần xác nhận điều mà hầu hết các nhà khoa 
học đã từ lâu đưa ra giả định: Bởi vì virus và tế bào 
gắn bó chặt chẽ với nhau, các bệnh do virus chỉ đơn 
giản là không thể điều trị.

Tại một thời điểm nhất định, Elion có thể 
đã đồng ý. Năm 1948, bà nhận thấy rằng một hợp 
chất mà bà đã tổng hợp để điều trị ung thư - 2,6 
diaminopurine đã cho thấy hoạt tính kháng virus 
rất ấn tượng. Bà bị hấp dẫn nhưng lại chán nản bởi 
độc tính của thuốc, cuối cùng bà đành gác lại để tập 
trung vào công việc khác.

Năm 1968, ngay sau khi Hitchings rời 
phòng thí nghiệm để trở thành phó chủ tịch nghiên 
cứu, Elion tình cờ thấy một báo cáo về một thứ 
tương tự 2,6 diaminopurine đã cho thấy hoạt tính 
kháng virus. 

Sau đó, tin này đã gióng lên một hồi 
chuông khiến bà và nhóm các nhà khoa học siêng 
năng tiếp tục tìm lại nơi mà bà đã bỏ lại hai thập kỉ 
trước.

Bốn năm tiếp sau đó, họ bí mật nghiên cứu 
một hợp chất mới đáng chú ý - acyclovir, không 
giống bất cứ thứ gì mà thế giới từng chứng kiến 
trước đây. Một chất ức chế mạnh mẽ virus herpes 
với độc tính thấp. Giống như penicillin vào nửa thế 
kỷ trước, nó báo trước sự ra đời của một kỷ nguyên 
trị liệu mới.

Keith Jerome, giám đốc phòng thí nghiệm 
virus học phân tử tại trường y Đại học Washington 
cho biết: “Acyclovir là loại thuốc đã thay đổi mọi 
thứ trong nỗ lực phát triển thuốc kháng virus hiệu 
quả. Nó đã chứng minh tính khả thi trong việc phát 

triển các loại thuốc đặc hiệu cao nhắm vào 
virus mà không gây ra các tác dụng phụ”.

Elion gọi acyclovir là “viên ngọc quý cuối 
cùng” của mình và thực sự, đó là loại thuốc cuối 
cùng bà đã phát triển khi làm việc tại Burroughs 
Wellcome. Bà nghỉ hưu vào năm 1983 nhưng 
những người làm việc cùng phòng thí nghiệm gần 
như không nhận ra vì bà vẫn đến đây hàng ngày.

Năm 1991, Elion đã được Tổng thống 
George Bush trao tặng Huân chương Khoa học 
Quốc gia danh giá vì bà là minh chứng cho thấy 
công việc của một người có thể giúp “xua tan đau 
khổ và kéo dài sự sống cho hàng triệu người”. 
Elion mất năm 1999, bà hưởng thọ 81 tuổi.

St. Clair cho biết bà và các đồng nghiệp “đã 
sử dụng nhiều quy trình tương tự như họ đã làm với 
acyclovir để tìm kiếm một loại thuốc điều trị 
HIV”. Họ nhanh chóng tìm thấy nó trong một chất 
tương tự nucleoside. 

St. Clair chia sẻ: “Điều đó không thể xảy ra 
nếu không có Trudy. Chúng tôi đã làm những gì bà 
ấy chỉ bảo và cuối cùng chúng tôi có AZT” hay 
azidothymidine, loại thuốc đầu tiên được phê 
duyệt để điều trị HIV.

Mặc dù chỉ có hiệu quả tương đối, AZT đã 
mở đường cho các thế hệ sau trong việc tìm ra các 
liệu pháp kháng virus... ■

Công nghệ mới giúp phá 
vụ án chỉ từ 15 tế bào

Thông thường, các chuyên gia pháp y 
cần khoảng 4.000 tế bào DNA để có 
thể giám định một mẫu DNA, tuy 

nhiên vào ngày 22-7-2021, phòng thí nghiệm 
Othram đã giúp cảnh sát Las Vegas, Mỹ phá giải 
một vụ án mạng xảy ra năm 1989 chỉ bằng vỏn 
vẹn… 15 tế bào DNA. Đây là hiện tượng chưa 
từng có trong lịch sử khoa học pháp chứng hiện 
đại.

Tìm ra thủ phạm vụ giết người sau 30 
năm

Ngày 1-6-1989, cô bé Stephanie đi bộ một 
mình tới trường nhưng sau khi giáo viên báo cho bố 
em biết không thấy em đến lớp, ông Isscson đã báo 
cảnh sát. Cảnh sát Las Vegas ngay lập tức tiến hành 
tìm kiếm nạn nhân và sau vài ngày, họ tìm thấy thi 
thể nạn nhân ở một bãi đất trống.

Bà Murga giải thích rằng những mẫu DNA 
thu thập được tại hiện trường và trên cơ thể nạn 
nhân đã được xét nghiệm nhiều lần trong 30 năm 
vừa qua, tuy nhiên do công nghệ trong quá khứ 
chưa được hiện đại, những lần giám định này cũng 
không mang lại kết quả gì.

Vụ án chỉ thực sự tiến triển vào năm 2021 
sau khi nhà hoạt động xã hội Justin Woo đóng góp 
một khoản tiền từ thiện khá lớn để hỗ trợ cảnh sát 
Los Angeles lật lại những vụ án mạng chưa tìm ra 
thủ phạm. 

Nhờ sự giúp đỡ của Woo, cảnh sát Los 
Angeles đã có thể thuê phòng thí nghiệm Othram 
sử dụng những phương pháp kĩ thuật tối tân nhất 

nhằm xác minh chủ nhân mẫu DNA để lại trên thi 
thể nạn nhân.

Chỉ trong 7 tháng, Othram đã hoàn thành 
nhiệm vụ kéo dài suốt 30 năm qua bằng một 
phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới; được biết 
đây cũng chính là cách cảnh sát California bắt giữ 
tên sát nhân hàng loạt Joseph James DeAngelo 
năm 2018. 

Đầu tiên, các nhà khoa học sẽ “nuôi béo” 
mẫu DNA ít ỏi, và khi đã có đủ lượng tế bào DNA 
cần thiết, họ sẽ đối chiếu DNA với các mẫu trong 
kho dữ liệu quốc gia cho đến khi tìm thấy một mẫu 
khớp.

Ông David Mittelman, giám đốc phòng thí 
nghiệm Othram

Quá trình đối chiếu gen sẽ tiếp tục trong 
nhiều tháng để các chuyên gia có thể vẽ ra một cây 
phả hệ và cuối cùng, họ tìm thấy những người thân 
có quan hệ rất gần với chủ nhân mẫu DNA họ cần 
tìm. Khi đã đến bước này, cảnh sát sẽ vào cuộc để 
khai thác người thân của kẻ tình nghi và từ đó truy 
tìm tung tích của chúng.

3 năm trước khi sát hại Stephanie, thủ 
phạm Darren Roy Marchand đã từng bị bắt khi mới 
20 tuổi do bị tình nghi siết cổ một phụ nữ địa 
phương tên Nanette Vanderberg; tuy nhiên hắn 
được trả tự do vì không đủ chứng cứ. Darren có tiền 
sử bị tâm thần và hắn đã tự sát năm 1995.

Nhưng đây chỉ là 1 trong 15 vụ án mà 
phòng thí nghiệm non trẻ Othram giúp cảnh sát tìm 
ra hung thủ trong 3 năm vừa qua.

Ông David Mittelman vốn là một nhà khoa 
học danh tiếng và ông đã từng làm việc 5 năm trong 
dự án Hệ gen người - một nghiên cứu trải dài từ 
năm 1990 đến năm 2003 với mục tiêu giải mã bản 
đồ gen của con người. 

Sau khi dự án kết thúc, nhà khoa học này 
bắt đầu nhận ra những dịch vụ mà ngành nghề của 
mình có thể cung cấp như giúp cha mẹ xác định đột 
biến gen ở thai nhi, giúp cơ quan hành pháp phá án 
hoặc hỗ trợ khách hàng tìm người thân…

Năm 2018, ông Mittleman thành lập 
Othram và quyết định sử dụng kiến thức khoa học 
của mình để phá án. Hiện tại khách hàng của 
Othram chủ yếu là các sở cảnh sát toàn quốc có nhu 
cầu điều tra các vụ án nhiều năm chưa có lời giải. 

Đoàn tụ với em gái nhờ kho DNA
Công nghệ của Othram cũng đã giúp một 

gia đình đoàn tụ với người con xấu số tại New 
Jersey. 

Khi sắp qua đời tại một bệnh viện ở Bắc 
Jersey, Mỹ vào năm 2000, bà Aurelia Torres vẫn 
gắng gượng khuyên nhủ con trai cả Luis Colon tìm 
kiếm Evelyn - cô con gái út đã bỏ nhà ra đi cuối 
năm 1976, khi mới 15 tuổi. 

Vào đầu năm 1977, cả gia đình nhận được 
một bức thư của Evelyn cho biết cô đang sống 
chung với bạn trai và đã hạ sinh một bé trai khoẻ 
mạnh. Họ lập tức đến báo cảnh sát, nhưng cảnh sát 
địa phương nói rằng bức thư cho thấy Evelyn chủ 
động bỏ đi, hiện vẫn còn sống và khoẻ mạnh, vậy 
nên họ sẽ không tiến hành điều tra.

Từ đó trở đi, bà Torres vẫn chờ đợi và nỗ 
lực dò la tung tích của cô con gái cưng. Có lẽ sự thật 
sẽ khiến bà vô cùng đau lòng: cuộc đời Evelyn đã 
mãi mãi dừng lại ở tuổi 15 vì em bị giết hại chỉ vài 
ngày sau khi bà Torres được gặp con lần cuối.

Tại nghĩa trang hạt Carbon, Philadelphia 
có một ngôi mộ của một người mẹ vô danh và đứa 
con sơ sinh xấu số. Tháng 5-2021, gia đình của 
Evelyn nhận được tin đó chính là ngôi mộ của em 
và đứa con chưa kịp chào đời.

Con trai của anh Luis là Luis Jr. đã nộp mẫu 
DNA của mình cho 2 kho dữ liệu gen khổng lồ là 
23andMe.com và FamilyTreeDNA.com nhằm tìm 
kiếm người cô Evelyn và những người em họ, thế 
nhưng cậu không ngờ cái cậu nhận được lại là một 
cuộc điện thoại từ sở cảnh sát Pennsylvania thông 
báo DNA của cậu bé có liên quan đến một vụ án 
mạng để ngỏ. 

Trước đó, Trung tâm Tìm kiếm trẻ em mất 
tích Mỹ đã hợp tác với Othram để lật lại những vụ 
án có nạn nhân là thiếu niên và Othram đã tìm ra 
người thân của Evelyn nhờ đối chiếu mẫu DNA 
của nạn nhân với các mẫu trong 2 kho dữ liệu.

Luis Sierra, người bạn trai đã dụ dỗ Evelyn 
bỏ nhà ra đi, đã bị bắt vì tội giết hại cô gái trẻ vào 
tháng 4-2021. Lúc đầu, hắn ta khẳng định mình 
không hề quen biết Evelyn nhưng cuối cùng Luis 
cũng phải thừa nhận mình chính là hung thủ và 
cũng chính là kẻ đã mạo danh Evelyn viết thư về 
trấn an gia đình nạn nhân năm 1977.

Từ năm 1976 đến năm 1983, thi thể hai mẹ 
con Evelyn nằm lại trong một nhà xác ở 
Philadelphia. Khi nhà xác hết chỗ vào năm 1983, 
một mục sư và một số cảnh sát đã cử hành tang lễ 
cho hai nạn nhân, rồi cho chôn cất họ ở nghĩa trang 
hạt Carbon.

Anh Luis cũng rất day dứt về việc mẫu 
DNA của mình cuối cùng lại đưa đến tin buồn cho 
cả gia đình về cái chết thê thảm của Evelyn và con 
gái.

Gia đình nạn nhân đã đặt tên em bé sơ sinh 
xấu số là Emily Grace, và hiện họ đã gây quỹ thành 
công để xây cho hai mẹ con một ngôi mộ mới. ■
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Những bãi biển đẹp nhất 
Campuchia

Khi nhắc đến biển ở đất nước của 
Angkor Wat, Angkor Thom, nhiều 
d u  k h á c h  h ẳ n  s ẽ  n g h ĩ  v ề 

Sihanoukville đầu tiên, nhưng quốc gia láng giềng 
của Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều bãi cát vàng và 
những con sóng trắng xô bờ đẹp không kém tại 
nhiều địa điểm khác.

1. Otres Beach, Sihanoukville
Bãi biển Otres nằm cách Sihanoukville 

khoảng 20 phút và luôn nằm trong top các điểm 
đến mà nhiều du khách lựa chọn. 

Sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung 
Quốc ít nhiều tạo ra những biến đổi của vùng đất 
này nhưng Otres vẫn rất quyến rũ với những nhà 
hàng quán bar dọc theo bãi biển nơi bạn có thể 
thưởng thức nước dừa hay cocktail mát lạnh. 

Cho đến khi những công trình khác được 
lấp đầy, du khách vẫn có thể tìm chút yên bình nơi 
đây nếu lên đường ngay bây giờ.

2. Koh Toch, Koh Rong
Thật là thiếu sót nếu "quên" đưa Koh Toch 

vào danh sách các bãi biển đẹp ở Cambodia. 
Cho những ai muốn tìm kiếm chút hương 

vị tiệc tùng đúng kiểu Vịnh Thái Lan thì Koh Toch 
là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Mặc dù thế, bạn 
vẫn có thể tìm được những góc yên tĩnh và xinh đẹp 
khác ở bãi biển này mà không phải đi quá xa.

3. Sok San, Koh Rong
Chỉ một chuyến đi thuyền ngắn từ Koh 

Rong, cưỡi lên những con sóng dập dềnh và nhẹ 
nhàng cập bến Sok San, bãi biển mang bạn đến một 
thế giới khác. 

Ở Sok San có các bungalow dựng lên từ gỗ 
trên những bãi cát trắng và nhìn ra mặt biển xanh 
trong. Từ các chốn lưu trú có giá cả phải chăng cho 
dân du lịch bụi đến những resort cao cấp đều có mặt 
tại đây. Việc của bạn chỉ là ấn vào nút đặt phòng, 
thả mình thảnh thơi, tắm nắng bơi lội. 

Sok San được đánh giá là một trong những 
nơi tuyệt nhất ở miền biển Cambodia để "sạc" lại 
pin cho bản thân.

4. Lazy Beach, Koh Rong Sanloem
Koh Rong Sanloeam giống như một người 

em nhỏ của Koh Rong, nơi đây có rất nhiều địa chỉ 
để lưu trú từ nhà trọ đến resort cao cấp. Mad 

Monkey Backpackers Resort Koh Rong Sanloem 
thu hút đông đảo du khách lưu trú và tham gia vào 
các buổi tiệc sôi động. 

Lazy Beach nhìn ra hướng tây biến Koh 
Rong Sanloem thành điểm tuyệt vời để ngắm 
hoàng hôn. Bãi biển dài và thoáng đãng lý tưởng để 
bạn đi dạo và sau đó kết thúc bằng những ly 
cocktail mát lạnh trong khi nhìn ánh nắng vàng vọt 
cuối ngày đang từ từ chìm dần cuối chân trời!

5. Ream, Sihanoukville
Công viên quốc gia Ream là nơi rừng gặp 

gỡ đại dương. Cách trung tâm thành phố 
Sihanoukville khoảng 1 giờ lái xe qua cung đường 
khá gồ ghề, "viên ngọc" Ream sẽ hiện ra trước mắt 
bạn. Bên bìa rừng chính là biển, các du khách 
thường chọn cung đường đi bộ xuyên rừng, vào 
thăm các bản làng hoặc thuê thuyền kayak và 
hướng ra phía biển khơi.

6. Kep
Thị trấn miền biển xinh đẹp Kep có những 

villa kiểu thuộc địa (Pháp) rất thanh bình. Du 
khách có thể trải nghiệm những chuyến đi bộ qua 
công viên quốc gia rồi ra đến bờ biển để thưởng 
thức hải sản tươi ngon. 

Crab Market là địa chỉ bán các loại cua vừa 
bắt được ngoài khơi và dùng chung với các loại gia 
vị trong đó có tiêu Kampot hảo hạng mà cố đầu bếp 
nổi tiếng từng ăn bún chả với cựu tổng thống 
Obama - ông Antony Bourdain cũng phải tấm tắc 
khen ngợi.

7. Koh Ta Kiev
Koh Ta Kiev thường được xếp sau Koh 

Rong hay Koh Rong Sanloem về độ phổ biến. Tuy 
vậy hòn đảo này cũng có nhiều điều thú vị cho 
những ai thích khám phá thiên nhiên. 

Không có đường trải nhựa một cách đúng 
nghĩa, ít cơ sở lưu trú và điện yếu, nhưng vì thế mọi 
thứ nơi đây rất thuần khiết, trong lành. Các nhà trọ 
như Kactus guesthouse nằm ngay trước biển và 
cung cấp các hoạt động như lặn biển hay nhảy 
xuống hồ từ những vỉa đá cao.

8. Kiri Sakor, Koh Kong
Bãi biển Kiri Sakor không hề dễ dàng để 

đặt chân đến được và chỉ thật sự có ý nghĩa khi trải 
qua hành trình dài nếu bạn là người của những 
chuyến khám phá hoặc muốn tìm những cung 
đường hay địa điểm không giống bình thường để 
chinh phục. 

Nằm trong lòng công viên quốc gia Koh 
Kong, một trong những vùng đất xa xôi và khó 
khăn nhất ở Cambodia, nơi đây cũng chỉ vừa mới 
bắt đầu phát triển ngành công nghiệp du lịch do đó 
hạ tầng cơ sở vẫn còn rất hạn chế.

9. Koh Sdach, Koh Kong
Koh Sdach là đảo chính trong hệ thống 12 

hòn đảo tuy không phải là đẹp nhất trong số đó, 
nhưng lại là nơi có các dịch vụ lưu trú. Làng chài 
nhỏ, tươi đẹp là nơi bạn có thể dành cả ngày để cho 
mình chút lười biếng hay làm một chuyến ra những 
hòn đảo nhỏ hơn không có người ở. 

Koh Sdach cũng khá lý tưởng cho các tay 
lặn biển và nếu chưa có kinh nghiệm, bạn có thể bắt 

đầu từ Octopuses Garden, trung tâm lặn tọa lạc 
ngay trên đảo Koh Sdach.

10. Koh Tang, Kampot
Là địa chỉ quen thuộc với các tay lặn bởi 

các bãi lặn biển đẹp mê hồn và là nơi duy nhất tại 
Cambodia có thể lặn ngắm tàu đắm. Koh Tang có 
dân số thấp, là nơi bạn sẽ thoát khỏi sự ngột ngạt 
của phố thị để nằm dài trên biển, trầm mình vào 
dòng nước mát lạnh. Du khách thường chọn khởi 
hành đến vùng đảo xa xôi này từ Sihanoukville. ■ 

Ngôi làng kỳ lạ vì người 
dân không dám đi giày dép 

Không có con đường nào bên trong 
ngôi làng Vellagavi nhỏ bé này, 
nên đến đây bạn sẽ ngạc nhiên khi 

thấy rằng có nhiều ngôi đền ở đây hơn là những 
ngôi nhà.

Ấn Độ là một đất nước đầy những địa điểm 
đẹp và những truyền thống kỳ lạ! Hôm nay, chúng 
tôi sẽ kể cho bạn nghe về một ngôi làng độc đáo 
như Vellagavi, nơi cư dân không mang giày dép! 
Lạ nhỉ? Nhưng tất nhiên họ có lý do của họ, hãy tìm 
hiểu thêm về ngôi làng tuyệt đẹp này và những 
người sống ở đó.

Vellagavi ở đâu?
Vellagavi là một ngôi làng nhỏ nép mình 

sâu bên trong một khu rừng ở Tamil Nadu. Ngôi 
làng cổ kính này với dân số chỉ khoảng 100 gia 
đình, vẫn chưa có mặt trên radar du lịch, không 
giống như người hàng xóm nổi tiếng Kodaikanal. 

Không có con đường nào bên trong ngôi 
làng nhỏ bé này nên việc đến đây bạn sẽ ngạc nhiên 
khi thấy rằng có nhiều ngôi đền ở đây hơn là những 
ngôi nhà!

Nói không với giày dép
Nếu bạn từng có kế hoạch đến thăm ngôi 

làng 300 tuổi này, hãy chuẩn bị để khám phá ngôi 
làng bằng chân trần vì đó là cách sống ở đây. Ngoài 
ra còn có một tấm bảng viết “Xin vui lòng tháo 
giày, dép” trước khi vào làng!

Vậy tại sao cư dân không tin vào việc mang 
giày dép? Chà, câu trả lời duy nhất cho câu hỏi là 
người dân coi cả làng như một ngôi đền. Sự tôn 
trọng của họ đối với các vị thần là quá nhiều so với 
sự thoải mái của chính họ. Về cơ bản, các vị thần và 
tín đồ sống cùng nhau trong khu vực. 

Và tất nhiên, người ta không được phép 

vào trong một ngôi đền có giày dép, vì vậy 
bây giờ bạn đã biết lý do! Cư dân của Vellagavi đã 
tuân theo chính sách không giày dép này từ thời xa 
xưa.

Khoảnh khắc bạn đặt chân vào ngôi làng, 
bạn sẽ được chào đón khi nhìn thấy một ngôi đền ở 
lối vào. Sau đó, bạn sẽ nhận thấy rằng hơn 25 ngôi 
đền nằm rải rác giữa các ngôi nhà và đến cuối làng. 

Mặc dù đó là một ngôi làng mê hoặc, hít thở 
không khí thiên nhiên trong lành trong mọi ngóc 
ngách, nhưng không có tiện nghi cơ bản nào ở đây, 
điều này khá khó hiểu đối với mọi người. 

Đáng buồn thay, không có đường xá, 
không có bệnh viện và không có trường học trong 
làng, chỉ có một cửa hàng trà và một cửa hàng cung 
cấp nhỏ. 

Đối với nhu cầu cơ bản của họ, dân làng cần 
phải đi đến Kodaikanal mỗi ngày, đây là một nhiệm 
vụ khá khó khăn. Mặc dù khó khăn như vậy, người 
dân Vellagavi vẫn vui vẻ, vô cùng niềm nở và nồng 
hậu.

Một thiên đường của người đi bộ
Ngoài truyền thống kỳ lạ của nó, đích đến 

là giấc mơ của người đi bộ! Nhưng nó chỉ dành cho 
những người đi bộ dày dạn kinh nghiệm chứ không 
dành cho những trái tim yếu ớt vì con đường dẫn 
đến ngôi làng khá hẹp. 

Và người ta không thể mạo hiểm ở đây vì 
một động thái sai lầm có thể đưa bạn vào một số 
hẻm núi tối sâu. Vì vậy, hãy cẩn thận!

Nơi này là hoàn hảo cho những người tìm 
kiếm sự cô độc hoặc cho những người du lịch luôn 
tìm kiếm sự chinh phục. ■ 

Haiku - “nấc thang lên 
thiên đường” ở Hawaii

Ở
 độ cao hơn 800 m, những nhịp cầu 
thang Haiku uốn lượn ẩn hiện trong 
màn mây khiến du khách có cảm 

giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên...

Bậc thang Haiku là một con đường đi bộ 
dài nằm trên đảo Oahu, Hawaii (Mỹ). Nó giống 
như một chiếc thang khổng lồ gắn vào sườn núi 
phía nam từ thung lũng Haiku đến đỉnh Koolaus.

Ở độ cao hơn 800 m, những nhịp cầu thang 
uốn lượn ẩn hiện trong màn mây dẫn bước du 
khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng 
vĩ mà thơ mộng như cõi thần tiên. Chính vì vậy mà 
nơi đây được ví là “nấc thang lên thiên đường” trên 
hòn đảo Oahu xinh đẹp. 

Ban đầu, bậc thang Haiku được mở ra vào 
năm 1943 nhằm mục đích đưa cáp và anten nối liền 
hai bờ vách đá của thung lũng Haiku. Khi đó, một 
tòa nhà phát tín hiệu dẫn liên lạc giữa Wahiawa và 
trạm thông tin hải quân Haiku cũng được xây dựng 
trên đỉnh Puukeahiakahoe ở độ cao gần 900m. 

Hệ thống anten đặc biệt này truyền tín hiệu 
vô tuyến với tần số rất thấp từ trạm phát điện 
Alexanderson có công suất 200.000 W nằm ở trung 
tâm thung lũng tới các tàu ngầm của Hải quân Mỹ 
ngoài khơi vịnh Tokyo ngay cả khi đang lặn dưới 
nước.  

Khi căn cứ Hải quân ngừng hoạt động vào 
những năm 1950, Cơ quan Bảo vệ bờ biển Mỹ đã 
sử dụng nơi này như một hệ thống định vị Omega. 
Sau đó, bậc thang gỗ dần được thay thế bởi các bậc 
thang bằng kim loại trải dài theo những con dốc, 
nhà ga. 

Năm 1987, bậc thang cũng được đóng cửa. 
Mặc dù vậy, đến nay những người ưa khám phá vẫn 
phớt lờ biển cấm vào và liên tục tới đây chinh phục 
“nấc thang lên thiên đường” nổi tiếng. Vì vậy 
người ta cho rằng địa điểm này sẽ được mở cửa trở 
lại đón khách du lịch trong một khoảng thời gian 
không xa.

13 năm trước, cầu thang được sửa chữa với 
kinh phí 875.000 USD từ ngân sách của thành phố. 
Tuy nhiên địa điểm này vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa và 
được kiểm soát bởi lực lượng an ninh cho đến khi 
các vấn đề về quản lý được giải quyết. 

Haiku bao gồm 3.922 bậc thang, chia thành 
các phân dải bậc cao hơn 2m được nối liền với nhau 
bằng móc và gắn vào sườn núi, rồi bắt vít vào hai 
thanh lan can có đường kính từ 0,5 đến 0,6m. 
Khoảng cách giữa các bậc thang cũng rất vừa phải 
để có thể leo được dễ dàng hơn. 

Đây không phải là cung đường leo núi 
hiểm trở nhất trên đảo Oahu, nhưng lại là nơi tuyệt 
vời để bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn 
cảnh núi non hùng vĩ hai bên sườn núi và thung 
lũng Haiku. 

Từ trên đỉnh cao nhất, du khách sẽ bị 
choáng ngợp bởi khung cảnh của đường bờ biển từ 
Ahuimanu đến Kualoa, hồ nước Hoomaluhia hay 
đường mòn thung lũng Moanalua, vách núi 
Koolau... Tuy nhiên, khi đến đây du khách không 
nên chỉ mải mê chiêm ngưỡng cảnh đẹp bởi chỉ cần 
sa sảy bước sai một nhịp là hành trình của bạn sẽ trở 
thành thảm họa. 

Hơn nữa, hai dải lan can mặc dù trông khá 
chắc chắn nhưng mọi người cũng được cảnh báo 
không nên dựa vào để đảm bảo an toàn. Oahu hay 
O’ahu là đảo lớn thứ ba bên trong quần đảo Hawaii 
và là đảo đông dân nhất ở tiểu bang Hawaii với 
diện tích 1545,4 km2. Hòn đảo là kết quả từ sự 
phun trào của hai núi lửa riêng biệt là Wai'anae và 
Ko'olau.

Hiện nay, Oahu trở thành một thiên đường 
du lịch và mua sắm với hơn 5 triệu du khách mỗi 
năm (chủ yếu là từ Mỹ và Nhật Bản) với những kỳ 
nghỉ trên quần đảo Hawaii cùng nhiều trải nghiệm 
đa dạng văn hóa trên đảo. 

Khi đến đây, du khách không nên bỏ lỡ cơ 
hội đến thăm các điểm du lịch nổi tiếng như 
Waikiki, Pearl Harbor, Diamond Head, Hanauma 
Bay, Kāne'ohe Bay, Kailua Bay, North Shore...

Ở Oahu có đầy đủ mọi thứ từ khu resort cao 
cấp cho đến các khách sạn hay nhà nghỉ... phù hợp 
với điều kiện của mọi người. ■

Cung điện ngô độc đáo ở 
Mỹ thu hút du khách

Vào mỗi mùa xuân, rất nhiều ngô, 
ngũ cốc và các loại cỏ được dùng 
để bao phủ cung điện, tạo thành 

những bức tranh tường lớn, thu hút hàng nghìn 
khách tham quan...

Cung điện ngô (Corn Palace) ở Mitchell, 
miền Nam Dakota, là một trong những điểm du 
lịch thu hút nhất của nước Mỹ. Cung điện là một 
tòa nhà được xây bằng bê tông, thép và gạch. 

Nhưng vào mỗi mùa xuân, hàng tấn ngô, 
ngũ cốc và các loại cỏ được dùng để bao phủ cung 
điện và tạo thành những bức tranh tường lớn. Mỗi 
năm cung điện được trang trí phù hợp với một chủ 
đề khác nhau. Hàng trăm nghìn du khách kéo đến 
đây để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật được 
trang trí trên các bức tường của cung điện. 

Tại những thời điểm khác trong năm, cung 
điện ngô tổ chức những sự kiện như “đập ngô” vào 
tháng 7, lễ hội ngô trong tháng 8 và lễ hội Polka vào 
tháng 9. Cung điện ngô cũng là một “đấu trường 
thể thao” cho các trường học. 

Cung điện ngô được xây dựng vào năm 
1892, như một phần của lễ hội kéo dài sáu ngày 
chúc mừng cho một vụ mùa thành công. Ý tưởng 
việc trang trí bằng ngô là để giới thiệu sự phong 
phú của vùng miền Nam Dakota và khuyến khích 
mọi người đến định cư ở khu vực này. 

Sự thành công của cung điện ngô và các lễ 
hội đã khuyến khích người dân đầu tư xây dựng 
một cung điện rộng hơn vào năm 1905.

Mỗi năm, các nghệ sĩ địa phương trang trí 
cung điện bằng những bắp ngô màu tự nhiên, các 
loại ngũ cốc và những loại cỏ bản địa như hạt lanh, 
lúa mạch đen, lúa mì, yến mạch, kê và rơm... 

Bên cạnh những lễ hội ngô hàng năm, việc 
xây dựng cung điện được sử dụng cho các sự kiện 
khác nhau bao gồm triển lãm, múa, diễn sân khấu, 
hội họp, tiệc chiêu đãi, Proms tốt nghiệp trường 
Trung Học Mitchell và Đại học Dakota Wesleyan 
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Những bãi biển đẹp nhất 
Campuchia

Khi nhắc đến biển ở đất nước của 
Angkor Wat, Angkor Thom, nhiều 
d u  k h á c h  h ẳ n  s ẽ  n g h ĩ  v ề 

Sihanoukville đầu tiên, nhưng quốc gia láng giềng 
của Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều bãi cát vàng và 
những con sóng trắng xô bờ đẹp không kém tại 
nhiều địa điểm khác.

1. Otres Beach, Sihanoukville
Bãi biển Otres nằm cách Sihanoukville 

khoảng 20 phút và luôn nằm trong top các điểm 
đến mà nhiều du khách lựa chọn. 

Sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung 
Quốc ít nhiều tạo ra những biến đổi của vùng đất 
này nhưng Otres vẫn rất quyến rũ với những nhà 
hàng quán bar dọc theo bãi biển nơi bạn có thể 
thưởng thức nước dừa hay cocktail mát lạnh. 

Cho đến khi những công trình khác được 
lấp đầy, du khách vẫn có thể tìm chút yên bình nơi 
đây nếu lên đường ngay bây giờ.

2. Koh Toch, Koh Rong
Thật là thiếu sót nếu "quên" đưa Koh Toch 

vào danh sách các bãi biển đẹp ở Cambodia. 
Cho những ai muốn tìm kiếm chút hương 

vị tiệc tùng đúng kiểu Vịnh Thái Lan thì Koh Toch 
là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Mặc dù thế, bạn 
vẫn có thể tìm được những góc yên tĩnh và xinh đẹp 
khác ở bãi biển này mà không phải đi quá xa.

3. Sok San, Koh Rong
Chỉ một chuyến đi thuyền ngắn từ Koh 

Rong, cưỡi lên những con sóng dập dềnh và nhẹ 
nhàng cập bến Sok San, bãi biển mang bạn đến một 
thế giới khác. 

Ở Sok San có các bungalow dựng lên từ gỗ 
trên những bãi cát trắng và nhìn ra mặt biển xanh 
trong. Từ các chốn lưu trú có giá cả phải chăng cho 
dân du lịch bụi đến những resort cao cấp đều có mặt 
tại đây. Việc của bạn chỉ là ấn vào nút đặt phòng, 
thả mình thảnh thơi, tắm nắng bơi lội. 

Sok San được đánh giá là một trong những 
nơi tuyệt nhất ở miền biển Cambodia để "sạc" lại 
pin cho bản thân.

4. Lazy Beach, Koh Rong Sanloem
Koh Rong Sanloeam giống như một người 

em nhỏ của Koh Rong, nơi đây có rất nhiều địa chỉ 
để lưu trú từ nhà trọ đến resort cao cấp. Mad 

Monkey Backpackers Resort Koh Rong Sanloem 
thu hút đông đảo du khách lưu trú và tham gia vào 
các buổi tiệc sôi động. 

Lazy Beach nhìn ra hướng tây biến Koh 
Rong Sanloem thành điểm tuyệt vời để ngắm 
hoàng hôn. Bãi biển dài và thoáng đãng lý tưởng để 
bạn đi dạo và sau đó kết thúc bằng những ly 
cocktail mát lạnh trong khi nhìn ánh nắng vàng vọt 
cuối ngày đang từ từ chìm dần cuối chân trời!

5. Ream, Sihanoukville
Công viên quốc gia Ream là nơi rừng gặp 

gỡ đại dương. Cách trung tâm thành phố 
Sihanoukville khoảng 1 giờ lái xe qua cung đường 
khá gồ ghề, "viên ngọc" Ream sẽ hiện ra trước mắt 
bạn. Bên bìa rừng chính là biển, các du khách 
thường chọn cung đường đi bộ xuyên rừng, vào 
thăm các bản làng hoặc thuê thuyền kayak và 
hướng ra phía biển khơi.

6. Kep
Thị trấn miền biển xinh đẹp Kep có những 

villa kiểu thuộc địa (Pháp) rất thanh bình. Du 
khách có thể trải nghiệm những chuyến đi bộ qua 
công viên quốc gia rồi ra đến bờ biển để thưởng 
thức hải sản tươi ngon. 

Crab Market là địa chỉ bán các loại cua vừa 
bắt được ngoài khơi và dùng chung với các loại gia 
vị trong đó có tiêu Kampot hảo hạng mà cố đầu bếp 
nổi tiếng từng ăn bún chả với cựu tổng thống 
Obama - ông Antony Bourdain cũng phải tấm tắc 
khen ngợi.

7. Koh Ta Kiev
Koh Ta Kiev thường được xếp sau Koh 

Rong hay Koh Rong Sanloem về độ phổ biến. Tuy 
vậy hòn đảo này cũng có nhiều điều thú vị cho 
những ai thích khám phá thiên nhiên. 

Không có đường trải nhựa một cách đúng 
nghĩa, ít cơ sở lưu trú và điện yếu, nhưng vì thế mọi 
thứ nơi đây rất thuần khiết, trong lành. Các nhà trọ 
như Kactus guesthouse nằm ngay trước biển và 
cung cấp các hoạt động như lặn biển hay nhảy 
xuống hồ từ những vỉa đá cao.

8. Kiri Sakor, Koh Kong
Bãi biển Kiri Sakor không hề dễ dàng để 

đặt chân đến được và chỉ thật sự có ý nghĩa khi trải 
qua hành trình dài nếu bạn là người của những 
chuyến khám phá hoặc muốn tìm những cung 
đường hay địa điểm không giống bình thường để 
chinh phục. 

Nằm trong lòng công viên quốc gia Koh 
Kong, một trong những vùng đất xa xôi và khó 
khăn nhất ở Cambodia, nơi đây cũng chỉ vừa mới 
bắt đầu phát triển ngành công nghiệp du lịch do đó 
hạ tầng cơ sở vẫn còn rất hạn chế.

9. Koh Sdach, Koh Kong
Koh Sdach là đảo chính trong hệ thống 12 

hòn đảo tuy không phải là đẹp nhất trong số đó, 
nhưng lại là nơi có các dịch vụ lưu trú. Làng chài 
nhỏ, tươi đẹp là nơi bạn có thể dành cả ngày để cho 
mình chút lười biếng hay làm một chuyến ra những 
hòn đảo nhỏ hơn không có người ở. 

Koh Sdach cũng khá lý tưởng cho các tay 
lặn biển và nếu chưa có kinh nghiệm, bạn có thể bắt 

đầu từ Octopuses Garden, trung tâm lặn tọa lạc 
ngay trên đảo Koh Sdach.

10. Koh Tang, Kampot
Là địa chỉ quen thuộc với các tay lặn bởi 

các bãi lặn biển đẹp mê hồn và là nơi duy nhất tại 
Cambodia có thể lặn ngắm tàu đắm. Koh Tang có 
dân số thấp, là nơi bạn sẽ thoát khỏi sự ngột ngạt 
của phố thị để nằm dài trên biển, trầm mình vào 
dòng nước mát lạnh. Du khách thường chọn khởi 
hành đến vùng đảo xa xôi này từ Sihanoukville. ■ 

Ngôi làng kỳ lạ vì người 
dân không dám đi giày dép 

Không có con đường nào bên trong 
ngôi làng Vellagavi nhỏ bé này, 
nên đến đây bạn sẽ ngạc nhiên khi 

thấy rằng có nhiều ngôi đền ở đây hơn là những 
ngôi nhà.

Ấn Độ là một đất nước đầy những địa điểm 
đẹp và những truyền thống kỳ lạ! Hôm nay, chúng 
tôi sẽ kể cho bạn nghe về một ngôi làng độc đáo 
như Vellagavi, nơi cư dân không mang giày dép! 
Lạ nhỉ? Nhưng tất nhiên họ có lý do của họ, hãy tìm 
hiểu thêm về ngôi làng tuyệt đẹp này và những 
người sống ở đó.

Vellagavi ở đâu?
Vellagavi là một ngôi làng nhỏ nép mình 

sâu bên trong một khu rừng ở Tamil Nadu. Ngôi 
làng cổ kính này với dân số chỉ khoảng 100 gia 
đình, vẫn chưa có mặt trên radar du lịch, không 
giống như người hàng xóm nổi tiếng Kodaikanal. 

Không có con đường nào bên trong ngôi 
làng nhỏ bé này nên việc đến đây bạn sẽ ngạc nhiên 
khi thấy rằng có nhiều ngôi đền ở đây hơn là những 
ngôi nhà!

Nói không với giày dép
Nếu bạn từng có kế hoạch đến thăm ngôi 

làng 300 tuổi này, hãy chuẩn bị để khám phá ngôi 
làng bằng chân trần vì đó là cách sống ở đây. Ngoài 
ra còn có một tấm bảng viết “Xin vui lòng tháo 
giày, dép” trước khi vào làng!

Vậy tại sao cư dân không tin vào việc mang 
giày dép? Chà, câu trả lời duy nhất cho câu hỏi là 
người dân coi cả làng như một ngôi đền. Sự tôn 
trọng của họ đối với các vị thần là quá nhiều so với 
sự thoải mái của chính họ. Về cơ bản, các vị thần và 
tín đồ sống cùng nhau trong khu vực. 

Và tất nhiên, người ta không được phép 

vào trong một ngôi đền có giày dép, vì vậy 
bây giờ bạn đã biết lý do! Cư dân của Vellagavi đã 
tuân theo chính sách không giày dép này từ thời xa 
xưa.

Khoảnh khắc bạn đặt chân vào ngôi làng, 
bạn sẽ được chào đón khi nhìn thấy một ngôi đền ở 
lối vào. Sau đó, bạn sẽ nhận thấy rằng hơn 25 ngôi 
đền nằm rải rác giữa các ngôi nhà và đến cuối làng. 

Mặc dù đó là một ngôi làng mê hoặc, hít thở 
không khí thiên nhiên trong lành trong mọi ngóc 
ngách, nhưng không có tiện nghi cơ bản nào ở đây, 
điều này khá khó hiểu đối với mọi người. 

Đáng buồn thay, không có đường xá, 
không có bệnh viện và không có trường học trong 
làng, chỉ có một cửa hàng trà và một cửa hàng cung 
cấp nhỏ. 

Đối với nhu cầu cơ bản của họ, dân làng cần 
phải đi đến Kodaikanal mỗi ngày, đây là một nhiệm 
vụ khá khó khăn. Mặc dù khó khăn như vậy, người 
dân Vellagavi vẫn vui vẻ, vô cùng niềm nở và nồng 
hậu.

Một thiên đường của người đi bộ
Ngoài truyền thống kỳ lạ của nó, đích đến 

là giấc mơ của người đi bộ! Nhưng nó chỉ dành cho 
những người đi bộ dày dạn kinh nghiệm chứ không 
dành cho những trái tim yếu ớt vì con đường dẫn 
đến ngôi làng khá hẹp. 

Và người ta không thể mạo hiểm ở đây vì 
một động thái sai lầm có thể đưa bạn vào một số 
hẻm núi tối sâu. Vì vậy, hãy cẩn thận!

Nơi này là hoàn hảo cho những người tìm 
kiếm sự cô độc hoặc cho những người du lịch luôn 
tìm kiếm sự chinh phục. ■ 

Haiku - “nấc thang lên 
thiên đường” ở Hawaii

Ở
 độ cao hơn 800 m, những nhịp cầu 
thang Haiku uốn lượn ẩn hiện trong 
màn mây khiến du khách có cảm 

giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên...

Bậc thang Haiku là một con đường đi bộ 
dài nằm trên đảo Oahu, Hawaii (Mỹ). Nó giống 
như một chiếc thang khổng lồ gắn vào sườn núi 
phía nam từ thung lũng Haiku đến đỉnh Koolaus.

Ở độ cao hơn 800 m, những nhịp cầu thang 
uốn lượn ẩn hiện trong màn mây dẫn bước du 
khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng 
vĩ mà thơ mộng như cõi thần tiên. Chính vì vậy mà 
nơi đây được ví là “nấc thang lên thiên đường” trên 
hòn đảo Oahu xinh đẹp. 

Ban đầu, bậc thang Haiku được mở ra vào 
năm 1943 nhằm mục đích đưa cáp và anten nối liền 
hai bờ vách đá của thung lũng Haiku. Khi đó, một 
tòa nhà phát tín hiệu dẫn liên lạc giữa Wahiawa và 
trạm thông tin hải quân Haiku cũng được xây dựng 
trên đỉnh Puukeahiakahoe ở độ cao gần 900m. 

Hệ thống anten đặc biệt này truyền tín hiệu 
vô tuyến với tần số rất thấp từ trạm phát điện 
Alexanderson có công suất 200.000 W nằm ở trung 
tâm thung lũng tới các tàu ngầm của Hải quân Mỹ 
ngoài khơi vịnh Tokyo ngay cả khi đang lặn dưới 
nước.  

Khi căn cứ Hải quân ngừng hoạt động vào 
những năm 1950, Cơ quan Bảo vệ bờ biển Mỹ đã 
sử dụng nơi này như một hệ thống định vị Omega. 
Sau đó, bậc thang gỗ dần được thay thế bởi các bậc 
thang bằng kim loại trải dài theo những con dốc, 
nhà ga. 

Năm 1987, bậc thang cũng được đóng cửa. 
Mặc dù vậy, đến nay những người ưa khám phá vẫn 
phớt lờ biển cấm vào và liên tục tới đây chinh phục 
“nấc thang lên thiên đường” nổi tiếng. Vì vậy 
người ta cho rằng địa điểm này sẽ được mở cửa trở 
lại đón khách du lịch trong một khoảng thời gian 
không xa.

13 năm trước, cầu thang được sửa chữa với 
kinh phí 875.000 USD từ ngân sách của thành phố. 
Tuy nhiên địa điểm này vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa và 
được kiểm soát bởi lực lượng an ninh cho đến khi 
các vấn đề về quản lý được giải quyết. 

Haiku bao gồm 3.922 bậc thang, chia thành 
các phân dải bậc cao hơn 2m được nối liền với nhau 
bằng móc và gắn vào sườn núi, rồi bắt vít vào hai 
thanh lan can có đường kính từ 0,5 đến 0,6m. 
Khoảng cách giữa các bậc thang cũng rất vừa phải 
để có thể leo được dễ dàng hơn. 

Đây không phải là cung đường leo núi 
hiểm trở nhất trên đảo Oahu, nhưng lại là nơi tuyệt 
vời để bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn 
cảnh núi non hùng vĩ hai bên sườn núi và thung 
lũng Haiku. 

Từ trên đỉnh cao nhất, du khách sẽ bị 
choáng ngợp bởi khung cảnh của đường bờ biển từ 
Ahuimanu đến Kualoa, hồ nước Hoomaluhia hay 
đường mòn thung lũng Moanalua, vách núi 
Koolau... Tuy nhiên, khi đến đây du khách không 
nên chỉ mải mê chiêm ngưỡng cảnh đẹp bởi chỉ cần 
sa sảy bước sai một nhịp là hành trình của bạn sẽ trở 
thành thảm họa. 

Hơn nữa, hai dải lan can mặc dù trông khá 
chắc chắn nhưng mọi người cũng được cảnh báo 
không nên dựa vào để đảm bảo an toàn. Oahu hay 
O’ahu là đảo lớn thứ ba bên trong quần đảo Hawaii 
và là đảo đông dân nhất ở tiểu bang Hawaii với 
diện tích 1545,4 km2. Hòn đảo là kết quả từ sự 
phun trào của hai núi lửa riêng biệt là Wai'anae và 
Ko'olau.

Hiện nay, Oahu trở thành một thiên đường 
du lịch và mua sắm với hơn 5 triệu du khách mỗi 
năm (chủ yếu là từ Mỹ và Nhật Bản) với những kỳ 
nghỉ trên quần đảo Hawaii cùng nhiều trải nghiệm 
đa dạng văn hóa trên đảo. 

Khi đến đây, du khách không nên bỏ lỡ cơ 
hội đến thăm các điểm du lịch nổi tiếng như 
Waikiki, Pearl Harbor, Diamond Head, Hanauma 
Bay, Kāne'ohe Bay, Kailua Bay, North Shore...

Ở Oahu có đầy đủ mọi thứ từ khu resort cao 
cấp cho đến các khách sạn hay nhà nghỉ... phù hợp 
với điều kiện của mọi người. ■

Cung điện ngô độc đáo ở 
Mỹ thu hút du khách

Vào mỗi mùa xuân, rất nhiều ngô, 
ngũ cốc và các loại cỏ được dùng 
để bao phủ cung điện, tạo thành 

những bức tranh tường lớn, thu hút hàng nghìn 
khách tham quan...

Cung điện ngô (Corn Palace) ở Mitchell, 
miền Nam Dakota, là một trong những điểm du 
lịch thu hút nhất của nước Mỹ. Cung điện là một 
tòa nhà được xây bằng bê tông, thép và gạch. 

Nhưng vào mỗi mùa xuân, hàng tấn ngô, 
ngũ cốc và các loại cỏ được dùng để bao phủ cung 
điện và tạo thành những bức tranh tường lớn. Mỗi 
năm cung điện được trang trí phù hợp với một chủ 
đề khác nhau. Hàng trăm nghìn du khách kéo đến 
đây để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật được 
trang trí trên các bức tường của cung điện. 

Tại những thời điểm khác trong năm, cung 
điện ngô tổ chức những sự kiện như “đập ngô” vào 
tháng 7, lễ hội ngô trong tháng 8 và lễ hội Polka vào 
tháng 9. Cung điện ngô cũng là một “đấu trường 
thể thao” cho các trường học. 

Cung điện ngô được xây dựng vào năm 
1892, như một phần của lễ hội kéo dài sáu ngày 
chúc mừng cho một vụ mùa thành công. Ý tưởng 
việc trang trí bằng ngô là để giới thiệu sự phong 
phú của vùng miền Nam Dakota và khuyến khích 
mọi người đến định cư ở khu vực này. 

Sự thành công của cung điện ngô và các lễ 
hội đã khuyến khích người dân đầu tư xây dựng 
một cung điện rộng hơn vào năm 1905.

Mỗi năm, các nghệ sĩ địa phương trang trí 
cung điện bằng những bắp ngô màu tự nhiên, các 
loại ngũ cốc và những loại cỏ bản địa như hạt lanh, 
lúa mạch đen, lúa mì, yến mạch, kê và rơm... 

Bên cạnh những lễ hội ngô hàng năm, việc 
xây dựng cung điện được sử dụng cho các sự kiện 
khác nhau bao gồm triển lãm, múa, diễn sân khấu, 
hội họp, tiệc chiêu đãi, Proms tốt nghiệp trường 
Trung Học Mitchell và Đại học Dakota Wesleyan 
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Người Hàn với việc bảo tồn 
di sản văn hoá và phát triển du 
lịch truyền thống

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều 
mang trong mình một tiến trình 
lịch sử, có trải nghiệm, có thăng 

trầm. 
Mỗi địa danh cũng tạc vào lịch sử ấy tên 

tuổi và dấu tích của mình, trở thành “chứng nhân” 
cho xã hội tương lai, con người tương lai.

Thấu hiểu điều đó, với xuất phát điểm là 
trân quý tất cả những điều tốt đẹp của văn minh 
nhân loại, chuyên mục “Nhìn ra thế giới” hy vọng 
sẽ mang đến cho bạn đọc sự lạc quan và tin tưởng 
vào những giá trị nhân văn đang hiện hữu tại những 
miền đất khác nhau trên thế giới. 

Và nếu sự phát triển của xã hội giống như 
một vở kịch chưa có hồi kết, thì chúng ta hãy cùng 
nhau diễn tấu trọn vẹn vai diễn lịch sử của mình!

Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng bởi phong 
cảnh bốn mùa thiên nhiên tươi đẹp mà còn bởi 
nhiều điểm đến văn hoá du lịch truyền thống đặc 
sắc. Để có được điều này, Chính phủ Hàn Quốc đã 
có những chiến lược phát triển và bảo tồn các di sản 
văn hoá một cách có hệ thống đồng thời nâng cao ý 
thức của người dân trong việc gìn giữ và phát huy 
văn hoá truyền thống.

Cách đây khoảng 40-50 năm, tốc độ phát 
triển kinh tế nhanh chóng ở Hàn Quốc kéo theo 
nhiều di sản văn hóa dần dần mất đi. Chính phủ 
Hàn Quốc và người dân nước này sớm nhận ra ý 
nghĩa và tầm quan trọng của các di sản văn hóa. Vì 
vậy, từ năm 1962 Chính phủ đã cho ban hành Luật 
Di sản văn hóa và có các hoạt động hỗ trợ tài chính 
để bảo vệ các di sản của mình. 

Từng địa phương có trách nhiệm quan tâm 
bảo vệ di sản ở nơi đó. Mỗi địa phương, khu vực 
đều có cách bảo vệ riêng để thu hút khách du lịch. 

Người dân Hàn Quốc ý thức được và biết 
cách bảo vệ di sản. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn 
Quốc còn có chính sách đào tạo nguồn nhân lực để 
bảo vệ di sản văn hóa. Tính đến nay Hàn Quốc đã 
có tới 12 di sản văn hoá thế giới được UNESCO 
công nhận:

1. Khu vực lịch sử Bách Tế
2. Khu mộ đá Gochang, Hwasun và 

Ganghwa
3. Tổ hợp cung điện Changdeokgung
4. Khu di tích lịch sử Gyeongju
5. Đền thờ Haeinsa Janggyeong Panjeon, 

nơi cất giữ “Tripitaka Koreana”
6. Các làng lịch sử Triều Tiên: Hahoe và 

Yangdong
7. Thành Hwaseong
8. Đảo núi lửa Jeju và các ống nham thạch
9. Miếu thờ Jongmyo
10. Namhansanseong
11. Quần thể lăng mộ Vương tộc của nhà 

Triều Tiên
12. Động Seokguram và Đền Bulguksa

Người Hàn Quốc quan niệm rằng cách bảo 
tồn các di sản văn hóa tốt nhất chính là sử dụng nó 
thường xuyên. Vì vậy, họ giới thiệu các di sản văn 
hoá và phong tục tập quán rất đặc trưng đến với du 
khách thập phương một cách tự nhiên và thực tế. 

Ví dụ, một ngôi nhà cổ, cách bảo tồn tốt 
nhất không phải là cứ để nó như vậy, không động 
đến nó mà chính là để con người sống ở đó như 
trong một ngôi nhà bình thường.

Đối với những chương trình trải nghiệm 
văn hóa ở các làng cổ, không phải mọi ngôi nhà 
trong các làng cổ đó đều cho phép du khách vào 
thăm, chỉ có một số ngôi nhà mà chủ nhân của nó 
đồng ý. 

Khi đó chủ nhân ngôi nhà đã thỏa thuận với 
phía Chính phủ và họ có thể sẽ được nhận những 
lợi ích về mặt kinh tế từ phía Chính phủ, còn họ có 
nhiệm vụ đón khách nước ngoài đến ngôi nhà và 
làm sao cho du khách cảm thấy như đang ở trong 
chính ngôi nhà của mình. 

Du khách nước ngoài, đặc biệt là các bạn 
trẻ cảm nhận được rõ nét truyền thống của Hàn 
Quốc.Những người trẻ tuổi mặc trang phục truyền 
thống của Hàn Quốc tham gia lễ Khổng Tử. 

Nhưng tất nhiên, vì đây là những di sản văn 
hóa nên không thể để nó bị phá hủy, hư hại. Cho 
nên, các chuyên gia sẽ tìm hiểu thật kỹ và cẩn thận 
trong quá trình để cho du khách sinh sống ở đó. 

Đây được xem là cách bảo tồn lâu dài nhất 
và tốt nhất. Ngoài ra ở Hàn Quốc, mỗi vùng, miền 
đều có nét văn hóa riêng và thể hiện rõ nhất ở trong 
các lễ hội truyền thống. 

Vì vậy, họ đưa ra các tour du lịch phù hợp 
với các lễ hội truyền thống tùy theo từng vùng, 
từng mùa trong năm. Chính phủ nước này cũng cố 
gắng cân bằng giữa phát triển văn hoá hiện đại và 
bảo tồn văn hoá truyền thống. 

Ví dụ, thủ đô Seoul nơi có cuộc sống hiện 
đại bậc nhất Hàn Quốc nhưng các cung điện toạ lạc 
nơi đây vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn, 
không những thế hàng ngày tại cung điện 
Gyeongbokgung luôn diễn ra màn tái hiện nghi lễ 
đổi gác của lính canh Hoàng gia trong cung. 

Bắt đầu từ năm 1996 (10h sáng hàng ngày), 
nghi lễ này diễn ra trong vòng 15 phút và mỗi tiếng 
thực hiện một lần, phiên đổi gác cuối cùng thực 
hiện vào lúc 15h chiều. 

Lính canh Hoàng gia mặc phục trang giống 
như thời Joseon và nghi lễ được thực hiện nghiêm 
trang theo đúng nghi lễ trong cung đình xưa. Vì 
vậy, cung điện này luôn thu hút một lượng lớn 
khách du lịch đến tham quan hàng năm.

Chính phủ nước này cũng cố gắng cân bằng 
giữa phát triển văn hoá hiện đại và bảo tồn văn hoá 
truyền thống. Hàn Quốc đã có một chiến lược phát 
triển và bảo tồn văn hoá truyền thống đúng đắn và 
phù hợp. Vậy nên không khó hiểu tại sao nước này 
lại trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn 
với du khách toàn thế giới. 

Nếu có cơ hội bạn hãy một lần đến Hàn 
Quốc và tự mình trải nghiệm văn hoá truyền thống 
đặc sắc nơi đây. ■

Ngỡ ngàng trải nghiệm 
cung đường du lịch Sài Gòn - 
Quy Nhơn

Trải nghiệm cung đường huyền thoại 
từ Sài Gòn ra Quy Nhơn, du khách 
sẽ có được tất cả những điều mà một 

kỳ nghỉ cần phải có, đó là đồ ăn ngon, cảnh đẹp, 
những bãi biển uốn lượn...

Những con đường uốn lượn bên bờ biển 
tuyệt đẹp, những bãi cát trắng còn vắng bóng 
người, hàng chục di tích, thắng cảnh trải dọc hành 
trình… tất cả những điều ấy đã biến chuyến đi từ 
TP.HCM đến Quy Nhơn thành cung đường nên 
trải nghiệm.

Với 630 km chiều dài, cung đường từ 
TP.HCM đến Quy Nhơn không phải thử thách quá 
lớn cho các bác tài - kể cả những người vốn chỉ 
“loanh quanh” trong thành phố suốt năm. 

Bởi trên con đường “thiên lý” đó có vô số 
điểm dừng chân, và những điểm dừng đó không chỉ 
là nơi du khách nghỉ ngơi mà còn đầy ắp các địa 
danh để tự mình khám phá, thưởng ngoạn.

Hành trình 1: TP.HCM - Phan Thiết 
(dài 200 km)

Bạn hãy chuẩn bị đồ đạc thật kỹ, ngủ một 
giấc thật ngon và thức dậy vào 5h sáng. Sau khi ăn 
một bát phở nóng, uống một ly cà phê thơm lừng 
cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló rạng phía chân trời. 

Chẳng gì có thể cản nổi bạn nữa, hãy cài 
dây an toàn và nhấn ga vì trên đường cao tốc 
TP.HCM - Dầu Giây, bạn có thể chạy với tốc độ tối 
đa 120 km/h. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phải kiểm soát 
mọi thứ tuyệt đối an toàn, vì bản thân bạn, vì gia 
đình bạn và còn vì camera có mặt ở mọi nơi.

Trên hành trình ra Phan Thiết, đây là tuyến 
đường đẹp nhất. Điều đáng mừng là bạn chỉ mất 
chừng 40 phút để đi hết 60 km, còn điều đáng tiếc là 
bạn phải mất tới hơn 4h cho 140 km còn lại, bởi 
tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận 
khá nhỏ so với mật độ phương tiện dày đặc.  

Mọi việc sẽ dễ thở hơn một chút khi bạn 
thấy những vườn thanh long ngút ngàn hiện ra - đó 
là lúc bạn đã gần đến Phan Thiết.

Tại thành phố biển này, bạn có thể nghỉ 

dưỡng ở một loạt resort 5 sao tại Mũi Né và 
đi tham quan những di tích rất thú vị như: Di tích 
lịch sử văn hóa Dinh Vạn Thủy Tú - nơi có bộ 
xương cá voi lớn nhất Việt Nam hay Quần thể tháp 
Poshanư đầy bí ẩn...

Hành trình 2: Phan Thiết - Nha Trang 
(dài 220 km)

Có thể nói điều thú vị nhất trong chuyến đi 
này ngoài phong cảnh, thức ăn, chính là trải 
nghiệm trên những cung đường, và ngay khi ra 
khỏi Phan Thiết để đến Nha Trang, bạn sẽ cảm 
nhận rất rõ điều này. 

Với tốc độ tối đa 80 km/h, đường Võ 
Nguyên Giáp là tuyến vắng người. Đi trên con 
đường này, bạn sẽ thấy những dãy hoa giấy rực rỡ 
trên dải phân cách, còn phía bên phải là vùng biển 
xanh ngắt với những ngọn sóng bạc đầu. Hết con 
đường này, bạn tiếp tục men theo bờ biển lộng gió 
trên đường Xuân Thủy.

Tuy nhiên cảm xúc chỉ thực sự đến khi bắt 
đầu tuyến Bàu Trắng - Phan Rí Cửa. Với chiều dài 
khoảng 25 km, con đường 4 làn xe trên hai chiều đi 
- về cực kỳ đẹp. Bạn như đột nhiên bị lạc vào vùng 
đất khác hẳn với những đồi cát đỏ lượn sóng đến 
bất tận. Đặc biệt, Bàu Trắng là một khoảng “sa 
mạc” mênh mông cát, và nếu không có những bảng 
chỉ dẫn tiếng Việt, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ mình đang 
ở xứ Sahara xa xôi.

Không náo nhiệt như TP.HCM cũng không 
quá buồn tẻ như các đô thị nhỏ, Nha Trang là thành 
phố duyên dáng và không kém hiện đại bởi đã được 
quy hoạch là nơi du lịch trong thời gian dài. 

Đến đây, bạn chắc chắn không thể bỏ qua 
các món hải sản nổi tiếng, đặc biệt là tôm hùm, sò 
ốc, nem nướng… và nghỉ ngơi tại các khách sạn, 
resort ở nhiều mức giá. Nếu dư giả thời gian, bạn 
hãy sắp xếp tham quan hàng chục hòn đảo lớn nhỏ 
trong vùng vịnh này với rất nhiều dịch vụ cuốn hút 
đi kèm.

Hành trình 3: Nha Trang - Quy Nhơn 
(dài 210 km)

Các bãi biển Kỳ Co, Mũi Vi Rồng, Ghềnh 
Ráng xứng đáng để bạn dừng chân trên suốt hành 
trình

Tiếp tục lái xe dọc theo Quốc lộ 1A, bạn sẽ 
được chứng kiến nhiều khung cảnh đẹp đến ngỡ 
ngàng, bởi đây là tuyến đường đi qua nhiều con đèo 
quanh co, một bên là núi cao, một bên là bờ biển 
dào dạt sóng, còn phía trên là nền trời xanh ngắt 
không một gợn mây.

Kết thúc hơn 200 km này, Quy Nhơn sẽ mở 
ra trong tầm mắt của bạn với những cánh đồng lúa 
trải dài, còn bờ biển - đương nhiên vẫn xanh và 
lộng gió. Chưa có nhiều khu du lịch, nhà hàng hay 
khách sạn, nhưng điều đó lại mang đến cho vùng 
đất này lợi thế không nhiều nơi có được - đó là vẻ 
yên bình. 

Tuy vậy, Quy Nhơn không hề thiếu địa 
điểm cho du khách ghé thăm, thậm chí đây đều là 
những địa danh vô cùng đẹp và nổi tiếng như: Eo 
Gió, bãi biển Kỳ Co, Mũi Vi Rồng, Ghềnh Ráng, 
hay mộ của thi sĩ Hàn Mặc Tử…

Với lộ trình như trên, có thể nói đây là cung 
đường vô cùng hấp dẫn. Trên hành trình này, chúng 
ta sẽ có được tất cả những điều mà một kỳ nghỉ cần 
phải có, đó là đồ ăn ngon, cảnh đẹp, những bãi biển 
uốn lượn và con người rất thân thiện… Tuy nhiên, 
để thưởng thức trọn vẹn những điều này, bạn hãy 
nhớ vững tay lái, luôn cài dây bảo hiểm, tuyệt đối 
tuân thủ biển báo và chắc rằng mình hoàn toàn tỉnh 
táo trong suốt chuyến đi. ■ 

Lạc vào miền cổ tích Ba Tư

Bước ra từ câu chuyện “Nghìn lẻ một 
đêm” về nàng Sheherazade, đất 
nước Iran chứa đựng trong mình 

những lấp lánh kéo dài hàng trăm năm qua các 
công trình kiến trúc, những nét lịch sử độc đáo của 
xứ sở Ba Tư huyền thoại.

Suốt 140 năm qua, những ai từng có dịp 
ghé thăm Nhà thờ Hồi giáo Nasir-ol-molk đều phải 
thừa nhận rằng đây là Nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất 
thế giới. Bởi lẽ, ngay từ khi bước vào thánh đường 
này, bạn sẽ được xem màn trình diễn “vũ điệu sắc 
màu” vô cùng rực rỡ của ánh sáng và màu sắc trên 
kiến trúc của nó.

Nasir-ol-molk nằm ở Shiraz, cố đô của 
triều đại Ba Tư nghìn năm trước. Người Iran tự hào 
gọi Shiraz là thành phố của rượu và hoa; là biểu 
trưng của âm nhạc và thi ca với các công trình nghệ 
thuật như vườn hoa xanh đẹp tuyệt mỹ Eram 
Garden, lăng mộ cẩm thạch của đại thi hào Hafez 
và Saadi...

Thánh đường Nasir-ol-molk được xây 
dựng từ năm 1876 và hoàn thành vào năm 1888 
theo lệnh của Mirza Hasan Ali Nasir al Molk, một 
lãnh chúa của triều đại Qajar với những mái vòm 
cao lồng lộng được điêu khắc tỉ mỉ, chạm trổ tinh tế 
đến từng chi tiết.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, 
khoảnh khắc đẹp nhất ở đây thường vào lúc 7 - 9 
giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua 
những ô cửa kính rồi chiếu xuống cả hành lang và 
trên những tấm thảm Ba Tư tạo nên cảnh tượng mê 
hoặc lòng người.

Cách Shiraz hơn 70 km về phía Đông Bắc 
là phế tích nghìn năm tuổi ở kinh đô nghi lễ cổ 
Persepolis. Sách sử Iran chép lại những chương 
huy hoàng về thời đại Achaemenes trên mảnh đất 
này từ thế kỷ VI trước Công nguyên. 

Dấu thời gian vẫn còn khắc trên những cột 
đá cao trước Cổng chào Vạn quốc (Gate of All 

Nations). Khi đế quốc Ba Tư suy vong và bị chinh 
phạt bởi Alexandros đại đế - vua xứ Macedonia, 
người Hy Lạp đã đốt trụi hoàn toàn Persepolis.

Đâu đó trong khu phế tích rộng lớn này vẫn 
còn vết tích cung điện đền đài cùng tượng nhân sư 
Lamassu hay điểu sư Griffin; những bức phù điêu 
trên tường đá kể câu chuyện các sứ thần đem sản 
vật đến cống nạp thời Achaemenes còn thịnh trị.

Cách thủ đô Tehran của Iran 270 km về 
phía Nam là thành phố cổ Kashan, thành phố có 
niên đại lâu đời trên thế giới với lịch sử hình thành 
từ thời kỳ đồ đá muộn (khoảng năm 7.000 trước 
Công nguyên). 

Những hiện vật được khảo cổ cũng như 
kiến trúc của rất nhiều tòa nhà có niên đại lên đến 
9.000 năm vẫn được tìm thấy trong thành phố.

Kashan được coi là một trong những trung 
tâm thương mại quan trọng nhất của Iran giữa thế 
kỷ thứ 12 và 14. Tuy có nhiều biến cố, thăng trầm 
và bị tàn phá do động đất vào cuối thế kỷ 18, nhưng 
cho đến nay, Kashan vẫn được biết đến như một cái 
nôi tinh hoa của đất nước Iran.

Người ta đến Kashan để chiêm ngưỡng 
những công trình kiến trúc tiêu biểu cho nghệ thuật 
kiến trúc Ba Tư truyền thống, để ngắm nhìn những 
tấm thảm Ba Tư và đắm mình trong mùi thơm ngát 
của loại hoa hồng đặc biệt, loại hoa hồng nhỏ xíu 
được đặt tên là Mohammadi (hàng năm, nước hoa 
hồng này được gửi sang Arab Saudi phục vụ cho 
việc thanh tẩy Mecca - thánh địa của các tín đồ 
Islam trên toàn thế giới).

Kiến trúc truyền thống của Iran còn được 
lưu giữ tại các ngôi nhà cổ rất nổi tiếng của Kashan 
như: Khane Tabatabai, Khane Amiri, Khane 
Abbasi... Những ngôi nhà giống như những tòa lâu 
đài với kiến trúc nhà vườn đặc trưng, sử dụng các 
kỹ thuật trang trí truyền thống của Iran như nghệ 
thuật ghép mảnh gương, đắp thạch cao, ghép sứ…

Và còn nhiều nữa những đền đài, những tòa 
tháp, những cây cầu, những khu vườn tại Isfasan, 
Tehran, Masouleh… đủ khiến cho Ba Tư xưa hay 
Iran ngày nay luôn lọt vào danh sách những điểm 
đến lý tưởng, đáng mơ ước cho những người muốn 
được một lần đắm chìm trong những câu chuyện 
vàng son về xứ Tây Á. ■
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Người Hàn với việc bảo tồn 
di sản văn hoá và phát triển du 
lịch truyền thống

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều 
mang trong mình một tiến trình 
lịch sử, có trải nghiệm, có thăng 

trầm. 
Mỗi địa danh cũng tạc vào lịch sử ấy tên 

tuổi và dấu tích của mình, trở thành “chứng nhân” 
cho xã hội tương lai, con người tương lai.

Thấu hiểu điều đó, với xuất phát điểm là 
trân quý tất cả những điều tốt đẹp của văn minh 
nhân loại, chuyên mục “Nhìn ra thế giới” hy vọng 
sẽ mang đến cho bạn đọc sự lạc quan và tin tưởng 
vào những giá trị nhân văn đang hiện hữu tại những 
miền đất khác nhau trên thế giới. 

Và nếu sự phát triển của xã hội giống như 
một vở kịch chưa có hồi kết, thì chúng ta hãy cùng 
nhau diễn tấu trọn vẹn vai diễn lịch sử của mình!

Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng bởi phong 
cảnh bốn mùa thiên nhiên tươi đẹp mà còn bởi 
nhiều điểm đến văn hoá du lịch truyền thống đặc 
sắc. Để có được điều này, Chính phủ Hàn Quốc đã 
có những chiến lược phát triển và bảo tồn các di sản 
văn hoá một cách có hệ thống đồng thời nâng cao ý 
thức của người dân trong việc gìn giữ và phát huy 
văn hoá truyền thống.

Cách đây khoảng 40-50 năm, tốc độ phát 
triển kinh tế nhanh chóng ở Hàn Quốc kéo theo 
nhiều di sản văn hóa dần dần mất đi. Chính phủ 
Hàn Quốc và người dân nước này sớm nhận ra ý 
nghĩa và tầm quan trọng của các di sản văn hóa. Vì 
vậy, từ năm 1962 Chính phủ đã cho ban hành Luật 
Di sản văn hóa và có các hoạt động hỗ trợ tài chính 
để bảo vệ các di sản của mình. 

Từng địa phương có trách nhiệm quan tâm 
bảo vệ di sản ở nơi đó. Mỗi địa phương, khu vực 
đều có cách bảo vệ riêng để thu hút khách du lịch. 

Người dân Hàn Quốc ý thức được và biết 
cách bảo vệ di sản. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn 
Quốc còn có chính sách đào tạo nguồn nhân lực để 
bảo vệ di sản văn hóa. Tính đến nay Hàn Quốc đã 
có tới 12 di sản văn hoá thế giới được UNESCO 
công nhận:

1. Khu vực lịch sử Bách Tế
2. Khu mộ đá Gochang, Hwasun và 

Ganghwa
3. Tổ hợp cung điện Changdeokgung
4. Khu di tích lịch sử Gyeongju
5. Đền thờ Haeinsa Janggyeong Panjeon, 

nơi cất giữ “Tripitaka Koreana”
6. Các làng lịch sử Triều Tiên: Hahoe và 

Yangdong
7. Thành Hwaseong
8. Đảo núi lửa Jeju và các ống nham thạch
9. Miếu thờ Jongmyo
10. Namhansanseong
11. Quần thể lăng mộ Vương tộc của nhà 

Triều Tiên
12. Động Seokguram và Đền Bulguksa

Người Hàn Quốc quan niệm rằng cách bảo 
tồn các di sản văn hóa tốt nhất chính là sử dụng nó 
thường xuyên. Vì vậy, họ giới thiệu các di sản văn 
hoá và phong tục tập quán rất đặc trưng đến với du 
khách thập phương một cách tự nhiên và thực tế. 

Ví dụ, một ngôi nhà cổ, cách bảo tồn tốt 
nhất không phải là cứ để nó như vậy, không động 
đến nó mà chính là để con người sống ở đó như 
trong một ngôi nhà bình thường.

Đối với những chương trình trải nghiệm 
văn hóa ở các làng cổ, không phải mọi ngôi nhà 
trong các làng cổ đó đều cho phép du khách vào 
thăm, chỉ có một số ngôi nhà mà chủ nhân của nó 
đồng ý. 

Khi đó chủ nhân ngôi nhà đã thỏa thuận với 
phía Chính phủ và họ có thể sẽ được nhận những 
lợi ích về mặt kinh tế từ phía Chính phủ, còn họ có 
nhiệm vụ đón khách nước ngoài đến ngôi nhà và 
làm sao cho du khách cảm thấy như đang ở trong 
chính ngôi nhà của mình. 

Du khách nước ngoài, đặc biệt là các bạn 
trẻ cảm nhận được rõ nét truyền thống của Hàn 
Quốc.Những người trẻ tuổi mặc trang phục truyền 
thống của Hàn Quốc tham gia lễ Khổng Tử. 

Nhưng tất nhiên, vì đây là những di sản văn 
hóa nên không thể để nó bị phá hủy, hư hại. Cho 
nên, các chuyên gia sẽ tìm hiểu thật kỹ và cẩn thận 
trong quá trình để cho du khách sinh sống ở đó. 

Đây được xem là cách bảo tồn lâu dài nhất 
và tốt nhất. Ngoài ra ở Hàn Quốc, mỗi vùng, miền 
đều có nét văn hóa riêng và thể hiện rõ nhất ở trong 
các lễ hội truyền thống. 

Vì vậy, họ đưa ra các tour du lịch phù hợp 
với các lễ hội truyền thống tùy theo từng vùng, 
từng mùa trong năm. Chính phủ nước này cũng cố 
gắng cân bằng giữa phát triển văn hoá hiện đại và 
bảo tồn văn hoá truyền thống. 

Ví dụ, thủ đô Seoul nơi có cuộc sống hiện 
đại bậc nhất Hàn Quốc nhưng các cung điện toạ lạc 
nơi đây vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn, 
không những thế hàng ngày tại cung điện 
Gyeongbokgung luôn diễn ra màn tái hiện nghi lễ 
đổi gác của lính canh Hoàng gia trong cung. 

Bắt đầu từ năm 1996 (10h sáng hàng ngày), 
nghi lễ này diễn ra trong vòng 15 phút và mỗi tiếng 
thực hiện một lần, phiên đổi gác cuối cùng thực 
hiện vào lúc 15h chiều. 

Lính canh Hoàng gia mặc phục trang giống 
như thời Joseon và nghi lễ được thực hiện nghiêm 
trang theo đúng nghi lễ trong cung đình xưa. Vì 
vậy, cung điện này luôn thu hút một lượng lớn 
khách du lịch đến tham quan hàng năm.

Chính phủ nước này cũng cố gắng cân bằng 
giữa phát triển văn hoá hiện đại và bảo tồn văn hoá 
truyền thống. Hàn Quốc đã có một chiến lược phát 
triển và bảo tồn văn hoá truyền thống đúng đắn và 
phù hợp. Vậy nên không khó hiểu tại sao nước này 
lại trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn 
với du khách toàn thế giới. 

Nếu có cơ hội bạn hãy một lần đến Hàn 
Quốc và tự mình trải nghiệm văn hoá truyền thống 
đặc sắc nơi đây. ■

Ngỡ ngàng trải nghiệm 
cung đường du lịch Sài Gòn - 
Quy Nhơn

Trải nghiệm cung đường huyền thoại 
từ Sài Gòn ra Quy Nhơn, du khách 
sẽ có được tất cả những điều mà một 

kỳ nghỉ cần phải có, đó là đồ ăn ngon, cảnh đẹp, 
những bãi biển uốn lượn...

Những con đường uốn lượn bên bờ biển 
tuyệt đẹp, những bãi cát trắng còn vắng bóng 
người, hàng chục di tích, thắng cảnh trải dọc hành 
trình… tất cả những điều ấy đã biến chuyến đi từ 
TP.HCM đến Quy Nhơn thành cung đường nên 
trải nghiệm.

Với 630 km chiều dài, cung đường từ 
TP.HCM đến Quy Nhơn không phải thử thách quá 
lớn cho các bác tài - kể cả những người vốn chỉ 
“loanh quanh” trong thành phố suốt năm. 

Bởi trên con đường “thiên lý” đó có vô số 
điểm dừng chân, và những điểm dừng đó không chỉ 
là nơi du khách nghỉ ngơi mà còn đầy ắp các địa 
danh để tự mình khám phá, thưởng ngoạn.

Hành trình 1: TP.HCM - Phan Thiết 
(dài 200 km)

Bạn hãy chuẩn bị đồ đạc thật kỹ, ngủ một 
giấc thật ngon và thức dậy vào 5h sáng. Sau khi ăn 
một bát phở nóng, uống một ly cà phê thơm lừng 
cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló rạng phía chân trời. 

Chẳng gì có thể cản nổi bạn nữa, hãy cài 
dây an toàn và nhấn ga vì trên đường cao tốc 
TP.HCM - Dầu Giây, bạn có thể chạy với tốc độ tối 
đa 120 km/h. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phải kiểm soát 
mọi thứ tuyệt đối an toàn, vì bản thân bạn, vì gia 
đình bạn và còn vì camera có mặt ở mọi nơi.

Trên hành trình ra Phan Thiết, đây là tuyến 
đường đẹp nhất. Điều đáng mừng là bạn chỉ mất 
chừng 40 phút để đi hết 60 km, còn điều đáng tiếc là 
bạn phải mất tới hơn 4h cho 140 km còn lại, bởi 
tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận 
khá nhỏ so với mật độ phương tiện dày đặc.  

Mọi việc sẽ dễ thở hơn một chút khi bạn 
thấy những vườn thanh long ngút ngàn hiện ra - đó 
là lúc bạn đã gần đến Phan Thiết.

Tại thành phố biển này, bạn có thể nghỉ 

dưỡng ở một loạt resort 5 sao tại Mũi Né và 
đi tham quan những di tích rất thú vị như: Di tích 
lịch sử văn hóa Dinh Vạn Thủy Tú - nơi có bộ 
xương cá voi lớn nhất Việt Nam hay Quần thể tháp 
Poshanư đầy bí ẩn...

Hành trình 2: Phan Thiết - Nha Trang 
(dài 220 km)

Có thể nói điều thú vị nhất trong chuyến đi 
này ngoài phong cảnh, thức ăn, chính là trải 
nghiệm trên những cung đường, và ngay khi ra 
khỏi Phan Thiết để đến Nha Trang, bạn sẽ cảm 
nhận rất rõ điều này. 

Với tốc độ tối đa 80 km/h, đường Võ 
Nguyên Giáp là tuyến vắng người. Đi trên con 
đường này, bạn sẽ thấy những dãy hoa giấy rực rỡ 
trên dải phân cách, còn phía bên phải là vùng biển 
xanh ngắt với những ngọn sóng bạc đầu. Hết con 
đường này, bạn tiếp tục men theo bờ biển lộng gió 
trên đường Xuân Thủy.

Tuy nhiên cảm xúc chỉ thực sự đến khi bắt 
đầu tuyến Bàu Trắng - Phan Rí Cửa. Với chiều dài 
khoảng 25 km, con đường 4 làn xe trên hai chiều đi 
- về cực kỳ đẹp. Bạn như đột nhiên bị lạc vào vùng 
đất khác hẳn với những đồi cát đỏ lượn sóng đến 
bất tận. Đặc biệt, Bàu Trắng là một khoảng “sa 
mạc” mênh mông cát, và nếu không có những bảng 
chỉ dẫn tiếng Việt, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ mình đang 
ở xứ Sahara xa xôi.

Không náo nhiệt như TP.HCM cũng không 
quá buồn tẻ như các đô thị nhỏ, Nha Trang là thành 
phố duyên dáng và không kém hiện đại bởi đã được 
quy hoạch là nơi du lịch trong thời gian dài. 

Đến đây, bạn chắc chắn không thể bỏ qua 
các món hải sản nổi tiếng, đặc biệt là tôm hùm, sò 
ốc, nem nướng… và nghỉ ngơi tại các khách sạn, 
resort ở nhiều mức giá. Nếu dư giả thời gian, bạn 
hãy sắp xếp tham quan hàng chục hòn đảo lớn nhỏ 
trong vùng vịnh này với rất nhiều dịch vụ cuốn hút 
đi kèm.

Hành trình 3: Nha Trang - Quy Nhơn 
(dài 210 km)

Các bãi biển Kỳ Co, Mũi Vi Rồng, Ghềnh 
Ráng xứng đáng để bạn dừng chân trên suốt hành 
trình

Tiếp tục lái xe dọc theo Quốc lộ 1A, bạn sẽ 
được chứng kiến nhiều khung cảnh đẹp đến ngỡ 
ngàng, bởi đây là tuyến đường đi qua nhiều con đèo 
quanh co, một bên là núi cao, một bên là bờ biển 
dào dạt sóng, còn phía trên là nền trời xanh ngắt 
không một gợn mây.

Kết thúc hơn 200 km này, Quy Nhơn sẽ mở 
ra trong tầm mắt của bạn với những cánh đồng lúa 
trải dài, còn bờ biển - đương nhiên vẫn xanh và 
lộng gió. Chưa có nhiều khu du lịch, nhà hàng hay 
khách sạn, nhưng điều đó lại mang đến cho vùng 
đất này lợi thế không nhiều nơi có được - đó là vẻ 
yên bình. 

Tuy vậy, Quy Nhơn không hề thiếu địa 
điểm cho du khách ghé thăm, thậm chí đây đều là 
những địa danh vô cùng đẹp và nổi tiếng như: Eo 
Gió, bãi biển Kỳ Co, Mũi Vi Rồng, Ghềnh Ráng, 
hay mộ của thi sĩ Hàn Mặc Tử…

Với lộ trình như trên, có thể nói đây là cung 
đường vô cùng hấp dẫn. Trên hành trình này, chúng 
ta sẽ có được tất cả những điều mà một kỳ nghỉ cần 
phải có, đó là đồ ăn ngon, cảnh đẹp, những bãi biển 
uốn lượn và con người rất thân thiện… Tuy nhiên, 
để thưởng thức trọn vẹn những điều này, bạn hãy 
nhớ vững tay lái, luôn cài dây bảo hiểm, tuyệt đối 
tuân thủ biển báo và chắc rằng mình hoàn toàn tỉnh 
táo trong suốt chuyến đi. ■ 

Lạc vào miền cổ tích Ba Tư

Bước ra từ câu chuyện “Nghìn lẻ một 
đêm” về nàng Sheherazade, đất 
nước Iran chứa đựng trong mình 

những lấp lánh kéo dài hàng trăm năm qua các 
công trình kiến trúc, những nét lịch sử độc đáo của 
xứ sở Ba Tư huyền thoại.

Suốt 140 năm qua, những ai từng có dịp 
ghé thăm Nhà thờ Hồi giáo Nasir-ol-molk đều phải 
thừa nhận rằng đây là Nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất 
thế giới. Bởi lẽ, ngay từ khi bước vào thánh đường 
này, bạn sẽ được xem màn trình diễn “vũ điệu sắc 
màu” vô cùng rực rỡ của ánh sáng và màu sắc trên 
kiến trúc của nó.

Nasir-ol-molk nằm ở Shiraz, cố đô của 
triều đại Ba Tư nghìn năm trước. Người Iran tự hào 
gọi Shiraz là thành phố của rượu và hoa; là biểu 
trưng của âm nhạc và thi ca với các công trình nghệ 
thuật như vườn hoa xanh đẹp tuyệt mỹ Eram 
Garden, lăng mộ cẩm thạch của đại thi hào Hafez 
và Saadi...

Thánh đường Nasir-ol-molk được xây 
dựng từ năm 1876 và hoàn thành vào năm 1888 
theo lệnh của Mirza Hasan Ali Nasir al Molk, một 
lãnh chúa của triều đại Qajar với những mái vòm 
cao lồng lộng được điêu khắc tỉ mỉ, chạm trổ tinh tế 
đến từng chi tiết.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, 
khoảnh khắc đẹp nhất ở đây thường vào lúc 7 - 9 
giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua 
những ô cửa kính rồi chiếu xuống cả hành lang và 
trên những tấm thảm Ba Tư tạo nên cảnh tượng mê 
hoặc lòng người.

Cách Shiraz hơn 70 km về phía Đông Bắc 
là phế tích nghìn năm tuổi ở kinh đô nghi lễ cổ 
Persepolis. Sách sử Iran chép lại những chương 
huy hoàng về thời đại Achaemenes trên mảnh đất 
này từ thế kỷ VI trước Công nguyên. 

Dấu thời gian vẫn còn khắc trên những cột 
đá cao trước Cổng chào Vạn quốc (Gate of All 

Nations). Khi đế quốc Ba Tư suy vong và bị chinh 
phạt bởi Alexandros đại đế - vua xứ Macedonia, 
người Hy Lạp đã đốt trụi hoàn toàn Persepolis.

Đâu đó trong khu phế tích rộng lớn này vẫn 
còn vết tích cung điện đền đài cùng tượng nhân sư 
Lamassu hay điểu sư Griffin; những bức phù điêu 
trên tường đá kể câu chuyện các sứ thần đem sản 
vật đến cống nạp thời Achaemenes còn thịnh trị.

Cách thủ đô Tehran của Iran 270 km về 
phía Nam là thành phố cổ Kashan, thành phố có 
niên đại lâu đời trên thế giới với lịch sử hình thành 
từ thời kỳ đồ đá muộn (khoảng năm 7.000 trước 
Công nguyên). 

Những hiện vật được khảo cổ cũng như 
kiến trúc của rất nhiều tòa nhà có niên đại lên đến 
9.000 năm vẫn được tìm thấy trong thành phố.

Kashan được coi là một trong những trung 
tâm thương mại quan trọng nhất của Iran giữa thế 
kỷ thứ 12 và 14. Tuy có nhiều biến cố, thăng trầm 
và bị tàn phá do động đất vào cuối thế kỷ 18, nhưng 
cho đến nay, Kashan vẫn được biết đến như một cái 
nôi tinh hoa của đất nước Iran.

Người ta đến Kashan để chiêm ngưỡng 
những công trình kiến trúc tiêu biểu cho nghệ thuật 
kiến trúc Ba Tư truyền thống, để ngắm nhìn những 
tấm thảm Ba Tư và đắm mình trong mùi thơm ngát 
của loại hoa hồng đặc biệt, loại hoa hồng nhỏ xíu 
được đặt tên là Mohammadi (hàng năm, nước hoa 
hồng này được gửi sang Arab Saudi phục vụ cho 
việc thanh tẩy Mecca - thánh địa của các tín đồ 
Islam trên toàn thế giới).

Kiến trúc truyền thống của Iran còn được 
lưu giữ tại các ngôi nhà cổ rất nổi tiếng của Kashan 
như: Khane Tabatabai, Khane Amiri, Khane 
Abbasi... Những ngôi nhà giống như những tòa lâu 
đài với kiến trúc nhà vườn đặc trưng, sử dụng các 
kỹ thuật trang trí truyền thống của Iran như nghệ 
thuật ghép mảnh gương, đắp thạch cao, ghép sứ…

Và còn nhiều nữa những đền đài, những tòa 
tháp, những cây cầu, những khu vườn tại Isfasan, 
Tehran, Masouleh… đủ khiến cho Ba Tư xưa hay 
Iran ngày nay luôn lọt vào danh sách những điểm 
đến lý tưởng, đáng mơ ước cho những người muốn 
được một lần đắm chìm trong những câu chuyện 
vàng son về xứ Tây Á. ■
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