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Build: 10 years

Giá bán: $300,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $165,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $420,000 

Giá build: $675,000

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

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

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

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Quan Hiểu Đồng từ chối lời cầu 
hôn của Lộc Hàm vì sợ sự 
nghiệp tụt dốc?

Vì sự nghiệp mà Quan Hiểu Đồng rất lưỡng 
lự trong việc kết hôn.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền 
thông tin Lộc Hàm cầu hôn bạn gái Quan Hiểu 
Đồng nhưng bị cô từ chối.

Tin đồn trên khiến người hâm mộ của cặp đôi vô 
cùng lo lắng vì đây không phải lần đầu tiên Quan 
Hiểu Đồng từ chối lời cầu hôn của bạn trai.

Theo đó, Quan Hiểu Đồng cảm thấy mình chưa đến 
tuổi lập gia đình. Với cô, sự nghiệp của bản thân 
mới là quan trọng nhất. Còn Lộc Hàm luôn muốn 
kết hôn vì anh đã ngoài 30 tuổi. Phía gia đình bạn 
gái vô cùng ủng hộ và đốc thúc chuyện hôn sự của 
cặp đôi.

Bên cạnh đó, nguồn tin còn cho biết Quan Hiểu 
Đồng cảm thấy việc yêu đương với Lộc Hàm từ 
trước đến nay đã làm ảnh hưởng lớn đến tài nguyên 
của cô. Khiến nữ diễn viên không thể nhận bản 
thảo phim tình cảm với các nam diễn viên khác.

Lộc Hàm sinh năm 1990, được biết đến với tư cách 
cựu thành viên nhóm EXO. Ở giai đoạn đỉnh cao 
sự nghiệp, anh được mệnh danh là mỹ nam đắt giá 
nhất showbiz Hoa ngữ, nằm trong nhóm Tứ đại 
đỉnh lưu (ngôi sao trẻ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng 
nhất trên mạng xã hội).

Lộc Hàm công khai yêu Quan Hiểu Đồng vào 
tháng 10/2017. Hai nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau 
khi hợp tác trong Điềm mật bạo kích.

Khi đó, việc công bố hẹn hò của hai sao trẻ hàng 
đầu trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận 
đất nước tỷ dân. Theo Sina, mạng xã hội Weibo và 
các trang tìm kiếm tại Trung Quốc bị tắc nghẽn 
trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin 
gia tăng đột biến.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không nhận được sự 
ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành 
viên nhóm EXO. Fan Lộc Hàm không hài lòng với 
việc thần tượng bất chấp danh tiếng có nguy cơ bị 
ảnh hưởng để công khai yêu người đẹp kém 7 tuổi.

Họ lập hashtag “Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng bao 
giờ chia tay” để phản đối cả hai. Không ít người 
hâm mộ quá khích liên tục chỉ trích, gây sức ép với 

nữ diễn viên sinh năm 1997 để buộc cô chia tay với 
thần tượng của mình. Với những fan trung lập, họ 
tỏ ra không mấy lạc quan về sự bền vững của cặp 
nghệ sĩ trẻ.

Do vấp phải sự phản đối dữ dội từ khán giả, Quan 
Hiểu Đồng - Lộc Hàm kín tiếng trong quan hệ tình 
cảm. Họ hiếm khi xuất hiện bên nhau, không thể 
hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông để 
tránh sự soi mói.

Vì lẽ đó, hai nghệ sĩ thường xuyên vướng tin chia 
tay, Lộc Hàm cầu hôn Quan Hiểu Đồng không 
thành công, Quan Hiểu Đồng chán ghét Lộc Hàm. 
Đối phó với tin tức tiêu cực, cả hai từng nhiều lần 
lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, 
họ quyết định giữ im lặng để tin đồn “tự đến tự đi”.

Bất chấp những ồn ào, trong 4 năm, tình cảm của 
Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm phát triển ổn định. Cả 
hai âm thầm quan tâm, ủng hộ đối phương. Họ luôn 
sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn 
nhau, đi du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc 
mừng ngày quan trọng của nhau.

Theo Sina, Lộc Hàm tỏ ra rất yêu chiều bạn gái. 
Anh luôn chủ động bày tỏ, sắp xếp vệ sĩ thân thiết 
để bảo vệ Quan Hiểu Đồng, hay tự lái xe đưa người 
đẹp 24 tuổi đi quay phim.

Theo Sohu, vốn bị fan phản đối, hiện tại, cặp thần 
tượng lại được nhiều người ủng hộ vì cùng nhau 
vượt qua định kiến, cũng như chuyện tình không 
phô trương. Người hâm mộ nhiều lần mong họ sớm 
“về chung một nhà”, nhưng tới nay hai nghệ sĩ vẫn 
chưa tính đến chuyện kết hôn.

Sau nhiều năm, Quan Hiểu Đồng cũng tỏ ra thoải 
mái khi có người nhắc đến bạn trai, không kiêng dè 
hay cố ý giấu như trước. Lộc Hàm cũng được đánh 
giá là nam nghệ sĩ hiếm hoi dám chấp nhận đánh 
đổi sự nghiệp để trao cho bạn gái danh phận chính 
thức.

Trước truyền thông, anh từng nhiều lần khẳng định 
không hối hận với lựa chọn công khai tình cảm 
giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Lộc Hàm chia sẻ: “Tôi cho rằng việc thừa nhận 
quan hệ tình cảm với người con gái mình yêu là 
trách nhiệm nên có của một người đàn ông. Thay vì 
để bị phát hiện, tôi muốn bản thân thành thật, muốn 
tự công bố với mọi người”.

                                                             Quốc Minh

Kim Hyun Joong không làm 
đám cưới

Kim Hyun Joong và hôn thê ngoài ngành 
giải trí đang tận hưởng cuộc sống tân hôn. 
Cả hai chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức 

lễ cưới.

Ngày 6/4, Osen đưa tin nam diễn viên Kim Hyun 
Joong và hôn thê đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết 
hôn. Gần đây, tài tử Vườn sao băng đã mua một căn 
nhà mới để bắt đầu cuộc sống tân hôn, xây dựng tổ 

ấm. Theo trang tin, vợ chồng Kim Huyn Joong 
quyết định không tổ chức đám cưới vì dịch Covid-
19.

“Họ đã kết hôn, và đang tận hưởng cuộc sống mới 
hạnh phúc. Kim Hyun Joong luôn nói về vợ mình 
với người quen một cách tự hào. Họ có cùng chung 
suy nghĩ lễ cưới rình rang không quan trọng bằng 
tình cảm của cả hai”, Osen cho biết.

Ngày 27/2, trong concert online GIF, Kim Hyun 
Joong thông báo đính hôn với bạn gái ngoài ngành 
giải trí. Nam diễn viên và hôn thê là bạn bè thân 
thiết, đã ở bên nhau một thời gian dài. Trên truyền 
thông, Kim Hyun Joong giới thiệu bạn gái là 
“người đáng tin cậy, luôn bảo vệ, tin tưởng và động 
viên anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, ra mắt với tư cách 
trưởng nhóm nhạc SS501 lừng danh vào năm 
2005. Năm 2009, anh tham gia bộ phim Vườn sao 
băng (Boys over Flowers) bản Hàn và nổi tiếng 
khắp châu Á.

Tháng 8/2014, sự nghiệp và danh tiếng của Kim 
Hyun Joong tổn hại nặng nề khi bị bạn gái cũ cáo 
buộc hành hung, khiến cô sảy thai. Dù phủ nhận 
mọi cáo buộc, nam diễn viên vẫn phải bồi thường 5 
triệu won (4.500 USD) vì tội làm tổn hại tinh thần 
và thể xác bạn gái.

Lùm xùm tiếp diễn vào tháng 5/2015, cô Choi tiếp 
tục đệ đơn kiện và yêu cầu số tiền bồi thường là 
1,48 triệu USD, với lý do nam thần tượng đánh đập 
cô đến sảy thai, đồng thời ép cô phá thai. Về phía 
Kim Hyun Joong, anh đệ đơn kiện bạn gái cũ vì tội 
gian lận và vu khống. Khán giả liên tục yêu cầu 
Kim Hyun Joong giải nghệ và ra hầu tòa, dù thời 
điểm đó nam diễn viên đang phục vụ trong quân 
đội.

Phải đến tháng 2/2018, vụ kiện mới kết thúc với 
phần thắng thuộc về Kim Hyun Joong, còn cô Choi 
bị phạt 5 triệu won vì tội lừa đảo.

Dẫu vậy, anh khó lấy lại hình ảnh trong mắt công 
chúng. Sau nhiều cố gắng quay trở lại, nam thần 
tượng vẫn không được đón nhận. Ngôi sao Vườn 
sao băng chỉ có thể tổ chức một số hoạt động nhỏ 
tại thị trường nước ngoài vì bị khán giả Hàn Quốc 
hắt hủi.

                                                               Minh Hạo
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Quan Hiểu Đồng từ chối lời cầu 
hôn của Lộc Hàm vì sợ sự 
nghiệp tụt dốc?

Vì sự nghiệp mà Quan Hiểu Đồng rất lưỡng 
lự trong việc kết hôn.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền 
thông tin Lộc Hàm cầu hôn bạn gái Quan Hiểu 
Đồng nhưng bị cô từ chối.

Tin đồn trên khiến người hâm mộ của cặp đôi vô 
cùng lo lắng vì đây không phải lần đầu tiên Quan 
Hiểu Đồng từ chối lời cầu hôn của bạn trai.

Theo đó, Quan Hiểu Đồng cảm thấy mình chưa đến 
tuổi lập gia đình. Với cô, sự nghiệp của bản thân 
mới là quan trọng nhất. Còn Lộc Hàm luôn muốn 
kết hôn vì anh đã ngoài 30 tuổi. Phía gia đình bạn 
gái vô cùng ủng hộ và đốc thúc chuyện hôn sự của 
cặp đôi.

Bên cạnh đó, nguồn tin còn cho biết Quan Hiểu 
Đồng cảm thấy việc yêu đương với Lộc Hàm từ 
trước đến nay đã làm ảnh hưởng lớn đến tài nguyên 
của cô. Khiến nữ diễn viên không thể nhận bản 
thảo phim tình cảm với các nam diễn viên khác.

Lộc Hàm sinh năm 1990, được biết đến với tư cách 
cựu thành viên nhóm EXO. Ở giai đoạn đỉnh cao 
sự nghiệp, anh được mệnh danh là mỹ nam đắt giá 
nhất showbiz Hoa ngữ, nằm trong nhóm Tứ đại 
đỉnh lưu (ngôi sao trẻ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng 
nhất trên mạng xã hội).

Lộc Hàm công khai yêu Quan Hiểu Đồng vào 
tháng 10/2017. Hai nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau 
khi hợp tác trong Điềm mật bạo kích.

Khi đó, việc công bố hẹn hò của hai sao trẻ hàng 
đầu trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận 
đất nước tỷ dân. Theo Sina, mạng xã hội Weibo và 
các trang tìm kiếm tại Trung Quốc bị tắc nghẽn 
trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin 
gia tăng đột biến.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không nhận được sự 
ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành 
viên nhóm EXO. Fan Lộc Hàm không hài lòng với 
việc thần tượng bất chấp danh tiếng có nguy cơ bị 
ảnh hưởng để công khai yêu người đẹp kém 7 tuổi.

Họ lập hashtag “Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng bao 
giờ chia tay” để phản đối cả hai. Không ít người 
hâm mộ quá khích liên tục chỉ trích, gây sức ép với 

nữ diễn viên sinh năm 1997 để buộc cô chia tay với 
thần tượng của mình. Với những fan trung lập, họ 
tỏ ra không mấy lạc quan về sự bền vững của cặp 
nghệ sĩ trẻ.

Do vấp phải sự phản đối dữ dội từ khán giả, Quan 
Hiểu Đồng - Lộc Hàm kín tiếng trong quan hệ tình 
cảm. Họ hiếm khi xuất hiện bên nhau, không thể 
hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông để 
tránh sự soi mói.

Vì lẽ đó, hai nghệ sĩ thường xuyên vướng tin chia 
tay, Lộc Hàm cầu hôn Quan Hiểu Đồng không 
thành công, Quan Hiểu Đồng chán ghét Lộc Hàm. 
Đối phó với tin tức tiêu cực, cả hai từng nhiều lần 
lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, 
họ quyết định giữ im lặng để tin đồn “tự đến tự đi”.

Bất chấp những ồn ào, trong 4 năm, tình cảm của 
Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm phát triển ổn định. Cả 
hai âm thầm quan tâm, ủng hộ đối phương. Họ luôn 
sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn 
nhau, đi du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc 
mừng ngày quan trọng của nhau.

Theo Sina, Lộc Hàm tỏ ra rất yêu chiều bạn gái. 
Anh luôn chủ động bày tỏ, sắp xếp vệ sĩ thân thiết 
để bảo vệ Quan Hiểu Đồng, hay tự lái xe đưa người 
đẹp 24 tuổi đi quay phim.

Theo Sohu, vốn bị fan phản đối, hiện tại, cặp thần 
tượng lại được nhiều người ủng hộ vì cùng nhau 
vượt qua định kiến, cũng như chuyện tình không 
phô trương. Người hâm mộ nhiều lần mong họ sớm 
“về chung một nhà”, nhưng tới nay hai nghệ sĩ vẫn 
chưa tính đến chuyện kết hôn.

Sau nhiều năm, Quan Hiểu Đồng cũng tỏ ra thoải 
mái khi có người nhắc đến bạn trai, không kiêng dè 
hay cố ý giấu như trước. Lộc Hàm cũng được đánh 
giá là nam nghệ sĩ hiếm hoi dám chấp nhận đánh 
đổi sự nghiệp để trao cho bạn gái danh phận chính 
thức.

Trước truyền thông, anh từng nhiều lần khẳng định 
không hối hận với lựa chọn công khai tình cảm 
giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Lộc Hàm chia sẻ: “Tôi cho rằng việc thừa nhận 
quan hệ tình cảm với người con gái mình yêu là 
trách nhiệm nên có của một người đàn ông. Thay vì 
để bị phát hiện, tôi muốn bản thân thành thật, muốn 
tự công bố với mọi người”.

                                                             Quốc Minh

Kim Hyun Joong không làm 
đám cưới

Kim Hyun Joong và hôn thê ngoài ngành 
giải trí đang tận hưởng cuộc sống tân hôn. 
Cả hai chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức 

lễ cưới.

Ngày 6/4, Osen đưa tin nam diễn viên Kim Hyun 
Joong và hôn thê đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết 
hôn. Gần đây, tài tử Vườn sao băng đã mua một căn 
nhà mới để bắt đầu cuộc sống tân hôn, xây dựng tổ 

ấm. Theo trang tin, vợ chồng Kim Huyn Joong 
quyết định không tổ chức đám cưới vì dịch Covid-
19.

“Họ đã kết hôn, và đang tận hưởng cuộc sống mới 
hạnh phúc. Kim Hyun Joong luôn nói về vợ mình 
với người quen một cách tự hào. Họ có cùng chung 
suy nghĩ lễ cưới rình rang không quan trọng bằng 
tình cảm của cả hai”, Osen cho biết.

Ngày 27/2, trong concert online GIF, Kim Hyun 
Joong thông báo đính hôn với bạn gái ngoài ngành 
giải trí. Nam diễn viên và hôn thê là bạn bè thân 
thiết, đã ở bên nhau một thời gian dài. Trên truyền 
thông, Kim Hyun Joong giới thiệu bạn gái là 
“người đáng tin cậy, luôn bảo vệ, tin tưởng và động 
viên anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, ra mắt với tư cách 
trưởng nhóm nhạc SS501 lừng danh vào năm 
2005. Năm 2009, anh tham gia bộ phim Vườn sao 
băng (Boys over Flowers) bản Hàn và nổi tiếng 
khắp châu Á.

Tháng 8/2014, sự nghiệp và danh tiếng của Kim 
Hyun Joong tổn hại nặng nề khi bị bạn gái cũ cáo 
buộc hành hung, khiến cô sảy thai. Dù phủ nhận 
mọi cáo buộc, nam diễn viên vẫn phải bồi thường 5 
triệu won (4.500 USD) vì tội làm tổn hại tinh thần 
và thể xác bạn gái.

Lùm xùm tiếp diễn vào tháng 5/2015, cô Choi tiếp 
tục đệ đơn kiện và yêu cầu số tiền bồi thường là 
1,48 triệu USD, với lý do nam thần tượng đánh đập 
cô đến sảy thai, đồng thời ép cô phá thai. Về phía 
Kim Hyun Joong, anh đệ đơn kiện bạn gái cũ vì tội 
gian lận và vu khống. Khán giả liên tục yêu cầu 
Kim Hyun Joong giải nghệ và ra hầu tòa, dù thời 
điểm đó nam diễn viên đang phục vụ trong quân 
đội.

Phải đến tháng 2/2018, vụ kiện mới kết thúc với 
phần thắng thuộc về Kim Hyun Joong, còn cô Choi 
bị phạt 5 triệu won vì tội lừa đảo.

Dẫu vậy, anh khó lấy lại hình ảnh trong mắt công 
chúng. Sau nhiều cố gắng quay trở lại, nam thần 
tượng vẫn không được đón nhận. Ngôi sao Vườn 
sao băng chỉ có thể tổ chức một số hoạt động nhỏ 
tại thị trường nước ngoài vì bị khán giả Hàn Quốc 
hắt hủi.

                                                               Minh Hạo
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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

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

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & 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

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

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

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

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

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

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

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

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
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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

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

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

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

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!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

281-585-0648Vui loøng goïi/text:

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

832-509-6844Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

Xin lieân laïc: 832-373-2572

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

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

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!

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

Xin lieân laïc: 832-836-9081

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676
713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

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

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

Xin lieân laïc: 713-401-4913

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

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoûa maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

Xuất hiện virus siêu cảm 

cúm với triệu chứng tương tự 

Covid-19

heo New Zealand Herald, virus Tđược ví là “siêu cảm cúm” đang lây 

lan như cháy rừng ở Australia, tấn 

công họ với các triệu chứng tương tự Covid-19.

Sau thời gian phải đối phó với các đợt 

Covid-19 kéo dài, người dân Australia đang bị 

lây nhiễm chủng virus mới. Virus này được 

mệnh danh là “siêu cảm cúm”, tấn công họ với 

triệu chứng tương tự người mắc Covid-19.

Sự quen thuộc của các triệu chứng khiến họ 

nghi ngờ bản thân nhiễm nCoV. Tuy nhiên, các 

xét nghiệm chẩn đoán đều cho kết quả âm tính. 

Các triệu chứng của người mắc chủng cúm này 

là cổ họng đau rát, đau đầu, nhức cơ, chảy nước 

mũi, mệt mỏi. Đôi khi, bệnh kéo dài hàng tuần.

Điểm khác biệt duy nhất đó là những người 

nhiễm “virus siêu cảm cúm” sẽ không mất vị 

giác hoặc khứu giác như một số F0. Tuy nhiên, 

giới chức Australia khuyến khích bất kỳ người 

nào nghi ngờ nhiễm bệnh nên xét nghiệm.

Mức miễn dịch tại Australia đang xuống 

dưới mức rất thấp, hàng nghìn người đổ ra 

đường sau gần hai năm giãn cách xã hội, trở lại 

cuộc sống bình thường. Điều này tạo điều kiện 

cho các mầm bệnh mới nổi xuất hiện. Theo các 

chuyên gia, virus “siêu cảm cúm” lây lan dữ dội 

tương tự nCoV.

Từ cuối năm 2021, các ca nhiễm cúm 

nghiêm trọng đã được báo cáo ở Anh, cùng thời 

điểm nước này mở cửa trở lại. Giới chuyên gia 

Anh trước đó đã dự đoán số ca nhiễm trùng 

đường hô hấp nói chung sẽ tăng lên, các trường 

hợp cúm không nằm ngoài xu hướng này.

Bệnh cúm cũng có triệu chứng như đau 

đầu, đau nhức cơ thể, sốt và có thể mất 10-14 

ngày để hồi phục. Các chuyên gia nhận định thời 

gian dài phong tỏa, không tiếp xúc virus nói 

chung dễ khiến hệ hô hấp quen với điều này và 

có thể tổn thương khi quay trở lại cuộc sống 

bình thường. Ngoài ra, lượng lớn khách du lịch 

tới Australia cũng mang theo mầm bệnh lạ.

Tiến sĩ Ian Mackay, nhà virus học từ Đại 

học Queensland, cho biết quan điểm truyền 

thống rằng các bệnh đường hô hấp do thời tiết 

lạnh đã bị phá vỡ sau sự xuất hiện của Covid-19. 

Các đợt cảm lạnh và cúm gia tăng đột biến gần 

đây nhất ở Australia xảy ra ngay cả vào thời tiết 

ấm, cho thấy nó liên quan mức độ miễn dịch hơn 

là theo mùa.

“Rõ ràng, chúng không xuất hiện theo mùa. 

Đó là bằng chứng sự xuất hiện của chúng dựa 

vào tốc độ miễn dịch của dân số. Nếu khả năng 

miễn dịch thấp, những virus này có thể làm 

những gì chúng thích và vào bất kỳ khi nào”, TS 

Mackay trả lời phỏng vấn của Sydney Morning 

Herald. ■  

https://vtv.vn/giam-can.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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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.
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Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
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NEW
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Baùn Building & 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
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theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
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chòu, deã laøm aên.
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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
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14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

594-1995/1563
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Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960
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Baùn nhaø haøng Seafood, ñòa chæ 
11229 Fuqua Street, Houston, TX 
77089. Taïi Exit 33 cuûa SouthBelt

Fuqua Str

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

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

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

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

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

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
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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

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

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

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

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!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

281-585-0648Vui loøng goïi/text:

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

832-509-6844Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

Xin lieân laïc: 832-373-2572

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

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

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!

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

Xin lieân laïc: 832-836-9081

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676
713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

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

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

Xin lieân laïc: 713-401-4913

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

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoûa maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

Xuất hiện virus siêu cảm 

cúm với triệu chứng tương tự 

Covid-19

heo New Zealand Herald, virus Tđược ví là “siêu cảm cúm” đang lây 

lan như cháy rừng ở Australia, tấn 

công họ với các triệu chứng tương tự Covid-19.

Sau thời gian phải đối phó với các đợt 

Covid-19 kéo dài, người dân Australia đang bị 

lây nhiễm chủng virus mới. Virus này được 

mệnh danh là “siêu cảm cúm”, tấn công họ với 

triệu chứng tương tự người mắc Covid-19.

Sự quen thuộc của các triệu chứng khiến họ 

nghi ngờ bản thân nhiễm nCoV. Tuy nhiên, các 

xét nghiệm chẩn đoán đều cho kết quả âm tính. 

Các triệu chứng của người mắc chủng cúm này 

là cổ họng đau rát, đau đầu, nhức cơ, chảy nước 

mũi, mệt mỏi. Đôi khi, bệnh kéo dài hàng tuần.

Điểm khác biệt duy nhất đó là những người 

nhiễm “virus siêu cảm cúm” sẽ không mất vị 

giác hoặc khứu giác như một số F0. Tuy nhiên, 

giới chức Australia khuyến khích bất kỳ người 

nào nghi ngờ nhiễm bệnh nên xét nghiệm.

Mức miễn dịch tại Australia đang xuống 

dưới mức rất thấp, hàng nghìn người đổ ra 

đường sau gần hai năm giãn cách xã hội, trở lại 

cuộc sống bình thường. Điều này tạo điều kiện 

cho các mầm bệnh mới nổi xuất hiện. Theo các 

chuyên gia, virus “siêu cảm cúm” lây lan dữ dội 

tương tự nCoV.

Từ cuối năm 2021, các ca nhiễm cúm 

nghiêm trọng đã được báo cáo ở Anh, cùng thời 

điểm nước này mở cửa trở lại. Giới chuyên gia 

Anh trước đó đã dự đoán số ca nhiễm trùng 

đường hô hấp nói chung sẽ tăng lên, các trường 

hợp cúm không nằm ngoài xu hướng này.

Bệnh cúm cũng có triệu chứng như đau 

đầu, đau nhức cơ thể, sốt và có thể mất 10-14 

ngày để hồi phục. Các chuyên gia nhận định thời 

gian dài phong tỏa, không tiếp xúc virus nói 

chung dễ khiến hệ hô hấp quen với điều này và 

có thể tổn thương khi quay trở lại cuộc sống 

bình thường. Ngoài ra, lượng lớn khách du lịch 

tới Australia cũng mang theo mầm bệnh lạ.

Tiến sĩ Ian Mackay, nhà virus học từ Đại 

học Queensland, cho biết quan điểm truyền 

thống rằng các bệnh đường hô hấp do thời tiết 

lạnh đã bị phá vỡ sau sự xuất hiện của Covid-19. 

Các đợt cảm lạnh và cúm gia tăng đột biến gần 

đây nhất ở Australia xảy ra ngay cả vào thời tiết 

ấm, cho thấy nó liên quan mức độ miễn dịch hơn 

là theo mùa.

“Rõ ràng, chúng không xuất hiện theo mùa. 

Đó là bằng chứng sự xuất hiện của chúng dựa 

vào tốc độ miễn dịch của dân số. Nếu khả năng 

miễn dịch thấp, những virus này có thể làm 

những gì chúng thích và vào bất kỳ khi nào”, TS 

Mackay trả lời phỏng vấn của Sydney Morning 

Herald. ■  

https://vtv.vn/giam-can.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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Ngô Cẩn Ngôn: 12 năm sự 
nghiệp hào quang cũng có, 
“sóng gió” thì thừa

Vào nghề từ năm 2010, song mãi cho 8 năm 
sau Ngô Cẩn Ngôn mới chính thức có 
được vai nữ chính đầu tiên trong sự 

nghiệp. 

Cũng từ đây, nàng “Nguỵ Anh Lạc” trở thành cái 
tên được săn đón sánh ngang với các minh tinh 
hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Song, có lẽ Ngô 
Cẩn Ngôn dường như đã “ngủ quên trên chiến 
thắng” bởi sau thành công của Diên Hi Công Lược, 
mỹ nhân 9X đã trượt dài trong những ồn ào về thái 
độ làm việc lẫn cuộc sống đời tư. 

Năm 2018, bộ ba Nhiếp Viễn - Tần Lam - Ngô Cẩn 
Ngôn đã tạo nên “cơn địa chấn” trong giới cuồng 
phim khi Diên Hi Công Lược trở thành tác phẩm 
đạt 200 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày - con số mà 
bất kỳ nhà làm phim nào cũng mơ ước có được. 
Diên Hi Công Lược thành công đồng nghĩa dàn 
diễn viên cũng được “thơm lây”, đặc biệt là với 
Ngô Cẩn Ngôn vì đây là vai chính đầu tiên trong sự 
nghiệp diễn xuất khiến cô “vụt sáng sau 1 đêm”. 

Sau khi hào quang chiếu rọi vào người, thay vì nắm 
lấy cơ hội tạo ra thêm vầng sáng để chói lóa thì mỹ 
nhân 9X này lại “tự tay” che mất đi ánh đèn của 
mình. 

Tờ báo Trung Quốc trực thuộc CCTV lúc bấy giờ 
đã dành cho cô 1 lời mời phỏng vấn, tuy nhiên 
“nàng Triệu Cơ” lại khiến tờ báo này không hài 
lòng về thái độ thiếu chuyên nghiệp. Đổi địa điểm 
quay là yêu sách của mỹ nhân Thành Đô đưa ra, đặc 
biệt Ngô Cẩn Ngôn còn đến trễ giờ khiến tờ báo 
này đã huỷ luôn phỏng vấn với cô. Dù rằng sau đó 
cô cũng lên tiếng xin lỗi nhưng nhiều người lại cho 
rằng nữ diễn viên nói cho có lệ và khiến làn sóng 
chỉ trích ngày càng lớn hơn. 

Có lẽ thành công quá lớn của Diên Hi Công Lược 
giúp tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn được săn đón hơn 
trước, chính vì thế mỗi khi xuất hiện, đặc biệt ở các 
sự kiện, nữ diễn viên luôn khiến mọi người phải tập 
trung tới mình. 20 vệ sĩ, 6 trợ lý là số lượng nhân 
viên mà Ngô Cẩn Ngôn mang theo khi tới tham gia 
1 sự kiện, dù rằng xung quanh không có nhiều fan 
và đặc biệt cô cũng không phải minh tinh màn bạc 

hạng A trong giới giải trí. 

Thái độ “mắc bệnh ngôi sao” của “nàng Nguỵ Anh 
Lạc” vẫn còn tiếp nối bằng sự việc nữ diễn viên 
ngồi mãi trên xe không có dấu hiệu mở cửa bước ra 
dù đã đến nơi. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn chỉ bước 
xuống xe khi trợ lý của cô đã mở sẵn cửa. Những 
hình ảnh này khi được chia sẻ khiến không ít người 
bày tỏ thái độ không hài lòng với mỹ nhân 9x. 
Được biết, nhiều nhãn hàng và các nhà sản xuất 
phim “quay xe” không dám mời hợp tác vì những 
yêu sách mà Ngô Cẩn Ngôn đưa ra khi làm việc 
cùng. 

Liên tục bị chê vì thái độ làm việc, ngay cả chuyện 
đời tư của cô cũng chẳng thuận lợi hơn sự nghiệp là 
mấy. Trước đó, trên mạng xã hội truyền tai nhau 
thông tin Ngô Cẩn Ngôn từng quen qua vài ba 
người bạn trai, cũng có người tham gia nghệ thuật 
nhưng không mấy nổi tiếng và điều đáng buồn cho 
cô, tất cả đều là trai đểu. 

Thông tin gây ngỡ ngàng hơn chính là nữ diễn viên 
còn từng bị bạn trai cũ “tác động vật lý” khiến cô 
phải công khai cầu cứu trên mạng xã hội. 

Vào đầu năm 2019, Ngô Cẩn Ngôn dính nghi án 
“phim giả tình thật” cùng Ái Tân Giác La “Hoằng 
Trú”. 

Theo Sina tiết lộ cả 2 diễn viên thời điểm lúc bấy 
giờ đang hẹn hò và bí mật sống chung 1 nhà. Tuy 
nhiên, sau đó phía đại diện của Ngô Cẩn Ngôn và 
Hồng Nghêu cho biết cả 2 chỉ là bạn bè bình 
thường.

Dù gặp không ít ồn ào, sau Diên Hi Công Lược 
Ngô Cẩn Ngôn vẫn là cái tên được chọn trở thành 
nữ chính cho nhiều phim như Hạo Lan Truyện, 
Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa, Giữa Thanh 
Xuân,... Song vẫn chưa có vai diễn nào có thể vượt 
mặt Ngụy Anh Lạc. Hiện tại, Thượng Thực đang là 
bộ phim khiến khán giả hy vọng Ngô Cẩn Ngôn sẽ 
phô bày được kỹ năng diễn xuất xuất thần như ở 
Diên Hi Công Lược. Được biết đây lại là 1 tác 
phẩm của Vu Chính, trong Thượng Thực Ngô Cẩn 
Ngôn và Hứa Khải sẽ được “yêu lại từ đầu” đúng 
như mong muốn của khán giả.

Có lẽ Diên Hi Công Lược đã và đang là cái bóng 
quá lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Ngô Cẩn 
Ngôn, khi mà khán giả đặt ở cô quá nhiều kỳ vọng 
nhưng khả năng diễn xuất càng ngày càng một màu 
và không có sự thay đổi khiến mọi người e ngại sự 
nghiệp của nữ diễn viên sẽ trở nên mờ nhạt trong 
làng giải trí ở hiện tại và tương lai. 

                                                       Nguyễn Hương

Trương Quân Ninh từ bỏ kế 
nghiệp gia thế khủng để được 
đóng phim

Trương Quân Ninh xuất thân trong một gia 
đình vô cùng danh giá và hiển hách, có mẹ 
là nhà văn nổi tiếng kiêm luôn giảng viên 

của trường nghệ thuật quốc gia Đài Loan, còn ba 

làm giáo sư. Chưa dừng lại ở đó, gia tộc của nữ diễn 
viên còn kết thông gia cùng Vụ Phong Lâm Gia - 
một trong những gia tộc quyền lực trong lĩnh vực 
chính trị lẫn thương nghiệp.

Chính vì thế, tài tử Bành Vu Yến đã không ngần 
ngại dành tặng danh xưng “nữ thần” cho nàng Hải 
Lan trước giới truyền thông. Ngoài ra, tài tử Hà 
Nhuận Đông cũng dành kha khá lời khen “có cánh” 
cho Trương Quân Ninh: “Cô ấy quá hoàn hảo, hoàn 
hảo đến mức tôi chẳng dám lại gần, chứ đừng nói 
đến việc cùng trò chuyện”.

Dù từng góp mặt trong nhiều bộ phim, nhưng mãi 
đến khi tham gia diễn xuất ở hai “bom tấn” cổ trang 
Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ và Hậu Cung Như Ý 
Truyện, Trương Quân Ninh mới nhận được sự yêu 
thích và đón nhận từ công chúng. 

Ở hai tác phẩm, Trương Quân Ninh đã thể hiện 
xuất sắc một Du Phi dốc lòng vì tỷ tỷ Như Ý và Từ 
Hiền phi hãm hại muội muội Mỵ Nương. Nếu đã 
từng xem qua hai bộ phim trên, bạn sẽ thấy, hai 
tiếng “Như Ý” đã đem đến cho sự nghiệp diễn xuất 
của Trương Quân Ninh đặc sắc như thế nào. 

Ít ai biết rằng, để có thể theo đuổi nghệ thuật được 
như bây giờ, Trương Quân Ninh đã rất khó khăn 
khi trải qua “cửa ải” của ba mẹ. Cụ thể, trong một 
chương trình truyền hình, cô nàng đã chia sẻ rằng: 
“Em nhớ là công việc đầu tiên của em là phải đi ra 
ngoài lúc 10h tối, sau đó phải làm việc đến 6h sáng 
hôm sau mới được về. Mẹ em thấy vậy đã nói 'Con 
sao phải đi làm công việc này, một công việc vào 
ban đêm nhưng chỉ kiếm được xíu tiền trở về'. Lúc 
đó, mẹ em còn nói, bây giờ con muốn làm diễn viên 
thì làm, nhưng mà phải thi đỗ các kỳ thi học viện. 
Mẹ bắt buộc em phải đọc hết đống sách ở nhà, em 
liền nói dạ. Bởi vì, tất cả những chuyện này cũng là 
do bản thân em tự chọn, chắc chắn em sẽ kiên trì từ 
đầu đến cuối”.

Mẹ cô nàng cũng cho biết thêm: “Lúc nhỏ, Trương 
Quân Ninh đã không thích đọc sách, con bé giỏi 
nhất là Toán. Lúc thi trung học, điểm tuyệt đối là 
120 điểm thì Quân Ninh có thể thi 118 điểm. Lúc 
con bé học đại học, con bé chạy về nhà nói với tôi, 
con muốn đi quay quảng cáo, tôi cực kỳ phản đối. 
Thậm chí, tôi còn chặn các cửa để con bé không thể 
đi đâu”.

Thế nhưng, lúc đó, Trương Quân Ninh vẫn trốn mẹ 

đi quay quảng cáo với mức cát xê 2.000 Đài tệ. Sau 
khi phát hiện, mẹ của cô nàng vô cùng tức giận vì 
với bà, việc kiếm được 2.000 Đài tệ đã làm phí 
công nuôi dưỡng, cho cô ăn học thành tài và dạy dỗ 
nên người.

Trương Quân Ninh tốt nghiệp tại Đại học Đài Bắc 
khoa Luật năm 2004, và trở thành thạc sĩ ngành 
pháp lý Viện nghiên cứu Kinh tế thuộc Đại học 
Trung ương Đài Loan với số điểm luận văn gần 
như tuyệt đối vào năm 2010. Và tấm bằng thạc sĩ 
này cùng là lời hứa mà nữ diễn viên muốn dành cho 
mẹ để “đường đường chính chính” tham gia 
showbiz. 

                                                                 Tuệ Lâm

Đạo diễn đang làm phim mới 
bạo lực hơn cả 'Squid Game'

Hwang Dong Hyuk đang chuẩn bị cho dự án 
tiếp theo sau thành công của “Squid 
Game”. Nam đạo diễn đánh giá đây là tác 

phẩm tạo ra sức ảnh hưởng lớn.

Ngày 4/4, đạo diễn Hwang Dong Hyuk - người 
cầm trịch bộ phim nổi tiếng toàn cầu trong năm 
2021 Squid Game - có buổi phỏng vấn với tờ 
Variety. Tại buổi trò chuyện, nam đạo diễn hé lộ về 
dự án tiếp theo của ông sau Squid Game.

“Bộ phim tiếp theo của tôi có tên Killing Old 
People Club (viết tắt: KO Club) được lấy cảm 
hứng từ tác phẩm của tiểu thuyết gia người Italy 
Umberto Eco. Quá trình xử lý bản thảo dài 25 trang 
đã được hoàn thành. Đây sẽ là một bộ phim đầy bạo 
lực hơn cả Squid Game. Tôi chắc chắn tác phẩm sẽ 
tạo ra một cuộc tranh cãi, sức ảnh hưởng lớn”, đạo 
diễn Hwang Dong Hyuk chia sẻ.

Tác phẩm của tiểu thuyết gia Umberto Eco mà đạo 
diễn Hwang Dong Hyuk nhắc đến là How to 
pretend to understand a crazy world (Làm thế nào 
để giả vờ hiểu một thế giới điên).

Tiểu thuyết của Umberto Eco phản ảnh một xã hội 
đang già hóa dân số. Những người trẻ cố gắng loại 
bỏ người già ra khỏi xã hội để giảm bớt gánh nặng.

Cũng trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Hwang Dong 
Hyuk chia sẻ Squid Game phần hai sẽ được phát 
hành vào cuối năm 2024.

Squid Game do Hwang Dong Hyuk làm đạo diễn. 

Các diễn viên chính là Lee Jung Jae và Park Hae 
Soo, bên cạnh nhiều nhân vật xoay quanh hai nam 
chính. Bước vào trò chơi sinh tồn để tranh giành số 
tiền thưởng khổng lồ, các nhân vật chịu sự thử 
thách về đạo đức khi đối mặt cái chết.

Theo báo cáo của Netflix, chỉ mất 17 ngày, Squid 
Game có 117 triệu người hâm mộ toàn cầu. Series 
chính thức trở thành loạt phim có lượng người xem 
lớn nhất từ trước đến nay của dịch vụ phát trực 
tuyến.

Theo Nielsen, tính đến đầu tháng 11, bộ phim sinh 
tồn đạt hơn 3 tỷ phút xem. Tài liệu nội bộ do 
Bloomberg thu thập được cho thấy Squid Game tạo 
ra giá trị 891 triệu USD cho Netflix.

                                                                 Tuệ Lâm

Đồng Dao bị đàn chị 'chặt đẹp' 
trong phim mới nhưng vẫn 
được tăng đất diễn vì có chống 
lưng?

Trong bộ phim Tâm Cư, Đồng Dao hoàn toàn 
bị lép vế trước diễn xuất dày dặn kinh 
nghiệm của Hải Thanh.

Tâm Cư là bộ phim song nữ chủ do Hải Thanh và 
Đồng Dao chủ diễn. Nội dung xoay quanh mối 
quan hệ căng thẳng của chị em dâu Phùng Hiểu 
Cầm và Cố Thanh Du. 

Ban đầu, phim nhận được nhiều sự chú ý của khán 
giả do có diễn viên phái thực lực tham gia. Tuy 
nhiên, gần đây cư dân mạng cảm thấy không hài 
lòng vì Đồng Dao chiếm sóng nhiều hơn đàn chị.

Một số khán giả cho biết, sau 23 tập, Hải Thanh chỉ 
xuất hiện 277 phút. Trong khi đó, vai diễn của 
Đồng Dao có thời lượng nhiều hơn hẳn với 410 
phút.

Đáng nói, Phùng Hiểu Cầm (Hải Thanh đóng) 
được đánh giá là nhân vật trọng tâm của Tâm Cư. 
Sau khi mất chồng, cô có bước chuyển mình từ 
người vợ của gia đình đến người phụ nữ nỗ lực lập 
nghiệp. Ngược lại, Cố Thanh Du (Đồng dao đóng) 
chỉ tập trung vào chuyện yêu đương, gần như 
không có gì để phát triển.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Hải Thanh cũng vượt 
trội hơn hẳn so với Thị hậu Kim ưng 2020.  

Trong một màn đối diễn của 2 nhân vật, Phùng 
Hiểu Cầm tức tối mắng chửi người nhà họ Cố, cảm 
xúc hoàn toàn bùng nổ. Ngược lại, Cố Thanh Du 
hoàn toàn bị lấn áp, khuôn mặt gượng gạo, tâm 
trạng bình bình, không có điểm nổi bật.

Xét về nhân vật và diễn xuất, Hải Thanh hoàn toàn 
chặt đẹp Đồng Dao. Tuy nhiên, thời lượng của nữ 
diễn viên ít đến mức cô gần như làm nền cho đàn 
em.

Một số người cho rằng việc Đồng Dao được chiếm 
sóng hơn phân nửa là do có “chống lưng”. Vì 
chồng của Thị hậu Kim ưng là nhà đầu tư nên ai 
đóng với cô đều có xuất diễn ít hơn hẳn.

Đa số khán giả xem phim vì Hải Thanh nên cảm 
thấy rất tiếc cho cô. Dù sao cô cũng là đại thanh y, 
tuy nhiên hiện tại lại phải nhường đất diễn cho tiểu 
thanh y. Nhận thấy nữ diễn viên sinh năm 1983 
ngày càng ít được lên sóng nên nhiều người đã 
quyết định bỏ xem Tâm Cư.

                                                                    An Chi

Jung Ho Yeon đóng chính trong 
phim điện ảnh Hollywood “The 
Governesses”

Ngày 7/5, theo công ty quản lý Person 
Entertainment, Jung Ho Yeon đã được 
casting vào vai chính trong bộ phim “The 

Governesses” của Mỹ.

Nữ diễn viên sẽ làm việc cùng Lily-Rose Depp 
(con gái của nam tài tử Johnny Depp) và Renate 
Reinsve. Dự án được sản xuất và phân phối bởi 
hãng phim A24 và dự kiến sẽ sớm khởi quay tại 
Tây Ban Nha. 

“The Governesses” kể câu chuyện về ba người phụ 
nữ “phụ việc gia đình mà họ làm việc - truyền cảm 
hứng cho tâm trí của những cậu bé được họ chăm 
sóc, khơi dậy trí tưởng tượng về cặp đôi phóng túng 
thuê họ và từ bỏ các khoản phí cho các cuộc phiêu 
lưu.

                                                                    An Chi
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Ngô Cẩn Ngôn: 12 năm sự 
nghiệp hào quang cũng có, 
“sóng gió” thì thừa

Vào nghề từ năm 2010, song mãi cho 8 năm 
sau Ngô Cẩn Ngôn mới chính thức có 
được vai nữ chính đầu tiên trong sự 

nghiệp. 

Cũng từ đây, nàng “Nguỵ Anh Lạc” trở thành cái 
tên được săn đón sánh ngang với các minh tinh 
hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Song, có lẽ Ngô 
Cẩn Ngôn dường như đã “ngủ quên trên chiến 
thắng” bởi sau thành công của Diên Hi Công Lược, 
mỹ nhân 9X đã trượt dài trong những ồn ào về thái 
độ làm việc lẫn cuộc sống đời tư. 

Năm 2018, bộ ba Nhiếp Viễn - Tần Lam - Ngô Cẩn 
Ngôn đã tạo nên “cơn địa chấn” trong giới cuồng 
phim khi Diên Hi Công Lược trở thành tác phẩm 
đạt 200 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày - con số mà 
bất kỳ nhà làm phim nào cũng mơ ước có được. 
Diên Hi Công Lược thành công đồng nghĩa dàn 
diễn viên cũng được “thơm lây”, đặc biệt là với 
Ngô Cẩn Ngôn vì đây là vai chính đầu tiên trong sự 
nghiệp diễn xuất khiến cô “vụt sáng sau 1 đêm”. 

Sau khi hào quang chiếu rọi vào người, thay vì nắm 
lấy cơ hội tạo ra thêm vầng sáng để chói lóa thì mỹ 
nhân 9X này lại “tự tay” che mất đi ánh đèn của 
mình. 

Tờ báo Trung Quốc trực thuộc CCTV lúc bấy giờ 
đã dành cho cô 1 lời mời phỏng vấn, tuy nhiên 
“nàng Triệu Cơ” lại khiến tờ báo này không hài 
lòng về thái độ thiếu chuyên nghiệp. Đổi địa điểm 
quay là yêu sách của mỹ nhân Thành Đô đưa ra, đặc 
biệt Ngô Cẩn Ngôn còn đến trễ giờ khiến tờ báo 
này đã huỷ luôn phỏng vấn với cô. Dù rằng sau đó 
cô cũng lên tiếng xin lỗi nhưng nhiều người lại cho 
rằng nữ diễn viên nói cho có lệ và khiến làn sóng 
chỉ trích ngày càng lớn hơn. 

Có lẽ thành công quá lớn của Diên Hi Công Lược 
giúp tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn được săn đón hơn 
trước, chính vì thế mỗi khi xuất hiện, đặc biệt ở các 
sự kiện, nữ diễn viên luôn khiến mọi người phải tập 
trung tới mình. 20 vệ sĩ, 6 trợ lý là số lượng nhân 
viên mà Ngô Cẩn Ngôn mang theo khi tới tham gia 
1 sự kiện, dù rằng xung quanh không có nhiều fan 
và đặc biệt cô cũng không phải minh tinh màn bạc 

hạng A trong giới giải trí. 

Thái độ “mắc bệnh ngôi sao” của “nàng Nguỵ Anh 
Lạc” vẫn còn tiếp nối bằng sự việc nữ diễn viên 
ngồi mãi trên xe không có dấu hiệu mở cửa bước ra 
dù đã đến nơi. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn chỉ bước 
xuống xe khi trợ lý của cô đã mở sẵn cửa. Những 
hình ảnh này khi được chia sẻ khiến không ít người 
bày tỏ thái độ không hài lòng với mỹ nhân 9x. 
Được biết, nhiều nhãn hàng và các nhà sản xuất 
phim “quay xe” không dám mời hợp tác vì những 
yêu sách mà Ngô Cẩn Ngôn đưa ra khi làm việc 
cùng. 

Liên tục bị chê vì thái độ làm việc, ngay cả chuyện 
đời tư của cô cũng chẳng thuận lợi hơn sự nghiệp là 
mấy. Trước đó, trên mạng xã hội truyền tai nhau 
thông tin Ngô Cẩn Ngôn từng quen qua vài ba 
người bạn trai, cũng có người tham gia nghệ thuật 
nhưng không mấy nổi tiếng và điều đáng buồn cho 
cô, tất cả đều là trai đểu. 

Thông tin gây ngỡ ngàng hơn chính là nữ diễn viên 
còn từng bị bạn trai cũ “tác động vật lý” khiến cô 
phải công khai cầu cứu trên mạng xã hội. 

Vào đầu năm 2019, Ngô Cẩn Ngôn dính nghi án 
“phim giả tình thật” cùng Ái Tân Giác La “Hoằng 
Trú”. 

Theo Sina tiết lộ cả 2 diễn viên thời điểm lúc bấy 
giờ đang hẹn hò và bí mật sống chung 1 nhà. Tuy 
nhiên, sau đó phía đại diện của Ngô Cẩn Ngôn và 
Hồng Nghêu cho biết cả 2 chỉ là bạn bè bình 
thường.

Dù gặp không ít ồn ào, sau Diên Hi Công Lược 
Ngô Cẩn Ngôn vẫn là cái tên được chọn trở thành 
nữ chính cho nhiều phim như Hạo Lan Truyện, 
Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa, Giữa Thanh 
Xuân,... Song vẫn chưa có vai diễn nào có thể vượt 
mặt Ngụy Anh Lạc. Hiện tại, Thượng Thực đang là 
bộ phim khiến khán giả hy vọng Ngô Cẩn Ngôn sẽ 
phô bày được kỹ năng diễn xuất xuất thần như ở 
Diên Hi Công Lược. Được biết đây lại là 1 tác 
phẩm của Vu Chính, trong Thượng Thực Ngô Cẩn 
Ngôn và Hứa Khải sẽ được “yêu lại từ đầu” đúng 
như mong muốn của khán giả.

Có lẽ Diên Hi Công Lược đã và đang là cái bóng 
quá lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Ngô Cẩn 
Ngôn, khi mà khán giả đặt ở cô quá nhiều kỳ vọng 
nhưng khả năng diễn xuất càng ngày càng một màu 
và không có sự thay đổi khiến mọi người e ngại sự 
nghiệp của nữ diễn viên sẽ trở nên mờ nhạt trong 
làng giải trí ở hiện tại và tương lai. 

                                                       Nguyễn Hương

Trương Quân Ninh từ bỏ kế 
nghiệp gia thế khủng để được 
đóng phim

Trương Quân Ninh xuất thân trong một gia 
đình vô cùng danh giá và hiển hách, có mẹ 
là nhà văn nổi tiếng kiêm luôn giảng viên 

của trường nghệ thuật quốc gia Đài Loan, còn ba 

làm giáo sư. Chưa dừng lại ở đó, gia tộc của nữ diễn 
viên còn kết thông gia cùng Vụ Phong Lâm Gia - 
một trong những gia tộc quyền lực trong lĩnh vực 
chính trị lẫn thương nghiệp.

Chính vì thế, tài tử Bành Vu Yến đã không ngần 
ngại dành tặng danh xưng “nữ thần” cho nàng Hải 
Lan trước giới truyền thông. Ngoài ra, tài tử Hà 
Nhuận Đông cũng dành kha khá lời khen “có cánh” 
cho Trương Quân Ninh: “Cô ấy quá hoàn hảo, hoàn 
hảo đến mức tôi chẳng dám lại gần, chứ đừng nói 
đến việc cùng trò chuyện”.

Dù từng góp mặt trong nhiều bộ phim, nhưng mãi 
đến khi tham gia diễn xuất ở hai “bom tấn” cổ trang 
Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ và Hậu Cung Như Ý 
Truyện, Trương Quân Ninh mới nhận được sự yêu 
thích và đón nhận từ công chúng. 

Ở hai tác phẩm, Trương Quân Ninh đã thể hiện 
xuất sắc một Du Phi dốc lòng vì tỷ tỷ Như Ý và Từ 
Hiền phi hãm hại muội muội Mỵ Nương. Nếu đã 
từng xem qua hai bộ phim trên, bạn sẽ thấy, hai 
tiếng “Như Ý” đã đem đến cho sự nghiệp diễn xuất 
của Trương Quân Ninh đặc sắc như thế nào. 

Ít ai biết rằng, để có thể theo đuổi nghệ thuật được 
như bây giờ, Trương Quân Ninh đã rất khó khăn 
khi trải qua “cửa ải” của ba mẹ. Cụ thể, trong một 
chương trình truyền hình, cô nàng đã chia sẻ rằng: 
“Em nhớ là công việc đầu tiên của em là phải đi ra 
ngoài lúc 10h tối, sau đó phải làm việc đến 6h sáng 
hôm sau mới được về. Mẹ em thấy vậy đã nói 'Con 
sao phải đi làm công việc này, một công việc vào 
ban đêm nhưng chỉ kiếm được xíu tiền trở về'. Lúc 
đó, mẹ em còn nói, bây giờ con muốn làm diễn viên 
thì làm, nhưng mà phải thi đỗ các kỳ thi học viện. 
Mẹ bắt buộc em phải đọc hết đống sách ở nhà, em 
liền nói dạ. Bởi vì, tất cả những chuyện này cũng là 
do bản thân em tự chọn, chắc chắn em sẽ kiên trì từ 
đầu đến cuối”.

Mẹ cô nàng cũng cho biết thêm: “Lúc nhỏ, Trương 
Quân Ninh đã không thích đọc sách, con bé giỏi 
nhất là Toán. Lúc thi trung học, điểm tuyệt đối là 
120 điểm thì Quân Ninh có thể thi 118 điểm. Lúc 
con bé học đại học, con bé chạy về nhà nói với tôi, 
con muốn đi quay quảng cáo, tôi cực kỳ phản đối. 
Thậm chí, tôi còn chặn các cửa để con bé không thể 
đi đâu”.

Thế nhưng, lúc đó, Trương Quân Ninh vẫn trốn mẹ 

đi quay quảng cáo với mức cát xê 2.000 Đài tệ. Sau 
khi phát hiện, mẹ của cô nàng vô cùng tức giận vì 
với bà, việc kiếm được 2.000 Đài tệ đã làm phí 
công nuôi dưỡng, cho cô ăn học thành tài và dạy dỗ 
nên người.

Trương Quân Ninh tốt nghiệp tại Đại học Đài Bắc 
khoa Luật năm 2004, và trở thành thạc sĩ ngành 
pháp lý Viện nghiên cứu Kinh tế thuộc Đại học 
Trung ương Đài Loan với số điểm luận văn gần 
như tuyệt đối vào năm 2010. Và tấm bằng thạc sĩ 
này cùng là lời hứa mà nữ diễn viên muốn dành cho 
mẹ để “đường đường chính chính” tham gia 
showbiz. 

                                                                 Tuệ Lâm

Đạo diễn đang làm phim mới 
bạo lực hơn cả 'Squid Game'

Hwang Dong Hyuk đang chuẩn bị cho dự án 
tiếp theo sau thành công của “Squid 
Game”. Nam đạo diễn đánh giá đây là tác 

phẩm tạo ra sức ảnh hưởng lớn.

Ngày 4/4, đạo diễn Hwang Dong Hyuk - người 
cầm trịch bộ phim nổi tiếng toàn cầu trong năm 
2021 Squid Game - có buổi phỏng vấn với tờ 
Variety. Tại buổi trò chuyện, nam đạo diễn hé lộ về 
dự án tiếp theo của ông sau Squid Game.

“Bộ phim tiếp theo của tôi có tên Killing Old 
People Club (viết tắt: KO Club) được lấy cảm 
hứng từ tác phẩm của tiểu thuyết gia người Italy 
Umberto Eco. Quá trình xử lý bản thảo dài 25 trang 
đã được hoàn thành. Đây sẽ là một bộ phim đầy bạo 
lực hơn cả Squid Game. Tôi chắc chắn tác phẩm sẽ 
tạo ra một cuộc tranh cãi, sức ảnh hưởng lớn”, đạo 
diễn Hwang Dong Hyuk chia sẻ.

Tác phẩm của tiểu thuyết gia Umberto Eco mà đạo 
diễn Hwang Dong Hyuk nhắc đến là How to 
pretend to understand a crazy world (Làm thế nào 
để giả vờ hiểu một thế giới điên).

Tiểu thuyết của Umberto Eco phản ảnh một xã hội 
đang già hóa dân số. Những người trẻ cố gắng loại 
bỏ người già ra khỏi xã hội để giảm bớt gánh nặng.

Cũng trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Hwang Dong 
Hyuk chia sẻ Squid Game phần hai sẽ được phát 
hành vào cuối năm 2024.

Squid Game do Hwang Dong Hyuk làm đạo diễn. 

Các diễn viên chính là Lee Jung Jae và Park Hae 
Soo, bên cạnh nhiều nhân vật xoay quanh hai nam 
chính. Bước vào trò chơi sinh tồn để tranh giành số 
tiền thưởng khổng lồ, các nhân vật chịu sự thử 
thách về đạo đức khi đối mặt cái chết.

Theo báo cáo của Netflix, chỉ mất 17 ngày, Squid 
Game có 117 triệu người hâm mộ toàn cầu. Series 
chính thức trở thành loạt phim có lượng người xem 
lớn nhất từ trước đến nay của dịch vụ phát trực 
tuyến.

Theo Nielsen, tính đến đầu tháng 11, bộ phim sinh 
tồn đạt hơn 3 tỷ phút xem. Tài liệu nội bộ do 
Bloomberg thu thập được cho thấy Squid Game tạo 
ra giá trị 891 triệu USD cho Netflix.

                                                                 Tuệ Lâm

Đồng Dao bị đàn chị 'chặt đẹp' 
trong phim mới nhưng vẫn 
được tăng đất diễn vì có chống 
lưng?

Trong bộ phim Tâm Cư, Đồng Dao hoàn toàn 
bị lép vế trước diễn xuất dày dặn kinh 
nghiệm của Hải Thanh.

Tâm Cư là bộ phim song nữ chủ do Hải Thanh và 
Đồng Dao chủ diễn. Nội dung xoay quanh mối 
quan hệ căng thẳng của chị em dâu Phùng Hiểu 
Cầm và Cố Thanh Du. 

Ban đầu, phim nhận được nhiều sự chú ý của khán 
giả do có diễn viên phái thực lực tham gia. Tuy 
nhiên, gần đây cư dân mạng cảm thấy không hài 
lòng vì Đồng Dao chiếm sóng nhiều hơn đàn chị.

Một số khán giả cho biết, sau 23 tập, Hải Thanh chỉ 
xuất hiện 277 phút. Trong khi đó, vai diễn của 
Đồng Dao có thời lượng nhiều hơn hẳn với 410 
phút.

Đáng nói, Phùng Hiểu Cầm (Hải Thanh đóng) 
được đánh giá là nhân vật trọng tâm của Tâm Cư. 
Sau khi mất chồng, cô có bước chuyển mình từ 
người vợ của gia đình đến người phụ nữ nỗ lực lập 
nghiệp. Ngược lại, Cố Thanh Du (Đồng dao đóng) 
chỉ tập trung vào chuyện yêu đương, gần như 
không có gì để phát triển.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Hải Thanh cũng vượt 
trội hơn hẳn so với Thị hậu Kim ưng 2020.  

Trong một màn đối diễn của 2 nhân vật, Phùng 
Hiểu Cầm tức tối mắng chửi người nhà họ Cố, cảm 
xúc hoàn toàn bùng nổ. Ngược lại, Cố Thanh Du 
hoàn toàn bị lấn áp, khuôn mặt gượng gạo, tâm 
trạng bình bình, không có điểm nổi bật.

Xét về nhân vật và diễn xuất, Hải Thanh hoàn toàn 
chặt đẹp Đồng Dao. Tuy nhiên, thời lượng của nữ 
diễn viên ít đến mức cô gần như làm nền cho đàn 
em.

Một số người cho rằng việc Đồng Dao được chiếm 
sóng hơn phân nửa là do có “chống lưng”. Vì 
chồng của Thị hậu Kim ưng là nhà đầu tư nên ai 
đóng với cô đều có xuất diễn ít hơn hẳn.

Đa số khán giả xem phim vì Hải Thanh nên cảm 
thấy rất tiếc cho cô. Dù sao cô cũng là đại thanh y, 
tuy nhiên hiện tại lại phải nhường đất diễn cho tiểu 
thanh y. Nhận thấy nữ diễn viên sinh năm 1983 
ngày càng ít được lên sóng nên nhiều người đã 
quyết định bỏ xem Tâm Cư.

                                                                    An Chi

Jung Ho Yeon đóng chính trong 
phim điện ảnh Hollywood “The 
Governesses”

Ngày 7/5, theo công ty quản lý Person 
Entertainment, Jung Ho Yeon đã được 
casting vào vai chính trong bộ phim “The 

Governesses” của Mỹ.

Nữ diễn viên sẽ làm việc cùng Lily-Rose Depp 
(con gái của nam tài tử Johnny Depp) và Renate 
Reinsve. Dự án được sản xuất và phân phối bởi 
hãng phim A24 và dự kiến sẽ sớm khởi quay tại 
Tây Ban Nha. 

“The Governesses” kể câu chuyện về ba người phụ 
nữ “phụ việc gia đình mà họ làm việc - truyền cảm 
hứng cho tâm trí của những cậu bé được họ chăm 
sóc, khơi dậy trí tưởng tượng về cặp đôi phóng túng 
thuê họ và từ bỏ các khoản phí cho các cuộc phiêu 
lưu.

                                                                    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.

Tạ ình Phong hợp tác cùng  Đ
Trương Học Hữu

“Mặt trận hải quan” là tác phẩm đánh dấu lần 
đầu kết hợp diễn xuất của Trương Học Hữu và Tạ 
Đình Phong trên màn ảnh rộng.

Ngày 6/4, HK01 đưa tin tác phẩm Mặt trận hải 
quan do Tạ Đình Phong, Trương Học Hữu đóng 
chính bấm máy sau một tháng tạm hoãn ghi hình vì 
dịch Covid-19. Trong ngày đầu khởi quay, hai ngôi 
sao Hong Kong thực hiện nhiều phân cảnh chiến 
đấu, tác chiến có vũ khí trên phim trường.

Theo HK01, Mặt trận hải quan đánh dấu lần đầu 
hợp tác giữa Trương Học Hữu và Tạ Đình Phong ở 
lĩnh vực phim ảnh. 

Trong phim, Thiên vương làng nhạc Hong Kong 
vào vai cấp trên giàu kinh nghiệm, có lòng bao 
dung và thấu hiểu với nhân vật cảnh sát trẻ còn 
nhiều xốc nổi khi đối mặt với tội phạm do Tạ Đình 
Phong đóng.

Mặt trận hải quan có nội dung xoay quanh quá trình 
đấu tranh, trấn áp tội phạm buôn lậu xuyên quốc 
gia của lực lượng hải quan Hong Kong. Phim do 
Khâu Lễ Đào đạo diễn, Tạ Đình Phong chỉ đạo võ 
thuật - hành động. 

Tác phẩm là dự án điện ảnh hiếm hoi ghi hình ở 
Hong Kong trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng.

Chia sẻ với HK01, Trương Học Hữu hy vọng Tạ 
Đình Phong “nương tay”, không giao cho anh 
những phân cảnh hành động quá khó. Nam ca sĩ 
cho biết không có kinh nghiệm đóng phim hành 
động - võ thuật, thể lực cũng không đảm bảo để 
thực hiện các trường đoạn đánh nhau trong thời 
gian dài.

Trương Học Hữu sinh năm 1961, là một trong Tứ 
đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, 
Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ từng làm 
khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990. 
Mặt trận hải quan là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất 
làng phim của Trương Học Hữu sau 6 năm ngừng 
diễn xuất, dồn sức cho sự nghiệp âm nhạc.

Với Tạ Đình Phong, ngoài vai trò diễn viên chính, 
anh lần đầu thử sức với mảng thiết kế cảnh hành 
động - võ thuật. 

Với kinh nghiệm 10 năm đóng phim hành động - 

võ thuật, nam diễn viên được kỳ vọng mang đến 
“bữa tiệc” thị giác mãn nhãn cho người xem.

                                                                    An Chi

Giá trị thương mại của Phạm 
Băng Băng lao dốc

Phạm Băng Băng gây bàn tán khi nhận lời 
quảng cáo mỹ phẩm giá rẻ. Trước đây, cô là 
cái tên có giá trị hình ảnh và thương mại cao 

nhất Trung Quốc.

Ngày 5/4, QQ đưa tin Phạm Băng Băng đăng tải 
video tư vấn làm đẹp trên mạng xã hội. Nữ diễn 
viên gây bất ngờ khi sử dụng và giới thiệu loạt sản 
phẩm dưỡng da, trang điểm đến từ thương hiệu mỹ 
phẩm giá rẻ của Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Chính Phạm Băng Băng cũng thừa nhận đây là lần 
đầu cô dùng các loại mỹ phẩm bình dân, được bày 
bán rộng rãi trong siêu thị.

Theo QQ, Phạm Băng Băng hiện chịu đàm tiếu hết 
thời, phải chuyển sang kiếm thu nhập bằng việc 
giới thiệu sản phẩm giá rẻ. “Minh tinh không còn 
dùng đồ cao cấp nữa sao”, “Danh tiếng của Phạm 
Băng Băng sa sút thấy rõ”, “Cô ấy đã không còn 
được như xưa. Giá trị thương mại lao dốc không 
phanh”, cư dân mạng để lại bình luận dưới video 
của Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng từng là “nữ hoàng giải trí và 
quảng cáo”, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn 
hiệu cao cấp. 

Tuy nhiên, bê bối trốn thuế vào năm 2018 khiến 
danh tiếng nữ nghệ sĩ lao dốc. Cô bị hạn chế hoạt 
động nghệ thuật, không được mời đóng phim, xuất 
hiện ở sự kiện giải trí lớn và chịu sự ghẻ lạnh của 
các thương hiệu lớn.

Vì vậy, suốt 4 năm qua, ngôi sao Võ Mị Nương 
truyền kỳ mờ nhạt trong ngành giải trí Trung Quốc. 
Việc thường xuyên tham dự sự kiện thương mại 
quy mô nhỏ, chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí hạng 
B khiến Phạm Băng Băng từ vị thế sao hạng A , trở 
thành nghệ sĩ bình dân trong showbiz Trung Quốc.

Sau thời gian dài nỗ lực trở lại ngành giải trí Trung 
Quốc nhưng không thành công, đầu năm nay, 
Phạm Băng Băng sang Hàn tìm kiếm cơ hội. 

Cô nhận vai khách mời trong bộ phim truyền hình 

Insider của đài jTBC. Vai diễn cũng như thời lượng 
xuất hiện của nữ diễn viên được giữ kín.

                                                                    An Chi

'Thả Thí Thiên Hạ' của Dương 
Dương và Triệu Lộ Tư được tạm 
định lên sóng giữa tháng 4

Rộ thông tin Thả Thí Thiên Hạ của Dương 
Dương và Triệu Lộ Tư lên sóng giữa tháng 
4, cư dân mạng nôn nóng nhưng “sống 

chết” không tin.

Theo thông tin được các blogger tiết lộ mới đây, bộ 
phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ với sự tham gia 
diễn chính của bộ đôi Dương Dương, Triệu Lộ Tư 
hiện được tạm định lên sóng vào giữa tháng 4 này.

Bộ phim chính thức được cấp số lên sóng 
webdrama vào cuối tháng 1 năm nay. Cũng trong 
quý 1 vừa qua, xuất hiện luồng thông tin cho biết 
Thả Thí Thiên Hạ sẽ lên sóng vào giữa tháng 3, fan 
của Dương Dương và Triệu Lộ Tư bắt đầu cuộc đối 
đầu từ rất sớm. 

Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Thả Thí 
Thiên Hạ vẫn án binh bất động, để khán giả chờ đợi 
mỏi mòn.

Thông tin bộ phim đổ bộ màn ảnh ngay đầu quý 2 
xuất hiện khiến nhiều người đứng ngồi không yên. 
Song vẫn chờ đợi thông tin chính thức từ đoàn 
phim, nền tảng lên sóng, diễn viên.

Thả Thí Thiên Hạ lấy bối cảnh vô định, trong một 
quá khứ không có thật, tại thời điểm các quốc gia 
đấu tranh để tranh giành thiên hạ, Bạch Phong Tịch 
(do Triệu Lộ Tư thủ vai) - một nữ hiệp tài sắc toàn 
vẹn, được cho rằng sẽ thay đổi vận mệnh thế cuộc 
quyết định chinh phục giang hồ và lấy lại thăng 
bằng cho thiên hạ.

Bạch Phong Tịch nửa thân thiết, nửa ganh đua với 
Hắc Phong Tức (do Dương Dương thủ vai) - một 
kiếm khách máu lạnh đồng thời cũng là hoàng tử 
Lan Tức của Hắc Phong Quốc. Giang hồ đặt biệt 
danh cho cặp đôi này là Bạch Phong Hắc Tức.

                                                                   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.

Tạ ình Phong hợp tác cùng  Đ
Trương Học Hữu

“Mặt trận hải quan” là tác phẩm đánh dấu lần 
đầu kết hợp diễn xuất của Trương Học Hữu và Tạ 
Đình Phong trên màn ảnh rộng.

Ngày 6/4, HK01 đưa tin tác phẩm Mặt trận hải 
quan do Tạ Đình Phong, Trương Học Hữu đóng 
chính bấm máy sau một tháng tạm hoãn ghi hình vì 
dịch Covid-19. Trong ngày đầu khởi quay, hai ngôi 
sao Hong Kong thực hiện nhiều phân cảnh chiến 
đấu, tác chiến có vũ khí trên phim trường.

Theo HK01, Mặt trận hải quan đánh dấu lần đầu 
hợp tác giữa Trương Học Hữu và Tạ Đình Phong ở 
lĩnh vực phim ảnh. 

Trong phim, Thiên vương làng nhạc Hong Kong 
vào vai cấp trên giàu kinh nghiệm, có lòng bao 
dung và thấu hiểu với nhân vật cảnh sát trẻ còn 
nhiều xốc nổi khi đối mặt với tội phạm do Tạ Đình 
Phong đóng.

Mặt trận hải quan có nội dung xoay quanh quá trình 
đấu tranh, trấn áp tội phạm buôn lậu xuyên quốc 
gia của lực lượng hải quan Hong Kong. Phim do 
Khâu Lễ Đào đạo diễn, Tạ Đình Phong chỉ đạo võ 
thuật - hành động. 

Tác phẩm là dự án điện ảnh hiếm hoi ghi hình ở 
Hong Kong trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng.

Chia sẻ với HK01, Trương Học Hữu hy vọng Tạ 
Đình Phong “nương tay”, không giao cho anh 
những phân cảnh hành động quá khó. Nam ca sĩ 
cho biết không có kinh nghiệm đóng phim hành 
động - võ thuật, thể lực cũng không đảm bảo để 
thực hiện các trường đoạn đánh nhau trong thời 
gian dài.

Trương Học Hữu sinh năm 1961, là một trong Tứ 
đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, 
Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ từng làm 
khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990. 
Mặt trận hải quan là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất 
làng phim của Trương Học Hữu sau 6 năm ngừng 
diễn xuất, dồn sức cho sự nghiệp âm nhạc.

Với Tạ Đình Phong, ngoài vai trò diễn viên chính, 
anh lần đầu thử sức với mảng thiết kế cảnh hành 
động - võ thuật. 

Với kinh nghiệm 10 năm đóng phim hành động - 

võ thuật, nam diễn viên được kỳ vọng mang đến 
“bữa tiệc” thị giác mãn nhãn cho người xem.

                                                                    An Chi

Giá trị thương mại của Phạm 
Băng Băng lao dốc

Phạm Băng Băng gây bàn tán khi nhận lời 
quảng cáo mỹ phẩm giá rẻ. Trước đây, cô là 
cái tên có giá trị hình ảnh và thương mại cao 

nhất Trung Quốc.

Ngày 5/4, QQ đưa tin Phạm Băng Băng đăng tải 
video tư vấn làm đẹp trên mạng xã hội. Nữ diễn 
viên gây bất ngờ khi sử dụng và giới thiệu loạt sản 
phẩm dưỡng da, trang điểm đến từ thương hiệu mỹ 
phẩm giá rẻ của Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Chính Phạm Băng Băng cũng thừa nhận đây là lần 
đầu cô dùng các loại mỹ phẩm bình dân, được bày 
bán rộng rãi trong siêu thị.

Theo QQ, Phạm Băng Băng hiện chịu đàm tiếu hết 
thời, phải chuyển sang kiếm thu nhập bằng việc 
giới thiệu sản phẩm giá rẻ. “Minh tinh không còn 
dùng đồ cao cấp nữa sao”, “Danh tiếng của Phạm 
Băng Băng sa sút thấy rõ”, “Cô ấy đã không còn 
được như xưa. Giá trị thương mại lao dốc không 
phanh”, cư dân mạng để lại bình luận dưới video 
của Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng từng là “nữ hoàng giải trí và 
quảng cáo”, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn 
hiệu cao cấp. 

Tuy nhiên, bê bối trốn thuế vào năm 2018 khiến 
danh tiếng nữ nghệ sĩ lao dốc. Cô bị hạn chế hoạt 
động nghệ thuật, không được mời đóng phim, xuất 
hiện ở sự kiện giải trí lớn và chịu sự ghẻ lạnh của 
các thương hiệu lớn.

Vì vậy, suốt 4 năm qua, ngôi sao Võ Mị Nương 
truyền kỳ mờ nhạt trong ngành giải trí Trung Quốc. 
Việc thường xuyên tham dự sự kiện thương mại 
quy mô nhỏ, chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí hạng 
B khiến Phạm Băng Băng từ vị thế sao hạng A , trở 
thành nghệ sĩ bình dân trong showbiz Trung Quốc.

Sau thời gian dài nỗ lực trở lại ngành giải trí Trung 
Quốc nhưng không thành công, đầu năm nay, 
Phạm Băng Băng sang Hàn tìm kiếm cơ hội. 

Cô nhận vai khách mời trong bộ phim truyền hình 

Insider của đài jTBC. Vai diễn cũng như thời lượng 
xuất hiện của nữ diễn viên được giữ kín.

                                                                    An Chi

'Thả Thí Thiên Hạ' của Dương 
Dương và Triệu Lộ Tư được tạm 
định lên sóng giữa tháng 4

Rộ thông tin Thả Thí Thiên Hạ của Dương 
Dương và Triệu Lộ Tư lên sóng giữa tháng 
4, cư dân mạng nôn nóng nhưng “sống 

chết” không tin.

Theo thông tin được các blogger tiết lộ mới đây, bộ 
phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ với sự tham gia 
diễn chính của bộ đôi Dương Dương, Triệu Lộ Tư 
hiện được tạm định lên sóng vào giữa tháng 4 này.

Bộ phim chính thức được cấp số lên sóng 
webdrama vào cuối tháng 1 năm nay. Cũng trong 
quý 1 vừa qua, xuất hiện luồng thông tin cho biết 
Thả Thí Thiên Hạ sẽ lên sóng vào giữa tháng 3, fan 
của Dương Dương và Triệu Lộ Tư bắt đầu cuộc đối 
đầu từ rất sớm. 

Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Thả Thí 
Thiên Hạ vẫn án binh bất động, để khán giả chờ đợi 
mỏi mòn.

Thông tin bộ phim đổ bộ màn ảnh ngay đầu quý 2 
xuất hiện khiến nhiều người đứng ngồi không yên. 
Song vẫn chờ đợi thông tin chính thức từ đoàn 
phim, nền tảng lên sóng, diễn viên.

Thả Thí Thiên Hạ lấy bối cảnh vô định, trong một 
quá khứ không có thật, tại thời điểm các quốc gia 
đấu tranh để tranh giành thiên hạ, Bạch Phong Tịch 
(do Triệu Lộ Tư thủ vai) - một nữ hiệp tài sắc toàn 
vẹn, được cho rằng sẽ thay đổi vận mệnh thế cuộc 
quyết định chinh phục giang hồ và lấy lại thăng 
bằng cho thiên hạ.

Bạch Phong Tịch nửa thân thiết, nửa ganh đua với 
Hắc Phong Tức (do Dương Dương thủ vai) - một 
kiếm khách máu lạnh đồng thời cũng là hoàng tử 
Lan Tức của Hắc Phong Quốc. Giang hồ đặt biệt 
danh cho cặp đôi này là Bạch Phong Hắc Tức.

                                                                   An Chi
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Chiến tranh Tống – Kim và 
nỗi nhục hiếm thấy của một 
triều đại Trung Hoa

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự 
trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc 
đã đánh dấu giai đoạn chìm trong 

khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung 
Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử. 

Chiến tranh Tống – Kim và nỗi nhục 
hiếm thấy của một triều đại Trung Hoa

Mối quan hệ hòa hoãn Tống-Liêu kéo dài 
suốt hơn 100 năm cho đến khi binh biến nổ ra ở 
phương bắc. Nhà Kim do tộc người Nữ Chân thành 
lập ở Hội Ninh phủ (nay thuộc Hắc Long Giang). 
Thủ lĩnh tộc người Nữ Chân là Hoàn Nhan A Cốt 
Đả xưng là Kim Thái tổ, tiến quân đánh Liêu, theo 
Ancient.eu.

Nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử
Năm 1120, nhận thấy quân Kim đang 

chiếm ưu thế, nhà Tống thời Tống Huy Tông chủ 
trương liên minh với Kim đánh Liêu, hi vọng nhân 
cơ hội này đòi lại vùng Yên Vân mà Liêu chiếm 
đóng trước đây. 

Theo kế hoạch, sau khi thắng lợi, đất Yên 
Vân trả về cho Tống. Nhà Tống đem số vàng bạc, 
số lụa hàng năm tặng cho Liêu trước đây, nộp cho 
Kim.

Nhưng chiến dịch quân sự của nhà Kim 
diễn ra suôn sẻ bao nhiêu thì ở phía nam, quân 
Tống rệu rã đến mức hai lần xuất quân đánh Liêu, 
nhưng đều thất bại, sau đánh thành Yên Kinh (ngày 
nay là Bắc Kinh) cũng không xong.

Nhà Tống lại phải nhờ đến quân Kim. Kim 
hạ được Yên Kinh rồi hạ luôn mấy kinh đô nữa của 
Liêu. Vua Liêu mất nước, bị bắt sống năm 1125. 
Nhà Kim lúc đó do Kim Thái Tông Hoàn Nhan 
Ngô Khất Mãi nắm quyền, thay cho Kim Thái tổ 
qua đời.

Sau khi diệt Liêu, thấy triều đình nhà Tống 
hủ bại, bị gian thần kiểm soát, Kim Thái Tông 
quyết định thừa thắng đánh tiếp xuống phía nam. 
Tống Huy Tông hoảng sợ vội viết chiếu thư thoái 
vị, nhường cho thái tử Triệu Hoàn lên ngôi, gọi là 
Tống Khâm Tông.

Nhà Tống không làm sao đối phó được với 
các bộ tộc du mục phương bắc, bao gồm cả nhà 
Kim và sau này là Mông Cổ.

Nội bộ triều đình nhà Tống khi đó không 
thống nhất được xem nên hòa hay nên đánh. Tống 
Khâm Tông và tể tướng Lý Bang Ngạn, Trương 
Bang Xương, chủ trương chịu nhục cầu hoà, đồng 
ý cắt đất cho Kim. Phái chủ chiến của Lý Cương 
cho rằng cần phải đánh lại vì vua mới lên ngôi.

Không cần chờ vua tôi nhà Tống suy nghĩ. 
Đầu năm 1126, quân Kim đã đánh đến kinh đô 
Biện Kinh (nay là Khai Phong). Lúc này, phong 
trào Cần vương ở các địa phương sôi nổi, người 
dân đồng loạt đứng lên cứu viện.

Quân Kim thấy vậy liền chủ động lui quân 
về phía bắc để củng cố lực lượng, đem theo một 

lượng lớn vàng bạc, châu báu mà nhà Tống giao 
nộp. Nhà Tống khi đó tưởng mọi chuyện đã xong, 
chủ quan không phòng bị.

Tháng 8 năm 1126, sau một mùa hạ chỉnh 
đốn lực lượng, quân Kim lại vây thành Biện Kinh. 
Vua tôi nhà Tống dũng mãnh chiến đấu, nhưng 
cũng chỉ cầm chân được quân Kim trong vòng 4 
tháng thì đầu hàng, thành Biện Kinh thất thủ.

Tháng 1/1127, quân Kim lần lượt đem 
Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông về kinh đô 
nước Kim, vĩnh viễn không bao giờ được trở lại 
Trung Hoa. Bị bắt theo hai vua Tống còn có tông 
thất hơn 3.000 người, của cải triều đình nhà Tống 
bị cướp sạch. 

Sử sách gọi đây là sự kiện Tĩnh Khang, là 
mối hận to lớn chưa từng thấy khi một triều đại 
Trung Hoa bị chiếm kinh đô, vua tôi bị bắt sống. 
Các sử gia sau này đánh giá đây là nỗi nhục hiếm 
thấy đối với một triều đại trong lịch sử Trung Hoa

Nhà Tống không làm sao đối phó được với 
các bộ tộc du mục phương bắc, bao gồm cả nhà 
Kim và sau này là Mông Cổ

Vua Tống hèn nhát, giang sơn chia cắt
Con trai thứ 9 của Tống Huy Tông là Triệu 

Cát may mắn trốn được xuống phía nam, lập nên 
triều Nam Tống, gọi là Tống Cao Tông.

Lúc Tống Cao Tông mới xuống phía nam, 
lãnh thổ Đại Tống vẫn còn nhiều. Nhưng vì lo sợ 
quân Kim kéo đến, Tống Cao Tông cho lui binh 
hẳn xuống thành Lâm An, (nay là Hàng Châu, Triết 
Giang). Quân Kim chiếm được Thiểm Tây, Sơn 
Đông và Hà Nam thì tạm yên, dù từng có lúc kéo 
đến sát bên ngoài thành Lâm An.

Nhạc Phi là điểm sáng hiếm hoi dưới 
thời nhà Nam Tống trong Chiến tranh Tống – 
Kim

Dưới thời Tống Cao Tông, nhà Nam Tống 
chủ trương cầu hòa, không muốn kháng chiến. 
Nhưng do áp lực trong triều và từ người dân, Tống 
Cao Tông miễn cưỡng tổ chức các chiến dịch Bắc 
phạt, tuy không thành công nhưng cũng chặn được 
thế tiến công của quân Kim.

Nhà Nam Tống thời bấy giờ xuất hiện 
nhiều nhân vật kiệt xuất, chủ trương khôi phục 
giang sơn Đại Tống như xưa, nổi bật nhất trong số 
đó là danh tướng Nhạc Phi.

Ông là người duy nhất đánh sâu vào lãnh 
thổ Bắc Tống năm xưa, khiến quân Kim khiếp 
đảm. Nhưng đúng lúc sắp tiến đánh đến thành Biện 

Kinh, Nhạc Phi bị tể tướng Tần Cối triệu về kinh.
Người Kim vốn ôm hận Nhạc Phi sâu sắc, 

bắt triều đình nhà Tống phải giết hại Nhạc Phi để 
làm điều kiện hoà nghị. Năm 1141, Nhạc Phi và 
con trai Nhạc Vân, bị tể tướng Tần Cối hạ độc chết. 

Các văn quan võ tướng hết lòng ủng hộ 
Nhạc Phi, kiên quyết chống Kim đều bị giáng chức 
hàng loạt.

Sau  này, quan hệ Tống-Kim tạm thời bước 
vào giai đoạn ổn định. Nhà nước Kim cũng có mấy 
lần xâm phạm phía nam, nhưng không thành công. 
Nam Tống cũng mấy lần Bắc phạt nhưng không 
giành thêm được một tấc đất nào.

Lịch sử Trung Hoa hình thành cục diện 
Nam – Bắc đối nghịch, giữa Nam Tống và nhà 
Kim, cho đến khi quân Mông Cổ do Thành Cát Tư 
Hãn chỉ huy xuất hiện mới chấm dứt được cục diện 
này... ■ 

Chuyện về người cung cấp 
tin tình báo giúp Lê Lợi chiếm 
thành Đông Quan

Không quá nổi danh như Đinh Liệt, 
Lê Lai hay Nguyễn Trãi nhưng 
đây là nhân vật cũng có những 

đóng góp quan trọng trong cuộc khởi nghĩa chống 
nhà Minh của Lê Lợi. 

Trong sự nghiệp “Bình Ngô”, xây dựng 
non sông gấm vóc, bên cạnh các công thần nổi 
tiếng như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Lê Sát, Lê 
Ngân, Phạm Văn Sảo, Đinh Liệt hay Lê Lai… 
được lịch sử ghi chép và nhắc đến khá nhiều thì tiến 
sĩ Triệu Thái – một nhân vật còn nhiều bí ẩn đóng 
vai trò quan trọng trong và sau khi khởi nghĩa Lam 
Sơn còn ít được nhắc tới.

Chuyện ít biết về người cung cấp tin tình 
báo giúp Lê Lợi đánh chiếm thành Đông Quan.

Từ bỏ tiến sĩ để cứu nước, cứu dân
Theo gia phả Triệu tộc ở xã Hoàng Chung, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Triệu 
Thái học và thi đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ đồng thời 
làm quan đến chức Hàn lâm học sĩ đời Vĩnh Lạc 
(nhà Minh, Trung Quốc).

Sau khi nhà Hồ rồi đến Hậu Trần thất bại 
trước cuộc vũ trang xâm lược của nhà Minh, Đại 
Ngu rơi vào ách đô hộ. 

Khi người anh hùng xứ Thanh – Lê Lợi 
dựng cờ khởi nghĩa ở vùng núi rừng Lam Sơn, 
Thanh Hóa (1418) thì ông viện cớ xin về nước 
thăm cha mẹ để tham gia khởi nghĩa, cống hiến sức 
lực cho công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc.

Văn bia có tên Tiến sĩ Triệu Thái ở Văn 
miếu Vĩnh Phúc

Mặc dù các tài liệu chính sử của dân tộc vì 
nhiều lý do không ghi chép cụ thể về những đóng 
góp của tiến sĩ Triệu Thái. 

Song dựa vào các tư liệu tản mạn và nhất là 
tư liệu địa phương (phía dòng họ cung cấp) giúp 
chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn về vai trò 
của ông trong việc làm tình báo cũng như giúp vua 
Lê Lợi sau ngày giải phóng kiến tạo sự nghiệp “an 

bang tế thế” mang lại hạnh phúc và ấm no 
cho trăm họ.

Góp sức chống giặc ngoại xâm
Được sự ủng hộ của ba quân tướng sĩ và 

quân sư Nguyễn Trãi, Lê Lợi trong thời gian ngắn 
đã giành được những chiến thắng quân sự quan 
trọng trên chiến trường, buộc đối phương rơi vào 
thế bị động, đối phó.

Sau khi chiếm được các thành nhỏ, thanh 
thế và lực lượng từng bước trưởng thành, Lê Lợi đã 
tính đến phương án tấn công trực diện vào thành 
Đông Quan – Hà Nội (một thành trì có vị trí chiến 
lược trong cuộc chiến chống quân Minh quyết định 
thành bại của khởi nghĩa).

Lúc đó, tướng giữ thành là Vương Thông – 
một tài tướng nhà Minh có kinh nghiệm dạn dày 
trong chiến đấu, vây thành và cố thủ trong thành. 
Phải mất rất nhiều sức lực, thành Đông Quan mới 
bị thu phục. Trong chiến thắng chung đó, lịch sử 
ghi nhận vai trò của tiến sĩ Triệu Thái.

Khi từ Trung Quốc hồi hương, có một 
khoảng thời gian Triệu Thái ở trong thành Đông 
Quan cùng với tướng nhà Minh là Vương Thông. 

Khi bắt được liên lạc với quân khởi nghĩa, 
ông đã báo cáo toàn bộ tình hình phòng bị cũng như 
thực lực hiện có của quân Minh trong thành cũng 
như kế hoạch bổ sung viện binh do Liễu Thăng chi 
viện.

Từ những thông tin tình báo quan trọng này 
giúp Lê Lợi và Nguyễn Trãi đưa ra chiến sách vây 
thành diệt viện, có những bước đi chiến lược vừa 
đánh vừa đàm thu được thắng lợi nhanh chóng, 
giảm tổn thất xương máu cho binh lính.

Tận hiến cho sự nghiệp xây dựng đất 
nước

Sau khi ca khúc khải hoàn chiến thắng quân 
Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, để củng cố và xây dựng 
đất nước, sự nghiệp giáo dục và tuyển chọn người 
tài được đặt lên hàng đầu. 

Vua lệnh cho các đại thần và bá quan văn 
võ từ hàm tam phẩm trở lên mỗi người đều phải 
tiến cử một người hoặc ở trong triều, hoặc ở thôn 
quê ra làm quan.

Năm Thuận Thiên thứ hai (1429), khoa thi 
Minh kinh chọn người tài thông hiểu kinh sử, giỏi 
văn học được tổ chức. Trong kỳ thi này, Triệu Thái 
tham dự và đỗ đầu tiến sĩ triều Lê. Tiếp đó, Triệu 
Thái được vua Lê trọng dụng và sử dụng vào nhiều 
công việc trọng đại của đất nước như:

“Tham gia biên soạn bộ luật dưới thời Lê 
Sơn; Làm đến chức Ngự sử trong Ngự sử đài; Chủ 
khảo khoa thi Hội năm Nhâm Tuất (1442) – khoa 
thi ghi nhận các tài năng của đất nước như Nguyễn 
Trực, Ngô Sỹ Liên; và Triệu Thái cũng từng đại 
diện Đại Việt đi sứ Trung Quốc giải quyết các tranh 
chấp đất đai ở Chiêm Lãng và Như Tích (vùng biên 
giới Đông Bắc nước ta)”.

Khi tuổi cao, sức yếu, tiến sĩ Triệu Thái 
dâng sớ xin về quê xây dựng phát triển kinh tế cho 
nhân dân. Ngay sau đó việc quy hoạch làng xóm, 
đào sông, đắp đường, phát triển nông nghiệp được 
mở mang tại quê nhà. Trải gần 6 thế kỷ, ngày nay 

làng Hoàng Trung vẫn còn giữ được cấu trúc làng 
xã cổ truyền từ thời Lê Sơ.

Phía trước làng là con đường cái quan, ao 
hồ rộng lớn, đồng ruộng, có 5 lối vào làng từ đường 
lớn. Các hộ gia đình trong làng đi ra ngõ tiện lợi, 
thông thoáng. Khi các cổng làng được đóng chặt, 
nội bất xuất, ngoại bất nhập chống được trộm 
cướp, bảo vệ xóm làng. 

Để tưởng nhớ đến vai trò to lớn cũng như 
công lao đối với đất nước và quê hương, sau khi 
ông qua đời, dân làng suy tôn thành thần và thờ làm 
Thành hoàng làng, đời đời hương khói, bất tử với 
lịch sử... ■ 

Con ngựa sát chủ đã cứu 
Lưu Bị vào thời khắc sống còn 
như thế nào?

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một 
con tuấn mã bất kham, bị gọi là 
“ngựa sát chủ”, ai đã từng cưỡi nó 

đều gặp chuyện chẳng lành. Chỉ riêng có Lưu Bị là 
không những không bị thương mà còn được ngựa 
kia cứu mạng. 

Tam Quốc Diễn Nghĩa là tác phẩm chứa 
đựng nhiều huyền cơ thâm ảo, rất nhiều nhân vật, 
rất nhiều sự tình đều là “bảy phần lịch sử, ba phần 
hư cấu”. 

Trong đó có một con ngựa tên là Đích Lô, ai 
cũng nghĩ đó là ngựa sát chủ, không mang lại may 
mắn, thậm chí có thể khiến chủ nhân vong mạng. 

Nhưng kỳ thực đó là một con ngựa thần, có 
thể phi nước đại, bay lên không trung, vào thời 
khắc quan trọng đã từng cứu nguy cho Lưu Bị.

“Con ngựa sát chủ” không ai dám cưỡi 
Đích Lô vốn là ngựa của Trương Vũ, một 

tướng dưới trướng Lưu Biểu, người trong dòng dõi 
hoàng tộc thời nhà Hán. 

Sau này, Trương Vũ phản bội lại Lưu Biểu. 
Lưu Bị thất bại trong trận giao chiến với Tào Tháo 
nên đành về đầu quân cho Lưu Biểu. Hai người 
cùng trong hoàng thất, nên Lưu Biểu vui lòng cho 
Lưu Bị nương nhờ. 

Lưu Bị từng nhìn thấy ngựa của Trương 
Vũ, cho rằng đây là một con tuấn mã, liền hết lời ca 
ngợi: “Con ngựa này chắc chắn là ngựa thiên lý”. 

Tướng của Lưu Bị lúc đó là Triệu Vân lập 
tức hiểu ngay ý của chủ nhân, liền lấy ngựa cho 

ông. Trong một lần ra ngoài thành, Lưu Biểu thấy 
Lưu Bị cưỡi một con tuấn mã rất đẹp nên hết lời 
khen ngợi. 

Lưu Bị thấy vậy liền tặng ngựa cho Lưu 
Biểu. Khi Lưu Biểu cưỡi ngựa trở về thành, có 
người nói với ông rằng: 

“Con ngựa này có quầng ngấn lệ dưới mắt, 
trên mặt lại có nhiều đốm trắng, ắt là có tướng sát 
chủ. Trương Vũ đã chết khi cưỡi ngựa này, vậy nên 
ngài không thể nhận nó”. Sau đó trong một lần 
uống rượu với Lưu Bị, Lưu Biểu đã tìm cách trả lại 
ngựa Đích Lô. 

Từ đó mỗi lần Lưu Bị cưỡi Đích Lô ra 
ngoài, ai nhìn thấy cũng khuyên ông nên đem ngựa 
cho người khác nhưng Lưu Bị đều bỏ ngoài tai. 

Ông trả lời rằng: “Mỗi người đều có số 
mệnh riêng, sao có thể đổ tội cho con ngựa được? 
Hơn nữa nếu đây là ngựa sát chủ thật mà ta lại đem 
cho người khác, vậy chẳng phải bất nghĩa lắm 
sao!”. 

Nhảy qua suối Đàm Khê cứu chủ, làm 
nên Thần tích

Lưu Bị ở Kinh Châu tuy được Lưu Biểu hết 
sức ân cần, trọng dụng nhưng lại không vừa mắt vợ 
Lưu Biểu là Sái Thị. Em Sái Thị là Sái Mạo thường 
coi ông như cái gai trong mắt phải trừ bỏ. 

Trong một lần dự tiệc, Sái Mạo và Trương 
Doãn cho phục sẵn đao phủ, ngầm mưu hại Lưu Bị. 
Lưu Bị đoán được ý đó, vờ ra ngoài vệ sinh, bèn 
cưỡi ngựa Đích Lô bỏ chạy mất.

Trên đường tháo chạy, Lưu Bị lạc tới suối 
Đàn Khê. Trước mắt là con suối rất rộng, dòng 
nước cuộn trào khó có thể vượt qua, trong khi quân 
giặc đang bám sát phía sau. 

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, Lưu 
Bị chợt nhớ tới lời cảnh báo rằng Đích Lô có tướng 
sát chủ. Lúc ấy đã đến sát bờ suối, ông nghĩ: “Hôm 
nay chắc là ngày giỗ của ta rồi”. Đoạn lấy chân thúc 
vào sườn ngựa, lấy roi quất mạnh rồi hô lên: “Đích 
Lô, Đích Lô, hôm nay ngươi hại ta rồi!”. 

Đúng vào khoảnh khắc ấy, ngựa Đích Lô 
bất thần tung mình lao vút sang bờ suối bên kia, 
cứu Lưu Bị thoát nạn trong gang tấc. Đó cũng là kỳ 
tích chưa từng có, khiến Đích Lô nổi danh khắp 
thiên hạ, và câu chuyện cứu chủ cũng được lưu 
truyền rộng rãi trong dân gian.

Giống như trong truyện Tây Du Ký, cây 
gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không thoạt nhìn thì thấy 
vừa to vừa nặng, cứ ngỡ như không có tác dụng gì, 
bị bỏ quên dưới đáy biển suốt bao nhiêu năm. 

Nhưng khi nằm trong tay Tôn Ngộ Không 
thì nó lại trở thành pháp bảo, giúp Hành giả trừ yêu 
diệt quái, lợi hại vô cùng. 

Người ta vẫn nói báu vật phải gặp đúng chủ 
mới phát huy tác dụng, bảo kiếm phải trao đúng tay 
người anh hùng. 

Chiến mã cũng vậy, ngựa thần cũng vậy, 
hay bất cứ báu vật nào cũng vậy, chủ nhân đích 
thực của chúng ắt phải là người có đức lớn – những 
con người phi thường. ■ 
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Chiến tranh Tống – Kim và 
nỗi nhục hiếm thấy của một 
triều đại Trung Hoa

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự 
trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc 
đã đánh dấu giai đoạn chìm trong 

khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung 
Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử. 

Chiến tranh Tống – Kim và nỗi nhục 
hiếm thấy của một triều đại Trung Hoa

Mối quan hệ hòa hoãn Tống-Liêu kéo dài 
suốt hơn 100 năm cho đến khi binh biến nổ ra ở 
phương bắc. Nhà Kim do tộc người Nữ Chân thành 
lập ở Hội Ninh phủ (nay thuộc Hắc Long Giang). 
Thủ lĩnh tộc người Nữ Chân là Hoàn Nhan A Cốt 
Đả xưng là Kim Thái tổ, tiến quân đánh Liêu, theo 
Ancient.eu.

Nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử
Năm 1120, nhận thấy quân Kim đang 

chiếm ưu thế, nhà Tống thời Tống Huy Tông chủ 
trương liên minh với Kim đánh Liêu, hi vọng nhân 
cơ hội này đòi lại vùng Yên Vân mà Liêu chiếm 
đóng trước đây. 

Theo kế hoạch, sau khi thắng lợi, đất Yên 
Vân trả về cho Tống. Nhà Tống đem số vàng bạc, 
số lụa hàng năm tặng cho Liêu trước đây, nộp cho 
Kim.

Nhưng chiến dịch quân sự của nhà Kim 
diễn ra suôn sẻ bao nhiêu thì ở phía nam, quân 
Tống rệu rã đến mức hai lần xuất quân đánh Liêu, 
nhưng đều thất bại, sau đánh thành Yên Kinh (ngày 
nay là Bắc Kinh) cũng không xong.

Nhà Tống lại phải nhờ đến quân Kim. Kim 
hạ được Yên Kinh rồi hạ luôn mấy kinh đô nữa của 
Liêu. Vua Liêu mất nước, bị bắt sống năm 1125. 
Nhà Kim lúc đó do Kim Thái Tông Hoàn Nhan 
Ngô Khất Mãi nắm quyền, thay cho Kim Thái tổ 
qua đời.

Sau khi diệt Liêu, thấy triều đình nhà Tống 
hủ bại, bị gian thần kiểm soát, Kim Thái Tông 
quyết định thừa thắng đánh tiếp xuống phía nam. 
Tống Huy Tông hoảng sợ vội viết chiếu thư thoái 
vị, nhường cho thái tử Triệu Hoàn lên ngôi, gọi là 
Tống Khâm Tông.

Nhà Tống không làm sao đối phó được với 
các bộ tộc du mục phương bắc, bao gồm cả nhà 
Kim và sau này là Mông Cổ.

Nội bộ triều đình nhà Tống khi đó không 
thống nhất được xem nên hòa hay nên đánh. Tống 
Khâm Tông và tể tướng Lý Bang Ngạn, Trương 
Bang Xương, chủ trương chịu nhục cầu hoà, đồng 
ý cắt đất cho Kim. Phái chủ chiến của Lý Cương 
cho rằng cần phải đánh lại vì vua mới lên ngôi.

Không cần chờ vua tôi nhà Tống suy nghĩ. 
Đầu năm 1126, quân Kim đã đánh đến kinh đô 
Biện Kinh (nay là Khai Phong). Lúc này, phong 
trào Cần vương ở các địa phương sôi nổi, người 
dân đồng loạt đứng lên cứu viện.

Quân Kim thấy vậy liền chủ động lui quân 
về phía bắc để củng cố lực lượng, đem theo một 

lượng lớn vàng bạc, châu báu mà nhà Tống giao 
nộp. Nhà Tống khi đó tưởng mọi chuyện đã xong, 
chủ quan không phòng bị.

Tháng 8 năm 1126, sau một mùa hạ chỉnh 
đốn lực lượng, quân Kim lại vây thành Biện Kinh. 
Vua tôi nhà Tống dũng mãnh chiến đấu, nhưng 
cũng chỉ cầm chân được quân Kim trong vòng 4 
tháng thì đầu hàng, thành Biện Kinh thất thủ.

Tháng 1/1127, quân Kim lần lượt đem 
Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông về kinh đô 
nước Kim, vĩnh viễn không bao giờ được trở lại 
Trung Hoa. Bị bắt theo hai vua Tống còn có tông 
thất hơn 3.000 người, của cải triều đình nhà Tống 
bị cướp sạch. 

Sử sách gọi đây là sự kiện Tĩnh Khang, là 
mối hận to lớn chưa từng thấy khi một triều đại 
Trung Hoa bị chiếm kinh đô, vua tôi bị bắt sống. 
Các sử gia sau này đánh giá đây là nỗi nhục hiếm 
thấy đối với một triều đại trong lịch sử Trung Hoa

Nhà Tống không làm sao đối phó được với 
các bộ tộc du mục phương bắc, bao gồm cả nhà 
Kim và sau này là Mông Cổ

Vua Tống hèn nhát, giang sơn chia cắt
Con trai thứ 9 của Tống Huy Tông là Triệu 

Cát may mắn trốn được xuống phía nam, lập nên 
triều Nam Tống, gọi là Tống Cao Tông.

Lúc Tống Cao Tông mới xuống phía nam, 
lãnh thổ Đại Tống vẫn còn nhiều. Nhưng vì lo sợ 
quân Kim kéo đến, Tống Cao Tông cho lui binh 
hẳn xuống thành Lâm An, (nay là Hàng Châu, Triết 
Giang). Quân Kim chiếm được Thiểm Tây, Sơn 
Đông và Hà Nam thì tạm yên, dù từng có lúc kéo 
đến sát bên ngoài thành Lâm An.

Nhạc Phi là điểm sáng hiếm hoi dưới 
thời nhà Nam Tống trong Chiến tranh Tống – 
Kim

Dưới thời Tống Cao Tông, nhà Nam Tống 
chủ trương cầu hòa, không muốn kháng chiến. 
Nhưng do áp lực trong triều và từ người dân, Tống 
Cao Tông miễn cưỡng tổ chức các chiến dịch Bắc 
phạt, tuy không thành công nhưng cũng chặn được 
thế tiến công của quân Kim.

Nhà Nam Tống thời bấy giờ xuất hiện 
nhiều nhân vật kiệt xuất, chủ trương khôi phục 
giang sơn Đại Tống như xưa, nổi bật nhất trong số 
đó là danh tướng Nhạc Phi.

Ông là người duy nhất đánh sâu vào lãnh 
thổ Bắc Tống năm xưa, khiến quân Kim khiếp 
đảm. Nhưng đúng lúc sắp tiến đánh đến thành Biện 

Kinh, Nhạc Phi bị tể tướng Tần Cối triệu về kinh.
Người Kim vốn ôm hận Nhạc Phi sâu sắc, 

bắt triều đình nhà Tống phải giết hại Nhạc Phi để 
làm điều kiện hoà nghị. Năm 1141, Nhạc Phi và 
con trai Nhạc Vân, bị tể tướng Tần Cối hạ độc chết. 

Các văn quan võ tướng hết lòng ủng hộ 
Nhạc Phi, kiên quyết chống Kim đều bị giáng chức 
hàng loạt.

Sau  này, quan hệ Tống-Kim tạm thời bước 
vào giai đoạn ổn định. Nhà nước Kim cũng có mấy 
lần xâm phạm phía nam, nhưng không thành công. 
Nam Tống cũng mấy lần Bắc phạt nhưng không 
giành thêm được một tấc đất nào.

Lịch sử Trung Hoa hình thành cục diện 
Nam – Bắc đối nghịch, giữa Nam Tống và nhà 
Kim, cho đến khi quân Mông Cổ do Thành Cát Tư 
Hãn chỉ huy xuất hiện mới chấm dứt được cục diện 
này... ■ 

Chuyện về người cung cấp 
tin tình báo giúp Lê Lợi chiếm 
thành Đông Quan

Không quá nổi danh như Đinh Liệt, 
Lê Lai hay Nguyễn Trãi nhưng 
đây là nhân vật cũng có những 

đóng góp quan trọng trong cuộc khởi nghĩa chống 
nhà Minh của Lê Lợi. 

Trong sự nghiệp “Bình Ngô”, xây dựng 
non sông gấm vóc, bên cạnh các công thần nổi 
tiếng như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Lê Sát, Lê 
Ngân, Phạm Văn Sảo, Đinh Liệt hay Lê Lai… 
được lịch sử ghi chép và nhắc đến khá nhiều thì tiến 
sĩ Triệu Thái – một nhân vật còn nhiều bí ẩn đóng 
vai trò quan trọng trong và sau khi khởi nghĩa Lam 
Sơn còn ít được nhắc tới.

Chuyện ít biết về người cung cấp tin tình 
báo giúp Lê Lợi đánh chiếm thành Đông Quan.

Từ bỏ tiến sĩ để cứu nước, cứu dân
Theo gia phả Triệu tộc ở xã Hoàng Chung, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Triệu 
Thái học và thi đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ đồng thời 
làm quan đến chức Hàn lâm học sĩ đời Vĩnh Lạc 
(nhà Minh, Trung Quốc).

Sau khi nhà Hồ rồi đến Hậu Trần thất bại 
trước cuộc vũ trang xâm lược của nhà Minh, Đại 
Ngu rơi vào ách đô hộ. 

Khi người anh hùng xứ Thanh – Lê Lợi 
dựng cờ khởi nghĩa ở vùng núi rừng Lam Sơn, 
Thanh Hóa (1418) thì ông viện cớ xin về nước 
thăm cha mẹ để tham gia khởi nghĩa, cống hiến sức 
lực cho công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc.

Văn bia có tên Tiến sĩ Triệu Thái ở Văn 
miếu Vĩnh Phúc

Mặc dù các tài liệu chính sử của dân tộc vì 
nhiều lý do không ghi chép cụ thể về những đóng 
góp của tiến sĩ Triệu Thái. 

Song dựa vào các tư liệu tản mạn và nhất là 
tư liệu địa phương (phía dòng họ cung cấp) giúp 
chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn về vai trò 
của ông trong việc làm tình báo cũng như giúp vua 
Lê Lợi sau ngày giải phóng kiến tạo sự nghiệp “an 

bang tế thế” mang lại hạnh phúc và ấm no 
cho trăm họ.

Góp sức chống giặc ngoại xâm
Được sự ủng hộ của ba quân tướng sĩ và 

quân sư Nguyễn Trãi, Lê Lợi trong thời gian ngắn 
đã giành được những chiến thắng quân sự quan 
trọng trên chiến trường, buộc đối phương rơi vào 
thế bị động, đối phó.

Sau khi chiếm được các thành nhỏ, thanh 
thế và lực lượng từng bước trưởng thành, Lê Lợi đã 
tính đến phương án tấn công trực diện vào thành 
Đông Quan – Hà Nội (một thành trì có vị trí chiến 
lược trong cuộc chiến chống quân Minh quyết định 
thành bại của khởi nghĩa).

Lúc đó, tướng giữ thành là Vương Thông – 
một tài tướng nhà Minh có kinh nghiệm dạn dày 
trong chiến đấu, vây thành và cố thủ trong thành. 
Phải mất rất nhiều sức lực, thành Đông Quan mới 
bị thu phục. Trong chiến thắng chung đó, lịch sử 
ghi nhận vai trò của tiến sĩ Triệu Thái.

Khi từ Trung Quốc hồi hương, có một 
khoảng thời gian Triệu Thái ở trong thành Đông 
Quan cùng với tướng nhà Minh là Vương Thông. 

Khi bắt được liên lạc với quân khởi nghĩa, 
ông đã báo cáo toàn bộ tình hình phòng bị cũng như 
thực lực hiện có của quân Minh trong thành cũng 
như kế hoạch bổ sung viện binh do Liễu Thăng chi 
viện.

Từ những thông tin tình báo quan trọng này 
giúp Lê Lợi và Nguyễn Trãi đưa ra chiến sách vây 
thành diệt viện, có những bước đi chiến lược vừa 
đánh vừa đàm thu được thắng lợi nhanh chóng, 
giảm tổn thất xương máu cho binh lính.

Tận hiến cho sự nghiệp xây dựng đất 
nước

Sau khi ca khúc khải hoàn chiến thắng quân 
Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, để củng cố và xây dựng 
đất nước, sự nghiệp giáo dục và tuyển chọn người 
tài được đặt lên hàng đầu. 

Vua lệnh cho các đại thần và bá quan văn 
võ từ hàm tam phẩm trở lên mỗi người đều phải 
tiến cử một người hoặc ở trong triều, hoặc ở thôn 
quê ra làm quan.

Năm Thuận Thiên thứ hai (1429), khoa thi 
Minh kinh chọn người tài thông hiểu kinh sử, giỏi 
văn học được tổ chức. Trong kỳ thi này, Triệu Thái 
tham dự và đỗ đầu tiến sĩ triều Lê. Tiếp đó, Triệu 
Thái được vua Lê trọng dụng và sử dụng vào nhiều 
công việc trọng đại của đất nước như:

“Tham gia biên soạn bộ luật dưới thời Lê 
Sơn; Làm đến chức Ngự sử trong Ngự sử đài; Chủ 
khảo khoa thi Hội năm Nhâm Tuất (1442) – khoa 
thi ghi nhận các tài năng của đất nước như Nguyễn 
Trực, Ngô Sỹ Liên; và Triệu Thái cũng từng đại 
diện Đại Việt đi sứ Trung Quốc giải quyết các tranh 
chấp đất đai ở Chiêm Lãng và Như Tích (vùng biên 
giới Đông Bắc nước ta)”.

Khi tuổi cao, sức yếu, tiến sĩ Triệu Thái 
dâng sớ xin về quê xây dựng phát triển kinh tế cho 
nhân dân. Ngay sau đó việc quy hoạch làng xóm, 
đào sông, đắp đường, phát triển nông nghiệp được 
mở mang tại quê nhà. Trải gần 6 thế kỷ, ngày nay 

làng Hoàng Trung vẫn còn giữ được cấu trúc làng 
xã cổ truyền từ thời Lê Sơ.

Phía trước làng là con đường cái quan, ao 
hồ rộng lớn, đồng ruộng, có 5 lối vào làng từ đường 
lớn. Các hộ gia đình trong làng đi ra ngõ tiện lợi, 
thông thoáng. Khi các cổng làng được đóng chặt, 
nội bất xuất, ngoại bất nhập chống được trộm 
cướp, bảo vệ xóm làng. 

Để tưởng nhớ đến vai trò to lớn cũng như 
công lao đối với đất nước và quê hương, sau khi 
ông qua đời, dân làng suy tôn thành thần và thờ làm 
Thành hoàng làng, đời đời hương khói, bất tử với 
lịch sử... ■ 

Con ngựa sát chủ đã cứu 
Lưu Bị vào thời khắc sống còn 
như thế nào?

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một 
con tuấn mã bất kham, bị gọi là 
“ngựa sát chủ”, ai đã từng cưỡi nó 

đều gặp chuyện chẳng lành. Chỉ riêng có Lưu Bị là 
không những không bị thương mà còn được ngựa 
kia cứu mạng. 

Tam Quốc Diễn Nghĩa là tác phẩm chứa 
đựng nhiều huyền cơ thâm ảo, rất nhiều nhân vật, 
rất nhiều sự tình đều là “bảy phần lịch sử, ba phần 
hư cấu”. 

Trong đó có một con ngựa tên là Đích Lô, ai 
cũng nghĩ đó là ngựa sát chủ, không mang lại may 
mắn, thậm chí có thể khiến chủ nhân vong mạng. 

Nhưng kỳ thực đó là một con ngựa thần, có 
thể phi nước đại, bay lên không trung, vào thời 
khắc quan trọng đã từng cứu nguy cho Lưu Bị.

“Con ngựa sát chủ” không ai dám cưỡi 
Đích Lô vốn là ngựa của Trương Vũ, một 

tướng dưới trướng Lưu Biểu, người trong dòng dõi 
hoàng tộc thời nhà Hán. 

Sau này, Trương Vũ phản bội lại Lưu Biểu. 
Lưu Bị thất bại trong trận giao chiến với Tào Tháo 
nên đành về đầu quân cho Lưu Biểu. Hai người 
cùng trong hoàng thất, nên Lưu Biểu vui lòng cho 
Lưu Bị nương nhờ. 

Lưu Bị từng nhìn thấy ngựa của Trương 
Vũ, cho rằng đây là một con tuấn mã, liền hết lời ca 
ngợi: “Con ngựa này chắc chắn là ngựa thiên lý”. 

Tướng của Lưu Bị lúc đó là Triệu Vân lập 
tức hiểu ngay ý của chủ nhân, liền lấy ngựa cho 

ông. Trong một lần ra ngoài thành, Lưu Biểu thấy 
Lưu Bị cưỡi một con tuấn mã rất đẹp nên hết lời 
khen ngợi. 

Lưu Bị thấy vậy liền tặng ngựa cho Lưu 
Biểu. Khi Lưu Biểu cưỡi ngựa trở về thành, có 
người nói với ông rằng: 

“Con ngựa này có quầng ngấn lệ dưới mắt, 
trên mặt lại có nhiều đốm trắng, ắt là có tướng sát 
chủ. Trương Vũ đã chết khi cưỡi ngựa này, vậy nên 
ngài không thể nhận nó”. Sau đó trong một lần 
uống rượu với Lưu Bị, Lưu Biểu đã tìm cách trả lại 
ngựa Đích Lô. 

Từ đó mỗi lần Lưu Bị cưỡi Đích Lô ra 
ngoài, ai nhìn thấy cũng khuyên ông nên đem ngựa 
cho người khác nhưng Lưu Bị đều bỏ ngoài tai. 

Ông trả lời rằng: “Mỗi người đều có số 
mệnh riêng, sao có thể đổ tội cho con ngựa được? 
Hơn nữa nếu đây là ngựa sát chủ thật mà ta lại đem 
cho người khác, vậy chẳng phải bất nghĩa lắm 
sao!”. 

Nhảy qua suối Đàm Khê cứu chủ, làm 
nên Thần tích

Lưu Bị ở Kinh Châu tuy được Lưu Biểu hết 
sức ân cần, trọng dụng nhưng lại không vừa mắt vợ 
Lưu Biểu là Sái Thị. Em Sái Thị là Sái Mạo thường 
coi ông như cái gai trong mắt phải trừ bỏ. 

Trong một lần dự tiệc, Sái Mạo và Trương 
Doãn cho phục sẵn đao phủ, ngầm mưu hại Lưu Bị. 
Lưu Bị đoán được ý đó, vờ ra ngoài vệ sinh, bèn 
cưỡi ngựa Đích Lô bỏ chạy mất.

Trên đường tháo chạy, Lưu Bị lạc tới suối 
Đàn Khê. Trước mắt là con suối rất rộng, dòng 
nước cuộn trào khó có thể vượt qua, trong khi quân 
giặc đang bám sát phía sau. 

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, Lưu 
Bị chợt nhớ tới lời cảnh báo rằng Đích Lô có tướng 
sát chủ. Lúc ấy đã đến sát bờ suối, ông nghĩ: “Hôm 
nay chắc là ngày giỗ của ta rồi”. Đoạn lấy chân thúc 
vào sườn ngựa, lấy roi quất mạnh rồi hô lên: “Đích 
Lô, Đích Lô, hôm nay ngươi hại ta rồi!”. 

Đúng vào khoảnh khắc ấy, ngựa Đích Lô 
bất thần tung mình lao vút sang bờ suối bên kia, 
cứu Lưu Bị thoát nạn trong gang tấc. Đó cũng là kỳ 
tích chưa từng có, khiến Đích Lô nổi danh khắp 
thiên hạ, và câu chuyện cứu chủ cũng được lưu 
truyền rộng rãi trong dân gian.

Giống như trong truyện Tây Du Ký, cây 
gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không thoạt nhìn thì thấy 
vừa to vừa nặng, cứ ngỡ như không có tác dụng gì, 
bị bỏ quên dưới đáy biển suốt bao nhiêu năm. 

Nhưng khi nằm trong tay Tôn Ngộ Không 
thì nó lại trở thành pháp bảo, giúp Hành giả trừ yêu 
diệt quái, lợi hại vô cùng. 

Người ta vẫn nói báu vật phải gặp đúng chủ 
mới phát huy tác dụng, bảo kiếm phải trao đúng tay 
người anh hùng. 

Chiến mã cũng vậy, ngựa thần cũng vậy, 
hay bất cứ báu vật nào cũng vậy, chủ nhân đích 
thực của chúng ắt phải là người có đức lớn – những 
con người phi thường. ■ 
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“Hoàng tử bé” nước Pháp 
và câu chuyện tình si với cô vợ 
hơn tuổi...

Đằng sau một người đàn ông thành 
đạt là một người phụ nữ cùng đẳng 
cấp, điều đó dường như không 

đúng với "Hoàng tử bé" nước Pháp - Antoine 
Griezmann.

Thành tích sân cỏ, danh tiếng, tiền bạc… 
quá thừa mứa khiến các cầu thủ luôn là niềm mơ 
ước của nhiều cô gái xinh đẹp. Đổi lại, những cầu 
thủ cũng rất biết cách chơi và có nhiều trong số đó 
là “tay săn gái” với danh sách các cô nàng qua tay 
dài dằng dặc.

Nhưng những người đó không bao gồm 
chân sút Antoine Griezmann - “Hoàng tử bé” của 
bóng đá Pháp. Hiện tại, chân sút 31 tuổi đang 
khoác áo Barcelona.

Mất gần 2 năm để theo đuổi cô nữ sinh 
hơn tuổi

Griezmann có tất cả mọi thứ mà một người 
đàn ông phấn đấu cả đời để có được. Anh sở hữu 
gương mặt baby, nhan sắc điển trai, sự nghiệp 
thành công và tên tuổi lừng danh toàn thế giới. 
Người đàn ông ấy còn có thêm nét chấm phá cho 
cuộc đời càng trở nên hoàn hảo hơn cùng một mối 
tình với cô bạn gái lâu năm.

Griezmann sinh năm 1991 nhưng vợ anh, 
Erika Choperena hơn anh 1 tuổi. Hồi nhỏ, nam cầu 
thủ người Pháp đã có niềm đam mê bóng đá. Tuy 
nhiên, vì thân hình nhỏ con nên anh bị hàng loạt 
CLB ở quê nhà từ chối. Sau đó, chân sút này đến 
Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Khi đó, anh có cơ hội khoác áo Real 
Sociedad. Trong những ngày tập luyện ở đây, 
Griezmann ngày ngày đi dùng cơm ở căng tin của 
một trường đại học bên cạnh. Và rồi, chàng cầu thủ 
trẻ phát hiện một nữ sinh tóc vàng, xinh đẹp ở gần 
đó rồi trúng luôn “tiếng sét ái tình”.

Khi đó, tiền đạo mang áo số 7 đội tuyển 
Pháp bắt đầu tìm hiểu và biết cô gái này tên Erika 
Choperena, hơn mình 1 tuổi và học ngành sư phạm. 
Bản thân Erika cũng đam mê thời trang và có một 
blog cá nhân viết về lĩnh vực này.

Sau khi điều tra xong danh tính đối 
phương, cầu thủ sinh năm 1991 bắt đầu hành trình 
cưa cẩm và theo đuổi. Những tưởng gương mặt 
baby và cái mác cầu thủ sẽ khiến hành trình của 
Griezmann dễ dàng hơn, nhưng không. Anh chẳng 
nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ Erika bởi gout 
của cô nàng không phải là mẫu người như thế.

Những tin nhắn đi mà không được hồi đáp. 
Các lời hẹn chẳng nhận được cái gật đầu. Thế 
nhưng biết làm sao được, vì quá si mê cô nàng mà 
Griezmann quyết định “trồng cây si”, ngày ngày 
tìm cách làm quen, tán tỉnh.

Nhờ cách thức “mặt dày” và quá kiên nhẫn 
ấy mà sau hơn 1 năm rưỡi, Erika chấp nhận làm 
người yêu của Griezmann. Họ bắt đầu tình yêu từ 
tháng 12/2011 khi chàng cầu thủ trẻ mới tròn 20 

tuổi.
“Suốt hơn 1 năm rưỡi tôi là người theo đuổi 

cô ấy ráo riết. Tôi là người nhắn tin và tìm mọi cách 
chinh phục Choperena”, “Hoàng tử bé” từng chia 
sẻ.

Ngay sau khi mối quan hệ ấy được công 
khai vào năm 2014, Erika được fan hâm mộ bóng 
đá toàn thế giới quan tâm nhiệt liệt. Với nhiều 
WAGs, đây có lẽ là một bước đổi đời và mang tên 
tuổi đến gần với người hâm mộ nhưng Erika thì 
không. Blog nhận được sự quan tâm lớn, cô quyết 
định xóa luôn vì không muốn bản thân bị chú ý quá 
nhiều.

Cặp đôi cứ bình dị ở bên nhau, tận hưởng 
tình yêu như thế. Bản thân Erika cũng chẳng phải 
sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng hay thân hình nổi bật, 
thế nhưng cô có sự chân thành và tử tế, là người mà 
Griezmann chọn để đồng hành suốt đời.

Họ đã chính thức về chung một nhà
Griezmann từ một cầu thủ vô danh cũng 

dần dần đạt được nhiều thành tích. Hiện tại, chân 
sút này là một trong những cầu thủ xuất sắc bậc 
nhất thế giới và hưởng mức lương cao, có được 
lượng fan đông đảo. Erika vẫn vậy, là một nhà tâm 
lý học trẻ em giản dị, có sự nghiệp bình thường, rời 
xa sự hào nhoáng của giới siêu sao bóng đá.

Năm 2016, trong trận chung kết Euro gặp 
ĐT Bồ Đào Nha, Erika xuất hiện lặng lẽ trên khán 
đài để ủng hộ bạn trai mình. Theo những phỏng 
đoán của báo chí Pháp, việc Erika thoải mái xuất 
hiện là bởi cô không bị ai nhận ra là bạn gái của 
Griezmann cả. Trận đó ĐT Pháp thua cuộc, cô 
xuống sân ôm bạn trai rồi trao cho anh một nụ hôn 
động viên.

Nỗi "bất lực" của người đàn ông khi vợ 
sinh con

Đến năm 2016, cặp đôi chào đón sự ra đời 
của cô con gái đầu tiên - Mia. Griezmann đã nói 
đến những giây phút chờ đợi để đón con gái chào 
đời. Cũng như nhiều ông bố khác, ngoài sự hào 
hứng và hạnh phúc, anh cũng có nhiều lo lắng:

“Tôi hoàn toàn bất lực chỉ biết chờ đợi mà 
chẳng thể làm được gì giúp cô ấy đỡ đau. Tôi đứng 
đó và chờ đợi giây phút mình lên chức bố”.

Trái ngược với Erika bí mật và trầm lắng, 
Griezmann thì luôn luôn muốn thể hiện tình yêu 
của mình cho cả thế giới được biết.

Vào tháng 3/2017, anh dính án phạt 500 
euro sau khi ghi được bàn thắng và lột áo để lộ 
chiếc áo trong có dòng chữ đáng yêu: “Feliz 
Cumple Gordita” (Chúc mừng sinh nhật em yêu).

“Từ khi yêu cô ấy tôi chơi bóng tốt hơn hẳn. 
Tôi cũng thay đổi nhiều, trở thành một người đàn 
ông trưởng thành, một cầu thủ thành công hơn”, 
Griezmann chẳng ngại ngần dành lời có cánh cho 
bạn gái.

Đến tháng 6/2017, cặp đôi mới chính thức 
về chung một nhà. Hôn lễ được tổ chức ở lâu đài cổ 
Palacio de Galiana tại Toledo, Tây Ban Nha. Sau 6 
năm yêu đương mặn nồng mà không phô trương, 
cặp đôi chính thức là vợ chồng.

Sau khi kết hôn, đến năm 2019 cặp đôi đón 
chào sự ra đời của bé trai Amaro và tháng 4/2021 
thì bé gái Alba được sinh ra. Cả 3 con của 
Griezmann đều sinh vào ngày 8/4.

Khi chưa có con thì si mê vợ, có con rồi 
“Hoàng tử bé” lại là ông bố cuồng con. Anh thường 
xuyên đăng tải hình ảnh về con mình trên tài khoản 
Instagram cá nhân.

“Cuộc sống của tôi”, đôi khi bài đăng về 
con của anh chỉ vỏn vẹn chừng đó. Người đàn ông 
của gia đình trong làng bóng đá chắc chắn phải gọi 
tên Antoine Griezmann thật rồi! ■

Mất tích 6 năm, chồng quay 
về thì phát hiện vợ đang mang 
thai, biết danh tính cha đứa bé 
ông đau đớn đến tận cùng, câu 
nói sau cuối gây chấn động!

Người chồng cũng không thể trách 
móc vợ mình trong tình huống trên 
nhưng sự đau đớn của ông là điều 

khiến ai nấy xót xa!
Có những thời điểm trong hôn nhân, hai 

người chẳng còn điều gì chắc chắn về đối phương. 
Đến thứ cơ bản như sự sống chết cũng chẳng dám 
nói được điều gì. Một người đàn ông sau khi quay 
về nhà phát hiện vợ đã thuộc về người khác. Đó ắt 
hẳn phải là nỗi đau đớn tột cùng mà một người phải 
nhận.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc bị phá vỡ
Triệu Đan là một nam diễn viên nổi tiếng 

của Trung Quốc trong những năm giữa thập niên 
1930. Ông tham gia nhiều bộ phim từ năm 17 tuổi 
và nhanh chóng trở thành một nhân vật có tiếng 
tăm.

Khi Triệu Đan đã nổi tiếng thì Hiệp Lộ 
Thiến vẫn là một nữ sinh tại Thượng Hải. Bà kém 
Triệu Đan 2 tuổi và cũng rất đam mê nghệ thuật. Bà 
có tham gia vào nhiều nhóm kịch nghiệp dư, tham 
gia tập luyện, biểu diễn.

Sự xinh đẹp, đáng yêu và trẻ trung của Hiệp 
Lộ Thiến thu hút ánh mắt của nhiều người trên sàn 
tập. Trong một lần bà đang tập luyện thì Triệu Đan 
đến thăm. Ấn tượng vì cô nữ sinh xinh đẹp, ông bắt 
chuyện và cả hai làm quen với nhau. Có thể nói 
rằng, họ Triệu đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. 

Lộ Thiến cũng chẳng có gì để nói, bà yêu 
mến nghệ thuật, hâm mộ nghệ sĩ và có tình cảm đặc 
biệt với Triệu Đan. Hai con người xuất sắc ấy đã 
đến với nhau. Cũng nhờ Triệu Đan mà Hiệp Lộ 
Thiến nhanh chóng thành diễn viên chính và được 
diễn nhiều vở kịch lớn, nhiều bộ phim lớn. Bà có tố 
chất lại rất cần cù nên lúc nào cũng hoàn thành các 
vai diễn một cách xuất sắc.

Một gia đình đã từng hạnh phúc của Triệu 
Đan và Hiệp Lộ Thiến

Sau này, chính Triệu Đan cũng từng chia sẻ 
về cô người yêu của mình: “Tôi đã trở thành hoàng 
tử hạnh phúc vì tôi có người phụ nữ xinh đẹp nhất 
trên thế gian”.

Tình yêu của cả hai tiến triển nhanh chóng 
và vô cùng cuồng nhiệt. Năm 1936, họ tổ chức hôn 
lễ ở Hàng Châu. Lúc đó, Triệu Đan 21 còn Hiệp Lộ 
Thiến 19. 

Sau này, muốn hỗ trợ chồng nhiều hơn, 
chính Lộ Thiến quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn 
xuất, ở nhà lo toan cho chồng. Bà đã sinh ra hai 
người con, kết tinh cho tình yêu của họ.

Mỗi lần xuất hiện, đôi vợ chồng này khiến 
người ta phải ghen tị vì rất tình cảm với nhau.

Cuộc hôn nhân ấy êm ả trôi qua được 3 
năm, vào mùa Thu năm 1939, Triệu Đan quyết 
định đến Tân Cương cùng vài người bạn để bắt đầu 
công việc kinh doanh.

Tuy nhiên biến cố xảy đến, Triệu Đan cùng 
những người bạn của mình bị tống vào tù giam, bặt 
vô âm tín.

Sau khi biết tin, Lộ Thiến tất tả đến Tân 
Cương tìm chồng nhưng không thành công gặp 
được. Bà ở lại Tân Cương suốt 4 năm nhưng không 
có tin tức gì từ chồng nên đưa các con về Trùng 
Khánh định cư.

Một năm sau, tin tức về việc Triệu Đan đã 
bị giết đưa đến Trùng Khánh. Hiệp Lộ Thiến ban 
đầu không chịu tin nhưng dần dần chấp nhận thực 
tế. Bà định tự vẫn theo chồng nhưng bạn bè đã ngăn 
cản lại: “Dù Triệu Đan không còn nhưng cô phải 
nghĩ đến hai đứa con chứ”.

Nghĩ đến các con, Hiệp Lộ Thiến gạt nước 
mắt, quyết tâm nuôi nấng chúng lớn lên.

Sự trở về của chồng cũ
Một mình nuôi con nhỏ là một điều hết sức 

khó khăn, trong những tháng ngày đó, nhà văn Du 

Xuân - một người bạn thân của Triệu Đan đã ngày 
ngày giúp đỡ cho ba mẹ con Lộ Thiến.

Nhà văn này đã lo toan nhiều cho cuộc sống 
của gia đình nhỏ, cố gắng giúp sức mà chẳng nề hà 
việc gì cả. Bạn bè ra sức vun vào cho mối quan hệ 
của cả hai, cuối cùng Hiệp Lộ Thiến quyết định tái 
hôn.

Nhưng cuộc đời đầy rẫy những trò trêu 
ngươi, Tết Thanh Minh vào năm 1945, Triệu Đan 
bất ngờ trở về và quay đến nhà tìm lại vợ con.

Hóa ra, Triệu Đan chỉ bị bắt giam chứ 
không hề có chuyện xử tử. Việc thông tin ông qua 
đời chỉ do tin đồn thêu dệt lên mà thôi. Quay về 
Trùng Khánh, ông được nghe nói về việc vợ đã tái 
hôn thì đau khổ vô cùng.

Khi đến nhà, thấy Hiệp Lộ Thiến sau 6 năm 
không gặp bụng đã lùm lùm, mang thai con của 
chính bạn mình, Triệu Đan đau đớn khôn nguôi. 
Lúc đó, ông như mất đi lí trí, cố gắng thuyết phục 
vợ bỏ đứa trẻ đó để quay về với mình. Ông vẫn còn 
rất yêu bà và không xứng đáng để nhận kết cục như 
thế này.

Hiệp Lộ Thiến cũng đau đớn tận cùng, cuộc 
đời bà lâm vào hoàn cảnh quá mức éo le, thật khó 
xử lý. Đứng trước đề nghị của chồng cũ, bà rơi 
nước mắt nói rằng: 

“Em đã phá hủy một gia đình, em không 
thể phá hủy đi một gia đình khác nữa”.

Mặc dù không muốn nhưng Triệu Đan vẫn 
phải chấp nhận thực tế. Việc biến mất 6 năm đã 
khiến cho ông mất đi điều quý giá nhất của mình.

Triệu Đan quay lại giới nghệ thuật và bắt 
đầu làm đạo diễn phim, sự nghiệp của ông tiếp tục 
phát triển. Tuy nhiên, sự việc xảy đến với vợ cũ vẫn 
luôn là một nỗi đau khôn nguôi. Ông không trách 
Hiệp Lộ Thiến bởi thực tế cuộc sống đã khiến bà 
phải như vậy.

Nhắc đến câu chuyện đau buồn đó, lúc nào 
Triệu Đan cũng có câu nói cuối cùng để xoa dịu 
chính mình và cả người vợ cũ: “Một tin đồn đã 
khiến vợ tôi ra đi”.

Sau tất cả, ông chẳng trách ai hết, chỉ có lời 
trách cứ nhẹ nhàng với những điều không thật đã 
khiến cuộc đời ông rẽ hướng. Sau khi chia tay, vợ 
chồng Triệu Đan không còn gặp lại nhau nữa. Họ 
đều có những cuộc hôn nhân thứ 2 hết sức hạnh 
phúc, tốt đẹp. ■

Bán hành tinh "sinh ra từ 
hư không" xé toạc không gian 
gần Trái đất

Vật thể mang tên Tai Nạn nằm đâu 
đó giữa trạng thái hành tinh khổng 
lồ và ngôi sao thất bại được xác 

định có tuổi đời lên tới 13 tỉ năm, tức đã xuất hiện 
trong thiên hà của chúng ta từ thuở sơ khai.

"Tai Nạn" - "Accident" - là biệt danh kỳ lạ 
được NASA đặt tên cho sao lùn nâu WISE 1534 - 
1043, hiện đang cách Trái đất chỉ 50 năm ánh sáng 
và đang tiếp tục lao đi với tốc độ nửa triệu dặm mỗi 
giờ, theo tờ Daily Mail.

Sao lùn nâu vốn không phải là sao, và cũng 
chẳng phải là hành tinh, nói đúng hơn là "mắc kẹt" 
giữa trạng thái sao và hành tinh.

Nó giống như một hành tinh khí khổng lồ 
(dạng sao Mộc), nhưng to lớn hơn, giàu năng lượng 
hơn và có nhiều khả năng mà hành tinh không có. 
Nhưng nó lại hơi nhỏ so với tiêu chuẩn của một 
ngôi sao, kích thước không đủ để đốt cháy hydro - 
điều mà ngôi sao bắt buộc phải có.

Vì vậy, sao lùn nâu được coi như một dạng 
sao "thất bại", hoặc một "bán hành tinh" cao cấp 
hơn hành tinh. 

Vật thể này cũng không được sinh ra cùng 
kiểu như các hành tinh khác: không hề có sao mẹ, 
mà lang thang vô định trong vũ trụ. Các nhà thiên 
văn tin rằng nó hầu như được sinh ra từ "hư 
không": bồi tụ từ những đám mây phân tử một cách 
dang dở, không toàn vẹn.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa 
học từ Viện Công nghệ California và NASA (Mỹ) 
đã phân tích sao lùn nâu được phát hiện bởi một 
nhà thiên văn nghiệp dư, dựa trên dữ liệu trực tuyến 
của mạng lưới kính thiên văn hồng ngoại 
NEOWISE này và phát hiện ra rằng nó không 
giống bất kỳ sao lùn nâu nào được tìm thấy trước 
đây. 

Các nhà khoa học đã dùng thêm kính viễn 
vọng W.M.Keck ở Hawaii và 2 kính viễn vọng 
không gian Hubble và Spitzer để quan sát vật thể.

Nó đang "xé toạc" không gian trong thiên 
hà chứa Trái đất Milky Way với tốc độ khủng khiếp 
của mình và điều này cũng tiết lộ nó đã rất cổ xưa - 
tuổi đời lên tới 13 tỉ năm tuổi, tức đã hiện diện 
trong thiên hà của chúng ta từ những ngày đầu tiên.

Theo tiến sĩ Davi Kirpatrich, việc nghiên 
cứu vật thể này có thể giúp tiết lộ nhiều bí ẩn của 
Milky Way bởi nó hình thành khi thiên hà còn sơ 
sinh, đồng nghĩa với việc có cấu tạo hóa học khác 
biệt so với các vật thể khác.

Ảnh đồ họa mô tả sao lùn nâu "Tai Nạn”
Họ ước tính còn rất nhiều sao lùn nâu cổ đại 

khác ẩn nấp trong vùng tối của thiên hà.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa 

học Astrophysical Journal Letters. ■ 
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“Hoàng tử bé” nước Pháp 
và câu chuyện tình si với cô vợ 
hơn tuổi...

Đằng sau một người đàn ông thành 
đạt là một người phụ nữ cùng đẳng 
cấp, điều đó dường như không 

đúng với "Hoàng tử bé" nước Pháp - Antoine 
Griezmann.

Thành tích sân cỏ, danh tiếng, tiền bạc… 
quá thừa mứa khiến các cầu thủ luôn là niềm mơ 
ước của nhiều cô gái xinh đẹp. Đổi lại, những cầu 
thủ cũng rất biết cách chơi và có nhiều trong số đó 
là “tay săn gái” với danh sách các cô nàng qua tay 
dài dằng dặc.

Nhưng những người đó không bao gồm 
chân sút Antoine Griezmann - “Hoàng tử bé” của 
bóng đá Pháp. Hiện tại, chân sút 31 tuổi đang 
khoác áo Barcelona.

Mất gần 2 năm để theo đuổi cô nữ sinh 
hơn tuổi

Griezmann có tất cả mọi thứ mà một người 
đàn ông phấn đấu cả đời để có được. Anh sở hữu 
gương mặt baby, nhan sắc điển trai, sự nghiệp 
thành công và tên tuổi lừng danh toàn thế giới. 
Người đàn ông ấy còn có thêm nét chấm phá cho 
cuộc đời càng trở nên hoàn hảo hơn cùng một mối 
tình với cô bạn gái lâu năm.

Griezmann sinh năm 1991 nhưng vợ anh, 
Erika Choperena hơn anh 1 tuổi. Hồi nhỏ, nam cầu 
thủ người Pháp đã có niềm đam mê bóng đá. Tuy 
nhiên, vì thân hình nhỏ con nên anh bị hàng loạt 
CLB ở quê nhà từ chối. Sau đó, chân sút này đến 
Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Khi đó, anh có cơ hội khoác áo Real 
Sociedad. Trong những ngày tập luyện ở đây, 
Griezmann ngày ngày đi dùng cơm ở căng tin của 
một trường đại học bên cạnh. Và rồi, chàng cầu thủ 
trẻ phát hiện một nữ sinh tóc vàng, xinh đẹp ở gần 
đó rồi trúng luôn “tiếng sét ái tình”.

Khi đó, tiền đạo mang áo số 7 đội tuyển 
Pháp bắt đầu tìm hiểu và biết cô gái này tên Erika 
Choperena, hơn mình 1 tuổi và học ngành sư phạm. 
Bản thân Erika cũng đam mê thời trang và có một 
blog cá nhân viết về lĩnh vực này.

Sau khi điều tra xong danh tính đối 
phương, cầu thủ sinh năm 1991 bắt đầu hành trình 
cưa cẩm và theo đuổi. Những tưởng gương mặt 
baby và cái mác cầu thủ sẽ khiến hành trình của 
Griezmann dễ dàng hơn, nhưng không. Anh chẳng 
nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ Erika bởi gout 
của cô nàng không phải là mẫu người như thế.

Những tin nhắn đi mà không được hồi đáp. 
Các lời hẹn chẳng nhận được cái gật đầu. Thế 
nhưng biết làm sao được, vì quá si mê cô nàng mà 
Griezmann quyết định “trồng cây si”, ngày ngày 
tìm cách làm quen, tán tỉnh.

Nhờ cách thức “mặt dày” và quá kiên nhẫn 
ấy mà sau hơn 1 năm rưỡi, Erika chấp nhận làm 
người yêu của Griezmann. Họ bắt đầu tình yêu từ 
tháng 12/2011 khi chàng cầu thủ trẻ mới tròn 20 

tuổi.
“Suốt hơn 1 năm rưỡi tôi là người theo đuổi 

cô ấy ráo riết. Tôi là người nhắn tin và tìm mọi cách 
chinh phục Choperena”, “Hoàng tử bé” từng chia 
sẻ.

Ngay sau khi mối quan hệ ấy được công 
khai vào năm 2014, Erika được fan hâm mộ bóng 
đá toàn thế giới quan tâm nhiệt liệt. Với nhiều 
WAGs, đây có lẽ là một bước đổi đời và mang tên 
tuổi đến gần với người hâm mộ nhưng Erika thì 
không. Blog nhận được sự quan tâm lớn, cô quyết 
định xóa luôn vì không muốn bản thân bị chú ý quá 
nhiều.

Cặp đôi cứ bình dị ở bên nhau, tận hưởng 
tình yêu như thế. Bản thân Erika cũng chẳng phải 
sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng hay thân hình nổi bật, 
thế nhưng cô có sự chân thành và tử tế, là người mà 
Griezmann chọn để đồng hành suốt đời.

Họ đã chính thức về chung một nhà
Griezmann từ một cầu thủ vô danh cũng 

dần dần đạt được nhiều thành tích. Hiện tại, chân 
sút này là một trong những cầu thủ xuất sắc bậc 
nhất thế giới và hưởng mức lương cao, có được 
lượng fan đông đảo. Erika vẫn vậy, là một nhà tâm 
lý học trẻ em giản dị, có sự nghiệp bình thường, rời 
xa sự hào nhoáng của giới siêu sao bóng đá.

Năm 2016, trong trận chung kết Euro gặp 
ĐT Bồ Đào Nha, Erika xuất hiện lặng lẽ trên khán 
đài để ủng hộ bạn trai mình. Theo những phỏng 
đoán của báo chí Pháp, việc Erika thoải mái xuất 
hiện là bởi cô không bị ai nhận ra là bạn gái của 
Griezmann cả. Trận đó ĐT Pháp thua cuộc, cô 
xuống sân ôm bạn trai rồi trao cho anh một nụ hôn 
động viên.

Nỗi "bất lực" của người đàn ông khi vợ 
sinh con

Đến năm 2016, cặp đôi chào đón sự ra đời 
của cô con gái đầu tiên - Mia. Griezmann đã nói 
đến những giây phút chờ đợi để đón con gái chào 
đời. Cũng như nhiều ông bố khác, ngoài sự hào 
hứng và hạnh phúc, anh cũng có nhiều lo lắng:

“Tôi hoàn toàn bất lực chỉ biết chờ đợi mà 
chẳng thể làm được gì giúp cô ấy đỡ đau. Tôi đứng 
đó và chờ đợi giây phút mình lên chức bố”.

Trái ngược với Erika bí mật và trầm lắng, 
Griezmann thì luôn luôn muốn thể hiện tình yêu 
của mình cho cả thế giới được biết.

Vào tháng 3/2017, anh dính án phạt 500 
euro sau khi ghi được bàn thắng và lột áo để lộ 
chiếc áo trong có dòng chữ đáng yêu: “Feliz 
Cumple Gordita” (Chúc mừng sinh nhật em yêu).

“Từ khi yêu cô ấy tôi chơi bóng tốt hơn hẳn. 
Tôi cũng thay đổi nhiều, trở thành một người đàn 
ông trưởng thành, một cầu thủ thành công hơn”, 
Griezmann chẳng ngại ngần dành lời có cánh cho 
bạn gái.

Đến tháng 6/2017, cặp đôi mới chính thức 
về chung một nhà. Hôn lễ được tổ chức ở lâu đài cổ 
Palacio de Galiana tại Toledo, Tây Ban Nha. Sau 6 
năm yêu đương mặn nồng mà không phô trương, 
cặp đôi chính thức là vợ chồng.

Sau khi kết hôn, đến năm 2019 cặp đôi đón 
chào sự ra đời của bé trai Amaro và tháng 4/2021 
thì bé gái Alba được sinh ra. Cả 3 con của 
Griezmann đều sinh vào ngày 8/4.

Khi chưa có con thì si mê vợ, có con rồi 
“Hoàng tử bé” lại là ông bố cuồng con. Anh thường 
xuyên đăng tải hình ảnh về con mình trên tài khoản 
Instagram cá nhân.

“Cuộc sống của tôi”, đôi khi bài đăng về 
con của anh chỉ vỏn vẹn chừng đó. Người đàn ông 
của gia đình trong làng bóng đá chắc chắn phải gọi 
tên Antoine Griezmann thật rồi! ■

Mất tích 6 năm, chồng quay 
về thì phát hiện vợ đang mang 
thai, biết danh tính cha đứa bé 
ông đau đớn đến tận cùng, câu 
nói sau cuối gây chấn động!

Người chồng cũng không thể trách 
móc vợ mình trong tình huống trên 
nhưng sự đau đớn của ông là điều 

khiến ai nấy xót xa!
Có những thời điểm trong hôn nhân, hai 

người chẳng còn điều gì chắc chắn về đối phương. 
Đến thứ cơ bản như sự sống chết cũng chẳng dám 
nói được điều gì. Một người đàn ông sau khi quay 
về nhà phát hiện vợ đã thuộc về người khác. Đó ắt 
hẳn phải là nỗi đau đớn tột cùng mà một người phải 
nhận.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc bị phá vỡ
Triệu Đan là một nam diễn viên nổi tiếng 

của Trung Quốc trong những năm giữa thập niên 
1930. Ông tham gia nhiều bộ phim từ năm 17 tuổi 
và nhanh chóng trở thành một nhân vật có tiếng 
tăm.

Khi Triệu Đan đã nổi tiếng thì Hiệp Lộ 
Thiến vẫn là một nữ sinh tại Thượng Hải. Bà kém 
Triệu Đan 2 tuổi và cũng rất đam mê nghệ thuật. Bà 
có tham gia vào nhiều nhóm kịch nghiệp dư, tham 
gia tập luyện, biểu diễn.

Sự xinh đẹp, đáng yêu và trẻ trung của Hiệp 
Lộ Thiến thu hút ánh mắt của nhiều người trên sàn 
tập. Trong một lần bà đang tập luyện thì Triệu Đan 
đến thăm. Ấn tượng vì cô nữ sinh xinh đẹp, ông bắt 
chuyện và cả hai làm quen với nhau. Có thể nói 
rằng, họ Triệu đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. 

Lộ Thiến cũng chẳng có gì để nói, bà yêu 
mến nghệ thuật, hâm mộ nghệ sĩ và có tình cảm đặc 
biệt với Triệu Đan. Hai con người xuất sắc ấy đã 
đến với nhau. Cũng nhờ Triệu Đan mà Hiệp Lộ 
Thiến nhanh chóng thành diễn viên chính và được 
diễn nhiều vở kịch lớn, nhiều bộ phim lớn. Bà có tố 
chất lại rất cần cù nên lúc nào cũng hoàn thành các 
vai diễn một cách xuất sắc.

Một gia đình đã từng hạnh phúc của Triệu 
Đan và Hiệp Lộ Thiến

Sau này, chính Triệu Đan cũng từng chia sẻ 
về cô người yêu của mình: “Tôi đã trở thành hoàng 
tử hạnh phúc vì tôi có người phụ nữ xinh đẹp nhất 
trên thế gian”.

Tình yêu của cả hai tiến triển nhanh chóng 
và vô cùng cuồng nhiệt. Năm 1936, họ tổ chức hôn 
lễ ở Hàng Châu. Lúc đó, Triệu Đan 21 còn Hiệp Lộ 
Thiến 19. 

Sau này, muốn hỗ trợ chồng nhiều hơn, 
chính Lộ Thiến quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn 
xuất, ở nhà lo toan cho chồng. Bà đã sinh ra hai 
người con, kết tinh cho tình yêu của họ.

Mỗi lần xuất hiện, đôi vợ chồng này khiến 
người ta phải ghen tị vì rất tình cảm với nhau.

Cuộc hôn nhân ấy êm ả trôi qua được 3 
năm, vào mùa Thu năm 1939, Triệu Đan quyết 
định đến Tân Cương cùng vài người bạn để bắt đầu 
công việc kinh doanh.

Tuy nhiên biến cố xảy đến, Triệu Đan cùng 
những người bạn của mình bị tống vào tù giam, bặt 
vô âm tín.

Sau khi biết tin, Lộ Thiến tất tả đến Tân 
Cương tìm chồng nhưng không thành công gặp 
được. Bà ở lại Tân Cương suốt 4 năm nhưng không 
có tin tức gì từ chồng nên đưa các con về Trùng 
Khánh định cư.

Một năm sau, tin tức về việc Triệu Đan đã 
bị giết đưa đến Trùng Khánh. Hiệp Lộ Thiến ban 
đầu không chịu tin nhưng dần dần chấp nhận thực 
tế. Bà định tự vẫn theo chồng nhưng bạn bè đã ngăn 
cản lại: “Dù Triệu Đan không còn nhưng cô phải 
nghĩ đến hai đứa con chứ”.

Nghĩ đến các con, Hiệp Lộ Thiến gạt nước 
mắt, quyết tâm nuôi nấng chúng lớn lên.

Sự trở về của chồng cũ
Một mình nuôi con nhỏ là một điều hết sức 

khó khăn, trong những tháng ngày đó, nhà văn Du 

Xuân - một người bạn thân của Triệu Đan đã ngày 
ngày giúp đỡ cho ba mẹ con Lộ Thiến.

Nhà văn này đã lo toan nhiều cho cuộc sống 
của gia đình nhỏ, cố gắng giúp sức mà chẳng nề hà 
việc gì cả. Bạn bè ra sức vun vào cho mối quan hệ 
của cả hai, cuối cùng Hiệp Lộ Thiến quyết định tái 
hôn.

Nhưng cuộc đời đầy rẫy những trò trêu 
ngươi, Tết Thanh Minh vào năm 1945, Triệu Đan 
bất ngờ trở về và quay đến nhà tìm lại vợ con.

Hóa ra, Triệu Đan chỉ bị bắt giam chứ 
không hề có chuyện xử tử. Việc thông tin ông qua 
đời chỉ do tin đồn thêu dệt lên mà thôi. Quay về 
Trùng Khánh, ông được nghe nói về việc vợ đã tái 
hôn thì đau khổ vô cùng.

Khi đến nhà, thấy Hiệp Lộ Thiến sau 6 năm 
không gặp bụng đã lùm lùm, mang thai con của 
chính bạn mình, Triệu Đan đau đớn khôn nguôi. 
Lúc đó, ông như mất đi lí trí, cố gắng thuyết phục 
vợ bỏ đứa trẻ đó để quay về với mình. Ông vẫn còn 
rất yêu bà và không xứng đáng để nhận kết cục như 
thế này.

Hiệp Lộ Thiến cũng đau đớn tận cùng, cuộc 
đời bà lâm vào hoàn cảnh quá mức éo le, thật khó 
xử lý. Đứng trước đề nghị của chồng cũ, bà rơi 
nước mắt nói rằng: 

“Em đã phá hủy một gia đình, em không 
thể phá hủy đi một gia đình khác nữa”.

Mặc dù không muốn nhưng Triệu Đan vẫn 
phải chấp nhận thực tế. Việc biến mất 6 năm đã 
khiến cho ông mất đi điều quý giá nhất của mình.

Triệu Đan quay lại giới nghệ thuật và bắt 
đầu làm đạo diễn phim, sự nghiệp của ông tiếp tục 
phát triển. Tuy nhiên, sự việc xảy đến với vợ cũ vẫn 
luôn là một nỗi đau khôn nguôi. Ông không trách 
Hiệp Lộ Thiến bởi thực tế cuộc sống đã khiến bà 
phải như vậy.

Nhắc đến câu chuyện đau buồn đó, lúc nào 
Triệu Đan cũng có câu nói cuối cùng để xoa dịu 
chính mình và cả người vợ cũ: “Một tin đồn đã 
khiến vợ tôi ra đi”.

Sau tất cả, ông chẳng trách ai hết, chỉ có lời 
trách cứ nhẹ nhàng với những điều không thật đã 
khiến cuộc đời ông rẽ hướng. Sau khi chia tay, vợ 
chồng Triệu Đan không còn gặp lại nhau nữa. Họ 
đều có những cuộc hôn nhân thứ 2 hết sức hạnh 
phúc, tốt đẹp. ■

Bán hành tinh "sinh ra từ 
hư không" xé toạc không gian 
gần Trái đất

Vật thể mang tên Tai Nạn nằm đâu 
đó giữa trạng thái hành tinh khổng 
lồ và ngôi sao thất bại được xác 

định có tuổi đời lên tới 13 tỉ năm, tức đã xuất hiện 
trong thiên hà của chúng ta từ thuở sơ khai.

"Tai Nạn" - "Accident" - là biệt danh kỳ lạ 
được NASA đặt tên cho sao lùn nâu WISE 1534 - 
1043, hiện đang cách Trái đất chỉ 50 năm ánh sáng 
và đang tiếp tục lao đi với tốc độ nửa triệu dặm mỗi 
giờ, theo tờ Daily Mail.

Sao lùn nâu vốn không phải là sao, và cũng 
chẳng phải là hành tinh, nói đúng hơn là "mắc kẹt" 
giữa trạng thái sao và hành tinh.

Nó giống như một hành tinh khí khổng lồ 
(dạng sao Mộc), nhưng to lớn hơn, giàu năng lượng 
hơn và có nhiều khả năng mà hành tinh không có. 
Nhưng nó lại hơi nhỏ so với tiêu chuẩn của một 
ngôi sao, kích thước không đủ để đốt cháy hydro - 
điều mà ngôi sao bắt buộc phải có.

Vì vậy, sao lùn nâu được coi như một dạng 
sao "thất bại", hoặc một "bán hành tinh" cao cấp 
hơn hành tinh. 

Vật thể này cũng không được sinh ra cùng 
kiểu như các hành tinh khác: không hề có sao mẹ, 
mà lang thang vô định trong vũ trụ. Các nhà thiên 
văn tin rằng nó hầu như được sinh ra từ "hư 
không": bồi tụ từ những đám mây phân tử một cách 
dang dở, không toàn vẹn.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa 
học từ Viện Công nghệ California và NASA (Mỹ) 
đã phân tích sao lùn nâu được phát hiện bởi một 
nhà thiên văn nghiệp dư, dựa trên dữ liệu trực tuyến 
của mạng lưới kính thiên văn hồng ngoại 
NEOWISE này và phát hiện ra rằng nó không 
giống bất kỳ sao lùn nâu nào được tìm thấy trước 
đây. 

Các nhà khoa học đã dùng thêm kính viễn 
vọng W.M.Keck ở Hawaii và 2 kính viễn vọng 
không gian Hubble và Spitzer để quan sát vật thể.

Nó đang "xé toạc" không gian trong thiên 
hà chứa Trái đất Milky Way với tốc độ khủng khiếp 
của mình và điều này cũng tiết lộ nó đã rất cổ xưa - 
tuổi đời lên tới 13 tỉ năm tuổi, tức đã hiện diện 
trong thiên hà của chúng ta từ những ngày đầu tiên.

Theo tiến sĩ Davi Kirpatrich, việc nghiên 
cứu vật thể này có thể giúp tiết lộ nhiều bí ẩn của 
Milky Way bởi nó hình thành khi thiên hà còn sơ 
sinh, đồng nghĩa với việc có cấu tạo hóa học khác 
biệt so với các vật thể khác.

Ảnh đồ họa mô tả sao lùn nâu "Tai Nạn”
Họ ước tính còn rất nhiều sao lùn nâu cổ đại 

khác ẩn nấp trong vùng tối của thiên hà.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa 

học Astrophysical Journal Letters. ■ 
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Những món ăn ngon du 
khách không nên bỏ qua...

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng 
Đông Bắc nước ta, nơi có núi sông 
hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ, bao 

la với thác Bản Giốc đẹp nhất Việt Nam, động 
Ngườm Ngao - thế giới của nhũ đá thiên nhiên. 

Đến với Cao Bằng, ngoài việc đi thăm quan 
các địa điểm du lịch, thắng cảnh, bạn đừng quên 
thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, vô cùng đặc 
trưng của vùng đất này. 

Măng ngâm mác mật
Măng ngâm, một đặc sản của Cao Bằng, là 

hỗn hợp ngâm của măng, ớt, mác mật. Măng của 
người Cao Bằng dùng là cây măng mới mọc, phải 
lấy đúng dịp, vừa tới, như thế măng giòn, không 
xác. 

Măng đem về bỏ bẹ, rửa sạch đem thái chỉ 
hoặc cắt miếng, không luộc. Ớt dùng ngâm có thể 
là ớt chỉ thiên để nguyên quả, ớt quả to thái miếng, 
còn tươi, chín đỏ. 

Tuy người Cao Bằng quen gọi tên “măng 
ớt”, nhưng vai trò của mác mật trong món ẩm thực 
thú vị này lại rất quan trọng không thiếu được. 

Dùng ngâm măng ớt là mác mật quả, quả 
mác mật át mùi măng và ớt tạo một mùi thơm nhè 
nhẹ, ngọt ngào. Món măng ngâm mác mật dễ bảo 
quản, để được lâu, được người Cao Bằng dùng kèm 
với hầu hết các món ăn và được các du khách ưa 
chọn làm quà mang về.

Hạt dẻ Trùng Khánh
Khi nói về các sản vật quý của Cao Bằng ai 

cũng nhớ đến Hạt dẻ Trùng Khánh, đó là thứ quả ở 
Việt Nam duy nhất chỉ có ở Cao Bằng. Du khách 
nhớ đến hạt dẻ vì nó là loại quả có hương vị thơm 
ngon nhất. Loại hạt dẻ này rất to, một cân chỉ gần 
trăm hạt. Quả dẻ nhiều gai xù xì như quả chôm 
chôm. Mỗi quả chứa 3 - 4 hạt.

Khoảng cuối thu đầu đông, quả dẻ chín 
rụng đầy mặt đất. Vỏ hạt dẻ Trùng Khánh rất cứng 
nên muốn nó chín phải luộc kỹ. Có người còn cẩn 
thận khía sẵn vài đường trên vỏ hạt để khi chín dễ 
bóc hơn. 

Sau khi luộc chín, nếu đem hạt dẻ rang lại 
một lượt đến khi dậy mùi thơm thì thật hấp dẫn. 
Người Trùng Khánh thường hay ninh hạt dẻ với 
chân giò lợn, thịt gà làm để đãi khách. Món này có 
hương vị rất đặc biệt, thơm ngon, béo ngậy, khi 
được thưởng thức một lần sẽ không thể nào quên.

Bánh cuốn Cao Bằng
Bánh cuốn nóng đối với người Cao Bằng 

có thể được xem là một trong những món ăn thân 
thuộc nhất, gắn bó nhất.

Bánh cuốn nóng Cao Bằng có công thức 
chế biến bước đầu cũng không khác gì món này ở 
những nơi khác. Nhưng điều khác biệt của bánh 
cuốn nóng Cao Bằng là chiếc bánh tráng xong 
không phải ăn với nước mắm pha chua ngọt như ta 
thường thấy, mà sẽ được thả vào một bát nước hầm 
xương nóng sốt, ăn kèm với chả lụa, chả cây và một 

ít hành lá xắt nhuyễn, hành phi, tóp mỡ, tiêu bột rắc 
lên trên.

Để cho hương vị đậm đà và độc đáo hơn, 
bánh cuốn nóng Cao Bằng thường được ăn chung 
với quả mác mật muối chua. Cắn một miếng bánh 
cuốn tráng trứng thơm lừng, thêm vào miệng một 
miếng chả lụa béo ngậy, húp thêm ngụm nước 
dùng nóng hổi, rồi nhấp nhẹ một quả mác mật vàng 
um vị chua chua. Các hương vị ngọt, béo, thơm, 
cay, chua... hòa quyện với nhau, quả là một món ăn 
khó có thể quên.

Khẩu Sli Nà Giàng
Khẩu Sli là một loại bánh truyền thống của 

người dân tộc Tày, Nùng làm vào dịp lễ tết để mời 
khách hoặc làm quà biếu giống như món mứt của 
người Kinh, nổi tiếng ngon nhất là bánh ở xã Phù 
Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Bánh được chế biến theo công thức cổ 
truyền, từ các nguyên liệu sẵn có của địa phương 
như nếp cái, lạc (đậu phộng), đường mật... Nếp vo 
sạch đem đồ thành xôi, khi xôi chín dỡ ra mẹt lăn 
bột sắn hoặc đánh cho tơi rồi đem phơi. 

Khi hạt xôi se lại gần khô cho vào cối giã kỹ 
đến khi hạt xôi dẹt như hạt cốm lại phơi rồi giã lại 
lần nữa sau đó mang phơi thật khô rồi đem vào 
chảo rang cho nở phồng hạt xôi đến khi thấy mùi 
thơm là được. 

Bắc chảo lên nấu đường (tốt nhất là mật 
mía) khi nào thấy có độ kết dính thì đổ xôi vào đảo 
thật đều sau đó đổ ra mâm cán đều và cắt miếng.

Bánh khẩu sli ăn thơm, ngọt giòn, uống với 
nước trà nóng rất thú vị.

Phở chua
Phở chua là món ăn được chế biến khá cầu 

kỳ, phản ánh nghệ thuật ẩm thực của người dân 
Cao Bằng. 

Một nhúm phở đã được làm se lại vừa dẻo, 
vừa dai dàn đều trong bát, bên trên là những lát gan, 
lạp sườn được rán cháy cạnh thêm vài lát thịt ba 
chỉ, dạ dày lợn đã được rán vàng cùng những 
miếng thịt vịt quay, điểm thêm mấy ngọn rau thơm, 
chút lạc rang đập dập, miến, khoai tầu thái chỉ chao 
giòn. 

Sau đó, bát phở chua được rưới lên trên một 
chút nước sốt chế từ nước lấy từ trong bụng con vịt 
quay pha với một chút giấm, tỏi, đường và bột 
báng. Khi ăn, trộn đều bát phở, thêm chút mác mật 
ngâm măng ớt. Phở ăn có vị ngậy của mỡ vịt, vị 
chua cay man mác của măng ớt, bùi của lạc và 
khoai tầu, thơm của mác mật. 

Lợn sữa quay Cao Bằng
Người dân Cao Bằng thường chọn loại lợn 

giống địa phương nặng 4 - 6 kg để quay. Sau khi sơ 
chế xong, dùng giấy bản thấm khô mình con lợn 
bởi nếu rửa bằng nước thịt sẽ nhão, không săn và 
mất hết vị ngon. 

Sau đó, nhồi lá mác mật cùng các gia vị 
khác vào bụng con lợn rồi khâu lại, dùng cây tre 
xuyên từ mõm tới đuôi rồi quay trên bếp than hồng, 
vừa quay vừa dùng mật ong và các loại gia vị phết 
lên mình con lợn để cho giòn bì và khỏi nứt. 

Muốn xem thịt đã chín chưa, dùng que sắt 
nhỏ châm vào thịt, thấy rỉ ra nước màu sẫm là được. 
Mùi thơm toả ra nghi ngút, thịt quay ngon là thịt 
vừa chín tới, bì vàng rộm, giòn tan. Thịt lợn quay 
được dùng với nước chấm được pha chế riêng.■ 

Nhớ món ngon ở Thành 
Nam

Mỗi khi về đến Nam Định, lòng tôi 
xao xuyến, không chỉ vì cảnh 
đẹp hồ Vị Xuyên, nhà thờ Khoái 

Đồng… mà quê hương bao giờ cũng gắn với món 
ngon. Dù người khác xứ, chỉ cần thưởng thức 1 lần, 
cũng sẽ lưu luyến Thành Nam.

Người Nam Định luôn tự hào mình có 
nhiều món ngon. Mới đây, cư dân mạng đã bình 
chọn "10 món ngon Nam Định". Bao gồm xôi xíu, 
bánh khúc, nem nắm, phở Đáng... Tôi muốn bổ 
sung thêm những món ít người nhắc tới.

Phở ngàu bạc nạm
Giữa những năm 50 thế kỷ trước, lúc đó tôi 

sinh sống ở Hải Phòng, thi thoảng mới về Nam 
Định chơi, thường được người nhà dẫn đến một 
tiệm phở do Hoa Kiều kinh doanh ở phồ Hàng Sắt 
dưới, gần ngã tư phố Bắc Ninh và giới thiệu đầy vẻ 
tự hào: Đây là phở ngàu bạc nạm!

Ngầu bạc nạm là tiếng Quảng Đông, nghĩa 
là phần thịt bụng bùng nhùng của bò, nạc gân xen 
kẽ. Tiệm phở có tiếng là nhờ truyền tai nhau, không 
treo bản hiệu, cũng chỉ 1 lựa chọn duy nhất là phở 
ngàu bạc nạm. 

Miếng ngàu bạc nạm thái dày chừng 2 đốt 
ngón tay, hầm cho vừa đủ mềm nhưng không bị 
nhũn. Nồi nước dùng 2 ngăn: ngăn ngoài đựng 
nước thông thường để chan bánh, ngăn trong đựng 
ngàu bạc nạm tần cách thủy coi như "nước cốt". 

Bí quyết ở chỗ ngàu bạc nạm rất thơm, màu 
tươi đỏ, không ai học lỏm được.

Năm 1965, khi tôi chuyển về sinh sống ở 
Nam Định, tiệm phở đã bặt vô âm tín. Đến khi bom 
đạn khắp nơi, mọi người lo sơ tán, chẳng ai còn bận 
tâm đi tìm thức ăn ngon.

Sau khi vào miền Nam, tôi cố gắng phục 
chế lại món ngầu bạc nạm bằng cách thêm hoa hồi 
và tương hột, mùi vị 10 phần cũng được 8, ngoài 
hàng không có bán, được đám trẻ gọi nôm na là 
"phở mặn"( kỳ thực không mặn). 

Còn thiếu chút vị nữa, có người ăn xong rồi 
góp ý, phải ướp thêm diêm tiêu, nhưng diêm tiêu 
độc hại, tôi không dám sử dụng.

Ngày nay, giới trẻ không còn ai biết món 
này, cũng chẳng ai nhớ đoạn sử rêu phong của 
Thành Nam đã trải qua mấy cõi bể dâu. 

Lúc rảnh rỗi gặp lại bậc kỳ lão, cùng nhau 
ôn lại "chuyện xưa tích cũ", để lại nỗi niềm cho 
những người ưa hoài cổ như tôi, nhớ đến một món 
ăn xưa, cũng là hoài niệm một cộng đồng dân cư đã 
đóng góp âm thầm cho nền văn hóa Thành Nam.

Nhớ bà cụ già bán bánh cuốn thúng làng 
Kênh

Làng kênh là 1 làng nhỏ ở xã Lột Vượng, 
ngoại thành Nam Định. Nghệ nhân làng Kênh có bí 
quyết riêng và chỉ truyền nghề cho con dâu chứ 
không truyền cho con gái. 

So với bánh cuốn Thanh Trì Hà Nội, bánh 
làng Kênh ăn đứt về độ mỏng, mịn, độ thơm của 
bánh và độ đậm đà của nước chấm.

Ở TP.HCM cũng dễ dàng mua được bánh 
cuốn làng Kênh với giá 50.000 đ/kg với điều kiện 
phải mua ít nhất 5 kg và chịu phụ thu 50.000đ tiền 
xe. Thú thật, mua bánh cuốn ký về ăn, tôi chẳng 
thấy ngon chút nào. 

Muốn ăn ngon miệng phải có khung cảnh 
thích hợp, mà ăn bánh cuốn làng Kênh phải có bà 
cụ già chít khăn đội thúng.

Hình ảnh bà lão bán bánh cuốn thúng kể 
trên bây giờ thật khó kiếm, tôi chỉ thấy ở phố Bắc 
Ninh TP Nam Định còn sót lại 1 quán. Điều thú vị 
là ngay cạnh hàng bánh cuốn gánh lại có hàng bánh 
cuốn hấp.

Bánh cuốn hấp làm từ bánh cuốn làng 
Kênh, gói nhân thịt, cho vào xửng hấp nóng, hành 
phi, thịt chà bông rắc ngoài, ăn cùng rau ngò, chả, 
nước mắm pha loãng vắt chanh riêng. 

Ở TP HCM cũng như Hà Nội, chỉ có bánh 
cuốn nóng nhân thịt, bánh cuốn hấp là đặc sản Nam 
Định. Thú vị nhất vào dịp nổi gió heo may, thực 
khách vừa thổi vừa ăn. 

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, ông già vợ 
tôi từng bán bánh cuốn hấp coi như nghề tay trái, 
khiến tôi càng có cảm tình với món ăn độc đáo này.

Săn lùng dấu chân “lục tàu xá”
Phố Bắc Ninh là phố nhỏ, nhưng lại tập 

trung nhiều quán ăn vặt nổi tiếng; ngoài bánh cuốn 
thúng và bánh cuốn hấp, còn phải kể đến gỏi bò 
khô, "lục tàu xá" (chè đậu xanh),"chí mà phù" (chè 
mè đen) đều được bán trên xe đẩy. 

Món gỏi bò khô Nam Định kể ra không có 
gì đặc sắc, nổi tiếng vì là nơi bán duy nhất, bây giờ 
đã dẹp tiệm.

Lục tàu xá và chí mà phù tuy là món ăn của 
người Hoa, nhưng đều do người Việt kinh doanh. 
Năm 2011, khi tôi về Nam Định, xe đẩy lục tàu xá 
đã dọn đến đường Trần Hưng Đạo, trước cửa chợ 
Rồng, trung tâm TP Nam Định. 

Lần này tìm đến, chẳng thấy tăm hơi đâu, 
lân la hỏi người dân gần đó, thì được trả lời là lục 
tàu xá chỉ bán mùa đông chứ không bán mùa hè (?). 

Tôi không tin, lần theo chỉ dẫn mơ hồ đi 
kiếm bằng được. Cuốc bộ chừng 2 km đến phố 
Hàng Cấp mới tìm được quán chè, nhưng chỉ là 
quán chè đẳng cấp chợ búa dành cho người không 
kén ăn, không phải truyền nhân của quán chè phố 
Bắc Ninh.

Trước đây khi tôi còn ở Nam Định, từng la 
cà hỏi thăm ông chủ quán chột 1 mắt về "bí kíp" 
nấu chè, được ông truyền dạy như sau: phải nấu 
bằng 100% đậu chưa đãi vỏ, nồi nấu phải gắn cái 
phểu nhỏ ở đầu, đun liu riu trong vòng 3 giờ, vỏ đậu 
sẽ bị hơi nước đẩy ra 1 cách tự nhiên; chè tự nhiên 
có độ sánh, không cần quậy bột vô; phải thêm chút 
trần bì (vỏ quýt khô) cho dậy mùi. 

Bây giờ chắc chẳng còn nơi nào đủ kiên 
nhẫn làm phương pháp cổ truyền, món ăn truyền 
thống coi như bị thất truyền... ■ 

Top 4 đặc sản nổi tiếng 
khiến du khách "phát thèm" khi 
du lịch Cà Mau

Mũi Cà Mau không chỉ là vùng đất 
cuối cùng trên bản đồ Việt Nam, 
mà còn là xứ sở của rất nhiều 

món ngon làm say lòng thực khách bốn phương. 
Khi du lịch đến Cà Mau, ngoài việc thưởng 

ngoạn những cảnh đẹp nơi đây, chắc hẳn du khách 
sẽ phải dành nhiều thời gian mới có thể khám phá 
được hết ẩm thực Cà Mau.

Lẩu mắm U Minh: 
Lẩu mắm là một trong những món ăn dân 

dã không thể thiếu của người dân Nam Bộ. Nguyên 
liệu chính để làm nên nồi lẩu mắm ngon đó là các 
loại mắm và nhiều loại cá, rau đồng chỉ có ở vùng 
đất U Minh. Nguyên liệu chính của món lẩu mắm 
U Minh là mắm sặc kết hợp với nhiều loại thịt hay 
cá tùy thích. 

Lẩu mắm vùng U Minh Cà Mau được ăn 
chung với các loại rau có ở miền Tây như bông 
súng, đọt nhãn lồng, ngò gai, ngò om, cải xanh, rau 
muống, rau ngổ, đậu rồng, kèo nèo, rau đắng, càng 
cua, bông so đũa, cà phổi, bắp chuối, ớt hiểm, tỏi. 
Riêng đọt choại là một loại rau rừng chỉ có nhiều 
nhất ở rừng tràm U Minh.

Để cho nồi lẩu mắm được ngon, người ăn 
có thể cho thêm đậu bắp, nấm rơm khi lẩu vừa sôi, 
với các loài cá đồng tươi như cá rô, các sặc rằn, cá 
dầy, cá lóc hoặc lươn. Dần dần lẩu mắm U Minh đã 
trở thành món ăn ngon nức tiếng của vùng đất Cà 
Mau.

Vọp nướng chấm muối tiêu: 
Mặc dù Cà Mau bây giờ rất hiếm vọp, vì nó 

trở thành món ăn quý hiếm và luôn mang hương vị 
rất đặc biệt khiến những thực khách nhớ mãi. Để 
chế biến được ngon thì phải lựa loại vọp ta, rửa 
sạch, để ráo nước.

Ướp gia vị gồm muối tiêu chanh thêm bột 
ngọt, các loại rau cải. Lò than cháy đều và bắt đầu 
nướng vọp, có thể nướng nhiều con cùng một lúc. 
Lúc vọp há miệng là vừa chín tới, ăn rất ngọt, nếu 
để lâu sẽ chín quá, khô nước, thịt dai, vị rất nhạt.

Ba khía Rạch Gốc: 
Ngoài các cảnh quan thiên nhiên mang vẻ 

đẹp hoang sơ thì chắc chắn những ai đến Rạch Gốc 
cũng sẽ rất thích thú với món ba khía mà từ lâu đã 
trở thành đặc sản của địa phương này. 

Ba khía Rạch Gốc đã có thương hiệu từ xưa 
đến nay vì chỉ có địa phương này con ba khía mới 
thật sự ngon, hấp dẫn. Khoảng tháng 7, tháng 8 Âm 
lịch hằng năm là vào mùa ba khía. Loại ba khía này 
ăn quả mắm đen rụng xuống nên có gạch son, thịt 
thơm và chắc hơn giống ba khía ở các vùng khác.

Ba khía được chế biến bằng cách luộc sả ăn 
cùng với nước chấm. Nước chấm được chế biến rất 
đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt gồm sả 
băm nhuyễn, trộn chung với cơm mẻ, cho chút ớt 
vào tạo vị cay rồi bỏ thêm chút gia vị cho vừa 
miệng. 

Với cách ăn này, thịt của ba khía rất ngọt, 
thơm do hòa với vị cay của ớt, sả và chút chua, 
nồng của cơm mẻ. Ba khía luộc ăn cùng với nước 
chấm sẽ là một món ăn không thể quên đối với du 
khách bốn phương.

Gỏi nhộng ong:
 Về Cà Mau mà ở khu vực rừng U Minh thì 

chắc chắn du khách sẽ nghe đến món gỏi nhộng 
ong được xếp vào hạng "đệ nhất" món ăn đặc trưng 
tại đây. Nhộng ong U Minh có rất nhiều, vị bùi và 
béo ngậy.

Người dân sau khi gác kèo lấy mật thường 
mang theo một hai phần sáp đầy nhộng ong về. Lấy 
tổ nhộng ong nhúng vào nước sôi, lọc lấy nhộng 
ong sạch, là có thể chế biến hàng chục món ăn ngon 
như cháo nhộng ong, nhộng ong xào, nhộng ong 
trộn gỏi… 

Trong đó, món nhộng ong trộn gỏi được 
nhiều người ưa thích vì có thể giữ được trọn vẹn vị 
ngon bùi của nhộng ong và kết hợp được với nhiều 
vị thơm của các loại rau. ■ 
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Những món ăn ngon du 
khách không nên bỏ qua...

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng 
Đông Bắc nước ta, nơi có núi sông 
hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ, bao 

la với thác Bản Giốc đẹp nhất Việt Nam, động 
Ngườm Ngao - thế giới của nhũ đá thiên nhiên. 

Đến với Cao Bằng, ngoài việc đi thăm quan 
các địa điểm du lịch, thắng cảnh, bạn đừng quên 
thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, vô cùng đặc 
trưng của vùng đất này. 

Măng ngâm mác mật
Măng ngâm, một đặc sản của Cao Bằng, là 

hỗn hợp ngâm của măng, ớt, mác mật. Măng của 
người Cao Bằng dùng là cây măng mới mọc, phải 
lấy đúng dịp, vừa tới, như thế măng giòn, không 
xác. 

Măng đem về bỏ bẹ, rửa sạch đem thái chỉ 
hoặc cắt miếng, không luộc. Ớt dùng ngâm có thể 
là ớt chỉ thiên để nguyên quả, ớt quả to thái miếng, 
còn tươi, chín đỏ. 

Tuy người Cao Bằng quen gọi tên “măng 
ớt”, nhưng vai trò của mác mật trong món ẩm thực 
thú vị này lại rất quan trọng không thiếu được. 

Dùng ngâm măng ớt là mác mật quả, quả 
mác mật át mùi măng và ớt tạo một mùi thơm nhè 
nhẹ, ngọt ngào. Món măng ngâm mác mật dễ bảo 
quản, để được lâu, được người Cao Bằng dùng kèm 
với hầu hết các món ăn và được các du khách ưa 
chọn làm quà mang về.

Hạt dẻ Trùng Khánh
Khi nói về các sản vật quý của Cao Bằng ai 

cũng nhớ đến Hạt dẻ Trùng Khánh, đó là thứ quả ở 
Việt Nam duy nhất chỉ có ở Cao Bằng. Du khách 
nhớ đến hạt dẻ vì nó là loại quả có hương vị thơm 
ngon nhất. Loại hạt dẻ này rất to, một cân chỉ gần 
trăm hạt. Quả dẻ nhiều gai xù xì như quả chôm 
chôm. Mỗi quả chứa 3 - 4 hạt.

Khoảng cuối thu đầu đông, quả dẻ chín 
rụng đầy mặt đất. Vỏ hạt dẻ Trùng Khánh rất cứng 
nên muốn nó chín phải luộc kỹ. Có người còn cẩn 
thận khía sẵn vài đường trên vỏ hạt để khi chín dễ 
bóc hơn. 

Sau khi luộc chín, nếu đem hạt dẻ rang lại 
một lượt đến khi dậy mùi thơm thì thật hấp dẫn. 
Người Trùng Khánh thường hay ninh hạt dẻ với 
chân giò lợn, thịt gà làm để đãi khách. Món này có 
hương vị rất đặc biệt, thơm ngon, béo ngậy, khi 
được thưởng thức một lần sẽ không thể nào quên.

Bánh cuốn Cao Bằng
Bánh cuốn nóng đối với người Cao Bằng 

có thể được xem là một trong những món ăn thân 
thuộc nhất, gắn bó nhất.

Bánh cuốn nóng Cao Bằng có công thức 
chế biến bước đầu cũng không khác gì món này ở 
những nơi khác. Nhưng điều khác biệt của bánh 
cuốn nóng Cao Bằng là chiếc bánh tráng xong 
không phải ăn với nước mắm pha chua ngọt như ta 
thường thấy, mà sẽ được thả vào một bát nước hầm 
xương nóng sốt, ăn kèm với chả lụa, chả cây và một 

ít hành lá xắt nhuyễn, hành phi, tóp mỡ, tiêu bột rắc 
lên trên.

Để cho hương vị đậm đà và độc đáo hơn, 
bánh cuốn nóng Cao Bằng thường được ăn chung 
với quả mác mật muối chua. Cắn một miếng bánh 
cuốn tráng trứng thơm lừng, thêm vào miệng một 
miếng chả lụa béo ngậy, húp thêm ngụm nước 
dùng nóng hổi, rồi nhấp nhẹ một quả mác mật vàng 
um vị chua chua. Các hương vị ngọt, béo, thơm, 
cay, chua... hòa quyện với nhau, quả là một món ăn 
khó có thể quên.

Khẩu Sli Nà Giàng
Khẩu Sli là một loại bánh truyền thống của 

người dân tộc Tày, Nùng làm vào dịp lễ tết để mời 
khách hoặc làm quà biếu giống như món mứt của 
người Kinh, nổi tiếng ngon nhất là bánh ở xã Phù 
Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Bánh được chế biến theo công thức cổ 
truyền, từ các nguyên liệu sẵn có của địa phương 
như nếp cái, lạc (đậu phộng), đường mật... Nếp vo 
sạch đem đồ thành xôi, khi xôi chín dỡ ra mẹt lăn 
bột sắn hoặc đánh cho tơi rồi đem phơi. 

Khi hạt xôi se lại gần khô cho vào cối giã kỹ 
đến khi hạt xôi dẹt như hạt cốm lại phơi rồi giã lại 
lần nữa sau đó mang phơi thật khô rồi đem vào 
chảo rang cho nở phồng hạt xôi đến khi thấy mùi 
thơm là được. 

Bắc chảo lên nấu đường (tốt nhất là mật 
mía) khi nào thấy có độ kết dính thì đổ xôi vào đảo 
thật đều sau đó đổ ra mâm cán đều và cắt miếng.

Bánh khẩu sli ăn thơm, ngọt giòn, uống với 
nước trà nóng rất thú vị.

Phở chua
Phở chua là món ăn được chế biến khá cầu 

kỳ, phản ánh nghệ thuật ẩm thực của người dân 
Cao Bằng. 

Một nhúm phở đã được làm se lại vừa dẻo, 
vừa dai dàn đều trong bát, bên trên là những lát gan, 
lạp sườn được rán cháy cạnh thêm vài lát thịt ba 
chỉ, dạ dày lợn đã được rán vàng cùng những 
miếng thịt vịt quay, điểm thêm mấy ngọn rau thơm, 
chút lạc rang đập dập, miến, khoai tầu thái chỉ chao 
giòn. 

Sau đó, bát phở chua được rưới lên trên một 
chút nước sốt chế từ nước lấy từ trong bụng con vịt 
quay pha với một chút giấm, tỏi, đường và bột 
báng. Khi ăn, trộn đều bát phở, thêm chút mác mật 
ngâm măng ớt. Phở ăn có vị ngậy của mỡ vịt, vị 
chua cay man mác của măng ớt, bùi của lạc và 
khoai tầu, thơm của mác mật. 

Lợn sữa quay Cao Bằng
Người dân Cao Bằng thường chọn loại lợn 

giống địa phương nặng 4 - 6 kg để quay. Sau khi sơ 
chế xong, dùng giấy bản thấm khô mình con lợn 
bởi nếu rửa bằng nước thịt sẽ nhão, không săn và 
mất hết vị ngon. 

Sau đó, nhồi lá mác mật cùng các gia vị 
khác vào bụng con lợn rồi khâu lại, dùng cây tre 
xuyên từ mõm tới đuôi rồi quay trên bếp than hồng, 
vừa quay vừa dùng mật ong và các loại gia vị phết 
lên mình con lợn để cho giòn bì và khỏi nứt. 

Muốn xem thịt đã chín chưa, dùng que sắt 
nhỏ châm vào thịt, thấy rỉ ra nước màu sẫm là được. 
Mùi thơm toả ra nghi ngút, thịt quay ngon là thịt 
vừa chín tới, bì vàng rộm, giòn tan. Thịt lợn quay 
được dùng với nước chấm được pha chế riêng.■ 

Nhớ món ngon ở Thành 
Nam

Mỗi khi về đến Nam Định, lòng tôi 
xao xuyến, không chỉ vì cảnh 
đẹp hồ Vị Xuyên, nhà thờ Khoái 

Đồng… mà quê hương bao giờ cũng gắn với món 
ngon. Dù người khác xứ, chỉ cần thưởng thức 1 lần, 
cũng sẽ lưu luyến Thành Nam.

Người Nam Định luôn tự hào mình có 
nhiều món ngon. Mới đây, cư dân mạng đã bình 
chọn "10 món ngon Nam Định". Bao gồm xôi xíu, 
bánh khúc, nem nắm, phở Đáng... Tôi muốn bổ 
sung thêm những món ít người nhắc tới.

Phở ngàu bạc nạm
Giữa những năm 50 thế kỷ trước, lúc đó tôi 

sinh sống ở Hải Phòng, thi thoảng mới về Nam 
Định chơi, thường được người nhà dẫn đến một 
tiệm phở do Hoa Kiều kinh doanh ở phồ Hàng Sắt 
dưới, gần ngã tư phố Bắc Ninh và giới thiệu đầy vẻ 
tự hào: Đây là phở ngàu bạc nạm!

Ngầu bạc nạm là tiếng Quảng Đông, nghĩa 
là phần thịt bụng bùng nhùng của bò, nạc gân xen 
kẽ. Tiệm phở có tiếng là nhờ truyền tai nhau, không 
treo bản hiệu, cũng chỉ 1 lựa chọn duy nhất là phở 
ngàu bạc nạm. 

Miếng ngàu bạc nạm thái dày chừng 2 đốt 
ngón tay, hầm cho vừa đủ mềm nhưng không bị 
nhũn. Nồi nước dùng 2 ngăn: ngăn ngoài đựng 
nước thông thường để chan bánh, ngăn trong đựng 
ngàu bạc nạm tần cách thủy coi như "nước cốt". 

Bí quyết ở chỗ ngàu bạc nạm rất thơm, màu 
tươi đỏ, không ai học lỏm được.

Năm 1965, khi tôi chuyển về sinh sống ở 
Nam Định, tiệm phở đã bặt vô âm tín. Đến khi bom 
đạn khắp nơi, mọi người lo sơ tán, chẳng ai còn bận 
tâm đi tìm thức ăn ngon.

Sau khi vào miền Nam, tôi cố gắng phục 
chế lại món ngầu bạc nạm bằng cách thêm hoa hồi 
và tương hột, mùi vị 10 phần cũng được 8, ngoài 
hàng không có bán, được đám trẻ gọi nôm na là 
"phở mặn"( kỳ thực không mặn). 

Còn thiếu chút vị nữa, có người ăn xong rồi 
góp ý, phải ướp thêm diêm tiêu, nhưng diêm tiêu 
độc hại, tôi không dám sử dụng.

Ngày nay, giới trẻ không còn ai biết món 
này, cũng chẳng ai nhớ đoạn sử rêu phong của 
Thành Nam đã trải qua mấy cõi bể dâu. 

Lúc rảnh rỗi gặp lại bậc kỳ lão, cùng nhau 
ôn lại "chuyện xưa tích cũ", để lại nỗi niềm cho 
những người ưa hoài cổ như tôi, nhớ đến một món 
ăn xưa, cũng là hoài niệm một cộng đồng dân cư đã 
đóng góp âm thầm cho nền văn hóa Thành Nam.

Nhớ bà cụ già bán bánh cuốn thúng làng 
Kênh

Làng kênh là 1 làng nhỏ ở xã Lột Vượng, 
ngoại thành Nam Định. Nghệ nhân làng Kênh có bí 
quyết riêng và chỉ truyền nghề cho con dâu chứ 
không truyền cho con gái. 

So với bánh cuốn Thanh Trì Hà Nội, bánh 
làng Kênh ăn đứt về độ mỏng, mịn, độ thơm của 
bánh và độ đậm đà của nước chấm.

Ở TP.HCM cũng dễ dàng mua được bánh 
cuốn làng Kênh với giá 50.000 đ/kg với điều kiện 
phải mua ít nhất 5 kg và chịu phụ thu 50.000đ tiền 
xe. Thú thật, mua bánh cuốn ký về ăn, tôi chẳng 
thấy ngon chút nào. 

Muốn ăn ngon miệng phải có khung cảnh 
thích hợp, mà ăn bánh cuốn làng Kênh phải có bà 
cụ già chít khăn đội thúng.

Hình ảnh bà lão bán bánh cuốn thúng kể 
trên bây giờ thật khó kiếm, tôi chỉ thấy ở phố Bắc 
Ninh TP Nam Định còn sót lại 1 quán. Điều thú vị 
là ngay cạnh hàng bánh cuốn gánh lại có hàng bánh 
cuốn hấp.

Bánh cuốn hấp làm từ bánh cuốn làng 
Kênh, gói nhân thịt, cho vào xửng hấp nóng, hành 
phi, thịt chà bông rắc ngoài, ăn cùng rau ngò, chả, 
nước mắm pha loãng vắt chanh riêng. 

Ở TP HCM cũng như Hà Nội, chỉ có bánh 
cuốn nóng nhân thịt, bánh cuốn hấp là đặc sản Nam 
Định. Thú vị nhất vào dịp nổi gió heo may, thực 
khách vừa thổi vừa ăn. 

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, ông già vợ 
tôi từng bán bánh cuốn hấp coi như nghề tay trái, 
khiến tôi càng có cảm tình với món ăn độc đáo này.

Săn lùng dấu chân “lục tàu xá”
Phố Bắc Ninh là phố nhỏ, nhưng lại tập 

trung nhiều quán ăn vặt nổi tiếng; ngoài bánh cuốn 
thúng và bánh cuốn hấp, còn phải kể đến gỏi bò 
khô, "lục tàu xá" (chè đậu xanh),"chí mà phù" (chè 
mè đen) đều được bán trên xe đẩy. 

Món gỏi bò khô Nam Định kể ra không có 
gì đặc sắc, nổi tiếng vì là nơi bán duy nhất, bây giờ 
đã dẹp tiệm.

Lục tàu xá và chí mà phù tuy là món ăn của 
người Hoa, nhưng đều do người Việt kinh doanh. 
Năm 2011, khi tôi về Nam Định, xe đẩy lục tàu xá 
đã dọn đến đường Trần Hưng Đạo, trước cửa chợ 
Rồng, trung tâm TP Nam Định. 

Lần này tìm đến, chẳng thấy tăm hơi đâu, 
lân la hỏi người dân gần đó, thì được trả lời là lục 
tàu xá chỉ bán mùa đông chứ không bán mùa hè (?). 

Tôi không tin, lần theo chỉ dẫn mơ hồ đi 
kiếm bằng được. Cuốc bộ chừng 2 km đến phố 
Hàng Cấp mới tìm được quán chè, nhưng chỉ là 
quán chè đẳng cấp chợ búa dành cho người không 
kén ăn, không phải truyền nhân của quán chè phố 
Bắc Ninh.

Trước đây khi tôi còn ở Nam Định, từng la 
cà hỏi thăm ông chủ quán chột 1 mắt về "bí kíp" 
nấu chè, được ông truyền dạy như sau: phải nấu 
bằng 100% đậu chưa đãi vỏ, nồi nấu phải gắn cái 
phểu nhỏ ở đầu, đun liu riu trong vòng 3 giờ, vỏ đậu 
sẽ bị hơi nước đẩy ra 1 cách tự nhiên; chè tự nhiên 
có độ sánh, không cần quậy bột vô; phải thêm chút 
trần bì (vỏ quýt khô) cho dậy mùi. 

Bây giờ chắc chẳng còn nơi nào đủ kiên 
nhẫn làm phương pháp cổ truyền, món ăn truyền 
thống coi như bị thất truyền... ■ 

Top 4 đặc sản nổi tiếng 
khiến du khách "phát thèm" khi 
du lịch Cà Mau

Mũi Cà Mau không chỉ là vùng đất 
cuối cùng trên bản đồ Việt Nam, 
mà còn là xứ sở của rất nhiều 

món ngon làm say lòng thực khách bốn phương. 
Khi du lịch đến Cà Mau, ngoài việc thưởng 

ngoạn những cảnh đẹp nơi đây, chắc hẳn du khách 
sẽ phải dành nhiều thời gian mới có thể khám phá 
được hết ẩm thực Cà Mau.

Lẩu mắm U Minh: 
Lẩu mắm là một trong những món ăn dân 

dã không thể thiếu của người dân Nam Bộ. Nguyên 
liệu chính để làm nên nồi lẩu mắm ngon đó là các 
loại mắm và nhiều loại cá, rau đồng chỉ có ở vùng 
đất U Minh. Nguyên liệu chính của món lẩu mắm 
U Minh là mắm sặc kết hợp với nhiều loại thịt hay 
cá tùy thích. 

Lẩu mắm vùng U Minh Cà Mau được ăn 
chung với các loại rau có ở miền Tây như bông 
súng, đọt nhãn lồng, ngò gai, ngò om, cải xanh, rau 
muống, rau ngổ, đậu rồng, kèo nèo, rau đắng, càng 
cua, bông so đũa, cà phổi, bắp chuối, ớt hiểm, tỏi. 
Riêng đọt choại là một loại rau rừng chỉ có nhiều 
nhất ở rừng tràm U Minh.

Để cho nồi lẩu mắm được ngon, người ăn 
có thể cho thêm đậu bắp, nấm rơm khi lẩu vừa sôi, 
với các loài cá đồng tươi như cá rô, các sặc rằn, cá 
dầy, cá lóc hoặc lươn. Dần dần lẩu mắm U Minh đã 
trở thành món ăn ngon nức tiếng của vùng đất Cà 
Mau.

Vọp nướng chấm muối tiêu: 
Mặc dù Cà Mau bây giờ rất hiếm vọp, vì nó 

trở thành món ăn quý hiếm và luôn mang hương vị 
rất đặc biệt khiến những thực khách nhớ mãi. Để 
chế biến được ngon thì phải lựa loại vọp ta, rửa 
sạch, để ráo nước.

Ướp gia vị gồm muối tiêu chanh thêm bột 
ngọt, các loại rau cải. Lò than cháy đều và bắt đầu 
nướng vọp, có thể nướng nhiều con cùng một lúc. 
Lúc vọp há miệng là vừa chín tới, ăn rất ngọt, nếu 
để lâu sẽ chín quá, khô nước, thịt dai, vị rất nhạt.

Ba khía Rạch Gốc: 
Ngoài các cảnh quan thiên nhiên mang vẻ 

đẹp hoang sơ thì chắc chắn những ai đến Rạch Gốc 
cũng sẽ rất thích thú với món ba khía mà từ lâu đã 
trở thành đặc sản của địa phương này. 

Ba khía Rạch Gốc đã có thương hiệu từ xưa 
đến nay vì chỉ có địa phương này con ba khía mới 
thật sự ngon, hấp dẫn. Khoảng tháng 7, tháng 8 Âm 
lịch hằng năm là vào mùa ba khía. Loại ba khía này 
ăn quả mắm đen rụng xuống nên có gạch son, thịt 
thơm và chắc hơn giống ba khía ở các vùng khác.

Ba khía được chế biến bằng cách luộc sả ăn 
cùng với nước chấm. Nước chấm được chế biến rất 
đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt gồm sả 
băm nhuyễn, trộn chung với cơm mẻ, cho chút ớt 
vào tạo vị cay rồi bỏ thêm chút gia vị cho vừa 
miệng. 

Với cách ăn này, thịt của ba khía rất ngọt, 
thơm do hòa với vị cay của ớt, sả và chút chua, 
nồng của cơm mẻ. Ba khía luộc ăn cùng với nước 
chấm sẽ là một món ăn không thể quên đối với du 
khách bốn phương.

Gỏi nhộng ong:
 Về Cà Mau mà ở khu vực rừng U Minh thì 

chắc chắn du khách sẽ nghe đến món gỏi nhộng 
ong được xếp vào hạng "đệ nhất" món ăn đặc trưng 
tại đây. Nhộng ong U Minh có rất nhiều, vị bùi và 
béo ngậy.

Người dân sau khi gác kèo lấy mật thường 
mang theo một hai phần sáp đầy nhộng ong về. Lấy 
tổ nhộng ong nhúng vào nước sôi, lọc lấy nhộng 
ong sạch, là có thể chế biến hàng chục món ăn ngon 
như cháo nhộng ong, nhộng ong xào, nhộng ong 
trộn gỏi… 

Trong đó, món nhộng ong trộn gỏi được 
nhiều người ưa thích vì có thể giữ được trọn vẹn vị 
ngon bùi của nhộng ong và kết hợp được với nhiều 
vị thơm của các loại rau. ■ 
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