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Toøa Soaïn & Trò Söï:

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, Texas 77036
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Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET 
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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®

ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 
cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

WESTERN
UNION

�

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808 281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi 

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741

NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full 
time or part time, bao löông $800 tuaàn hôn 
chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm 
caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

832-293-5871
281-497-2080Xin vui loøng goïi:

Hoaëc nhaén tin:

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

NEW

629-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. 

Thôï chaân tay nöôùc aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

713-468-9999Xin lieân laïc: 

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm Full 
Services. Bao löông $800/tuaàn, hôn aên 
chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am tôùi 7:30 pm. 
Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

832-472-5769Xin lieân laïc: 

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

625-1997/1565

Caàn Ngöôøi

Caàn tìm moät baø ñöùng tuoåi, coù phöông tieän di 
chuyeån ñeå trong coi moät baø giaø beänh sau 4 giôø 
chieàu. Tuaàn laøm töø 5 ñeán 7 ngaøy (nhaø khu 
Downtown). Neáu caàn ôû laïi seõ coù phoøng rieâng. Tieàn 
coâng seõ thöông löôïng.

Downtown

Xin ñeå laïi soá ñieän thoaïi, seõ goïi laïi

713-818-9033Xin lieân laïc Troïng (Charle):

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy:

832-287-4690 * 281-646-0252

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

713-416-0715Xin lieân laïc soá phone: 

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

281-642-5825Xin lieân laïc Lisa: 

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

832-475-9421Xin lieân laïc Tony: 

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

713-306-1345Xin nhaén tin cho Höông:

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

281-871-9741Xin lieân laïc soá phone: 

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù, thænh 
thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû Galleria 
Mall, Zip 77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi 
ñeâm, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Galleria Mall

713-409-6192Xin lieân heä: 

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

713-269-7546Xin lieân laïc: 

NEW

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.
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NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808 281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi 

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741

NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full 
time or part time, bao löông $800 tuaàn hôn 
chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm 
caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

832-293-5871
281-497-2080Xin vui loøng goïi:

Hoaëc nhaén tin:

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

NEW

629-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. 

Thôï chaân tay nöôùc aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

713-468-9999Xin lieân laïc: 

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm Full 
Services. Bao löông $800/tuaàn, hôn aên 
chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am tôùi 7:30 pm. 
Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

832-472-5769Xin lieân laïc: 

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

625-1997/1565

Caàn Ngöôøi

Caàn tìm moät baø ñöùng tuoåi, coù phöông tieän di 
chuyeån ñeå trong coi moät baø giaø beänh sau 4 giôø 
chieàu. Tuaàn laøm töø 5 ñeán 7 ngaøy (nhaø khu 
Downtown). Neáu caàn ôû laïi seõ coù phoøng rieâng. Tieàn 
coâng seõ thöông löôïng.

Downtown

Xin ñeå laïi soá ñieän thoaïi, seõ goïi laïi

713-818-9033Xin lieân laïc Troïng (Charle):

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy:

832-287-4690 * 281-646-0252

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

713-416-0715Xin lieân laïc soá phone: 

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

281-642-5825Xin lieân laïc Lisa: 

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

832-475-9421Xin lieân laïc Tony: 

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

713-306-1345Xin nhaén tin cho Höông:

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

281-871-9741Xin lieân laïc soá phone: 

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù, thænh 
thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû Galleria 
Mall, Zip 77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi 
ñeâm, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Galleria Mall

713-409-6192Xin lieân heä: 

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

713-269-7546Xin lieân laïc: 

NEW

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 18/4 đến 24/4/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 - 19/4)
Công việc tuần này 

của Bạch Dương vô cùng 
thuận lợi đem lại cho bạn rất 
nhiều cơ hội làm ăn tốt ở 
thời điểm hiện tại. Cung 
hoàng đạo này trong tuần có 

dấu hiệu hao tài, cần chú ý đến tiền bạc, tránh cho 
người khác mượn tiền trong thời gian này. Tình 
cảm giữa 2 bạn có chút mâu thuẫn. Thời điểm này 
rất nhạy cảm, do đó bạn phải bình tĩnh xử lý mọi 
việc, tránh nóng nảy mà mất đi người mình thương.

Kim Ngưu 
(20/4 - 20/5)
Kim Ngưu tuần 

này công việc vẫn ổn 
định, bạn xử lý mọi việc 
một cách nhanh chóng và 
đúng hạn nên có nhiều 

thời gian nghỉ ngơi hơn. Chòm sao này có vận may 
về tiền bạc, tuần này tài vận của bạn có tăng chút 
đỉnh nhờ vào những khoản đầu tư hợp lý trước đó. 
Vận trình tình cảm của Kim Ngưu có nhiều biểu 
hiện bất ổn. Đã đến lúc bạn cần dành nhiều thời 
gian hơn để chăm sóc bản thân mình rồi đấy, đừng 
tự dằn vặt mình như trước nữa. 

Song Tử 
(21/5 - 21/6)
Song Tử phải cảnh 

giác thị phi trong công 
việc. Chỉ cần chịu khó làm 
việc thì chắc chắn sẽ có 
được những điều mới mẻ, 

tốt hơn. Tiền bạc ổn định, không nhiều không ít nên 
phải biết cách chi tiêu hợp lý tránh hoang phí mà 
đến lúc cần lại không có. Tuần mới mang lại hi 
vọng mới cho Song Tử trong chuyện tình cảm. 
Những người độc thân đã có lại được niềm tin và hi 
vọng, bạn cần tích cực giao lưu, gặp gỡ mọi người 
hơn. Trong khi đó, các cặp đôi thì đang tận hưởng 
những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. 

Cự Giải 
(22/6 - 22/7)
Công việc của Cự 

Giải tuần này thăng trầm 
bất ổn, bạn vùi mình vào 
công việc nhưng vẫn xảy 
ra sai sót ảnh hưởng xấu 

đến uy tín của bạn. Tài vận tuần này không mấy 
khả quan, bạn có nhiều thứ cần phải chi tiêu nhưng 
tài chính lại hạn hẹp khiến bạn phải đau đầu suy 
nghĩ. Chuyện tình cảm của Cự Giải đang đi vào 
ngõ cụt, dường như những cảm xúc ban đầu đã vơi 
đi ít nhiều sau những mâu thuẫn, cãi cọ, chia ly và 

tái hợp. Có thể vì bạn đang tập trung vào mặt tiêu 
cực của đối phương mà thôi, hãy nhớ lý do mà bạn 
muốn bắt đầu mối quan hệ này và không quên 
những điểm tích cực của người ấy. 

Sư Tử 
(23/7 - 22/8)
S ư  T ử  g i ỏ i 

giang nhưng lại không 
chăm chỉ, chán làm chỉ 
thích chơi. Điều này 
làm bạn mất đi quá 
nhiều cơ hội khiến bạn 

cảm thấy vừa chán việc vừa mệt mỏi vì hay bị cấp 
trên la mắng. Có chút bất ổn về tiền bạc bạn đừng 
quá dễ dãi mang tiền cho người khác mượn. Hai 
người luôn có tiếng nói chung. Có lẽ cả 2 đã giao 
ước rằng dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải bàn 
bạc, chia sẻ và thương lượng chứ đừng tự mình giải 
quyết rồi ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.

Xử Nữ 
(23/8 - 22/9)
Công việc của 

Xử Nữ trong tuần này 
vô cùng ổn định mọi 
thứ diễn ra đều nằm 
trong tầm kiểm soát 
của bạn. Tiền bạc cũng 

ở mức ổn định. Tuy nhiên cũng cần chú ý chi tiêu 
hợp lý nhưng cũng đừng quá nặng gánh vì tiền. 
Tình yêu đến khá bất ngờ, khi bạn không trông đợi 
nhiều thì nó lại xuất hiện, bạn không đòi hỏi cũng 
như đặt quá nhiều yêu cầu cho đối phương. 

Thiên Bình
(23/09 - 22/10)
Tuần này công 

việc của Thiên Bình có 
phần suôn sẻ hơn, bạn 
gặp được nhiều cơ hội 
tốt để thăng tiến. Tuy 
nhiên, dự báo những 

mối quan hệ của bạn có chút bất ổn, bạn nên tránh 
tham gia bàn tán ở nơi làm việc để tránh vướng vào 
thị phi. Tài vận khởi sắc, bạn kiếm được nhiều hơn 
nhờ vào các nguồn thu phụ, chi tiêu cũng thoải mái 
hơn. Chuyện tình cảm lại không được may mắn 
khiến bạn phải bận tâm nhiều, đừng vì chút ghen 
tuông của mình mà bạn và người ấy xảy ra cãi vã.

Bọ Cạp 
(23/10 - 22/11)
Bọ Cạp tuần này 

phải đối diện với một khối 
lượng lớn công việc khiến 
bạn trở nên mệt mỏi. Áp 
lực từ công việc gây ra 
không ít rắc rối đối với 
bạn, do đó ngay từ đầu 

tuần bạn hãy sắp xếp công việc thật kĩ càng và hoàn 
thành những công việc dễ trước để giảm bớt áp lực 
cho bản thân. Tiền bạc chưa thực sự nhiều nhưng 
chỉ cần bạn cố gắng chăm chỉ tích cóp thì sớm sẽ có 
được những thành quả như ý. Chuyện tình cảm của 
Bọ Cạp vẫn ổn định, người ấy hiểu được những 

khó khăn mà bạn gặp phải, điều này giúp cho bạn 
an tâm hoàn thành công việc của mình.

Nhân Mã 
(23/11 - 21/12)
Cung hoàng đạo này 

có cơ hội thành công và thăng 
tiến vì nỗ lực hết sức mình. 
Ngoài ra bạn cũng chứng 
minh mình là người đa tài. 
Tiền bạc khá ổn định, nhờ vào 
sự cố gắng chịu khó làm ăn 

nên bạn cũng gặt hái được một số thành quả nhất 
định. Nhân Mã thật buồn khi chuyện tình duyên 
không được như ý. Bạn mệt mỏi vì suốt ngày chạy 
theo người ấy mà không được đáp lại. Chỉ là bạn 
cần hiểu tình cảm không phải là tất cả, công việc 
cũng là điều khiến bạn phải quan tâm.

Ma Kết 
(22/12 - 19/1)
Công việc của Ma 

Kết thuận lợi vào đầu tuần, 
từ giữa tuần trở đi bạn sẽ 
gặp một số sai sót trong 
công việc do bản thân có 

chút lơ là. Tài vận của bạn cũng gặp chút rắc rối, 
một số khoản chi tiêu phát sinh khiến tài chính của 
bạn hao hụt khá nhiều. Ma Kết phải tính toán thật 
kỹ, chi tiêu dè dặt và phải tiết kiệm hơn. Tình 
duyên vẫn ở mức ổn định, người ấy quan tâm nhiều 
hơn đến bạn và cho bạn nhiều lời khuyên có ích.

Bảo Bình 
(20/1 - 18/2)
Công việc có những 

tín hiệu đáng mừng, Bảo 
Bình được cấp trên đánh 
giá cao về tinh thần trách 
nhiệm. Tài lộc trong tuần 

rất khả quan, cung hoàng đạo này có thu nhập lớn 
từ cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ. Do có tiền 
bạc nhiều nên tiêu xài hơi hoang phí, cần chú ý đến 
việc xài tiền của bản thân đừng vung tay quá trán. 
Chuyện tình cảm hơi lục đục, sẽ có lúc hai người 
bất đồng quan điểm. Nếu bạn không muốn để mâu 
thuẫn nảy sinh thì hãy cố gắng kiềm chế những lời 
nói có thể làm tổn thương đến nửa kia.

Song Ngư 
(19/2 - 20/3)
Song Ngư tuần này 

gặp nhiều trở ngại trong 
công việc, đừng quá tin 
tưởng một ai đó, hãy quyết 
đoán hơn để tránh bị kẻ xấu 
lợi dụng hãm hại. Tiền bạc 
có nhưng không nhiều, 

trong đầu tư làm ăn cần suy nghĩ kĩ trước khi ra 
quyết định, chi tiêu cũng cần tiết kiệm đề phòng 
trường hợp cấp bách cần đến. Chuyện tình cảm 
giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy 
nhiên, đừng vì thế mà tỏ ra quá hời hợt, lười biếng, 
bạn cần vun đắp thêm vào. Song Ngư nên dành thời 
gian quan tâm, trò chuyện với người mình thương 
nhiều hơn để tình cảm thêm phần gắn kết. ■

Câu chuyện của Daniel 
Chan, nhà ảo thuật lừng danh 
thế giới của nước Mỹ

Bạn có thể biết đến ảo thuật, nhưng 
bạn không biết rằng ảo thuật có thể 
đưa bạn đi xa tới đâu khi đọc câu 

chuyện của nhà ảo thuật lừng danh thế giới dưới 
đây...

Ảo thuật gia chuyên nghiệp Daniel Chan 
cùng vợ và hai con

Daniel Chan là một trong những ảo thuật 
gia hàng đầu của Mỹ, chuyên trình diễn trong các 
sự kiện cho các nhà lãnh đạo tư tưởng, người nổi 
tiếng và các doanh nghiệp. 

Dan Chan mang đến cho người xem những 
trải nghiệm ấn tượng, thể hiện kĩ thuật khéo léo bậc 
thầy của đôi tay, tài “móc túi” điêu luyện cùng một 
trí tuệ uyên thâm.

Daniel Chan được mệnh danh là “một giải 
pháp giải trí hoàn hảo dành cho những đối tượng 
doanh nghiệp tri thức”.

Khách hàng sẽ được thưởng thức những 
tiết mục tuyệt vời, đầy hứa hẹn vượt ngoài sự kì 
vọng ban đầu. Trong khoảng thập kỉ trước, Daniel 
Chan đã gây dựng thương hiệu giải trí được công 
nhận rộng rãi tại Vịnh Area, Mỹ, là hình mẫu số 
một cho ngành giải trí doanh nghiệp. 

Bên cạnh các thủ thuật kinh điển, anh đã 
tích hợp điện thoại thông minh và ipad trong các 
tiết mục để tạo ra sự độc đáo. Màn trình diễn Bian 
Lian mang tính thương hiệu của anh cũng trở thành 
huyền thoại đối với các tỉ phú công nghệ và giới 
quý tộc ở thung lũng Silicon. 

Sau 20 năm cống hiến, hàng loạt các 
thương hiệu lớn như Airbnb, Apple, Bank of 
America, Buzzfeed, Chevron, Deloitte, Cisco, 
Ebay, Facebook, Google, HP, IBM, Intel... cùng tỉ 
phú khắp thế giới và rất nhiều doanh nghiệp khác 
đã lựa chọn và coi Daniel như một “sự kiện quan 
trọng bậc nhất của họ”. 

Tuy nhiên, không bao giờ Daniel ngủ quên 
trên chiến thắng, anh luôn khắc ghi nhiệm vụ cuối 
cùng của mình là mang đến tiếng cười và những 
khoảnh khắc giải trí đáng nhớ cho người xem. 

Từ sở thích đến một sự nghiệp   
Daniel Chan sinh ra và lớn lên ở San 

Francisco, California, Mỹ. Cha mẹ ly hôn từ khi 

anh còn nhỏ, Daniel trưởng thành trong khó nhọc 
và nhiều nỗi buồn. Ngày bé, anh bị coi là một cậu 
mọt sách ngốc nghếch. Lên cấp 2, để thay đổi hình 
ảnh, Daniel cố gắng tăng cân và tham gia vào các 
hoạt động cùng đám đông. Tuy nhiên, dù cố gắng 
thế nào, tính cách mọt sách bẩm sinh của anh nhiều 
khi ù lì không chịu biến mất. 

Daniel Chan bắt đầu hứng thú với ảo thuật 
kể từ thuở nhỏ khi anh xem David Copperfield biểu 
diễn, và học trong câu lạc bộ tung hứng tại Đại học 
California - Riverside. Chan đã không biết rằng 
sau này anh sẽ trở thành nhà ảo thuật chuyên 
nghiệp, và sự nghiệp của anh còn sẽ là sự nghiệp 
của cả gia đình.

Daniel Chan mượn một đĩa DVD ảo thuật 
từ hai người bạn, và bắt đầu tìm hiểu về ảo thuật. 
Khi anh trở về quê hương San Francisco, anh phát 
hiện ra Cửa hàng ảo thuật Misdirections.

Chẳng mấy chốc, Daniel nhận ra rằng mình 
có thể kiếm sống bằng việc làm ảo thuật gia chuyên 
nghiệp. Anh tham dự mọi khoá học về ảo thuật khi 
có thể, và bắt đầu biểu diễn trên đường phố.

Buổi biểu diễn được trả lương đầu tiên của 
anh là vào năm 1999 khi một người bạn của gia 
đình đề nghị anh biểu diễn. Nhà ảo thuật trẻ đã 
kiếm được 10 USD sau buổi biểu diễn đầu tiên của 
mình.

Kể từ đó, anh đã biểu diễn cho Google, 
Yahoo và đội bóng rổ Golden State Warriors. Anh 
cũng đã đi biểu diễn ở trong nước và khắp thế giới 
bao gồm Đức, Thượng Hải, Nhật Bản, Las Vegas, 
Orlando và các quốc gia khác.

Nói về quãng đường thành công của mình, 
Daniel chia sẻ: 

“Tôi có những phẩm chất mà một người 
thành công cần có: sự ngoan cường và động lực để 
thay đổi. Tôi biết tôi không muốn làm những công 
việc truyền thống trong văn phòng. Tôi thực sự 
thích trình diễn ảo thuật. Và sau khi trò chuyện 
cùng một ảo thuật gia ở khu trượt tuyết, tôi nhận ra 
làm công việc mình đam mê để kiếm sống là hoàn 
toàn khả thi. Tôi có một mục tiêu rõ ràng và mặc dù 
tôi không biết chính xác làm cách nào để biến nó 
thành hiện thực, thì tôi vẫn làm những gì mình có 
thể để đẩy quả bóng ấy đi xa.

Tôi đã phải hi sinh rất nhiều, ở nhà và dùng 
gần như toàn bộ số tiền kiếm được để đầu tư vào 
sách ảo thuật, DVD cùng các hiệp hội, thay vì đi 
chơi với bạn bè, hẹn hò và ăn uống. Tôi dành rất 
nhiều thời gian luyện tập, gặp gỡ những nhà ảo 
thuật có sự nghiệp và học những mẹo của họ. Tôi 
chưa bao giờ là tuýp người chỉ biết ngồi và nghĩ về 
những bước mình cần phải đi. Tôi sẽ vạch ra một 
vài bước và thực hiện nó ngay lập tức, cho dù tôi có 
thất bại nhiều đi chăng nữa”. Đơn giản chỉ là hãy 
đứng dậy và hành động!

Tình yêu và ảo thuật
Vợ của Daniel là Katherine, 40 tuổi, và là 

nghệ sĩ bóng bay trong gia đình. Cô đã chế tạo một 
chiếc máy bay cho Google, một chiếc xe máy cho 
Bảo hiểm Allstate và rất nhiều các thứ sáng tạo 
khác. Cô cũng có thể làm những chiếc phao lớn, 

hình tượng các siêu anh hùng và gần như mọi thứ 
ngay lập tức mà chỉ cần nhìn ảnh của chúng.

Chan gặp vợ trong một câu lạc bộ đêm; cô 
làm công việc tiếp thị qua email cho công ty The 
Sharper Image. Hai người bắt đầu trò chuyện và cô 
hỏi anh làm gì để kiếm sống. Anh trả lời với cô, anh 
là một ảo thuật gia và cô nghĩ anh chắc hẳn rất 
thông minh và hài hước. 

Cô đã đề nghị anh chỉ cho cô một số thủ 
thuật ảo thuật và anh đề nghị cô đến hỗ trợ mình 
trong một số buổi biểu diễn. Hai người bắt đầu hẹn 
hò sau đó. 

Khi hai người có con đầu lòng đặt tên là 
James, Daniel đã muốn dạy cậu bé ảo thuật. Đầu 
tiên anh dạy con trai cách tung hứng, và đặt cho con 
trai nghệ danh là James người tung hứng.

Lúc đầu, James chưa thực sự đam mê. Tuy 
nhiên, cậu bé đã có động lực sau khi biểu diễn tung 
hứng trong hai giờ tại một sự kiện nghỉ lễ, cậu bé đã 
kiếm được 120 USD.

“Đó là bước ngoặt khi cậu bé bước sang 
tuổi thứ 5”, Daniel chia sẻ.

James hiện nay 11 tuổi. Cậu bé không chỉ 
tung hứng được năm quả bóng cùng một lúc, mà 
còn có thể tung hứng ba ngọn đuốc đang cháy. Cậu 
bé cũng bắt đầu học các kỹ năng thể loại ảo thuật 
móc túi. Cậu bé có thể ghi nhớ một bộ bài sau khi 
đã xáo trộn và xác định thứ tự của các lá bài.

Con gái Daniel tên là Grace, 10 tuổi, có thể 
tung hứng bốn quả bóng cùng một lúc và thực hiện 
một số thủ thuật ảo thuật giống như anh trai James. 
Tuy nhiên, cô bé chuyên sâu về các thủ thuật liên 
quan đến toán và ghi nhớ. Ví dụ, cô bé có thể 
chuyển đổi năm tờ 1 USD thành năm tờ 100 USD.

Niềm hạnh phúc dành cho người khác
Chan hiện nay 42 tuổi và anh chuyên sâu 

vào các kĩ thuật ảo thuật về tay, móc túi và các thủ 
thuật sử dụng iPhone. Một trong những màn biểu 
diễn của anh là thực hiện lấy ra hình ảnh kỹ thuật số 
của lá bài từ trong điện thoại. Người tham gia chọn 
một lá bài ngẫu nhiên và Chan sẽ lấy ra lá bài đó từ 
màn hình. Anh khiến người xem thích thú, và bất 
ngờ. 

Ngoài biểu diễn, Chan còn đi tình nguyện 
và làm từ thiện cùng các nhà hảo tâm để giúp đỡ 
người khác. Với anh, ảo thuật đã xua tan những rắc 
rối trong cuộc sống, và anh muốn truyền đạt điều 
đó cho mọi người. Anh giúp những người qua 
đường học cách biểu diễn. 

Thậm chí cả những người thất nghiệp, dù 
họ có tiền án, xăm mình. Anh dạy họ một vài mẹo 
ảo thuật, và cho họ biết rằng, cuộc sống này còn 
nhiều lựa chọn hơn là những lộ trình 9 - 5 giờ được 
sắp sẵn. Giải trí là một lĩnh vực mà bạn có thể dùng 
để trả hoá đơn hàng tháng và tiến tới thành công. 

Chan nói: “Thực sự rất hài lòng khi thấy 
thành quả lao động của bạn trong suốt quá trình. 
Nó giống như gieo một hạt giống và ươm mầm một 
cái cây. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành 
động gặt thói quen, gieo thói quen gặt số phận”. ■ 
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 18/4 đến 24/4/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 - 19/4)
Công việc tuần này 

của Bạch Dương vô cùng 
thuận lợi đem lại cho bạn rất 
nhiều cơ hội làm ăn tốt ở 
thời điểm hiện tại. Cung 
hoàng đạo này trong tuần có 

dấu hiệu hao tài, cần chú ý đến tiền bạc, tránh cho 
người khác mượn tiền trong thời gian này. Tình 
cảm giữa 2 bạn có chút mâu thuẫn. Thời điểm này 
rất nhạy cảm, do đó bạn phải bình tĩnh xử lý mọi 
việc, tránh nóng nảy mà mất đi người mình thương.

Kim Ngưu 
(20/4 - 20/5)
Kim Ngưu tuần 

này công việc vẫn ổn 
định, bạn xử lý mọi việc 
một cách nhanh chóng và 
đúng hạn nên có nhiều 

thời gian nghỉ ngơi hơn. Chòm sao này có vận may 
về tiền bạc, tuần này tài vận của bạn có tăng chút 
đỉnh nhờ vào những khoản đầu tư hợp lý trước đó. 
Vận trình tình cảm của Kim Ngưu có nhiều biểu 
hiện bất ổn. Đã đến lúc bạn cần dành nhiều thời 
gian hơn để chăm sóc bản thân mình rồi đấy, đừng 
tự dằn vặt mình như trước nữa. 

Song Tử 
(21/5 - 21/6)
Song Tử phải cảnh 

giác thị phi trong công 
việc. Chỉ cần chịu khó làm 
việc thì chắc chắn sẽ có 
được những điều mới mẻ, 

tốt hơn. Tiền bạc ổn định, không nhiều không ít nên 
phải biết cách chi tiêu hợp lý tránh hoang phí mà 
đến lúc cần lại không có. Tuần mới mang lại hi 
vọng mới cho Song Tử trong chuyện tình cảm. 
Những người độc thân đã có lại được niềm tin và hi 
vọng, bạn cần tích cực giao lưu, gặp gỡ mọi người 
hơn. Trong khi đó, các cặp đôi thì đang tận hưởng 
những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. 

Cự Giải 
(22/6 - 22/7)
Công việc của Cự 

Giải tuần này thăng trầm 
bất ổn, bạn vùi mình vào 
công việc nhưng vẫn xảy 
ra sai sót ảnh hưởng xấu 

đến uy tín của bạn. Tài vận tuần này không mấy 
khả quan, bạn có nhiều thứ cần phải chi tiêu nhưng 
tài chính lại hạn hẹp khiến bạn phải đau đầu suy 
nghĩ. Chuyện tình cảm của Cự Giải đang đi vào 
ngõ cụt, dường như những cảm xúc ban đầu đã vơi 
đi ít nhiều sau những mâu thuẫn, cãi cọ, chia ly và 

tái hợp. Có thể vì bạn đang tập trung vào mặt tiêu 
cực của đối phương mà thôi, hãy nhớ lý do mà bạn 
muốn bắt đầu mối quan hệ này và không quên 
những điểm tích cực của người ấy. 

Sư Tử 
(23/7 - 22/8)
S ư  T ử  g i ỏ i 

giang nhưng lại không 
chăm chỉ, chán làm chỉ 
thích chơi. Điều này 
làm bạn mất đi quá 
nhiều cơ hội khiến bạn 

cảm thấy vừa chán việc vừa mệt mỏi vì hay bị cấp 
trên la mắng. Có chút bất ổn về tiền bạc bạn đừng 
quá dễ dãi mang tiền cho người khác mượn. Hai 
người luôn có tiếng nói chung. Có lẽ cả 2 đã giao 
ước rằng dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải bàn 
bạc, chia sẻ và thương lượng chứ đừng tự mình giải 
quyết rồi ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.

Xử Nữ 
(23/8 - 22/9)
Công việc của 

Xử Nữ trong tuần này 
vô cùng ổn định mọi 
thứ diễn ra đều nằm 
trong tầm kiểm soát 
của bạn. Tiền bạc cũng 

ở mức ổn định. Tuy nhiên cũng cần chú ý chi tiêu 
hợp lý nhưng cũng đừng quá nặng gánh vì tiền. 
Tình yêu đến khá bất ngờ, khi bạn không trông đợi 
nhiều thì nó lại xuất hiện, bạn không đòi hỏi cũng 
như đặt quá nhiều yêu cầu cho đối phương. 

Thiên Bình
(23/09 - 22/10)
Tuần này công 

việc của Thiên Bình có 
phần suôn sẻ hơn, bạn 
gặp được nhiều cơ hội 
tốt để thăng tiến. Tuy 
nhiên, dự báo những 

mối quan hệ của bạn có chút bất ổn, bạn nên tránh 
tham gia bàn tán ở nơi làm việc để tránh vướng vào 
thị phi. Tài vận khởi sắc, bạn kiếm được nhiều hơn 
nhờ vào các nguồn thu phụ, chi tiêu cũng thoải mái 
hơn. Chuyện tình cảm lại không được may mắn 
khiến bạn phải bận tâm nhiều, đừng vì chút ghen 
tuông của mình mà bạn và người ấy xảy ra cãi vã.

Bọ Cạp 
(23/10 - 22/11)
Bọ Cạp tuần này 

phải đối diện với một khối 
lượng lớn công việc khiến 
bạn trở nên mệt mỏi. Áp 
lực từ công việc gây ra 
không ít rắc rối đối với 
bạn, do đó ngay từ đầu 

tuần bạn hãy sắp xếp công việc thật kĩ càng và hoàn 
thành những công việc dễ trước để giảm bớt áp lực 
cho bản thân. Tiền bạc chưa thực sự nhiều nhưng 
chỉ cần bạn cố gắng chăm chỉ tích cóp thì sớm sẽ có 
được những thành quả như ý. Chuyện tình cảm của 
Bọ Cạp vẫn ổn định, người ấy hiểu được những 

khó khăn mà bạn gặp phải, điều này giúp cho bạn 
an tâm hoàn thành công việc của mình.

Nhân Mã 
(23/11 - 21/12)
Cung hoàng đạo này 

có cơ hội thành công và thăng 
tiến vì nỗ lực hết sức mình. 
Ngoài ra bạn cũng chứng 
minh mình là người đa tài. 
Tiền bạc khá ổn định, nhờ vào 
sự cố gắng chịu khó làm ăn 

nên bạn cũng gặt hái được một số thành quả nhất 
định. Nhân Mã thật buồn khi chuyện tình duyên 
không được như ý. Bạn mệt mỏi vì suốt ngày chạy 
theo người ấy mà không được đáp lại. Chỉ là bạn 
cần hiểu tình cảm không phải là tất cả, công việc 
cũng là điều khiến bạn phải quan tâm.

Ma Kết 
(22/12 - 19/1)
Công việc của Ma 

Kết thuận lợi vào đầu tuần, 
từ giữa tuần trở đi bạn sẽ 
gặp một số sai sót trong 
công việc do bản thân có 

chút lơ là. Tài vận của bạn cũng gặp chút rắc rối, 
một số khoản chi tiêu phát sinh khiến tài chính của 
bạn hao hụt khá nhiều. Ma Kết phải tính toán thật 
kỹ, chi tiêu dè dặt và phải tiết kiệm hơn. Tình 
duyên vẫn ở mức ổn định, người ấy quan tâm nhiều 
hơn đến bạn và cho bạn nhiều lời khuyên có ích.

Bảo Bình 
(20/1 - 18/2)
Công việc có những 

tín hiệu đáng mừng, Bảo 
Bình được cấp trên đánh 
giá cao về tinh thần trách 
nhiệm. Tài lộc trong tuần 

rất khả quan, cung hoàng đạo này có thu nhập lớn 
từ cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ. Do có tiền 
bạc nhiều nên tiêu xài hơi hoang phí, cần chú ý đến 
việc xài tiền của bản thân đừng vung tay quá trán. 
Chuyện tình cảm hơi lục đục, sẽ có lúc hai người 
bất đồng quan điểm. Nếu bạn không muốn để mâu 
thuẫn nảy sinh thì hãy cố gắng kiềm chế những lời 
nói có thể làm tổn thương đến nửa kia.

Song Ngư 
(19/2 - 20/3)
Song Ngư tuần này 

gặp nhiều trở ngại trong 
công việc, đừng quá tin 
tưởng một ai đó, hãy quyết 
đoán hơn để tránh bị kẻ xấu 
lợi dụng hãm hại. Tiền bạc 
có nhưng không nhiều, 

trong đầu tư làm ăn cần suy nghĩ kĩ trước khi ra 
quyết định, chi tiêu cũng cần tiết kiệm đề phòng 
trường hợp cấp bách cần đến. Chuyện tình cảm 
giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy 
nhiên, đừng vì thế mà tỏ ra quá hời hợt, lười biếng, 
bạn cần vun đắp thêm vào. Song Ngư nên dành thời 
gian quan tâm, trò chuyện với người mình thương 
nhiều hơn để tình cảm thêm phần gắn kết. ■

Câu chuyện của Daniel 
Chan, nhà ảo thuật lừng danh 
thế giới của nước Mỹ

Bạn có thể biết đến ảo thuật, nhưng 
bạn không biết rằng ảo thuật có thể 
đưa bạn đi xa tới đâu khi đọc câu 

chuyện của nhà ảo thuật lừng danh thế giới dưới 
đây...

Ảo thuật gia chuyên nghiệp Daniel Chan 
cùng vợ và hai con

Daniel Chan là một trong những ảo thuật 
gia hàng đầu của Mỹ, chuyên trình diễn trong các 
sự kiện cho các nhà lãnh đạo tư tưởng, người nổi 
tiếng và các doanh nghiệp. 

Dan Chan mang đến cho người xem những 
trải nghiệm ấn tượng, thể hiện kĩ thuật khéo léo bậc 
thầy của đôi tay, tài “móc túi” điêu luyện cùng một 
trí tuệ uyên thâm.

Daniel Chan được mệnh danh là “một giải 
pháp giải trí hoàn hảo dành cho những đối tượng 
doanh nghiệp tri thức”.

Khách hàng sẽ được thưởng thức những 
tiết mục tuyệt vời, đầy hứa hẹn vượt ngoài sự kì 
vọng ban đầu. Trong khoảng thập kỉ trước, Daniel 
Chan đã gây dựng thương hiệu giải trí được công 
nhận rộng rãi tại Vịnh Area, Mỹ, là hình mẫu số 
một cho ngành giải trí doanh nghiệp. 

Bên cạnh các thủ thuật kinh điển, anh đã 
tích hợp điện thoại thông minh và ipad trong các 
tiết mục để tạo ra sự độc đáo. Màn trình diễn Bian 
Lian mang tính thương hiệu của anh cũng trở thành 
huyền thoại đối với các tỉ phú công nghệ và giới 
quý tộc ở thung lũng Silicon. 

Sau 20 năm cống hiến, hàng loạt các 
thương hiệu lớn như Airbnb, Apple, Bank of 
America, Buzzfeed, Chevron, Deloitte, Cisco, 
Ebay, Facebook, Google, HP, IBM, Intel... cùng tỉ 
phú khắp thế giới và rất nhiều doanh nghiệp khác 
đã lựa chọn và coi Daniel như một “sự kiện quan 
trọng bậc nhất của họ”. 

Tuy nhiên, không bao giờ Daniel ngủ quên 
trên chiến thắng, anh luôn khắc ghi nhiệm vụ cuối 
cùng của mình là mang đến tiếng cười và những 
khoảnh khắc giải trí đáng nhớ cho người xem. 

Từ sở thích đến một sự nghiệp   
Daniel Chan sinh ra và lớn lên ở San 

Francisco, California, Mỹ. Cha mẹ ly hôn từ khi 

anh còn nhỏ, Daniel trưởng thành trong khó nhọc 
và nhiều nỗi buồn. Ngày bé, anh bị coi là một cậu 
mọt sách ngốc nghếch. Lên cấp 2, để thay đổi hình 
ảnh, Daniel cố gắng tăng cân và tham gia vào các 
hoạt động cùng đám đông. Tuy nhiên, dù cố gắng 
thế nào, tính cách mọt sách bẩm sinh của anh nhiều 
khi ù lì không chịu biến mất. 

Daniel Chan bắt đầu hứng thú với ảo thuật 
kể từ thuở nhỏ khi anh xem David Copperfield biểu 
diễn, và học trong câu lạc bộ tung hứng tại Đại học 
California - Riverside. Chan đã không biết rằng 
sau này anh sẽ trở thành nhà ảo thuật chuyên 
nghiệp, và sự nghiệp của anh còn sẽ là sự nghiệp 
của cả gia đình.

Daniel Chan mượn một đĩa DVD ảo thuật 
từ hai người bạn, và bắt đầu tìm hiểu về ảo thuật. 
Khi anh trở về quê hương San Francisco, anh phát 
hiện ra Cửa hàng ảo thuật Misdirections.

Chẳng mấy chốc, Daniel nhận ra rằng mình 
có thể kiếm sống bằng việc làm ảo thuật gia chuyên 
nghiệp. Anh tham dự mọi khoá học về ảo thuật khi 
có thể, và bắt đầu biểu diễn trên đường phố.

Buổi biểu diễn được trả lương đầu tiên của 
anh là vào năm 1999 khi một người bạn của gia 
đình đề nghị anh biểu diễn. Nhà ảo thuật trẻ đã 
kiếm được 10 USD sau buổi biểu diễn đầu tiên của 
mình.

Kể từ đó, anh đã biểu diễn cho Google, 
Yahoo và đội bóng rổ Golden State Warriors. Anh 
cũng đã đi biểu diễn ở trong nước và khắp thế giới 
bao gồm Đức, Thượng Hải, Nhật Bản, Las Vegas, 
Orlando và các quốc gia khác.

Nói về quãng đường thành công của mình, 
Daniel chia sẻ: 

“Tôi có những phẩm chất mà một người 
thành công cần có: sự ngoan cường và động lực để 
thay đổi. Tôi biết tôi không muốn làm những công 
việc truyền thống trong văn phòng. Tôi thực sự 
thích trình diễn ảo thuật. Và sau khi trò chuyện 
cùng một ảo thuật gia ở khu trượt tuyết, tôi nhận ra 
làm công việc mình đam mê để kiếm sống là hoàn 
toàn khả thi. Tôi có một mục tiêu rõ ràng và mặc dù 
tôi không biết chính xác làm cách nào để biến nó 
thành hiện thực, thì tôi vẫn làm những gì mình có 
thể để đẩy quả bóng ấy đi xa.

Tôi đã phải hi sinh rất nhiều, ở nhà và dùng 
gần như toàn bộ số tiền kiếm được để đầu tư vào 
sách ảo thuật, DVD cùng các hiệp hội, thay vì đi 
chơi với bạn bè, hẹn hò và ăn uống. Tôi dành rất 
nhiều thời gian luyện tập, gặp gỡ những nhà ảo 
thuật có sự nghiệp và học những mẹo của họ. Tôi 
chưa bao giờ là tuýp người chỉ biết ngồi và nghĩ về 
những bước mình cần phải đi. Tôi sẽ vạch ra một 
vài bước và thực hiện nó ngay lập tức, cho dù tôi có 
thất bại nhiều đi chăng nữa”. Đơn giản chỉ là hãy 
đứng dậy và hành động!

Tình yêu và ảo thuật
Vợ của Daniel là Katherine, 40 tuổi, và là 

nghệ sĩ bóng bay trong gia đình. Cô đã chế tạo một 
chiếc máy bay cho Google, một chiếc xe máy cho 
Bảo hiểm Allstate và rất nhiều các thứ sáng tạo 
khác. Cô cũng có thể làm những chiếc phao lớn, 

hình tượng các siêu anh hùng và gần như mọi thứ 
ngay lập tức mà chỉ cần nhìn ảnh của chúng.

Chan gặp vợ trong một câu lạc bộ đêm; cô 
làm công việc tiếp thị qua email cho công ty The 
Sharper Image. Hai người bắt đầu trò chuyện và cô 
hỏi anh làm gì để kiếm sống. Anh trả lời với cô, anh 
là một ảo thuật gia và cô nghĩ anh chắc hẳn rất 
thông minh và hài hước. 

Cô đã đề nghị anh chỉ cho cô một số thủ 
thuật ảo thuật và anh đề nghị cô đến hỗ trợ mình 
trong một số buổi biểu diễn. Hai người bắt đầu hẹn 
hò sau đó. 

Khi hai người có con đầu lòng đặt tên là 
James, Daniel đã muốn dạy cậu bé ảo thuật. Đầu 
tiên anh dạy con trai cách tung hứng, và đặt cho con 
trai nghệ danh là James người tung hứng.

Lúc đầu, James chưa thực sự đam mê. Tuy 
nhiên, cậu bé đã có động lực sau khi biểu diễn tung 
hứng trong hai giờ tại một sự kiện nghỉ lễ, cậu bé đã 
kiếm được 120 USD.

“Đó là bước ngoặt khi cậu bé bước sang 
tuổi thứ 5”, Daniel chia sẻ.

James hiện nay 11 tuổi. Cậu bé không chỉ 
tung hứng được năm quả bóng cùng một lúc, mà 
còn có thể tung hứng ba ngọn đuốc đang cháy. Cậu 
bé cũng bắt đầu học các kỹ năng thể loại ảo thuật 
móc túi. Cậu bé có thể ghi nhớ một bộ bài sau khi 
đã xáo trộn và xác định thứ tự của các lá bài.

Con gái Daniel tên là Grace, 10 tuổi, có thể 
tung hứng bốn quả bóng cùng một lúc và thực hiện 
một số thủ thuật ảo thuật giống như anh trai James. 
Tuy nhiên, cô bé chuyên sâu về các thủ thuật liên 
quan đến toán và ghi nhớ. Ví dụ, cô bé có thể 
chuyển đổi năm tờ 1 USD thành năm tờ 100 USD.

Niềm hạnh phúc dành cho người khác
Chan hiện nay 42 tuổi và anh chuyên sâu 

vào các kĩ thuật ảo thuật về tay, móc túi và các thủ 
thuật sử dụng iPhone. Một trong những màn biểu 
diễn của anh là thực hiện lấy ra hình ảnh kỹ thuật số 
của lá bài từ trong điện thoại. Người tham gia chọn 
một lá bài ngẫu nhiên và Chan sẽ lấy ra lá bài đó từ 
màn hình. Anh khiến người xem thích thú, và bất 
ngờ. 

Ngoài biểu diễn, Chan còn đi tình nguyện 
và làm từ thiện cùng các nhà hảo tâm để giúp đỡ 
người khác. Với anh, ảo thuật đã xua tan những rắc 
rối trong cuộc sống, và anh muốn truyền đạt điều 
đó cho mọi người. Anh giúp những người qua 
đường học cách biểu diễn. 

Thậm chí cả những người thất nghiệp, dù 
họ có tiền án, xăm mình. Anh dạy họ một vài mẹo 
ảo thuật, và cho họ biết rằng, cuộc sống này còn 
nhiều lựa chọn hơn là những lộ trình 9 - 5 giờ được 
sắp sẵn. Giải trí là một lĩnh vực mà bạn có thể dùng 
để trả hoá đơn hàng tháng và tiến tới thành công. 

Chan nói: “Thực sự rất hài lòng khi thấy 
thành quả lao động của bạn trong suốt quá trình. 
Nó giống như gieo một hạt giống và ươm mầm một 
cái cây. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành 
động gặt thói quen, gieo thói quen gặt số phận”. ■ 
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657-2001/1569

NEW

Tìm Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 

713-806-6114
__________________________________________

650-2000/1568

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869
__________________________________________

633-1998/1566

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087
___________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641

Linh Tinh

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ NAILS

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu. Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 

832-857-8902
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 
caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 
chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 
tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 
time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 
khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 
45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

61-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680 

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043
___________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846 * 832-643-5055

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email:  uyeninvestments@gmail.com
__________________________________________

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929

656-2001/1569

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ treû giaù bao $2,000 

muoán ôû hoaëc veà tuøy hoaøn caûnh. Caàn 

ngöôøi daïy hoïc keøm theâm ôû nhaø.

Vui loøng goïi Magalie: 

832-353-4388
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng, Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 * 346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 * 210-313-3213
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
___________________________________________

549-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi trong hai beù trai 5 tuoåi vaø 

2 tuoåi, bieát naáu aên vaø laøm vieäc nhaø. 

Coù phoøng rieâng, löông bao $2,000 - 

$2,500/thaùng theo kinh nghieäm.

Vui loøng goïi: 

210-833-6366 * 281-758-9812

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

660-2001/1569

KHU HW6 - 529

Nhaø khu HW6 & 529, gaàn haõng xöôûng, 

khu an ninh. Cho share phoøng 

$340/thaùng. Khoâng huùt thuoác.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

652-2000/1568

NEW

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï. Ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet. Nhaø coù 2 vôï choàng, 

coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
______________________________________

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, 

caùch chôï Hk4 7 phuùt. Freeway 

(Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 

saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. Coù theå 

doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
__________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472

__________________________________________

640-1999/1567

NEW

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

643-1999/1567

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 

972-854-8191
___________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä

713-367-5069
__________________________________________

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, 

saïch seõ, yeân tónh, an ninh, clean 

and frendly. Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

TRUNG TAÂM BELLAIRE

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
______________________________________

583-1994/1562

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät 

phoøng cho share $400/thaùng. Ñuû 

tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, öu 

tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164
__________________________________________

622-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø roäng raõi, coù dö 2 phoøng goùc 

ñöôøng Bellaire vaø Neff, khu sang, 

yeân tónh. Ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân 

cho nöõ. Ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

669-285-8701 * 408-947-1688

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853

__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 

281-935-0561

Vui Cöôøi
Ăn kiêng

– TVH1: Này , tớ đang ăn kiêng 
đấy!

– TVH2: Thật hả ? Tôi lại thấy 
cậu càng béo ra đấy

– TVH1: Vậy sao

– TVH2: Ừ! Thế cậu ăn kiêng 
như thế nào ?

– TVH1: Thay vào mỗi buổi sáng 
tớ ăn 4 cái bánh mì thì bây giờ 
tớ chỉ ăn 3 bát cháo lòng thôi.

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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657-2001/1569

NEW

Tìm Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 

713-806-6114
__________________________________________

650-2000/1568

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869
__________________________________________

633-1998/1566

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087
___________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641

Linh Tinh

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ NAILS

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu. Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 

832-857-8902
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 
caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 
chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 
tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 
time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 
khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 
45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

61-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680 

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043
___________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846 * 832-643-5055

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email:  uyeninvestments@gmail.com
__________________________________________

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929

656-2001/1569

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ treû giaù bao $2,000 

muoán ôû hoaëc veà tuøy hoaøn caûnh. Caàn 

ngöôøi daïy hoïc keøm theâm ôû nhaø.

Vui loøng goïi Magalie: 

832-353-4388
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng, Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 * 346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 * 210-313-3213
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
___________________________________________

549-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi trong hai beù trai 5 tuoåi vaø 

2 tuoåi, bieát naáu aên vaø laøm vieäc nhaø. 

Coù phoøng rieâng, löông bao $2,000 - 

$2,500/thaùng theo kinh nghieäm.

Vui loøng goïi: 

210-833-6366 * 281-758-9812

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

660-2001/1569

KHU HW6 - 529

Nhaø khu HW6 & 529, gaàn haõng xöôûng, 

khu an ninh. Cho share phoøng 

$340/thaùng. Khoâng huùt thuoác.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

652-2000/1568

NEW

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï. Ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet. Nhaø coù 2 vôï choàng, 

coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
______________________________________

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, 

caùch chôï Hk4 7 phuùt. Freeway 

(Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 

saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. Coù theå 

doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
__________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472

__________________________________________

640-1999/1567

NEW

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

643-1999/1567

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 

972-854-8191
___________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä

713-367-5069
__________________________________________

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, 

saïch seõ, yeân tónh, an ninh, clean 

and frendly. Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

TRUNG TAÂM BELLAIRE

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
______________________________________

583-1994/1562

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät 

phoøng cho share $400/thaùng. Ñuû 

tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, öu 

tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164
__________________________________________

622-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø roäng raõi, coù dö 2 phoøng goùc 

ñöôøng Bellaire vaø Neff, khu sang, 

yeân tónh. Ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân 

cho nöõ. Ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

669-285-8701 * 408-947-1688

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853

__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 

281-935-0561

Vui Cöôøi
Ăn kiêng

– TVH1: Này , tớ đang ăn kiêng 
đấy!

– TVH2: Thật hả ? Tôi lại thấy 
cậu càng béo ra đấy

– TVH1: Vậy sao

– TVH2: Ừ! Thế cậu ăn kiêng 
như thế nào ?

– TVH1: Thay vào mỗi buổi sáng 
tớ ăn 4 cái bánh mì thì bây giờ 
tớ chỉ ăn 3 bát cháo lòng thôi.

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

Bí mật của nước gừng: 
Uống cùng thứ này mỗi sáng 
liên tục trong 1 tuần vừa hạ 
đường huyết, sạch mạch máu, 
chị em còn có da căng bóng

Nếu chỉ uống nước gừng không thôi 
thì quá phí. Thêm một bước pha 
chế này, bạn sẽ có loại nước vừa 

thơm ngon vừa tốt sức khỏe đủ đường.
Uống nước gừng pha thêm cà rốt mỗi 

sáng trong 1 tuần để hưởng lợi đủ đường
Ai cũng muốn chào đón buổi sáng tràn đầy 

năng lượng nhưng không biết rằng bữa sáng đóng 
vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài ra, bạn có thể 
trang bị thêm một loại đồ uống như nước gừng để 
tăng miễn dịch, lại phòng chống nhiều bệnh, nhất 
là trong mùa dịch bệnh đang còn phức tạp.

Đặc biệt, nước gừng pha thêm cà rốt sẽ cho 
bạn một thức uống cho ngày mới tràn đầy năng 
lượng. Ngoài phòng chống bệnh tật, chị em còn 
được hưởng lợi đủ đường như eo thon, làn da căng 
bóng, tràn đầy collagen.

Theo Boldsky, để làm nước gừng pha cà rốt 
bạn cần:

Nguyên liệu
- 4-5 củ cà rốt tươi.
- Một củ gừng dài khoảng 7cm.
- 1 quả chanh.
- Muối biển.
Cách làm
- Cắt, gọt sạch cà rốt, rửa sạch và phơi khô.
- Gừng nạo bỏ vỏ và rửa sạch.
- Cho gừng và cà rốt vào máy xay sinh tố để 

thành hỗn hợp đồ uống hấp dẫn.
- Đổ nước ép vào ly, vắt thêm chanh vào, 

cho thêm chút muối biển hoặc bột quế, uống nước 
ép này vào buổi sáng.

Ảnh minh họa
Nhận định về đồ uống làm từ hỗn hợp cà rốt 

và gừng, cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng 
Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà 
Nội) cho biết, gừng tươi có vị cay, tính ấm, thơm. 
Gừng khô có vị cay, tính nóng, thơm hắc, có thể 
chữa cảm mạo, phong hàn, ngạt mũi, nhức đầu, đau 
đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, đầy bụng, 
trướng bụng, giải độc từ cua cá, chim thú nếu có 
độc, các loại thịt (trừ thịt lợn vì gừng kỵ thịt lợn) 
khi ăn vào cơ thể.

Trong khi đó, cà rốt rất giàu vitamin A, 

giúp tăng cường khoáng chất, cải thiện sức khỏe từ 
trong ra ngoài. Tuy nhiên, lương y khuyến cáo, phụ 
nữ mang thai cần thận trọng khi dùng đồ uống vì có 
chứa gừng vốn là vị thuốc cần có sự tư vấn của bác 
sĩ, không tùy tiện sử dụng.

Uống nước gừng pha cà rốt mỗi sáng, cơ 
thể nhận 6 lợi ích không tưởng

1. Tăng cường miễn dịch
Sự kết hợp của cà rốt và gừng mang đến 

cho bạn các chất dinh dưỡng khác nhau. Vitamin A 
và C trong cà rốt rất tốt cho các tế bào máu, trong 
khi các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của 
gừng giúp tăng miễn dịch.

Chúng cũng giúp giải độc cơ thể. Đó là một 
cách khác để cải thiện khả năng miễn dịch của cơ 
thể. Các đặc tính chống vi khuẩn của cà rốt và gừng 
giúp tiêu diệt vi khuẩn và vi-rút có hại gây nhiễm 
trùng. Do đó giữ cho cơ thể bạn luôn khỏe mạnh.

2. Phòng chống ung thư
Với đặc tính giàu chất chống oxy hóa và 

phytonutrients, sự kết hợp lành mạnh của cà rốt và 
gừng giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào 
gốc làm tăng nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Cancer Prevention Research cho thấy, gừng giàu 
chất chống viêm. Trong khi sự gia tăng viêm 
nhiễm, viêm mãn tính trong mô ruột có liên quan 
nhiều đến việc phát triển các tổn thương tiền ung 
thư hoặc polyp ung thư. Nó cũng được cho là ngăn 
ngừa sự hình thành các khối u khi cho những động 
vật tiếp xúc với hóa chất gây ung thư ruột kết.

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào 
năm 2012 cũng cho thấy, nước gừng thúc đẩy sự 
chết tế bào ung thư buồng trứng và cũng làm chậm 
sự phát triển của tế bào ung thư ruột kết…

Ngoài ra, theo Webmd, cà rốt chứa beta-
carotene, một chất chống oxy hóa mà các nhà khoa 
học tin rằng có thể bảo vệ màng tế bào khỏi bị tổn 
thương do độc tố và làm chậm sự phát triển của tế 
bào ung thư. Chúng cùng cung cấp vitamin, 
phytochemica chống lại các bệnh ung thư vú, 
miệng, hầu, thanh quản, thực quản và dạ dày.

3. Hạ đường huyết, quản lý bệnh tiểu 
đường

Hỗn hợp nước cà rốt và gừng giàu chất 
chống oxy hóa nên nếu uống thường xuyên có tác 
dụng phòng chống bệnh tiểu đường.

Đặc biệt, gừng làm giảm lượng đường 
trong máu và cải thiện hiệu quả của insulin. Từ đó 
giảm các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu 
đường. Theo Healthline, ăn tối đa 4g gừng mỗi 
ngày có thể giúp giảm lượng đường trong máu của 
bạn và điều chỉnh sản xuất insulin.

Trong khi đó, theo Medicalnewstoday, cà 
rốt là loại rau có hàm lượng đường huyết thấp, 
trong khi carotenoids giúp điều chỉnh lượng đường 
trong máu. Nguyên nhân bởi các hợp chất 
carotenoid, chất xơ và vitamin A trong cà rốt có thể 
giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Đồng thời 
ngăn ngừa các biến chứng, chẳng hạn như tổn 
thương mắt liên quan đến bệnh tiểu đường.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các đặc tính chống oxy hóa và làm sạch 
trong cà rốt và gừng thúc đẩy sức khỏe tim mạch. 
Theo Thehealthsite, cà rốt giàu beta-carotene, 
alpha-carotene và lutein trong cà rốt làm giảm 
nguy cơ đau tim. Trong khi đó, hàm lượng kali 
chứa trong cà rốt làm giảm huyết áp.

Gừng lại có đặc tính y học giúp ngăn ngừa 
cục máu đông trong các mạch máu của tim, giúp 
mạch máu luôn sạch khỏe. Các chất chống oxy hóa 
có trong gừng giúp làm giảm sự hình thành xơ vữa 
động mạch do cholesterol cao gây ra.

5. Điều trị đau nhức cơ bắp
Sự kết hợp của cà rốt và gừng rất giàu các 

đặc tính chống viêm có thể giúp giảm đau và đau 
nhức cơ bắp, vì nó làm dịu chứng viêm trong cơ 
bắp.

Theo Healthline, gừng chứa các hợp chất 
chống viêm có chức năng tương tự như chất ức chế 
COX-2 nên cực kỳ tốt cho người hay bị đau nhức 
xương khớp. Trong khi cà rốt được liệt kê vào danh 
sách những loại rau rất giàu vitamin A và beta-
carotene, có tác dụng chống viêm mạnh, cực tốt 
cho người viêm khớp.

6. Cải thiện sức khỏe làn da, cho da căng 
bóng, tràn đầy collagen

Hỗn hợp đồ uống từ cà rốt và gừng là một 
hỗn hợp tuyệt vời cho làn da khỏe mạnh. Cà rốt 
chứa beta-carotene, giúp cải thiện sức khỏe của da.

Gừng cũng có chất chống oxy hóa, vitamin 
và khoáng chất giúp cải thiện kết cấu của da. Các 
chất chống oxy hóa từ hai loại củ quả này cũng sửa 
chữa làn da bị hư hại. Uống trong vòng một tuần thì 
đảm bảo làn da sẽ căng bóng tự nhiên, tràn đầy 
collagen. ■

Người nhiễm COVID-19 và 
cúm có nguy cơ tử vong cao 
gấp đôi

Người nhiễm cùng lúc virus SARS-
CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 
virus cúm có nguy cơ tử vong cao 

gấp đôi, trong khi nguy cơ phải thở máy tăng gấp 4 
lần.

Đây là nghiên cứu mới được đăng tải trên 
tạp chí y khoa uy tín Lancet hôm qua.

Nghiên cứu thực hiện đối với 305 nghìn 
người ở Anh nhập viện vì COVID-19, trong số này 
có 227 bệnh nhân nhiễm cả COVID-19 và cúm. 
Tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn nhiều so 
với nhóm còn lại.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, những 
phát hiện này cho thấy cần tăng cường xét nghiệm 
cúm ở người mắc COVID-19 phải nhập viện.

Thế giới đang ghi nhận sự gia tăng các loại 
virus gây bệnh đường hô hấp theo mùa thông 
thường khi người dân nối lại cuộc sống bình 
thường mới và không áp dụng các biện pháp phòng 
dịch. Vì vậy, theo các nhà khoa học, điều quan 
trọng nhất là mọi người phải tiêm ph đầy đủ... òng 
để có kháng thể phòng ngừa cả hai loại virus trước 
khi quá muộn. ■
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Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

Bí mật của nước gừng: 
Uống cùng thứ này mỗi sáng 
liên tục trong 1 tuần vừa hạ 
đường huyết, sạch mạch máu, 
chị em còn có da căng bóng

Nếu chỉ uống nước gừng không thôi 
thì quá phí. Thêm một bước pha 
chế này, bạn sẽ có loại nước vừa 

thơm ngon vừa tốt sức khỏe đủ đường.
Uống nước gừng pha thêm cà rốt mỗi 

sáng trong 1 tuần để hưởng lợi đủ đường
Ai cũng muốn chào đón buổi sáng tràn đầy 

năng lượng nhưng không biết rằng bữa sáng đóng 
vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài ra, bạn có thể 
trang bị thêm một loại đồ uống như nước gừng để 
tăng miễn dịch, lại phòng chống nhiều bệnh, nhất 
là trong mùa dịch bệnh đang còn phức tạp.

Đặc biệt, nước gừng pha thêm cà rốt sẽ cho 
bạn một thức uống cho ngày mới tràn đầy năng 
lượng. Ngoài phòng chống bệnh tật, chị em còn 
được hưởng lợi đủ đường như eo thon, làn da căng 
bóng, tràn đầy collagen.

Theo Boldsky, để làm nước gừng pha cà rốt 
bạn cần:

Nguyên liệu
- 4-5 củ cà rốt tươi.
- Một củ gừng dài khoảng 7cm.
- 1 quả chanh.
- Muối biển.
Cách làm
- Cắt, gọt sạch cà rốt, rửa sạch và phơi khô.
- Gừng nạo bỏ vỏ và rửa sạch.
- Cho gừng và cà rốt vào máy xay sinh tố để 

thành hỗn hợp đồ uống hấp dẫn.
- Đổ nước ép vào ly, vắt thêm chanh vào, 

cho thêm chút muối biển hoặc bột quế, uống nước 
ép này vào buổi sáng.

Ảnh minh họa
Nhận định về đồ uống làm từ hỗn hợp cà rốt 

và gừng, cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng 
Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà 
Nội) cho biết, gừng tươi có vị cay, tính ấm, thơm. 
Gừng khô có vị cay, tính nóng, thơm hắc, có thể 
chữa cảm mạo, phong hàn, ngạt mũi, nhức đầu, đau 
đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, đầy bụng, 
trướng bụng, giải độc từ cua cá, chim thú nếu có 
độc, các loại thịt (trừ thịt lợn vì gừng kỵ thịt lợn) 
khi ăn vào cơ thể.

Trong khi đó, cà rốt rất giàu vitamin A, 

giúp tăng cường khoáng chất, cải thiện sức khỏe từ 
trong ra ngoài. Tuy nhiên, lương y khuyến cáo, phụ 
nữ mang thai cần thận trọng khi dùng đồ uống vì có 
chứa gừng vốn là vị thuốc cần có sự tư vấn của bác 
sĩ, không tùy tiện sử dụng.

Uống nước gừng pha cà rốt mỗi sáng, cơ 
thể nhận 6 lợi ích không tưởng

1. Tăng cường miễn dịch
Sự kết hợp của cà rốt và gừng mang đến 

cho bạn các chất dinh dưỡng khác nhau. Vitamin A 
và C trong cà rốt rất tốt cho các tế bào máu, trong 
khi các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của 
gừng giúp tăng miễn dịch.

Chúng cũng giúp giải độc cơ thể. Đó là một 
cách khác để cải thiện khả năng miễn dịch của cơ 
thể. Các đặc tính chống vi khuẩn của cà rốt và gừng 
giúp tiêu diệt vi khuẩn và vi-rút có hại gây nhiễm 
trùng. Do đó giữ cho cơ thể bạn luôn khỏe mạnh.

2. Phòng chống ung thư
Với đặc tính giàu chất chống oxy hóa và 

phytonutrients, sự kết hợp lành mạnh của cà rốt và 
gừng giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào 
gốc làm tăng nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Cancer Prevention Research cho thấy, gừng giàu 
chất chống viêm. Trong khi sự gia tăng viêm 
nhiễm, viêm mãn tính trong mô ruột có liên quan 
nhiều đến việc phát triển các tổn thương tiền ung 
thư hoặc polyp ung thư. Nó cũng được cho là ngăn 
ngừa sự hình thành các khối u khi cho những động 
vật tiếp xúc với hóa chất gây ung thư ruột kết.

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào 
năm 2012 cũng cho thấy, nước gừng thúc đẩy sự 
chết tế bào ung thư buồng trứng và cũng làm chậm 
sự phát triển của tế bào ung thư ruột kết…

Ngoài ra, theo Webmd, cà rốt chứa beta-
carotene, một chất chống oxy hóa mà các nhà khoa 
học tin rằng có thể bảo vệ màng tế bào khỏi bị tổn 
thương do độc tố và làm chậm sự phát triển của tế 
bào ung thư. Chúng cùng cung cấp vitamin, 
phytochemica chống lại các bệnh ung thư vú, 
miệng, hầu, thanh quản, thực quản và dạ dày.

3. Hạ đường huyết, quản lý bệnh tiểu 
đường

Hỗn hợp nước cà rốt và gừng giàu chất 
chống oxy hóa nên nếu uống thường xuyên có tác 
dụng phòng chống bệnh tiểu đường.

Đặc biệt, gừng làm giảm lượng đường 
trong máu và cải thiện hiệu quả của insulin. Từ đó 
giảm các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu 
đường. Theo Healthline, ăn tối đa 4g gừng mỗi 
ngày có thể giúp giảm lượng đường trong máu của 
bạn và điều chỉnh sản xuất insulin.

Trong khi đó, theo Medicalnewstoday, cà 
rốt là loại rau có hàm lượng đường huyết thấp, 
trong khi carotenoids giúp điều chỉnh lượng đường 
trong máu. Nguyên nhân bởi các hợp chất 
carotenoid, chất xơ và vitamin A trong cà rốt có thể 
giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Đồng thời 
ngăn ngừa các biến chứng, chẳng hạn như tổn 
thương mắt liên quan đến bệnh tiểu đường.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các đặc tính chống oxy hóa và làm sạch 
trong cà rốt và gừng thúc đẩy sức khỏe tim mạch. 
Theo Thehealthsite, cà rốt giàu beta-carotene, 
alpha-carotene và lutein trong cà rốt làm giảm 
nguy cơ đau tim. Trong khi đó, hàm lượng kali 
chứa trong cà rốt làm giảm huyết áp.

Gừng lại có đặc tính y học giúp ngăn ngừa 
cục máu đông trong các mạch máu của tim, giúp 
mạch máu luôn sạch khỏe. Các chất chống oxy hóa 
có trong gừng giúp làm giảm sự hình thành xơ vữa 
động mạch do cholesterol cao gây ra.

5. Điều trị đau nhức cơ bắp
Sự kết hợp của cà rốt và gừng rất giàu các 

đặc tính chống viêm có thể giúp giảm đau và đau 
nhức cơ bắp, vì nó làm dịu chứng viêm trong cơ 
bắp.

Theo Healthline, gừng chứa các hợp chất 
chống viêm có chức năng tương tự như chất ức chế 
COX-2 nên cực kỳ tốt cho người hay bị đau nhức 
xương khớp. Trong khi cà rốt được liệt kê vào danh 
sách những loại rau rất giàu vitamin A và beta-
carotene, có tác dụng chống viêm mạnh, cực tốt 
cho người viêm khớp.

6. Cải thiện sức khỏe làn da, cho da căng 
bóng, tràn đầy collagen

Hỗn hợp đồ uống từ cà rốt và gừng là một 
hỗn hợp tuyệt vời cho làn da khỏe mạnh. Cà rốt 
chứa beta-carotene, giúp cải thiện sức khỏe của da.

Gừng cũng có chất chống oxy hóa, vitamin 
và khoáng chất giúp cải thiện kết cấu của da. Các 
chất chống oxy hóa từ hai loại củ quả này cũng sửa 
chữa làn da bị hư hại. Uống trong vòng một tuần thì 
đảm bảo làn da sẽ căng bóng tự nhiên, tràn đầy 
collagen. ■

Người nhiễm COVID-19 và 
cúm có nguy cơ tử vong cao 
gấp đôi

Người nhiễm cùng lúc virus SARS-
CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 
virus cúm có nguy cơ tử vong cao 

gấp đôi, trong khi nguy cơ phải thở máy tăng gấp 4 
lần.

Đây là nghiên cứu mới được đăng tải trên 
tạp chí y khoa uy tín Lancet hôm qua.

Nghiên cứu thực hiện đối với 305 nghìn 
người ở Anh nhập viện vì COVID-19, trong số này 
có 227 bệnh nhân nhiễm cả COVID-19 và cúm. 
Tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn nhiều so 
với nhóm còn lại.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, những 
phát hiện này cho thấy cần tăng cường xét nghiệm 
cúm ở người mắc COVID-19 phải nhập viện.

Thế giới đang ghi nhận sự gia tăng các loại 
virus gây bệnh đường hô hấp theo mùa thông 
thường khi người dân nối lại cuộc sống bình 
thường mới và không áp dụng các biện pháp phòng 
dịch. Vì vậy, theo các nhà khoa học, điều quan 
trọng nhất là mọi người phải tiêm ph đầy đủ... òng 
để có kháng thể phòng ngừa cả hai loại virus trước 
khi quá muộn. ■
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Người phụ nữ 70 năm “độc 
sủng hậu cung” của tỷ phú giàu 
bậc nhất...

Cặp đôi Hứa Thế Huân - Giản Hạnh 
Xuân có một cuộc hôn nhân tưởng 
chừng như là “huyền thoại”. Họ 

suốt 70 năm bên nhau vẫn thắm thiết vô cùng.
Đối với tầng lớp siêu giàu, chuyện giữ cho 

mình một mối tình từ đầu đến cuối, trọn đời trọn 
kiếp chẳng hề dễ dàng. Xung quanh họ có thật 
nhiều cám dỗ, dễ bị sa chân. Tuy nhiên, tất cả 
những điều ấy đều nằm ngoài vòng quan hệ của cặp 
đôi tỷ phú Hứa Thế Huân và vợ Giản Hạnh Xuân.

Cặp đôi suốt 70 năm vẫn hạnh phúc bên 
nhau

Hứa Thế Huân là chủ tịch tập đoàn xây 
dựng Trung Kiến lừng danh Hong Kong. Khi còn 
sống, ông có tài sản 42 tỷ đô la Hong Kong và là 1 
trong 10 người giàu nhất xứ Cảng Thơm.

Ông là con trai út của “Vua tàu thủy” Hứa 
Ái Chu. Khi còn sống, tỷ phú Hứa Ái Chu đã sắp 
xếp bước đường sự nghiệp cho 3 người con trai: 
Hai người con đầu phụ trách vận tải biển, khai thác 
mỏ và Hứa Thế Huân có mảng bất động sản để kinh 
doanh.

Sinh ra trong gia đình giàu có, là “phú nhị 
đại” thứ thiệt nên chuyện kinh doanh của Hứa Thế 
Huân bắt đầu rất thuận lợi. Năm 1940, ở tuổi 19, 
ông bắt đầu thành lập Tập đoàn xây dựng Trung 
Kiến Hong Kong.

Sau đó 8 năm, khi đã vững vàng sự nghiệp 
và cũng có tuổi, gia đình đã sắp xếp để ông kết hôn 
cùng tiểu thư nhà họ Giản - Giản Hạnh Xuân.

Giản Hạnh Xuân là một tiểu thư nhà giàu, 
môn đăng hộ đối với họ Hứa. Ở bà toát lên khí chất 
thanh tao, giàu sang của bậc quyền quý Hong Kong 
những năm đó. Giản Hạnh Xuân còn hơn Hứa Thế 
Huân đến 3 tuổi.

Trong đám cưới lừng danh Hong Kong của 
họ ngày đó, đã có hàng loạt doanh nhân, người nổi 
tiếng gửi tặng nhiều món quà quý giá. Tất cả đều 
được vợ chồng Hứa Thế Huân tặng vào ngân khố 
quốc gia.

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Giản 
Hạnh Xuân đã biết cách giúp chồng giảm những áp 
lực công việc. Bà dù xuất thân giàu có, lấy một ông 
chồng tài năng hơn người nhưng lúc nào cũng 
khiêm tốn, giản dị.

Sau khi thành hôn, bà sinh được 3 người 
con, 2 trai, 1 gái. Tuy nhiên, cậu con trai cả đã sớm 
qua đời. Con trai út chính là tỷ phú Hứa Thế Hanh 
nổi danh với hàng loạt chuyện tình yêu đương cùng 
nhiều ngôi sao bậc nhất Hong Kong và Trung Quốc 
đại lục.

Cặp đôi Hứa Thế Huân - Giản Hạnh Xuân 
có một cuộc hôn nhân tưởng chừng như là “huyền 
thoại”. Họ suốt 70 năm bên nhau vẫn thắm thiết vô 
cùng.

Phải đến năm 1971, Hong Kong mới bãi bỏ 
luật cho phép đàn ông có vợ lẽ. Cùng thời với Hứa 

Thế Huân, nhiều ông trùm giàu có như Hà Hồng 
Sân, Hoắc Anh Đông đều năm thê bảy thiếp, duy 
chỉ có họ Hứa là không. Ông chỉ tôn trọng và yêu 
duy nhất người vợ hơn 3 tuổi của mình.

Đi đến đâu, họ cũng nắm chặt tay, đồng 
hành với nhau vô cùng tình cảm, ngọt ngào. Ngần 
ấy năm trời, chưa bao giờ có lùm xùm nào xảy ra 
quanh cuộc hôn nhân của họ. Vì sự chung thủy 
trong tình yêu ấy mà họ có ít con cháu song cũng 
không tạo nên “cuộc chiến gia tộc” với gia sản 
khổng lồ.

Hứa Thế Huân từng chi đến 1 tỷ đô la Hong 
Kong để mua một trong 10 ngôi nhà sang trọng 
nhất xứ này làm quà tặng vợ yêu. 

Vào những năm cuối đời, Giản Hạnh Xuân 
mắc chứng đãng trí. Bà chỉ có thể nhận ra mỗi mình 
Hứa Thế Huân mà thôi. Quá thương vợ, họ Hứa 
thuê đến 8 bảo mẫu chăm sóc bà.

Cặp đôi đi đâu cũng nắm tay nhau
Tuy nhiên, những công việc như ngày ngày 

trò chuyện hay đôi khi giúp vợ ăn uống ông vẫn 
một tay thực hiện. Phải nói rằng, đây là một câu 
chuyện tình yêu huyền thoại khiến ai nấy tấm tắc.

Và có lẽ, vì có được tình yêu trọn vẹn như 
vậy nên Giản Hạnh Xuân rất ghét chuyện tình ái 
lùm xùm hay hôn nhân không chung thủy. Vậy mà 
cuối cùng, cậu con trai út Hứa Thế Hanh của họ lại 
là một nhân vật như vậy.

Mẹ chồng hơn 90 tuổi vẫn biết cách 
"nắn" con dâu

Hứa Thế Hanh là cậu ấm nhà giàu và về mặt 
yêu đương, tình ái lại bừa bãi chẳng ai bằng. Anh ta 
là công tử phong lưu, khiến truyền thông tốn biết 
bao giấy mực để viết về các mối tình phức tạp.

Năm 1988, Hứa Thế Hanh tổ chức lễ đính 
hôn với Lưu Gia Linh. Thậm chí, diễn viên này còn 
tuyên bố sẽ rời hẳn giới giải trí sau khi kết hôn. Vậy 
nhưng mối quan hệ này bị cả nhà họ Hứa phản đối 
gay gắt. 

Nhất là Hứa Hạnh Xuân, bà không muốn 
con trai dây dưa với người trong giới giải trí. Bởi 
vậy, Hứa Thế Hanh phải bỏ ra ngoài, bí mật sống 
với Lưu Gia Linh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, 
“cậu ấm” cũng chia tay với nữ diễn viên tuyệt sắc.

Đến năm 1991, hai bên gia đình sắp xếp để 
Hứa Thế Hanh kết hôn với Hà Siêu Quỳnh - con gái 

của ông trùm sòng bạc Hong Kong Hà Hồng Sân. 
Hôn lễ thế kỷ kéo dài 3 ngày với 20 triệu đô la Hong 
Kong tiền tiệc cưới gây chấn động. Ông Hà Hồng 
Sân đã trao cho con gái 1 tỷ đô la Hong Kong làm 
sính lễ.

Thế nhưng cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài 
được 9 năm mà không có con cái. Đến năm 2000, 
Hà Siêu Quỳnh quyết định ly hôn, tự giải thoát cho 
chính mình.

Tuy nhiên, trước khi họ chính thức ly hôn 
đã có một thời gian ly thân. Và lúc Hứa Thế Hanh 
vẫn đang là vợ chồng với Hà Siêu Quỳnh thì đã mê 
đắm cựu Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân.

Đối với hành động lần này của con trai 
Giản Hạnh Xuân phản đối vô cùng quyết liệt. Chịu 
trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc các con thế 
nhưng bây giờ Hứa Thế Hanh lại như vậy khiến 
cho bà Giản rất không hài lòng. Những thời điểm 
ấy, Hứa Thế Huân luôn bên cạnh an ủi và giúp vợ 
không nổi giận.

Trong mắt bà Giản, Lý Gia Hân là một 
“tiểu tam” chen vào cuộc hôn nhân của con trai 
mình.

Hành trình trường kỳ đấu tranh không có 
kết quả, đến năm 2008, Lý Gia Hân và Hứa Thế 
Hanh đã phải sang Mỹ để tổ chức hôn lễ với nhau.

Biết được thông tin đó, Giản Hạnh Xuân vô 
cùng tức giận. Bà tuyên bố thẳng thừng rằng: “Chỉ 
có Hà Siêu Quỳnh và Lưu Gia Linh xứng đáng làm 
con dâu của tôi”.

Những tuyên bố "vả mặt" này khiến Lý Gia 
Hân hoảng sợ. Ngày trước Lưu Gia Linh bị phản 
đối nhưng ít nhất nữ minh tinh này cũng trong sạch. 

Trong khi đó, Lý Gia Hân từng có 13 năm 
làm nhân tình của Lưu Cường Đông - 1 ông trùm 
khác. Thậm chí vợ cũ Lưu Cường Đông khi ly hôn 
còn tuyên bố thẳng thừng hôn nhân tan vỡ là do Lý 
Gia Hân.

Ở tuổi 90, khi con trai làm ra những hành 
động đi ngược với gia đình, Giản Hạnh Xuân vẫn 
vô cùng quyết liệt. Bởi Lý Gia Hân xuất thân 
không môn đăng hộ đối lại là “tiểu tam” nên 
chuyện thay đổi được cái nhìn của mẹ chồng là vô 
cùng khó.

Giản Hạnh Xuân đã đề ra 8 “gia quy” mới 
đồng ý để con dâu bước chân vào nhà họ Hứa:

1. Sau khi cho 100 triệu đô la HK tiền sính 
lễ, gia đình Lý Gia Hân không được phép mượn 
danh nghĩa của nhà họ Hứa để kinh doanh, thu lợi 
riêng.

2. Trừ khi thực sự cần thiết, nghiêm cấm về 
nhà mẹ đẻ qua đêm.

3. Trong những ngày lễ truyền thống lớn 
phải quỳ xuống đất dập đầu dâng trà.

4. 1 tuần ít nhất phải có 2 buổi tối ở nhà ăn 
cơm.

5. Trừ khi thực sự cần thiết không được 
phép tham gia đóng phim.

6. Làm việc phải kín tiếng, ở bên ngoài 
không được nhiều lời.

7. Phẩm hạnh phải đoan chính, hạn chế 
quần áo hở hang.

8. Nghiêm cấm có những hành động thân 
thiết quá mức khi ở ngoài đường.

Chính những gia quy đó đủ tính răn đe đã 
khiến Lý Gia Hân ngoan ngoãn hẳn. Đến năm 
2011, họ Lý hạ sinh cậu con trai với Hứa Thế Hanh, 
sau đó bố mẹ chồng mới dần dần chấp nhận cô con 
dâu “tiểu tam” này. ■

Tỷ phú 50 tuổi cưới con gái 
tài phiệt bằng hôn lễ 53 tỷ...

Những tưởng kết hôn với con gái 
nhà tài phiệt thì cuộc đời gã tỷ phú 
sẽ càng tấn tới nhưng thực tế khiến 

ông lao đao rất nhiều.
Có những mối quan hệ khi đến với nhau 

người ta sẽ nghĩ ngay đến một mối liên hôn giữa 
những người thuộc giới làm ăn. Đó là các cuộc hôn 
nhân vô cùng nhiều yếu tố may rủi. Nếu may mắn, 
họ sẽ hạnh phúc, nếu không hòa hợp thì kết cục 
buồn đến bất cứ lúc nào.

Vị tỷ phú đi lên từ tay trắng
Quách Chinh Lợi sinh ra trong một gia đình 

giàu có ở Đài Loan vào năm 1957. Tuy nhiên, năm 
ông lên 8, cha ông làm ăn thất bát và lâm vào cảnh 
nợ nần. Gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, cha 
Quách Chinh Lợi đóng cửa nhà máy để bán nhưng 
chẳng trả hết nợ. Cuối cùng, người cha bỏ trốn, họ 
Quách với mẹ nương tựa vào nhau.

Thấu hiểu nỗi khổ đó, Quách Chinh Lợi có 
ý thức kiếm tiền từ rất sớm. Sau này, ông có cơ hội 
sang Nhật Bản du học. Để có tiền lo toan cuộc 
sống, họ Quách làm hướng dẫn viên du lịch và đặt 
nền móng cho việc kinh doanh của mình.

Sau khi học tập trở về, Quách Chinh Lợi 
tiếp tục làm việc ở khách sạn cùng các công ty du 
lịch, tích lũy kinh nghiệm phong phú.

Thời đó, nền kinh tế Đài Loan phát triển 
nhanh chóng. Ngành du lịch dần có chỗ đứng hơn. 
Dựa trên kinh nghiệm tích lũy, Quách Chinh Lợi 
vào năm 33 tuổi đã thành lập công ty du lịch Tianxi 
ở Đài Bắc.

Dựa vào sự hiểu biết của mình về Đài Loan 
và Nhật Bản, ông đặc biệt lên kế hoạch cho nhiều 
tour du lịch phù hợp với thói quen của người Trung 
Quốc. Cùng với thái độ phục vụ tốt, công ty của 
ông nhanh chóng nổi lên như một cái tên nổi bật 

trong ngành du lịch Đài Loan.
Năm 2004, sau 14 năm phát triển, Tianxi đã 

phát triển thành một công ty du lịch lớn bậc nhất. 
Doanh thu hàng năm đạt đến 5,3 tỷ Tân Đài tệ. Bản 
thân Quách Chinh Lợi cũng trở thành tỷ phú nổi 
tiếng của Đài Loan. Ông còn được mệnh danh là 
“Bố già của ngành du lịch”.

Sau khi ổn định sự nghiệp, Quách Chinh 
Lợi bắt đầu nghĩ đến chuyện thành lập gia thất. 
Trước đó, thấy người đàn ông này độc thân lâu 
năm, nhiều người cho rằng ông là gay.

Ông có ngoại hình điển trai, giàu có, tiếng 
tăm nhưng các trợ lý riêng đều là đàn ông. Bởi vậy, 
tin đồn đồng tính bủa vây Quách Chinh Lợi. Khi 
biết tin ông kết hôn cùng Shoko Shintaki, người ta 
vô cùng bất ngờ.

“Ngày tôi đính hôn, 5 nhân viên nữ của tôi 
phải xin nghỉ làm, có thể thấy bao nhiêu cô gái phải 
lòng tôi còn gì”, ông nói.

Shoko là con gái của người giàu nhất tỉnh 
Ishikawa (Nhật Bản). Cha của Shoko được mệnh 
danh là Vua suối nước nóng Nhật Bản, một tài phiệt 
nổi danh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Quách 
Chinh Lợi kết hôn vì có lợi cho chuyện kinh doanh 
du lịch của mình. Doanh nghiệp của họ Quách và 
nhà Shoko hợp tác rất nhiều trong suốt những năm 
qua.

Đến năm 2005, họ đính hôn với nhau. 
Shoko kém Quách Chinh Lợi 10 tuổi. Khi quyết 
định kết hôn, cả hai đều là những người có tuổi cả 
rồi.

Trong một lần chia sẻ, Quách Chinh Lợi 
nói rằng ở Nhật Bản người ta sẽ kết hôn sau 6 tháng 
kể từ ngày đính hôn. Thế nhưng đám cưới của họ bị 
trì hoãn bởi cha cô dâu muốn họ Quách thực hiện 
một điều kiện khó xử lý trong kinh doanh và ông 
không đồng ý.

Bản thân vị tỷ phú sau đó đã thẳng thắn nói 
chuyện với vợ sắp cưới. Ông nói rằng chuyện hôn 
nhân tốt nhất không nên đi kèm với các điều kiện, 
nếu không cả hai rất khó đến với nhau. Kể từ đó, 
gia đình Shoko chấp nhận mà không có nhiều ý 
kiến nữa.

Họ Quách chia sẻ: “Người khác cho rằng 
tôi cưới cô ấy vì tài sản gia đình nhưng thực tế, khi 
kết hôn cô ấy không hề mang tài sản gia đình nào 
về. Khách sạn suối nước nóng của họ làm ăn rất tốt, 
phải đặt phòng nửa năm mới có chỗ. Kể cả khách 
bên Tianxi dẫn cũng chưa chắc đã có được phòng.

Điều tôi thích nhất ở Shoko là cô ấy hoàn 
toàn ngưỡng mộ tôi. Tôi thích tóc ngắn, cô ấy quyết 
liệt: “Em cắt bỏ mái tóc dài cho anh xem”. Tôi ghét 
màu đen, cô ấy vứt bỏ hết quần áo màu đen. Tôi 
không quan trọng chuyện mình có độc đoán hay 
không nhưng gia đình cũng giống như sự nghiệp, là 
một vương quốc tôi chú tâm rất nhiều”.

Đám cưới tốn kém và cái kết buồn sau 7 
năm

Đến năm 2007, cặp đôi tổ chức hôn lễ 
hoành tráng ở khách sạn Sheraton Đài Bắc. Quách 
Chinh Lợi đã đặt 300 bàn tiệc sang trọng ở đây. 
Được biết, đám cưới này đã tiêu tốn 15 triệu NDT 

của họ Quách.
Sau khi kết hôn xong, Shoko cũng nhập 

tịch Đài Loan. Được biết, Quách Chinh Lợi vô 
cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình.

“Thật tuyệt vời khi kết hôn với một người 
vợ như vậy. Bạn nói Đông, cô ấy nhất định không 
đi về phía Tây”, họ Quách thoải mái kể.

Dù cho tính cách của ông có phần độc 
đoán, khó chiều nhưng toàn bộ điều đó, Shoko đều 
thuận lòng theo chồng. Sau này, Quách Chinh Lợi 
gặp vài biến cố, Shoko thẳng thắn lên báo xác nhận 
rằng tình cảm giữa cả hai rất tốt. Bà ủng hộ chồng 
mình và tin tưởng ông không hề có thói hư tật xấu 
như đồn thổi.

“Dù vợ chồng chỉ gặp nhau mỗi tuần 1 lần 
do công việc nhưng chúng tôi có mối quan hệ tốt 
đẹp. Tôi không hề hối hận khi lấy chồng Đài 
Loan”, Shoko chia sẻ.

Hai vợ chồng có cuộc sống ân ái hạnh phúc 
nhưng thật tiếc nó chẳng tồn tại được bao lâu. Đến 
năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đe 
dọa những mơ tưởng của Quách Chinh Lợi về 
ngành du lịch. Các chuyến du lịch ra nước ngoài 
giảm mạnh đã khiến công ty của ông gặp nhiều khó 
khăn.

Hơn nữa, chuyện đầu tư bất động sản 
không thành công cũng khiến họ Quách lao đao. 
Từ năm 2004 đến 2008, ông đã mua tới 27 bất động 
sản và nợ ngân hàng một số tiền lớn.

Đến năm 2009, ông bán 14 bất động sản 
của mình trong tình trạng thua lỗ. Khoản đầu tư cứ 
ngỡ vững chắc lại biến thành đống rơm. Đến năm 
2014, Quách Chinh Lợi bị truy thu 1,5 tỷ Tân Đài tệ 
và tuyên bố phá sản công ty.

Bi kịch của ông không dừng lại ở đó. Gia 
đình bố vợ biết chuyện đã nhất định quay lưng. 
Shoko ngay tức khắc tung ra lá đơn ly hôn rồi 
nhanh chóng về Nhật Bản.

Em trai của Quách Chinh Lợi không thể 
chịu đựng cú sốc đó quyết định tự vẫn khi nhảy từ 
tầng 15 một tòa nhà xuống đất. Từ một ông trùm du 
lịch nắm trong tay tài sản ròng hơn 4 tỷ Tân Đài tệ, 
họ Quách đã mất sạch mọi thứ. Trong giây phút bối 
rối nhất đó, người vợ mà ông nghĩ ngoan ngoãn, 
luôn nghe lời chồng cũng quyết định ra đi.

Đau đớn vì mọi bất hạnh đổ lên người, 
Quách Chinh Lợi vẫn quyết tâm làm lại. Ông xin 
mẹ mình công thức món gà tẩm dầu mè và bày 
quán bán vỉa hè.

Ông không hề đầu hàng số phận. Nếu có ai 
hỏi vẫn mạnh mẽ chia sẻ: “Tôi khổ từ khi còn nhỏ, 
còn bão lớn nào mà chưa thấy? Dù có cơm hàng 
cháo chợ thì vẫn phải sống tiếp thôi”.

Đến năm 2016, ông đóng cửa hàng gà của 
mình và quay lại với ngành du lịch. Một công ty du 
lịch lớn đã mời Quách Chinh Lợi quay lại để thiết 
kế tour du lịch cao cấp nhất. Ông dành tất cả năng 
lượng của mình vào đó, cố gắng bắt đầu lại.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, họ 
Quách phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. 
Tháng 11/2016, ông qua đời tại bệnh viện vì căn 
bệnh này khi mới 59 tuổi, kết thúc cuộc đời đầy 
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Người phụ nữ 70 năm “độc 
sủng hậu cung” của tỷ phú giàu 
bậc nhất...

Cặp đôi Hứa Thế Huân - Giản Hạnh 
Xuân có một cuộc hôn nhân tưởng 
chừng như là “huyền thoại”. Họ 

suốt 70 năm bên nhau vẫn thắm thiết vô cùng.
Đối với tầng lớp siêu giàu, chuyện giữ cho 

mình một mối tình từ đầu đến cuối, trọn đời trọn 
kiếp chẳng hề dễ dàng. Xung quanh họ có thật 
nhiều cám dỗ, dễ bị sa chân. Tuy nhiên, tất cả 
những điều ấy đều nằm ngoài vòng quan hệ của cặp 
đôi tỷ phú Hứa Thế Huân và vợ Giản Hạnh Xuân.

Cặp đôi suốt 70 năm vẫn hạnh phúc bên 
nhau

Hứa Thế Huân là chủ tịch tập đoàn xây 
dựng Trung Kiến lừng danh Hong Kong. Khi còn 
sống, ông có tài sản 42 tỷ đô la Hong Kong và là 1 
trong 10 người giàu nhất xứ Cảng Thơm.

Ông là con trai út của “Vua tàu thủy” Hứa 
Ái Chu. Khi còn sống, tỷ phú Hứa Ái Chu đã sắp 
xếp bước đường sự nghiệp cho 3 người con trai: 
Hai người con đầu phụ trách vận tải biển, khai thác 
mỏ và Hứa Thế Huân có mảng bất động sản để kinh 
doanh.

Sinh ra trong gia đình giàu có, là “phú nhị 
đại” thứ thiệt nên chuyện kinh doanh của Hứa Thế 
Huân bắt đầu rất thuận lợi. Năm 1940, ở tuổi 19, 
ông bắt đầu thành lập Tập đoàn xây dựng Trung 
Kiến Hong Kong.

Sau đó 8 năm, khi đã vững vàng sự nghiệp 
và cũng có tuổi, gia đình đã sắp xếp để ông kết hôn 
cùng tiểu thư nhà họ Giản - Giản Hạnh Xuân.

Giản Hạnh Xuân là một tiểu thư nhà giàu, 
môn đăng hộ đối với họ Hứa. Ở bà toát lên khí chất 
thanh tao, giàu sang của bậc quyền quý Hong Kong 
những năm đó. Giản Hạnh Xuân còn hơn Hứa Thế 
Huân đến 3 tuổi.

Trong đám cưới lừng danh Hong Kong của 
họ ngày đó, đã có hàng loạt doanh nhân, người nổi 
tiếng gửi tặng nhiều món quà quý giá. Tất cả đều 
được vợ chồng Hứa Thế Huân tặng vào ngân khố 
quốc gia.

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Giản 
Hạnh Xuân đã biết cách giúp chồng giảm những áp 
lực công việc. Bà dù xuất thân giàu có, lấy một ông 
chồng tài năng hơn người nhưng lúc nào cũng 
khiêm tốn, giản dị.

Sau khi thành hôn, bà sinh được 3 người 
con, 2 trai, 1 gái. Tuy nhiên, cậu con trai cả đã sớm 
qua đời. Con trai út chính là tỷ phú Hứa Thế Hanh 
nổi danh với hàng loạt chuyện tình yêu đương cùng 
nhiều ngôi sao bậc nhất Hong Kong và Trung Quốc 
đại lục.

Cặp đôi Hứa Thế Huân - Giản Hạnh Xuân 
có một cuộc hôn nhân tưởng chừng như là “huyền 
thoại”. Họ suốt 70 năm bên nhau vẫn thắm thiết vô 
cùng.

Phải đến năm 1971, Hong Kong mới bãi bỏ 
luật cho phép đàn ông có vợ lẽ. Cùng thời với Hứa 

Thế Huân, nhiều ông trùm giàu có như Hà Hồng 
Sân, Hoắc Anh Đông đều năm thê bảy thiếp, duy 
chỉ có họ Hứa là không. Ông chỉ tôn trọng và yêu 
duy nhất người vợ hơn 3 tuổi của mình.

Đi đến đâu, họ cũng nắm chặt tay, đồng 
hành với nhau vô cùng tình cảm, ngọt ngào. Ngần 
ấy năm trời, chưa bao giờ có lùm xùm nào xảy ra 
quanh cuộc hôn nhân của họ. Vì sự chung thủy 
trong tình yêu ấy mà họ có ít con cháu song cũng 
không tạo nên “cuộc chiến gia tộc” với gia sản 
khổng lồ.

Hứa Thế Huân từng chi đến 1 tỷ đô la Hong 
Kong để mua một trong 10 ngôi nhà sang trọng 
nhất xứ này làm quà tặng vợ yêu. 

Vào những năm cuối đời, Giản Hạnh Xuân 
mắc chứng đãng trí. Bà chỉ có thể nhận ra mỗi mình 
Hứa Thế Huân mà thôi. Quá thương vợ, họ Hứa 
thuê đến 8 bảo mẫu chăm sóc bà.

Cặp đôi đi đâu cũng nắm tay nhau
Tuy nhiên, những công việc như ngày ngày 

trò chuyện hay đôi khi giúp vợ ăn uống ông vẫn 
một tay thực hiện. Phải nói rằng, đây là một câu 
chuyện tình yêu huyền thoại khiến ai nấy tấm tắc.

Và có lẽ, vì có được tình yêu trọn vẹn như 
vậy nên Giản Hạnh Xuân rất ghét chuyện tình ái 
lùm xùm hay hôn nhân không chung thủy. Vậy mà 
cuối cùng, cậu con trai út Hứa Thế Hanh của họ lại 
là một nhân vật như vậy.

Mẹ chồng hơn 90 tuổi vẫn biết cách 
"nắn" con dâu

Hứa Thế Hanh là cậu ấm nhà giàu và về mặt 
yêu đương, tình ái lại bừa bãi chẳng ai bằng. Anh ta 
là công tử phong lưu, khiến truyền thông tốn biết 
bao giấy mực để viết về các mối tình phức tạp.

Năm 1988, Hứa Thế Hanh tổ chức lễ đính 
hôn với Lưu Gia Linh. Thậm chí, diễn viên này còn 
tuyên bố sẽ rời hẳn giới giải trí sau khi kết hôn. Vậy 
nhưng mối quan hệ này bị cả nhà họ Hứa phản đối 
gay gắt. 

Nhất là Hứa Hạnh Xuân, bà không muốn 
con trai dây dưa với người trong giới giải trí. Bởi 
vậy, Hứa Thế Hanh phải bỏ ra ngoài, bí mật sống 
với Lưu Gia Linh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, 
“cậu ấm” cũng chia tay với nữ diễn viên tuyệt sắc.

Đến năm 1991, hai bên gia đình sắp xếp để 
Hứa Thế Hanh kết hôn với Hà Siêu Quỳnh - con gái 

của ông trùm sòng bạc Hong Kong Hà Hồng Sân. 
Hôn lễ thế kỷ kéo dài 3 ngày với 20 triệu đô la Hong 
Kong tiền tiệc cưới gây chấn động. Ông Hà Hồng 
Sân đã trao cho con gái 1 tỷ đô la Hong Kong làm 
sính lễ.

Thế nhưng cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài 
được 9 năm mà không có con cái. Đến năm 2000, 
Hà Siêu Quỳnh quyết định ly hôn, tự giải thoát cho 
chính mình.

Tuy nhiên, trước khi họ chính thức ly hôn 
đã có một thời gian ly thân. Và lúc Hứa Thế Hanh 
vẫn đang là vợ chồng với Hà Siêu Quỳnh thì đã mê 
đắm cựu Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân.

Đối với hành động lần này của con trai 
Giản Hạnh Xuân phản đối vô cùng quyết liệt. Chịu 
trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc các con thế 
nhưng bây giờ Hứa Thế Hanh lại như vậy khiến 
cho bà Giản rất không hài lòng. Những thời điểm 
ấy, Hứa Thế Huân luôn bên cạnh an ủi và giúp vợ 
không nổi giận.

Trong mắt bà Giản, Lý Gia Hân là một 
“tiểu tam” chen vào cuộc hôn nhân của con trai 
mình.

Hành trình trường kỳ đấu tranh không có 
kết quả, đến năm 2008, Lý Gia Hân và Hứa Thế 
Hanh đã phải sang Mỹ để tổ chức hôn lễ với nhau.

Biết được thông tin đó, Giản Hạnh Xuân vô 
cùng tức giận. Bà tuyên bố thẳng thừng rằng: “Chỉ 
có Hà Siêu Quỳnh và Lưu Gia Linh xứng đáng làm 
con dâu của tôi”.

Những tuyên bố "vả mặt" này khiến Lý Gia 
Hân hoảng sợ. Ngày trước Lưu Gia Linh bị phản 
đối nhưng ít nhất nữ minh tinh này cũng trong sạch. 

Trong khi đó, Lý Gia Hân từng có 13 năm 
làm nhân tình của Lưu Cường Đông - 1 ông trùm 
khác. Thậm chí vợ cũ Lưu Cường Đông khi ly hôn 
còn tuyên bố thẳng thừng hôn nhân tan vỡ là do Lý 
Gia Hân.

Ở tuổi 90, khi con trai làm ra những hành 
động đi ngược với gia đình, Giản Hạnh Xuân vẫn 
vô cùng quyết liệt. Bởi Lý Gia Hân xuất thân 
không môn đăng hộ đối lại là “tiểu tam” nên 
chuyện thay đổi được cái nhìn của mẹ chồng là vô 
cùng khó.

Giản Hạnh Xuân đã đề ra 8 “gia quy” mới 
đồng ý để con dâu bước chân vào nhà họ Hứa:

1. Sau khi cho 100 triệu đô la HK tiền sính 
lễ, gia đình Lý Gia Hân không được phép mượn 
danh nghĩa của nhà họ Hứa để kinh doanh, thu lợi 
riêng.

2. Trừ khi thực sự cần thiết, nghiêm cấm về 
nhà mẹ đẻ qua đêm.

3. Trong những ngày lễ truyền thống lớn 
phải quỳ xuống đất dập đầu dâng trà.

4. 1 tuần ít nhất phải có 2 buổi tối ở nhà ăn 
cơm.

5. Trừ khi thực sự cần thiết không được 
phép tham gia đóng phim.

6. Làm việc phải kín tiếng, ở bên ngoài 
không được nhiều lời.

7. Phẩm hạnh phải đoan chính, hạn chế 
quần áo hở hang.

8. Nghiêm cấm có những hành động thân 
thiết quá mức khi ở ngoài đường.

Chính những gia quy đó đủ tính răn đe đã 
khiến Lý Gia Hân ngoan ngoãn hẳn. Đến năm 
2011, họ Lý hạ sinh cậu con trai với Hứa Thế Hanh, 
sau đó bố mẹ chồng mới dần dần chấp nhận cô con 
dâu “tiểu tam” này. ■

Tỷ phú 50 tuổi cưới con gái 
tài phiệt bằng hôn lễ 53 tỷ...

Những tưởng kết hôn với con gái 
nhà tài phiệt thì cuộc đời gã tỷ phú 
sẽ càng tấn tới nhưng thực tế khiến 

ông lao đao rất nhiều.
Có những mối quan hệ khi đến với nhau 

người ta sẽ nghĩ ngay đến một mối liên hôn giữa 
những người thuộc giới làm ăn. Đó là các cuộc hôn 
nhân vô cùng nhiều yếu tố may rủi. Nếu may mắn, 
họ sẽ hạnh phúc, nếu không hòa hợp thì kết cục 
buồn đến bất cứ lúc nào.

Vị tỷ phú đi lên từ tay trắng
Quách Chinh Lợi sinh ra trong một gia đình 

giàu có ở Đài Loan vào năm 1957. Tuy nhiên, năm 
ông lên 8, cha ông làm ăn thất bát và lâm vào cảnh 
nợ nần. Gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, cha 
Quách Chinh Lợi đóng cửa nhà máy để bán nhưng 
chẳng trả hết nợ. Cuối cùng, người cha bỏ trốn, họ 
Quách với mẹ nương tựa vào nhau.

Thấu hiểu nỗi khổ đó, Quách Chinh Lợi có 
ý thức kiếm tiền từ rất sớm. Sau này, ông có cơ hội 
sang Nhật Bản du học. Để có tiền lo toan cuộc 
sống, họ Quách làm hướng dẫn viên du lịch và đặt 
nền móng cho việc kinh doanh của mình.

Sau khi học tập trở về, Quách Chinh Lợi 
tiếp tục làm việc ở khách sạn cùng các công ty du 
lịch, tích lũy kinh nghiệm phong phú.

Thời đó, nền kinh tế Đài Loan phát triển 
nhanh chóng. Ngành du lịch dần có chỗ đứng hơn. 
Dựa trên kinh nghiệm tích lũy, Quách Chinh Lợi 
vào năm 33 tuổi đã thành lập công ty du lịch Tianxi 
ở Đài Bắc.

Dựa vào sự hiểu biết của mình về Đài Loan 
và Nhật Bản, ông đặc biệt lên kế hoạch cho nhiều 
tour du lịch phù hợp với thói quen của người Trung 
Quốc. Cùng với thái độ phục vụ tốt, công ty của 
ông nhanh chóng nổi lên như một cái tên nổi bật 

trong ngành du lịch Đài Loan.
Năm 2004, sau 14 năm phát triển, Tianxi đã 

phát triển thành một công ty du lịch lớn bậc nhất. 
Doanh thu hàng năm đạt đến 5,3 tỷ Tân Đài tệ. Bản 
thân Quách Chinh Lợi cũng trở thành tỷ phú nổi 
tiếng của Đài Loan. Ông còn được mệnh danh là 
“Bố già của ngành du lịch”.

Sau khi ổn định sự nghiệp, Quách Chinh 
Lợi bắt đầu nghĩ đến chuyện thành lập gia thất. 
Trước đó, thấy người đàn ông này độc thân lâu 
năm, nhiều người cho rằng ông là gay.

Ông có ngoại hình điển trai, giàu có, tiếng 
tăm nhưng các trợ lý riêng đều là đàn ông. Bởi vậy, 
tin đồn đồng tính bủa vây Quách Chinh Lợi. Khi 
biết tin ông kết hôn cùng Shoko Shintaki, người ta 
vô cùng bất ngờ.

“Ngày tôi đính hôn, 5 nhân viên nữ của tôi 
phải xin nghỉ làm, có thể thấy bao nhiêu cô gái phải 
lòng tôi còn gì”, ông nói.

Shoko là con gái của người giàu nhất tỉnh 
Ishikawa (Nhật Bản). Cha của Shoko được mệnh 
danh là Vua suối nước nóng Nhật Bản, một tài phiệt 
nổi danh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Quách 
Chinh Lợi kết hôn vì có lợi cho chuyện kinh doanh 
du lịch của mình. Doanh nghiệp của họ Quách và 
nhà Shoko hợp tác rất nhiều trong suốt những năm 
qua.

Đến năm 2005, họ đính hôn với nhau. 
Shoko kém Quách Chinh Lợi 10 tuổi. Khi quyết 
định kết hôn, cả hai đều là những người có tuổi cả 
rồi.

Trong một lần chia sẻ, Quách Chinh Lợi 
nói rằng ở Nhật Bản người ta sẽ kết hôn sau 6 tháng 
kể từ ngày đính hôn. Thế nhưng đám cưới của họ bị 
trì hoãn bởi cha cô dâu muốn họ Quách thực hiện 
một điều kiện khó xử lý trong kinh doanh và ông 
không đồng ý.

Bản thân vị tỷ phú sau đó đã thẳng thắn nói 
chuyện với vợ sắp cưới. Ông nói rằng chuyện hôn 
nhân tốt nhất không nên đi kèm với các điều kiện, 
nếu không cả hai rất khó đến với nhau. Kể từ đó, 
gia đình Shoko chấp nhận mà không có nhiều ý 
kiến nữa.

Họ Quách chia sẻ: “Người khác cho rằng 
tôi cưới cô ấy vì tài sản gia đình nhưng thực tế, khi 
kết hôn cô ấy không hề mang tài sản gia đình nào 
về. Khách sạn suối nước nóng của họ làm ăn rất tốt, 
phải đặt phòng nửa năm mới có chỗ. Kể cả khách 
bên Tianxi dẫn cũng chưa chắc đã có được phòng.

Điều tôi thích nhất ở Shoko là cô ấy hoàn 
toàn ngưỡng mộ tôi. Tôi thích tóc ngắn, cô ấy quyết 
liệt: “Em cắt bỏ mái tóc dài cho anh xem”. Tôi ghét 
màu đen, cô ấy vứt bỏ hết quần áo màu đen. Tôi 
không quan trọng chuyện mình có độc đoán hay 
không nhưng gia đình cũng giống như sự nghiệp, là 
một vương quốc tôi chú tâm rất nhiều”.

Đám cưới tốn kém và cái kết buồn sau 7 
năm

Đến năm 2007, cặp đôi tổ chức hôn lễ 
hoành tráng ở khách sạn Sheraton Đài Bắc. Quách 
Chinh Lợi đã đặt 300 bàn tiệc sang trọng ở đây. 
Được biết, đám cưới này đã tiêu tốn 15 triệu NDT 

của họ Quách.
Sau khi kết hôn xong, Shoko cũng nhập 

tịch Đài Loan. Được biết, Quách Chinh Lợi vô 
cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình.

“Thật tuyệt vời khi kết hôn với một người 
vợ như vậy. Bạn nói Đông, cô ấy nhất định không 
đi về phía Tây”, họ Quách thoải mái kể.

Dù cho tính cách của ông có phần độc 
đoán, khó chiều nhưng toàn bộ điều đó, Shoko đều 
thuận lòng theo chồng. Sau này, Quách Chinh Lợi 
gặp vài biến cố, Shoko thẳng thắn lên báo xác nhận 
rằng tình cảm giữa cả hai rất tốt. Bà ủng hộ chồng 
mình và tin tưởng ông không hề có thói hư tật xấu 
như đồn thổi.

“Dù vợ chồng chỉ gặp nhau mỗi tuần 1 lần 
do công việc nhưng chúng tôi có mối quan hệ tốt 
đẹp. Tôi không hề hối hận khi lấy chồng Đài 
Loan”, Shoko chia sẻ.

Hai vợ chồng có cuộc sống ân ái hạnh phúc 
nhưng thật tiếc nó chẳng tồn tại được bao lâu. Đến 
năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đe 
dọa những mơ tưởng của Quách Chinh Lợi về 
ngành du lịch. Các chuyến du lịch ra nước ngoài 
giảm mạnh đã khiến công ty của ông gặp nhiều khó 
khăn.

Hơn nữa, chuyện đầu tư bất động sản 
không thành công cũng khiến họ Quách lao đao. 
Từ năm 2004 đến 2008, ông đã mua tới 27 bất động 
sản và nợ ngân hàng một số tiền lớn.

Đến năm 2009, ông bán 14 bất động sản 
của mình trong tình trạng thua lỗ. Khoản đầu tư cứ 
ngỡ vững chắc lại biến thành đống rơm. Đến năm 
2014, Quách Chinh Lợi bị truy thu 1,5 tỷ Tân Đài tệ 
và tuyên bố phá sản công ty.

Bi kịch của ông không dừng lại ở đó. Gia 
đình bố vợ biết chuyện đã nhất định quay lưng. 
Shoko ngay tức khắc tung ra lá đơn ly hôn rồi 
nhanh chóng về Nhật Bản.

Em trai của Quách Chinh Lợi không thể 
chịu đựng cú sốc đó quyết định tự vẫn khi nhảy từ 
tầng 15 một tòa nhà xuống đất. Từ một ông trùm du 
lịch nắm trong tay tài sản ròng hơn 4 tỷ Tân Đài tệ, 
họ Quách đã mất sạch mọi thứ. Trong giây phút bối 
rối nhất đó, người vợ mà ông nghĩ ngoan ngoãn, 
luôn nghe lời chồng cũng quyết định ra đi.

Đau đớn vì mọi bất hạnh đổ lên người, 
Quách Chinh Lợi vẫn quyết tâm làm lại. Ông xin 
mẹ mình công thức món gà tẩm dầu mè và bày 
quán bán vỉa hè.

Ông không hề đầu hàng số phận. Nếu có ai 
hỏi vẫn mạnh mẽ chia sẻ: “Tôi khổ từ khi còn nhỏ, 
còn bão lớn nào mà chưa thấy? Dù có cơm hàng 
cháo chợ thì vẫn phải sống tiếp thôi”.

Đến năm 2016, ông đóng cửa hàng gà của 
mình và quay lại với ngành du lịch. Một công ty du 
lịch lớn đã mời Quách Chinh Lợi quay lại để thiết 
kế tour du lịch cao cấp nhất. Ông dành tất cả năng 
lượng của mình vào đó, cố gắng bắt đầu lại.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, họ 
Quách phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. 
Tháng 11/2016, ông qua đời tại bệnh viện vì căn 
bệnh này khi mới 59 tuổi, kết thúc cuộc đời đầy 
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Hai người vợ trong cuộc 
đời Jacques Yves Cousteau

Nhà thám hiểm đại dương huyền 
thoại, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, nhà 
phát minh Pháp Jacques-Yves 

Cousteau đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió.
Nửa đầu đời, người vợ đầu tiên của ông, 

Simone Cousteau đã giúp ông vượt qua những thử 
thách. Nếu không có bà, thế giới đã không biết con 
tàu “Calypso” nổi tiếng và vị thuyền trưởng của nó.

Jacques-Yves Cousteau và Francine
Khi Jacques Yves thú nhận với vợ rằng ông 

có tình nhân, Simone Cousteau chỉ yêu cầu được 
tiếp tục sống trên con tàu vốn nhiều năm đã trở 
thành ngôi nhà của bà.

Tai nạn
Gia đình luật sư Daniel Cousteau đi chu du 

nhiều nơi. Hai cậu con trai của ông thích bơi lội và 
nghịch nước, và bố mẹ đã tạo điều kiện cho các con 
thực hiện sở thích đó. Đặc biệt, cậu em Jacques-
Yves Cousteau rất say mê học lặn. Khi được tặng 
chiếc kính lặn đầu tiên, cậu hiểu rằng sẽ dành cuộc 
đời mình cho đam mê này.

Sau khi tốt nghiệp học viện hải quân, 
Cousteau muốn học thêm ngành hàng không, 
nhưng số phận nghiệt ngã dường như báo trước 
rằng hai lĩnh vực với ông là quá sức. Đang lái xe 
trên một con đường ngoằn ngoèo trên núi, 
Cousteau gặp tai nạn và bị thương nặng. Tay phải 
ông bị liệt, buộc phải từ bỏ ý tưởng trở thành phi 
công.

Với biết bao cơ hội, giờ đây nhiệm vụ chính 
của Jacques-Yves là phục hồi sức khỏe, nếu muốn 
nuôi giấc mơ về biển. Đúng lúc đó, Simone 
Melchior, người bạn gái đầu đời, xuất hiện và ra tay 
giúp đỡ.

Họ gặp nhau năm 1937, lúc đó Cousteau là 
một sĩ quan hải quân 27 tuổi, còn Simone là thiếu 
nữ 17 tuổi, con gái của một thủy sư đô đốc. 

Cousteau không giấu giếm ông đang yêu, và hy 
vọng được đền đáp, nhưng vụ tai nạn đã làm đảo 
lộn mọi kế hoạch.

Liệu Simone có muốn chung sống với một 
kẻ tàn tật? Và bà đã đáp lại tình cảm của ông. Hằng 
ngày, Simone đến với Jacques-Yves, họ đi dạo rất 
lâu, trò chuyện và mơ mộng.

Sau này, Cousteau thừa nhận chính lúc bấy 
giờ, những giấc mơ mờ nhạt về biển đã biến thành 
mục đích của đời ông. Họ kết hôn vào năm 1937, 
cũng vào năm đó, Jacques-Yves bắt đầu công bố 
phát minh đầu tiên và quan trọng nhất của mình - 
thiết bị lặn.

Simone - người trợ thủ đắc lực
Cơ khí và thiết kế cũng là những đam mê 

của Cousteau. Thời trẻ, ông đã tự tay lắp ráp một 
chiếc autor có động cơ chạy bằng pin. Hồi phục sau 
vụ tai nạn, Jacques-Yves bơi và lặn rất nhiều, 
nhưng không thể ở lâu dưới nước, và ông bắt đầu 
nghĩ cách khắc phục.

Năm 1943, ông trình làng nguyên mẫu đầu 
tiên của thiết bị lặn hiện nay. Sáng chế này đã 
chiếm hết thời gian và tiền bạc của ông. Nhưng 
Simone đã cho chồng hoàn toàn tự do, bà đảm 
nhiệm việc chăm sóc nhà cửa và hai con trai.

Khi Jacques-Yves Cousteau trở thành nhà 
phát minh nổi tiếng, ông bắt đầu tìm kiếm các nhà 
tài trợ để tiếp tục nghiên cứu về biển.

Đến cuối những năm 40, những ý tưởng 
của Cousteau đã mê hoặc triệu phú người Ireland 
Thomas Guinness. Ông ta mua cho Cousteau một 
chiếc tàu quét mìn cũ của Anh “Calypso” và đồng ý 
cho thuê với mức phí tượng trưng 1 franc mỗi năm.

Cousteau chỉ mỗi việc thuê một thủy thủ 
đoàn, chuyển đổi con tàu thành tàu nghiên cứu và 
ra khơi. Nhưng làm công việc này ông cần có tiền. 
Simone lại ra tay giúp đỡ.

Bà đã bán tất cả đồ trang sức của mình và 
thường xuyên động viên ông đang đi đúng hướng. 
Khi tàu “Calypso” đã sẵn sàng ra khơi, Jacques-
Yves đề nghị Simone là người đầu tiên đặt chân lên 
boong.

Thành tựu quốc tế
Cousteau đã không phụ lòng tin của vợ. 

Cuốn sách “Trong thế giới im lặng” (1953) của ông 
viết chung với nhà văn Frédéric Dumas, đã trở 
thành sách bán chạy. Bộ phim cùng tên chuyển thể 
từ tác phẩm này (1956) đã được trao giải “Oscar” 
và “Cành cọ vàng”.

Những thành tựu của Cousteau được chính 
thức công nhận cùng với việc ông được bổ nhiệm 
chức Giám đốc Bảo tàng Hải dương học ở Monaco 
vào năm 1957.

Thành công vang dội của cuốn sách đã giúp 
Cousteau thực hiện các dự án mới: Chế tạo thiết bị 
nhỏ độc lập đầu tiên để nghiên cứu thế giới ngầm.

Ông tiến hành một loạt thí nghiệm lặn bằng 
máy thở dưới nước (có thể giúp con người ở rất lâu 
tại các trạm ngầm dưới đáy biển). Bộ phim tài liệu 
về các trạm ngầm này có nhan đề “Thế giới không 
có mặt trời” đã đoạt giải “Oscar” năm 1965.

Nhiều hãng truyền hình đã đưa phim tài 

liệu của Cousteau vào các chương trình của mình. 
Nhưng công việc đó đòi hỏi phải có nhiều tiền để 
trả lương cho thủy thủ đoàn, mua nhiên liệu cho tàu 
và kỹ thuật mới hiện đại.

Cousteau ngày càng dành ít thời gian hơn 
cho đại dương mà quay sang tìm kiếm nhà tài trợ. 
Vai trò của một thuyền trưởng “Calypso” không 
chính thức dần dần thuộc về bà Simone. Sự bất hòa 
bắt đầu xuất hiện trong gia đình.

Nữ tiếp viên hàng không
Trong một chuyến đi như thường lệ, 

Cousteau gặp nữ tiếp viên hàng không tên là 
Francine. Bà kém ông 30 tuổi, nhưng ông vốn có 
thể hình tuyệt vời, hơn nữa lại là người nổi tiếng, 
nên tiếng sét ái tình nổ ra là điều không tránh khỏi.

Simone và mấy đứa con không hề biết. 
Quan hệ của con trai cả Jean-Michel với bố không 
mặn mà, việc anh chọn nghề kiến trúc sư khiến 
Cousteau thất vọng.

Thuyền trưởng đặt tất cả hy vọng của mình 
vào con trai thứ Philip, người đã dành nhiều thời 
gian sống trên tàu “Calypso” và cùng với những 
người khác tham gia quay phim dưới nước.

Năm 1979, chiếc thủy phi cơ “Catalina” do 
Philip điều khiển gặp nạn - thi thể của Philip không 
được tìm thấy. Vừa kịp hoàn hồn sau cái chết của 
con trai, Simone lãnh tiếp một đòn đau mới: 
Cousteau thú nhận về mối quan hệ của ông với 
Francine. Ông không có ý định ly hôn, chỉ thỉnh 
thoảng xuất hiện trong các sự kiện cùng với tình 
nhân của mình và giới thiệu cô là “cháu”.

Simone chỉ yêu cầu chồng một điều: Cho 
phép bà tiếp tục sống trên tàu “Calypso”. Sau nhiều 
năm dài gắn bó, con tàu đã trở thành ngôi nhà của 
bà, còn thủy thủ đoàn là một gia đình thực sự. 
Cousteau đồng ý. Năm 1979, Francine sinh cho 
ông con gái Diana, và hai năm sau, cậu con trai 
Pierre ra đời.

Bi kịch gia đình
Jacques-Yves Cousteau và Francine kết 

hôn vài tháng sau khi Simone qua đời vì bệnh ung 
thư năm 1991. Năm 1996, tàu “Calypso” bị một sà 
lan đâm chìm tại bến cảng.

Các công nhân địa phương đã chuẩn bị một 
bản dự toán để sửa chữa con tàu, nhưng Francine 
không chấp nhận. Một năm sau khi “Calypso” gặp 
nạn, Cousteau qua đời, ông mất năm 1997 vì nhồi 
máu cơ tim.

Nhiều năm sau khi ông qua đời, Francine 
có dự định sửa chữa tàu “Calypso” nhưng lại từ bỏ 
ý tưởng tốn kém này. Nhiều người thân của 
Cousteau cho rằng đây là sự trả thù, con tàu vốn là 
ngôi nhà của người vợ đầu tiên với vị thuyền 
trưởng... ■ 

Barbara Walters – Nhà báo 
gạo cội lẫy lừng của nước Mỹ

Barbara Walters là một nhà báo có 
tiếng về sự bộc trực, chuyên nghiệp 
và tính cách mạnh mẽ như Thời 

báo Time đã nhận xét: “Bà giống như một cây anh 

đào đang nở hoa rực rỡ”.
Barbara Walters sinh ngày (25/09/1931) tại 

Boston. Cha của bà là Louis Edward Walters, ông 
thường được biết đến với cái tên Lew, là chủ một 
hộp đêm nổi tiếng hay được tiếp đón các nhân vật 
nổi tiếng.

Năm 1949, sau khi tốt nghiệp trường trung 
học Miami Beach, bà đăng ký nhập học tại Học 
viện Sarah Lawrence và tốt nghiệp năm 1953 
ngành ngôn ngữ học. Lúc này, gia đình bà còn rất 
khá giả. 

Barbara trả lời phỏng vấn thời báo Time là: 
“Lúc đó tôi có thể lượn khắp New york và chỉ cho 
bạn xem những khu biệt thự mà chúng tôi từng ở. 
Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn”. Và 
kể từ đó, bà tập trung hơn vào sự nghiệp để trợ giúp 
gia đình.

Walters vào làm việc cho một công ty du 
lịch trước khi có một vị trí chính thức trong ngành 
truyền hình. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình không 
phải là một người làm truyền hình, mà là một trợ lý 
phòng truyền thông cho đài NBC tại thành phố 
New York. Tại đây, bà sớm trở thành nhà sản xuất 
trẻ nhất đài NBC.

Barbara Walters bắt đầu sự nghiệp của 
mình là một trợ lý phòng truyền thông cho đài 
NBC tại thành phố New York

Nhưng sau đó, khi bà chuyển về một nhà 
đài địa phương khác, thì lại được hãng truyền 
thông CBS tuyển dụng vào làm ở vị trí truyền 
thông và đối ngoại, cũng từ đây Barbara Walters 
bắt đầu sự nghiệp phóng viên của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Walters nghỉ làm 
truyền hình một thời gian, bà chuyển sang làm việc 
cho một công ty truyền thông điện ảnh. 

Với vai trò là người viết kịch bản cho show 
truyền hình ăn khách “Today”, bà bắt đầu được lên 
hình trước công chúng. Từ những dịp như vậy, 
Walters được lên hình chính thức với hình tượng 
“Today girl” – một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn và 
hay cười.

Không lâu sau, bà quay về với nghề báo. Bà 
bắt đầu thu thập tin tức báo chí và trở thành một nhà 
bình luận cũng như một phóng viên. Chuyến viếng 
thăm lịch sử Trung Quốc năm 1972 nằm trong lịch 
trình của Tổng thống Nixon có sự góp mặt của bà 
với tư cách phóng viên đài NBC.

Cùng dịp lên hình trong chương trình 
“Today”, Walters bắt đầu đi phỏng vấn – một lĩnh 
vực khiến người ta phải nhớ đến tên bà sau này. 
Những cuộc phỏng vấn người nổi tiếng đương thời 
như Golda Meir, Robert Kennedy hay Coretta 
Scott King khiến cái tên Barbara Walters nổi lên 
như một hiện tượng trong làng báo chí.

Nghiệp vụ báo chí của bà, cùng với trí 
thông minh và sự hiện diện luôn có sức ảnh hưởng 
lớn tới độc giả, khán giả. Năm 1974, bà trở thành 
nhà đồng sản xuất chương trình truyền hình đối 
thoại “ABC Evening News”, và được làm việc 
cùng với Hugh Downs – nhà báo kỳ cựu của hãng 
ABC.

Show chương trình của bà đã thu về khoản 

lợi nhuận kếch xù, đẩy mức lương hàng năm của 
mình lên tới hàng triệu USD và một bản hợp đồng 
5 năm với ABC. Bà trở thành nhà báo có mức 
lương cao nhất từ trước tới nay. Walters bỗng chốc 
trở nên nổi tiếng hơn cả một số người nổi tiếng bà 
từng phỏng vấn.

Tuy nhiên, sự nghiệp không phải lúc nào 
cũng êm xuôi. Một người đồng tổ chức với bà – 
Harry Reasoner đã không muốn tiếp tục hợp tác. 
Sau đó 1 năm rưỡi, nhà báo được trả lương cao nhất 
này đã kết thúc hợp đồng với ABC và trực tiếp sản 
xuất chương trình của riêng mình.

Barbara Walters – Nhà báo gạo cội lẫy 
lừng của nước Mỹ

Thời gian này, hình ảnh của bà được báo 
chí gắn với “quả bom 5 triệu USD”. Walters đã 
phải chịu đựng điều đó trong một quãng thời gian 
dài. 

Nhưng sau đó, chính sự khủng hoảng này, 
lại đem về thành công rực rỡ hơn cho sự nghiệp của 
bà. Kỹ năng phỏng vấn của bà đã tạo nên một 
chương trình huyền thoại mang tên “The Barbara 
Walters Specials”.

Theo nhận xét của Mike Wallace, một 
người bạn và cũng là đối thủ của Walters:

“Bà ấy là người phóng viên giỏi nhất trong 
ngành báo chí. Đương nhiên để có được kỹ năng 
như vậy, bà ấy đã phải nỗ lực nhiều, và khi đã đạt 
được nó, bà ấy sẽ không dừng lại. Trong một thời 
gian dài, người ta đã hiểu nhầm phẩm chất phóng 
viên của Walters”.

Walters có mối quan hệ rất tốt với giới V.I.P 
và giới chính khách – một ưu thế mà mọi nhà báo 
khao khát. Nhờ mối quan hệ tốt này, bà có được 
những bài phỏng vấn mà không ai có được: Công 
chúa Grace xứ Monaco hay Henry Kissinger – nhà 
ngoại giao dành giải Nobel Hòa bình năm 1973, 
Thái tử Philip… 

Bà cũng được phỏng vấn Tổng thống Mỹ ở 
mọi nhiệm kỳ kể từ thời Tổng thống Richard Nixon 
và cả các Đệ nhất phu nhân từ thời phu nhân Bird 
Johnson. 

Năm 1977, bà cũng tham gia cuộc phỏng 
vấn Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat cùng Thủ 
tướng Israel Menachem Begin, Ngài Fidel Castro 
cũng nằm trong danh sách được bà phỏng vấn.

Năm 1982 và 1983, Walters đoạt giải 

thưởng Emmy cho các cuộc phỏng vấn nổi bật của 
mình. Năm 1984, bà trở lại với các show truyền 
hình quen thuộc của mình. 

Cùng với nhà đồng sản xuất danh tiếng 
Hugh Downs, bà đã dựng nên chương trình tin tức 
điều tra đầu tiên và cũng là thú vị nhất từ trước tới 
nay đó là "20/20".

Về đời sống cá nhân, bà cũng chịu nhiều 
ảnh hưởng từ chính sự thành công của mình. Sau 2 
lần ly dị và một lần từ hôn, giờ đây bà đang sống 
độc thân. 

Mối quan hệ giữa bà và đứa con gái nuôi 
Jacqueline Dena Guber (sinh ngày 14/06/1968) đã 
nảy sinh nhiều vấn đề và khó khăn, gây cho bà 
những khoảng thời gian tuyệt vọng.

Tuy nhiên, bà đã vượt qua những điều đó, 
để cống hiến tất cả cho sự nghiệp. Vào năm 1975, 
Walters đã nắm trong tay hầu hết các giải thưởng 
truyền hình và cao quý nhất là Giải thưởng của 
Hiệp hội Truyền hình quốc gia dành cho Hãng 
truyền hình và phát thanh quốc tế.

Năm 1988, Walters nhận giải thưởng từ 
Nhà trắng do Câu lạc bộ báo chí trao tặng và ký 
danh trong Viện bảo tàng Truyền hình. Năm 1990, 
bà được gia nhập vào Hội nghệ thuật truyền hình và 
khoa học với tư cách là thành viên danh dự, và nhận 
Giải thưởng Lowell Thomas vì tài năng xuất chúng 
của mình trong ngành báo chí.

Hugh Downs lý giải về thành công của 
Walters thế này: “Barbara Walters luôn làm việc có 
trách nhiệm với khán giả/độc giả. Bà ấy làm 
chương trình với lòng chân thành, không chút thù 
địch”.

Những người trong ban biên tập của 
Walters nói bà chính là biên tập viên giỏi nhất. 
Nhân viên xuất bản của bà nói, bà chính là một nhà 
xuất bản tốt nhất. Còn các nhà sản xuất nói bà chính 
là nhà sản xuất xuất sắc nhất. Bà ấy luôn đòi hỏi 
chúng ta phải làm việc hăng hái và bà ấy mới chính 
là người làm việc chăm chỉ nhất. ■

* Tên cướp quên lời mẹ 
Một tên cướp trẻ xông vào nhà b ng, chĩa ă

súng vào nhân viên thu ngân, và chìa ra một mẩu 
giấy.

Cô nhân viên thu ngân ọc lướt qua mẩu đ
giấy rồi mỉm cười nói với hắn:

- 4 cân bột, 7 lít sữa tươi, 10 quả trứng gà - 
Chúng tôi không có những món này, mời anh sang 
cửa hàng tạp phẩm phía ối diện. đ

Khi tên cướp quay ra, cô thu ngân còn gọi 
với theo: 

- Mẹ anh còn dặn tiền trong túi quần bên 
phải, và đừng có dùng súng bắn nước vào người đi 
đường!!!

Vui Cöôøi
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Hai người vợ trong cuộc 
đời Jacques Yves Cousteau

Nhà thám hiểm đại dương huyền 
thoại, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, nhà 
phát minh Pháp Jacques-Yves 

Cousteau đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió.
Nửa đầu đời, người vợ đầu tiên của ông, 

Simone Cousteau đã giúp ông vượt qua những thử 
thách. Nếu không có bà, thế giới đã không biết con 
tàu “Calypso” nổi tiếng và vị thuyền trưởng của nó.

Jacques-Yves Cousteau và Francine
Khi Jacques Yves thú nhận với vợ rằng ông 

có tình nhân, Simone Cousteau chỉ yêu cầu được 
tiếp tục sống trên con tàu vốn nhiều năm đã trở 
thành ngôi nhà của bà.

Tai nạn
Gia đình luật sư Daniel Cousteau đi chu du 

nhiều nơi. Hai cậu con trai của ông thích bơi lội và 
nghịch nước, và bố mẹ đã tạo điều kiện cho các con 
thực hiện sở thích đó. Đặc biệt, cậu em Jacques-
Yves Cousteau rất say mê học lặn. Khi được tặng 
chiếc kính lặn đầu tiên, cậu hiểu rằng sẽ dành cuộc 
đời mình cho đam mê này.

Sau khi tốt nghiệp học viện hải quân, 
Cousteau muốn học thêm ngành hàng không, 
nhưng số phận nghiệt ngã dường như báo trước 
rằng hai lĩnh vực với ông là quá sức. Đang lái xe 
trên một con đường ngoằn ngoèo trên núi, 
Cousteau gặp tai nạn và bị thương nặng. Tay phải 
ông bị liệt, buộc phải từ bỏ ý tưởng trở thành phi 
công.

Với biết bao cơ hội, giờ đây nhiệm vụ chính 
của Jacques-Yves là phục hồi sức khỏe, nếu muốn 
nuôi giấc mơ về biển. Đúng lúc đó, Simone 
Melchior, người bạn gái đầu đời, xuất hiện và ra tay 
giúp đỡ.

Họ gặp nhau năm 1937, lúc đó Cousteau là 
một sĩ quan hải quân 27 tuổi, còn Simone là thiếu 
nữ 17 tuổi, con gái của một thủy sư đô đốc. 

Cousteau không giấu giếm ông đang yêu, và hy 
vọng được đền đáp, nhưng vụ tai nạn đã làm đảo 
lộn mọi kế hoạch.

Liệu Simone có muốn chung sống với một 
kẻ tàn tật? Và bà đã đáp lại tình cảm của ông. Hằng 
ngày, Simone đến với Jacques-Yves, họ đi dạo rất 
lâu, trò chuyện và mơ mộng.

Sau này, Cousteau thừa nhận chính lúc bấy 
giờ, những giấc mơ mờ nhạt về biển đã biến thành 
mục đích của đời ông. Họ kết hôn vào năm 1937, 
cũng vào năm đó, Jacques-Yves bắt đầu công bố 
phát minh đầu tiên và quan trọng nhất của mình - 
thiết bị lặn.

Simone - người trợ thủ đắc lực
Cơ khí và thiết kế cũng là những đam mê 

của Cousteau. Thời trẻ, ông đã tự tay lắp ráp một 
chiếc autor có động cơ chạy bằng pin. Hồi phục sau 
vụ tai nạn, Jacques-Yves bơi và lặn rất nhiều, 
nhưng không thể ở lâu dưới nước, và ông bắt đầu 
nghĩ cách khắc phục.

Năm 1943, ông trình làng nguyên mẫu đầu 
tiên của thiết bị lặn hiện nay. Sáng chế này đã 
chiếm hết thời gian và tiền bạc của ông. Nhưng 
Simone đã cho chồng hoàn toàn tự do, bà đảm 
nhiệm việc chăm sóc nhà cửa và hai con trai.

Khi Jacques-Yves Cousteau trở thành nhà 
phát minh nổi tiếng, ông bắt đầu tìm kiếm các nhà 
tài trợ để tiếp tục nghiên cứu về biển.

Đến cuối những năm 40, những ý tưởng 
của Cousteau đã mê hoặc triệu phú người Ireland 
Thomas Guinness. Ông ta mua cho Cousteau một 
chiếc tàu quét mìn cũ của Anh “Calypso” và đồng ý 
cho thuê với mức phí tượng trưng 1 franc mỗi năm.

Cousteau chỉ mỗi việc thuê một thủy thủ 
đoàn, chuyển đổi con tàu thành tàu nghiên cứu và 
ra khơi. Nhưng làm công việc này ông cần có tiền. 
Simone lại ra tay giúp đỡ.

Bà đã bán tất cả đồ trang sức của mình và 
thường xuyên động viên ông đang đi đúng hướng. 
Khi tàu “Calypso” đã sẵn sàng ra khơi, Jacques-
Yves đề nghị Simone là người đầu tiên đặt chân lên 
boong.

Thành tựu quốc tế
Cousteau đã không phụ lòng tin của vợ. 

Cuốn sách “Trong thế giới im lặng” (1953) của ông 
viết chung với nhà văn Frédéric Dumas, đã trở 
thành sách bán chạy. Bộ phim cùng tên chuyển thể 
từ tác phẩm này (1956) đã được trao giải “Oscar” 
và “Cành cọ vàng”.

Những thành tựu của Cousteau được chính 
thức công nhận cùng với việc ông được bổ nhiệm 
chức Giám đốc Bảo tàng Hải dương học ở Monaco 
vào năm 1957.

Thành công vang dội của cuốn sách đã giúp 
Cousteau thực hiện các dự án mới: Chế tạo thiết bị 
nhỏ độc lập đầu tiên để nghiên cứu thế giới ngầm.

Ông tiến hành một loạt thí nghiệm lặn bằng 
máy thở dưới nước (có thể giúp con người ở rất lâu 
tại các trạm ngầm dưới đáy biển). Bộ phim tài liệu 
về các trạm ngầm này có nhan đề “Thế giới không 
có mặt trời” đã đoạt giải “Oscar” năm 1965.

Nhiều hãng truyền hình đã đưa phim tài 

liệu của Cousteau vào các chương trình của mình. 
Nhưng công việc đó đòi hỏi phải có nhiều tiền để 
trả lương cho thủy thủ đoàn, mua nhiên liệu cho tàu 
và kỹ thuật mới hiện đại.

Cousteau ngày càng dành ít thời gian hơn 
cho đại dương mà quay sang tìm kiếm nhà tài trợ. 
Vai trò của một thuyền trưởng “Calypso” không 
chính thức dần dần thuộc về bà Simone. Sự bất hòa 
bắt đầu xuất hiện trong gia đình.

Nữ tiếp viên hàng không
Trong một chuyến đi như thường lệ, 

Cousteau gặp nữ tiếp viên hàng không tên là 
Francine. Bà kém ông 30 tuổi, nhưng ông vốn có 
thể hình tuyệt vời, hơn nữa lại là người nổi tiếng, 
nên tiếng sét ái tình nổ ra là điều không tránh khỏi.

Simone và mấy đứa con không hề biết. 
Quan hệ của con trai cả Jean-Michel với bố không 
mặn mà, việc anh chọn nghề kiến trúc sư khiến 
Cousteau thất vọng.

Thuyền trưởng đặt tất cả hy vọng của mình 
vào con trai thứ Philip, người đã dành nhiều thời 
gian sống trên tàu “Calypso” và cùng với những 
người khác tham gia quay phim dưới nước.

Năm 1979, chiếc thủy phi cơ “Catalina” do 
Philip điều khiển gặp nạn - thi thể của Philip không 
được tìm thấy. Vừa kịp hoàn hồn sau cái chết của 
con trai, Simone lãnh tiếp một đòn đau mới: 
Cousteau thú nhận về mối quan hệ của ông với 
Francine. Ông không có ý định ly hôn, chỉ thỉnh 
thoảng xuất hiện trong các sự kiện cùng với tình 
nhân của mình và giới thiệu cô là “cháu”.

Simone chỉ yêu cầu chồng một điều: Cho 
phép bà tiếp tục sống trên tàu “Calypso”. Sau nhiều 
năm dài gắn bó, con tàu đã trở thành ngôi nhà của 
bà, còn thủy thủ đoàn là một gia đình thực sự. 
Cousteau đồng ý. Năm 1979, Francine sinh cho 
ông con gái Diana, và hai năm sau, cậu con trai 
Pierre ra đời.

Bi kịch gia đình
Jacques-Yves Cousteau và Francine kết 

hôn vài tháng sau khi Simone qua đời vì bệnh ung 
thư năm 1991. Năm 1996, tàu “Calypso” bị một sà 
lan đâm chìm tại bến cảng.

Các công nhân địa phương đã chuẩn bị một 
bản dự toán để sửa chữa con tàu, nhưng Francine 
không chấp nhận. Một năm sau khi “Calypso” gặp 
nạn, Cousteau qua đời, ông mất năm 1997 vì nhồi 
máu cơ tim.

Nhiều năm sau khi ông qua đời, Francine 
có dự định sửa chữa tàu “Calypso” nhưng lại từ bỏ 
ý tưởng tốn kém này. Nhiều người thân của 
Cousteau cho rằng đây là sự trả thù, con tàu vốn là 
ngôi nhà của người vợ đầu tiên với vị thuyền 
trưởng... ■ 

Barbara Walters – Nhà báo 
gạo cội lẫy lừng của nước Mỹ

Barbara Walters là một nhà báo có 
tiếng về sự bộc trực, chuyên nghiệp 
và tính cách mạnh mẽ như Thời 

báo Time đã nhận xét: “Bà giống như một cây anh 

đào đang nở hoa rực rỡ”.
Barbara Walters sinh ngày (25/09/1931) tại 

Boston. Cha của bà là Louis Edward Walters, ông 
thường được biết đến với cái tên Lew, là chủ một 
hộp đêm nổi tiếng hay được tiếp đón các nhân vật 
nổi tiếng.

Năm 1949, sau khi tốt nghiệp trường trung 
học Miami Beach, bà đăng ký nhập học tại Học 
viện Sarah Lawrence và tốt nghiệp năm 1953 
ngành ngôn ngữ học. Lúc này, gia đình bà còn rất 
khá giả. 

Barbara trả lời phỏng vấn thời báo Time là: 
“Lúc đó tôi có thể lượn khắp New york và chỉ cho 
bạn xem những khu biệt thự mà chúng tôi từng ở. 
Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn”. Và 
kể từ đó, bà tập trung hơn vào sự nghiệp để trợ giúp 
gia đình.

Walters vào làm việc cho một công ty du 
lịch trước khi có một vị trí chính thức trong ngành 
truyền hình. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình không 
phải là một người làm truyền hình, mà là một trợ lý 
phòng truyền thông cho đài NBC tại thành phố 
New York. Tại đây, bà sớm trở thành nhà sản xuất 
trẻ nhất đài NBC.

Barbara Walters bắt đầu sự nghiệp của 
mình là một trợ lý phòng truyền thông cho đài 
NBC tại thành phố New York

Nhưng sau đó, khi bà chuyển về một nhà 
đài địa phương khác, thì lại được hãng truyền 
thông CBS tuyển dụng vào làm ở vị trí truyền 
thông và đối ngoại, cũng từ đây Barbara Walters 
bắt đầu sự nghiệp phóng viên của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Walters nghỉ làm 
truyền hình một thời gian, bà chuyển sang làm việc 
cho một công ty truyền thông điện ảnh. 

Với vai trò là người viết kịch bản cho show 
truyền hình ăn khách “Today”, bà bắt đầu được lên 
hình trước công chúng. Từ những dịp như vậy, 
Walters được lên hình chính thức với hình tượng 
“Today girl” – một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn và 
hay cười.

Không lâu sau, bà quay về với nghề báo. Bà 
bắt đầu thu thập tin tức báo chí và trở thành một nhà 
bình luận cũng như một phóng viên. Chuyến viếng 
thăm lịch sử Trung Quốc năm 1972 nằm trong lịch 
trình của Tổng thống Nixon có sự góp mặt của bà 
với tư cách phóng viên đài NBC.

Cùng dịp lên hình trong chương trình 
“Today”, Walters bắt đầu đi phỏng vấn – một lĩnh 
vực khiến người ta phải nhớ đến tên bà sau này. 
Những cuộc phỏng vấn người nổi tiếng đương thời 
như Golda Meir, Robert Kennedy hay Coretta 
Scott King khiến cái tên Barbara Walters nổi lên 
như một hiện tượng trong làng báo chí.

Nghiệp vụ báo chí của bà, cùng với trí 
thông minh và sự hiện diện luôn có sức ảnh hưởng 
lớn tới độc giả, khán giả. Năm 1974, bà trở thành 
nhà đồng sản xuất chương trình truyền hình đối 
thoại “ABC Evening News”, và được làm việc 
cùng với Hugh Downs – nhà báo kỳ cựu của hãng 
ABC.

Show chương trình của bà đã thu về khoản 

lợi nhuận kếch xù, đẩy mức lương hàng năm của 
mình lên tới hàng triệu USD và một bản hợp đồng 
5 năm với ABC. Bà trở thành nhà báo có mức 
lương cao nhất từ trước tới nay. Walters bỗng chốc 
trở nên nổi tiếng hơn cả một số người nổi tiếng bà 
từng phỏng vấn.

Tuy nhiên, sự nghiệp không phải lúc nào 
cũng êm xuôi. Một người đồng tổ chức với bà – 
Harry Reasoner đã không muốn tiếp tục hợp tác. 
Sau đó 1 năm rưỡi, nhà báo được trả lương cao nhất 
này đã kết thúc hợp đồng với ABC và trực tiếp sản 
xuất chương trình của riêng mình.

Barbara Walters – Nhà báo gạo cội lẫy 
lừng của nước Mỹ

Thời gian này, hình ảnh của bà được báo 
chí gắn với “quả bom 5 triệu USD”. Walters đã 
phải chịu đựng điều đó trong một quãng thời gian 
dài. 

Nhưng sau đó, chính sự khủng hoảng này, 
lại đem về thành công rực rỡ hơn cho sự nghiệp của 
bà. Kỹ năng phỏng vấn của bà đã tạo nên một 
chương trình huyền thoại mang tên “The Barbara 
Walters Specials”.

Theo nhận xét của Mike Wallace, một 
người bạn và cũng là đối thủ của Walters:

“Bà ấy là người phóng viên giỏi nhất trong 
ngành báo chí. Đương nhiên để có được kỹ năng 
như vậy, bà ấy đã phải nỗ lực nhiều, và khi đã đạt 
được nó, bà ấy sẽ không dừng lại. Trong một thời 
gian dài, người ta đã hiểu nhầm phẩm chất phóng 
viên của Walters”.

Walters có mối quan hệ rất tốt với giới V.I.P 
và giới chính khách – một ưu thế mà mọi nhà báo 
khao khát. Nhờ mối quan hệ tốt này, bà có được 
những bài phỏng vấn mà không ai có được: Công 
chúa Grace xứ Monaco hay Henry Kissinger – nhà 
ngoại giao dành giải Nobel Hòa bình năm 1973, 
Thái tử Philip… 

Bà cũng được phỏng vấn Tổng thống Mỹ ở 
mọi nhiệm kỳ kể từ thời Tổng thống Richard Nixon 
và cả các Đệ nhất phu nhân từ thời phu nhân Bird 
Johnson. 

Năm 1977, bà cũng tham gia cuộc phỏng 
vấn Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat cùng Thủ 
tướng Israel Menachem Begin, Ngài Fidel Castro 
cũng nằm trong danh sách được bà phỏng vấn.

Năm 1982 và 1983, Walters đoạt giải 

thưởng Emmy cho các cuộc phỏng vấn nổi bật của 
mình. Năm 1984, bà trở lại với các show truyền 
hình quen thuộc của mình. 

Cùng với nhà đồng sản xuất danh tiếng 
Hugh Downs, bà đã dựng nên chương trình tin tức 
điều tra đầu tiên và cũng là thú vị nhất từ trước tới 
nay đó là "20/20".

Về đời sống cá nhân, bà cũng chịu nhiều 
ảnh hưởng từ chính sự thành công của mình. Sau 2 
lần ly dị và một lần từ hôn, giờ đây bà đang sống 
độc thân. 

Mối quan hệ giữa bà và đứa con gái nuôi 
Jacqueline Dena Guber (sinh ngày 14/06/1968) đã 
nảy sinh nhiều vấn đề và khó khăn, gây cho bà 
những khoảng thời gian tuyệt vọng.

Tuy nhiên, bà đã vượt qua những điều đó, 
để cống hiến tất cả cho sự nghiệp. Vào năm 1975, 
Walters đã nắm trong tay hầu hết các giải thưởng 
truyền hình và cao quý nhất là Giải thưởng của 
Hiệp hội Truyền hình quốc gia dành cho Hãng 
truyền hình và phát thanh quốc tế.

Năm 1988, Walters nhận giải thưởng từ 
Nhà trắng do Câu lạc bộ báo chí trao tặng và ký 
danh trong Viện bảo tàng Truyền hình. Năm 1990, 
bà được gia nhập vào Hội nghệ thuật truyền hình và 
khoa học với tư cách là thành viên danh dự, và nhận 
Giải thưởng Lowell Thomas vì tài năng xuất chúng 
của mình trong ngành báo chí.

Hugh Downs lý giải về thành công của 
Walters thế này: “Barbara Walters luôn làm việc có 
trách nhiệm với khán giả/độc giả. Bà ấy làm 
chương trình với lòng chân thành, không chút thù 
địch”.

Những người trong ban biên tập của 
Walters nói bà chính là biên tập viên giỏi nhất. 
Nhân viên xuất bản của bà nói, bà chính là một nhà 
xuất bản tốt nhất. Còn các nhà sản xuất nói bà chính 
là nhà sản xuất xuất sắc nhất. Bà ấy luôn đòi hỏi 
chúng ta phải làm việc hăng hái và bà ấy mới chính 
là người làm việc chăm chỉ nhất. ■

* Tên cướp quên lời mẹ 
Một tên cướp trẻ xông vào nhà b ng, chĩa ă

súng vào nhân viên thu ngân, và chìa ra một mẩu 
giấy.

Cô nhân viên thu ngân ọc lướt qua mẩu đ
giấy rồi mỉm cười nói với hắn:

- 4 cân bột, 7 lít sữa tươi, 10 quả trứng gà - 
Chúng tôi không có những món này, mời anh sang 
cửa hàng tạp phẩm phía ối diện. đ

Khi tên cướp quay ra, cô thu ngân còn gọi 
với theo: 

- Mẹ anh còn dặn tiền trong túi quần bên 
phải, và đừng có dùng súng bắn nước vào người đi 
đường!!!

Vui Cöôøi
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Ngã rẽ của số phận

hị là giám đốc của một trung tâm Cngoại ngữ nổi tiếng trong thành 
phố. Anh là chủ thầu xây dựng rất 

nhiều những building chọc trời. 
Mỗi lần nhắc đến gia đình anh chị, người ta 

thường bắt đầu bằng câu nói: “Giàu nứt vách đổ 
tường” và kết thúc bằng câu: “Gia đình hoàn hảo”.

Chị lấy anh ngay sau khi du học về. Nhà chị 
giàu. Nhà anh cũng giàu. Giàu theo kiểu khác. Ba 
đời nhà anh đều làm xây dựng. Việc đi nước ngoài 
đối với anh chẳng có gì xa lạ, khác chăng là ở đó, 
anh tận hưởng cảm giác đứng trên cao nhiều hơn ở 
quê hương mình. Anh chị biết nhau được 8 tháng 
13 ngày thì cưới.

Ngày ấy, chị đẹp. Đẹp theo cách của các cô 
tiểu thư kín cổng cao tường. Còn anh, phong trần 
và hơi kênh kiệu. Chị không biết, nếu yêu anh thì 
phải như thế nào, chỉ biết hai gia đình rất hợp nhau, 
hễ gặp mặt là nói chuyện về kế hoạch xây cao ốc 
này, cao ốc nọ, hết trung tâm này đến trung tâm kia. 

Chị nghĩ, chắc anh cũng yêu chị như thế. 
Chẳng cần biết yêu ra sao, cứ yên tâm rằng, đó là sự 
chọn lựa hoàn hảo thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thế 
là họ cưới nhau và vào Sài Gòn lập nghiệp.

Ngày đầu tiên về sống chung, chị pha cho 
anh một tách café ngon đến nỗi chỉ cần nghĩ tới, 
anh đã phát thèm. Sáng, trưa, chiều lúc nào anh 
cũng được thưởng thức những bữa cơm ngon 
miệng, không chê vào đâu được. Nhiều đêm, nằm 
sát bên chị, anh tự hỏi: “Ở đâu ra người đàn bà như 
thế này. Vừa giỏi việc nhà lại vừa thành công ngoài 
xã hội. Người đàn bà này đang thuộc về mình đấy 
ư?”. Rồi anh thiếp đi với nụ cười mãn nguyện, 
không gợn chút mây.

Chị thường nghĩ về anh mỗi khi nhìn vào 
đôi vớ. Anh hay có thói quen ngồi vào chiếc ghế đá 
trước sân, từ tốn cởi vớ ra, vuốt thẳng thớm rồi mới 
bỏ vào máy giặt. Chị thường nhắc anh đừng nên tốn 
thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt “Anh cứ để 
đấy, người làm sẽ lo”.

Nhưng anh là thế. Cẩn thận trong từng chi 
tiết. Anh khiến chị không dám đụng vào bất cứ ngõ 
ngách nào của anh. Trong chị, chỉ có duy nhất lòng 
tôn trọng, từ xa chiêm ngưỡng, vẽ tô.

Chị có thai! Tin này làm anh đứng ngồi 
không yên. Anh sắp được làm cha, chắc chắn đứa 
bé sẽ hội đủ sự hoàn hảo của ba và mẹ. Nó sẽ trở 
thành thần đồng và khi lớn lên, chí ít cũng là một 
bác sĩ nổi tiếng hoặc một doanh nhân thành đạt.

Chị cảm thấy chóng mặt quá. Hình như đứa 
bé trong bụng đang ôm ấp nhiều ước mơ dự định 
nên nó trở nên khó chịu, hay làm khổ chị. Lúc này, 
chị hay ngắm mình trước gương. Chị tưởng tượng 
cái bụng mình đang ngày một lớn, rồi chị sẽ không 
thể mặc váy ngắn đi làm và không thể chuẩn bị 
những bữa ăn cho anh thật tươm tất. Những ngày 
tiếp theo sẽ rất khó khăn.

Chị thương anh, thương con nhưng sợ 
mình xấu, công việc sẽ gián đoạn... Và chị sẽ già đi. 

Chị nghĩ đến kế hoạch mở rộng trung tâm, nghĩ đến 
những bữa tiệc chị khoác tay anh, lộng lẫy và sang 
trọng. Khi ấy, với bờ vai thon, đôi ngực tròn và tràn 
trề sức sống, chị không phải là một người đàn bà 
bận bịu con cái.

Nhưng nếu như, một năm nữa, chị làm mẹ, 
khi đi với anh, chị sẽ thế nào? Mọi người sẽ nhìn 
chị ra sao? Rồi chị đặt tay lên bụng. Giọt máu của 
anh đang lặng lẽ tượng hình, thiêng liêng và gần 
gũi. Chị thấy mình nhẫn tâm và chị quay sang anh, 
khẽ dúi đầu vào vòng tay đang mở rộng, thiếp đi...

Chị vừa nhận được hợp đồng từ một trung 
tâm ngoại ngữ. Họ đã đồng ý ký kết dự án phối hợp 
đào tạo chương trình ngoại ngữ mới. Với dự án này, 
không chỉ có lợi cho riêng chị mà còn cho cả sự 
phát triển của công ty.

Buổi chiều, anh bảo có cuộc hẹn bất ngờ 
nên cho xe đón chị về nhà trước. Chị nhấc máy, gọi 
tài xế: “Anh cứ mang xe về trước, tôi có hẹn với vài 
người bạn” rồi thong thả thả bộ trên đường.

Trên khúc đường này, chẳng ai biết chị. 
Thậm chí, khi chị từ chối mua vé số, thằng bé đen 
nhẻm còn quay qua liếc chị một cái rõ dài.

Chị ghé vào một cửa hàng bên đường, nơi 
bán những bộ quần áo bé tí xinh xắn. Chị nâng niu 
từng cái bình sữa, chiếc khăn, những đôi giày bé 
xíu. Tự dưng, chị rơi nước mắt. Bước ra khỏi cửa 
hàng, phố đã giăng đèn. Chị đón taxi và đi thẳng...

Vậy là hợp đồng đã ký kết xong. Khoảng 
sáu tháng nữa sẽ có một trung tâm ngoại ngữ lớn 
mọc lên ngay khu Bình Tân mới mẻ này. Mấy ngày 
nay, các công trình cứ cuốn lấy anh.

Thế nhưng, anh luôn về đúng giờ, không 
ngày nào anh để chị đợi cơm quá 15 phút. Tối tối, 
anh chở chị ra phố, đi dạo công viên và mua vài thứ 
chuẩn bị cho sự ra đời của quý tử. Chị ngồi sau anh, 
mãn nguyện...

Vừa bước vào nhà, anh đứng chết lặng nhìn 
chị trân trối. Người đàn bà mà anh yêu thương đang 
âm thầm ném những hộp sữa dưỡng thai vào sọt rác 
trong dòng nước mắt chảy dài.

Chị hư thai! Điều không ai muốn. Anh biết 
vậy nhưng sao vẫn thấy đau, nghèn nghẹn nơi cổ. 
Anh ôm chị vào lòng, xoa dịu. Và chị khóc, khóc 
nức nở, khóc tức tưởi, khóc luôn phần đứa con đầu 
đời.

Một thời gian sau, chị bình phục hẳn. Vẫn 
váy ngắn, eo thon chị đến cơ quan và mê say với 
công việc. Gia đình chị vẫn hoàn hảo. Anh lặng lẽ 
giấu hết những bộ quần áo, đồ dùng trẻ em. Tối 
nào, trước khi nhắm mắt ngủ, anh đều an ủi chị: 
“Chúng mình sẽ có con, em đừng buồn”.

Anh thông báo, tháng sau chuyển nhà. Căn 
nhà đang ở sẽ đóng cửa để đó. Anh chị sẽ chuyển về 
ngôi biệt thự anh vừa mới mua.

Chị quá bận rộn nên không thắc mắc nhiều, 
chỉ biết tới hôm đó, thay vì tài xế đưa chị về hướng 
quận 7 thì bây giờ sẽ về quận 3.

Căn nhà mới khá ồn ào vì nó nằm ngay 
trung tâm của một con đường lúc nào cũng tấp nập 
người qua lại. Từ ngày về đây, chị thấy lòng vui 

hơn, nhất là những buổi tối đứng trên ban công 
nhìn xuống đường, người xe nhộn nhịp.

Thi thoảng, những cặp vợ chồng chở con 
nhỏ đi ngang, tíu tít. Khuôn mặt rạng rỡ của họ 
nhòe theo những dòng xe và ánh đèn đường rồi mất 
hút...

Chị bỏ quên tập hồ sơ ở căn nhà cũ. Chiều 
nay, lại có cuộc họp khẩn cấp. Trong lúc ngồi taxi 
về lại nhà cũ, chị bỗng chợt nghĩ: “Sao anh lại 
quyết định chuyển nhà trong khi căn nhà cũ chỉ mới 
mua chưa được ba năm?”.

Khi xe vừa đậu xịch trước nhà, chị đã thấy 
lạ. Cánh cổng khép hờ, giàn hoa tigon chị trồng đã 
được thay bằng loại hoa vàng rực rỡ.

Bên dưới giàn hoa còn có chiếc xích đu 
màu trắng và vài ba chiếc ghế con con màu vàng. 
Thoạt nhìn, chị cứ tưởng mình đi nhầm, nhưng làm 
sao nhầm được khi chị đã thuộc nằm lòng từng 
ngóc ngách của căn nhà đầu tiên anh chị chung 
sống với nhau.

Chị bước xuống nhìn quanh quất, ngỡ 
ngàng vì cánh cổng rào đã thay đổi màu sơn tự lúc 
nào. Không lẽ anh đã bán căn nhà cho người ta?

Chị đẩy nhẹ cánh cổng. Tiếng nhạc hòa tấu 
phát ra nhè nhẹ từ phòng khách. Mấy chậu hoa thủy 
tiên được thay bằng những khóm xương rồng, gai 
góc và điểm xuyết vài bông hoa vàng nhạt.

Bất chợt, chị thấy lành lạnh dưới lòng bàn 
chân, cảm giác sờ sợ chạy dọc lên sống lưng khiến 
chị rùng mình. 

Rón rén bước tới phòng đọc sách, tra ổ 
khóa và bước vào, đống tài liệu cũ ngổn ngang 
trước lúc chị dọn đi đã được xếp ngay ngắn, cẩn 
thận. Chị không còn đủ bình tĩnh, bất giác chị buột 
miệng hỏi một câu ngớ ngẩn khi đang đứng trong 
chính căn nhà của mình: “Xin lỗi, có ai ở nhà 
không?”.

Một người phụ nữ với mái tóc dài chấm 
lưng bước ra từ nhà bếp ngước mắt nhìn chị và hỏi: 
“Xin lỗi, chị là ai?”. “Đáng ra câu hỏi này phải 
dành cho tôi mới đúng”, chị nhủ thầm. Im lặng một 
giây, chị nói: “Tôi là chủ của căn nhà này, còn 
chị?”. “Tôi cũng thế!”.

Căn nhà ngay con đường ồn ào vẫn kiêu 
hãnh. Sáng ra, chị vẫn ngồi trước tấm kính lớn 
ngay bàn trang điểm. Anh vẫn đứng sau chị, khẽ 
nhìn người vợ trời ban.

Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, 
kể từ ngày chị phát hiện có đứa con 4 tháng tuổi mà 
tên mẹ của đứa bé lại không phải là mình.

Hình như, số phận đang xếp đặt cho chị một 
lối khác. Lối đi dành cho người đàn bà hoàn hảo và 
luôn yêu thương bản thân mình, đến nỗi tước bỏ 
quyền được làm mẹ…

Cứ cách ngày, anh lại đến căn nhà cũ. Căn 
nhà với màu vàng ám ảnh anh đến cả trong giấc 
ngủ. Anh biết mình có lỗi. Một thằng đàn ông đã 
phản bội thì bất cứ lý do nào cũng khốn kiếp như 
nhau. Đằng này, anh lại là thằng đàn ông “hoàn 
hảo” vì anh vẫn yêu chị, yêu quý cái gia đình này. 
Mỗi lần ghé lại căn nhà cũ, anh luôn bị một sức hút 

vô hình cuốn lấy, anh càng muốn vẫy vùng 
lại càng chìm xuống, cái vực ấy sâu đến độ không 
thể nào ngoi lên được.

Lạ thay, khi anh chới với thì tiếng khóc trẻ 
thơ lại vang lên. Nó bám lấy anh, hết giằng xé rồi 
lại vỗ về, ôm ấp. Anh thích ngắm nhìn con, đứa con 
gái hiền dịu, trong sáng như thiên thần. Mỗi hơi 
thở, mỗi tiếng khóc, tiếng ho của con đều khiến anh 
xót dạ và càng xót dạ bao nhiêu anh càng nghĩ về 
chị bấy nhiêu...

Thế rồi, anh nghĩ tới người phụ nữ là mẹ 
của đứa con mình. Cả hai người phụ nữ xuất phát ở 
hai điểm khác nhau nhưng lại hiện hữu song song 
trong cuộc đời anh.

Một người như ánh mặt trời, cao xa, chói 
chang và cần thiết. Một người như đêm trăng 
huyền dịu, mềm mại và ngọt ngào. Anh không chắc 
mình sẽ sống thế nào nếu thiếu ánh mặt trời hay 
thiếu đi vẻ trầm lặng, quấn quýt của ánh trăng. 
Điều đó với anh sao mà quá khó.

Chị lẳng lặng đặt lá đơn trên bàn, khóa trái 
cửa. Hai tuần sau, anh chị gặp nhau ở tòa án. Anh 
lịch lãm, chị ung dung, xinh đẹp và hoàn hảo. Họ 
giống như đôi diễn viên màu mè trong một bộ phim 
tình cảm rẻ tiền.

Anh quay sang nhìn chị, đuôi mắt đã bắt 
đầu có những nếp nhăn. Những nếp nhăn đó được 
tính bằng khoảng thời gian anh và chị chung sống; 
nếp nhăn của những ngày hạnh phúc, đau khổ, gian 
dối, phản bội và chịu đựng cái “hoàn hảo” của 
nhau.

Sẽ không có những giọt nước mắt, không 
có thời gian hòa giải dành cho hai người hay sao? ■

Thùy Dương

Quên đi những ngày qua

ia Liên rùng mình khi giai điệu day Gdứt của bản nhạc Boulevard vẳng 
lên từ cửa sổ nhà bên. Quá khứ đau 

buồn mãnh liệt xâm lấn toàn bộ tâm trí. Thấy rất rõ 
cái cảm giác đau thắt trong tim đến ngạt thở...

Những ngày đau đớn chưa xa đó, Gia Liên 
đã điên cuồng tra google bài hát Boulevard rồi ngồi 
thừ trước máy tính trong một tâm trạng chính cô 
không biết gọi tên, nghe đi nghe lại hàng giờ những 
âm thanh dai dẳng. 

Cô tự hành mình như thế trong bao nhiêu 
lâu, cô không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng, sau đó cô 
sợ hãi giai điệu trữ tình đó đến mức có những đêm 
mơ thấy nó, cô choàng bật dậy, tim đập không thể 
kiểm soát, tay chân run rẩy một lúc khá lâu mới 
bình tĩnh trở lại...

Gia Liên gặp Thiên lần đầu tại tiệc cưới của 
chính mình. Đám cưới do mẹ cha hai bên sắp đặt 
khiến cô dâu hoàn toàn không có cảm giác ngây 
ngất trong ngày vu quy. Nhưng... cô đã hoàn toàn 
mất bình tĩnh khi chạm mắt với Thiên. Một vẻ đẹp 
thật sự rắn rỏi, nam tính mà hơi có vẻ xa cách khiến 
Gia Liên luôn muốn đưa mắt tìm anh trong đám 
đông náo nhiệt ấy.

Đêm đầu tiên trên chiếc giường chồng vợ, 
Gia Liên ôm gối chong mắt gần như trắng đêm. Cô 
không sao dứt khỏi hình ảnh phong trần của Thiên, 
vẻ lý tưởng đàn ông mà cô vẫn thầm mơ tưởng từ 
lúc bắt đầu biết để ý đến người khác phái. Cô tự 
trách mình thật vô duyên. Bồng bột nữa. Mình đã 
biết gì về anh ta đâu. Nhưng làm thế nào khi cô 
không sao điều khiển được cảm giác của mình. 
Bằng trực giác của phụ nữ, cô biết Thiên cũng 
không hề thờ ơ.

Linh cảm của Gia Liên không lầm. Ba hôm 
sau ngày cưới, cô trở lại với công việc. Sát giờ nghỉ 
trưa, mobile trên bàn rung chuông. Một số điện 
thoại hoàn toàn xa lạ, vậy mà tay cô run lên bần bật 
khi bấm nút nghe. Giọng trầm ấm từ đầu dây bên 
kia khiến tim cô muốn nổ tung:

- Tôi nhớ em! Tôi biết chắc chắn là tôi 
không gọi nhầm số. Em nói điều gì đó đi, Gia Liên.

- Em, em... - Gia Liên cảm thấy vừa nóng 
vừa lạnh, rất khó tả.

- Em ra cà phê Đắng nhé, gần đây thôi. Ra 
luôn nhé!

- Vâng! - Gia Liên buột miệng trả lời trước 
khi kịp ý thức được mình vừa nói gì.

Thiên chọn sẵn một chỗ ngồi thật lãng mạn, 
kín đáo nhưng không quá tối ở một góc quán. 
Không hiểu sao Gia Liên có cảm giác gần gũi vô 
cùng trước Thiên. 

Cô vốn không phải tuýp phụ nữ quá khép 
kín trước đàn ông, nhưng cũng không biết tới hai 
chữ xấn sổ. Cuộc gặp ở quán cà phê này thực ra hơi 
quá... dũng cảm so với bản tính của cô. Cô mơ hồ 
thấy như mình đang làm điều gì đó rất gần với sự 
sai trái.

Gia Liên vừa ngồi xuống thì người phục vụ 
đã bưng đến hai bát súp bí đỏ nóng hổi. Món súp 
xuất hiện kịp thời giải thoát cùng lúc cho cô hai vấn 
đề: Cơn đói và nỗi e ngại khi giáp mặt Thiên.

- Em có cảm giác đang là robot do anh điều 
khiển. Hệt như cảm giác khi em còn ở nhà với bố 
mẹ vậy.

- Anh cũng nhìn thấy em vài lần ở nhà bố 
mẹ rồi. Cũng ương bướng lắm, không dễ điều 
khiển đâu. Anh là bạn của anh trai em, cũng là bạn 
của chồng em. Anh đến nhà em vài lần dự sinh nhật 
anh trai em. Chắc chắn em không để ý đến anh. 
Nhưng anh thì đã muốn được ngồi bên em như thế 
này từ lâu rồi.

Gia Liên vụt hiểu vì sao cô thấy ở Thiên có 
cái gì đó thật gần gũi. “Trời ơi, vì sao trước đây 
mình không hề nhìn thấy anh ấy nhỉ?”, Gia Liên 
thầm than trong lòng. Giọng của Thiên kéo cô về 
với thực tại.

- Đừng trách anh vì sự đường đột. Thú thật, 
anh đã rất căng thẳng chờ em đi làm trở lại. Ngày 
nào anh cũng ngồi ở quán nước trước cửa công ty 
của em. Nếu em nghỉ ở nhà lâu hơn chút nữa, có thể 
anh đã không kiềm chế được. Có thể anh sẽ điện 
thoại đến nhà em.

Cái liều lĩnh trong ngôn ngữ của Thiên kích 
thích Gia Liên đặc biệt. Cô lờ mờ hiểu ra vì sao mà 

anh có sức hấp dẫn đến mê hoặc như vậy. Anh nhìn 
thấy con mồi, và cứ thế ào ạt xông tới, bất chấp mọi 
quy tắc, miễn là đạt được mục tiêu. Và đây, cô hiện 
đang trong vị trí con mồi của anh. Bé nhỏ run rẩy…

Họ ập vào nhau mãnh liệt, nhanh hơn trí 
tưởng tượng vốn phong phú của Gia Liên. Thuộc 
thế hệ 8X, Gia Liên không bị cấm cản bởi ý nghĩ 
phải khư khư giữ gìn cho đêm tân hôn. Nhưng cô 
cũng chưa từng lên giường với ai sau có vài tiếng 
đồng hồ làm quen như vậy. Một cái gì đó mãnh liệt 
cứ cuốn cô đi. Như bùa mê. Trước khi lý trí kịp lên 
tiếng.

Gia Liên ngày càng lệ thuộc vào mối tình 
ngang trái. Nhất là từ khi cô đã yên tâm với lý do 
biện minh cho tội lỗi của mình. Trong một lần lang 
thang trên facebook cô tình cờ phát hiện chồng 
mình hiện đang giao kết với một nữ kiến trúc sư lớn 
tuổi hơn nhưng độc thân. Thâm tâm, cô trắng trợn 
tạ ơn trời đã không bắt cô chịu gánh nặng của một 
người vợ được yêu, mà không thể yêu lại chồng. 
Nhất là từ khi đã bén hơi Thiên.

Thiên là mẫu đàn ông lý tưởng không chỉ 
trong con mắt Gia Liên. Có thể nói anh là hình mẫu 
lý tưởng của một công dân toàn cầu. Thạo ba ngoại 
ngữ, nghề nghiệp ổn định, mặt mũi như nam tài tử, 
anh là nỗi thèm muốn của các quý bà quý cô tinh 
đời. Người như thế chả ai tự tin nắm được đằng 
cán. Oái ăm thay, đàn bà khi đã có người đàn ông 
như Thiên hết thảy đều muốn chiếm làm thuộc địa 
của riêng mình. Mãi mãi...

“Chẳng có gì là mãi mãi đâu, cưng!”, Gia 
Liên viết tặng tình yêu của mình truyện ngắn đó. 
Nó đã được đăng trên một tạp chí dành cho phụ nữ. 
Thiên làm mặt giận khi biết Gia Liên viết truyện đó 
dành cho mình. 

Hóa ra trong âu yếm đã có những đề phòng. 
Gia Liên thanh minh, đó là cô tìm liệu pháp chống 
sốc tinh thần cho mình. Cô sẽ không sống bình yên 
nếu một ngày nào đó trong tim Thiên là một bóng 
hình khác.

Cái điều mà Gia Liên, hay là cả hai, không 
mong đợi nhất đã đến vào một ngày mùa đông ảm 
đạm. Bầu trời xám xịt trong cái lạnh lẽo sau một 
chuỗi ngày nóng bất thường giữa mùa đông. Vẫn 
biết người tình luôn bị bủa vây bởi vô số đàn bà, 
nhưng Gia Liên vẫn không thể chịu nổi khi tận mắt 
nhìn thấy anh trong quán cà phê vắng, bên một 
người con gái trẻ, tình dâng trong mắt...

Mọi chuyện đã kết thúc. Thiên của cô 
không thoát khỏi cơn say nắng giữa mùa đông.

Liệu pháp chống sốc đầy tinh thần hóa ra 
chẳng có tác dụng nào đáng kể. Gia Liên đau không 
thể tả. Nỗi mất mát quá sức chịu đựng của cô. Còn 
có thêm nỗi đau của lòng kiêu hãnh bị đánh gục, sự 
tự tin bị bẻ vụn. Bấy lâu, trong những chăm bẵm 
ngọt ngào của Thiên cô luôn tin tưởng mình là số 1.

Ngã nhào từ vị trí số 1 xuống, sao tránh 
khỏi bị thương. Nếu có một phép màu, Gia Liên sẽ 
ước sao cô có thể xóa sạch ký ức. Để quên đi những 
ngày qua... ■

Trúc Ngân
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Ngã rẽ của số phận

hị là giám đốc của một trung tâm Cngoại ngữ nổi tiếng trong thành 
phố. Anh là chủ thầu xây dựng rất 

nhiều những building chọc trời. 
Mỗi lần nhắc đến gia đình anh chị, người ta 

thường bắt đầu bằng câu nói: “Giàu nứt vách đổ 
tường” và kết thúc bằng câu: “Gia đình hoàn hảo”.

Chị lấy anh ngay sau khi du học về. Nhà chị 
giàu. Nhà anh cũng giàu. Giàu theo kiểu khác. Ba 
đời nhà anh đều làm xây dựng. Việc đi nước ngoài 
đối với anh chẳng có gì xa lạ, khác chăng là ở đó, 
anh tận hưởng cảm giác đứng trên cao nhiều hơn ở 
quê hương mình. Anh chị biết nhau được 8 tháng 
13 ngày thì cưới.

Ngày ấy, chị đẹp. Đẹp theo cách của các cô 
tiểu thư kín cổng cao tường. Còn anh, phong trần 
và hơi kênh kiệu. Chị không biết, nếu yêu anh thì 
phải như thế nào, chỉ biết hai gia đình rất hợp nhau, 
hễ gặp mặt là nói chuyện về kế hoạch xây cao ốc 
này, cao ốc nọ, hết trung tâm này đến trung tâm kia. 

Chị nghĩ, chắc anh cũng yêu chị như thế. 
Chẳng cần biết yêu ra sao, cứ yên tâm rằng, đó là sự 
chọn lựa hoàn hảo thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thế 
là họ cưới nhau và vào Sài Gòn lập nghiệp.

Ngày đầu tiên về sống chung, chị pha cho 
anh một tách café ngon đến nỗi chỉ cần nghĩ tới, 
anh đã phát thèm. Sáng, trưa, chiều lúc nào anh 
cũng được thưởng thức những bữa cơm ngon 
miệng, không chê vào đâu được. Nhiều đêm, nằm 
sát bên chị, anh tự hỏi: “Ở đâu ra người đàn bà như 
thế này. Vừa giỏi việc nhà lại vừa thành công ngoài 
xã hội. Người đàn bà này đang thuộc về mình đấy 
ư?”. Rồi anh thiếp đi với nụ cười mãn nguyện, 
không gợn chút mây.

Chị thường nghĩ về anh mỗi khi nhìn vào 
đôi vớ. Anh hay có thói quen ngồi vào chiếc ghế đá 
trước sân, từ tốn cởi vớ ra, vuốt thẳng thớm rồi mới 
bỏ vào máy giặt. Chị thường nhắc anh đừng nên tốn 
thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt “Anh cứ để 
đấy, người làm sẽ lo”.

Nhưng anh là thế. Cẩn thận trong từng chi 
tiết. Anh khiến chị không dám đụng vào bất cứ ngõ 
ngách nào của anh. Trong chị, chỉ có duy nhất lòng 
tôn trọng, từ xa chiêm ngưỡng, vẽ tô.

Chị có thai! Tin này làm anh đứng ngồi 
không yên. Anh sắp được làm cha, chắc chắn đứa 
bé sẽ hội đủ sự hoàn hảo của ba và mẹ. Nó sẽ trở 
thành thần đồng và khi lớn lên, chí ít cũng là một 
bác sĩ nổi tiếng hoặc một doanh nhân thành đạt.

Chị cảm thấy chóng mặt quá. Hình như đứa 
bé trong bụng đang ôm ấp nhiều ước mơ dự định 
nên nó trở nên khó chịu, hay làm khổ chị. Lúc này, 
chị hay ngắm mình trước gương. Chị tưởng tượng 
cái bụng mình đang ngày một lớn, rồi chị sẽ không 
thể mặc váy ngắn đi làm và không thể chuẩn bị 
những bữa ăn cho anh thật tươm tất. Những ngày 
tiếp theo sẽ rất khó khăn.

Chị thương anh, thương con nhưng sợ 
mình xấu, công việc sẽ gián đoạn... Và chị sẽ già đi. 

Chị nghĩ đến kế hoạch mở rộng trung tâm, nghĩ đến 
những bữa tiệc chị khoác tay anh, lộng lẫy và sang 
trọng. Khi ấy, với bờ vai thon, đôi ngực tròn và tràn 
trề sức sống, chị không phải là một người đàn bà 
bận bịu con cái.

Nhưng nếu như, một năm nữa, chị làm mẹ, 
khi đi với anh, chị sẽ thế nào? Mọi người sẽ nhìn 
chị ra sao? Rồi chị đặt tay lên bụng. Giọt máu của 
anh đang lặng lẽ tượng hình, thiêng liêng và gần 
gũi. Chị thấy mình nhẫn tâm và chị quay sang anh, 
khẽ dúi đầu vào vòng tay đang mở rộng, thiếp đi...

Chị vừa nhận được hợp đồng từ một trung 
tâm ngoại ngữ. Họ đã đồng ý ký kết dự án phối hợp 
đào tạo chương trình ngoại ngữ mới. Với dự án này, 
không chỉ có lợi cho riêng chị mà còn cho cả sự 
phát triển của công ty.

Buổi chiều, anh bảo có cuộc hẹn bất ngờ 
nên cho xe đón chị về nhà trước. Chị nhấc máy, gọi 
tài xế: “Anh cứ mang xe về trước, tôi có hẹn với vài 
người bạn” rồi thong thả thả bộ trên đường.

Trên khúc đường này, chẳng ai biết chị. 
Thậm chí, khi chị từ chối mua vé số, thằng bé đen 
nhẻm còn quay qua liếc chị một cái rõ dài.

Chị ghé vào một cửa hàng bên đường, nơi 
bán những bộ quần áo bé tí xinh xắn. Chị nâng niu 
từng cái bình sữa, chiếc khăn, những đôi giày bé 
xíu. Tự dưng, chị rơi nước mắt. Bước ra khỏi cửa 
hàng, phố đã giăng đèn. Chị đón taxi và đi thẳng...

Vậy là hợp đồng đã ký kết xong. Khoảng 
sáu tháng nữa sẽ có một trung tâm ngoại ngữ lớn 
mọc lên ngay khu Bình Tân mới mẻ này. Mấy ngày 
nay, các công trình cứ cuốn lấy anh.

Thế nhưng, anh luôn về đúng giờ, không 
ngày nào anh để chị đợi cơm quá 15 phút. Tối tối, 
anh chở chị ra phố, đi dạo công viên và mua vài thứ 
chuẩn bị cho sự ra đời của quý tử. Chị ngồi sau anh, 
mãn nguyện...

Vừa bước vào nhà, anh đứng chết lặng nhìn 
chị trân trối. Người đàn bà mà anh yêu thương đang 
âm thầm ném những hộp sữa dưỡng thai vào sọt rác 
trong dòng nước mắt chảy dài.

Chị hư thai! Điều không ai muốn. Anh biết 
vậy nhưng sao vẫn thấy đau, nghèn nghẹn nơi cổ. 
Anh ôm chị vào lòng, xoa dịu. Và chị khóc, khóc 
nức nở, khóc tức tưởi, khóc luôn phần đứa con đầu 
đời.

Một thời gian sau, chị bình phục hẳn. Vẫn 
váy ngắn, eo thon chị đến cơ quan và mê say với 
công việc. Gia đình chị vẫn hoàn hảo. Anh lặng lẽ 
giấu hết những bộ quần áo, đồ dùng trẻ em. Tối 
nào, trước khi nhắm mắt ngủ, anh đều an ủi chị: 
“Chúng mình sẽ có con, em đừng buồn”.

Anh thông báo, tháng sau chuyển nhà. Căn 
nhà đang ở sẽ đóng cửa để đó. Anh chị sẽ chuyển về 
ngôi biệt thự anh vừa mới mua.

Chị quá bận rộn nên không thắc mắc nhiều, 
chỉ biết tới hôm đó, thay vì tài xế đưa chị về hướng 
quận 7 thì bây giờ sẽ về quận 3.

Căn nhà mới khá ồn ào vì nó nằm ngay 
trung tâm của một con đường lúc nào cũng tấp nập 
người qua lại. Từ ngày về đây, chị thấy lòng vui 

hơn, nhất là những buổi tối đứng trên ban công 
nhìn xuống đường, người xe nhộn nhịp.

Thi thoảng, những cặp vợ chồng chở con 
nhỏ đi ngang, tíu tít. Khuôn mặt rạng rỡ của họ 
nhòe theo những dòng xe và ánh đèn đường rồi mất 
hút...

Chị bỏ quên tập hồ sơ ở căn nhà cũ. Chiều 
nay, lại có cuộc họp khẩn cấp. Trong lúc ngồi taxi 
về lại nhà cũ, chị bỗng chợt nghĩ: “Sao anh lại 
quyết định chuyển nhà trong khi căn nhà cũ chỉ mới 
mua chưa được ba năm?”.

Khi xe vừa đậu xịch trước nhà, chị đã thấy 
lạ. Cánh cổng khép hờ, giàn hoa tigon chị trồng đã 
được thay bằng loại hoa vàng rực rỡ.

Bên dưới giàn hoa còn có chiếc xích đu 
màu trắng và vài ba chiếc ghế con con màu vàng. 
Thoạt nhìn, chị cứ tưởng mình đi nhầm, nhưng làm 
sao nhầm được khi chị đã thuộc nằm lòng từng 
ngóc ngách của căn nhà đầu tiên anh chị chung 
sống với nhau.

Chị bước xuống nhìn quanh quất, ngỡ 
ngàng vì cánh cổng rào đã thay đổi màu sơn tự lúc 
nào. Không lẽ anh đã bán căn nhà cho người ta?

Chị đẩy nhẹ cánh cổng. Tiếng nhạc hòa tấu 
phát ra nhè nhẹ từ phòng khách. Mấy chậu hoa thủy 
tiên được thay bằng những khóm xương rồng, gai 
góc và điểm xuyết vài bông hoa vàng nhạt.

Bất chợt, chị thấy lành lạnh dưới lòng bàn 
chân, cảm giác sờ sợ chạy dọc lên sống lưng khiến 
chị rùng mình. 

Rón rén bước tới phòng đọc sách, tra ổ 
khóa và bước vào, đống tài liệu cũ ngổn ngang 
trước lúc chị dọn đi đã được xếp ngay ngắn, cẩn 
thận. Chị không còn đủ bình tĩnh, bất giác chị buột 
miệng hỏi một câu ngớ ngẩn khi đang đứng trong 
chính căn nhà của mình: “Xin lỗi, có ai ở nhà 
không?”.

Một người phụ nữ với mái tóc dài chấm 
lưng bước ra từ nhà bếp ngước mắt nhìn chị và hỏi: 
“Xin lỗi, chị là ai?”. “Đáng ra câu hỏi này phải 
dành cho tôi mới đúng”, chị nhủ thầm. Im lặng một 
giây, chị nói: “Tôi là chủ của căn nhà này, còn 
chị?”. “Tôi cũng thế!”.

Căn nhà ngay con đường ồn ào vẫn kiêu 
hãnh. Sáng ra, chị vẫn ngồi trước tấm kính lớn 
ngay bàn trang điểm. Anh vẫn đứng sau chị, khẽ 
nhìn người vợ trời ban.

Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, 
kể từ ngày chị phát hiện có đứa con 4 tháng tuổi mà 
tên mẹ của đứa bé lại không phải là mình.

Hình như, số phận đang xếp đặt cho chị một 
lối khác. Lối đi dành cho người đàn bà hoàn hảo và 
luôn yêu thương bản thân mình, đến nỗi tước bỏ 
quyền được làm mẹ…

Cứ cách ngày, anh lại đến căn nhà cũ. Căn 
nhà với màu vàng ám ảnh anh đến cả trong giấc 
ngủ. Anh biết mình có lỗi. Một thằng đàn ông đã 
phản bội thì bất cứ lý do nào cũng khốn kiếp như 
nhau. Đằng này, anh lại là thằng đàn ông “hoàn 
hảo” vì anh vẫn yêu chị, yêu quý cái gia đình này. 
Mỗi lần ghé lại căn nhà cũ, anh luôn bị một sức hút 

vô hình cuốn lấy, anh càng muốn vẫy vùng 
lại càng chìm xuống, cái vực ấy sâu đến độ không 
thể nào ngoi lên được.

Lạ thay, khi anh chới với thì tiếng khóc trẻ 
thơ lại vang lên. Nó bám lấy anh, hết giằng xé rồi 
lại vỗ về, ôm ấp. Anh thích ngắm nhìn con, đứa con 
gái hiền dịu, trong sáng như thiên thần. Mỗi hơi 
thở, mỗi tiếng khóc, tiếng ho của con đều khiến anh 
xót dạ và càng xót dạ bao nhiêu anh càng nghĩ về 
chị bấy nhiêu...

Thế rồi, anh nghĩ tới người phụ nữ là mẹ 
của đứa con mình. Cả hai người phụ nữ xuất phát ở 
hai điểm khác nhau nhưng lại hiện hữu song song 
trong cuộc đời anh.

Một người như ánh mặt trời, cao xa, chói 
chang và cần thiết. Một người như đêm trăng 
huyền dịu, mềm mại và ngọt ngào. Anh không chắc 
mình sẽ sống thế nào nếu thiếu ánh mặt trời hay 
thiếu đi vẻ trầm lặng, quấn quýt của ánh trăng. 
Điều đó với anh sao mà quá khó.

Chị lẳng lặng đặt lá đơn trên bàn, khóa trái 
cửa. Hai tuần sau, anh chị gặp nhau ở tòa án. Anh 
lịch lãm, chị ung dung, xinh đẹp và hoàn hảo. Họ 
giống như đôi diễn viên màu mè trong một bộ phim 
tình cảm rẻ tiền.

Anh quay sang nhìn chị, đuôi mắt đã bắt 
đầu có những nếp nhăn. Những nếp nhăn đó được 
tính bằng khoảng thời gian anh và chị chung sống; 
nếp nhăn của những ngày hạnh phúc, đau khổ, gian 
dối, phản bội và chịu đựng cái “hoàn hảo” của 
nhau.

Sẽ không có những giọt nước mắt, không 
có thời gian hòa giải dành cho hai người hay sao? ■

Thùy Dương

Quên đi những ngày qua

ia Liên rùng mình khi giai điệu day Gdứt của bản nhạc Boulevard vẳng 
lên từ cửa sổ nhà bên. Quá khứ đau 

buồn mãnh liệt xâm lấn toàn bộ tâm trí. Thấy rất rõ 
cái cảm giác đau thắt trong tim đến ngạt thở...

Những ngày đau đớn chưa xa đó, Gia Liên 
đã điên cuồng tra google bài hát Boulevard rồi ngồi 
thừ trước máy tính trong một tâm trạng chính cô 
không biết gọi tên, nghe đi nghe lại hàng giờ những 
âm thanh dai dẳng. 

Cô tự hành mình như thế trong bao nhiêu 
lâu, cô không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng, sau đó cô 
sợ hãi giai điệu trữ tình đó đến mức có những đêm 
mơ thấy nó, cô choàng bật dậy, tim đập không thể 
kiểm soát, tay chân run rẩy một lúc khá lâu mới 
bình tĩnh trở lại...

Gia Liên gặp Thiên lần đầu tại tiệc cưới của 
chính mình. Đám cưới do mẹ cha hai bên sắp đặt 
khiến cô dâu hoàn toàn không có cảm giác ngây 
ngất trong ngày vu quy. Nhưng... cô đã hoàn toàn 
mất bình tĩnh khi chạm mắt với Thiên. Một vẻ đẹp 
thật sự rắn rỏi, nam tính mà hơi có vẻ xa cách khiến 
Gia Liên luôn muốn đưa mắt tìm anh trong đám 
đông náo nhiệt ấy.

Đêm đầu tiên trên chiếc giường chồng vợ, 
Gia Liên ôm gối chong mắt gần như trắng đêm. Cô 
không sao dứt khỏi hình ảnh phong trần của Thiên, 
vẻ lý tưởng đàn ông mà cô vẫn thầm mơ tưởng từ 
lúc bắt đầu biết để ý đến người khác phái. Cô tự 
trách mình thật vô duyên. Bồng bột nữa. Mình đã 
biết gì về anh ta đâu. Nhưng làm thế nào khi cô 
không sao điều khiển được cảm giác của mình. 
Bằng trực giác của phụ nữ, cô biết Thiên cũng 
không hề thờ ơ.

Linh cảm của Gia Liên không lầm. Ba hôm 
sau ngày cưới, cô trở lại với công việc. Sát giờ nghỉ 
trưa, mobile trên bàn rung chuông. Một số điện 
thoại hoàn toàn xa lạ, vậy mà tay cô run lên bần bật 
khi bấm nút nghe. Giọng trầm ấm từ đầu dây bên 
kia khiến tim cô muốn nổ tung:

- Tôi nhớ em! Tôi biết chắc chắn là tôi 
không gọi nhầm số. Em nói điều gì đó đi, Gia Liên.

- Em, em... - Gia Liên cảm thấy vừa nóng 
vừa lạnh, rất khó tả.

- Em ra cà phê Đắng nhé, gần đây thôi. Ra 
luôn nhé!

- Vâng! - Gia Liên buột miệng trả lời trước 
khi kịp ý thức được mình vừa nói gì.

Thiên chọn sẵn một chỗ ngồi thật lãng mạn, 
kín đáo nhưng không quá tối ở một góc quán. 
Không hiểu sao Gia Liên có cảm giác gần gũi vô 
cùng trước Thiên. 

Cô vốn không phải tuýp phụ nữ quá khép 
kín trước đàn ông, nhưng cũng không biết tới hai 
chữ xấn sổ. Cuộc gặp ở quán cà phê này thực ra hơi 
quá... dũng cảm so với bản tính của cô. Cô mơ hồ 
thấy như mình đang làm điều gì đó rất gần với sự 
sai trái.

Gia Liên vừa ngồi xuống thì người phục vụ 
đã bưng đến hai bát súp bí đỏ nóng hổi. Món súp 
xuất hiện kịp thời giải thoát cùng lúc cho cô hai vấn 
đề: Cơn đói và nỗi e ngại khi giáp mặt Thiên.

- Em có cảm giác đang là robot do anh điều 
khiển. Hệt như cảm giác khi em còn ở nhà với bố 
mẹ vậy.

- Anh cũng nhìn thấy em vài lần ở nhà bố 
mẹ rồi. Cũng ương bướng lắm, không dễ điều 
khiển đâu. Anh là bạn của anh trai em, cũng là bạn 
của chồng em. Anh đến nhà em vài lần dự sinh nhật 
anh trai em. Chắc chắn em không để ý đến anh. 
Nhưng anh thì đã muốn được ngồi bên em như thế 
này từ lâu rồi.

Gia Liên vụt hiểu vì sao cô thấy ở Thiên có 
cái gì đó thật gần gũi. “Trời ơi, vì sao trước đây 
mình không hề nhìn thấy anh ấy nhỉ?”, Gia Liên 
thầm than trong lòng. Giọng của Thiên kéo cô về 
với thực tại.

- Đừng trách anh vì sự đường đột. Thú thật, 
anh đã rất căng thẳng chờ em đi làm trở lại. Ngày 
nào anh cũng ngồi ở quán nước trước cửa công ty 
của em. Nếu em nghỉ ở nhà lâu hơn chút nữa, có thể 
anh đã không kiềm chế được. Có thể anh sẽ điện 
thoại đến nhà em.

Cái liều lĩnh trong ngôn ngữ của Thiên kích 
thích Gia Liên đặc biệt. Cô lờ mờ hiểu ra vì sao mà 

anh có sức hấp dẫn đến mê hoặc như vậy. Anh nhìn 
thấy con mồi, và cứ thế ào ạt xông tới, bất chấp mọi 
quy tắc, miễn là đạt được mục tiêu. Và đây, cô hiện 
đang trong vị trí con mồi của anh. Bé nhỏ run rẩy…

Họ ập vào nhau mãnh liệt, nhanh hơn trí 
tưởng tượng vốn phong phú của Gia Liên. Thuộc 
thế hệ 8X, Gia Liên không bị cấm cản bởi ý nghĩ 
phải khư khư giữ gìn cho đêm tân hôn. Nhưng cô 
cũng chưa từng lên giường với ai sau có vài tiếng 
đồng hồ làm quen như vậy. Một cái gì đó mãnh liệt 
cứ cuốn cô đi. Như bùa mê. Trước khi lý trí kịp lên 
tiếng.

Gia Liên ngày càng lệ thuộc vào mối tình 
ngang trái. Nhất là từ khi cô đã yên tâm với lý do 
biện minh cho tội lỗi của mình. Trong một lần lang 
thang trên facebook cô tình cờ phát hiện chồng 
mình hiện đang giao kết với một nữ kiến trúc sư lớn 
tuổi hơn nhưng độc thân. Thâm tâm, cô trắng trợn 
tạ ơn trời đã không bắt cô chịu gánh nặng của một 
người vợ được yêu, mà không thể yêu lại chồng. 
Nhất là từ khi đã bén hơi Thiên.

Thiên là mẫu đàn ông lý tưởng không chỉ 
trong con mắt Gia Liên. Có thể nói anh là hình mẫu 
lý tưởng của một công dân toàn cầu. Thạo ba ngoại 
ngữ, nghề nghiệp ổn định, mặt mũi như nam tài tử, 
anh là nỗi thèm muốn của các quý bà quý cô tinh 
đời. Người như thế chả ai tự tin nắm được đằng 
cán. Oái ăm thay, đàn bà khi đã có người đàn ông 
như Thiên hết thảy đều muốn chiếm làm thuộc địa 
của riêng mình. Mãi mãi...

“Chẳng có gì là mãi mãi đâu, cưng!”, Gia 
Liên viết tặng tình yêu của mình truyện ngắn đó. 
Nó đã được đăng trên một tạp chí dành cho phụ nữ. 
Thiên làm mặt giận khi biết Gia Liên viết truyện đó 
dành cho mình. 

Hóa ra trong âu yếm đã có những đề phòng. 
Gia Liên thanh minh, đó là cô tìm liệu pháp chống 
sốc tinh thần cho mình. Cô sẽ không sống bình yên 
nếu một ngày nào đó trong tim Thiên là một bóng 
hình khác.

Cái điều mà Gia Liên, hay là cả hai, không 
mong đợi nhất đã đến vào một ngày mùa đông ảm 
đạm. Bầu trời xám xịt trong cái lạnh lẽo sau một 
chuỗi ngày nóng bất thường giữa mùa đông. Vẫn 
biết người tình luôn bị bủa vây bởi vô số đàn bà, 
nhưng Gia Liên vẫn không thể chịu nổi khi tận mắt 
nhìn thấy anh trong quán cà phê vắng, bên một 
người con gái trẻ, tình dâng trong mắt...

Mọi chuyện đã kết thúc. Thiên của cô 
không thoát khỏi cơn say nắng giữa mùa đông.

Liệu pháp chống sốc đầy tinh thần hóa ra 
chẳng có tác dụng nào đáng kể. Gia Liên đau không 
thể tả. Nỗi mất mát quá sức chịu đựng của cô. Còn 
có thêm nỗi đau của lòng kiêu hãnh bị đánh gục, sự 
tự tin bị bẻ vụn. Bấy lâu, trong những chăm bẵm 
ngọt ngào của Thiên cô luôn tin tưởng mình là số 1.

Ngã nhào từ vị trí số 1 xuống, sao tránh 
khỏi bị thương. Nếu có một phép màu, Gia Liên sẽ 
ước sao cô có thể xóa sạch ký ức. Để quên đi những 
ngày qua... ■

Trúc Ngân
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Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ
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