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Vai phản diện lột xác của Lee 
Min Ho trong phim 18+

Nhân vật phản diện trong bộ phim 
“Pachinko” giúp ngôi sao họ Lee thoát 
khỏi biệt danh “công tử nhà giàu” trên 

màn ảnh.

Ngay từ đầu, nhà sản xuất không chắc chắn 
Pachinko sẽ là bộ phim truyền hình ăn khách và tạo 
nên làn sóng toàn cầu như Squid Game, Crash 
Landing On You.

Tuy nhiên, CNA Lifestyle đánh giá tác phẩm được 
tạo ra bởi Soo Hugh đã chứng tỏ bản thân là câu 
chuyện về lịch sử xa hoa, giá trị sâu sắc và niềm tự 
hào về người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên thắng giải 
Oscar cho hạng mục Nữ phụ xuất sắc, Youn Yuh 
Jung. Điểm nhấn của phim còn nằm ở sự xuất hiện 
của Lee Min Ho.

Đây là lần đầu Lee Min Ho vứt bỏ hình tượng nam 
thần để thể hiện nhân vật phản diện sau 13 năm 
đóng Boys Over Flowers. Trong phim, anh thủ vai 
Koh Han Su - một gã Hàn Quốc nhà giàu tàn bạo, 
làm tay sai cho Nhật Bản với tham vọng nhập cư 
sang Mỹ. Koh Han Su có vẻ ngoài máu lạnh nhưng 
sâu bên trong là nỗi niềm nghiệt ngã.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm chuyển thể từ 
tiểu thuyết bán chạy hàng đầu năm 2017 với câu 
chuyện về người nhập cư Hàn Quốc sống ở Nhật 
Bản từ năm 1910 đến nay, xứng đáng được khen 
ngợi. Riêng New York Times dành lời có cánh cho 
diễn xuất của Lee Min Ho đối với cốt truyện đi sâu 
về tác động của sự nghèo đói, chiến tranh và lạm 
dụng.

Lee Min Ho bước khỏi vùng an toàn

Trong bài phỏng vấn đăng trên CNA Lifestyle 
ngày 1/4, Lee Min Ho cho biết nhờ cơ hội nghiên 
cứu và nghiền ngẫm lịch sử Hàn Quốc nhiều năm, 
anh cảm thấy hứng thú với Pachinko. Anh quyết 
định đi thử vai vì muốn trở thành một phần của bộ 
phim.

“Tôi cảm thấy áp lực”, tài tử chia sẻ. Mặc dù có 
kiến thức lịch sử, Lee Min Ho vẫn rất cố gắng hiểu 
sâu văn hóa, xã hội 100 năm trước ở Hàn cũng như 
cách người dân sống vào thời kỳ đó. Anh muốn lột 
tả góc nhìn về quá khứ chân thật nhất có thể.

Nam diễn viên thừa nhận: “Khi bàn đến các dự án 
lịch sử hoặc dựa trên sự kiện có thật, tôi luôn đặt 
tính cẩn thận lên hàng đầu”.

Đối với giới phê bình và người hâm mộ Pachinko, 
quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức 
cho dạng vai hoàn toàn khác của Lee Min Ho đã 
đúng. Anh thực sự đã thể hiện tốt vai diễn.

Chia sẻ cảm nhận lần đầu không đóng vai chính 
diện, anh cho hay: “Sẵn sàng đối mặt với thử thách 
về nhân vật mới là diễn viên thực thụ. Tôi luôn khát 
khao được đóng các thể loại vai như thế này”.

Dưới góc nhìn của Lee Min Ho, Koh Han Su có thể 
không lãng mạn, không đẹp trai lãng tử như các 
nhân vật anh từng đóng. Nhưng cách sống của Han 
Su trong những lúc tuyệt vọng gây cho Lee Min Ho 
nỗi xúc động mạnh. “Koh Han Su phải làm những 
gì anh ấy buộc phải làm và bản thân điều đó khiến 
tôi rất đau lòng”, anh nói.

Sự đau lòng đến mức Lee Min Ho thấm thía những 
điểm tương đồng giữa bản thân anh và nhân vật 
này.

“Koh Han Su và tôi giống nhau về mục tiêu. Khi tôi 
đặt ra kế hoạch nào đó và cố gắng để hoàn thành, 
tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà không chút do dự. Koh 
Han Su là một trong những nhân vật ám ảnh tâm trí 
tôi thời gian dài”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn xuất được khen ngợi

Theo IMDb, hơn 20 nhà phê bình của Rotten 
Tomatoes đánh giá tích cực về Pachinko. Những 
lời khen ngợi có sử dụng loạt từ ngữ “kỳ diệu”, 
“vượt thời gian” và “ấn tượng nhất” để mô tả kịch 
bản cũng như diễn xuất của dàn cast.

Trích nhận định từ Hollywood Reporter về khả 
năng biến hóa của Lee Min Ho: “Nhân vật được 
anh thể hiện vượt qua cả sự phức tạp và đáng sợ 
đơn thuần”.

CNET, hãng truyền thông nổi tiếng của Mỹ, thể 
hiện góc nhìn tích cực đối với vai phản diện của tài 
tử xứ Hàn: “Anh ấy đã thổi sức sống vào Koh Han 
Su bằng sự chân thành và tế nhị”.

Theo Kbizoom, sau khi Pachinko được công chiếu 
toàn cầu, các phương tiện truyền thông quốc tế đã 
chấm điểm A + cho sự lột xác của tài tử điển trai.

Vai diễn Koh Han Su giúp Lee Min Ho thoát khỏi 
biệt danh “công tử nhà giàu” trên màn ảnh. Ảnh: 
CNAlifestyle.

Pachinko được sản xuất theo 3 ngôn ngữ gốc là 
tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Anh. Bộ 
phim phát hành trên Apple TV+ thu hút sự quan 
tâm của khán giả, giới chuyên môn trong nước và 
quốc tế.

CNA Lifestyle đặt ra câu hỏi: “Pachinko là bước 
tiến lớn cho thấy nhân sự nước ngoài ngày càng 
tham gia vào quá trình sản xuất nội dung tiếng Hàn. 
Liệu trong tương lai, chúng ta có thể nhìn thấy anh 
xuất hiện trong các dự án của Hollywood?”.

Rất nhanh chóng, Lee Min Ho trả lời: “Chắc chắn. 
Tôi nghĩ thời nay chúng ta sống trong thế giới 
không biên giới. Vào một ngày rảnh rỗi, tôi sẽ xem 
phim truyền hình Tây Ban Nha, và hôm sau, tôi bật 
TV lên thưởng thức một chương trình của Đài 
Loan chẳng hạn”.

Nam diễn viên cho biết nếu sắp tới có bất kỳ kịch 
bản tốt hoặc dự án nào mới, anh sẵn sàng nhận lời 
và cam kết thể hiện tốt vai trò của mình. Lee Min 
Ho không quan trọng quá trình sản xuất sẽ do 
người Hàn, Singapore, Mỹ hay bất kỳ nhân sự quốc 
tế nào khác đảm nhận.

                                                             Quốc Minh

Lâm Tâm Như phủ nhận ê-kíp 
câu khách bằng cảnh nhạy cảm 
trong phim

Tác phẩm “Hoa đăng sơ thượng” mùa 3 do 
Lâm Tâm Như sản xuất vướng tin lợi dụng 
sự cố phục trang của Quách Tuyết Phù để 

câu khách. Nữ nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận.

Ngày 2/4, ETtoday đưa tin mạng xã hội lan truyền 
hình ảnh nữ diễn viên Quách Tuyết Phù lộ phần 
nhạy cảm ở vùng ngực trước ống kính trong phim 
Hoa đăng sơ thượng 3.

Theo nguồn tin, bức ảnh được chụp từ tập 19. 
Quách Tuyết Phù có phân cảnh bị đánh thuốc mê. 
Cô suýt bị giết hại, nhưng may mắn được Rose cứu 
sống (Lâm Tâm Như đóng). Ở phân đoạn này, 
Quách Tuyết Phù mặc áo hai dây cổ vuông gợi 
cảm, và được cho là đã gặp “tai nạn” trang phục khi 
diễn xuất.

Vụ việc khiến ê-kíp Hoa đăng sơ thượng, đặc biệt 
là Lâm Tâm Như, hứng chỉ trích cẩu thả trong khâu 
kiểm duyệt hình ảnh, không bảo vệ diễn viên nữ. 
Không ít người thậm chí đặt nghi vấn Hoa đăng sơ 
thượng lợi dụng sự cố trước ống kính của nghệ sĩ để 
gây chú ý.

Trước những ồn ào, Lâm Tâm Như phủ nhận. Cô 
cho biết hình ảnh ã bị chỉnh sửa ác ý. Trong phim đ
không có bất kỳ cảnh quay nào Quách Tuyết Phù bị 
lộ khu vực nhạy cảm. Ngôi sao Hoàn Châu cách 
cách khẳng ịnh với tư cách là nhà sản xuất, cô ưu đ
tiên bảo vệ nghệ sĩ nữ trước ống kính.

Trên Sent, người đại diện của Quách Tuyết Phù bác 
tin nữ diễn viên có cảnh quay không phù hợp trong 
Hoa đăng sơ thượng mùa 3.

“Đoàn phim là đội ngũ chuyên nghiệp, do đó, 
những phân cảnh lỗi như vậy không thể nào được 
họ đưa lên màn ảnh. Tôi xem lại cảnh quay và nhận 
thấy đó chỉ là nếp nhăn của quần áo. Mong cư dân 
mạng ngừng lan truyền những hình ảnh và video 
giả mạo, đã qua chỉnh sửa với mục đích bôi nhọ”, 
quản lý của người đẹp họ Quách cho biết.

Hoa đăng sơ thượng là serie phim do Lâm Tâm 
Như sản xuất và đảm nhận vai chính. Nữ nghệ sĩ 
đầu tư 9 triệu USD, và mất 4 năm mới hoàn thành 
dự án. Tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng 
khi quy tụ dàn sao thực lực của showbiz Đài Loan.

Phim khai thác đề tài cuộc sống phức tạp, thậm chí 
dính líu đến án mạng của những tiếp viên quán bar 
tại Đài Bắc những năm 1980. Hoa đăng sơ thượng 
là tác phẩm được bán bản quyền cao kỷ lục trong 
ngành phim ảnh xứ Đài với giá 10,4 triệu USD.

Quách Tuyết Phù sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ 
kiêm người mẫu nổi tiếng. Cô từng diễn xuất trong 
Biến thân, Chỉ muốn anh yêu em, Cô đầu bếp cá 
tính hay Chúng ta không thể làm bạn.

                                                                    An Chi

Go Ara bao trọn rạp phim để ủng 
hộ bạn diễn 'Reply 1994'

Mới đây, Go Ara đã mua toàn bộ vé một 
suất chiếu của bộ phim “Hot Blooded” 
để thể hiện sự ủng hộ nam diễn viên 

Jung Woo.

Ngày 1/4, trên Instagram cá nhân, Go Ara đã đăng 
tải chùm ảnh chụp cùng vé xem phim bên trong 
một cụm rạp tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên tới rạp 
xem tác phẩm Hot Blooded. Bộ phim có sự góp 
mặt của nam diễn viên Jung Woo, bạn diễn của Go 

Ara trong TV series ăn khách Reply 1994.

Phần mô tả đi kèm chùm ảnh viết: “Anh Jung Woo 
cố lên! Em đang phát cuồng với Hot Blooded này. 
Đã xem bộ phim tới hai lần lận. Dạo này thời tiết 
thay đổi thất thường, hãy nhớ mặc ấm nhé”. Bên 
dưới bài đăng là một số hashtag như “Gửi trái tim 
ấm áp của em tới bên anh Jung Woo”, “vé xem 
phim” và “món quà”.

Qua các bức ảnh chụp cận cảnh Go Ara và tấm vé 

xem phim, khán giả phát hiện nữ diễn viên dường 
như đã bao cả rạp khi mua đến 236 vị trí ghế ngồi 
trong một suất chiếu. Phát hiện này khiến người 
hâm mộ cảm thấy thích thú, ngưỡng mộ với tình 
bạn của hai nghệ sĩ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời 
nhắn khen ngợi của Go Ara đã hào phóng ủng hộ 
tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của bạn 
diễn. “Vé xem phim những ngày này không rẻ đâu, 
cô ấy ngầu quá”, một bình luận viết. Người khác 
chia sẻ: “Covid-19 khiến người ta không dễ dàng 
đến rạp xem phim như trước. Anh ấy chắc sẽ cảm 
động vì bạn lắm”.

Một khán giả chỉ ra để không làm ảnh hưởng tới 
các khán giả khác cũng có nhu cầu thưởng thức bộ 
phim, Go Ara đã chọn bao rạp vào suất chiếu sáng 
sớm một ngày trong tuần: “Thật thấu đáo. Cô ấy 
còn nghĩ tới cả những khán giả không phải người 
nổi tiếng khi chọn suất chiếu lúc 7:30 sáng một 
ngày trong tuần”.

Go Ara và Jung Woo cùng góp mặt trong bộ phim 
truyền hình Reply 1994 ra mắt năm 2013. Cô đảm 
nhận vai nữ chính Seong Na Jeong, còn Jung Woo 
vào vai bạn thân người anh trai quá cố của nhân vật. 
Tương tác ăn ý giữa hai diễn viên trên màn ảnh đã 
chiếm trọn cảm tình của khán giả. Sau khi phim 
đóng máy, Go Ara và Jung Woo vẫn giữ quan hệ 
bạn bè thân thiết.

                                                                    An Chi

'Mỹ nữ Tân Cương' Đồng Lệ Á 
ngày càng thành công sau ly 
hôn

Gần một năm chia tay người chồng trăng 
hoa, Đồng Lệ Á ngày càng thành công và 
xinh đẹp. Cô đang háo hức chờ phim mới 

về đề tài cứu hỏa Kinh thiên cứu viện sẽ ra rạp 
trong tháng 7.

Với nhiều nữ diễn viên, chuyện ly hôn ảnh hưởng 
lớn đến hình ảnh trong lòng công chúng. Nhưng 
Đồng Lệ Á may mắn nhận được sự ủng hộ của 
người hâm mộ khi quyết định chấm dứt hôn nhân 
không hạnh phúc suốt bảy năm.

Khi tuyên bố chia tay người chồng đào hoa ngày 
20.5.2021, cô nhận được lời chúc mừng của dư 
luận. Thời gian qua, nữ thần trong lòng hàng triệu 
khán giả đã có sự thay đổi lớn về ngoại hình lẫn 
tính cách.

Quyết định chấm dứt hôn nhân nhiều điều tiếng 
năm 2021 của Đồng Lệ Á được đánh giá là dũng 
cảm và giúp cô thăng hạng vượt bậc. Người đẹp 
dường như lột xác với hình ảnh tươi tắn, năng động 
hơn trước. 

Bước ra khỏi vực thẳm hôn nhân, cô làm lại từ đầu 
và sống cho chính mình trong các bộ phim truyền 
hình, chương trình thực tế, quảng cáo… Nữ diễn 
viên 38 tuổi chăm chỉ làm việc và chăm sóc con trai 
6 tuổi, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Bà mẹ đơn thân 

ngày càng tự tin, quyến rũ hơn khi xuất hiện trong 
các chương trình Vũ đạo sinh, Vùng quê không thể 
quên, Vương bài đối vương bài 5…, các chương 
trình nghệ thuật chào mừng Thế vận hội mùa đông 
2022…

Sống trong gia đình được cha mẹ dạy dỗ nghiêm 
khắc từ nhỏ nên Đồng Lệ Á có suy nghĩ rất truyền 
thống. Trang 163 tiết lộ trong mắt cha của người 
đẹp, phụ nữ phải là người vợ, người mẹ tốt nuôi dạy 
con cái nên người. Hơn thế, từ khi bắt đầu hẹn hò, 
Đồng Lệ Á đã mang mặc cảm bản thân không nổi 
tiếng bằng Trần Tư Thành nên do dự khi anh ngỏ 
lời. 

Nhờ sự động viên của cô bạn Dương Mịch, người 
đẹp mới gỡ được băn khoăn trong lòng. Nhưng 
cũng vì vậy cô đã nhiều lần bỏ qua tin đồn ngoại 
tình của chồng. 

Trong 9 năm hẹn hò và kết hôn với Trần Tư Thành, 
Đồng Lệ Á đã nhờ vào mối quan hệ của chồng để 
có được nhiều vai diễn nên có phần nể nang. Nữ 
diễn viên thừa nhận mình luôn là người xin lỗi 
trước trong những lần vợ chồng mâu thuẫn. Cô còn 
chấp nhận xóa bỏ mọi lỗi lầm nếu chồng chịu về 
nhà sau mỗi lần bị bắt gặp đi với phụ nữ khác. 
Chính sự nhún nhường quá mức ấy khiến chồng cũ 
càng thỏa sức trăng hoa.

Đồng Lệ Á sinh năm 1983 ở khu tự trị Tân Cương. 
Cô là con nhà nòi nên yêu nghệ thuật từ nhỏ và 
nhảy múa rất đẹp. Với nhan sắc và tài năng của 
mình, Đồng Lệ Á đã dễ dàng trở thành diễn viên 
múa của đoàn ca múa Tân Cương. Cô từng được 
tuyển vào đoàn ca múa Trung Quốc nhưng bất ngờ 
rẽ hướng sang Học viện kịch nghệ Trung Ương. 

Năm 2006, cô đóng phim truyền hình đầu tiên Tân 
bất liễu tình. Trên phim trường, cô quen biết và hẹn 
hò đạo diễn trẻ Trần Tư Thành từ năm 2011. Cô 
được biết đến với các phim Mẫu nghi thiên hạ, 
Cung tỏa tâm ngọc, Câu chuyện tình yêu Bắc Kinh, 
Thám tử phố Đường Nhân…

                                                       Nguyễn Hương
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Vai phản diện lột xác của Lee 
Min Ho trong phim 18+

Nhân vật phản diện trong bộ phim 
“Pachinko” giúp ngôi sao họ Lee thoát 
khỏi biệt danh “công tử nhà giàu” trên 

màn ảnh.

Ngay từ đầu, nhà sản xuất không chắc chắn 
Pachinko sẽ là bộ phim truyền hình ăn khách và tạo 
nên làn sóng toàn cầu như Squid Game, Crash 
Landing On You.

Tuy nhiên, CNA Lifestyle đánh giá tác phẩm được 
tạo ra bởi Soo Hugh đã chứng tỏ bản thân là câu 
chuyện về lịch sử xa hoa, giá trị sâu sắc và niềm tự 
hào về người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên thắng giải 
Oscar cho hạng mục Nữ phụ xuất sắc, Youn Yuh 
Jung. Điểm nhấn của phim còn nằm ở sự xuất hiện 
của Lee Min Ho.

Đây là lần đầu Lee Min Ho vứt bỏ hình tượng nam 
thần để thể hiện nhân vật phản diện sau 13 năm 
đóng Boys Over Flowers. Trong phim, anh thủ vai 
Koh Han Su - một gã Hàn Quốc nhà giàu tàn bạo, 
làm tay sai cho Nhật Bản với tham vọng nhập cư 
sang Mỹ. Koh Han Su có vẻ ngoài máu lạnh nhưng 
sâu bên trong là nỗi niềm nghiệt ngã.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm chuyển thể từ 
tiểu thuyết bán chạy hàng đầu năm 2017 với câu 
chuyện về người nhập cư Hàn Quốc sống ở Nhật 
Bản từ năm 1910 đến nay, xứng đáng được khen 
ngợi. Riêng New York Times dành lời có cánh cho 
diễn xuất của Lee Min Ho đối với cốt truyện đi sâu 
về tác động của sự nghèo đói, chiến tranh và lạm 
dụng.

Lee Min Ho bước khỏi vùng an toàn

Trong bài phỏng vấn đăng trên CNA Lifestyle 
ngày 1/4, Lee Min Ho cho biết nhờ cơ hội nghiên 
cứu và nghiền ngẫm lịch sử Hàn Quốc nhiều năm, 
anh cảm thấy hứng thú với Pachinko. Anh quyết 
định đi thử vai vì muốn trở thành một phần của bộ 
phim.

“Tôi cảm thấy áp lực”, tài tử chia sẻ. Mặc dù có 
kiến thức lịch sử, Lee Min Ho vẫn rất cố gắng hiểu 
sâu văn hóa, xã hội 100 năm trước ở Hàn cũng như 
cách người dân sống vào thời kỳ đó. Anh muốn lột 
tả góc nhìn về quá khứ chân thật nhất có thể.

Nam diễn viên thừa nhận: “Khi bàn đến các dự án 
lịch sử hoặc dựa trên sự kiện có thật, tôi luôn đặt 
tính cẩn thận lên hàng đầu”.

Đối với giới phê bình và người hâm mộ Pachinko, 
quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức 
cho dạng vai hoàn toàn khác của Lee Min Ho đã 
đúng. Anh thực sự đã thể hiện tốt vai diễn.

Chia sẻ cảm nhận lần đầu không đóng vai chính 
diện, anh cho hay: “Sẵn sàng đối mặt với thử thách 
về nhân vật mới là diễn viên thực thụ. Tôi luôn khát 
khao được đóng các thể loại vai như thế này”.

Dưới góc nhìn của Lee Min Ho, Koh Han Su có thể 
không lãng mạn, không đẹp trai lãng tử như các 
nhân vật anh từng đóng. Nhưng cách sống của Han 
Su trong những lúc tuyệt vọng gây cho Lee Min Ho 
nỗi xúc động mạnh. “Koh Han Su phải làm những 
gì anh ấy buộc phải làm và bản thân điều đó khiến 
tôi rất đau lòng”, anh nói.

Sự đau lòng đến mức Lee Min Ho thấm thía những 
điểm tương đồng giữa bản thân anh và nhân vật 
này.

“Koh Han Su và tôi giống nhau về mục tiêu. Khi tôi 
đặt ra kế hoạch nào đó và cố gắng để hoàn thành, 
tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà không chút do dự. Koh 
Han Su là một trong những nhân vật ám ảnh tâm trí 
tôi thời gian dài”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn xuất được khen ngợi

Theo IMDb, hơn 20 nhà phê bình của Rotten 
Tomatoes đánh giá tích cực về Pachinko. Những 
lời khen ngợi có sử dụng loạt từ ngữ “kỳ diệu”, 
“vượt thời gian” và “ấn tượng nhất” để mô tả kịch 
bản cũng như diễn xuất của dàn cast.

Trích nhận định từ Hollywood Reporter về khả 
năng biến hóa của Lee Min Ho: “Nhân vật được 
anh thể hiện vượt qua cả sự phức tạp và đáng sợ 
đơn thuần”.

CNET, hãng truyền thông nổi tiếng của Mỹ, thể 
hiện góc nhìn tích cực đối với vai phản diện của tài 
tử xứ Hàn: “Anh ấy đã thổi sức sống vào Koh Han 
Su bằng sự chân thành và tế nhị”.

Theo Kbizoom, sau khi Pachinko được công chiếu 
toàn cầu, các phương tiện truyền thông quốc tế đã 
chấm điểm A + cho sự lột xác của tài tử điển trai.

Vai diễn Koh Han Su giúp Lee Min Ho thoát khỏi 
biệt danh “công tử nhà giàu” trên màn ảnh. Ảnh: 
CNAlifestyle.

Pachinko được sản xuất theo 3 ngôn ngữ gốc là 
tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Anh. Bộ 
phim phát hành trên Apple TV+ thu hút sự quan 
tâm của khán giả, giới chuyên môn trong nước và 
quốc tế.

CNA Lifestyle đặt ra câu hỏi: “Pachinko là bước 
tiến lớn cho thấy nhân sự nước ngoài ngày càng 
tham gia vào quá trình sản xuất nội dung tiếng Hàn. 
Liệu trong tương lai, chúng ta có thể nhìn thấy anh 
xuất hiện trong các dự án của Hollywood?”.

Rất nhanh chóng, Lee Min Ho trả lời: “Chắc chắn. 
Tôi nghĩ thời nay chúng ta sống trong thế giới 
không biên giới. Vào một ngày rảnh rỗi, tôi sẽ xem 
phim truyền hình Tây Ban Nha, và hôm sau, tôi bật 
TV lên thưởng thức một chương trình của Đài 
Loan chẳng hạn”.

Nam diễn viên cho biết nếu sắp tới có bất kỳ kịch 
bản tốt hoặc dự án nào mới, anh sẵn sàng nhận lời 
và cam kết thể hiện tốt vai trò của mình. Lee Min 
Ho không quan trọng quá trình sản xuất sẽ do 
người Hàn, Singapore, Mỹ hay bất kỳ nhân sự quốc 
tế nào khác đảm nhận.

                                                             Quốc Minh

Lâm Tâm Như phủ nhận ê-kíp 
câu khách bằng cảnh nhạy cảm 
trong phim

Tác phẩm “Hoa đăng sơ thượng” mùa 3 do 
Lâm Tâm Như sản xuất vướng tin lợi dụng 
sự cố phục trang của Quách Tuyết Phù để 

câu khách. Nữ nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận.

Ngày 2/4, ETtoday đưa tin mạng xã hội lan truyền 
hình ảnh nữ diễn viên Quách Tuyết Phù lộ phần 
nhạy cảm ở vùng ngực trước ống kính trong phim 
Hoa đăng sơ thượng 3.

Theo nguồn tin, bức ảnh được chụp từ tập 19. 
Quách Tuyết Phù có phân cảnh bị đánh thuốc mê. 
Cô suýt bị giết hại, nhưng may mắn được Rose cứu 
sống (Lâm Tâm Như đóng). Ở phân đoạn này, 
Quách Tuyết Phù mặc áo hai dây cổ vuông gợi 
cảm, và được cho là đã gặp “tai nạn” trang phục khi 
diễn xuất.

Vụ việc khiến ê-kíp Hoa đăng sơ thượng, đặc biệt 
là Lâm Tâm Như, hứng chỉ trích cẩu thả trong khâu 
kiểm duyệt hình ảnh, không bảo vệ diễn viên nữ. 
Không ít người thậm chí đặt nghi vấn Hoa đăng sơ 
thượng lợi dụng sự cố trước ống kính của nghệ sĩ để 
gây chú ý.

Trước những ồn ào, Lâm Tâm Như phủ nhận. Cô 
cho biết hình ảnh ã bị chỉnh sửa ác ý. Trong phim đ
không có bất kỳ cảnh quay nào Quách Tuyết Phù bị 
lộ khu vực nhạy cảm. Ngôi sao Hoàn Châu cách 
cách khẳng ịnh với tư cách là nhà sản xuất, cô ưu đ
tiên bảo vệ nghệ sĩ nữ trước ống kính.

Trên Sent, người đại diện của Quách Tuyết Phù bác 
tin nữ diễn viên có cảnh quay không phù hợp trong 
Hoa đăng sơ thượng mùa 3.

“Đoàn phim là đội ngũ chuyên nghiệp, do đó, 
những phân cảnh lỗi như vậy không thể nào được 
họ đưa lên màn ảnh. Tôi xem lại cảnh quay và nhận 
thấy đó chỉ là nếp nhăn của quần áo. Mong cư dân 
mạng ngừng lan truyền những hình ảnh và video 
giả mạo, đã qua chỉnh sửa với mục đích bôi nhọ”, 
quản lý của người đẹp họ Quách cho biết.

Hoa đăng sơ thượng là serie phim do Lâm Tâm 
Như sản xuất và đảm nhận vai chính. Nữ nghệ sĩ 
đầu tư 9 triệu USD, và mất 4 năm mới hoàn thành 
dự án. Tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng 
khi quy tụ dàn sao thực lực của showbiz Đài Loan.

Phim khai thác đề tài cuộc sống phức tạp, thậm chí 
dính líu đến án mạng của những tiếp viên quán bar 
tại Đài Bắc những năm 1980. Hoa đăng sơ thượng 
là tác phẩm được bán bản quyền cao kỷ lục trong 
ngành phim ảnh xứ Đài với giá 10,4 triệu USD.

Quách Tuyết Phù sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ 
kiêm người mẫu nổi tiếng. Cô từng diễn xuất trong 
Biến thân, Chỉ muốn anh yêu em, Cô đầu bếp cá 
tính hay Chúng ta không thể làm bạn.

                                                                    An Chi

Go Ara bao trọn rạp phim để ủng 
hộ bạn diễn 'Reply 1994'

Mới đây, Go Ara đã mua toàn bộ vé một 
suất chiếu của bộ phim “Hot Blooded” 
để thể hiện sự ủng hộ nam diễn viên 

Jung Woo.

Ngày 1/4, trên Instagram cá nhân, Go Ara đã đăng 
tải chùm ảnh chụp cùng vé xem phim bên trong 
một cụm rạp tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên tới rạp 
xem tác phẩm Hot Blooded. Bộ phim có sự góp 
mặt của nam diễn viên Jung Woo, bạn diễn của Go 

Ara trong TV series ăn khách Reply 1994.

Phần mô tả đi kèm chùm ảnh viết: “Anh Jung Woo 
cố lên! Em đang phát cuồng với Hot Blooded này. 
Đã xem bộ phim tới hai lần lận. Dạo này thời tiết 
thay đổi thất thường, hãy nhớ mặc ấm nhé”. Bên 
dưới bài đăng là một số hashtag như “Gửi trái tim 
ấm áp của em tới bên anh Jung Woo”, “vé xem 
phim” và “món quà”.

Qua các bức ảnh chụp cận cảnh Go Ara và tấm vé 

xem phim, khán giả phát hiện nữ diễn viên dường 
như đã bao cả rạp khi mua đến 236 vị trí ghế ngồi 
trong một suất chiếu. Phát hiện này khiến người 
hâm mộ cảm thấy thích thú, ngưỡng mộ với tình 
bạn của hai nghệ sĩ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời 
nhắn khen ngợi của Go Ara đã hào phóng ủng hộ 
tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của bạn 
diễn. “Vé xem phim những ngày này không rẻ đâu, 
cô ấy ngầu quá”, một bình luận viết. Người khác 
chia sẻ: “Covid-19 khiến người ta không dễ dàng 
đến rạp xem phim như trước. Anh ấy chắc sẽ cảm 
động vì bạn lắm”.

Một khán giả chỉ ra để không làm ảnh hưởng tới 
các khán giả khác cũng có nhu cầu thưởng thức bộ 
phim, Go Ara đã chọn bao rạp vào suất chiếu sáng 
sớm một ngày trong tuần: “Thật thấu đáo. Cô ấy 
còn nghĩ tới cả những khán giả không phải người 
nổi tiếng khi chọn suất chiếu lúc 7:30 sáng một 
ngày trong tuần”.

Go Ara và Jung Woo cùng góp mặt trong bộ phim 
truyền hình Reply 1994 ra mắt năm 2013. Cô đảm 
nhận vai nữ chính Seong Na Jeong, còn Jung Woo 
vào vai bạn thân người anh trai quá cố của nhân vật. 
Tương tác ăn ý giữa hai diễn viên trên màn ảnh đã 
chiếm trọn cảm tình của khán giả. Sau khi phim 
đóng máy, Go Ara và Jung Woo vẫn giữ quan hệ 
bạn bè thân thiết.

                                                                    An Chi

'Mỹ nữ Tân Cương' Đồng Lệ Á 
ngày càng thành công sau ly 
hôn

Gần một năm chia tay người chồng trăng 
hoa, Đồng Lệ Á ngày càng thành công và 
xinh đẹp. Cô đang háo hức chờ phim mới 

về đề tài cứu hỏa Kinh thiên cứu viện sẽ ra rạp 
trong tháng 7.

Với nhiều nữ diễn viên, chuyện ly hôn ảnh hưởng 
lớn đến hình ảnh trong lòng công chúng. Nhưng 
Đồng Lệ Á may mắn nhận được sự ủng hộ của 
người hâm mộ khi quyết định chấm dứt hôn nhân 
không hạnh phúc suốt bảy năm.

Khi tuyên bố chia tay người chồng đào hoa ngày 
20.5.2021, cô nhận được lời chúc mừng của dư 
luận. Thời gian qua, nữ thần trong lòng hàng triệu 
khán giả đã có sự thay đổi lớn về ngoại hình lẫn 
tính cách.

Quyết định chấm dứt hôn nhân nhiều điều tiếng 
năm 2021 của Đồng Lệ Á được đánh giá là dũng 
cảm và giúp cô thăng hạng vượt bậc. Người đẹp 
dường như lột xác với hình ảnh tươi tắn, năng động 
hơn trước. 

Bước ra khỏi vực thẳm hôn nhân, cô làm lại từ đầu 
và sống cho chính mình trong các bộ phim truyền 
hình, chương trình thực tế, quảng cáo… Nữ diễn 
viên 38 tuổi chăm chỉ làm việc và chăm sóc con trai 
6 tuổi, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Bà mẹ đơn thân 

ngày càng tự tin, quyến rũ hơn khi xuất hiện trong 
các chương trình Vũ đạo sinh, Vùng quê không thể 
quên, Vương bài đối vương bài 5…, các chương 
trình nghệ thuật chào mừng Thế vận hội mùa đông 
2022…

Sống trong gia đình được cha mẹ dạy dỗ nghiêm 
khắc từ nhỏ nên Đồng Lệ Á có suy nghĩ rất truyền 
thống. Trang 163 tiết lộ trong mắt cha của người 
đẹp, phụ nữ phải là người vợ, người mẹ tốt nuôi dạy 
con cái nên người. Hơn thế, từ khi bắt đầu hẹn hò, 
Đồng Lệ Á đã mang mặc cảm bản thân không nổi 
tiếng bằng Trần Tư Thành nên do dự khi anh ngỏ 
lời. 

Nhờ sự động viên của cô bạn Dương Mịch, người 
đẹp mới gỡ được băn khoăn trong lòng. Nhưng 
cũng vì vậy cô đã nhiều lần bỏ qua tin đồn ngoại 
tình của chồng. 

Trong 9 năm hẹn hò và kết hôn với Trần Tư Thành, 
Đồng Lệ Á đã nhờ vào mối quan hệ của chồng để 
có được nhiều vai diễn nên có phần nể nang. Nữ 
diễn viên thừa nhận mình luôn là người xin lỗi 
trước trong những lần vợ chồng mâu thuẫn. Cô còn 
chấp nhận xóa bỏ mọi lỗi lầm nếu chồng chịu về 
nhà sau mỗi lần bị bắt gặp đi với phụ nữ khác. 
Chính sự nhún nhường quá mức ấy khiến chồng cũ 
càng thỏa sức trăng hoa.

Đồng Lệ Á sinh năm 1983 ở khu tự trị Tân Cương. 
Cô là con nhà nòi nên yêu nghệ thuật từ nhỏ và 
nhảy múa rất đẹp. Với nhan sắc và tài năng của 
mình, Đồng Lệ Á đã dễ dàng trở thành diễn viên 
múa của đoàn ca múa Tân Cương. Cô từng được 
tuyển vào đoàn ca múa Trung Quốc nhưng bất ngờ 
rẽ hướng sang Học viện kịch nghệ Trung Ương. 

Năm 2006, cô đóng phim truyền hình đầu tiên Tân 
bất liễu tình. Trên phim trường, cô quen biết và hẹn 
hò đạo diễn trẻ Trần Tư Thành từ năm 2011. Cô 
được biết đến với các phim Mẫu nghi thiên hạ, 
Cung tỏa tâm ngọc, Câu chuyện tình yêu Bắc Kinh, 
Thám tử phố Đường Nhân…

                                                       Nguyễn Hương
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NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

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

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

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

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

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

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

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

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

SÖ
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OÛE
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NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

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

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

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

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

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

Northwest Houston

281-585-0648Vui loøng goïi/text:

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

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

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

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

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

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

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

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

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

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

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

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

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

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

Caùch Hong Kong 4 - 20’

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

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800.

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

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

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

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

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

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

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

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

Táo Tàu có tác dụng vô 

cùng thần kỳ cho cơ thể: 2- 3 

quả/ngày cho cơ thể khỏe 

mạnh

áo tàu có thể trông không ngon Tlắm. Nhưng có rất nhiều lý do 

để bạn ăn táo tàu thường 

xuyên! Nếu bạn cần đồ ăn vặt trong khi xem 

TV vào buổi tối, hãy thử ăn táo tàu đi! Sau đây, 

tôi sẽ cho các bạn biết những lợi ích đáng kinh 

ngạc đối với sức khỏe của táo tàu.
Sau khi đọc xong bài này, chắc chắn 

bạn sẽ ăn hai hoặc ba quả táo tàu mỗi ngày đó.
1. Huyết mạch
Táo tàu có tác dụng ngăn chặn mạch 

máu không bị vôi hóa. Nếu có quá nhiều vôi có 

thể dẫn đến xơ cứng động mạch. Điều này làm 

tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và các 

bệnh lý khác. Vì vậy, nếu bạn ăn ba quả táo tàu 

một ngày, bạn sẽ trải qua một sự thay đổi đáng 

kinh ngạc!
2. Gan
Theo kết quả nghiên cứu cho thấy táo 

tàu cũng rất tốt cho sức khỏe của gan.
3. Tim mạch
Táo tàu cũng rất tốt đối với tim mạch. 

Vì táo tàu chứa nhiều kali nên nó rất hiệu quả 

trong việc ngăn ngừa các loại bệnh về tim 

mạch. Táo tàu cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ 

và nhồi máu cơ tim, đồng thời làm giảm 

cholesterol LDL.
4. Mắt
Táo tàu chứa rất nhiều vitamin A. 

Vitamin A giúp tái tạo giác mạc và bảo vệ mắt 

của bạn. Các chất như Lutein và Zeaxanthin tạo 

ra một bộ lọc bảo vệ đôi mắt của bạn và ngăn 

chặn các tia cực tím độc hại.
5. Năng lượng
Giống như các loại hạt và hạnh nhân, 

táo tàu là món lý tưởng để ăn vặt giữa các bữa 

ăn. Đường chứa trong táo tàu làm tăng sức sống 

và khi ăn cùng với các loại hạt, hiệu quả của nó 

có thể kéo dài lâu hơn do các thành phần chất 

béo. Ngoài ra, vitamin còn tăng cường hoạt 

động của não. Cái này chủ yếu được sử dụng 

trong chế độ dinh dưỡng thể thao. Đó là lý do 

tại sao việc kết hợp chúng lại với nhau là một ý 

tưởng rất hay.
6. Tiêu hóa
Táo tàu cũng giúp tiêu hóa. Nhờ tác 

dụng “thanh lọc”, vì vậy nó có hiệu quả trong 

việc giải quyết chứng táo bón, khó tiêu và các 

vấn đề khác. Tất cả những tác dụng này đều có 

thể xảy ra được là do chất xơ và axit amin có 

trong táo tàu. Những thứ này giúp các bạn tiêu 

hóa tốt và giúp cơ thể xử lý thức ăn.
7. Thuốc giảm đau
Magiê có trong táo tàu có thể giúp giảm 

đau và sưng tấy. Nó cũng có tác dụng kháng 

khuẩn và giúp giảm nhiễm trùng. Nếu dùng táo 

tàu với thuốc thì sẽ rất tốt đấy. Táo tàu thực sự 

hữu ích ở nhiều mặt. Từ bây giờ, các bạn hãy ăn 

táo tàu như một món ăn vặt, sẽ tốt hơn đấy. Để 

có hiệu quả tốt hơn, các bạn hãy ăn ba quả táo 

tàu một ngày nhé! ■ 
l 

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

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

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

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

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

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

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

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

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

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 
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NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

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

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

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

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

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

Northwest Houston

281-585-0648Vui loøng goïi/text:

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

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

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

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

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

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

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

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

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

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

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

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

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

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

Caùch Hong Kong 4 - 20’

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

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800.

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

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

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

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

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

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

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

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

Táo Tàu có tác dụng vô 

cùng thần kỳ cho cơ thể: 2- 3 

quả/ngày cho cơ thể khỏe 

mạnh

áo tàu có thể trông không ngon Tlắm. Nhưng có rất nhiều lý do 

để bạn ăn táo tàu thường 

xuyên! Nếu bạn cần đồ ăn vặt trong khi xem 

TV vào buổi tối, hãy thử ăn táo tàu đi! Sau đây, 

tôi sẽ cho các bạn biết những lợi ích đáng kinh 

ngạc đối với sức khỏe của táo tàu.
Sau khi đọc xong bài này, chắc chắn 

bạn sẽ ăn hai hoặc ba quả táo tàu mỗi ngày đó.
1. Huyết mạch
Táo tàu có tác dụng ngăn chặn mạch 

máu không bị vôi hóa. Nếu có quá nhiều vôi có 

thể dẫn đến xơ cứng động mạch. Điều này làm 

tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và các 

bệnh lý khác. Vì vậy, nếu bạn ăn ba quả táo tàu 

một ngày, bạn sẽ trải qua một sự thay đổi đáng 

kinh ngạc!
2. Gan
Theo kết quả nghiên cứu cho thấy táo 

tàu cũng rất tốt cho sức khỏe của gan.
3. Tim mạch
Táo tàu cũng rất tốt đối với tim mạch. 

Vì táo tàu chứa nhiều kali nên nó rất hiệu quả 

trong việc ngăn ngừa các loại bệnh về tim 

mạch. Táo tàu cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ 

và nhồi máu cơ tim, đồng thời làm giảm 

cholesterol LDL.
4. Mắt
Táo tàu chứa rất nhiều vitamin A. 

Vitamin A giúp tái tạo giác mạc và bảo vệ mắt 

của bạn. Các chất như Lutein và Zeaxanthin tạo 

ra một bộ lọc bảo vệ đôi mắt của bạn và ngăn 

chặn các tia cực tím độc hại.
5. Năng lượng
Giống như các loại hạt và hạnh nhân, 

táo tàu là món lý tưởng để ăn vặt giữa các bữa 

ăn. Đường chứa trong táo tàu làm tăng sức sống 

và khi ăn cùng với các loại hạt, hiệu quả của nó 

có thể kéo dài lâu hơn do các thành phần chất 

béo. Ngoài ra, vitamin còn tăng cường hoạt 

động của não. Cái này chủ yếu được sử dụng 

trong chế độ dinh dưỡng thể thao. Đó là lý do 

tại sao việc kết hợp chúng lại với nhau là một ý 

tưởng rất hay.
6. Tiêu hóa
Táo tàu cũng giúp tiêu hóa. Nhờ tác 

dụng “thanh lọc”, vì vậy nó có hiệu quả trong 

việc giải quyết chứng táo bón, khó tiêu và các 

vấn đề khác. Tất cả những tác dụng này đều có 

thể xảy ra được là do chất xơ và axit amin có 

trong táo tàu. Những thứ này giúp các bạn tiêu 

hóa tốt và giúp cơ thể xử lý thức ăn.
7. Thuốc giảm đau
Magiê có trong táo tàu có thể giúp giảm 

đau và sưng tấy. Nó cũng có tác dụng kháng 

khuẩn và giúp giảm nhiễm trùng. Nếu dùng táo 

tàu với thuốc thì sẽ rất tốt đấy. Táo tàu thực sự 

hữu ích ở nhiều mặt. Từ bây giờ, các bạn hãy ăn 

táo tàu như một món ăn vặt, sẽ tốt hơn đấy. Để 

có hiệu quả tốt hơn, các bạn hãy ăn ba quả táo 

tàu một ngày nhé! ■ 
l 

https://vtv.vn/giam-can.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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Nữ diễn viên chưa từng nếm 
mùi thất bại

Ra mắt khán giả vào năm 2016, sau 6 năm 
đóng phim, tất cả tác phẩm của Kim Tae Ri 
đều thành công cả về doanh thu, giải 

thưởng và sức hút với đại chúng.

Trên trang cộng đồng của khán giả Hàn Quốc, bài 
viết có tựa đề “Nữ diễn viên chưa từng nếm mùi 
thất bại” đang thu hút sự chú ý. Nhân vật được nhắc 
đến trong bài viết là Kim Tae Ri. Minh tinh sinh 
năm 1990 đã gặt hái thành công vang dội ngay từ 
tác  phẩm đầu  tay  Người  hầu  gá i  (The 
Handmaiden) (2016) và tới nay, chưa một bộ phim 
nào cô tham gia không đạt được hiệu ứng tích cực 
cũng như đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Để có được vai diễn cô hầu gái Sook Hee, Kim Tae 
Ri đã vượt qua 1.500 ứng cử viên khác trong buổi 
thử vai. Nhiều khán giả không tin rằng đây chính là 
vai diễn đầu tiên của người đẹp 32 tuổi. Với bộ 
phim đầu tay, cô giành được tất cả giải thưởng tân 
binh tại các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất xứ 
kim chi, một bước trở thành ngôi sao mới của 
Chungmuro (từ chỉ ngành công nghiệp điện ảnh 
Hàn Quốc).

Một năm sau Người hầu gái, Kim Tae Ri đảm nhận 
vai nữ chính trong phim điện ảnh thứ 2 có tên 
Moon Young. Bộ phim là tác phẩm indie kinh phí 
thấp, nhưng nhận được đánh giá cao từ giới bình 
phim. 

Kim Tae Ri vào vai Moon Young - nhân vật trung 
tâm của bộ phim, người luôn cầm máy quay đi 
khắp nơi ghi lại các mặt trái của cuộc sống. Diễn 
xuất của nữ diễn viên một lần nữa giúp cô khẳng 
định danh hiệu “ngôi sao thực lực thế hệ mới”.

Cũng trong năm 2017, Kim Tae Ri tiếp tục xuất 
hiện trong tác phẩm điện ảnh 1987: When The Day 
Comes, hợp tác với các ông hoàng phòng vé như 
Yoo Hae Jin, Ha Jung Woo. Bộ phim lấy bối cảnh 
cuộc biểu tình dân chủ phản đối chế độ độc tài vào 
năm 1987 của người dân Hàn Quốc. Trong phim, 
Kim Tae Ri vào vai Yeon Hee - cháu gái của quản 
ngục họ Han (Yoo Hae Jin đóng).

1987: When The Day Comes đã tái hiện thời kỳ 
lịch sử đau thương của người dân Hàn Quốc, tác 
phẩm thậm chí khiến cựu Tổng thống Moon Jae In 

bật khóc khi xem phim. Tác phẩm trở thành bom 
tấn phòng vé Hàn Quốc năm 2017, toàn bộ ê-kíp, 
trong đó có Kim Tae Ri, nhận được cơn mưa lời 
khen từ khán giả và giới chuyên môn.

Little Forest là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của 
Kim Tae Ri, ra mắt vào năm 2018. Trái với các đề 
tài nặng nề, nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý ở 
những phim trước, Little Forest là bộ phim theo 
trường phái slice of life (lát cắt cuộc sống), chỉ mô 
tả cuộc sống một cách bình dị, êm đềm, không có 
plot twist hay nhân vật phản diện. Kéo dài 103 
phút, bộ phim chỉ xoay quanh cuộc sống “một năm 
bốn mùa, mỗi ngày ba bữa” của cô gái tên Hye 
Won.

Nhân vật Hye Won của Kim Tae Ri là cô gái trẻ 
từng rời làng lên thành phố kiếm tiền, nhưng sau đó 
đã bỏ lại những xô bồ, bất công ở nơi phồn hoa để 
về quê tìm lại bình yên và hạnh phúc. Cảnh quay 
đẹp mắt kéo dài suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông 
của phim là điểm cộng lớn của bộ phim. Diễn xuất 
trong trẻo, toát lên vẻ nhẹ nhõm, yêu đời của Kim 
Tae Ri đã góp công lớn khiến nhiều người suy nghĩ 
đến việc “bỏ phố về quê”. Cô cũng nhận rất nhiều 
đề cử và giải thưởng Nữ chính xuất sắc tại các lễ 
trao giải điện ảnh nhờ vai diễn trong Little Fores.

Cũng trong năm 2018, Kim Tae Ri lần đầu tiên 
nhận lời đóng phim truyền hình. Cô đảm nhận vai 
chính Go Ae Shin trong bom tấn truyền hình Mr. 
Sunshine, sánh đôi cùng tài tử hàng đầu Lee Byung 
Hun. Chi phí sản xuất của Mr. Sunshine lên tới 25 
triệu USD nhằm mang lại chất lượng hình ảnh như 
phim điện ảnh. Bộ phim không có rating cao kỷ lục 
và không gây sốt khắp châu Á như kỳ vọng, nhưng 
vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán 
giả Hàn Quốc. Kim Tae Ri được đề cử Nữ chính 
xuất sắc tại Baeksang Art Awards và nhận giải Tân 
binh xuất sắc mảng truyền hình cho vai diễn Go Ae 
Shin.

Đầu năm 2021, Kim Tae Ri trở lại màn ảnh với vai 
diễn Đội trưởng Jang (Jang Hyun Sook) trong 
Space Sweepers, đóng cùng Song Joong Ki. Hình 
ảnh nữ sĩ quan đã giải ngũ của lực lượng cảnh vệ 
đặc biệt gây ấn tượng mạnh với khán giả. Bộ phim 
vươn lên đứng đầu top thịnh hành toàn cầu của 
Netflix chỉ vài ngày sau khi phát hành.

Tác phẩm mới nhất của “ngọc nữ màn ảnh” Kim 
Tae Ri là Twenty Five - Twenty One. Đây cũng là 
phim truyền hình thứ hai trong sự nghiệp của cô. 
Bộ phim kể về quá trình trưởng thành, theo đuổi 
ước mơ của lứa học sinh, sinh viên trong thời điểm 
Hàn Quốc khó khăn vì gặp khủng hoảng tài chính 
năm 1998. Bộ phim gây sốt khắp châu Á, liên tục 
tăng rating qua mỗi tập và là bộ phim có rating cao 
nhất khung giờ chiếu thứ 7, chủ nhật ở Hàn Quốc.

Trong phim, Kim Tae Ri vào vai nữ sinh trung học 
17 tuổi, là thiên tài đấu kiếm. Gương mặt trẻ trung 
và lối diễn xuất chân thực, toát ra vẻ hồn nhiên của 
cô khiến khán giả quên mất ngoài đời thực nữ diễn 
viên đã 32 tuổi. Sức nóng của phim giúp dàn diễn 
viên liên tục leo hạng trong bảng xếp hạng danh 

tiếng nghệ sĩ Hàn Quốc và Kim Tae Ri tiếp tục nối 
dài chuỗi thành tích bất bại ở mảng phim ảnh của 
cô.

                                                       Nguyễn Hương

Nam diễn viên được ví là Lâm 
Chí Dĩnh của Hong Kong

Trương Ngạn Bác có ngoại hình thư sinh, trẻ 
trung hơn tuổi. Nam diễn viên từng phải 
làm nhiều nghề từ bồi bàn đến phát tờ rơi để 

theo đuổi nghiệp diễn.

HK01 đưa tin bộ phim Tòa nhà kim tiêu sắp quay 
trở lại với phần 2. Trong đó, nam diễn viên Trương 
Ngạn Bác đóng vai Lâm Nhược Quân (lúc trẻ), là 
nhân vật phụ nhưng anh vẫn gây chú ý nhờ ngoại 
hình nổi bật, trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 42.

Nam thần không tuổi của TVB

Theo HK01, Trương Ngạn Bác sinh năm 1980, là 
nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Shaw Organiztion 
(Thiệu Thị Huynh Đệ). Anh góp mặt trong các 
phim như Những người bạn (2016), Ái Hồi Gia 
(2012), Định mệnh (2016), Đội cứu hộ sinh tử 
(2018), Tòa nhà kim tiêu 1, Bằng chứng thép, 
Chuyên gia giải quyết…

Dù chỉ đóng vai phụ, diễn xuất của Trương Ngạn 
Bác vẫn được đánh giá cao. Trong Những người 
bạn (2016), Trương Ngạn Bác vào vai thiếu niên 
Sâm Tử có trí tuệ thấp. Vai diễn của anh được đề cử 
Nam phụ xuất sắc tại lễ trao giải của đài TVB. 
Trong Đội cứu hộ sinh tử (2018), vai diễn của anh 
được yêu thích tới mức khán giả đã viết thư, yêu 
cầu biên kịch sửa lại kết cục cho nhân vật.

Ngoài khả năng diễn xuất, Trương Ngạn Bác còn 
được chú ý với ngoại hình trẻ trung. Ở tuổi 42, anh 
thường xuyên vào các vai sinh viên, thực tập sinh ở 
độ tuổi 20. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi biết 
tuổi thực của Trương Ngạn Bác. Anh được so sánh 
với “nam thần không tuổi” Lâm Chí Dĩnh của Đài 
Loan.

Theo HK01, Trương Ngạn Bác được đánh giá là 
ngôi sao thành công muộn. Anh gia nhập giới giải 
trí từ năm 2005 với vai trò ca sĩ của nhóm Xích Tử. 
Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của anh không mấy 
thành công. Từ năm 2013, anh phải chuyển sang 
đóng phim. Nhờ phát triển tốt trong diễn xuất, 
Trương Ngạn Bác có lượng fan nhất định, có thể tổ 
chức fanmeeting và concert riêng.

Trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, Trương 
Ngạn Bác cho biết có ngày anh ăn ba bữa mì gói tới 
mức phải nhập viện, trong tài khoản không có tới 
13 USD. Trương Ngạn Bác từng làm bồi bàn, nhân 
viên cứu hộ, phát tờ rơi để kiếm sống, tiếp tục giấc 
mơ nghệ thuật.

“Tôi vào nghề đã nhiều năm và trải qua nhiều thăng 
trầm. Có khoảng thời gian, tôi ăn cá viên, xíu mại 
qua bữa, trong ngân hàng không có nổi 13 USD. 

Hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của tôi phát triển, 
cuộc sống cải thiện, là lúc tôi có thể báo đáp cha 
mẹ”, Trương Ngạn Bác chia sẻ.

Bị hơn 10 cô gái từ chối vì nghèo

Trương Ngạn Bác cho biết anh từng bị chia tay vì 
kém sắc. Thậm chí, có bạn gái cho rằng nam diễn 
viên đang nuôi giấc mộng hão huyền khi muốn trở 
thành ngôi sao. Điều này khiến Trương Ngạn Bác 
cảm thấy tự ti, luôn lo lắng không biết lúc nào đối 
phương sẽ bỏ đi. Do đó, anh không thể duy trì một 
mối quan hệ lâu dài.

“Tôi biết rằng trong giới giải trí không có thu nhập 
ổn định. Do đó, tôi không dám hứa với người ta”, 
Trương Ngạn Bác nói.

Diễn viên Tòa nhà kim tiêu cũng thừa nhận có tới 
10 cô gái đã từ chối anh trong quá khứ vì nghĩ rằng 
anh nghèo, không có tương lai. Do đó, hiện tại 
Trương Ngạn Bác không tin tưởng tình yêu, anh 
dành thời gian để chăm lo cho người thân.

Theo Trương Ngạn Bác, ngoại hình trẻ trung đem 
lại sự chú ý nhưng cũng không ít rắc rối cho nam 
diễn viên. “Mọi người nhớ đến tôi nhờ ngoại hình 
trẻ trung. Nhờ đó, danh tiếng của tôi lên cao, có 
nhiều cơ hội đóng phim. Song, trong chuyện tình 
cảm, các cô gái thích người đàn ông trưởng thành, 
rắn rỏi. Họ không thích một người trông trẻ hơn họ. 
Vì thế bạn gái trước đã chia tay với tôi”, Trương 
Ngạn Bác nói.

“Tôi tìm kiếm một người đồng cam cộng khổ và 
ủng hộ giấc mơ của tôi. Tôi là người quan tâm tới 
bạn gái và có thể làm bất cứ điều gì cho đối 
phương”, Trương Ngạn Bác chia sẻ về mẫu bạn gái 
lý tưởng.

Theo HK01, Trương Ngạn Bác còn được biết tới là 
người con có hiếu. Nam diễn viên lớn lên trong gia 
đình có cha mẹ ly hôn, anh sống cùng mẹ.

Anh cho biết từng khó chịu khi thấy cha mẹ có gia 
đình riêng. Tuy nhiên, sau đó Trương Ngạn Bác 
dần mở lòng, hiếu thảo với cả dượng và mẹ kế.

Khi cha dượng bị bệnh, Trương Ngạn Bác đã chi 
gần 90.000 USD để mua cho ông một chiếc xe, sau 
đó hàng ngày đưa đón ông tới trung tâm phục hồi 
chức năng. Khi ông qua đời, Trương Ngạn Bác 
cũng là người tổ chức tang lễ cho dượng.

                                                               Minh Hạo

Ông xã Han Ga In tuyên bố điều 
đáng sợ nhất thế giới là vợ, 
nguyên nhân là gì?

Những chia sẻ của tài tử Yeon Jung Hoon về 
bà xã Han Ga In khiến nhiều người thích 
thú.

Han Ga In là 1 trong những mỹ nhân có cuộc sống 
gia đình viên mãn và được ngưỡng mộ nhất 
showbiz. Lên xe hoa khi chỉ mới 23 tuổi, đúng 
ngay thời điểm đỉnh cao sự nghiệp nhưng Han Ga 
In chưa bao giờ hối hận. 

Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời luôn dành những 
lời ngọt ngào dành cho ông xã Yeon Jung Hoon, 
bộc bạch rằng người bạn đời chính là người chữa 
lành vết thương lòng cho cô.

Thế nhưng mới đây nhất, Yeon Jung Hoon lại bất 
ngờ tiết lộ 1 bí mật động trời về vợ. Trên chương 
trình 2 Ngày 1 Đêm, khi nhận được câu hỏi: “Điều 
gì đáng sợ nhất thế giới?”, Yeon Jung Hoon đã đưa 
ra đáp án gây sốc “Vợ tôi”. Câu trả lời này khiến 
các thành viên chương trình và cả khán giả đều ngỡ 
ngàng.

Nam idol Ravi ngay lập tức cười lớn và phải hỏi lại 
rõ ràng để tránh tình huống không hay xảy ra: “Chị 
ấy là điều quý giá nhất nhưng cũng đáng sợ nhất 
trong đời anh đúng không?”. Lời giải thích sau đó 
của Yeon Jung Hoon lại càng gây bất ngờ hơn: 
“Điều đó sẽ xảy ra nếu ai đó trở nên quý giá với 
anh. Cô ấy đã trở thành điều quý giá với anh đến 
nỗi anh sợ cô ấy luôn”.

Khán giả không khỏi thích thú trước câu trả lời hài 
hước nhưng ẩn chứa cả sự ngọt ngào và tình yêu 
chân thành Yeon Jung Hoon dành cho bà xã Han 
Ga In. Tuy sợ vợ nhưng anh cũng tiết lộ cô chính là 
điều đáng quý nhất đời.

Trước đó, cũng trong chương trình 2 ngày 1 đêm, 
Yeon Jung Hoon đã hé lộ lần gặp định mệnh với 
Han Ga In. Yeon Jung Hoon và Han Ga In là cặp 
đôi “phim giả tình thật” bước ra từ bộ phim Khăn 
Tay Vàng (2003). Họ nảy sinh tình cảm trên phim 
trường, nhưng Yeon Jung Hoon đã thú nhận anh 
không có suy nghĩ gì về định mệnh đời mình trong 
lần đầu gặp mặt.

Tài tử thẳng thắn thừa nhận: “Lần đầu tiên gặp Han 
Ga In, tôi không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng dần 
thì mọi chuyện đã trở nên tốt hơn. Tôi không yêu từ 
cái nhìn đầu tiên đâu”. 

Điều này khiến các thành viên chương trình vô 
cùng ngạc nhiên khi Han Ga In là mỹ nhân nức 
tiếng, rất khó để có ai không thích cô ngay lần đầu 
gặp mặt. Thậm chí, Ravi (VIXX) còn thắc mắc: 
“Chẳng lẽ anh không thấy chị ấy đẹp sao?”.

Nhưng sau đó, quá trình làm việc đã kéo họ lại gần 
nhau hơn. Yeon Jung Hoon mơ màng nhớ lại quãng 
thời gian anh bắt đầu yêu bạn diễn của mình: “Đó là 
vào mùa xuân, trời ấm hơn bây giờ, và đó là lúc hoa 
anh đào nở”. Vì thầm yêu mỹ nhân đình đám, nên 

Yeon Jung Hoon cũng dần thay đổi phong cách ăn 
mặc của mình để tương xứng với người thương.

Đặc biệt, Yeon Jung Hoon còn khiến mọi người bất 
ngờ hơn khi kể rằng anh không dám tỏ tình trực 
tiếp, mà chỉ dám thổ lộ qua điện thoại với Han Ga 
In. 

Khác với những gì tưởng tượng, câu đầu tiên mỹ 
nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đáp lại lời tỏ tình 
chính là: “Sao anh lại gọi muộn như vậy”. Yeon 
Jung Hoon cũng đành bối rối giải thích: “Vì anh đã 
phải suy nghĩ rất nhiều”.

Suốt 17 năm kết hôn, cặp đôi luôn nắm chặt tay 
nhau, vượt qua biết bao hoài nghi của dư luận. Vợ 
chồng Han Ga In kết hôn 11 năm mới có con đầu 
lòng, vì thế từng bị xì xào vô sinh, thậm chí bị đồn 
hôn nhân trục trặc. 

Diễn viên giải thích cô và Yeon Jung Hoon không 
muốn có con sớm vì lúc đó còn trẻ, đều chưa sẵn 
sàng làm cha mẹ, chưa tự tin có thể nuôi dạy con 
tốt. Vợ chồng diễn viên từng bị áp lực chuyện con 
cái song cả hai quyết định không sinh em bé chỉ vì 
ánh nhìn, quan niệm của người khác.

Sau khi kết hôn, tần suất Han Ga In xuất hiện trên 
màn ảnh cũng ít hơn và cô cũng trở nên yên ắng 
trong giới showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho 
gia đình và chỉ tham gia đóng phim khi chọn được 
kịch bản phù hợp. 

Chính vì thế, gia tài phim ảnh của người đẹp sinh 
năm 1982 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy 
nhiên, không vì vậy mà Han Ga In bị công chúng 
lãng quên, dù không đóng phim thường xuyên 
nhưng các hoạt động quảng cáo, đóng MV hay vai 
diễn khách mời của cô đều nhận được sự quan tâm 
của người hâm mộ.

Giờ đây, tổ ấm của 2 diễn viên có “đủ nếp đủ tẻ”. 
Han Ga In đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc 
bên chồng và 2 con sau biết bao thăng trầm, tổn 
thương trong quá khứ.

                                                          Linh Phương
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Nữ diễn viên chưa từng nếm 
mùi thất bại

Ra mắt khán giả vào năm 2016, sau 6 năm 
đóng phim, tất cả tác phẩm của Kim Tae Ri 
đều thành công cả về doanh thu, giải 

thưởng và sức hút với đại chúng.

Trên trang cộng đồng của khán giả Hàn Quốc, bài 
viết có tựa đề “Nữ diễn viên chưa từng nếm mùi 
thất bại” đang thu hút sự chú ý. Nhân vật được nhắc 
đến trong bài viết là Kim Tae Ri. Minh tinh sinh 
năm 1990 đã gặt hái thành công vang dội ngay từ 
tác  phẩm đầu  tay  Người  hầu  gá i  (The 
Handmaiden) (2016) và tới nay, chưa một bộ phim 
nào cô tham gia không đạt được hiệu ứng tích cực 
cũng như đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Để có được vai diễn cô hầu gái Sook Hee, Kim Tae 
Ri đã vượt qua 1.500 ứng cử viên khác trong buổi 
thử vai. Nhiều khán giả không tin rằng đây chính là 
vai diễn đầu tiên của người đẹp 32 tuổi. Với bộ 
phim đầu tay, cô giành được tất cả giải thưởng tân 
binh tại các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất xứ 
kim chi, một bước trở thành ngôi sao mới của 
Chungmuro (từ chỉ ngành công nghiệp điện ảnh 
Hàn Quốc).

Một năm sau Người hầu gái, Kim Tae Ri đảm nhận 
vai nữ chính trong phim điện ảnh thứ 2 có tên 
Moon Young. Bộ phim là tác phẩm indie kinh phí 
thấp, nhưng nhận được đánh giá cao từ giới bình 
phim. 

Kim Tae Ri vào vai Moon Young - nhân vật trung 
tâm của bộ phim, người luôn cầm máy quay đi 
khắp nơi ghi lại các mặt trái của cuộc sống. Diễn 
xuất của nữ diễn viên một lần nữa giúp cô khẳng 
định danh hiệu “ngôi sao thực lực thế hệ mới”.

Cũng trong năm 2017, Kim Tae Ri tiếp tục xuất 
hiện trong tác phẩm điện ảnh 1987: When The Day 
Comes, hợp tác với các ông hoàng phòng vé như 
Yoo Hae Jin, Ha Jung Woo. Bộ phim lấy bối cảnh 
cuộc biểu tình dân chủ phản đối chế độ độc tài vào 
năm 1987 của người dân Hàn Quốc. Trong phim, 
Kim Tae Ri vào vai Yeon Hee - cháu gái của quản 
ngục họ Han (Yoo Hae Jin đóng).

1987: When The Day Comes đã tái hiện thời kỳ 
lịch sử đau thương của người dân Hàn Quốc, tác 
phẩm thậm chí khiến cựu Tổng thống Moon Jae In 

bật khóc khi xem phim. Tác phẩm trở thành bom 
tấn phòng vé Hàn Quốc năm 2017, toàn bộ ê-kíp, 
trong đó có Kim Tae Ri, nhận được cơn mưa lời 
khen từ khán giả và giới chuyên môn.

Little Forest là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của 
Kim Tae Ri, ra mắt vào năm 2018. Trái với các đề 
tài nặng nề, nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý ở 
những phim trước, Little Forest là bộ phim theo 
trường phái slice of life (lát cắt cuộc sống), chỉ mô 
tả cuộc sống một cách bình dị, êm đềm, không có 
plot twist hay nhân vật phản diện. Kéo dài 103 
phút, bộ phim chỉ xoay quanh cuộc sống “một năm 
bốn mùa, mỗi ngày ba bữa” của cô gái tên Hye 
Won.

Nhân vật Hye Won của Kim Tae Ri là cô gái trẻ 
từng rời làng lên thành phố kiếm tiền, nhưng sau đó 
đã bỏ lại những xô bồ, bất công ở nơi phồn hoa để 
về quê tìm lại bình yên và hạnh phúc. Cảnh quay 
đẹp mắt kéo dài suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông 
của phim là điểm cộng lớn của bộ phim. Diễn xuất 
trong trẻo, toát lên vẻ nhẹ nhõm, yêu đời của Kim 
Tae Ri đã góp công lớn khiến nhiều người suy nghĩ 
đến việc “bỏ phố về quê”. Cô cũng nhận rất nhiều 
đề cử và giải thưởng Nữ chính xuất sắc tại các lễ 
trao giải điện ảnh nhờ vai diễn trong Little Fores.

Cũng trong năm 2018, Kim Tae Ri lần đầu tiên 
nhận lời đóng phim truyền hình. Cô đảm nhận vai 
chính Go Ae Shin trong bom tấn truyền hình Mr. 
Sunshine, sánh đôi cùng tài tử hàng đầu Lee Byung 
Hun. Chi phí sản xuất của Mr. Sunshine lên tới 25 
triệu USD nhằm mang lại chất lượng hình ảnh như 
phim điện ảnh. Bộ phim không có rating cao kỷ lục 
và không gây sốt khắp châu Á như kỳ vọng, nhưng 
vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán 
giả Hàn Quốc. Kim Tae Ri được đề cử Nữ chính 
xuất sắc tại Baeksang Art Awards và nhận giải Tân 
binh xuất sắc mảng truyền hình cho vai diễn Go Ae 
Shin.

Đầu năm 2021, Kim Tae Ri trở lại màn ảnh với vai 
diễn Đội trưởng Jang (Jang Hyun Sook) trong 
Space Sweepers, đóng cùng Song Joong Ki. Hình 
ảnh nữ sĩ quan đã giải ngũ của lực lượng cảnh vệ 
đặc biệt gây ấn tượng mạnh với khán giả. Bộ phim 
vươn lên đứng đầu top thịnh hành toàn cầu của 
Netflix chỉ vài ngày sau khi phát hành.

Tác phẩm mới nhất của “ngọc nữ màn ảnh” Kim 
Tae Ri là Twenty Five - Twenty One. Đây cũng là 
phim truyền hình thứ hai trong sự nghiệp của cô. 
Bộ phim kể về quá trình trưởng thành, theo đuổi 
ước mơ của lứa học sinh, sinh viên trong thời điểm 
Hàn Quốc khó khăn vì gặp khủng hoảng tài chính 
năm 1998. Bộ phim gây sốt khắp châu Á, liên tục 
tăng rating qua mỗi tập và là bộ phim có rating cao 
nhất khung giờ chiếu thứ 7, chủ nhật ở Hàn Quốc.

Trong phim, Kim Tae Ri vào vai nữ sinh trung học 
17 tuổi, là thiên tài đấu kiếm. Gương mặt trẻ trung 
và lối diễn xuất chân thực, toát ra vẻ hồn nhiên của 
cô khiến khán giả quên mất ngoài đời thực nữ diễn 
viên đã 32 tuổi. Sức nóng của phim giúp dàn diễn 
viên liên tục leo hạng trong bảng xếp hạng danh 

tiếng nghệ sĩ Hàn Quốc và Kim Tae Ri tiếp tục nối 
dài chuỗi thành tích bất bại ở mảng phim ảnh của 
cô.

                                                       Nguyễn Hương

Nam diễn viên được ví là Lâm 
Chí Dĩnh của Hong Kong

Trương Ngạn Bác có ngoại hình thư sinh, trẻ 
trung hơn tuổi. Nam diễn viên từng phải 
làm nhiều nghề từ bồi bàn đến phát tờ rơi để 

theo đuổi nghiệp diễn.

HK01 đưa tin bộ phim Tòa nhà kim tiêu sắp quay 
trở lại với phần 2. Trong đó, nam diễn viên Trương 
Ngạn Bác đóng vai Lâm Nhược Quân (lúc trẻ), là 
nhân vật phụ nhưng anh vẫn gây chú ý nhờ ngoại 
hình nổi bật, trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 42.

Nam thần không tuổi của TVB

Theo HK01, Trương Ngạn Bác sinh năm 1980, là 
nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Shaw Organiztion 
(Thiệu Thị Huynh Đệ). Anh góp mặt trong các 
phim như Những người bạn (2016), Ái Hồi Gia 
(2012), Định mệnh (2016), Đội cứu hộ sinh tử 
(2018), Tòa nhà kim tiêu 1, Bằng chứng thép, 
Chuyên gia giải quyết…

Dù chỉ đóng vai phụ, diễn xuất của Trương Ngạn 
Bác vẫn được đánh giá cao. Trong Những người 
bạn (2016), Trương Ngạn Bác vào vai thiếu niên 
Sâm Tử có trí tuệ thấp. Vai diễn của anh được đề cử 
Nam phụ xuất sắc tại lễ trao giải của đài TVB. 
Trong Đội cứu hộ sinh tử (2018), vai diễn của anh 
được yêu thích tới mức khán giả đã viết thư, yêu 
cầu biên kịch sửa lại kết cục cho nhân vật.

Ngoài khả năng diễn xuất, Trương Ngạn Bác còn 
được chú ý với ngoại hình trẻ trung. Ở tuổi 42, anh 
thường xuyên vào các vai sinh viên, thực tập sinh ở 
độ tuổi 20. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi biết 
tuổi thực của Trương Ngạn Bác. Anh được so sánh 
với “nam thần không tuổi” Lâm Chí Dĩnh của Đài 
Loan.

Theo HK01, Trương Ngạn Bác được đánh giá là 
ngôi sao thành công muộn. Anh gia nhập giới giải 
trí từ năm 2005 với vai trò ca sĩ của nhóm Xích Tử. 
Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của anh không mấy 
thành công. Từ năm 2013, anh phải chuyển sang 
đóng phim. Nhờ phát triển tốt trong diễn xuất, 
Trương Ngạn Bác có lượng fan nhất định, có thể tổ 
chức fanmeeting và concert riêng.

Trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, Trương 
Ngạn Bác cho biết có ngày anh ăn ba bữa mì gói tới 
mức phải nhập viện, trong tài khoản không có tới 
13 USD. Trương Ngạn Bác từng làm bồi bàn, nhân 
viên cứu hộ, phát tờ rơi để kiếm sống, tiếp tục giấc 
mơ nghệ thuật.

“Tôi vào nghề đã nhiều năm và trải qua nhiều thăng 
trầm. Có khoảng thời gian, tôi ăn cá viên, xíu mại 
qua bữa, trong ngân hàng không có nổi 13 USD. 

Hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của tôi phát triển, 
cuộc sống cải thiện, là lúc tôi có thể báo đáp cha 
mẹ”, Trương Ngạn Bác chia sẻ.

Bị hơn 10 cô gái từ chối vì nghèo

Trương Ngạn Bác cho biết anh từng bị chia tay vì 
kém sắc. Thậm chí, có bạn gái cho rằng nam diễn 
viên đang nuôi giấc mộng hão huyền khi muốn trở 
thành ngôi sao. Điều này khiến Trương Ngạn Bác 
cảm thấy tự ti, luôn lo lắng không biết lúc nào đối 
phương sẽ bỏ đi. Do đó, anh không thể duy trì một 
mối quan hệ lâu dài.

“Tôi biết rằng trong giới giải trí không có thu nhập 
ổn định. Do đó, tôi không dám hứa với người ta”, 
Trương Ngạn Bác nói.

Diễn viên Tòa nhà kim tiêu cũng thừa nhận có tới 
10 cô gái đã từ chối anh trong quá khứ vì nghĩ rằng 
anh nghèo, không có tương lai. Do đó, hiện tại 
Trương Ngạn Bác không tin tưởng tình yêu, anh 
dành thời gian để chăm lo cho người thân.

Theo Trương Ngạn Bác, ngoại hình trẻ trung đem 
lại sự chú ý nhưng cũng không ít rắc rối cho nam 
diễn viên. “Mọi người nhớ đến tôi nhờ ngoại hình 
trẻ trung. Nhờ đó, danh tiếng của tôi lên cao, có 
nhiều cơ hội đóng phim. Song, trong chuyện tình 
cảm, các cô gái thích người đàn ông trưởng thành, 
rắn rỏi. Họ không thích một người trông trẻ hơn họ. 
Vì thế bạn gái trước đã chia tay với tôi”, Trương 
Ngạn Bác nói.

“Tôi tìm kiếm một người đồng cam cộng khổ và 
ủng hộ giấc mơ của tôi. Tôi là người quan tâm tới 
bạn gái và có thể làm bất cứ điều gì cho đối 
phương”, Trương Ngạn Bác chia sẻ về mẫu bạn gái 
lý tưởng.

Theo HK01, Trương Ngạn Bác còn được biết tới là 
người con có hiếu. Nam diễn viên lớn lên trong gia 
đình có cha mẹ ly hôn, anh sống cùng mẹ.

Anh cho biết từng khó chịu khi thấy cha mẹ có gia 
đình riêng. Tuy nhiên, sau đó Trương Ngạn Bác 
dần mở lòng, hiếu thảo với cả dượng và mẹ kế.

Khi cha dượng bị bệnh, Trương Ngạn Bác đã chi 
gần 90.000 USD để mua cho ông một chiếc xe, sau 
đó hàng ngày đưa đón ông tới trung tâm phục hồi 
chức năng. Khi ông qua đời, Trương Ngạn Bác 
cũng là người tổ chức tang lễ cho dượng.

                                                               Minh Hạo

Ông xã Han Ga In tuyên bố điều 
đáng sợ nhất thế giới là vợ, 
nguyên nhân là gì?

Những chia sẻ của tài tử Yeon Jung Hoon về 
bà xã Han Ga In khiến nhiều người thích 
thú.

Han Ga In là 1 trong những mỹ nhân có cuộc sống 
gia đình viên mãn và được ngưỡng mộ nhất 
showbiz. Lên xe hoa khi chỉ mới 23 tuổi, đúng 
ngay thời điểm đỉnh cao sự nghiệp nhưng Han Ga 
In chưa bao giờ hối hận. 

Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời luôn dành những 
lời ngọt ngào dành cho ông xã Yeon Jung Hoon, 
bộc bạch rằng người bạn đời chính là người chữa 
lành vết thương lòng cho cô.

Thế nhưng mới đây nhất, Yeon Jung Hoon lại bất 
ngờ tiết lộ 1 bí mật động trời về vợ. Trên chương 
trình 2 Ngày 1 Đêm, khi nhận được câu hỏi: “Điều 
gì đáng sợ nhất thế giới?”, Yeon Jung Hoon đã đưa 
ra đáp án gây sốc “Vợ tôi”. Câu trả lời này khiến 
các thành viên chương trình và cả khán giả đều ngỡ 
ngàng.

Nam idol Ravi ngay lập tức cười lớn và phải hỏi lại 
rõ ràng để tránh tình huống không hay xảy ra: “Chị 
ấy là điều quý giá nhất nhưng cũng đáng sợ nhất 
trong đời anh đúng không?”. Lời giải thích sau đó 
của Yeon Jung Hoon lại càng gây bất ngờ hơn: 
“Điều đó sẽ xảy ra nếu ai đó trở nên quý giá với 
anh. Cô ấy đã trở thành điều quý giá với anh đến 
nỗi anh sợ cô ấy luôn”.

Khán giả không khỏi thích thú trước câu trả lời hài 
hước nhưng ẩn chứa cả sự ngọt ngào và tình yêu 
chân thành Yeon Jung Hoon dành cho bà xã Han 
Ga In. Tuy sợ vợ nhưng anh cũng tiết lộ cô chính là 
điều đáng quý nhất đời.

Trước đó, cũng trong chương trình 2 ngày 1 đêm, 
Yeon Jung Hoon đã hé lộ lần gặp định mệnh với 
Han Ga In. Yeon Jung Hoon và Han Ga In là cặp 
đôi “phim giả tình thật” bước ra từ bộ phim Khăn 
Tay Vàng (2003). Họ nảy sinh tình cảm trên phim 
trường, nhưng Yeon Jung Hoon đã thú nhận anh 
không có suy nghĩ gì về định mệnh đời mình trong 
lần đầu gặp mặt.

Tài tử thẳng thắn thừa nhận: “Lần đầu tiên gặp Han 
Ga In, tôi không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng dần 
thì mọi chuyện đã trở nên tốt hơn. Tôi không yêu từ 
cái nhìn đầu tiên đâu”. 

Điều này khiến các thành viên chương trình vô 
cùng ngạc nhiên khi Han Ga In là mỹ nhân nức 
tiếng, rất khó để có ai không thích cô ngay lần đầu 
gặp mặt. Thậm chí, Ravi (VIXX) còn thắc mắc: 
“Chẳng lẽ anh không thấy chị ấy đẹp sao?”.

Nhưng sau đó, quá trình làm việc đã kéo họ lại gần 
nhau hơn. Yeon Jung Hoon mơ màng nhớ lại quãng 
thời gian anh bắt đầu yêu bạn diễn của mình: “Đó là 
vào mùa xuân, trời ấm hơn bây giờ, và đó là lúc hoa 
anh đào nở”. Vì thầm yêu mỹ nhân đình đám, nên 

Yeon Jung Hoon cũng dần thay đổi phong cách ăn 
mặc của mình để tương xứng với người thương.

Đặc biệt, Yeon Jung Hoon còn khiến mọi người bất 
ngờ hơn khi kể rằng anh không dám tỏ tình trực 
tiếp, mà chỉ dám thổ lộ qua điện thoại với Han Ga 
In. 

Khác với những gì tưởng tượng, câu đầu tiên mỹ 
nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đáp lại lời tỏ tình 
chính là: “Sao anh lại gọi muộn như vậy”. Yeon 
Jung Hoon cũng đành bối rối giải thích: “Vì anh đã 
phải suy nghĩ rất nhiều”.

Suốt 17 năm kết hôn, cặp đôi luôn nắm chặt tay 
nhau, vượt qua biết bao hoài nghi của dư luận. Vợ 
chồng Han Ga In kết hôn 11 năm mới có con đầu 
lòng, vì thế từng bị xì xào vô sinh, thậm chí bị đồn 
hôn nhân trục trặc. 

Diễn viên giải thích cô và Yeon Jung Hoon không 
muốn có con sớm vì lúc đó còn trẻ, đều chưa sẵn 
sàng làm cha mẹ, chưa tự tin có thể nuôi dạy con 
tốt. Vợ chồng diễn viên từng bị áp lực chuyện con 
cái song cả hai quyết định không sinh em bé chỉ vì 
ánh nhìn, quan niệm của người khác.

Sau khi kết hôn, tần suất Han Ga In xuất hiện trên 
màn ảnh cũng ít hơn và cô cũng trở nên yên ắng 
trong giới showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho 
gia đình và chỉ tham gia đóng phim khi chọn được 
kịch bản phù hợp. 

Chính vì thế, gia tài phim ảnh của người đẹp sinh 
năm 1982 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy 
nhiên, không vì vậy mà Han Ga In bị công chúng 
lãng quên, dù không đóng phim thường xuyên 
nhưng các hoạt động quảng cáo, đóng MV hay vai 
diễn khách mời của cô đều nhận được sự quan tâm 
của người hâm mộ.

Giờ đây, tổ ấm của 2 diễn viên có “đủ nếp đủ tẻ”. 
Han Ga In đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc 
bên chồng và 2 con sau biết bao thăng trầm, tổn 
thương trong quá khứ.

                                                          Linh Phương
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

Ác nữ Hoàng Hậu Ki sau 9 năm: 
Sốc với Visual “lão hóa ngược” 
như gái 18

Gần đây Baek Jin Hee, ác nữ của Hoàng Hậu 
Ki đã khiến dân tình dậy sóng vì nhan sắc 
trẻ trung cực sốc ở tuổi 33.

Một trong những tựa phim cổ trang thành công 
nhất làng phim Hàn không thể nào không kể ến  đ
siêu phẩm Hoàng Hậu Ki. Mặc dù đã gần 10 năm 
trôi qua, nhưng thỉnh thoảng, từ khóa Hoàng Hậu 
Ki vẫn hot trở lại vì thực tế chưa có cái tên nào đủ 
sức thay thế bộ phim trong dòng cung ấu xứ Hàn. đ
Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, hấp dẫn, Hoàng Hậu 
Ki còn khiến khán giả ấn tượng bởi diễn xuất tài 
tình của dàn diễn viên chính. Nổi bật trong đó có 
thể kể ến “ác hậu” Tanasilli (Baek Jin Hee). Gần  đ
đây, nhan sắc hack tuổi của cô đã trở thành chủ ề  đ
cực hot của cư dân mạng. Bởi lẽ, dù đã bước qua 
tuổi 33 (tuổi Hàn) nhưng Baek Jin Hee vẫn trẻ 
trung, thậm chí là “lão hóa ngược” so với thời 
Hoàng Hậu Ki.

Trong Hoàng Hậu Ki cô vào vai kẻ thù của Ki 
Seung Nyang (Ha Ji Won). Vì yêu thương Ta Hwan 
(Ji Chang Wook), Tanasilli từng nhiều lần giở thủ 
đoạn, hãm hại Seung Nyang nhưng đến cuối cùng, 
cái cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ của Ta Hwan. Có thể 
nói, đây có lẽ là nữ phụ bị ghét nhất nhì làng phim 
cổ trang Hàn vì tính cách quá mưu mô, ác độc. Dẫu 
vậy thì diễn xuất của nữ diễn viên Baek Jin Hee đã 
để lại trong lòng khán giả những ấn tượng sâu sắc.

Kể từ sau thành công vang dội của Hoàng Hậu Ki, 
sự nghiệp của Baek Jin Hee bắt đầu khởi sắc hơn. 
Với ngoại hình xinh xắn, cô nàng cũng lọt vào mắt 
xanh của nhiều vị đạo diễn và có được các vai 
chính trong Triangle, Pride and Prejudice, My 
Daughter Geum Sa-wol, Lets Eat,… Tuy nhiên, 
vai diễn Tanasilli có lẽ là một bức tường thành quá 
lớn mà Jin Hee chưa thể vượt qua. Cũng chính vì 
thế mà từ sau Missing 9, nữ diễn viên hầu như 
không góp mặt trong tựa phim nào khác mà chỉ 
xuất hiện chủ yếu trong các chương trình giải trí. 
Về mặt đời tư, nữ diễn viên từng dính nghi án 
“phim giả tình thật” với mỹ nam Park Seo Joon sau 
khi đóng chung trong Gold, Appear.

Baek Jin Hee sinh ngày 8/2/1990 tại miền Nam - 
Hàn Quốc và sở hữu chiều cao 1m63. Baek Jin Hee 

từng học tập tại đại học Yong In và hiện cô nàng 
đang là diễn trẻ tuổi của xứ sở Kim Chi thuộc công 
ty quản lí Snowball Entertainment.

Baek Jin Hee được khán giả và người hâm mộ yêu 
mến bởi tính cách dễ thương, đầy chu đáo. Hiện tại, 
tên Fanclub chính thức của Baek Jin Hee là Jini. Đó 
cũng là lí do tại sao cô nàng lại lấy @jinibeak làm 
làm tên tài khoản Instagram.

Trong một buổi phỏng vấn với chương trình 
Section TV Entertainment Communication được 
phát trên đài MBC, Baek Jin Hee đã chia sẽ về việc 
tự dùng tiền cát sê 1 triệu won để trang trải học phí 
đại học. Ngoài ra cô nàng còn tiết lộ bản thân đã có 
nụ hôn đầu vào thời trung học.

Xuất sắc trong vai trò một diễn viên, song với 
ngoại hình bắt mắt cùng gương mặt xinh đẹp, Baek 
Jin Hee luôn là cái tên được các hãng tạp chí thời 
trang nổi tiếng như CéCi, In Style, The Celebrity… 
chào đón nồng nhiệt.

Khởi nghiệp từ năm 2008, Baek Jin Hee không 
ngại tham gia vào các vai diễn từ nhỏ tới lớn trong 
những bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên 
mãi đến khi Empress Ki cùng High Kick 3: The 
Revenge of the Short Legged ra mắt khán giả, 
Baek Jin Hee mới trở lên thành công và được biết 
đến nhiều hơn.

Cùng với đó vào năm 2014 cô nàng đã vinh dự 
nhận về giải thưởng danh giá Giải thưởng Nghệ 
thuật Baeksang lần thứ 50 dành cho nữ diễn viên 
mới xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình.

Giữa năm 2015, Baek Jin Hee vướng phải tin đồn 
âm thầm hẹn hò cùng nam diễn viên Park Seo Joon 
trong suốt 2 năm. Mặc dù đại diện cả hai đã lên 
tiếng phủ nhận nhưng fans vẫn luôn bắt gặp hình 
ảnh thân thiết, vui vẻ của cặp đôi.

Đặc biệt là sau thành công của bộ phim I Summon 
You, Gold của đài MBC vào năm 2013, khán giả 
lại càng yêu mến sự kết hợp ăn ý của Baek Jin Hee 
và Park Seo Joon.

                                                                    An Chi

Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh khóc 
khi thành vợ chồng

Vợ chồng diễn viên Đài Loan Hứa Vỹ Ninh 
và Khưu Trạch xuất hiện bên nhau lần đầu 
sau khi công bố kết hôn.

Ngày 5/4, Sina đưa tin vợ chồng Khưu Trạch và 
Hứa Vỹ Ninh cùng tham gia sự kiện. Đây là lần đầu 
hai nghệ sĩ xuất hiện cùng nhau sau 5 tháng về 
chung nhà.

Theo Sina, trong suốt sự kiện, Khưu Trạch luôn 
đứng bên vợ. Khi trò chuyện cùng bạn bè, anh cũng 
nắm chặt tay Hứa Vỹ Ninh. Nam diễn viên tiết lộ cả 
hai đều khóc trong khoảnh khắc mối quan hệ của 
họ chuyển từ tình nhân sang vợ chồng.

“Tôi hồi hộp hơn cả việc đóng phim, bước đi trên 
thảm đỏ hay phát biểu trong lễ trao giải. Tôi lo lắng 

liệu cô ấy có chấp nhận tôi hay không. May mắn là 
Vỹ Ninh cũng xem tôi là người đàn ông phù hợp và 
muốn gắn bó cả đời. Cô ấy bị hạ gục bởi sự lãng 
mạn, ngọt ngào và chân thành của tôi”, Khưu Trạch 
chia sẻ.

Đầu tháng 12/2021, Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch 
thông báo kết hôn. Sau khi cưới, hai nghệ sĩ không 
hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, Hứa Vỹ Ninh đã 
thông báo tạm dừng đóng phim.

Theo ETtoday, sau khi ghi hình xong tác phẩm Bài 
học thứ 9, ngoài việc tham gia quảng bá dự án, Hứa 
Vỹ Ninh từ chối mọi hoạt động nghệ thuật. Trước 
đó, nữ diễn viên nhận lời diễn chính trong dự án 
mới của đạo diễn Trần Hạo Sâm. Tuy nhiên, gần 
đây cô xin rút với lý do lịch trình chồng chéo, 
không đủ thời gian quay phim. Hiện, Hứa Vỹ Ninh 
tập trung giải quyết khối lượng công việc còn lại 
trước khi bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.

Hứa Vỹ Ninh sinh năm 1984, là một trong những 
diễn viên Đài Loan nổi tiếng và được yêu mến bậc 
nhất. Cô được biết đến qua các phim Thơ ngây 1 và 
2, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Hoa dạng thiếu niên nữ, 
16 mùa hạ, Scent of Love...

Trước khi xây dựng gia đình với Khưu Trạch, 
tháng 4/2021, cô thông báo ly hôn nhiếp ảnh gia 
Lưu Hựu Niên sau hai năm cưới. Cô cũng từng có 
mối tình ồn ào với tài tử Nguyễn Kinh Thiên. Họ 
từng lên kế hoạch kết hôn, song hủy bỏ và đường ai 
nấy đi.

Trong khi đó, Khưu Trạch bị mệnh danh là “gã sở 
khanh” sau khi phản bội nữ diễn viên Đường Yên, 
có quan hệ tình ái với hai người đẹp khác. Sự kiện 
này khiến con đường sự nghiệp của Khưu Trạch tại 
Đại lục đứt đoạn. Ngoài ra, Khưu Trạch còn bị chê 
cười vì công khai yêu Trương Quân Ninh khi cả hai 
chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Theo ETtoday, hai năm trở lại đây, sự nghiệp Khưu 
Trạch thăng hoa với nhiều vai diễn ấn tượng. Tuy 
nhiên, nam diễn viên không được lòng công chúng 
vì ồn ào tình cảm. Thành kiến của khán giả khiến 
danh tiếng Khưu Trạch bị hạn chế.

Do đó, khi Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh xác nhận 
kết hôn chỉ sau 6 tháng bên nhau, công chúng Đài 
Loan bất ngờ và có những bình phẩm thiếu tích cực 
về mối quan hệ của hai nghệ sĩ.

                                                                    An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

Ác nữ Hoàng Hậu Ki sau 9 năm: 
Sốc với Visual “lão hóa ngược” 
như gái 18

Gần đây Baek Jin Hee, ác nữ của Hoàng Hậu 
Ki đã khiến dân tình dậy sóng vì nhan sắc 
trẻ trung cực sốc ở tuổi 33.

Một trong những tựa phim cổ trang thành công 
nhất làng phim Hàn không thể nào không kể ến  đ
siêu phẩm Hoàng Hậu Ki. Mặc dù đã gần 10 năm 
trôi qua, nhưng thỉnh thoảng, từ khóa Hoàng Hậu 
Ki vẫn hot trở lại vì thực tế chưa có cái tên nào đủ 
sức thay thế bộ phim trong dòng cung ấu xứ Hàn. đ
Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, hấp dẫn, Hoàng Hậu 
Ki còn khiến khán giả ấn tượng bởi diễn xuất tài 
tình của dàn diễn viên chính. Nổi bật trong đó có 
thể kể ến “ác hậu” Tanasilli (Baek Jin Hee). Gần  đ
đây, nhan sắc hack tuổi của cô đã trở thành chủ ề  đ
cực hot của cư dân mạng. Bởi lẽ, dù đã bước qua 
tuổi 33 (tuổi Hàn) nhưng Baek Jin Hee vẫn trẻ 
trung, thậm chí là “lão hóa ngược” so với thời 
Hoàng Hậu Ki.

Trong Hoàng Hậu Ki cô vào vai kẻ thù của Ki 
Seung Nyang (Ha Ji Won). Vì yêu thương Ta Hwan 
(Ji Chang Wook), Tanasilli từng nhiều lần giở thủ 
đoạn, hãm hại Seung Nyang nhưng đến cuối cùng, 
cái cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ của Ta Hwan. Có thể 
nói, đây có lẽ là nữ phụ bị ghét nhất nhì làng phim 
cổ trang Hàn vì tính cách quá mưu mô, ác độc. Dẫu 
vậy thì diễn xuất của nữ diễn viên Baek Jin Hee đã 
để lại trong lòng khán giả những ấn tượng sâu sắc.

Kể từ sau thành công vang dội của Hoàng Hậu Ki, 
sự nghiệp của Baek Jin Hee bắt đầu khởi sắc hơn. 
Với ngoại hình xinh xắn, cô nàng cũng lọt vào mắt 
xanh của nhiều vị đạo diễn và có được các vai 
chính trong Triangle, Pride and Prejudice, My 
Daughter Geum Sa-wol, Lets Eat,… Tuy nhiên, 
vai diễn Tanasilli có lẽ là một bức tường thành quá 
lớn mà Jin Hee chưa thể vượt qua. Cũng chính vì 
thế mà từ sau Missing 9, nữ diễn viên hầu như 
không góp mặt trong tựa phim nào khác mà chỉ 
xuất hiện chủ yếu trong các chương trình giải trí. 
Về mặt đời tư, nữ diễn viên từng dính nghi án 
“phim giả tình thật” với mỹ nam Park Seo Joon sau 
khi đóng chung trong Gold, Appear.

Baek Jin Hee sinh ngày 8/2/1990 tại miền Nam - 
Hàn Quốc và sở hữu chiều cao 1m63. Baek Jin Hee 

từng học tập tại đại học Yong In và hiện cô nàng 
đang là diễn trẻ tuổi của xứ sở Kim Chi thuộc công 
ty quản lí Snowball Entertainment.

Baek Jin Hee được khán giả và người hâm mộ yêu 
mến bởi tính cách dễ thương, đầy chu đáo. Hiện tại, 
tên Fanclub chính thức của Baek Jin Hee là Jini. Đó 
cũng là lí do tại sao cô nàng lại lấy @jinibeak làm 
làm tên tài khoản Instagram.

Trong một buổi phỏng vấn với chương trình 
Section TV Entertainment Communication được 
phát trên đài MBC, Baek Jin Hee đã chia sẽ về việc 
tự dùng tiền cát sê 1 triệu won để trang trải học phí 
đại học. Ngoài ra cô nàng còn tiết lộ bản thân đã có 
nụ hôn đầu vào thời trung học.

Xuất sắc trong vai trò một diễn viên, song với 
ngoại hình bắt mắt cùng gương mặt xinh đẹp, Baek 
Jin Hee luôn là cái tên được các hãng tạp chí thời 
trang nổi tiếng như CéCi, In Style, The Celebrity… 
chào đón nồng nhiệt.

Khởi nghiệp từ năm 2008, Baek Jin Hee không 
ngại tham gia vào các vai diễn từ nhỏ tới lớn trong 
những bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên 
mãi đến khi Empress Ki cùng High Kick 3: The 
Revenge of the Short Legged ra mắt khán giả, 
Baek Jin Hee mới trở lên thành công và được biết 
đến nhiều hơn.

Cùng với đó vào năm 2014 cô nàng đã vinh dự 
nhận về giải thưởng danh giá Giải thưởng Nghệ 
thuật Baeksang lần thứ 50 dành cho nữ diễn viên 
mới xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình.

Giữa năm 2015, Baek Jin Hee vướng phải tin đồn 
âm thầm hẹn hò cùng nam diễn viên Park Seo Joon 
trong suốt 2 năm. Mặc dù đại diện cả hai đã lên 
tiếng phủ nhận nhưng fans vẫn luôn bắt gặp hình 
ảnh thân thiết, vui vẻ của cặp đôi.

Đặc biệt là sau thành công của bộ phim I Summon 
You, Gold của đài MBC vào năm 2013, khán giả 
lại càng yêu mến sự kết hợp ăn ý của Baek Jin Hee 
và Park Seo Joon.

                                                                    An Chi

Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh khóc 
khi thành vợ chồng

Vợ chồng diễn viên Đài Loan Hứa Vỹ Ninh 
và Khưu Trạch xuất hiện bên nhau lần đầu 
sau khi công bố kết hôn.

Ngày 5/4, Sina đưa tin vợ chồng Khưu Trạch và 
Hứa Vỹ Ninh cùng tham gia sự kiện. Đây là lần đầu 
hai nghệ sĩ xuất hiện cùng nhau sau 5 tháng về 
chung nhà.

Theo Sina, trong suốt sự kiện, Khưu Trạch luôn 
đứng bên vợ. Khi trò chuyện cùng bạn bè, anh cũng 
nắm chặt tay Hứa Vỹ Ninh. Nam diễn viên tiết lộ cả 
hai đều khóc trong khoảnh khắc mối quan hệ của 
họ chuyển từ tình nhân sang vợ chồng.

“Tôi hồi hộp hơn cả việc đóng phim, bước đi trên 
thảm đỏ hay phát biểu trong lễ trao giải. Tôi lo lắng 

liệu cô ấy có chấp nhận tôi hay không. May mắn là 
Vỹ Ninh cũng xem tôi là người đàn ông phù hợp và 
muốn gắn bó cả đời. Cô ấy bị hạ gục bởi sự lãng 
mạn, ngọt ngào và chân thành của tôi”, Khưu Trạch 
chia sẻ.

Đầu tháng 12/2021, Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch 
thông báo kết hôn. Sau khi cưới, hai nghệ sĩ không 
hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, Hứa Vỹ Ninh đã 
thông báo tạm dừng đóng phim.

Theo ETtoday, sau khi ghi hình xong tác phẩm Bài 
học thứ 9, ngoài việc tham gia quảng bá dự án, Hứa 
Vỹ Ninh từ chối mọi hoạt động nghệ thuật. Trước 
đó, nữ diễn viên nhận lời diễn chính trong dự án 
mới của đạo diễn Trần Hạo Sâm. Tuy nhiên, gần 
đây cô xin rút với lý do lịch trình chồng chéo, 
không đủ thời gian quay phim. Hiện, Hứa Vỹ Ninh 
tập trung giải quyết khối lượng công việc còn lại 
trước khi bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.

Hứa Vỹ Ninh sinh năm 1984, là một trong những 
diễn viên Đài Loan nổi tiếng và được yêu mến bậc 
nhất. Cô được biết đến qua các phim Thơ ngây 1 và 
2, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Hoa dạng thiếu niên nữ, 
16 mùa hạ, Scent of Love...

Trước khi xây dựng gia đình với Khưu Trạch, 
tháng 4/2021, cô thông báo ly hôn nhiếp ảnh gia 
Lưu Hựu Niên sau hai năm cưới. Cô cũng từng có 
mối tình ồn ào với tài tử Nguyễn Kinh Thiên. Họ 
từng lên kế hoạch kết hôn, song hủy bỏ và đường ai 
nấy đi.

Trong khi đó, Khưu Trạch bị mệnh danh là “gã sở 
khanh” sau khi phản bội nữ diễn viên Đường Yên, 
có quan hệ tình ái với hai người đẹp khác. Sự kiện 
này khiến con đường sự nghiệp của Khưu Trạch tại 
Đại lục đứt đoạn. Ngoài ra, Khưu Trạch còn bị chê 
cười vì công khai yêu Trương Quân Ninh khi cả hai 
chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Theo ETtoday, hai năm trở lại đây, sự nghiệp Khưu 
Trạch thăng hoa với nhiều vai diễn ấn tượng. Tuy 
nhiên, nam diễn viên không được lòng công chúng 
vì ồn ào tình cảm. Thành kiến của khán giả khiến 
danh tiếng Khưu Trạch bị hạn chế.

Do đó, khi Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh xác nhận 
kết hôn chỉ sau 6 tháng bên nhau, công chúng Đài 
Loan bất ngờ và có những bình phẩm thiếu tích cực 
về mối quan hệ của hai nghệ sĩ.

                                                                    An Chi
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Số phận kho báu triều 
Nguyễn sau biến động ngày 
5/7/1885

Lịch sử hình thành và phát triển của 
một quốc gia gắn liền với những 
cuộc tương tranh liên miên với các 

quốc gia khác, thậm chí cả trong nội bộ quốc gia. 
Thông thường, trong cuộc chiến, bên nào thắng 
cũng cướp phá, tịch thu một phần hay toàn bộ kho 
tàng của bên bại trận.

Các thỏi vàng và tiền trong kho báu triều 
Nguyễn

Chiến tranh và kho báu
Kho báu chính là chiến lợi phẩm bậc nhất 

của các nhà nước phong kiến ngày xưa. Thời nhà 
Lý, năm 1044, vua Lý Thái Tông nhiều lần mang 
quân đi đánh nước Chiêm Thành ở phía nam, đưa 
về hàng ngàn tù binh và nhiều vàng bạc, châu báu 
(Đại Việt sử ký toàn thư).

Thời Trần, năm 1371, quân Chiêm Thành 
sang đánh nước ta, đốt phá cung điện, cướp lấy con 
gái, ngọc lụa đem về, vua Trần Nghệ Tông phải đi 
thuyền lánh giặc. Tám năm sau (1379), đề phòng 
quân Chiêm lại tấn công và cướp phá kho báu, nhà 
Trần sai quân dân chở tiền đồng vào giấu ở núi 
Thiên Kiện (H.Thanh Liêm, Hà Nam) và một tầng 
tháp ở Lạng Sơn.

Một trong những cuộc đánh chiếm kho báu 
lớn nhất đã diễn ra dưới đời vua Lê Thánh Tông 
(1441 - 1497). Năm 1471, nhà vua thân chinh đi 
đánh Chiêm Thành, tấn công vào thành Chà Bàn, 
bắt sống vua Chiêm là Trà Toàn và niêm phong 
toàn bộ của cải, kho tàng.

“Kho dự trữ bao la” ở Huế
Dưới thời các chúa Nguyễn, khi cuộc nội 

chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn kéo dài hơn 
30 năm (1771 - 1802), ba anh em Tây Sơn đã lấy 
kinh đô cũ của Chiêm Thành là Vijaya (Chà Bàn 
hay Đồ Bàn, nay thuộc tỉnh Bình Định) làm bản 
doanh của phong trào và không ít của báu của 
người Chiêm đã rơi vào tay họ.

Một người Pháp duy nhất có mặt trong lãnh 
địa dưới quyền kiểm soát của nhà Tây Sơn trong 

khoảng thời gian giữa những năm 1770 và 1786 là 
giáo sĩ Jean Pierre Joseph d'Arcet có kể lại trong 
một lá thư rằng trong một lần rút quân từ Đồng Nai 
về cứ địa Qui Nhơn, Nguyễn Nhạc ghé lại chỗ ở 
của một vị tiểu vương Chiêm Thành, đòi xem 
những báu vật của vương quốc này. 

Trong những đồ trân quý ông được xem, có 
một cây quyền trượng bằng vàng, chạm trổ tinh vi, 
với hình 14 chiếc sừng, tượng trưng cho 14 thế hệ 
đã nắm quyền cai trị kể từ ngày vương quốc này 
được thành lập. Nguyễn Nhạc giữ lấy cây quyền 
trượng và nói với vị tiểu vương Chiêm Thành mới 
chừng 10 - 12 tuổi mà ông coi như một người con: 
“Ta sẽ trả nó lại cho con”. 

Tất nhiên, của báu chẳng bao giờ được 
hoàn lại khổ chủ và vị tiểu vương kia phải ngậm 
đắng nuốt cay gật đầu ưng thuận, vì dù sao, mạng 
sống cũng quý hơn cây quyền trượng (theo George 
Dutton - The Tây Sơn uprising).

Dutton cũng ghi nhận rằng trong khoảng 
thời gian kể trên, quân Tây Sơn đã tịch thu nhiều 
trang phục cùng biểu chương của các triều đại 
Chiêm Thành và những bảo vật đó đã góp phần vào 
việc long trọng hóa sinh hoạt cung đình cùng các 
nghi thức của nhà Tây Sơn.

Sang thời Nguyễn, sau khi thống nhất sơn 
hà vào năm 1802, người khai sáng triều Nguyễn là 
vua Gia Long (1762 - 1820) đã chấn chỉnh việc đúc 
tiền và các quý kim (vàng, bạc…). 

Việc đúc tiền được giao cho một cơ quan có 
tên là Bảo tuyền cục, việc quản lý vàng thuộc độc 
quyền của Nội vụ phủ, đặt dưới sự kiểm soát của 
Nội các gồm thành viên là người trong hoàng tộc 
và quan chức ở Bộ Hộ. Riêng việc đúc bạc được 
giao cho các xưởng đúc tại các trấn (sau là tỉnh).

Khối lượng vàng bạc đúc ra vào nửa đầu 
thế kỷ 19 là một phần không nhỏ trong kho báu 
triều Nguyễn được nhắc tới trong loạt bài này.

Vào thập niên 1860, cùng với việc đánh 
chiếm Nam kỳ lục tỉnh, thực dân Pháp phát triển 
kinh tế khu vực phía nam VN và bắt đầu dòm ngó 
khối của cải do triều đình Huế nắm giữ. 

Tháng 1/1885, Thống đốc dân sự đầu tiên 
của vùng đất Nam kỳ lục tỉnh là Charles le Myre de 
Vilers đề cập đến một “kho dự trữ bao la” ở Huế. 
Ông ta đánh giá thấp khối lượng vàng do triều đình 
cất giữ, cho rằng chỉ trị giá tương đương 2 triệu 
franc, nhưng nhiều tài liệu sau đó đã ước tính số 
vàng này trị giá đến 7 triệu franc. 

Trong khi đó, de Vilers lại nâng cao quá 
đáng khối lượng bạc với trị giá 11 triệu franc, thay 
vì giá trị thực sự của kim loại này chỉ vào khoảng 
6,5 triệu franc. Lý do là vào thập niên 1880, chưa ai 
ước tính được khối lượng vàng bạc mà vua Minh 
Mạng (1820-1841) đã chôn giấu tại nhiều nơi trong 
kinh thành, về sau bị người Pháp phát hiện một 
phần.

Sự kiện thất thủ kinh đô và cuộc cướp 
phá kho báu tại Huế

Cuộc tấn công vào Tòa Khâm sứ Huế ngay 
trong đêm 4 rạng 5/7/1885 không đạt được thắng 
lợi như Phụ chánh Tôn Thất Thuyết mưu tính, quân 

Pháp đã phản công chiếm kinh thành Huế và cướp 
bóc nhiều của cải.

Hòa ước Giáp Thân 1884, còn được gọi là 
Hòa ước Patenôtre (tên người ký hòa ước về phía 
Pháp) tuy về mặt văn từ chia ba miền thành ba thực 
thể chính trị khác nhau: Nam kỳ là thuộc địa, Bắc 
kỳ là xứ bảo hộ, Trung kỳ là vùng tự trị của triều 
đình Huế, song về thực chất, việc thuộc địa hóa 
toàn thể lãnh thổ Việt Nam đã được Pháp áp dụng 
từ thập niên 1880, nhất là khi Toàn quyền Đông 
Dương Paul Doumer sang Việt Nam vào năm 
1897.

Tháng 4/1885, Thống tướng De Courcy 
sang Bắc kỳ, nhậm chức Tổng trú sứ Trung và Bắc 
kỳ. Ở Hà Nội chưa bao lâu, ông ta vào Huế để thực 
hiện hai việc chính: Một là bệ kiến vua Hàm Nghi, 
trình lá thư thăm hỏi của Tổng thống Pháp (sử Việt 
Nam gọi là Giám quốc) Jules Grévy; Hai là trao 
cho triều đình Huế bản Hòa ước Giáp Thân đã được 
Nghị viện Pháp chuẩn y.

Viên Tổng trú sứ vào đến Thuận An ngày 
2/7/1885 và ngay sau đó đã yêu cầu hai vị Phụ 
chánh đại thần Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất 
Thuyết cùng Cơ mật viện sang Tòa Khâm sứ Huế 
để thương nghị với phía Pháp về chương trình bệ 
kiến vua Hàm Nghi. 

Trong lúc nói chuyện với ban tham mưu, 
De Courcy không giấu giếm ý định nhân cuộc họp 
này để bắt giữ Tôn Thất Thuyết. Tin đó do một sĩ 
quan thân cận của ông ta để lọt ra ngoài và tất nhiên 
là sớm đến tai vị Phụ chánh. Vì thế, ông Thuyết đã 
cáo bệnh không đi.

Trước phản ứng của Phụ chánh Tôn Thất 
Thuyết, De Courcy bộc lộ ngay bản chất hống hách 
của một tên thực dân, buộc triều đình Huế phải cho 
người cáng ông Thuyết qua. Chẳng những thế, viên 
tướng này còn trịch thượng hơn, buộc triều đình 
phải để ông ta và tất cả binh lính có vũ trang đi vào 
cung điện bằng cửa chính Ngọ môn, nơi chỉ dành 
cho vua đi.

Với Tôn Thất Thuyết, hành vi của De 
Courcy là giọt nước tràn ly. Không như người đồng 
nhiệm trước đây là Phụ chánh Trần Tiễn Thành chủ 
trương giải quyết mối quan hệ Việt - Pháp qua điều 
đình, thương lượng, được liệt vào phe “chủ hòa”, 
Tôn Thất Thuyết chủ trương chống Pháp triệt để. 

Ngay từ tháng 8/1883, ông đã cho xây dựng 
căn cứ địa Tân Sở ở Quảng Trị, dành làm một “kinh 
đô” thứ hai khi có biến. Vì thế, ông một mình sắp 
đặt kế hoạch tấn công vào Tòa Khâm sứ Huế ngay 
trong đêm 4 rạng 5/7/1885, trong lúc diễn ra buổi 
tiệc với sự tham dự của tất cả sĩ quan Pháp hiện 
diện tại Huế.

Cuộc tấn công không đạt được thắng lợi 
như mưu tính, quân Pháp phản công, gây ra một 
cảnh tượng kinh hoàng tại Huế, quân dân giẫm đạp 
lên nhau khi bỏ chạy khỏi kinh thành. 

Theo báo cáo của tướng De Courcy cho 
chính phủ Pháp ngay trong ngày 5/7/1885, số 
người tử thương về phía Việt Nam, cả quân lẫn dân, 
nằm trong khoảng 1.200 - 1.500 người; phía Pháp 
chỉ có 24 người tử trận (trong đó có 4 sĩ quan) và 

Tuy nhiên, hậu quả lâu dài của việc này lại 
không nhẹ cho phía Pháp chút nào. Theo một bài 
viết của cây bút A.Delvaux đăng trên tập san Đô 
thành Hiếu cổ (BAVH) số 2 năm 1920, vì không 
được thu dọn, hàng ngàn tử thi bị phân hủy, dẫn đến 
tình trạng ô nhiễm nặng nề và hậu quả là chỉ trong 
hai tháng, đã có 700 trong số 3.500 lính Pháp bị 
bệnh dịch tả.

Ngày 7/7/1885, tướng De Courcy gửi một 
điện tín về cho chính phủ Pháp ở Paris báo tin về 
việc quân Pháp đã làm chủ tình hình hoàn toàn, 
không quên nhắc tới một khối lượng của cải khổng 
lồ trong hoàng thành, riêng về các nén bạc đã trị giá 
khoảng 5 triệu franc, nếu tìm thấy vàng nữa thì trị 
giá bằng tiền sẽ cao hơn rất nhiều. 

Trong điện tín, ông ta cũng báo cáo về tính 
kỷ luật của tiểu đoàn lính Algérie dưới quyền ông 
ta. Song, báo cáo về tính kỷ luật của lính Pháp đã bị 
phủ nhận bởi sự rối loạn trong cung điện lúc bấy 
giờ. Tại hoàng thành, họ tha hồ cướp bóc, nhét đầy 
túi những nén bạc là loại tiền tệ trị giá 12 đồng (60 
franc) rồi mang đi bán lấy 4 hay 5 đồng. 

Tất nhiên, họ cướp bóc không chỉ có thế. 
Nhiều bảo vật bằng vàng cũng lọt vào tay họ. Bản 
thân De Courcy lấy được một thanh kiếm báu, về 
sau tặng cho Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pháp là 
tướng Campenon và ông này cho lại Bảo tàng 
Quân đội Pháp (chiếc bao kiếm bị lấy cắp vào năm 
1913).

Kho báu trên đường di tản
Từ ngày thất thủ kinh đô 5/7/1885 cho đến 

khi vua Hàm Nghi bị Pháp bắt ngày 2/11/1888, kho 
báu triều Nguyễn ước lượng trị giá nhiều triệu 
franc đã không còn gì.

Ngay trong ngày thất thủ kinh đô 5/7/1885, 
trên đường di tản lên phía bắc, Phụ chánh Nguyễn 
Văn Tường đã quay về Huế để hợp tác với Pháp 
nhằm chấn chỉnh việc triều chính. 

Ông ta báo cho Khâm sứ Huế Palasne de 
Champeaux biết rằng vào đầu tháng 6/1885, Tôn 
Thất Thuyết đã cho chuyển đến căn cứ địa Tân Sở 
(Quảng Trị) - nơi ông Thuyết dành làm một “kinh 
đô” thứ hai khi có biến, một khối lượng của cải 
kếch xù là 300.000 nén bạc chứa trong gần 600 
rương. 

Mấy hôm trước ngày 5/7, ông Thuyết định 
đưa tiếp lên Tân Sở khối lượng bạc còn lại, khoảng 
650.000 - 700.000 nén, song do có sự ngăn trở của 
ông Tường mà việc này chưa xảy ra trên thực tế 
(theo văn khố của Tòa Khâm sứ Pháp ở Huế).

Những gì Nguyễn Văn Tường kể với de 
Champeaux không bao gồm vàng, tiền hay các quý 
kim khác. Tuy nhiên, theo một điện tín do tướng de 
Courcy gửi về Paris, ước lượng số vàng và bạc 
trong kho báu triều Nguyễn trị giá khoảng 9 triệu 
franc Pháp. 

Về sau, theo một tài liệu do Nha Tiền tệ 
Pháp công bố, khối lượng vàng do Pháp tịch thu 
được lên đến hơn 10.000 thỏi với nhiều kích thước 
khác nhau.

Trở lại ngày binh biến 5/7/1885, biết không 
lật ngược được tình thế, Tôn Thất Thuyết thu xếp 

đưa vua Hàm Nghi mới 14 tuổi cùng nhiều quan 
binh rời khỏi cung điện vào khoảng 7 giờ 30. Ngoài 
mấy trăm binh lính hộ vệ, theo đoàn xa giá còn có 
nhiều dân phu khiêng vác các rương vàng bạc và 
của cải khác.

Sau một thời gian ngắn dừng chân tại Tân 
Sở, Tôn Thất Thuyết nhận thấy nơi đây không thể 
là căn cứ kháng chiến lâu dài nên quyết định đưa 
vua Hàm Nghi ra Bắc. 

Tuy nhiên, lộ trình ra Bắc bị quân Pháp án 
ngữ, đoàn xa giá dự định theo ngả Lào, rồi cuối 
cùng vẫn phải quay lại Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Chính vì sự bất ổn trong hành trình di tản để 
tìm ra một kế sách lâu dài mà một phần kho báu 
triều Nguyễn đã bị rơi rớt trên đường, để rồi vào 
những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến gian 
khổ, vua Hàm Nghi và các nhóm nghĩa quân hoạt 
động quanh ông vẫn phải sống trong sự cùng cực.

Kho báu rơi rớt dọc đường di tản
Theo các tài liệu do người Pháp ghi lại, với 

độ chênh nhất định giữa các số liệu về khối lượng 
kho báu (vàng, bạc, tiền...) ngày 19/7/1885, khi 
quyết định ra phía bắc qua ngả Thanh Hóa, Tôn 
Thất Thuyết chỉ mang theo mấy rương vàng, giao 
140 rương bạc cho Võ Trọng Bình, nguyên Tổng 
đốc Nam Định đã trí sĩ, đang cư ngụ ở Quảng Bình. 

Ông này chuyển 83 rương bạc cùng một 
khối lượng vàng ròng cho các quan tỉnh đương 
nhiệm ở Đồng Hới, để rồi sau đó các ông này giao 
nộp lại cho người Pháp.

Ngày 24/7/1885, một quan chức Pháp là 
Silvestre được Tuần vũ Quảng Bình báo cho biết là 
trong địa hạt của ông còn có 30 rương bạc ở Vạn 
Xuân, mỗi rương chứa 50 thỏi bạc, giá mỗi thỏi 
tương đương 81,57 franc, 50 rương bạc ở nhà Võ 
Trọng Bình, và 50 rương vàng ở nhà một viên quan 
khác tên Lê Mô Khai.

Khối lượng vàng bạc do Pháp thu hồi được 
tại Quảng Bình từ tay Võ Trọng Bình, các viên 
chức xã Vạn Xuân và từ một số quan chức khác đã 
không được các cây bút Pháp như Jules Silvestre, 
Charles Gosselin, Paulin Vial ghi chép như nhau, 
song căn cứ vào một bức điện do tướng De Courcy 
gửi về Paris thì trị giá khối lượng của cải do Tôn 
Thất Thuyết mang theo và Pháp thu hồi được tại 
Đồng Hới (Quảng Bình) là 1 triệu franc, tại Quảng 
Trị là 250.000 franc.

Sau hành trình gian khổ sang đất Lào rồi 
quay về Hà Tĩnh, Quảng Bình, đến tháng 1/1886, 
đoàn xa giá của vua Hàm Nghi chỉ còn mang theo 
mấy rương bạc. 

Qua tháng 2/1886, sau một cuộc đụng độ 
lớn giữa binh sĩ hai bên, Tôn Thất Thuyết rời vua 
Hàm Nghi, tìm đường sang Tàu để cầu viện, để hai 
con trai là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp ở lại 
bảo vệ nhà vua. 

Do đã ký hòa ước Thiên Tân năm 1885 với 
Pháp, người Tàu không giúp được gì cho cuộc 
chiến tại VN, Tôn Thất Thuyết kéo dài những 
tháng ngày bất đắc chí trên đất khách và qua đời 
năm 1913.

Trước ngày bị Pháp bắt vào 2/11/1888, vua 

Hàm Nghi không còn của cải gì. Song cho đến nay, 
kho báu của triều đình Huế còn rơi rớt lại trong cư 
dân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh hay chôn giấu đâu đó 
chưa tìm ra hết vẫn là một bí ẩn... ■

Choáng với hang động 
hàng nghìn năm tuổi được điêu 
khắc vào vách núi

Công trình hang động này nhìn bên 
ngoài rất ấn tượng, đặc biệt khi 
bước vào bên trong, những bức 

tượng Phật khiến cho du khách không khỏi choáng 
ngợp.

Hang động Thiên Sơn ở Lương Châu, Cam 
Túc, Trung Quốc có lịch sử văn hóa Phật giáo hàng 
nghìn năm tuổi. 

Tại đây có hàng trăm hang động nhỏ được 
chạm khắc đặc biệt trong vách núi, đây cũng là một 
trong những nơi được khai quật sớm nhất Trung 
Quốc. Những hang động sơ khai nằm trên vách núi 
hiểm trở, vì ở vị trí cao nên thường có tuyết rơi 
quanh năm.

Khi đến động Thiên Sơn, bạn có thể nhìn 
thấy bức tượng Phật Thích Ca cao tới 28m, rộng 
10m, rất hoành tráng. Ngoài bức tượng lớn này, 
trong hang động còn vô số những bức tượng nhỏ 
khác. Đặc biệt, nơi này còn có nhiều tác phẩm điêu 
khắc và nghệ thuật cùng vô số cổ vật có giá trị văn 
hóa.

Theo thời gian, những hang động này dần 
xuống cấp và bị hư hại, việc trùng tu lại hang động 
rất gian nan và tiêu tốn hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Toàn bộ động Thiên Sơn được chia thành 3 
cấp, trong đó có 17 hang động lớn nhỏ, ấn tượng 
nhất là một đường hầm dài 200m, 2 bên đặt 18 bức 
tượng La Hán.

Vị trí của động Thiên Sơn ở tận trên cao, 
thế nên khi leo lên tới đây, bạn có thể thấy được 
biển mây trước mắt cùng hồ nước trong vắt bên 
dưới. Chính vì vị trí hẻo lánh của nó, cùng với 
những bức tượng Phật xung quanh, khu vực này 
tuy không trù phú nhưng vẫn rất nổi tiếng.

Sau khi được trùng tu, động Thiên Sơn 
ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, đón rất nhiều lượt 
du khách ghé đến mỗi ngày. Nếu có dịp đến đây, 
bạn nên thử món mì đặc sản của nơi này... ■
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Số phận kho báu triều 
Nguyễn sau biến động ngày 
5/7/1885

Lịch sử hình thành và phát triển của 
một quốc gia gắn liền với những 
cuộc tương tranh liên miên với các 

quốc gia khác, thậm chí cả trong nội bộ quốc gia. 
Thông thường, trong cuộc chiến, bên nào thắng 
cũng cướp phá, tịch thu một phần hay toàn bộ kho 
tàng của bên bại trận.

Các thỏi vàng và tiền trong kho báu triều 
Nguyễn

Chiến tranh và kho báu
Kho báu chính là chiến lợi phẩm bậc nhất 

của các nhà nước phong kiến ngày xưa. Thời nhà 
Lý, năm 1044, vua Lý Thái Tông nhiều lần mang 
quân đi đánh nước Chiêm Thành ở phía nam, đưa 
về hàng ngàn tù binh và nhiều vàng bạc, châu báu 
(Đại Việt sử ký toàn thư).

Thời Trần, năm 1371, quân Chiêm Thành 
sang đánh nước ta, đốt phá cung điện, cướp lấy con 
gái, ngọc lụa đem về, vua Trần Nghệ Tông phải đi 
thuyền lánh giặc. Tám năm sau (1379), đề phòng 
quân Chiêm lại tấn công và cướp phá kho báu, nhà 
Trần sai quân dân chở tiền đồng vào giấu ở núi 
Thiên Kiện (H.Thanh Liêm, Hà Nam) và một tầng 
tháp ở Lạng Sơn.

Một trong những cuộc đánh chiếm kho báu 
lớn nhất đã diễn ra dưới đời vua Lê Thánh Tông 
(1441 - 1497). Năm 1471, nhà vua thân chinh đi 
đánh Chiêm Thành, tấn công vào thành Chà Bàn, 
bắt sống vua Chiêm là Trà Toàn và niêm phong 
toàn bộ của cải, kho tàng.

“Kho dự trữ bao la” ở Huế
Dưới thời các chúa Nguyễn, khi cuộc nội 

chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn kéo dài hơn 
30 năm (1771 - 1802), ba anh em Tây Sơn đã lấy 
kinh đô cũ của Chiêm Thành là Vijaya (Chà Bàn 
hay Đồ Bàn, nay thuộc tỉnh Bình Định) làm bản 
doanh của phong trào và không ít của báu của 
người Chiêm đã rơi vào tay họ.

Một người Pháp duy nhất có mặt trong lãnh 
địa dưới quyền kiểm soát của nhà Tây Sơn trong 

khoảng thời gian giữa những năm 1770 và 1786 là 
giáo sĩ Jean Pierre Joseph d'Arcet có kể lại trong 
một lá thư rằng trong một lần rút quân từ Đồng Nai 
về cứ địa Qui Nhơn, Nguyễn Nhạc ghé lại chỗ ở 
của một vị tiểu vương Chiêm Thành, đòi xem 
những báu vật của vương quốc này. 

Trong những đồ trân quý ông được xem, có 
một cây quyền trượng bằng vàng, chạm trổ tinh vi, 
với hình 14 chiếc sừng, tượng trưng cho 14 thế hệ 
đã nắm quyền cai trị kể từ ngày vương quốc này 
được thành lập. Nguyễn Nhạc giữ lấy cây quyền 
trượng và nói với vị tiểu vương Chiêm Thành mới 
chừng 10 - 12 tuổi mà ông coi như một người con: 
“Ta sẽ trả nó lại cho con”. 

Tất nhiên, của báu chẳng bao giờ được 
hoàn lại khổ chủ và vị tiểu vương kia phải ngậm 
đắng nuốt cay gật đầu ưng thuận, vì dù sao, mạng 
sống cũng quý hơn cây quyền trượng (theo George 
Dutton - The Tây Sơn uprising).

Dutton cũng ghi nhận rằng trong khoảng 
thời gian kể trên, quân Tây Sơn đã tịch thu nhiều 
trang phục cùng biểu chương của các triều đại 
Chiêm Thành và những bảo vật đó đã góp phần vào 
việc long trọng hóa sinh hoạt cung đình cùng các 
nghi thức của nhà Tây Sơn.

Sang thời Nguyễn, sau khi thống nhất sơn 
hà vào năm 1802, người khai sáng triều Nguyễn là 
vua Gia Long (1762 - 1820) đã chấn chỉnh việc đúc 
tiền và các quý kim (vàng, bạc…). 

Việc đúc tiền được giao cho một cơ quan có 
tên là Bảo tuyền cục, việc quản lý vàng thuộc độc 
quyền của Nội vụ phủ, đặt dưới sự kiểm soát của 
Nội các gồm thành viên là người trong hoàng tộc 
và quan chức ở Bộ Hộ. Riêng việc đúc bạc được 
giao cho các xưởng đúc tại các trấn (sau là tỉnh).

Khối lượng vàng bạc đúc ra vào nửa đầu 
thế kỷ 19 là một phần không nhỏ trong kho báu 
triều Nguyễn được nhắc tới trong loạt bài này.

Vào thập niên 1860, cùng với việc đánh 
chiếm Nam kỳ lục tỉnh, thực dân Pháp phát triển 
kinh tế khu vực phía nam VN và bắt đầu dòm ngó 
khối của cải do triều đình Huế nắm giữ. 

Tháng 1/1885, Thống đốc dân sự đầu tiên 
của vùng đất Nam kỳ lục tỉnh là Charles le Myre de 
Vilers đề cập đến một “kho dự trữ bao la” ở Huế. 
Ông ta đánh giá thấp khối lượng vàng do triều đình 
cất giữ, cho rằng chỉ trị giá tương đương 2 triệu 
franc, nhưng nhiều tài liệu sau đó đã ước tính số 
vàng này trị giá đến 7 triệu franc. 

Trong khi đó, de Vilers lại nâng cao quá 
đáng khối lượng bạc với trị giá 11 triệu franc, thay 
vì giá trị thực sự của kim loại này chỉ vào khoảng 
6,5 triệu franc. Lý do là vào thập niên 1880, chưa ai 
ước tính được khối lượng vàng bạc mà vua Minh 
Mạng (1820-1841) đã chôn giấu tại nhiều nơi trong 
kinh thành, về sau bị người Pháp phát hiện một 
phần.

Sự kiện thất thủ kinh đô và cuộc cướp 
phá kho báu tại Huế

Cuộc tấn công vào Tòa Khâm sứ Huế ngay 
trong đêm 4 rạng 5/7/1885 không đạt được thắng 
lợi như Phụ chánh Tôn Thất Thuyết mưu tính, quân 

Pháp đã phản công chiếm kinh thành Huế và cướp 
bóc nhiều của cải.

Hòa ước Giáp Thân 1884, còn được gọi là 
Hòa ước Patenôtre (tên người ký hòa ước về phía 
Pháp) tuy về mặt văn từ chia ba miền thành ba thực 
thể chính trị khác nhau: Nam kỳ là thuộc địa, Bắc 
kỳ là xứ bảo hộ, Trung kỳ là vùng tự trị của triều 
đình Huế, song về thực chất, việc thuộc địa hóa 
toàn thể lãnh thổ Việt Nam đã được Pháp áp dụng 
từ thập niên 1880, nhất là khi Toàn quyền Đông 
Dương Paul Doumer sang Việt Nam vào năm 
1897.

Tháng 4/1885, Thống tướng De Courcy 
sang Bắc kỳ, nhậm chức Tổng trú sứ Trung và Bắc 
kỳ. Ở Hà Nội chưa bao lâu, ông ta vào Huế để thực 
hiện hai việc chính: Một là bệ kiến vua Hàm Nghi, 
trình lá thư thăm hỏi của Tổng thống Pháp (sử Việt 
Nam gọi là Giám quốc) Jules Grévy; Hai là trao 
cho triều đình Huế bản Hòa ước Giáp Thân đã được 
Nghị viện Pháp chuẩn y.

Viên Tổng trú sứ vào đến Thuận An ngày 
2/7/1885 và ngay sau đó đã yêu cầu hai vị Phụ 
chánh đại thần Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất 
Thuyết cùng Cơ mật viện sang Tòa Khâm sứ Huế 
để thương nghị với phía Pháp về chương trình bệ 
kiến vua Hàm Nghi. 

Trong lúc nói chuyện với ban tham mưu, 
De Courcy không giấu giếm ý định nhân cuộc họp 
này để bắt giữ Tôn Thất Thuyết. Tin đó do một sĩ 
quan thân cận của ông ta để lọt ra ngoài và tất nhiên 
là sớm đến tai vị Phụ chánh. Vì thế, ông Thuyết đã 
cáo bệnh không đi.

Trước phản ứng của Phụ chánh Tôn Thất 
Thuyết, De Courcy bộc lộ ngay bản chất hống hách 
của một tên thực dân, buộc triều đình Huế phải cho 
người cáng ông Thuyết qua. Chẳng những thế, viên 
tướng này còn trịch thượng hơn, buộc triều đình 
phải để ông ta và tất cả binh lính có vũ trang đi vào 
cung điện bằng cửa chính Ngọ môn, nơi chỉ dành 
cho vua đi.

Với Tôn Thất Thuyết, hành vi của De 
Courcy là giọt nước tràn ly. Không như người đồng 
nhiệm trước đây là Phụ chánh Trần Tiễn Thành chủ 
trương giải quyết mối quan hệ Việt - Pháp qua điều 
đình, thương lượng, được liệt vào phe “chủ hòa”, 
Tôn Thất Thuyết chủ trương chống Pháp triệt để. 

Ngay từ tháng 8/1883, ông đã cho xây dựng 
căn cứ địa Tân Sở ở Quảng Trị, dành làm một “kinh 
đô” thứ hai khi có biến. Vì thế, ông một mình sắp 
đặt kế hoạch tấn công vào Tòa Khâm sứ Huế ngay 
trong đêm 4 rạng 5/7/1885, trong lúc diễn ra buổi 
tiệc với sự tham dự của tất cả sĩ quan Pháp hiện 
diện tại Huế.

Cuộc tấn công không đạt được thắng lợi 
như mưu tính, quân Pháp phản công, gây ra một 
cảnh tượng kinh hoàng tại Huế, quân dân giẫm đạp 
lên nhau khi bỏ chạy khỏi kinh thành. 

Theo báo cáo của tướng De Courcy cho 
chính phủ Pháp ngay trong ngày 5/7/1885, số 
người tử thương về phía Việt Nam, cả quân lẫn dân, 
nằm trong khoảng 1.200 - 1.500 người; phía Pháp 
chỉ có 24 người tử trận (trong đó có 4 sĩ quan) và 

Tuy nhiên, hậu quả lâu dài của việc này lại 
không nhẹ cho phía Pháp chút nào. Theo một bài 
viết của cây bút A.Delvaux đăng trên tập san Đô 
thành Hiếu cổ (BAVH) số 2 năm 1920, vì không 
được thu dọn, hàng ngàn tử thi bị phân hủy, dẫn đến 
tình trạng ô nhiễm nặng nề và hậu quả là chỉ trong 
hai tháng, đã có 700 trong số 3.500 lính Pháp bị 
bệnh dịch tả.

Ngày 7/7/1885, tướng De Courcy gửi một 
điện tín về cho chính phủ Pháp ở Paris báo tin về 
việc quân Pháp đã làm chủ tình hình hoàn toàn, 
không quên nhắc tới một khối lượng của cải khổng 
lồ trong hoàng thành, riêng về các nén bạc đã trị giá 
khoảng 5 triệu franc, nếu tìm thấy vàng nữa thì trị 
giá bằng tiền sẽ cao hơn rất nhiều. 

Trong điện tín, ông ta cũng báo cáo về tính 
kỷ luật của tiểu đoàn lính Algérie dưới quyền ông 
ta. Song, báo cáo về tính kỷ luật của lính Pháp đã bị 
phủ nhận bởi sự rối loạn trong cung điện lúc bấy 
giờ. Tại hoàng thành, họ tha hồ cướp bóc, nhét đầy 
túi những nén bạc là loại tiền tệ trị giá 12 đồng (60 
franc) rồi mang đi bán lấy 4 hay 5 đồng. 

Tất nhiên, họ cướp bóc không chỉ có thế. 
Nhiều bảo vật bằng vàng cũng lọt vào tay họ. Bản 
thân De Courcy lấy được một thanh kiếm báu, về 
sau tặng cho Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pháp là 
tướng Campenon và ông này cho lại Bảo tàng 
Quân đội Pháp (chiếc bao kiếm bị lấy cắp vào năm 
1913).

Kho báu trên đường di tản
Từ ngày thất thủ kinh đô 5/7/1885 cho đến 

khi vua Hàm Nghi bị Pháp bắt ngày 2/11/1888, kho 
báu triều Nguyễn ước lượng trị giá nhiều triệu 
franc đã không còn gì.

Ngay trong ngày thất thủ kinh đô 5/7/1885, 
trên đường di tản lên phía bắc, Phụ chánh Nguyễn 
Văn Tường đã quay về Huế để hợp tác với Pháp 
nhằm chấn chỉnh việc triều chính. 

Ông ta báo cho Khâm sứ Huế Palasne de 
Champeaux biết rằng vào đầu tháng 6/1885, Tôn 
Thất Thuyết đã cho chuyển đến căn cứ địa Tân Sở 
(Quảng Trị) - nơi ông Thuyết dành làm một “kinh 
đô” thứ hai khi có biến, một khối lượng của cải 
kếch xù là 300.000 nén bạc chứa trong gần 600 
rương. 

Mấy hôm trước ngày 5/7, ông Thuyết định 
đưa tiếp lên Tân Sở khối lượng bạc còn lại, khoảng 
650.000 - 700.000 nén, song do có sự ngăn trở của 
ông Tường mà việc này chưa xảy ra trên thực tế 
(theo văn khố của Tòa Khâm sứ Pháp ở Huế).

Những gì Nguyễn Văn Tường kể với de 
Champeaux không bao gồm vàng, tiền hay các quý 
kim khác. Tuy nhiên, theo một điện tín do tướng de 
Courcy gửi về Paris, ước lượng số vàng và bạc 
trong kho báu triều Nguyễn trị giá khoảng 9 triệu 
franc Pháp. 

Về sau, theo một tài liệu do Nha Tiền tệ 
Pháp công bố, khối lượng vàng do Pháp tịch thu 
được lên đến hơn 10.000 thỏi với nhiều kích thước 
khác nhau.

Trở lại ngày binh biến 5/7/1885, biết không 
lật ngược được tình thế, Tôn Thất Thuyết thu xếp 

đưa vua Hàm Nghi mới 14 tuổi cùng nhiều quan 
binh rời khỏi cung điện vào khoảng 7 giờ 30. Ngoài 
mấy trăm binh lính hộ vệ, theo đoàn xa giá còn có 
nhiều dân phu khiêng vác các rương vàng bạc và 
của cải khác.

Sau một thời gian ngắn dừng chân tại Tân 
Sở, Tôn Thất Thuyết nhận thấy nơi đây không thể 
là căn cứ kháng chiến lâu dài nên quyết định đưa 
vua Hàm Nghi ra Bắc. 

Tuy nhiên, lộ trình ra Bắc bị quân Pháp án 
ngữ, đoàn xa giá dự định theo ngả Lào, rồi cuối 
cùng vẫn phải quay lại Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Chính vì sự bất ổn trong hành trình di tản để 
tìm ra một kế sách lâu dài mà một phần kho báu 
triều Nguyễn đã bị rơi rớt trên đường, để rồi vào 
những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến gian 
khổ, vua Hàm Nghi và các nhóm nghĩa quân hoạt 
động quanh ông vẫn phải sống trong sự cùng cực.

Kho báu rơi rớt dọc đường di tản
Theo các tài liệu do người Pháp ghi lại, với 

độ chênh nhất định giữa các số liệu về khối lượng 
kho báu (vàng, bạc, tiền...) ngày 19/7/1885, khi 
quyết định ra phía bắc qua ngả Thanh Hóa, Tôn 
Thất Thuyết chỉ mang theo mấy rương vàng, giao 
140 rương bạc cho Võ Trọng Bình, nguyên Tổng 
đốc Nam Định đã trí sĩ, đang cư ngụ ở Quảng Bình. 

Ông này chuyển 83 rương bạc cùng một 
khối lượng vàng ròng cho các quan tỉnh đương 
nhiệm ở Đồng Hới, để rồi sau đó các ông này giao 
nộp lại cho người Pháp.

Ngày 24/7/1885, một quan chức Pháp là 
Silvestre được Tuần vũ Quảng Bình báo cho biết là 
trong địa hạt của ông còn có 30 rương bạc ở Vạn 
Xuân, mỗi rương chứa 50 thỏi bạc, giá mỗi thỏi 
tương đương 81,57 franc, 50 rương bạc ở nhà Võ 
Trọng Bình, và 50 rương vàng ở nhà một viên quan 
khác tên Lê Mô Khai.

Khối lượng vàng bạc do Pháp thu hồi được 
tại Quảng Bình từ tay Võ Trọng Bình, các viên 
chức xã Vạn Xuân và từ một số quan chức khác đã 
không được các cây bút Pháp như Jules Silvestre, 
Charles Gosselin, Paulin Vial ghi chép như nhau, 
song căn cứ vào một bức điện do tướng De Courcy 
gửi về Paris thì trị giá khối lượng của cải do Tôn 
Thất Thuyết mang theo và Pháp thu hồi được tại 
Đồng Hới (Quảng Bình) là 1 triệu franc, tại Quảng 
Trị là 250.000 franc.

Sau hành trình gian khổ sang đất Lào rồi 
quay về Hà Tĩnh, Quảng Bình, đến tháng 1/1886, 
đoàn xa giá của vua Hàm Nghi chỉ còn mang theo 
mấy rương bạc. 

Qua tháng 2/1886, sau một cuộc đụng độ 
lớn giữa binh sĩ hai bên, Tôn Thất Thuyết rời vua 
Hàm Nghi, tìm đường sang Tàu để cầu viện, để hai 
con trai là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp ở lại 
bảo vệ nhà vua. 

Do đã ký hòa ước Thiên Tân năm 1885 với 
Pháp, người Tàu không giúp được gì cho cuộc 
chiến tại VN, Tôn Thất Thuyết kéo dài những 
tháng ngày bất đắc chí trên đất khách và qua đời 
năm 1913.

Trước ngày bị Pháp bắt vào 2/11/1888, vua 

Hàm Nghi không còn của cải gì. Song cho đến nay, 
kho báu của triều đình Huế còn rơi rớt lại trong cư 
dân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh hay chôn giấu đâu đó 
chưa tìm ra hết vẫn là một bí ẩn... ■

Choáng với hang động 
hàng nghìn năm tuổi được điêu 
khắc vào vách núi

Công trình hang động này nhìn bên 
ngoài rất ấn tượng, đặc biệt khi 
bước vào bên trong, những bức 

tượng Phật khiến cho du khách không khỏi choáng 
ngợp.

Hang động Thiên Sơn ở Lương Châu, Cam 
Túc, Trung Quốc có lịch sử văn hóa Phật giáo hàng 
nghìn năm tuổi. 

Tại đây có hàng trăm hang động nhỏ được 
chạm khắc đặc biệt trong vách núi, đây cũng là một 
trong những nơi được khai quật sớm nhất Trung 
Quốc. Những hang động sơ khai nằm trên vách núi 
hiểm trở, vì ở vị trí cao nên thường có tuyết rơi 
quanh năm.

Khi đến động Thiên Sơn, bạn có thể nhìn 
thấy bức tượng Phật Thích Ca cao tới 28m, rộng 
10m, rất hoành tráng. Ngoài bức tượng lớn này, 
trong hang động còn vô số những bức tượng nhỏ 
khác. Đặc biệt, nơi này còn có nhiều tác phẩm điêu 
khắc và nghệ thuật cùng vô số cổ vật có giá trị văn 
hóa.

Theo thời gian, những hang động này dần 
xuống cấp và bị hư hại, việc trùng tu lại hang động 
rất gian nan và tiêu tốn hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Toàn bộ động Thiên Sơn được chia thành 3 
cấp, trong đó có 17 hang động lớn nhỏ, ấn tượng 
nhất là một đường hầm dài 200m, 2 bên đặt 18 bức 
tượng La Hán.

Vị trí của động Thiên Sơn ở tận trên cao, 
thế nên khi leo lên tới đây, bạn có thể thấy được 
biển mây trước mắt cùng hồ nước trong vắt bên 
dưới. Chính vì vị trí hẻo lánh của nó, cùng với 
những bức tượng Phật xung quanh, khu vực này 
tuy không trù phú nhưng vẫn rất nổi tiếng.

Sau khi được trùng tu, động Thiên Sơn 
ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, đón rất nhiều lượt 
du khách ghé đến mỗi ngày. Nếu có dịp đến đây, 
bạn nên thử món mì đặc sản của nơi này... ■
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Senbei - Bánh gạo khô

Senbei (煎餅) là một loại bánh gạo 
của Nhật Bản. Nó là loại bánh khô, 
được chế biến từ bột gạo hoặc bột 

mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp 
than củi. Có nhiều hình dạng, kích thước, và hương 
vị, thơm ngon nhưng thông thường mang hương vị 
ngọt ngào của gạo. 

Senbei thường ăn kèm với trà xanh như 
một món ăn giản dị cho các quan khách đến nhà 
xem như một cách giải khát lịch sự. Senbei là tên 
gọi chung của những chiếc bánh khô truyền thống 
của Nhật Bản. 

Món này có xuất xứ từ Trung Quốc và du 
nhập vào Nhật Bản từ thời kì Nara. Những chiếc 
bánh Senbei ở thời kì này còn khá đơn giản, chỉ 
được làm từ bột mì và đường. 

Đến thời kì Edo hay thời kì Tokugawa, 
Senbei đã có nhiều sáng tạo trong phương pháp chế 
biến. Xuất hiện nhiều loại bánh Senbei với nhiều 
hương vị hơn, hình dáng khác nhau. Từ đó cũng 
hình thành hai loại Senbei làm từ bột mì và Senbei 
làm từ bột gạo.

Nguồn gốc
Bánh gạo ngọt Senbei đến với Nhật Bản 

trong khoảng thời gian triều đại nhà Đường ở 
Trung Quốc (618-907). Nhưng theo sử sách ghi lại 
bánh Senbei đã được chế biến tại Trung Quốc vào 
năm 737 sau công nguyên bao gồm các thành phần 
như khoai tây, bột mì và gạo nếp; giống y hệt như 
bánh Castella khác biệt rõ ràng với bánh Senbei mà 
chúng ta được thấy ngày nay.

Hình dáng
Senbei làm từ bột mì: Đây là loại Senbei 

truyền thống của vùng Kansai. Nó được chế biến từ 
bột mì, đường và trứng gà, có vị giống với bánh 
quy. Senbei làm từ gạo: Loại Senbei này được sản 
xuất chủ yếu tại vùng Kanto - vùng sản xuất lúa gạo 
chủ yếu của Nhật Bản, phần lớn loại Senbei này có 
vị hơi mặn. 

Senbei gạo thường được chế biến bằng 
cách trộn đều bột gạo với nước ấm. Bột sẽ được 
nhào thật kĩ và hấp chín ngay sau đó. Hấp xong bột 
được nhào lại một lần nữa rồi được cuốn lại thành 
những cuộn lớn. 

Sau đó, khối bột sẽ được cán mỏng và cắt 
thành hình dạng truyền thống thường là hình vòng 

tròn. Bột bánh có thể kết hợp với một số nguyên 
liệu thích hợp như các loại hạt, đỗ, rong biển... tạo 
nên nhiều hương vị đặc trưng của các loại bánh 
Senbei. Những chiếc bánh khi đã được cắt thành 
hình sẽ được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. 

Cuối cùng những chiếc bánh này sẽ được 
nướng chín trên bếp than củi. Bánh sẽ được phết 
hỗn hợp nước tương và mirin, một lớp rong biển 
khô có thể được phủ bên ngoài bánh làm hương vị 
bánh thêm phần hấp dẫn. 

Và cách chế biến Senbei còn có thể thay đổi 
tùy theo từng loại Senbei khác nhau. Ngoài cách 
nướng trên bếp than củi, người thợ làm bánh còn sử 
dụng những chiếc kẹp “kata” với nhiều hình dạng 
và kích thước để nướng và tạo hình cho Senbei.

Bánh Senbei rất phong phú về chủng loại, 
hương vị, kích thước và màu sắc. Senbei truyền 
thống thường có kích thước lớn, tròn và dẹp. Hay 
cũng có loại Seibei hình dạng nhỏ và tròn như viên 
bi, hoặc mang hình dáng động vật, hình hạt giống, 
chiếc lá, hoa anh đào... 

Nhìn chung hình dạng của Senbei khá đơn 
giản nhưng lại rất quen thuộc với đời sống con 
người, có lẽ chính đặc điểm này đã tạo nên sự hấp 
dẫn của Senbei với mọi người. Ngày nay bánh 
Senbei được cải tiến mạnh về phương pháp chế 
biến lẫn hình thức. 

Nhiều nguyên liệu hiện đại được đưa vào 
công thức chế biến Senbei như phomat, chocolate, 
trứng, bơ... làm Senbei càng phong phú thêm 
hương vị mà vẫn giữ được nét truyền thống. Về 
mẫu mã, bao bì đóng gói cũng được chăm chút kĩ 
lưỡng hơn khiến Senbei trở thành món quà lý 
tưởng cho mọi người. ■ 

Bí ẩn hương vị bún nước 
lèo Sóc Trăng

Mùi thơm của sả, ngải bún, chút 
mằn mặn của mắm và chút giòn 
của thịt heo quay, dai dai của 

tôm, hăng hăng của rau thơm đã tạo nên tô bún 
nước lèo đặc biệt của Sóc Trăng.

Bún nước lèo vốn là một đặc sản của người 
Khmer, nhưng qua bàn tay khéo léo của người dân 
Sóc Trăng đã trở thành một đặc sản riêng có. 

Nguyên liệu chính để làm ra nước lèo của 
món bún này là con mắm được nấu trong nước sôi 
đến khi thịt rã ra thì lọc bỏ xương trộn cùng với 
nước ninh từ xương gà hoặc heo.

Nếu các loại bún nước lèo của miền Tây 
như bún nước lèo Trà Vinh, Kiên Giang, bún cá 
Châu Đốc thường được chế biến từ mắm cá linh, 
mắm cá sặc… thì bún nước lèo Sóc Trăng được chế 
biến từ mắm bò hóc, một loại mắm đặc biệt của 
người dân Khmer.

Là loại mắm khá đặc trưng về mùi vị, màu 
sắc, thế nhưng cách chế biến nước lèo của món bún 
này đơn giản đến khó tin. Cụ thể, người ta chỉ cần 
nấu mắm với nước sôi. Khi thịt mắm rã hết thỉ lọc 
bỏ xương. Phần nước được cho lại vào nồi, thêm 
gia vị là có thể dùng. Đơn giản như thế nhưng để 
bật lên hương vị chuẩn của món ăn thì không thể 

thiếu ngãi bún, một loại gia vị có nguồn gốc từ 
Campuchia. Chính ngãi bún tạo ra một thứ hương 
vị "bí ẩn" khiến nồi nước lèo có mùi vị đặc trưng 
không lẫn vào đâu được.

Tô bún nước lèo Sóc Trăng đúng điệu phải 
có cá lóc luộc, đã bỏ hết xương, tôm tươi lột vỏ, thịt 
heo quay cắt thành từng miếng và mực tươi thái 
con chì.

Không chỉ mê hoặc thực khách với loại 
nước lèo có mùi thơm của sả, của ngãi bún, mằn 
mặn của mắm, tô bún nước lèo Sóc Trăng còn 
"quyến rũ" với miếng cá lóc luộc đã bỏ hết xương 
trắng phau, mực tươi xắt con chì, tôm tươi lột vỏ, 
thịt heo quay cắt thành từng miếng. 

Đi cùng món ăn là đĩa rau đa dạng về màu 
sắc, hương vị như rau muống bào, bắp chuối thái 
mỏng, giá, hẹ sống, rau húng, rau quế, chanh, ớt và 
chén muối ớt thơm đậm.

Nhờ vào sự kết hợp hài hòa, tinh tế trong 
cách dùng nguyên liệu và thực phẩm, có thể nói 
bún nước lèo Sóc Trăng ăn rất ngon, không nhầm 
lẫn với bún nước lèo ở địa phương khác. Chỉ người 
dân chính gốc ở Sóc Trăng mới nấu được món bún 
thơm, ngon này. ■ 

Gánh hàng rong lo bánh 
mất ngon vì không được nướng 
bằng phân bò

Nhiều chủ quán hàng rong tỏ ra lo 
lắng sau lệnh cấm dùng phân bò 
làm chất đốt gây ô nhiễm môi 

trường. Họ cho rằng, thiếu khói và tro từ phân bò sẽ 
làm món bánh mất ngon.

Mùi thơm như "trêu ngươi" tỏa ra từ mẻ 
bánh vừa nướng chín tại một quầy hàng rong của 
anh Brij Bihari Rai, ở bên ngoài sở thú Patna, Ấn 
Độ, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Món bánh có tên gọi "litti chokha", làm từ 
bột mì được vo viên tròn có nhân, nhúng trong bơ 
sữa lỏng rồi đem nướng. Khi ăn, thực khách sẽ 
thưởng thức cùng cà tím hoặc khoai tây nghiền.

Anh Rai cho biết, thứ làm nên mùi vị đặc 
trưng của món bánh, không thể thiếu... phân bò.

"Khói, lửa và tro từ phân bò giúp món ăn 
của tôi có hương vị đặc biệt hơn. Đó cũng là lý do 
người ta đổ xô tới tận quầy hàng này để mua bánh", 
anh Rai nói. 

Rai cũng là một trong số 5000 người bán 
hàng rong ở thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar, 
cho biết kế sinh nhai của gia đình đang bị ảnh 
hưởng sau lệnh cấm từ chính quyền bang không 
cho người dân đốt phân bò và than đá vì cho rằng 
đây là nguyên nhân gây ra tình trạng không khí ô 
nhiễm.

"Không có khói từ phân bò thì món litti 
chokha chẳng còn hương vị. Rồi ai sẽ tới quầy tôi 
mua nữa?", anh Rai phân trần.

Sau lệnh cấm, chính quyền địa phương cho 
biết sẽ cung cấp bếp ga mini cho những quầy bán 
hàng rong để thay thế loại chất đốt truyền thống là 
phân bò và than đá. Nhưng anh Rai khẳng định "ga 
không thể thay thế phân bò" và nếu tiếp tục thì cửa 
tiệm anh phải đóng cửa.

Những người bán thức ăn đường phố khác 
ở Patna cũng kêu ca nếu thiếu loại chất đốt đặc 
trưng này. Một chủ cửa hàng bán bánh fritter - loại 
bánh nhồi bằng bột, chiên ngập dầu và để ám khói 
từ phân bò hoặc than đá để món ăn giòn hơn, cũng 
tỏ ra lo lắng sau lệnh cấm.

Patna không phải thành phố đầu tiên ở Ấn 
Độ cấm dùng phân bò làm chất đốt. 

Loại nhiên liệu này đã bị cấm tại các khu 
vực xung quanh Taj Mahal, thuộc bang Uttar 
Pradesh vì chính quyền địa phương lo ngại tro khói 
sẽ làm ố màu khu đền vốn được xây từ đá cẩm 
thạch trắng.

Theo đánh giá từ Greenpeace, năm ngoái, 
Patna là thành phố ô nhiễm thứ 7 trên thế giới. ■

Trứng ốp la giá 2.000 USD

Món "Zillion Dollar Lobster 
Frittata" trong một khách sạn 
xác lập kỷ lục thế giới Guinness 

là trứng ốp la đắt nhất thế giới.
Đây là một món ăn được bán trong nhà 

hàng Norma, khách sạn Le Parker Meridien, thành 
phố New York. Công thức của món trứng ốp la gồm 
0,45 kg tôm hùm, 280 g trứng cá muối Sevurga, sáu 
quả trứng, kem, hẹ và khoai tây vàng Yukon. Sau 
khi ốp trứng cùng cá hồi, trứng cá muối được trang 
trí ở bên trên. Dưới cùng là một lớp khoai tây.

Món ăn được ra mắt lần đầu tiên khi chủ 
khách sạn - ông Steven Faucet và đầu bếp Emile 
Castillo đang tìm công thức kết hợp trứng cá muối 
cùng trứng tráng. Ban đầu, món có giá bán 1.000 
USD nhưng nhà hàng đã tăng giá lên gấp đôi để 

khẳng định chất lượng.
"Zillion Dollar Lobster Frittata" đã được 

công nhận là trứng ốp la đắt nhất thế giới và xuất 
hiện trong một tập của chương trình “Bí mật cuộc 
sống của giới siêu giàu”.

Bà Lisa Tharp, giám đốc truyền thông của 
khách sạn cho biết, mỗi năm họ bán được khoảng 
12 suất trứng ốp la loại đặc biệt này. Tuy nhiên, 
thực khách có thể lựa chọn phiên bản nhỏ hơn với 
giá 200 USD, bao gồm trứng ốp la thường và 28 g 
trứng cá muối ở nhà hàng.

Trước đó, bà Marisa Zafran, giám đốc 
chăm sóc khách hàng chia sẻ: "Món ăn này từng bị 
coi là một ý tưởng nực cười khi ra mắt, vì vào thời 
điểm đó thực phẩm xa xỉ không phải là một xu 
hướng". 

Tuy nhiên, bà khẳng định, nhà hàng không 
hề bán món ăn với giá "cắt cổ" và họ không kiếm 
lời nhiều từ nó. Trứng cá muối trong món ăn trị giá 
650 USD và thêm 350 USD cho tôm hùm, trứng, 
kem, hẹ và cả chi phí khách sạn. Vì vậy, đây chỉ là 
giá bán phù hợp với nguyên liệu.

Đại diện khách sạn cho biết, đây thực sự là 
một món ngon chứ không phải là một mánh quảng 
cáo

Nhiều nhà hàng cũng đang phục vụ những 
món trứng đắt đỏ như Bosidale, London, Anh. Họ 
bán trứng tráng cùng tôm hùm, nấm cục, cua với 
giá 140 USD. “Tuy nhiên, chúng tôi tự tin là có 
nguyên liệu tươi ngon nhất, đội ngũ nhân viên phục 
vụ tốt để khách hàng hài lòng với số tiền họ chi trả”, 
đầu bếp cho biết. ■ 

Café Việt Nam vào top kỳ lạ 
nhất

Bên cạnh nâu đá của Việt Nam, thực 
khách có thể thử các công thức pha 
café độc đáo với phô mai, whiskey, 

bột quế...
Kopi, Malaysia
Ở Malaysia, café được chế biến bằng cách 

đổ nước nóng qua một “chiếc tất” (vớ) đựng café 
xay. Chiếc tất này được xem như một bộ lọc bã 
café. Sau 5 phút, café được rót lại vào cốc qua tất 
một lần nữa, sau đó trộn với sữa đặc có đường. 
Thực khách cũng có thể tìm thấy phiên bản tương 
tự của kopi ngay tại Việt Nam, với tên gọi café vợt 
tại Sài Gòn. 

Touba, Senegal

Ở Senegal, Café Touba được pha với hạt 
tiêu và đinh hương. Các gia vị được trộn và rang 
với hạt café, sau đó nghiền thành bột. Đồ uống 
được pha chế bằng bộ lọc tương tự như café phin. 

Türk Kahvesi, Thổ Nhĩ Kỳ
Được UNESCO công nhận là Di sản văn 

hóa phi vật thể, Café Thổ Nhĩ Kỳ, hay Türk 
Kahvesi là loại café độc nhất thế giới. Bởi bạn sẽ 
uống café nguyên chất, không bỏ bã. Thưởng thức 
xong, đừng quên xem hình dạng của bã café vì 
nguời Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nó có thể báo hiệu 
tương lai. 

Café Ireland, Ireland
Vào ngày Thánh Patrick, người dân Ireland 

thường pha café với rượu. Whisky, café đen đậm 
và kem bọt hoà quyện tạo nên mùi vị khó quên. 

Cafe de olla, Mexico
Café Mexico thường được pha với một 

lượng lớn bột quế, đinh hương, hoa hồi và piloncilo 
(một loại đường mía truyền thống của Mexico) và 
được gọi là cafe de olla. Để giữ được hương vị 
chuẩn, cafe de olla thường được phục vụ trong cốc 
gốm truyền thống. 

Café sữa đá, Việt Nam
Café sữa đá hay nâu đá là thức uống bình 

dân tại Việt Nam, được nhiều du khách quốc tế ưa 
chuộng. Café rang xay được lọc qua phin, sau đó 
thưởng thức cùng sữa đặc có đường và đá. 

Espresso romano, Italy
Người Italy yêu café - thức uống có dấu ấn 

sâu sắc trong văn hóa, từ ngôn ngữ (macchiato, 
cappucino, latte) cho đến những thói quen như  
“una pausa” - tạm dừng công việc để thưởng thức 
tách café, ăn bánh ngọt. Khi đó, espresso romano là 
loại café hoàn hảo với một lát chanh chạy dọc theo 
thành cốc, vị chua nhẹ sẽ khiến cho espresso càng 
thêm ngọt ngào. 

Cafezinho, Brazil
Cafezinho - một sự hòa quyện hoàn hảo từ 

kẹo bơ cứng, hạt dẻ và café, để lại một dư vị đậm 
đà. Đặc biệt, trong văn hóa Brazil, từ café đồng 
nghĩa với lòng hiếu khách, vì vậy bạn sẽ luôn được 
mời một tách cafezinho khi đến thăm nhà ai đó. 

Kaffeost, Phần Lan
Người dân Phần Lan rất ưa chuộng 

“kaffeost” - café phô mai. Để thưởng thức, người ta 
cho những miếng leipäjuusto - phô mai bánh mì - 
vào tách sau đó rót café nóng vào. Phô mai ngấm 
café tạo hương vị độc đáo, biến một tách café thành 
đồ tráng miệng có vị như tiramisu. ■ 
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Senbei - Bánh gạo khô

Senbei (煎餅) là một loại bánh gạo 
của Nhật Bản. Nó là loại bánh khô, 
được chế biến từ bột gạo hoặc bột 

mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp 
than củi. Có nhiều hình dạng, kích thước, và hương 
vị, thơm ngon nhưng thông thường mang hương vị 
ngọt ngào của gạo. 

Senbei thường ăn kèm với trà xanh như 
một món ăn giản dị cho các quan khách đến nhà 
xem như một cách giải khát lịch sự. Senbei là tên 
gọi chung của những chiếc bánh khô truyền thống 
của Nhật Bản. 

Món này có xuất xứ từ Trung Quốc và du 
nhập vào Nhật Bản từ thời kì Nara. Những chiếc 
bánh Senbei ở thời kì này còn khá đơn giản, chỉ 
được làm từ bột mì và đường. 

Đến thời kì Edo hay thời kì Tokugawa, 
Senbei đã có nhiều sáng tạo trong phương pháp chế 
biến. Xuất hiện nhiều loại bánh Senbei với nhiều 
hương vị hơn, hình dáng khác nhau. Từ đó cũng 
hình thành hai loại Senbei làm từ bột mì và Senbei 
làm từ bột gạo.

Nguồn gốc
Bánh gạo ngọt Senbei đến với Nhật Bản 

trong khoảng thời gian triều đại nhà Đường ở 
Trung Quốc (618-907). Nhưng theo sử sách ghi lại 
bánh Senbei đã được chế biến tại Trung Quốc vào 
năm 737 sau công nguyên bao gồm các thành phần 
như khoai tây, bột mì và gạo nếp; giống y hệt như 
bánh Castella khác biệt rõ ràng với bánh Senbei mà 
chúng ta được thấy ngày nay.

Hình dáng
Senbei làm từ bột mì: Đây là loại Senbei 

truyền thống của vùng Kansai. Nó được chế biến từ 
bột mì, đường và trứng gà, có vị giống với bánh 
quy. Senbei làm từ gạo: Loại Senbei này được sản 
xuất chủ yếu tại vùng Kanto - vùng sản xuất lúa gạo 
chủ yếu của Nhật Bản, phần lớn loại Senbei này có 
vị hơi mặn. 

Senbei gạo thường được chế biến bằng 
cách trộn đều bột gạo với nước ấm. Bột sẽ được 
nhào thật kĩ và hấp chín ngay sau đó. Hấp xong bột 
được nhào lại một lần nữa rồi được cuốn lại thành 
những cuộn lớn. 

Sau đó, khối bột sẽ được cán mỏng và cắt 
thành hình dạng truyền thống thường là hình vòng 

tròn. Bột bánh có thể kết hợp với một số nguyên 
liệu thích hợp như các loại hạt, đỗ, rong biển... tạo 
nên nhiều hương vị đặc trưng của các loại bánh 
Senbei. Những chiếc bánh khi đã được cắt thành 
hình sẽ được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. 

Cuối cùng những chiếc bánh này sẽ được 
nướng chín trên bếp than củi. Bánh sẽ được phết 
hỗn hợp nước tương và mirin, một lớp rong biển 
khô có thể được phủ bên ngoài bánh làm hương vị 
bánh thêm phần hấp dẫn. 

Và cách chế biến Senbei còn có thể thay đổi 
tùy theo từng loại Senbei khác nhau. Ngoài cách 
nướng trên bếp than củi, người thợ làm bánh còn sử 
dụng những chiếc kẹp “kata” với nhiều hình dạng 
và kích thước để nướng và tạo hình cho Senbei.

Bánh Senbei rất phong phú về chủng loại, 
hương vị, kích thước và màu sắc. Senbei truyền 
thống thường có kích thước lớn, tròn và dẹp. Hay 
cũng có loại Seibei hình dạng nhỏ và tròn như viên 
bi, hoặc mang hình dáng động vật, hình hạt giống, 
chiếc lá, hoa anh đào... 

Nhìn chung hình dạng của Senbei khá đơn 
giản nhưng lại rất quen thuộc với đời sống con 
người, có lẽ chính đặc điểm này đã tạo nên sự hấp 
dẫn của Senbei với mọi người. Ngày nay bánh 
Senbei được cải tiến mạnh về phương pháp chế 
biến lẫn hình thức. 

Nhiều nguyên liệu hiện đại được đưa vào 
công thức chế biến Senbei như phomat, chocolate, 
trứng, bơ... làm Senbei càng phong phú thêm 
hương vị mà vẫn giữ được nét truyền thống. Về 
mẫu mã, bao bì đóng gói cũng được chăm chút kĩ 
lưỡng hơn khiến Senbei trở thành món quà lý 
tưởng cho mọi người. ■ 

Bí ẩn hương vị bún nước 
lèo Sóc Trăng

Mùi thơm của sả, ngải bún, chút 
mằn mặn của mắm và chút giòn 
của thịt heo quay, dai dai của 

tôm, hăng hăng của rau thơm đã tạo nên tô bún 
nước lèo đặc biệt của Sóc Trăng.

Bún nước lèo vốn là một đặc sản của người 
Khmer, nhưng qua bàn tay khéo léo của người dân 
Sóc Trăng đã trở thành một đặc sản riêng có. 

Nguyên liệu chính để làm ra nước lèo của 
món bún này là con mắm được nấu trong nước sôi 
đến khi thịt rã ra thì lọc bỏ xương trộn cùng với 
nước ninh từ xương gà hoặc heo.

Nếu các loại bún nước lèo của miền Tây 
như bún nước lèo Trà Vinh, Kiên Giang, bún cá 
Châu Đốc thường được chế biến từ mắm cá linh, 
mắm cá sặc… thì bún nước lèo Sóc Trăng được chế 
biến từ mắm bò hóc, một loại mắm đặc biệt của 
người dân Khmer.

Là loại mắm khá đặc trưng về mùi vị, màu 
sắc, thế nhưng cách chế biến nước lèo của món bún 
này đơn giản đến khó tin. Cụ thể, người ta chỉ cần 
nấu mắm với nước sôi. Khi thịt mắm rã hết thỉ lọc 
bỏ xương. Phần nước được cho lại vào nồi, thêm 
gia vị là có thể dùng. Đơn giản như thế nhưng để 
bật lên hương vị chuẩn của món ăn thì không thể 

thiếu ngãi bún, một loại gia vị có nguồn gốc từ 
Campuchia. Chính ngãi bún tạo ra một thứ hương 
vị "bí ẩn" khiến nồi nước lèo có mùi vị đặc trưng 
không lẫn vào đâu được.

Tô bún nước lèo Sóc Trăng đúng điệu phải 
có cá lóc luộc, đã bỏ hết xương, tôm tươi lột vỏ, thịt 
heo quay cắt thành từng miếng và mực tươi thái 
con chì.

Không chỉ mê hoặc thực khách với loại 
nước lèo có mùi thơm của sả, của ngãi bún, mằn 
mặn của mắm, tô bún nước lèo Sóc Trăng còn 
"quyến rũ" với miếng cá lóc luộc đã bỏ hết xương 
trắng phau, mực tươi xắt con chì, tôm tươi lột vỏ, 
thịt heo quay cắt thành từng miếng. 

Đi cùng món ăn là đĩa rau đa dạng về màu 
sắc, hương vị như rau muống bào, bắp chuối thái 
mỏng, giá, hẹ sống, rau húng, rau quế, chanh, ớt và 
chén muối ớt thơm đậm.

Nhờ vào sự kết hợp hài hòa, tinh tế trong 
cách dùng nguyên liệu và thực phẩm, có thể nói 
bún nước lèo Sóc Trăng ăn rất ngon, không nhầm 
lẫn với bún nước lèo ở địa phương khác. Chỉ người 
dân chính gốc ở Sóc Trăng mới nấu được món bún 
thơm, ngon này. ■ 

Gánh hàng rong lo bánh 
mất ngon vì không được nướng 
bằng phân bò

Nhiều chủ quán hàng rong tỏ ra lo 
lắng sau lệnh cấm dùng phân bò 
làm chất đốt gây ô nhiễm môi 

trường. Họ cho rằng, thiếu khói và tro từ phân bò sẽ 
làm món bánh mất ngon.

Mùi thơm như "trêu ngươi" tỏa ra từ mẻ 
bánh vừa nướng chín tại một quầy hàng rong của 
anh Brij Bihari Rai, ở bên ngoài sở thú Patna, Ấn 
Độ, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Món bánh có tên gọi "litti chokha", làm từ 
bột mì được vo viên tròn có nhân, nhúng trong bơ 
sữa lỏng rồi đem nướng. Khi ăn, thực khách sẽ 
thưởng thức cùng cà tím hoặc khoai tây nghiền.

Anh Rai cho biết, thứ làm nên mùi vị đặc 
trưng của món bánh, không thể thiếu... phân bò.

"Khói, lửa và tro từ phân bò giúp món ăn 
của tôi có hương vị đặc biệt hơn. Đó cũng là lý do 
người ta đổ xô tới tận quầy hàng này để mua bánh", 
anh Rai nói. 

Rai cũng là một trong số 5000 người bán 
hàng rong ở thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar, 
cho biết kế sinh nhai của gia đình đang bị ảnh 
hưởng sau lệnh cấm từ chính quyền bang không 
cho người dân đốt phân bò và than đá vì cho rằng 
đây là nguyên nhân gây ra tình trạng không khí ô 
nhiễm.

"Không có khói từ phân bò thì món litti 
chokha chẳng còn hương vị. Rồi ai sẽ tới quầy tôi 
mua nữa?", anh Rai phân trần.

Sau lệnh cấm, chính quyền địa phương cho 
biết sẽ cung cấp bếp ga mini cho những quầy bán 
hàng rong để thay thế loại chất đốt truyền thống là 
phân bò và than đá. Nhưng anh Rai khẳng định "ga 
không thể thay thế phân bò" và nếu tiếp tục thì cửa 
tiệm anh phải đóng cửa.

Những người bán thức ăn đường phố khác 
ở Patna cũng kêu ca nếu thiếu loại chất đốt đặc 
trưng này. Một chủ cửa hàng bán bánh fritter - loại 
bánh nhồi bằng bột, chiên ngập dầu và để ám khói 
từ phân bò hoặc than đá để món ăn giòn hơn, cũng 
tỏ ra lo lắng sau lệnh cấm.

Patna không phải thành phố đầu tiên ở Ấn 
Độ cấm dùng phân bò làm chất đốt. 

Loại nhiên liệu này đã bị cấm tại các khu 
vực xung quanh Taj Mahal, thuộc bang Uttar 
Pradesh vì chính quyền địa phương lo ngại tro khói 
sẽ làm ố màu khu đền vốn được xây từ đá cẩm 
thạch trắng.

Theo đánh giá từ Greenpeace, năm ngoái, 
Patna là thành phố ô nhiễm thứ 7 trên thế giới. ■

Trứng ốp la giá 2.000 USD

Món "Zillion Dollar Lobster 
Frittata" trong một khách sạn 
xác lập kỷ lục thế giới Guinness 

là trứng ốp la đắt nhất thế giới.
Đây là một món ăn được bán trong nhà 

hàng Norma, khách sạn Le Parker Meridien, thành 
phố New York. Công thức của món trứng ốp la gồm 
0,45 kg tôm hùm, 280 g trứng cá muối Sevurga, sáu 
quả trứng, kem, hẹ và khoai tây vàng Yukon. Sau 
khi ốp trứng cùng cá hồi, trứng cá muối được trang 
trí ở bên trên. Dưới cùng là một lớp khoai tây.

Món ăn được ra mắt lần đầu tiên khi chủ 
khách sạn - ông Steven Faucet và đầu bếp Emile 
Castillo đang tìm công thức kết hợp trứng cá muối 
cùng trứng tráng. Ban đầu, món có giá bán 1.000 
USD nhưng nhà hàng đã tăng giá lên gấp đôi để 

khẳng định chất lượng.
"Zillion Dollar Lobster Frittata" đã được 

công nhận là trứng ốp la đắt nhất thế giới và xuất 
hiện trong một tập của chương trình “Bí mật cuộc 
sống của giới siêu giàu”.

Bà Lisa Tharp, giám đốc truyền thông của 
khách sạn cho biết, mỗi năm họ bán được khoảng 
12 suất trứng ốp la loại đặc biệt này. Tuy nhiên, 
thực khách có thể lựa chọn phiên bản nhỏ hơn với 
giá 200 USD, bao gồm trứng ốp la thường và 28 g 
trứng cá muối ở nhà hàng.

Trước đó, bà Marisa Zafran, giám đốc 
chăm sóc khách hàng chia sẻ: "Món ăn này từng bị 
coi là một ý tưởng nực cười khi ra mắt, vì vào thời 
điểm đó thực phẩm xa xỉ không phải là một xu 
hướng". 

Tuy nhiên, bà khẳng định, nhà hàng không 
hề bán món ăn với giá "cắt cổ" và họ không kiếm 
lời nhiều từ nó. Trứng cá muối trong món ăn trị giá 
650 USD và thêm 350 USD cho tôm hùm, trứng, 
kem, hẹ và cả chi phí khách sạn. Vì vậy, đây chỉ là 
giá bán phù hợp với nguyên liệu.

Đại diện khách sạn cho biết, đây thực sự là 
một món ngon chứ không phải là một mánh quảng 
cáo

Nhiều nhà hàng cũng đang phục vụ những 
món trứng đắt đỏ như Bosidale, London, Anh. Họ 
bán trứng tráng cùng tôm hùm, nấm cục, cua với 
giá 140 USD. “Tuy nhiên, chúng tôi tự tin là có 
nguyên liệu tươi ngon nhất, đội ngũ nhân viên phục 
vụ tốt để khách hàng hài lòng với số tiền họ chi trả”, 
đầu bếp cho biết. ■ 

Café Việt Nam vào top kỳ lạ 
nhất

Bên cạnh nâu đá của Việt Nam, thực 
khách có thể thử các công thức pha 
café độc đáo với phô mai, whiskey, 

bột quế...
Kopi, Malaysia
Ở Malaysia, café được chế biến bằng cách 

đổ nước nóng qua một “chiếc tất” (vớ) đựng café 
xay. Chiếc tất này được xem như một bộ lọc bã 
café. Sau 5 phút, café được rót lại vào cốc qua tất 
một lần nữa, sau đó trộn với sữa đặc có đường. 
Thực khách cũng có thể tìm thấy phiên bản tương 
tự của kopi ngay tại Việt Nam, với tên gọi café vợt 
tại Sài Gòn. 

Touba, Senegal

Ở Senegal, Café Touba được pha với hạt 
tiêu và đinh hương. Các gia vị được trộn và rang 
với hạt café, sau đó nghiền thành bột. Đồ uống 
được pha chế bằng bộ lọc tương tự như café phin. 

Türk Kahvesi, Thổ Nhĩ Kỳ
Được UNESCO công nhận là Di sản văn 

hóa phi vật thể, Café Thổ Nhĩ Kỳ, hay Türk 
Kahvesi là loại café độc nhất thế giới. Bởi bạn sẽ 
uống café nguyên chất, không bỏ bã. Thưởng thức 
xong, đừng quên xem hình dạng của bã café vì 
nguời Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nó có thể báo hiệu 
tương lai. 

Café Ireland, Ireland
Vào ngày Thánh Patrick, người dân Ireland 

thường pha café với rượu. Whisky, café đen đậm 
và kem bọt hoà quyện tạo nên mùi vị khó quên. 

Cafe de olla, Mexico
Café Mexico thường được pha với một 

lượng lớn bột quế, đinh hương, hoa hồi và piloncilo 
(một loại đường mía truyền thống của Mexico) và 
được gọi là cafe de olla. Để giữ được hương vị 
chuẩn, cafe de olla thường được phục vụ trong cốc 
gốm truyền thống. 

Café sữa đá, Việt Nam
Café sữa đá hay nâu đá là thức uống bình 

dân tại Việt Nam, được nhiều du khách quốc tế ưa 
chuộng. Café rang xay được lọc qua phin, sau đó 
thưởng thức cùng sữa đặc có đường và đá. 

Espresso romano, Italy
Người Italy yêu café - thức uống có dấu ấn 

sâu sắc trong văn hóa, từ ngôn ngữ (macchiato, 
cappucino, latte) cho đến những thói quen như  
“una pausa” - tạm dừng công việc để thưởng thức 
tách café, ăn bánh ngọt. Khi đó, espresso romano là 
loại café hoàn hảo với một lát chanh chạy dọc theo 
thành cốc, vị chua nhẹ sẽ khiến cho espresso càng 
thêm ngọt ngào. 

Cafezinho, Brazil
Cafezinho - một sự hòa quyện hoàn hảo từ 

kẹo bơ cứng, hạt dẻ và café, để lại một dư vị đậm 
đà. Đặc biệt, trong văn hóa Brazil, từ café đồng 
nghĩa với lòng hiếu khách, vì vậy bạn sẽ luôn được 
mời một tách cafezinho khi đến thăm nhà ai đó. 

Kaffeost, Phần Lan
Người dân Phần Lan rất ưa chuộng 

“kaffeost” - café phô mai. Để thưởng thức, người ta 
cho những miếng leipäjuusto - phô mai bánh mì - 
vào tách sau đó rót café nóng vào. Phô mai ngấm 
café tạo hương vị độc đáo, biến một tách café thành 
đồ tráng miệng có vị như tiramisu. ■ 



Trang 14 Trang 15

Issue # 1992 * Tuesday, April 26,  2022Issue # 1992 * Tuesday, April 26,  2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅUSÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Những bí ẩn về long diên 
hương

Từ thời Ai Cập cổ đại, người ta đã 
biết về long diên hương và đến nay, 
nó vẫn là loại vật chất tự nhiên đắt 

nhất thế giới mặc dù phần lớn công dụng của nó chỉ 
để dùng làm nước hoa. 

Hiện tại 1kg long diên hương có giá 
350.000 USD, đủ để làm ra 20.000 chai nước hoa 
Clive Christian nổi tiếng và cứ mỗi chai 20ml, 
người mua phải trả 650 USD…

Một mẩu nhỏ long diên hương cũng có giá 
hàng chục nghìn USD

Long diên hương là gì
Được hình thành từ ruột cá nhà táng. Loài 

cá này khi ăn những con mực nang khổng lồ thì cái 
mai trong thân mực chịu tác động bởi dịch mật tiết 
ra từ ống mật. 

Sau đó một số phản ứng hóa học của dịch 
mật sẽ khiến mai mực trở thành một chất dẻo lầy 
nhầy nhưng không tiêu hóa được. Đến khi chất dẻo 
tích tụ thành khối lớn, theo phản xạ nhu động ruột, 
cá nhà táng sẽ nôn nó ra. 

Lúc ấy nó có mùi tanh của phân cá rồi trải 
qua nhiều tháng lênh đênh trong nước biển, chịu 
những phản ứng quang học, oxy hóa, chất dẻo dần 
dần cứng lại như sáp, có màu trắng, vàng, xám 
hoặc xám đen.

Ở giai đoạn này vị của nó hơi ngọt và khi 
đun nóng đến 62 độ C, nó trở thành lỏng, nhớt như 
dầu ăn. Nếu đun đến 100 độ C, nó bay hơi thành 
màu trắng, hòa tan trong rượu, ether, cồn. 

Giáo sư Jean Maurice thuộc khoa Hóa, Đại 
học Paris-Sud 11 nói: 

“Đặc tính của long diên hương là nó giữ 
mùi thơm rất lâu. Một thí nghiệm của chúng tôi cho 
thấy khi nhúng phần đầu của một que tăm vào long 
diên hương dạng lỏng rồi thả vào chai rượu 750ml 
đã mở nắp thì sau 3 tháng, mùi rượu bay hơi hết 
nhưng mùi thơm long diên hương vẫn còn nguyên. 
Đó cũng là lý do vì sao ngành công nghiệp nước 
hoa cần đến nó”.

Và không chỉ quý hiếm, đắt tiền, long diên 
hương còn là loại hàng hóa khó mua nhất thế giới 
bởi lẽ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhà táng. 
Theo khảo sát của những chuyên gia sinh vật biển, 

trung bình cứ 100 con cá nhà táng thì mới có 1 con 
nôn ra long diên hương. Giáo sư Maurice nói tiếp: 
“Đến nay vẫn chưa rõ về cơ chế nôn ra long diên 
hương ở cá nhà táng bởi lẽ mực khổng lồ là thức ăn 
ưa thích của nó nhưng không phải bất cứ con cá nhà 
táng nào khi ăn vào thì sau một thời gian nó cũng 
nôn”.

Một giả thuyết của các nhà khoa học ở 
Trung tâm nghiên cứu biển San Diego, bang 
California, Mỹ, tạm được chấp nhận là: Tùy vào 
nồng độ và khối lượng dịch mật của cá nhà táng tiết 
ra để tiêu hóa thức ăn, những cái mai mực khổng lồ 
có thể bị phân hủy, hoặc có thể trở thành chất bã 
nhầy khiến cá nhà táng không thể bài tiết nên cách 
duy nhất là nó phải nôn ra để cân bằng.

Vì thế, tình cờ tìm thấy long diên hương 
được xem như “của trời cho”. Tháng 3-2021, vài 
ngư dân đã tìm thấy một mảnh long diên hương 
nặng 12,6 kg ở ngoài khơi bờ biển Yemen. Họ bán 
mảnh này cho một nhà buôn với giá 1,5 triệu USD. 

Sau đó nhà buôn ấy bán 3,2 triệu USD cho 
một công ty mỹ phẩm Pháp. Trước đó, một người 
Mỹ cũng đã tình cờ nhặt được một mẩu long diên 
hương kích cỡ chỉ bằng quả bóng tennis trên bờ 
biển thành phố New Orlean, bang Louisiana sau 
trận bão Katrina. Ông bán “quả bóng” này được 
62.000 USD. 

Ông Farook Kassim, người quản lý Công 
ty hương liệu Ismael cho biết: “Long diên hương 
màu trắng là quý nhất. Nó càng trắng thì càng bán 
được nhiều tiền”.

Chất thải quý hơn vàng
Ngược dòng thời gian, ngay từ thời Ai Cập 

cổ đại, long diên hương đã được xem là một sản vật 
quý. Ở Trung Quốc, long diên hương là phẩm vật 
bắt buộc phải dâng cho hoàng đế với bất kỳ ai tìm 
thấy nó vì nó giúp tăng cường sinh lực. 

Tuy nhiên khoa học hiện tại đã chứng minh 
rằng long diên hương chỉ tạo ra mùi thơm và hầu 
như chẳng có thêm công dụng gì.

Đến giữa thế kỷ 20, nhu cầu về long diên 
hương ngày càng nhiều nhưng tìm được nó thì lại 
rất ít. Vì thế, các nhà hóa học đã tổng hợp long diên 
hương trong phòng thí nghiệm. 

Và mặc dù nó có mùi thơm giống mùi long 
diên hương tự nhiên nhưng đặc tính về sự cầm hơi 
của nó thì không thể nào bằng. Một chai nước hoa 
có long diên hương hóa học nếu mở nắp ra và để 
trong 3 tháng thì mùi thơm giảm đến 70%. 

Sự suy giảm này còn diễn ra nhanh hơn tùy 
thuộc nhiệt độ bên ngoài: Hễ càng nóng thì nó càng 
nhanh giảm. Chưa hết, những người sành điệu 
nước hoa đều khẳng định mùi long diên hương hóa 
học không thể sánh với long diên hương tự nhiên. 

Chính vì vậy nên các hãng nước hoa nổi 
tiếng thế giới như Chanel, Clive Christian, Guci, 
Dior, Calvin Klein… đều ghi rõ trên bao bì rằng 
sản phẩm chứa long diên hương tự nhiên hay long 
diên hương hóa học. Dĩ nhiên, giá tiền cũng theo đó 
mà thay đổi.

Năm 2017, Giáo sư Steven Rowland thuộc 
Đại học Plymouth, Anh quốc đã tiến hành tìm hiểu 

về long diên hương thông qua phân tích hóa học. 
Kết quả cho thấy 43 mẫu long diên hương mà ông 
thu thập từ khắp nơi trên thế giới, có mẫu tuổi đời 
lên đến 1.000 năm. 

Trong một thông báo về công trình nghiên 
cứu này, Giáo sư Steven Rowland viết: “Long diên 
hương đã từng là mặt hàng kinh tế toàn cầu và bây 
giờ vẫn thế. Nó thực tế chỉ là chất thải của loài cá 
nhà táng nhưng nó quý hơn vàng vì nó rất kỳ lạ 
trong cấu trúc sinh học, hóa học”.

Cho đến nay, chỉ có Mỹ và Ấn Độ cấm mua 
bán long diên hương trong khi các nước khác cho 
phép người dân tự do kinh doanh bởi lẽ theo Công 
ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp, thì “long diên hương là chất bài 
tiết tự nhiên, nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của 
công ước”.

Mandy Aftel, nhà sản xuất nước hoa có trụ 
sở tại Mỹ đồng thời là tác giả của 5 cuốn sách viết 
về nước hoa nói: 

“Long diên hương là thứ nguyên liệu thô 
kỳ diệu. Thật khó để so sánh nó với bất kỳ loại 
hương liệu nào khác và đó cũng là lý do tại sao loài 
người đã theo đuổi nó hàng nghìn năm nay. Giống 
như ma thuật, sức hấp dẫn của long diên hương 
nằm ở những gì mà chúng ta không thể giải 
thích”... ■

Tìm hiểu thú vị về người 
thuận tay trái

Trên toàn thế giới chỉ có 10% số 
người thuận tay trái và tỷ lệ này vẫn 
còn là một bí ẩn lớn. Lý giải vì sao 

lại có người thuận tay trái hoặc thuận tay phải thực 
sự không đơn giản.

Hầu hết mọi người đều thuận tay phải
Sự chuyển động của tay được điều khiển 

bởi vỏ não vận động-một phần của bề mặt não, nơi 
điều khiển mọi hoạt động chuyển động. Phía bên 
trái của cơ thể được điều khiển bởi bán cầu não 
phải và ngược lại. 

Ở bán cầu, nơi sự kiểm soát phía chiếm ưu 
thế có nhiều kết nối hơn giữa các tế bào thần kinh 
của vỏ não vận động - điều này luôn có thể được thể 
hiện trong hình ảnh chụp cộng hưởng từ bởi hoạt 
động của tế bào thần kinh.     

Trước đây, người ta cho rằng những người 
thuận tay trái chỉ đơn giản là chuyển hướng hoạt 
động của bán cầu so với những người thuận tay 
phải, nhưng thực ra không phải như vậy. Thí dụ, 
trong số 96% người thuận tay phải, trung tâm lời 
nói và trung tâm điều khiển chuyển động của tay 
nằm trong cùng một bán cầu-bên trái. 

Ở những người thuận tay trái thì trung tâm 
lời nói có thể được đặt ở bất cứ nơi nào: 70% người 
nằm ở bán cầu não trái, 15% ở bán cầu não phải và 
số còn lại thì trung tâm nói được phân bố đối xứng 
ở cả hai bán cầu. 

Theo một giả thuyết, các trung tâm lời nói 
của bán cầu não trái có thể tiến hóa dựa trên các 
trung tâm giao tiếp bằng cử chỉ của tổ tiên chúng ta 

- những người thuận tay phải.
Đàn ông thuận tay trái nhiều hơn phụ nữ
Trong số nam giới, có 13% thuận tay trái, 

còn trong số phụ nữ là 11%. Trong những cặp vợ 
chồng mà người mẹ thuận tay trái thì đứa con sinh 
ra thường thuận tay trái. 

Lý giải cho điều này là hành vi của người 
mẹ được đứa con bắt chước trong quá trình phát 
triển từ thuở nhỏ. Bằng cách lặp lại động tác của 
người mẹ, đứa trẻ có thể trở nên thuận tay trái.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng xác định 
xem dấu hiệu của người thuận tay trái hay thuận tay 
phải có liên quan đến giới tính hay không. 

Không thể xác định một cách chắc chắn về 
điều này, nhưng có lý do để tin rằng sự phát triển 
của việc thuận tay phải và thuận tay trái có thể bị 
ảnh hưởng bởi hormone giới tính: androgen 
testosterone và dihydrotestosterone.

Người thuận tay trái và thuận tay phải 
có thể cảm nhận thế giới khác nhau

Có cơ sở để tin rằng những người thuận tay 
trái và thuận tay phải cảm nhận thế giới xung quanh 
khác nhau. 

Trong một thí nghiệm cổ điển: hai chiếc 
hộp được đặt trước hai người thử nghiệm, họ được 
trao hình ảnh của những loài động vật khác nhau và 
được yêu cầu đặt các con vật vào một trong hai 
chiếc hộp. 

Có thỏa thuận trước danh mục những con 
vật mà họ thích. Kết quả là những người thuận tay 
phải đặt những con vật mình yêu thích vào hộp bên 
trái, còn những người thuận tay trái đặt chúng vào 
bên phải. 

Điều này có nghĩa là những người thuận tay 
trái và những người thuận tay phải cảm nhận không 
gian theo cách khác nhau: đối với người thuận tay 
trái thì phần không gian bên trái được liên kết với 
thứ gì đó tốt, còn với người thuận tay phải - là phía 
bên phải.

Người thuận tay trái thường có thiên 
hướng nghệ thuật tốt hơn - trong ảnh là rocker 
người Mỹ Kurt Cobain

Cố gắng để thuận tay phải là không cần 
thiết

Trước đây, những người thuận tay trái 
thường bị tập lại cho thuận tay phải: họ trói tay trái 
ra sau lưng, lấy thước kẻ đánh vào đó hoặc lấy đồ 

vật từ tay trái rồi chuyển chúng sang tay phải. 
Khi phải luyện tập lại thì chữ viết thường 

trở nên tồi tệ hơn: ở trẻ em, thường hình thành việc 
tinh chỉnh các chuyển động chính xác ở trường 
mẫu giáo và tiểu học. Song sự thay đổi thường có 
ảnh hưởng tiêu cực. Cũng may là sự ép buộc bây 
giờ không còn phổ biến.

Những nỗ lực luyện tập đối với người 
thuận tay trái có thể để lại hậu quả. Trước đây, 
người ta tin rằng trong trường hợp này có thể phát 
sinh rối loạn phát triển giọng nói, ví dụ như chứng 
nói lắp. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện thời 
chưa tìm thấy bằng chứng về điều này. Nhưng việc 
ép buộc người thuận tay trái thành thuận tay phải 
có thể gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng, 
nhất là đối với trẻ em.

Một người thuận tay phải có thể trở thành 
người thuận tay trái (và ngược lại) trong trường 
hợp một cánh tay bị thương. Người lớn cần có thêm 
nhiều thời gian hơn trẻ em để thích nghi với điều 
này. 

Ở trẻ em, sự biến đổi kéo dài đến 6 năm và 
chúng thường sử dụng cả hai tay cho các hoạt động 
hàng ngày, nhưng chỉ là những hoạt động dễ dàng 
(như chuyển bút chì từ tay này sang tay khác trong 
khi vẽ).

Người thuận tay trái có thông minh hơn 
không?

Trong những nghiên cứu về khả năng học 
tập, người thuận tay trái tỏ ra có năng khiếu hơn 
những người thuận tay phải. 

Để đánh giá năng khiếu, các bài trắc 
nghiệm tư duy khác nhau thường được sử dụng, 
trong đó đề xuất tìm ra cách thay thế hoặc sáng tạo 
việc sử dụng một vật gì đó, thí dụ, một chiếc bút. 
Người ta cũng tin rằng trong các ngành sáng tạo 
liên quan đến nghệ thuật như âm  nhạc, kiến trúc 
thì người thuận tay trái có nhiều hơn khoảng 10%.

Điều này có thể được giải thích bởi thực tế 
là bộ não của người thuận tay trái đối xứng hơn nên 
họ có thể tiếp cận với các tài nguyên của hai bán 
cầu cùng một lúc. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác 
nhận một cách chính thức giả thuyết này trong 
những nghiên cứu có hệ thống.

Thuận tay phải hoặc tay trái có liên 
quan đến di truyền hay không?

Các yếu tố di truyền còn chưa được thống 
nhất: xác suất sinh con thuận tay trái đối với cả cha 
mẹ thuận tay trái là 37%, khi chỉ có một người 
thuận tay trái là 22%. Nếu cả hai cha mẹ đều thuận 
tay phải thì xác suất sinh con thuận tay trái chỉ là 
11%.

Nhưng trong đa số trường hợp thì đại đa số 
trẻ em đều thuận tay phải, bất kể cha mẹ thuận tay 
nào. 

Trong 80% trường hợp các cặp song sinh 
hoặc là thuận tay trái hoặc thuận tay phải, nhưng 
trong 20% trường hợp có một trẻ thuận tay trái và 
trẻ còn lại thuận tay phải. Điều này cho thấy rằng, 
việc thuận tay nào phải được xác định bởi sự kết 
hợp của cả yếu tố di truyền và môi trường.

Không có một gen cụ thể nào cho việc 
thuận tay phải hay tay trái cả. Nhìn chung người ta 
chấp nhận rằng tay thuận được xác định bởi một số 
lượng rất lớn các gen, mỗi gen trong số đó chỉ giữ 
một phần rất nhỏ và sự tương tác phối hợp của 
chúng không hoàn toàn rõ ràng đến tận cùng. 

Hiện giờ, người ta chấp nhận rằng thuận 
tay trái và thuận tay phải được xác định về mặt di 
truyền là 25%, còn 75% là bởi các điều kiện môi 
trường. ■

Viên hồng ngọc quý nhất 
thế giới: giam lỏng sinh vật 2,5 tỉ 
tuổi

Bằng chứng về những sinh vật thuộc 
hàng cổ xưa nhất Trái đất đã được 
niêm phong trong mỏ hồng ngọc 

nổi tiếng ở đảo băng giá Greenland.
Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà địa chất Chris 

Yakymchuk từ Đại học Waterloo (Canada) đã xem 
xét chất graphite bên trong một viên hồng ngọc 
Greenland, thứ khiến viên đá quý bị các thợ kim 
hoàn "chê", nhưng thực chất lại là báu vật vô giá.

Viên hồng ngọc vô giá mà các nhà khoa 
học vừa phát hiện

Graphite là một dạng carbon tự nhiên và 
quá trình phân tích đồng vị đã xác định được nó là 
carbon-12, tức có nguồn gốc hữu cơ. 

Niên đại của viên hồng ngọc lên tới 2,5 tỉ 
năm tuổi, tức số carbon mà nó đã cất giữ trong lõi 
khi hình thành chính là bằng chứng cổ xưa về 
những sinh vật sơ khai của Trái đất, có từ rất lâu 
trước khi sinh vật đa bào xuất hiện.

Theo Science Alert, đây là một phát hiện 
tình cờ khi tiến sĩ Yakymchuk cùng các cộng sự 
đang nghiên cứu sự hình thành của corundum - một 
dạng kết tinh của nhôm oxit, chính là khoáng vật 
tạo nên những viên đá quý màu hồng đến đỏ tuyệt 
đẹp này. 

Corundum rất có ý nghĩa với khoa học địa 
chất bởi nó chỉ có thể hình thành dưới sức nóng và 
áp suất dữ dội tại ranh giới kiến tạo của Trái đất, nơi 
xảy ra quá trình hút chìm và va chạm của các mảng 
kiến tạo, nói nôm na là các mảnh vỏ của Trái đất.

Vì vậy, nguồn gốc của viên hồng ngọc cung 
cấp cái nhìn về những nơi "không thể tin được" mà 
sự sống sơ khai của Trái đất đã hình thành và trú 
ngụ, trong cái thuở hành tinh hãy còn là một địa 
ngục không có oxy và đầy khí độc.

Ngược lại, sự hiện diện của vi sinh vật 2,5 tỉ 
năm tuổi ở mỏ hồng ngọc cũng đưa đến một dữ liệu 
quan trọng về môi trường mà hồng ngọc hình 
thành: đó là một thế giới có chất lỏng, vì có nước 
thì vi sinh vật mới tồn tại được. 

Chất lỏng giúp vận chuyển silicon dioxide 
ra khỏi các phiến đá sâu, từ đó tạo môi trường thuận 
lợi để hồng ngọc hình thành.

Nghiên cứu vừa công bố trên Ore Geology 
Reviews. ■ 
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Những bí ẩn về long diên 
hương

Từ thời Ai Cập cổ đại, người ta đã 
biết về long diên hương và đến nay, 
nó vẫn là loại vật chất tự nhiên đắt 

nhất thế giới mặc dù phần lớn công dụng của nó chỉ 
để dùng làm nước hoa. 

Hiện tại 1kg long diên hương có giá 
350.000 USD, đủ để làm ra 20.000 chai nước hoa 
Clive Christian nổi tiếng và cứ mỗi chai 20ml, 
người mua phải trả 650 USD…

Một mẩu nhỏ long diên hương cũng có giá 
hàng chục nghìn USD

Long diên hương là gì
Được hình thành từ ruột cá nhà táng. Loài 

cá này khi ăn những con mực nang khổng lồ thì cái 
mai trong thân mực chịu tác động bởi dịch mật tiết 
ra từ ống mật. 

Sau đó một số phản ứng hóa học của dịch 
mật sẽ khiến mai mực trở thành một chất dẻo lầy 
nhầy nhưng không tiêu hóa được. Đến khi chất dẻo 
tích tụ thành khối lớn, theo phản xạ nhu động ruột, 
cá nhà táng sẽ nôn nó ra. 

Lúc ấy nó có mùi tanh của phân cá rồi trải 
qua nhiều tháng lênh đênh trong nước biển, chịu 
những phản ứng quang học, oxy hóa, chất dẻo dần 
dần cứng lại như sáp, có màu trắng, vàng, xám 
hoặc xám đen.

Ở giai đoạn này vị của nó hơi ngọt và khi 
đun nóng đến 62 độ C, nó trở thành lỏng, nhớt như 
dầu ăn. Nếu đun đến 100 độ C, nó bay hơi thành 
màu trắng, hòa tan trong rượu, ether, cồn. 

Giáo sư Jean Maurice thuộc khoa Hóa, Đại 
học Paris-Sud 11 nói: 

“Đặc tính của long diên hương là nó giữ 
mùi thơm rất lâu. Một thí nghiệm của chúng tôi cho 
thấy khi nhúng phần đầu của một que tăm vào long 
diên hương dạng lỏng rồi thả vào chai rượu 750ml 
đã mở nắp thì sau 3 tháng, mùi rượu bay hơi hết 
nhưng mùi thơm long diên hương vẫn còn nguyên. 
Đó cũng là lý do vì sao ngành công nghiệp nước 
hoa cần đến nó”.

Và không chỉ quý hiếm, đắt tiền, long diên 
hương còn là loại hàng hóa khó mua nhất thế giới 
bởi lẽ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhà táng. 
Theo khảo sát của những chuyên gia sinh vật biển, 

trung bình cứ 100 con cá nhà táng thì mới có 1 con 
nôn ra long diên hương. Giáo sư Maurice nói tiếp: 
“Đến nay vẫn chưa rõ về cơ chế nôn ra long diên 
hương ở cá nhà táng bởi lẽ mực khổng lồ là thức ăn 
ưa thích của nó nhưng không phải bất cứ con cá nhà 
táng nào khi ăn vào thì sau một thời gian nó cũng 
nôn”.

Một giả thuyết của các nhà khoa học ở 
Trung tâm nghiên cứu biển San Diego, bang 
California, Mỹ, tạm được chấp nhận là: Tùy vào 
nồng độ và khối lượng dịch mật của cá nhà táng tiết 
ra để tiêu hóa thức ăn, những cái mai mực khổng lồ 
có thể bị phân hủy, hoặc có thể trở thành chất bã 
nhầy khiến cá nhà táng không thể bài tiết nên cách 
duy nhất là nó phải nôn ra để cân bằng.

Vì thế, tình cờ tìm thấy long diên hương 
được xem như “của trời cho”. Tháng 3-2021, vài 
ngư dân đã tìm thấy một mảnh long diên hương 
nặng 12,6 kg ở ngoài khơi bờ biển Yemen. Họ bán 
mảnh này cho một nhà buôn với giá 1,5 triệu USD. 

Sau đó nhà buôn ấy bán 3,2 triệu USD cho 
một công ty mỹ phẩm Pháp. Trước đó, một người 
Mỹ cũng đã tình cờ nhặt được một mẩu long diên 
hương kích cỡ chỉ bằng quả bóng tennis trên bờ 
biển thành phố New Orlean, bang Louisiana sau 
trận bão Katrina. Ông bán “quả bóng” này được 
62.000 USD. 

Ông Farook Kassim, người quản lý Công 
ty hương liệu Ismael cho biết: “Long diên hương 
màu trắng là quý nhất. Nó càng trắng thì càng bán 
được nhiều tiền”.

Chất thải quý hơn vàng
Ngược dòng thời gian, ngay từ thời Ai Cập 

cổ đại, long diên hương đã được xem là một sản vật 
quý. Ở Trung Quốc, long diên hương là phẩm vật 
bắt buộc phải dâng cho hoàng đế với bất kỳ ai tìm 
thấy nó vì nó giúp tăng cường sinh lực. 

Tuy nhiên khoa học hiện tại đã chứng minh 
rằng long diên hương chỉ tạo ra mùi thơm và hầu 
như chẳng có thêm công dụng gì.

Đến giữa thế kỷ 20, nhu cầu về long diên 
hương ngày càng nhiều nhưng tìm được nó thì lại 
rất ít. Vì thế, các nhà hóa học đã tổng hợp long diên 
hương trong phòng thí nghiệm. 

Và mặc dù nó có mùi thơm giống mùi long 
diên hương tự nhiên nhưng đặc tính về sự cầm hơi 
của nó thì không thể nào bằng. Một chai nước hoa 
có long diên hương hóa học nếu mở nắp ra và để 
trong 3 tháng thì mùi thơm giảm đến 70%. 

Sự suy giảm này còn diễn ra nhanh hơn tùy 
thuộc nhiệt độ bên ngoài: Hễ càng nóng thì nó càng 
nhanh giảm. Chưa hết, những người sành điệu 
nước hoa đều khẳng định mùi long diên hương hóa 
học không thể sánh với long diên hương tự nhiên. 

Chính vì vậy nên các hãng nước hoa nổi 
tiếng thế giới như Chanel, Clive Christian, Guci, 
Dior, Calvin Klein… đều ghi rõ trên bao bì rằng 
sản phẩm chứa long diên hương tự nhiên hay long 
diên hương hóa học. Dĩ nhiên, giá tiền cũng theo đó 
mà thay đổi.

Năm 2017, Giáo sư Steven Rowland thuộc 
Đại học Plymouth, Anh quốc đã tiến hành tìm hiểu 

về long diên hương thông qua phân tích hóa học. 
Kết quả cho thấy 43 mẫu long diên hương mà ông 
thu thập từ khắp nơi trên thế giới, có mẫu tuổi đời 
lên đến 1.000 năm. 

Trong một thông báo về công trình nghiên 
cứu này, Giáo sư Steven Rowland viết: “Long diên 
hương đã từng là mặt hàng kinh tế toàn cầu và bây 
giờ vẫn thế. Nó thực tế chỉ là chất thải của loài cá 
nhà táng nhưng nó quý hơn vàng vì nó rất kỳ lạ 
trong cấu trúc sinh học, hóa học”.

Cho đến nay, chỉ có Mỹ và Ấn Độ cấm mua 
bán long diên hương trong khi các nước khác cho 
phép người dân tự do kinh doanh bởi lẽ theo Công 
ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp, thì “long diên hương là chất bài 
tiết tự nhiên, nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của 
công ước”.

Mandy Aftel, nhà sản xuất nước hoa có trụ 
sở tại Mỹ đồng thời là tác giả của 5 cuốn sách viết 
về nước hoa nói: 

“Long diên hương là thứ nguyên liệu thô 
kỳ diệu. Thật khó để so sánh nó với bất kỳ loại 
hương liệu nào khác và đó cũng là lý do tại sao loài 
người đã theo đuổi nó hàng nghìn năm nay. Giống 
như ma thuật, sức hấp dẫn của long diên hương 
nằm ở những gì mà chúng ta không thể giải 
thích”... ■

Tìm hiểu thú vị về người 
thuận tay trái

Trên toàn thế giới chỉ có 10% số 
người thuận tay trái và tỷ lệ này vẫn 
còn là một bí ẩn lớn. Lý giải vì sao 

lại có người thuận tay trái hoặc thuận tay phải thực 
sự không đơn giản.

Hầu hết mọi người đều thuận tay phải
Sự chuyển động của tay được điều khiển 

bởi vỏ não vận động-một phần của bề mặt não, nơi 
điều khiển mọi hoạt động chuyển động. Phía bên 
trái của cơ thể được điều khiển bởi bán cầu não 
phải và ngược lại. 

Ở bán cầu, nơi sự kiểm soát phía chiếm ưu 
thế có nhiều kết nối hơn giữa các tế bào thần kinh 
của vỏ não vận động - điều này luôn có thể được thể 
hiện trong hình ảnh chụp cộng hưởng từ bởi hoạt 
động của tế bào thần kinh.     

Trước đây, người ta cho rằng những người 
thuận tay trái chỉ đơn giản là chuyển hướng hoạt 
động của bán cầu so với những người thuận tay 
phải, nhưng thực ra không phải như vậy. Thí dụ, 
trong số 96% người thuận tay phải, trung tâm lời 
nói và trung tâm điều khiển chuyển động của tay 
nằm trong cùng một bán cầu-bên trái. 

Ở những người thuận tay trái thì trung tâm 
lời nói có thể được đặt ở bất cứ nơi nào: 70% người 
nằm ở bán cầu não trái, 15% ở bán cầu não phải và 
số còn lại thì trung tâm nói được phân bố đối xứng 
ở cả hai bán cầu. 

Theo một giả thuyết, các trung tâm lời nói 
của bán cầu não trái có thể tiến hóa dựa trên các 
trung tâm giao tiếp bằng cử chỉ của tổ tiên chúng ta 

- những người thuận tay phải.
Đàn ông thuận tay trái nhiều hơn phụ nữ
Trong số nam giới, có 13% thuận tay trái, 

còn trong số phụ nữ là 11%. Trong những cặp vợ 
chồng mà người mẹ thuận tay trái thì đứa con sinh 
ra thường thuận tay trái. 

Lý giải cho điều này là hành vi của người 
mẹ được đứa con bắt chước trong quá trình phát 
triển từ thuở nhỏ. Bằng cách lặp lại động tác của 
người mẹ, đứa trẻ có thể trở nên thuận tay trái.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng xác định 
xem dấu hiệu của người thuận tay trái hay thuận tay 
phải có liên quan đến giới tính hay không. 

Không thể xác định một cách chắc chắn về 
điều này, nhưng có lý do để tin rằng sự phát triển 
của việc thuận tay phải và thuận tay trái có thể bị 
ảnh hưởng bởi hormone giới tính: androgen 
testosterone và dihydrotestosterone.

Người thuận tay trái và thuận tay phải 
có thể cảm nhận thế giới khác nhau

Có cơ sở để tin rằng những người thuận tay 
trái và thuận tay phải cảm nhận thế giới xung quanh 
khác nhau. 

Trong một thí nghiệm cổ điển: hai chiếc 
hộp được đặt trước hai người thử nghiệm, họ được 
trao hình ảnh của những loài động vật khác nhau và 
được yêu cầu đặt các con vật vào một trong hai 
chiếc hộp. 

Có thỏa thuận trước danh mục những con 
vật mà họ thích. Kết quả là những người thuận tay 
phải đặt những con vật mình yêu thích vào hộp bên 
trái, còn những người thuận tay trái đặt chúng vào 
bên phải. 

Điều này có nghĩa là những người thuận tay 
trái và những người thuận tay phải cảm nhận không 
gian theo cách khác nhau: đối với người thuận tay 
trái thì phần không gian bên trái được liên kết với 
thứ gì đó tốt, còn với người thuận tay phải - là phía 
bên phải.

Người thuận tay trái thường có thiên 
hướng nghệ thuật tốt hơn - trong ảnh là rocker 
người Mỹ Kurt Cobain

Cố gắng để thuận tay phải là không cần 
thiết

Trước đây, những người thuận tay trái 
thường bị tập lại cho thuận tay phải: họ trói tay trái 
ra sau lưng, lấy thước kẻ đánh vào đó hoặc lấy đồ 

vật từ tay trái rồi chuyển chúng sang tay phải. 
Khi phải luyện tập lại thì chữ viết thường 

trở nên tồi tệ hơn: ở trẻ em, thường hình thành việc 
tinh chỉnh các chuyển động chính xác ở trường 
mẫu giáo và tiểu học. Song sự thay đổi thường có 
ảnh hưởng tiêu cực. Cũng may là sự ép buộc bây 
giờ không còn phổ biến.

Những nỗ lực luyện tập đối với người 
thuận tay trái có thể để lại hậu quả. Trước đây, 
người ta tin rằng trong trường hợp này có thể phát 
sinh rối loạn phát triển giọng nói, ví dụ như chứng 
nói lắp. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện thời 
chưa tìm thấy bằng chứng về điều này. Nhưng việc 
ép buộc người thuận tay trái thành thuận tay phải 
có thể gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng, 
nhất là đối với trẻ em.

Một người thuận tay phải có thể trở thành 
người thuận tay trái (và ngược lại) trong trường 
hợp một cánh tay bị thương. Người lớn cần có thêm 
nhiều thời gian hơn trẻ em để thích nghi với điều 
này. 

Ở trẻ em, sự biến đổi kéo dài đến 6 năm và 
chúng thường sử dụng cả hai tay cho các hoạt động 
hàng ngày, nhưng chỉ là những hoạt động dễ dàng 
(như chuyển bút chì từ tay này sang tay khác trong 
khi vẽ).

Người thuận tay trái có thông minh hơn 
không?

Trong những nghiên cứu về khả năng học 
tập, người thuận tay trái tỏ ra có năng khiếu hơn 
những người thuận tay phải. 

Để đánh giá năng khiếu, các bài trắc 
nghiệm tư duy khác nhau thường được sử dụng, 
trong đó đề xuất tìm ra cách thay thế hoặc sáng tạo 
việc sử dụng một vật gì đó, thí dụ, một chiếc bút. 
Người ta cũng tin rằng trong các ngành sáng tạo 
liên quan đến nghệ thuật như âm  nhạc, kiến trúc 
thì người thuận tay trái có nhiều hơn khoảng 10%.

Điều này có thể được giải thích bởi thực tế 
là bộ não của người thuận tay trái đối xứng hơn nên 
họ có thể tiếp cận với các tài nguyên của hai bán 
cầu cùng một lúc. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác 
nhận một cách chính thức giả thuyết này trong 
những nghiên cứu có hệ thống.

Thuận tay phải hoặc tay trái có liên 
quan đến di truyền hay không?

Các yếu tố di truyền còn chưa được thống 
nhất: xác suất sinh con thuận tay trái đối với cả cha 
mẹ thuận tay trái là 37%, khi chỉ có một người 
thuận tay trái là 22%. Nếu cả hai cha mẹ đều thuận 
tay phải thì xác suất sinh con thuận tay trái chỉ là 
11%.

Nhưng trong đa số trường hợp thì đại đa số 
trẻ em đều thuận tay phải, bất kể cha mẹ thuận tay 
nào. 

Trong 80% trường hợp các cặp song sinh 
hoặc là thuận tay trái hoặc thuận tay phải, nhưng 
trong 20% trường hợp có một trẻ thuận tay trái và 
trẻ còn lại thuận tay phải. Điều này cho thấy rằng, 
việc thuận tay nào phải được xác định bởi sự kết 
hợp của cả yếu tố di truyền và môi trường.

Không có một gen cụ thể nào cho việc 
thuận tay phải hay tay trái cả. Nhìn chung người ta 
chấp nhận rằng tay thuận được xác định bởi một số 
lượng rất lớn các gen, mỗi gen trong số đó chỉ giữ 
một phần rất nhỏ và sự tương tác phối hợp của 
chúng không hoàn toàn rõ ràng đến tận cùng. 

Hiện giờ, người ta chấp nhận rằng thuận 
tay trái và thuận tay phải được xác định về mặt di 
truyền là 25%, còn 75% là bởi các điều kiện môi 
trường. ■

Viên hồng ngọc quý nhất 
thế giới: giam lỏng sinh vật 2,5 tỉ 
tuổi

Bằng chứng về những sinh vật thuộc 
hàng cổ xưa nhất Trái đất đã được 
niêm phong trong mỏ hồng ngọc 

nổi tiếng ở đảo băng giá Greenland.
Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà địa chất Chris 

Yakymchuk từ Đại học Waterloo (Canada) đã xem 
xét chất graphite bên trong một viên hồng ngọc 
Greenland, thứ khiến viên đá quý bị các thợ kim 
hoàn "chê", nhưng thực chất lại là báu vật vô giá.

Viên hồng ngọc vô giá mà các nhà khoa 
học vừa phát hiện

Graphite là một dạng carbon tự nhiên và 
quá trình phân tích đồng vị đã xác định được nó là 
carbon-12, tức có nguồn gốc hữu cơ. 

Niên đại của viên hồng ngọc lên tới 2,5 tỉ 
năm tuổi, tức số carbon mà nó đã cất giữ trong lõi 
khi hình thành chính là bằng chứng cổ xưa về 
những sinh vật sơ khai của Trái đất, có từ rất lâu 
trước khi sinh vật đa bào xuất hiện.

Theo Science Alert, đây là một phát hiện 
tình cờ khi tiến sĩ Yakymchuk cùng các cộng sự 
đang nghiên cứu sự hình thành của corundum - một 
dạng kết tinh của nhôm oxit, chính là khoáng vật 
tạo nên những viên đá quý màu hồng đến đỏ tuyệt 
đẹp này. 

Corundum rất có ý nghĩa với khoa học địa 
chất bởi nó chỉ có thể hình thành dưới sức nóng và 
áp suất dữ dội tại ranh giới kiến tạo của Trái đất, nơi 
xảy ra quá trình hút chìm và va chạm của các mảng 
kiến tạo, nói nôm na là các mảnh vỏ của Trái đất.

Vì vậy, nguồn gốc của viên hồng ngọc cung 
cấp cái nhìn về những nơi "không thể tin được" mà 
sự sống sơ khai của Trái đất đã hình thành và trú 
ngụ, trong cái thuở hành tinh hãy còn là một địa 
ngục không có oxy và đầy khí độc.

Ngược lại, sự hiện diện của vi sinh vật 2,5 tỉ 
năm tuổi ở mỏ hồng ngọc cũng đưa đến một dữ liệu 
quan trọng về môi trường mà hồng ngọc hình 
thành: đó là một thế giới có chất lỏng, vì có nước 
thì vi sinh vật mới tồn tại được. 

Chất lỏng giúp vận chuyển silicon dioxide 
ra khỏi các phiến đá sâu, từ đó tạo môi trường thuận 
lợi để hồng ngọc hình thành.

Nghiên cứu vừa công bố trên Ore Geology 
Reviews. ■ 
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