
Thuong Mai Week-End

Tel: 713-777-4900 * 713-777-8438 * 713-777-VIET * 713-777-2012 * Fax.: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 (goùc Harwin Dr. @ Corporate Dr.)

 CUOÁI TUAÀNBạn có thể scan mã QR trên để truy cập 
trang báo điện tử của chúng tôi.

Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo
rao vặt của mình ngay trực tuyến tại 

www.thevietnampost.com

Ñaëc bieät: 
* Coù chöông trình giuùp cho
  quyù vò mua nhaø laàn ñaàu
* Xin taøi trôï cuûa chính phuû 
  leân ñeán $30,000.

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, granite countertop

 culture marble, sale & install.

NO JOB IS TOO SMALL!!!NO JOB IS TOO SMALL!!!

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

*  WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
_ Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Trang Nguyễn

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Tax Services

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

(832) 328-3157
3412 Hwy 6, Suite M, Sugarland, TX 77478 

(Trong siêu thị Jusgo)

Range Hood
Cooktop

Water Filtration
Cabinet

Countertop
Flooring

Windows

Thông Gió
Bếp Nấu
Lọc Nước
Tủ Bếp
Mặt Bếp
Sàn Nhà
Cửa Sổ

Kitchen ExpertFashion Design Excellent Quality Affordable Price

Thời Trang Chất Lượng Giá Tốt Chuyên Về Bếp
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1990



Trang 02

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1990 * Saturday, April 16, 2022

Trang 03

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1990 * Saturday, April 16, 2022

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä.

832.997.5995
832.570.0621

Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

v Medicare Advantage

v Health Insurance

v Life Insurance

v Long Term Care

v Travel Insurance

v Auto Home Insurance

v Commercial Insurance

v Annuities, 401k Rollover

v Travel Insurance

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

6988 Wilcrest Dr., Ste B. Houston, TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ
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Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp
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Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä.

832.997.5995
832.570.0621

Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

v Medicare Advantage

v Health Insurance

v Life Insurance

v Long Term Care

v Travel Insurance

v Auto Home Insurance

v Commercial Insurance

v Annuities, 401k Rollover

v Travel Insurance

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

6988 Wilcrest Dr., Ste B. Houston, TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

565-1992/1560

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Nhanh Chóng
˜ Giá Bình Dân

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

631-1998/1566

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

556-1991/1559

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït 

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website 

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch 

laøm maàu, chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng 

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng 
và nợ vay. Không quan trọng bạn nợ bao 
nhiêu, chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

565-1992/1560

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Nhanh Chóng
˜ Giá Bình Dân

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

631-1998/1566

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

556-1991/1559

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït 

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website 

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch 

laøm maàu, chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng 

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng 
và nợ vay. Không quan trọng bạn nợ bao 
nhiêu, chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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Nhật Bản-Philippines phản 
đối tuyên bố chủ quyền hàng 
hải bất hợp pháp

(VN+) - Các bộ trưởng hai nước phản đối 
mọi tuyên bố chủ quyền hàng hải không có cơ sở 
pháp lý, mọi hoạt động quân sự hóa, các hoạt động 
mang tính cưỡng ép, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực 
trên Biển Đông.

Ngày 9/4, các Ngoại trưởng và Bộ trưởng 
Quốc phòng của Nhật Bản và Philippines đã ra 
tuyên bố chung sau đối thoại an ninh theo hình thức 
“2+2”, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình 
hình an ninh tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Đối thoại an ninh “2+2” đầu tiên giữa Nhật 
Bản và Philippines đã diễn ra tại Tokyo.

Tham dự cuộc đối thoại, về phía Nhật Bản 
có Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng 
Quốc phòng Nobuo Kishi, trong khi Ngoại trưởng 
Teodoro Locsin và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin 
Lorenzana đại diện cho Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng 
của Nhật Bản và Philippines tham dự cuộc đối 
thoại an ninh theo hình thức “2+2” tại Tokyo, 
Nhật Bản, ngày 9/4

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bộ 
trưởng hai nước cùng bày tỏ phản đối mọi tuyên bố 
chủ quyền hàng hải không có cơ sở pháp lý, mọi 
hoạt động quân sự hóa, các hoạt động mang tính 
cưỡng ép, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên Biển 
Đông. 

Các bộ trưởng cũng cam kết tiếp tục thúc 
đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể liên quan 
quốc phòng và kinh tế.

Hai bên nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm 
thiết lập hòa bình và ổn định để hiện thực hóa mục 
tiêu vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở. 

Nhật Bản và Philippines kêu gọi thúc đẩy 
hợp tác để đảm bảo an ninh kinh tế, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc đảm bảo trật tự kinh tế dựa trên 
luật pháp quốc tế.

Hồi tháng 11/2021, Thủ tướng Nhật Bản 
Kishida Fumio và Tổng thống Philippines Rodrigo 
Duterte đã nhất trí triển khai đối thoại an ninh theo 
hình thức “2+2”.

Ngày 8/4, Thủ tướng Kishida Fumio đã 
tiếp các bộ trưởng của Philippines tại Tokyo và bày 
tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp vì mục tiêu 
đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 

tự do và rộng mở.
Philippines là nước ASEAN thứ 2 tổ chức 

đối thoại 2+2 với Nhật Bản, sau Indonesia.

Liên minh châu Âu cắt 
giảm gần 10% kim ngạch nhập 
khẩu từ Nga

(VN+) - EU đã cấm nhập khẩu than đá, gỗ, 
hóa chất và nhiều mặt hàng khác từ Nga và biện 
pháp trừng phạt lần này được dự đoán sẽ cắt giảm ít 
nhất 10% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Nga của 
EU.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/4 đã chính 
thức ban hành các lệnh trừng phạt mới với Nga, 
trong đó có lệnh cấm nhập khẩu than đá, gỗ, hóa 
chất và nhiều mặt hàng khác.

Biện pháp trừng phạt lần này được dự đoán 
sẽ cắt giảm ít nhất 10% tổng kim ngạch nhập khẩu 
từ Nga của EU.

Gói trừng phạt mới cũng ngăn chặn nhiều 
tàu và xe tải của Nga vào EU, từ đó tác động hơn 
nữa đến hoạt động thương mại. Mọi giao dịch với 
bốn ngân hàng của Nga, trong đó có VTB, cũng bị 
cấm theo lệnh mới nói trên.

Lệnh cấm nhập khẩu than đá, vốn là biện 
pháp trừng phạt đầu tiên của EU nhằm vào lĩnh vực 
năng lượng của Nga, sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ 
tuần thứ hai của tháng Tám. 

Không hợp đồng nào được ký kết mới từ 
ngày 8/4, và các hợp đồng hiện tại sẽ phải được 
chấm dứt trước tuần thứ hai của tháng Tám, có 
nghĩa là Nga vẫn có thể tiếp tục nhận được thanh 
toán từ EU cho các chuyến hàng than đá xuất khẩu 
cho đến thời điểm đó.

Theo ước tính của Ủy ban châu Âu (EC), 
chỉ riêng lệnh cấm nhập khẩu than đá cũng sẽ khiến 
doanh thu của Nga mất đi 8 tỷ euro (khoảng 8,7 tỷ 
USD)/năm. 

Kim ngạch nhập khẩu dầu và khí đốt từ 
Nga, các mặt hàng cho đến nay vẫn chưa chịu lệnh 
trừng phạt nào, có giá trị tổng cộng khoảng 100 tỷ 
euro/năm.

Bên cạnh than đá, các lệnh trừng phạt mới 
của EU còn cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng khác từ 
Nga, trong đó có gỗ, cao su, ximăng, phân bón, hải 
sản cao cấp và các sản phẩm rượu mạnh, với tổng 
giá trị bổ sung được ước tính là 5,5 tỷ euro mỗi 
năm.

Một quan chức của EU cho biết tổng giá trị 
của các lệnh cấm này chiếm ít nhất 10% kim ngạch 
nhập khẩu từ Nga trong một năm của EU. Các biện 
pháp trên được đưa ra sau các lệnh cấm nhập khẩu 
trước đó đối với lĩnh vực sắt và thép. 

Tổng cộng, các lệnh trừng phạt trực tiếp 
của EU đối với Nga được đự đoán sẽ khiến tổng 
kim ngạch nhập khẩu từ Nga của khối này giảm lên 
đến 20%.

EU còn hạn chế xuất khẩu sang Nga một số 
mặt hàng như nhiên liệu bay, máy tính lượng tử, 
các sản phẩm bán dẫn tiên tiến, hàng điện tử cao 
cấp, phần mềm, thiết bị vận tải và cơ khí nhạy cảm, 
với tổng giá trị 10 tỷ euro/năm.

Một quan chức của EU cho biết cộng thêm 
các lệnh cấm xuất khẩu trước đó đối với các mặt 
hàng công nghệ khác, EU cho đến nay đã cấm 
khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của khối 
này sang Nga.

Các lệnh trừng phạt mới còn cấm các công 
ty Nga tham gia vào các chương trình mua sắm 
công tại EU, đồng thời mở rộng lệnh cấm sử dụng 
tiền kỹ thuật số vốn được xem là những công cụ 
tiềm năng để “lách” các lệnh trừng phạt nói trên.

Ngoài ra, EC cho biết thêm 217 cá nhân 
nữa đã bị thêm vào “danh sách đen” của EU, đồng 
nghĩa với việc tài sản của họ tại khối này sẽ bị đóng 
băng và họ sẽ bị cấm đi lại tại EU. Biện pháp này đã 
nâng tổng số cá nhân của Nga bị EU trừng phạt kể 
từ khi nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt liên 
quan tới Ukraine lên gần 900 người.

Bên cạnh đó, thêm 18 thể chế nữa cũng bị 
đóng băng tài sản, trong đó có bốn ngân hàng và 
các công ty quốc phòng, qua đó tăng gần gấp đôi số 
công ty bị EU cho vào danh sách đen. Các ngân 
hàng bị trừng phạt bao gồm VTB - một trong 
những ngân hàng lớn nhất của Nga, Sovkombank, 
Novikombank và Otkritie. Cả bốn ngân hàng này 
đều đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế 
SWIFT.

Các ngân hàng hàng đầu của Nga trong 
việc xử lý các giao dịch trong lĩnh vực năng lượng 
như Sberbank và Gazprombank một lần nữa tránh 
được các lệnh trừng phạt, dù Giám đốc điều hành 
của Sberbank là ông Herman Gref nằm trong danh 
sách bị đóng băng tài sản.

Nga tiến hành tập trận ở 
khu vực nằm giữa Ba Lan và 
Litva

(VN+) - Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic của 
Nga cho biết nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở 
Kaliningrad, dải đất trên Biển Baltic nằm giữa Ba 
Lan và Litva.

Hãng Interfax dẫn thông báo của Bộ chỉ 
huy Hạm đội Baltic của Nga cho biết ngày 9/4, 
nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở Kaliningrad, 
dải đất trên Biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Litva.

Bộ phận báo chí thuộc Bộ chỉ huy Hạm đội 
Baltic của Nga nêu rõ: “Có tới 1.000 quân nhân... 
và hơn 60 thiết bị quân sự đã tham gia hoạt động 
kiểm tra kiểm soát này”.

Theo tin Interfax, trong động thái riêng rẽ, 
20 máy bay chiến đấu Su-27 và máy bay ném bom 
Su-24 của lực lượng không quân hải quân đã tiến 
hành hoạt động huấn luyện tác chiến theo kế hoạch 
trong đêm, dựa trên giả định cuộc tấn công vào các 
mục tiêu trên bộ và trên không tầm thấp, sở chỉ huy 
và thiết bị quân sự ở Kaliningrad.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander 
Grushko cảnh báo các nước châu Âu không nên có 
những hành động nhằm vào vùng lãnh thổ 
Kaliningrad của Nga.

Nam Sudan: Lực lượng 
thân Chính phủ lại giao tranh 
với phe đối lập

(VN+) - Đụng độ tái bùng phát ở bang 
Unity giàu dầu mỏ giữa lực lượng ủng hộ Tổng 
thống Salva Kiir với những người trung thành với 
thủ lĩnh đối lập kỳ cựu, Phó Tổng thống Riek 
Machar.

Theo phóng viên TTXVN tại miền Đông 
châu Phi, ngày 8/4, các cuộc giao tranh lại tiếp tục 
nổ ra giữa lực lượng thân Chính phủ Nam Sudan 
với phe đối lập ở nước này, bất chấp việc hai bên đã 
nhất trí duy trì lệnh ngừng bắn chỉ trước đó vài 
ngày nhằm cứu vãn thỏa thuận hòa bình mong 
manh ký năm 2018.

Đụng độ tái bùng phát ở bang Unity giàu 
dầu mỏ giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva 
Kiir với những người trung thành với thủ lĩnh đối 
lập kỳ cựu, Phó Tổng thống Riek Machar.

Đây không phải là lần đầu tiên hai bên vi 
phạm lệnh ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại về nguy 
cơ chiến tranh toàn diện sẽ tái diễn.

Binh sĩ được triển khai tại khu vực Alole, 
Nam Sudan

Nhiều tướng lĩnh quân sự hàng đầu ở cả 2 
phía đều đã kêu gọi các binh sĩ bình tĩnh và chấm 
dứt ngay các hành động thù địch nhằm duy trì thỏa 
thuận hòa bình.

Quyền Tham mưu trưởng Quân đội Giải 
phóng Nhân dân Sudan (SPLA-IO) thuộc phe đối 
lập, Trung tướng Gabriel Duop Lam, cho biết một 
cuộc họp an ninh chung cấp cao đã được triệu tập 
để tìm kiếm biện pháp hạ nhiệt tình hình.

Theo Tướng Gabriel, vấn đề mất an ninh 
hiện nay cần phải được giải quyết khẩn cấp.

Trước đó, trong cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi 
hôm 3/4, Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống 
Riek Machar đã đạt được nhất trí về việc gia hạn 
cam kết sáp nhập các tay súng đối lập vào quân đội 
quốc gia, một trong những nguyên tắc mấu chốt 
của thỏa thuận hòa bình năm 2018.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí duy trì lệnh 
ngừng bắn vốn bị phá vỡ bởi các vụ bạo lực gần 
đây.

Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập từ 
Sudan vào năm 2011, sau cuộc chiến kéo dài hàng 
thập kỷ. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, quốc gia non 
trẻ này lại rơi vào một cuộc cuộc nội chiến và kéo 
dài tới tận năm 2018 khi một thỏa thuận hòa bình 

được ký kết.
Cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của 

gần 400.000 người Nam Sudan và dẫn tới việc hình 
thành một chính phủ chia sẻ quyền lực với hai nhà 
lãnh đạo và 2 lực lượng quân đội riêng.

Tỷ lệ  thất  nghiệp  tạ i 
Canada xuống mức thấp nhất 
trong gần 50 năm

(VN+) - Cả khu vực sản xuất hàng hóa và 
khu vực dịch vụ đều chứng kiến lượng việc làm gia 
tăng, nhưng phần lớn mức tăng tập trung ở hai tỉnh 
đông dân nhất nước là Ontario và Quebec.

Nền kinh tế Canada đã có thêm 73.000 việc 
làm vào tháng trước, ít hơn một chút so với dự báo 
của các chuyên gia kinh tế, nhưng vẫn đủ để đưa tỷ 
lệ thất nghiệp chính thức xuống 5,3%, mức thấp 
nhất được ghi nhận từ năm 1976.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada cho 
biết cả khu vực sản xuất hàng hóa và khu vực dịch 
vụ đều chứng kiến lượng việc làm gia tăng, nhưng 
phần lớn mức tăng tập trung ở hai tỉnh đông dân 
nhất nước là Ontario và Quebec.

Trước đại dịch COVID-19, mức đáy của tỷ 
lệ thất nghiệp là 5,4% vào tháng 5/2019. Canada đã 
bước vào một thị trường lao động, nơi có nhiều cơ 
hội việc làm hơn những người sẵn sàng làm việc. 
Điều đó khiến các nhà tuyển dụng phải đối mặt với 
tình trạng khủng hoảng lao động chưa từng thấy.

Bà Jennifer Burstein, Phó Chủ tịch công ty 
xây dựng Collecdev có trụ sở tại Ontario, cho biết 
đối với một công ty đang phát triển, hiện là thời 
điểm khó khăn hơn bao giờ hết để tìm được đủ số 
lượng và trình độ nhân công phù hợp.

Các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển tại một 
hội chợ việc làm - Ảnh minh họa

Sau khi tạm lắng xuống trong đại dịch, 
ngành xây dựng tại Canada đã có xu hướng phục 
hồi, với lượng việc làm gia tăng trong 4 tháng liên 
tiếp. Cơ quan Thống kê Canada dự báo tỷ lệ thất 
nghiệp ở quốc gia Bắc Mỹ này có thể sẽ tiếp tục 
giảm, vì tốc độ tăng trưởng việc làm đang vượt xa 
tốc độ tăng dân số trong hơn nửa năm nay.

Kể từ tháng 9/2021, Canada đã có thêm 
463.000 việc làm mới, trong khi dân số trong độ 
tuổi lao động chỉ tăng 263.000. Đây là một tin tốt 
cho những ai đang tìm việc và cũng là một tin tốt 
cho những người đã có việc làm, vì nó cũng có khả 
năng mang lại mức lương cao hơn. Nhu cầu ngày 
càng tăng đối với người lao động đã đẩy mức lương 
trung bình tăng 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 
3/2022.

Jay Zhao-Murray, chuyên gia phân tích của 
công ty ngoại hối Monex Canada nhận định, số liệu 
việc làm trong tháng 3/2022 cho thấy mức lương 
đang có xu hướng tăng lên rõ ràng.

Canada đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm 
phát vọt lên 5,7% vào tháng 2/2022, cao hơn gần ba 
lần so với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng 
trung ương. Giá dầu và nông sản tăng cao trong bối 
cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có 
dấu hiệu hạ nhiệt, đang gây thêm áp lực lên lạm 
phát.

Ông Kevin Page, Chủ tịch Viện Nghiên 
cứu tài khóa và dân chủ tại Đại học Ottawa, nhận 
định: “Thế giới đang đối mặt với cú sốc nguồn 
cung sau đại dịch. Tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm. 
Lạm phát sẽ cao hơn”.

Liên hợp quốc kêu gọi bảo 
vệ 1.000 thủy thủ đoàn mắc kẹt 
ở Ukraine

(VN+) - ILO, IMO đã gửi đơn cho Cao ủy 
Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Ủy ban 
Chữ thập Đỏ quốc tế và tổ chức Bác sĩ không biên 
giới để đề nghị có hành động khẩn cấp nhằm giúp 
đỡ những tàu mắc kẹt.

Hai cơ quan của Liên hợp quốc là Tổ chức 
Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức hàng hải quốc 
tế (IMO) ngày 8/4 đã kêu gọi “hành động ngay lập 
tức” để giúp đỡ và bảo vệ khoảng 1.000 thủy thủ 
trên những con tàu mắc kẹt tại các cảng và vùng 
biển của Ukraine.

Theo thông báo, hơn 100 tàu thương mại 
hiện không thể rời vùng biển hay cảng của Ukraine 
do cuộc xung đột giữa nước này với Nga.

Hiện hai tổ chức trên đã gửi đơn cho Cao ủy 
Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Ủy ban 
Chữ thập Đỏ quốc tế và tổ chức Bác sĩ không biên 
giới để đề nghị có hành động khẩn cấp nhằm giúp 
đỡ những tàu mắc kẹt.

Thời gian qua, IMO đã kêu gọi tạo ra một 
hành lang hàng hải an toàn giúp các tàu hàng và 
thủy thủ đang mắc kẹt ở Biển Đen và biển Azov có 
thể ra khơi mà không gặp nguy cơ nào.

Ảnh minh họa
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 

các tuyến hàng hải này khi nước này phát động 
chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2.

Giới chức hàng hải Ukraine cho biết cuộc 
giao tranh kéo dài nhiều ngày tại Ukraine đã khiến 
hàng trăm tàu mang cờ nước ngoài mắc kẹt ở các 
cảng của nước này.
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Nhật Bản-Philippines phản 
đối tuyên bố chủ quyền hàng 
hải bất hợp pháp

(VN+) - Các bộ trưởng hai nước phản đối 
mọi tuyên bố chủ quyền hàng hải không có cơ sở 
pháp lý, mọi hoạt động quân sự hóa, các hoạt động 
mang tính cưỡng ép, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực 
trên Biển Đông.

Ngày 9/4, các Ngoại trưởng và Bộ trưởng 
Quốc phòng của Nhật Bản và Philippines đã ra 
tuyên bố chung sau đối thoại an ninh theo hình thức 
“2+2”, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình 
hình an ninh tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Đối thoại an ninh “2+2” đầu tiên giữa Nhật 
Bản và Philippines đã diễn ra tại Tokyo.

Tham dự cuộc đối thoại, về phía Nhật Bản 
có Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng 
Quốc phòng Nobuo Kishi, trong khi Ngoại trưởng 
Teodoro Locsin và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin 
Lorenzana đại diện cho Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng 
của Nhật Bản và Philippines tham dự cuộc đối 
thoại an ninh theo hình thức “2+2” tại Tokyo, 
Nhật Bản, ngày 9/4

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bộ 
trưởng hai nước cùng bày tỏ phản đối mọi tuyên bố 
chủ quyền hàng hải không có cơ sở pháp lý, mọi 
hoạt động quân sự hóa, các hoạt động mang tính 
cưỡng ép, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên Biển 
Đông. 

Các bộ trưởng cũng cam kết tiếp tục thúc 
đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể liên quan 
quốc phòng và kinh tế.

Hai bên nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm 
thiết lập hòa bình và ổn định để hiện thực hóa mục 
tiêu vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở. 

Nhật Bản và Philippines kêu gọi thúc đẩy 
hợp tác để đảm bảo an ninh kinh tế, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc đảm bảo trật tự kinh tế dựa trên 
luật pháp quốc tế.

Hồi tháng 11/2021, Thủ tướng Nhật Bản 
Kishida Fumio và Tổng thống Philippines Rodrigo 
Duterte đã nhất trí triển khai đối thoại an ninh theo 
hình thức “2+2”.

Ngày 8/4, Thủ tướng Kishida Fumio đã 
tiếp các bộ trưởng của Philippines tại Tokyo và bày 
tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp vì mục tiêu 
đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 

tự do và rộng mở.
Philippines là nước ASEAN thứ 2 tổ chức 

đối thoại 2+2 với Nhật Bản, sau Indonesia.

Liên minh châu Âu cắt 
giảm gần 10% kim ngạch nhập 
khẩu từ Nga

(VN+) - EU đã cấm nhập khẩu than đá, gỗ, 
hóa chất và nhiều mặt hàng khác từ Nga và biện 
pháp trừng phạt lần này được dự đoán sẽ cắt giảm ít 
nhất 10% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Nga của 
EU.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/4 đã chính 
thức ban hành các lệnh trừng phạt mới với Nga, 
trong đó có lệnh cấm nhập khẩu than đá, gỗ, hóa 
chất và nhiều mặt hàng khác.

Biện pháp trừng phạt lần này được dự đoán 
sẽ cắt giảm ít nhất 10% tổng kim ngạch nhập khẩu 
từ Nga của EU.

Gói trừng phạt mới cũng ngăn chặn nhiều 
tàu và xe tải của Nga vào EU, từ đó tác động hơn 
nữa đến hoạt động thương mại. Mọi giao dịch với 
bốn ngân hàng của Nga, trong đó có VTB, cũng bị 
cấm theo lệnh mới nói trên.

Lệnh cấm nhập khẩu than đá, vốn là biện 
pháp trừng phạt đầu tiên của EU nhằm vào lĩnh vực 
năng lượng của Nga, sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ 
tuần thứ hai của tháng Tám. 

Không hợp đồng nào được ký kết mới từ 
ngày 8/4, và các hợp đồng hiện tại sẽ phải được 
chấm dứt trước tuần thứ hai của tháng Tám, có 
nghĩa là Nga vẫn có thể tiếp tục nhận được thanh 
toán từ EU cho các chuyến hàng than đá xuất khẩu 
cho đến thời điểm đó.

Theo ước tính của Ủy ban châu Âu (EC), 
chỉ riêng lệnh cấm nhập khẩu than đá cũng sẽ khiến 
doanh thu của Nga mất đi 8 tỷ euro (khoảng 8,7 tỷ 
USD)/năm. 

Kim ngạch nhập khẩu dầu và khí đốt từ 
Nga, các mặt hàng cho đến nay vẫn chưa chịu lệnh 
trừng phạt nào, có giá trị tổng cộng khoảng 100 tỷ 
euro/năm.

Bên cạnh than đá, các lệnh trừng phạt mới 
của EU còn cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng khác từ 
Nga, trong đó có gỗ, cao su, ximăng, phân bón, hải 
sản cao cấp và các sản phẩm rượu mạnh, với tổng 
giá trị bổ sung được ước tính là 5,5 tỷ euro mỗi 
năm.

Một quan chức của EU cho biết tổng giá trị 
của các lệnh cấm này chiếm ít nhất 10% kim ngạch 
nhập khẩu từ Nga trong một năm của EU. Các biện 
pháp trên được đưa ra sau các lệnh cấm nhập khẩu 
trước đó đối với lĩnh vực sắt và thép. 

Tổng cộng, các lệnh trừng phạt trực tiếp 
của EU đối với Nga được đự đoán sẽ khiến tổng 
kim ngạch nhập khẩu từ Nga của khối này giảm lên 
đến 20%.

EU còn hạn chế xuất khẩu sang Nga một số 
mặt hàng như nhiên liệu bay, máy tính lượng tử, 
các sản phẩm bán dẫn tiên tiến, hàng điện tử cao 
cấp, phần mềm, thiết bị vận tải và cơ khí nhạy cảm, 
với tổng giá trị 10 tỷ euro/năm.

Một quan chức của EU cho biết cộng thêm 
các lệnh cấm xuất khẩu trước đó đối với các mặt 
hàng công nghệ khác, EU cho đến nay đã cấm 
khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của khối 
này sang Nga.

Các lệnh trừng phạt mới còn cấm các công 
ty Nga tham gia vào các chương trình mua sắm 
công tại EU, đồng thời mở rộng lệnh cấm sử dụng 
tiền kỹ thuật số vốn được xem là những công cụ 
tiềm năng để “lách” các lệnh trừng phạt nói trên.

Ngoài ra, EC cho biết thêm 217 cá nhân 
nữa đã bị thêm vào “danh sách đen” của EU, đồng 
nghĩa với việc tài sản của họ tại khối này sẽ bị đóng 
băng và họ sẽ bị cấm đi lại tại EU. Biện pháp này đã 
nâng tổng số cá nhân của Nga bị EU trừng phạt kể 
từ khi nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt liên 
quan tới Ukraine lên gần 900 người.

Bên cạnh đó, thêm 18 thể chế nữa cũng bị 
đóng băng tài sản, trong đó có bốn ngân hàng và 
các công ty quốc phòng, qua đó tăng gần gấp đôi số 
công ty bị EU cho vào danh sách đen. Các ngân 
hàng bị trừng phạt bao gồm VTB - một trong 
những ngân hàng lớn nhất của Nga, Sovkombank, 
Novikombank và Otkritie. Cả bốn ngân hàng này 
đều đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế 
SWIFT.

Các ngân hàng hàng đầu của Nga trong 
việc xử lý các giao dịch trong lĩnh vực năng lượng 
như Sberbank và Gazprombank một lần nữa tránh 
được các lệnh trừng phạt, dù Giám đốc điều hành 
của Sberbank là ông Herman Gref nằm trong danh 
sách bị đóng băng tài sản.

Nga tiến hành tập trận ở 
khu vực nằm giữa Ba Lan và 
Litva

(VN+) - Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic của 
Nga cho biết nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở 
Kaliningrad, dải đất trên Biển Baltic nằm giữa Ba 
Lan và Litva.

Hãng Interfax dẫn thông báo của Bộ chỉ 
huy Hạm đội Baltic của Nga cho biết ngày 9/4, 
nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở Kaliningrad, 
dải đất trên Biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Litva.

Bộ phận báo chí thuộc Bộ chỉ huy Hạm đội 
Baltic của Nga nêu rõ: “Có tới 1.000 quân nhân... 
và hơn 60 thiết bị quân sự đã tham gia hoạt động 
kiểm tra kiểm soát này”.

Theo tin Interfax, trong động thái riêng rẽ, 
20 máy bay chiến đấu Su-27 và máy bay ném bom 
Su-24 của lực lượng không quân hải quân đã tiến 
hành hoạt động huấn luyện tác chiến theo kế hoạch 
trong đêm, dựa trên giả định cuộc tấn công vào các 
mục tiêu trên bộ và trên không tầm thấp, sở chỉ huy 
và thiết bị quân sự ở Kaliningrad.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander 
Grushko cảnh báo các nước châu Âu không nên có 
những hành động nhằm vào vùng lãnh thổ 
Kaliningrad của Nga.

Nam Sudan: Lực lượng 
thân Chính phủ lại giao tranh 
với phe đối lập

(VN+) - Đụng độ tái bùng phát ở bang 
Unity giàu dầu mỏ giữa lực lượng ủng hộ Tổng 
thống Salva Kiir với những người trung thành với 
thủ lĩnh đối lập kỳ cựu, Phó Tổng thống Riek 
Machar.

Theo phóng viên TTXVN tại miền Đông 
châu Phi, ngày 8/4, các cuộc giao tranh lại tiếp tục 
nổ ra giữa lực lượng thân Chính phủ Nam Sudan 
với phe đối lập ở nước này, bất chấp việc hai bên đã 
nhất trí duy trì lệnh ngừng bắn chỉ trước đó vài 
ngày nhằm cứu vãn thỏa thuận hòa bình mong 
manh ký năm 2018.

Đụng độ tái bùng phát ở bang Unity giàu 
dầu mỏ giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva 
Kiir với những người trung thành với thủ lĩnh đối 
lập kỳ cựu, Phó Tổng thống Riek Machar.

Đây không phải là lần đầu tiên hai bên vi 
phạm lệnh ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại về nguy 
cơ chiến tranh toàn diện sẽ tái diễn.

Binh sĩ được triển khai tại khu vực Alole, 
Nam Sudan

Nhiều tướng lĩnh quân sự hàng đầu ở cả 2 
phía đều đã kêu gọi các binh sĩ bình tĩnh và chấm 
dứt ngay các hành động thù địch nhằm duy trì thỏa 
thuận hòa bình.

Quyền Tham mưu trưởng Quân đội Giải 
phóng Nhân dân Sudan (SPLA-IO) thuộc phe đối 
lập, Trung tướng Gabriel Duop Lam, cho biết một 
cuộc họp an ninh chung cấp cao đã được triệu tập 
để tìm kiếm biện pháp hạ nhiệt tình hình.

Theo Tướng Gabriel, vấn đề mất an ninh 
hiện nay cần phải được giải quyết khẩn cấp.

Trước đó, trong cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi 
hôm 3/4, Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống 
Riek Machar đã đạt được nhất trí về việc gia hạn 
cam kết sáp nhập các tay súng đối lập vào quân đội 
quốc gia, một trong những nguyên tắc mấu chốt 
của thỏa thuận hòa bình năm 2018.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí duy trì lệnh 
ngừng bắn vốn bị phá vỡ bởi các vụ bạo lực gần 
đây.

Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập từ 
Sudan vào năm 2011, sau cuộc chiến kéo dài hàng 
thập kỷ. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, quốc gia non 
trẻ này lại rơi vào một cuộc cuộc nội chiến và kéo 
dài tới tận năm 2018 khi một thỏa thuận hòa bình 

được ký kết.
Cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của 

gần 400.000 người Nam Sudan và dẫn tới việc hình 
thành một chính phủ chia sẻ quyền lực với hai nhà 
lãnh đạo và 2 lực lượng quân đội riêng.

Tỷ lệ  thất  nghiệp  tạ i 
Canada xuống mức thấp nhất 
trong gần 50 năm

(VN+) - Cả khu vực sản xuất hàng hóa và 
khu vực dịch vụ đều chứng kiến lượng việc làm gia 
tăng, nhưng phần lớn mức tăng tập trung ở hai tỉnh 
đông dân nhất nước là Ontario và Quebec.

Nền kinh tế Canada đã có thêm 73.000 việc 
làm vào tháng trước, ít hơn một chút so với dự báo 
của các chuyên gia kinh tế, nhưng vẫn đủ để đưa tỷ 
lệ thất nghiệp chính thức xuống 5,3%, mức thấp 
nhất được ghi nhận từ năm 1976.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada cho 
biết cả khu vực sản xuất hàng hóa và khu vực dịch 
vụ đều chứng kiến lượng việc làm gia tăng, nhưng 
phần lớn mức tăng tập trung ở hai tỉnh đông dân 
nhất nước là Ontario và Quebec.

Trước đại dịch COVID-19, mức đáy của tỷ 
lệ thất nghiệp là 5,4% vào tháng 5/2019. Canada đã 
bước vào một thị trường lao động, nơi có nhiều cơ 
hội việc làm hơn những người sẵn sàng làm việc. 
Điều đó khiến các nhà tuyển dụng phải đối mặt với 
tình trạng khủng hoảng lao động chưa từng thấy.

Bà Jennifer Burstein, Phó Chủ tịch công ty 
xây dựng Collecdev có trụ sở tại Ontario, cho biết 
đối với một công ty đang phát triển, hiện là thời 
điểm khó khăn hơn bao giờ hết để tìm được đủ số 
lượng và trình độ nhân công phù hợp.

Các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển tại một 
hội chợ việc làm - Ảnh minh họa

Sau khi tạm lắng xuống trong đại dịch, 
ngành xây dựng tại Canada đã có xu hướng phục 
hồi, với lượng việc làm gia tăng trong 4 tháng liên 
tiếp. Cơ quan Thống kê Canada dự báo tỷ lệ thất 
nghiệp ở quốc gia Bắc Mỹ này có thể sẽ tiếp tục 
giảm, vì tốc độ tăng trưởng việc làm đang vượt xa 
tốc độ tăng dân số trong hơn nửa năm nay.

Kể từ tháng 9/2021, Canada đã có thêm 
463.000 việc làm mới, trong khi dân số trong độ 
tuổi lao động chỉ tăng 263.000. Đây là một tin tốt 
cho những ai đang tìm việc và cũng là một tin tốt 
cho những người đã có việc làm, vì nó cũng có khả 
năng mang lại mức lương cao hơn. Nhu cầu ngày 
càng tăng đối với người lao động đã đẩy mức lương 
trung bình tăng 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 
3/2022.

Jay Zhao-Murray, chuyên gia phân tích của 
công ty ngoại hối Monex Canada nhận định, số liệu 
việc làm trong tháng 3/2022 cho thấy mức lương 
đang có xu hướng tăng lên rõ ràng.

Canada đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm 
phát vọt lên 5,7% vào tháng 2/2022, cao hơn gần ba 
lần so với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng 
trung ương. Giá dầu và nông sản tăng cao trong bối 
cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có 
dấu hiệu hạ nhiệt, đang gây thêm áp lực lên lạm 
phát.

Ông Kevin Page, Chủ tịch Viện Nghiên 
cứu tài khóa và dân chủ tại Đại học Ottawa, nhận 
định: “Thế giới đang đối mặt với cú sốc nguồn 
cung sau đại dịch. Tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm. 
Lạm phát sẽ cao hơn”.

Liên hợp quốc kêu gọi bảo 
vệ 1.000 thủy thủ đoàn mắc kẹt 
ở Ukraine

(VN+) - ILO, IMO đã gửi đơn cho Cao ủy 
Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Ủy ban 
Chữ thập Đỏ quốc tế và tổ chức Bác sĩ không biên 
giới để đề nghị có hành động khẩn cấp nhằm giúp 
đỡ những tàu mắc kẹt.

Hai cơ quan của Liên hợp quốc là Tổ chức 
Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức hàng hải quốc 
tế (IMO) ngày 8/4 đã kêu gọi “hành động ngay lập 
tức” để giúp đỡ và bảo vệ khoảng 1.000 thủy thủ 
trên những con tàu mắc kẹt tại các cảng và vùng 
biển của Ukraine.

Theo thông báo, hơn 100 tàu thương mại 
hiện không thể rời vùng biển hay cảng của Ukraine 
do cuộc xung đột giữa nước này với Nga.

Hiện hai tổ chức trên đã gửi đơn cho Cao ủy 
Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Ủy ban 
Chữ thập Đỏ quốc tế và tổ chức Bác sĩ không biên 
giới để đề nghị có hành động khẩn cấp nhằm giúp 
đỡ những tàu mắc kẹt.

Thời gian qua, IMO đã kêu gọi tạo ra một 
hành lang hàng hải an toàn giúp các tàu hàng và 
thủy thủ đang mắc kẹt ở Biển Đen và biển Azov có 
thể ra khơi mà không gặp nguy cơ nào.

Ảnh minh họa
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 

các tuyến hàng hải này khi nước này phát động 
chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2.

Giới chức hàng hải Ukraine cho biết cuộc 
giao tranh kéo dài nhiều ngày tại Ukraine đã khiến 
hàng trăm tàu mang cờ nước ngoài mắc kẹt ở các 
cảng của nước này.



Trang 08

CUOÁI TUAÀN

Trang 09

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1990 * Saturday, April 16, 2022Issue # 1990 * Saturday, April 16, 2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Gà ăn mày, khâu nhục - 
món ngon nức tiếng có nguồn 
gốc từ Trung Quốc

Gà ăn mày, trứng bắc thảo, khâu 
nhục... là những món ăn có nguồn 
gốc từ Trung Quốc nhưng khi du 

nhập vào Việt Nam đã đốn tim thực khách.

Khâu nhục
Khâu nhục bắt nguồn từ món ăn của người 

Quảng Đông (Trung Quốc), được du nhập vào Việt 
Nam. Cái tên "khâu nhục" xuất phát từ phiên âm 
tiếng Hoa: "Khâu" có nghĩa là "hấp đến mềm rục", 
còn "nhục" có nghĩa là "thịt", do đó nếu dịch đúng 
có thể hiểu là "Thịt được hấp rục" - Hay hấp đến 
chín nhừ. 

Cách làm khâu nhục không khó nhưng rất 
mất thời gian, nhiều công đoạn. Đây là món ăn 
truyền thống không thể thiếu trong đám cưới, các 
dịp lễ, tết lớn và đãi khách quý trong cộng đồng 
người Hoa.

Nếu một lần được thưởng thức món ăn này 
bạn sẽ cảm nhận một hương vị rất đặc biệt mà chắc 
chắn rằng sẽ không bao giờ quên. 

Gà ăn mày
Món gà '"ăn mày" nổi tiếng của Trung 

Quốc là một món ăn mang hương vị thơm ngon với 
cách chế biến vô cùng độc đáo và cả một câu 
chuyện thú vị đi kèm với xuất xứ món ăn này.

Một gã ăn mày vô gia cư người Hàng Châu, 
trong cơn đói kém, đành phải liều mình bắt trộm gà 
ở sân vườn một nhà ven đường để xoa dịu những 
tiếng ùng ục phát ra từ cái dạ dày rỗng đã nhiều 
ngày qua. 

Anh ta đang nhóm lửa và chuẩn bị làm gà 
thì bất ngờ, Hoàng thượng cùng những cận thần 
của người đang tiến đến ngày một gần. Trong cơn 
hoảng loạn, gã lấy bùn bọc gà lại và ném vội nó vào 
lửa.

Mùi thơm từ con gà bị ném vào lửa đã thu 
hút vị Hoàng thượng dừng bước và dùng bữa cùng 
kẻ ăn mày kia. Thật ngạc nhiên, món ăn ngon đến 
mức Hoàng thượng khăng khăng muốn biết cách 
chế biến món ăn này.

Kết quả là món gà nướng này đã được đưa 
vào thực đơn trong cung của vua và trở thành một 

món ăn rất nổi tiếng cho đến ngày nay.
Món ăn này được du nhập vào Việt Nam 

khá lâu và trở thành món ăn được yêu thích của 
nhiều thực khách. 

Chế biến món ăn này, người ta để gà 
nguyên con, bỏ đi phần nội tạng rồi rửa sạch bằng 
rượu gạo cho hết mùi tanh hôi. 

Sau đó một hỗn hợp gồm hành lá, gừng, 
đậu tương, bột ngũ vị và vài loại thảo mộc của 
Trung Quốc được nhồi vào bụng gà để tăng vị thơm 
ngon, đậm đà.

Sau đó lấy lá sen hoặc lá cọ bọc gà và tiếp 
đó mới đắp đất sét ra ngoài rồi đem gà đi nướng. 
Khi gà chín mang theo mùi thơm của lá sen, vị 
ngọt, thịt mềm được giữ nguyên.

Tuy nhiên không nhất thiết phải đến tận 
Trung Quốc để thưởng thức món gà "ăn mày" này, 
bạn cũng có thể thử món ăn có tên gọi đặc biệt 
không kém và hương vị tương đương, đó là món gà 
bọc đất sét của người miền Tây Nam bộ hay còn gọi 
là “gà cái bang”.

Trứng bắc thảo
Theo BBC, các nhà khoa học ước tính 

trứng gà bắc thảo đã ra đời từ 500 năm trước, vào 
thời nhà Minh. 

Theo truyền thuyết, khi đó ở tỉnh Hồ Nam, 
một người nông dân đã phát hiện nhiều trứng vịt bị 
chôn vùi lâu ngày trong bùn và vôi tôi (một loại 
canxi hydroxit). Thay vì bỏ đi, ông đã nếm thử 
những quả trứng và phát hiện chúng có vị ngon với 
màu sắc kỳ lạ. Sau đó, ông tự làm những mẻ trứng 
của riêng mình, cho thêm trà và muối để có vị ngon 
hơn.

Theo VnExpress, ngày nay, công thức làm 
trứng bắc thảo không thay đổi nhiều. Những quả 
trứng gà, vịt hay chim cút được ngâm trong dung 
dịch gồm trà đen đặc, vôi, muối, tro gỗ từ 7 tuần 
đến 5 tháng. 

Sau khi ngâm, lòng trắng trứng trông giống 
thạch, có màu nâu sẫm, xám đậm hoặc xanh lá cây. 
Lòng đỏ của trứng có màu xanh đen và mềm. Một 
số quả trứng sau khi ngâm còn có hoa văn giống 
bông tuyết ở lớp vỏ.

Do có mùi khai, chúng thường được cho là 
ngâm với nước tiểu ngựa. Tuy nhiên, giả thuyết 
này đã hoàn toàn bị bác bỏ bởi độ pH trong nước 
tiểu không đủ để làm ra loại trứng này. 

Dù mùi khó chịu, trứng bắc thảo lại mang 
hương vị của phô mai Camember, ngậy và cay. Bạn 
có thể tìm món ăn này ở các cửa hàng Trung Quốc ở 
Việt Nam. Tại các siêu thị, món ăn này cũng khá dễ 
tìm.

Thịt kho Đông Pha
Tô Thức, hiệu là Đông Pha cư sĩ, nên còn 

có tên quen thuộc là Tô Đông Pha ở Trung Quốc. 
Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia 
Đường Tống, để lại hàng nghìn bài thơ cho hậu thế. 

Ông từng bị giáng chức, hoàng đế lệnh cho 
chuyển đến Hàng Châu. Nơi ở của ông nằm ở phía 
đông kinh thành, trở thành nguồn cảm hứng sau 
này cho danh xưng Tô Đông Pha.

Tương truyền, ngày nọ có một người bạn 
cũ đến thăm Tô Đông Pha khi ông đang om thịt lợn 
trên bếp, và thách thi sĩ này chơi cờ tướng. 

Ván cờ đòi hỏi sự tập trung cao độ, khiến 
nhà thơ quên cả chuyện bếp núc. Khi nồi thịt cạn 
nước, nó tỏa ra một hương thơm đặc biệt và lại có 
vị mềm ngọt đến bất ngờ. 

Nhiều năm sau đó, khi giám sát việc cải tạo 
Tây Hồ thành nơi trữ nước tưới tiêu, Tô Đông Pha 
được người dân dâng thịt lợn để tỏ lòng biết ơn. 

Nhưng ông đem kho thịt và gửi lại cho từng 
hộ gia đình, đồng thời đãi công nhân nạo vét hồ như 
thay lời cám ơn vì họ đã chăm chỉ làm việc. 

Đó là cách Tô Đông Pha đưa món ăn của 
mình đến với tầng lớp lao động, và để lại một đặc 
sản cho Hàng Châu như ngày nay.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, khi đến 
Hàng Châu sống, Tô Đông Pha rất thích ăn thịt 
kho. Và vì ông quá nổi tiếng, nên một số nhà hàng 
đã lấy tên ông đặt cho món thịt này. 

Hàng Châu là một điểm du lịch, chủ các 
nhà hàng dường như muốn thu hút khách khi liên 
kết một món ăn gì đó trong thực đơn với một người 
nổi tiếng.

Bí quyết để nấu thịt kho Đông Pha chính là 
thời gian. Đun nhỏ lửa trong vài giờ liền để phần 
thịt lợn hấp thụ hết hương vị của rượu và nước 
tương, khiến nó tan chảy ngay khi cho vào miệng, 
giảm độ béo của mỡ và để lại lớp bì nâu bóng. 

Thịt mềm đến mức bạn có thể dễ dàng xắn 
từng miếng nhỏ bằng đũa. Món ăn thường được kết 
hợp với gừng và bông cải xanh để không bị ngấy. 

Những nhà hàng chuyên về món ăn này 
thường sẽ yêu cầu phải đặt bàn trước để họ có thời 
gian chuẩn bị.

Thịt kho Đông Pha chuẩn phải được nấu 
bằng phần thịt ba chỉ, nó sẽ mất đi hương vị nếu chỉ 
dùng thịt nạc. 

Nồi thịt cần chút rượu Thiệu Hưng cho dậy 
hương thơm, nhưng sẽ mất ngon nếu cho quá nhiều 
rượu. Ngoài ra, người nấu có thể thay thế bằng các 
loại rượu vang từ trung bình đến ngọt đậm. ■ 

Ẩm thực Việt lan tỏa ở 
Tokyo

Tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện 
nay không khó để tìm một nhà hàng 
Việt Nam, khi thành phố này hiện 

có tới hàng trăm nhà hàng Việt trải rộng khắp nơi.
Những nhà hàng Việt Nam hiện diện từ khu 

phố cao cấp như Ginza, đến những khu phố tấp nập 
giới trẻ và người nước ngoài như Okubo. 

Khi dạo bước trên các con phố này, ta có thể 
bắt gặp lá cờ Việt Nam cùng những cái tên rất Việt 
của những nhà hàng Việt Nam xen lẫn các bảng 
hiệu tiếng Nhật.

Đậm hương vị Việt
Bắt đầu hoạt động từ năm 2013, nhà hàng 

“Heo chang” địa chỉ tại khu vực Okubo thuộc quận 
trung tâm Shinjuku - một trong những khu vực có 

số lượng nhà hàng Việt Nam nhiều nhất tại 
Tokyo, từ lâu đã trở thành nơi quen thuộc để những 
người Việt xa quê, những người Nhật yêu thích 
món ăn Việt Nam lui tới.

Đang cùng bạn bè thưởng thức món ăn tại 
nhà hàng, Tuyết Nhi - du học sinh Việt Nam tại 
Nhật Bản cho biết đã sang Nhật được 1 năm rưỡi, 
những lúc nhớ nhà, em và các bạn thường đến các 
quán ăn Việt Nam. 

Những món ăn mà Tuyết Nhi thích là nộm 
đu đủ, chân gà ngâm sả ớt... Vừa ăn vừa được cùng 
bạn bè hàn huyên, cảm giác nhớ nhà cũng giảm 
bớt.

Đối với Ame - cô gái người Nhật chưa từng 
đặt chân tới Việt Nam, điều thu hút cô tới quán ăn 
Việt là hương vị rất khác của món ăn Việt Nam so 
với những món ăn Nhật Bản quê hương cô. Ngoài 
ra, với cô, món ăn Việt Nam vừa ngon lại vừa rẻ.

Theo anh Phạm Quang Huy - Giám đốc hệ 
thống nhà hàng “Heo chang”, lúc sang Nhật cách 
đây 11 năm, anh đã mong muốn đưa ẩm thực của 
người Việt đến mảnh đất này. 

Thời gian đầu khi mới mở quán, khó khăn 
lớn nhất là nguyên liệu, thực phẩm. Tuy nhiên, nhờ 
thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển, 
giờ đây quán của anh đã có đầy đủ nguồn nguyên 
liệu, gia vị, thực phẩm để có thể làm ra các món ăn 
hương vị Việt Nam.

Trong 6 năm hoạt động, quán đã nhận được 
sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng người Việt và 
những người Nhật yêu thích món ăn Việt Nam. 

Đó là động lực để anh có thể mở thêm 2 
quán nữa, một quán cùng ở khu vực Okubo và một 
quán ở Otsuka, hình thành nên hệ thống nhà hàng 
Việt “Heo chang” tại Tokyo.

Nhà hàng Heo chang luôn đông đúc người 
đến thưởng thức món ăn Việt

Nơi hội tụ của người Việt
Cũng có mong muốn quảng bá ẩm thực 

Việt Nam tại Nhật Bản, Giám đốc 9x của hệ thống 
nhà hàng “Anh Em” Trần Văn Bách cho biết, ngay 
từ khi học năm thứ 3 đại học, nhìn thấy cơ hội phát 
triển của người Việt tại Nhật Bản trong lĩnh vực ẩm 
thực, Bách và những người trong gia đình đã quyết 
định mở nhà hàng Việt Nam tại khu Okubo. 

Tuy giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn, 
song được sự ủng hộ của khách hàng và nhận thấy 
vẫn còn nhiều tiềm năng, Bách cùng người anh của 

mình quyết định mở thêm một, rồi hai nhà hàng. 
Hiện tại, hai anh em đã mở được hệ thống 3 nhà 
hàng tại Tokyo.

Trong không gian nhỏ tại nhà hàng của 
Bách tại khu Okubo, một khách hàng người Nhật 
chia sẻ ông đã rất nhiều lần đến Việt Nam, cũng 
như các nước Đông Nam Á. 

Ông rất thích món ăn Việt Nam và thường 
ăn món ăn Việt Nam tại Nhật Bản. Món ăn của Việt 
Nam rẻ, ngon nếu so sánh với món ăn các nước 
khác như Thái Lan thì món của Thái Lan thường 
hơi cay.

Giám đốc trẻ Trần Văn Bách cho biết thêm, 
ngoài phở, những món ăn Việt Nam như bún chả 
Hà Nội, bún bò Huế, bánh cuốn... rất nổi tiếng tại 
Nhật Bản. 

Khách hàng chủ yếu đến quán của Bách là 
du học sinh, thực tập sinh Việt Nam tại Tokyo và 
khu vực lân cận. 

Vì vậy, vào những dịp tết đến, xuân về để 
giúp mọi người vơi bớt nỗi nhớ quê hương, quán 
còn phục vụ và bán các món ăn truyền thống như 
bánh chưng, giò lụa… quán cũng trang trí cành 
đào, tổ chức tiệc đón năm mới tạo không gian ngày 
tết làm chỗ giao lưu, tụ họp cho người Việt xa quê.

Trong những năm gần đây cùng với quan 
hệ Việt Nam, Nhật Bản ngày càng phát triển, số 
lượng người Việt học tập, sinh sống, làm việc tại 
Nhật Bản cũng tăng lên nhanh chóng. 

Số liệu của cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh 
và lưu trú Nhật Bản đã xác nhận số người Việt Nam 
đang cư trú tại Nhật Bản là 371.755 người, trở 
thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 tại 
nước này, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Đây được cho là một trong các nhân tố thúc 
đẩy sự gia tăng về số lượng các nhà hàng Việt Nam 
tại Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa 
ẩm thực Việt Nam ra thế giới, cũng như xuất khẩu 
các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam sang Nhật 
Bản. ■ 

Món cá lên men 3 năm mới 
ăn được

Công thức lên men cá tươi với muối 
và gạo tạo nên món funazushi nặng 
mùi, đến mức nhiều người liên 

tưởng đến nước tiểu.
Funazushi là đặc sản đắt tiền của tỉnh 

Shiga, nơi có hồ Biwa rộng lớn với lượng cá nước 
ngọt khổng lồ. 

Thông thường, món này được làm từ loài 
cá chép Nigorobuna nhưng cũng có nơi sử dụng cá 
diếc, cá ngừ, cá thu... Hầu hết gia đình ở Shiga đều 
có công thức riêng nhưng đều chung phương pháp 
bảo quản.

Funazushi thường được làm vào mùa xuân, 
khi người dân đánh bắt những con cá tươi trong hồ. 
Người ta sẽ loại bỏ nội tạng của cá, chỉ để lại vây, 
mang và trứng. Dạ dày của con cá sau đó sẽ được 
ướp muối và nhét lại vào bụng. Sau bước sơ chế, 
những con cá sẽ được xếp từng lớp vào thùng gỗ. 

Cứ mỗi lớp cá như vậy sẽ được thêm một 
lớp muối và cuối cùng người ta nén chặt cá bằng 
một hòn đá lớn.

Lớp trứng cá bên trong mềm và bắt mắt
Sau một năm, những con cá ướp muối sẽ 

được lấy ra, rửa sạch, sấy khô, nhồi với gạo lên 
men và ủ tiếp trong 2 đến 3 năm để thịt cá rữa và 
mềm ra. 

Sau khi quá trình ủ men kết thúc, funazushi 
thường được thái mỏng, ăn kèm với gừng muối, 
nước tương. Ngoài ra, cá lên men có thể ăn kèm với 
ochazuke - cơm chan nước trà xanh. 

Ngày nay, người ta còn có nhiều phương 
pháp chế biến funazushi như chiên giòn với bột 
hoặc ăn kèm với bánh quy, phô mai theo kiểu Âu.

Funazushi có mùi rất nồng, thậm chí nhiều 
người nhận xét giống mùi nước tiểu. Hương vị của 
cá lên men như giấm chua, tuy nhiên mạnh hơn. 

Kazuyuki Ohashi, đầu bếp ở một khách sạn 
nổi tiếng tỉnh Shiga, so sánh hương vị của món ăn 
này giống với phô mai xanh.

Theo các nhà sử học, funazushi đã xuất 
hiện từ thời Heian (794-1185), bắt nguồn từ 
phương pháp bảo quản đồ ăn narezushi có nguồn 
gốc từ Trung Quốc. 

Ở gần hồ Biwa lúc bấy giờ, người dân thu 
hoạch nhiều muối và gạo. Phương pháp lên men 
được sử dụng rộng rãi để dự trữ thực phẩm cho mùa 
đông. Chính vì vậy, funazushi được xem là món 
sushi đầu tiên của xứ sở hoa anh đào.

Sau này, các phương pháp đánh bắt, bảo 
quản hiện đại ra đời, dần thay thế cho kiểu lên men 
truyền thống. Những món sushi tươi cũng dần 
khiến funazushi trở nên khan hiếm. 

Gia đình Kitamura ở Kitashima đã tiếp tục 
gìn giữ và duy trì Funazushi. Nhà họ Kitamura đã 
làm món ăn này từ năm 1619 và công thức được 
truyền qua 8 thế hệ.

Trong những năm gần đây, funazushi dần 
trở nên phổ biến trên khắp đất nước, nhiều nhất vẫn 
là ở tỉnh Shiga. Chúng được sản xuất đại trà và bán 
trong các siêu thị, cửa hàng thực phẩm. 

Ở những thành phố lân cận Kyoto, món ăn 
này được bán trên các đường phố Nishiki và trên 
các trang bán hàng trực tuyến, giá 3.240 yen cho 
một hộp nhỏ. ■ 
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Gà ăn mày, khâu nhục - 
món ngon nức tiếng có nguồn 
gốc từ Trung Quốc

Gà ăn mày, trứng bắc thảo, khâu 
nhục... là những món ăn có nguồn 
gốc từ Trung Quốc nhưng khi du 

nhập vào Việt Nam đã đốn tim thực khách.

Khâu nhục
Khâu nhục bắt nguồn từ món ăn của người 

Quảng Đông (Trung Quốc), được du nhập vào Việt 
Nam. Cái tên "khâu nhục" xuất phát từ phiên âm 
tiếng Hoa: "Khâu" có nghĩa là "hấp đến mềm rục", 
còn "nhục" có nghĩa là "thịt", do đó nếu dịch đúng 
có thể hiểu là "Thịt được hấp rục" - Hay hấp đến 
chín nhừ. 

Cách làm khâu nhục không khó nhưng rất 
mất thời gian, nhiều công đoạn. Đây là món ăn 
truyền thống không thể thiếu trong đám cưới, các 
dịp lễ, tết lớn và đãi khách quý trong cộng đồng 
người Hoa.

Nếu một lần được thưởng thức món ăn này 
bạn sẽ cảm nhận một hương vị rất đặc biệt mà chắc 
chắn rằng sẽ không bao giờ quên. 

Gà ăn mày
Món gà '"ăn mày" nổi tiếng của Trung 

Quốc là một món ăn mang hương vị thơm ngon với 
cách chế biến vô cùng độc đáo và cả một câu 
chuyện thú vị đi kèm với xuất xứ món ăn này.

Một gã ăn mày vô gia cư người Hàng Châu, 
trong cơn đói kém, đành phải liều mình bắt trộm gà 
ở sân vườn một nhà ven đường để xoa dịu những 
tiếng ùng ục phát ra từ cái dạ dày rỗng đã nhiều 
ngày qua. 

Anh ta đang nhóm lửa và chuẩn bị làm gà 
thì bất ngờ, Hoàng thượng cùng những cận thần 
của người đang tiến đến ngày một gần. Trong cơn 
hoảng loạn, gã lấy bùn bọc gà lại và ném vội nó vào 
lửa.

Mùi thơm từ con gà bị ném vào lửa đã thu 
hút vị Hoàng thượng dừng bước và dùng bữa cùng 
kẻ ăn mày kia. Thật ngạc nhiên, món ăn ngon đến 
mức Hoàng thượng khăng khăng muốn biết cách 
chế biến món ăn này.

Kết quả là món gà nướng này đã được đưa 
vào thực đơn trong cung của vua và trở thành một 

món ăn rất nổi tiếng cho đến ngày nay.
Món ăn này được du nhập vào Việt Nam 

khá lâu và trở thành món ăn được yêu thích của 
nhiều thực khách. 

Chế biến món ăn này, người ta để gà 
nguyên con, bỏ đi phần nội tạng rồi rửa sạch bằng 
rượu gạo cho hết mùi tanh hôi. 

Sau đó một hỗn hợp gồm hành lá, gừng, 
đậu tương, bột ngũ vị và vài loại thảo mộc của 
Trung Quốc được nhồi vào bụng gà để tăng vị thơm 
ngon, đậm đà.

Sau đó lấy lá sen hoặc lá cọ bọc gà và tiếp 
đó mới đắp đất sét ra ngoài rồi đem gà đi nướng. 
Khi gà chín mang theo mùi thơm của lá sen, vị 
ngọt, thịt mềm được giữ nguyên.

Tuy nhiên không nhất thiết phải đến tận 
Trung Quốc để thưởng thức món gà "ăn mày" này, 
bạn cũng có thể thử món ăn có tên gọi đặc biệt 
không kém và hương vị tương đương, đó là món gà 
bọc đất sét của người miền Tây Nam bộ hay còn gọi 
là “gà cái bang”.

Trứng bắc thảo
Theo BBC, các nhà khoa học ước tính 

trứng gà bắc thảo đã ra đời từ 500 năm trước, vào 
thời nhà Minh. 

Theo truyền thuyết, khi đó ở tỉnh Hồ Nam, 
một người nông dân đã phát hiện nhiều trứng vịt bị 
chôn vùi lâu ngày trong bùn và vôi tôi (một loại 
canxi hydroxit). Thay vì bỏ đi, ông đã nếm thử 
những quả trứng và phát hiện chúng có vị ngon với 
màu sắc kỳ lạ. Sau đó, ông tự làm những mẻ trứng 
của riêng mình, cho thêm trà và muối để có vị ngon 
hơn.

Theo VnExpress, ngày nay, công thức làm 
trứng bắc thảo không thay đổi nhiều. Những quả 
trứng gà, vịt hay chim cút được ngâm trong dung 
dịch gồm trà đen đặc, vôi, muối, tro gỗ từ 7 tuần 
đến 5 tháng. 

Sau khi ngâm, lòng trắng trứng trông giống 
thạch, có màu nâu sẫm, xám đậm hoặc xanh lá cây. 
Lòng đỏ của trứng có màu xanh đen và mềm. Một 
số quả trứng sau khi ngâm còn có hoa văn giống 
bông tuyết ở lớp vỏ.

Do có mùi khai, chúng thường được cho là 
ngâm với nước tiểu ngựa. Tuy nhiên, giả thuyết 
này đã hoàn toàn bị bác bỏ bởi độ pH trong nước 
tiểu không đủ để làm ra loại trứng này. 

Dù mùi khó chịu, trứng bắc thảo lại mang 
hương vị của phô mai Camember, ngậy và cay. Bạn 
có thể tìm món ăn này ở các cửa hàng Trung Quốc ở 
Việt Nam. Tại các siêu thị, món ăn này cũng khá dễ 
tìm.

Thịt kho Đông Pha
Tô Thức, hiệu là Đông Pha cư sĩ, nên còn 

có tên quen thuộc là Tô Đông Pha ở Trung Quốc. 
Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia 
Đường Tống, để lại hàng nghìn bài thơ cho hậu thế. 

Ông từng bị giáng chức, hoàng đế lệnh cho 
chuyển đến Hàng Châu. Nơi ở của ông nằm ở phía 
đông kinh thành, trở thành nguồn cảm hứng sau 
này cho danh xưng Tô Đông Pha.

Tương truyền, ngày nọ có một người bạn 
cũ đến thăm Tô Đông Pha khi ông đang om thịt lợn 
trên bếp, và thách thi sĩ này chơi cờ tướng. 

Ván cờ đòi hỏi sự tập trung cao độ, khiến 
nhà thơ quên cả chuyện bếp núc. Khi nồi thịt cạn 
nước, nó tỏa ra một hương thơm đặc biệt và lại có 
vị mềm ngọt đến bất ngờ. 

Nhiều năm sau đó, khi giám sát việc cải tạo 
Tây Hồ thành nơi trữ nước tưới tiêu, Tô Đông Pha 
được người dân dâng thịt lợn để tỏ lòng biết ơn. 

Nhưng ông đem kho thịt và gửi lại cho từng 
hộ gia đình, đồng thời đãi công nhân nạo vét hồ như 
thay lời cám ơn vì họ đã chăm chỉ làm việc. 

Đó là cách Tô Đông Pha đưa món ăn của 
mình đến với tầng lớp lao động, và để lại một đặc 
sản cho Hàng Châu như ngày nay.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, khi đến 
Hàng Châu sống, Tô Đông Pha rất thích ăn thịt 
kho. Và vì ông quá nổi tiếng, nên một số nhà hàng 
đã lấy tên ông đặt cho món thịt này. 

Hàng Châu là một điểm du lịch, chủ các 
nhà hàng dường như muốn thu hút khách khi liên 
kết một món ăn gì đó trong thực đơn với một người 
nổi tiếng.

Bí quyết để nấu thịt kho Đông Pha chính là 
thời gian. Đun nhỏ lửa trong vài giờ liền để phần 
thịt lợn hấp thụ hết hương vị của rượu và nước 
tương, khiến nó tan chảy ngay khi cho vào miệng, 
giảm độ béo của mỡ và để lại lớp bì nâu bóng. 

Thịt mềm đến mức bạn có thể dễ dàng xắn 
từng miếng nhỏ bằng đũa. Món ăn thường được kết 
hợp với gừng và bông cải xanh để không bị ngấy. 

Những nhà hàng chuyên về món ăn này 
thường sẽ yêu cầu phải đặt bàn trước để họ có thời 
gian chuẩn bị.

Thịt kho Đông Pha chuẩn phải được nấu 
bằng phần thịt ba chỉ, nó sẽ mất đi hương vị nếu chỉ 
dùng thịt nạc. 

Nồi thịt cần chút rượu Thiệu Hưng cho dậy 
hương thơm, nhưng sẽ mất ngon nếu cho quá nhiều 
rượu. Ngoài ra, người nấu có thể thay thế bằng các 
loại rượu vang từ trung bình đến ngọt đậm. ■ 

Ẩm thực Việt lan tỏa ở 
Tokyo

Tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện 
nay không khó để tìm một nhà hàng 
Việt Nam, khi thành phố này hiện 

có tới hàng trăm nhà hàng Việt trải rộng khắp nơi.
Những nhà hàng Việt Nam hiện diện từ khu 

phố cao cấp như Ginza, đến những khu phố tấp nập 
giới trẻ và người nước ngoài như Okubo. 

Khi dạo bước trên các con phố này, ta có thể 
bắt gặp lá cờ Việt Nam cùng những cái tên rất Việt 
của những nhà hàng Việt Nam xen lẫn các bảng 
hiệu tiếng Nhật.

Đậm hương vị Việt
Bắt đầu hoạt động từ năm 2013, nhà hàng 

“Heo chang” địa chỉ tại khu vực Okubo thuộc quận 
trung tâm Shinjuku - một trong những khu vực có 

số lượng nhà hàng Việt Nam nhiều nhất tại 
Tokyo, từ lâu đã trở thành nơi quen thuộc để những 
người Việt xa quê, những người Nhật yêu thích 
món ăn Việt Nam lui tới.

Đang cùng bạn bè thưởng thức món ăn tại 
nhà hàng, Tuyết Nhi - du học sinh Việt Nam tại 
Nhật Bản cho biết đã sang Nhật được 1 năm rưỡi, 
những lúc nhớ nhà, em và các bạn thường đến các 
quán ăn Việt Nam. 

Những món ăn mà Tuyết Nhi thích là nộm 
đu đủ, chân gà ngâm sả ớt... Vừa ăn vừa được cùng 
bạn bè hàn huyên, cảm giác nhớ nhà cũng giảm 
bớt.

Đối với Ame - cô gái người Nhật chưa từng 
đặt chân tới Việt Nam, điều thu hút cô tới quán ăn 
Việt là hương vị rất khác của món ăn Việt Nam so 
với những món ăn Nhật Bản quê hương cô. Ngoài 
ra, với cô, món ăn Việt Nam vừa ngon lại vừa rẻ.

Theo anh Phạm Quang Huy - Giám đốc hệ 
thống nhà hàng “Heo chang”, lúc sang Nhật cách 
đây 11 năm, anh đã mong muốn đưa ẩm thực của 
người Việt đến mảnh đất này. 

Thời gian đầu khi mới mở quán, khó khăn 
lớn nhất là nguyên liệu, thực phẩm. Tuy nhiên, nhờ 
thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển, 
giờ đây quán của anh đã có đầy đủ nguồn nguyên 
liệu, gia vị, thực phẩm để có thể làm ra các món ăn 
hương vị Việt Nam.

Trong 6 năm hoạt động, quán đã nhận được 
sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng người Việt và 
những người Nhật yêu thích món ăn Việt Nam. 

Đó là động lực để anh có thể mở thêm 2 
quán nữa, một quán cùng ở khu vực Okubo và một 
quán ở Otsuka, hình thành nên hệ thống nhà hàng 
Việt “Heo chang” tại Tokyo.

Nhà hàng Heo chang luôn đông đúc người 
đến thưởng thức món ăn Việt

Nơi hội tụ của người Việt
Cũng có mong muốn quảng bá ẩm thực 

Việt Nam tại Nhật Bản, Giám đốc 9x của hệ thống 
nhà hàng “Anh Em” Trần Văn Bách cho biết, ngay 
từ khi học năm thứ 3 đại học, nhìn thấy cơ hội phát 
triển của người Việt tại Nhật Bản trong lĩnh vực ẩm 
thực, Bách và những người trong gia đình đã quyết 
định mở nhà hàng Việt Nam tại khu Okubo. 

Tuy giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn, 
song được sự ủng hộ của khách hàng và nhận thấy 
vẫn còn nhiều tiềm năng, Bách cùng người anh của 

mình quyết định mở thêm một, rồi hai nhà hàng. 
Hiện tại, hai anh em đã mở được hệ thống 3 nhà 
hàng tại Tokyo.

Trong không gian nhỏ tại nhà hàng của 
Bách tại khu Okubo, một khách hàng người Nhật 
chia sẻ ông đã rất nhiều lần đến Việt Nam, cũng 
như các nước Đông Nam Á. 

Ông rất thích món ăn Việt Nam và thường 
ăn món ăn Việt Nam tại Nhật Bản. Món ăn của Việt 
Nam rẻ, ngon nếu so sánh với món ăn các nước 
khác như Thái Lan thì món của Thái Lan thường 
hơi cay.

Giám đốc trẻ Trần Văn Bách cho biết thêm, 
ngoài phở, những món ăn Việt Nam như bún chả 
Hà Nội, bún bò Huế, bánh cuốn... rất nổi tiếng tại 
Nhật Bản. 

Khách hàng chủ yếu đến quán của Bách là 
du học sinh, thực tập sinh Việt Nam tại Tokyo và 
khu vực lân cận. 

Vì vậy, vào những dịp tết đến, xuân về để 
giúp mọi người vơi bớt nỗi nhớ quê hương, quán 
còn phục vụ và bán các món ăn truyền thống như 
bánh chưng, giò lụa… quán cũng trang trí cành 
đào, tổ chức tiệc đón năm mới tạo không gian ngày 
tết làm chỗ giao lưu, tụ họp cho người Việt xa quê.

Trong những năm gần đây cùng với quan 
hệ Việt Nam, Nhật Bản ngày càng phát triển, số 
lượng người Việt học tập, sinh sống, làm việc tại 
Nhật Bản cũng tăng lên nhanh chóng. 

Số liệu của cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh 
và lưu trú Nhật Bản đã xác nhận số người Việt Nam 
đang cư trú tại Nhật Bản là 371.755 người, trở 
thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 tại 
nước này, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Đây được cho là một trong các nhân tố thúc 
đẩy sự gia tăng về số lượng các nhà hàng Việt Nam 
tại Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa 
ẩm thực Việt Nam ra thế giới, cũng như xuất khẩu 
các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam sang Nhật 
Bản. ■ 

Món cá lên men 3 năm mới 
ăn được

Công thức lên men cá tươi với muối 
và gạo tạo nên món funazushi nặng 
mùi, đến mức nhiều người liên 

tưởng đến nước tiểu.
Funazushi là đặc sản đắt tiền của tỉnh 

Shiga, nơi có hồ Biwa rộng lớn với lượng cá nước 
ngọt khổng lồ. 

Thông thường, món này được làm từ loài 
cá chép Nigorobuna nhưng cũng có nơi sử dụng cá 
diếc, cá ngừ, cá thu... Hầu hết gia đình ở Shiga đều 
có công thức riêng nhưng đều chung phương pháp 
bảo quản.

Funazushi thường được làm vào mùa xuân, 
khi người dân đánh bắt những con cá tươi trong hồ. 
Người ta sẽ loại bỏ nội tạng của cá, chỉ để lại vây, 
mang và trứng. Dạ dày của con cá sau đó sẽ được 
ướp muối và nhét lại vào bụng. Sau bước sơ chế, 
những con cá sẽ được xếp từng lớp vào thùng gỗ. 

Cứ mỗi lớp cá như vậy sẽ được thêm một 
lớp muối và cuối cùng người ta nén chặt cá bằng 
một hòn đá lớn.

Lớp trứng cá bên trong mềm và bắt mắt
Sau một năm, những con cá ướp muối sẽ 

được lấy ra, rửa sạch, sấy khô, nhồi với gạo lên 
men và ủ tiếp trong 2 đến 3 năm để thịt cá rữa và 
mềm ra. 

Sau khi quá trình ủ men kết thúc, funazushi 
thường được thái mỏng, ăn kèm với gừng muối, 
nước tương. Ngoài ra, cá lên men có thể ăn kèm với 
ochazuke - cơm chan nước trà xanh. 

Ngày nay, người ta còn có nhiều phương 
pháp chế biến funazushi như chiên giòn với bột 
hoặc ăn kèm với bánh quy, phô mai theo kiểu Âu.

Funazushi có mùi rất nồng, thậm chí nhiều 
người nhận xét giống mùi nước tiểu. Hương vị của 
cá lên men như giấm chua, tuy nhiên mạnh hơn. 

Kazuyuki Ohashi, đầu bếp ở một khách sạn 
nổi tiếng tỉnh Shiga, so sánh hương vị của món ăn 
này giống với phô mai xanh.

Theo các nhà sử học, funazushi đã xuất 
hiện từ thời Heian (794-1185), bắt nguồn từ 
phương pháp bảo quản đồ ăn narezushi có nguồn 
gốc từ Trung Quốc. 

Ở gần hồ Biwa lúc bấy giờ, người dân thu 
hoạch nhiều muối và gạo. Phương pháp lên men 
được sử dụng rộng rãi để dự trữ thực phẩm cho mùa 
đông. Chính vì vậy, funazushi được xem là món 
sushi đầu tiên của xứ sở hoa anh đào.

Sau này, các phương pháp đánh bắt, bảo 
quản hiện đại ra đời, dần thay thế cho kiểu lên men 
truyền thống. Những món sushi tươi cũng dần 
khiến funazushi trở nên khan hiếm. 

Gia đình Kitamura ở Kitashima đã tiếp tục 
gìn giữ và duy trì Funazushi. Nhà họ Kitamura đã 
làm món ăn này từ năm 1619 và công thức được 
truyền qua 8 thế hệ.

Trong những năm gần đây, funazushi dần 
trở nên phổ biến trên khắp đất nước, nhiều nhất vẫn 
là ở tỉnh Shiga. Chúng được sản xuất đại trà và bán 
trong các siêu thị, cửa hàng thực phẩm. 

Ở những thành phố lân cận Kyoto, món ăn 
này được bán trên các đường phố Nishiki và trên 
các trang bán hàng trực tuyến, giá 3.240 yen cho 
một hộp nhỏ. ■ 
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Tòa nhà chọc trời mỏng 
nhất thế giới sẵn sàng chào đón 
những cư dân đầu tiên

Theo các nhà phát triển, Tháp 
Steinway, tọa lạc tại 111 West 57th 
Street, quận Manhattan, New York, 

Mỹ, có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24:1, 
khiến nơi này trở thành “tòa nhà chọc trời mỏng 
nhất thế giới”.

Với độ cao 435m, tháp Steinway là một 
trong những tòa nhà cao nhất ở Tây bán cầu, chỉ 
xếp sau hai tòa nhà khác ở thành phố New York là 
Trung tâm Thương mại Thế giới với độ cao 541m 
và tháp Công viên Trung tâm với độ cao 472m.

Các tòa nhà chọc trời siêu mỏng, hay còn 
được gọi là tháp bút chì, đã trở thành điểm nổi bật 
của đường chân trời Hong Kong vào những năm 
1970. Kể từ đó, các thành phố lớn như New York 
cũng đã học hỏi và sáng tạo theo phong cách này.

Tòa nhà chọc trời Steinway là một “cây bút 
chì” đầy mạnh mẽ, thu nhỏ một cách tao nhã dần về 
phía đỉnh tháp. Đặc biệt, có một căn hộ penthouse 
ba tầng nhìn ra Công viên Trung tâm nằm ở phía 
trên cùng.

Các kiến trúc sư cho biết mục tiêu chính 
của họ là tạo ra một tuyên ngôn mới và táo bạo về 
đường chân trời New York, đồng thời cũng để tôn 
vinh nguồn gốc lịch sử của địa điểm này.

“Thay vì để ý những định kiến về các tòa 
nhà chọc trời của thành phố New York, điều chúng 
tôi quan tâm hơn cả là cơ hội để làm một điều gì đó 
khác biệt và có ý nghĩa”, ông Pasquarelli, kiến trúc 
sư của dự án cho biết.

Tòa tháp siêu cao này nằm kế bên tòa nhà 
cùng tên Steinway, một công trình lịch sử được xây 
dựng năm 1925, từng là trụ sở của nhà sản xuất 
piano Steinway và Sons kiêm phòng hòa nhạc.

Công ty xây dựng cho biết họ lấy cảm hứng 
từ “thời kỳ hoàng kim của các tòa nhà chọc trời 
Manhattan” và lịch sử nghệ thuật Art Deco ở New 
York đầu thế kỷ 20. Bề mặt tòa tháp được thiết kế 
với nhiều khối đất nung đổi màu, họa tiết khi nhìn 
dưới các loại ánh sáng và góc độ khác nhau.

Tháp Steinway đang mở cửa chào đón 
những cư dân đầu tiên. 

Mức giá giao động từ 7,75 triệu USD cho 
một căn hộ studio đến 66 triệu USD cho một căn hộ 

áp mái. ■

Phát hiện sinh vật lạ ngoại 
hình giống 'rồng con' nhưng 
sống ở vùng biển sâu

Sau nhiều năm đi biển, người đàn ông 
đến từ Nga đã có cho mình một bộ 
sưu tập những thứ kỳ dị nhất tìm thấy 

dưới đại dương sâu thẳm. Và lần này anh đã kiếm 
thêm được một con 'rồng con' để bổ sung vào bộ 
sưu tập của mình.

Roman Fedortsov, 39 tuổi, sinh sống ở 
Murmansk, phía bắc nước Nga vô cùng sửng sốt 
khi phát hiện sinh vật lạ từ dưới đáy đại dương.

Người đàn ông đang làm việc trên tàu đánh 
cá thương mại, chủ yếu khai thác cá tuyết, cá tuyết 
chấm đen và cá thu. Trong những lần quăng lưới, 
anh lại vô tình kéo lên được một số sinh vật có hình 
thù kỳ dị

Ngư dân 39 tuổi đang đi câu cá ngoài biển 
thì phát hiện sinh vật mà anh chưa từng nhìn thấy 
trước đây. Sinh vật lạ có ngoại hình kỳ dị, đôi mắt 
to, đuôi dài và có cánh.

Roman Fedortsov cho biết sinh vật lạ trông 
giống con rồng con mới nở. Tuy nhiên, danh tính 
thực sự của loài sinh vật này vẫn là một điều bí ẩn.

Romen từng theo học khoa học biển tại 
trường Đại học Murmansk, là một chuyên gia về 
chế biến và chuẩn bị cá. Anh cho biết: “Tất cả các 
loại cá đều đẹp theo cách riêng của nó. Tôi không 
thể nói rằng con này trông đáng sợ, xấu xí, con kia 
thì đẹp. Mọi người rất quan tâm đến những sinh vật 
biển có ngoại hình khác lạ mà tôi phát hiện ra trong 
chuyến đi biển. Tuy nhiên, hầu hết những con cá lạ 
không được lâu sau khi đưa lên bờ do chênh lệch áp 
suất so với môi trường sống ở vùng nước sâu của 

nó”. 
Roman đã đăng một bức ảnh về sinh vật lạ 

lên tài khoản Instagram của mình với hơn 646.000 
người theo dõi và tranh thủ cư dân mạng để tìm ra 
câu trả lời nhưng chưa ai biết cụ thể đây là loài vật 
nào.

Bức ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng 
với hơn 22.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình 
luận. Hầu hết cư dân mạng đều bình luận thể hiện 
sự bất ngờ, choáng váng vì chưa từng thấy con vật 
nào có ngoại hình kỳ lạ đến vậy.

“Tôi không thể nhận ra đó là một con cá 

sống ở dưới biển”, “Quả thực, những gì tồn tại dưới 
đáy biển rất khác thường, con người chưa khám 
phá hết được”, “Tốt hơn với những loài chưa biết 
rõ, bạn nên đứng nhìn từ xa”... cư dân mạng bình 
luận.

Roman cho biết anh từng bắt được nhiều 
sinh vật có hình dáng kỳ lạ ở vùng biển Na Uy và 
Barents ở phía bắc nước Nga, chúng thường sinh 
sống ở vùng biển sâu của Đại Tây Dương. ■

Thợ lặn thiếu niên may 
mắn thoát chết khi chạm trán 
với cá mập trắng lớn

Thiếu niên 17 tuổi vừa trải qua kỷ 
niệm không thể quên trong cuộc đời 
khi chạm trán với hai con cá mập 

trắng lớn trong 2 ngày ở Florida, Mỹ.
Sự việc xảy ra ở vùng nước gần Stuart Inlet, 

Florida, Mỹ. Nick Bailey chia sẻ rằng anh chỉ cách 
kẻ săn mồi đại dương khoảng hơn một sải tay.

Đến ngày thứ hai, Nick Bailey tiếp tục đi 
lặn và lại gặp một con cá mập. Đoạn video ghi lại 
cho thấy thiếu niên 17 tuổi bơi phía sau con cá mập 
và chạm vào vây đuôi của nó.

Nick Bailey nói: “Thật là điều điên rồ nhất. 
Tôi gặp hai con cá mập trong hai ngày. Hôm nay tôi 
đã chạm vào một con cá mập trắng. Đây là trải 
nghiệm chỉ có một lần trong đời, hai ngày không 
thể nào quên của tôi”.

Nick Bailey là một người đam mê lặn tự do, 
học lặn từ năm 3 tuổi dưới sự hướng dẫn của bố. Từ 
bỏ đã tiếp xúc với nhiều hồ bơi, học lặn ngay trong 
các hồ bơi và sau này là ở biển.

Các chuyên gia cho biết dù hấp dẫn đến 
mức nào thì con người cũng không nên chạm vào, 
kích động cá mập trắng giống như Nick Bailey đã 
làm. Thiếu niên 17 tuổi cho biết hai con cá mập 
trắng anh gặp hai ngày là khác nhau. Con cá mập 
hôm đầu tiên Nick Bailey gặp dài hơn và vây lưng 
bị gãy. Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và 
Cá Florida, cá mập rất phổ biến ở gần bờ biển của 
bang. Theo hồ sơ tấn công cá mập quốc tế của Đại 
học Florida, có khoảng 57 vụ cá mập tấn công được 
ghi nhận trên toàn thế giới vào năm 2020. Mức 
trung bình từ 2015 đến 2019 là 80 sự cố mỗi năm. 
Cá mập trắng lớn chịu trách nhiệm về số lượng 
cuộc tấn công lớn nhất, đứng thứ hai là cá mập hổ.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khả năng con 
người gặp tai nạn với bị sét đánh nhiều hơn là bị cá 
mập tấn công. Dù vậy, con người không nên chủ 
quan, hiếm xảy ra, tỷ lệ thấp nhưng không đồng 
nghĩa với việc không bao giờ bị cá mập cắn.

Một trường hợp hiếm hoi đó mới xảy ra ở 
Nam Phi, không gặp may như thiến niên 17 tuổi ở 
Mỹ, hai người tắm biển ở bãi biển La Lucia ở 
Durban đã thiệt mạng.

Theo báo cáo của dịch vụ y tế khẩn cấp 
Nam Phi, hai người trưởng thành thiệt mạng do bị 
cá mập trắng lớn tấn công khi đi tắm biển. Phần 
cánh tay phải và ngực bị không còn nguyên vẹn do 
bị cá mập cắn. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Tòa nhà chọc trời mỏng 
nhất thế giới sẵn sàng chào đón 
những cư dân đầu tiên

Theo các nhà phát triển, Tháp 
Steinway, tọa lạc tại 111 West 57th 
Street, quận Manhattan, New York, 

Mỹ, có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24:1, 
khiến nơi này trở thành “tòa nhà chọc trời mỏng 
nhất thế giới”.

Với độ cao 435m, tháp Steinway là một 
trong những tòa nhà cao nhất ở Tây bán cầu, chỉ 
xếp sau hai tòa nhà khác ở thành phố New York là 
Trung tâm Thương mại Thế giới với độ cao 541m 
và tháp Công viên Trung tâm với độ cao 472m.

Các tòa nhà chọc trời siêu mỏng, hay còn 
được gọi là tháp bút chì, đã trở thành điểm nổi bật 
của đường chân trời Hong Kong vào những năm 
1970. Kể từ đó, các thành phố lớn như New York 
cũng đã học hỏi và sáng tạo theo phong cách này.

Tòa nhà chọc trời Steinway là một “cây bút 
chì” đầy mạnh mẽ, thu nhỏ một cách tao nhã dần về 
phía đỉnh tháp. Đặc biệt, có một căn hộ penthouse 
ba tầng nhìn ra Công viên Trung tâm nằm ở phía 
trên cùng.

Các kiến trúc sư cho biết mục tiêu chính 
của họ là tạo ra một tuyên ngôn mới và táo bạo về 
đường chân trời New York, đồng thời cũng để tôn 
vinh nguồn gốc lịch sử của địa điểm này.

“Thay vì để ý những định kiến về các tòa 
nhà chọc trời của thành phố New York, điều chúng 
tôi quan tâm hơn cả là cơ hội để làm một điều gì đó 
khác biệt và có ý nghĩa”, ông Pasquarelli, kiến trúc 
sư của dự án cho biết.

Tòa tháp siêu cao này nằm kế bên tòa nhà 
cùng tên Steinway, một công trình lịch sử được xây 
dựng năm 1925, từng là trụ sở của nhà sản xuất 
piano Steinway và Sons kiêm phòng hòa nhạc.

Công ty xây dựng cho biết họ lấy cảm hứng 
từ “thời kỳ hoàng kim của các tòa nhà chọc trời 
Manhattan” và lịch sử nghệ thuật Art Deco ở New 
York đầu thế kỷ 20. Bề mặt tòa tháp được thiết kế 
với nhiều khối đất nung đổi màu, họa tiết khi nhìn 
dưới các loại ánh sáng và góc độ khác nhau.

Tháp Steinway đang mở cửa chào đón 
những cư dân đầu tiên. 

Mức giá giao động từ 7,75 triệu USD cho 
một căn hộ studio đến 66 triệu USD cho một căn hộ 

áp mái. ■

Phát hiện sinh vật lạ ngoại 
hình giống 'rồng con' nhưng 
sống ở vùng biển sâu

Sau nhiều năm đi biển, người đàn ông 
đến từ Nga đã có cho mình một bộ 
sưu tập những thứ kỳ dị nhất tìm thấy 

dưới đại dương sâu thẳm. Và lần này anh đã kiếm 
thêm được một con 'rồng con' để bổ sung vào bộ 
sưu tập của mình.

Roman Fedortsov, 39 tuổi, sinh sống ở 
Murmansk, phía bắc nước Nga vô cùng sửng sốt 
khi phát hiện sinh vật lạ từ dưới đáy đại dương.

Người đàn ông đang làm việc trên tàu đánh 
cá thương mại, chủ yếu khai thác cá tuyết, cá tuyết 
chấm đen và cá thu. Trong những lần quăng lưới, 
anh lại vô tình kéo lên được một số sinh vật có hình 
thù kỳ dị

Ngư dân 39 tuổi đang đi câu cá ngoài biển 
thì phát hiện sinh vật mà anh chưa từng nhìn thấy 
trước đây. Sinh vật lạ có ngoại hình kỳ dị, đôi mắt 
to, đuôi dài và có cánh.

Roman Fedortsov cho biết sinh vật lạ trông 
giống con rồng con mới nở. Tuy nhiên, danh tính 
thực sự của loài sinh vật này vẫn là một điều bí ẩn.

Romen từng theo học khoa học biển tại 
trường Đại học Murmansk, là một chuyên gia về 
chế biến và chuẩn bị cá. Anh cho biết: “Tất cả các 
loại cá đều đẹp theo cách riêng của nó. Tôi không 
thể nói rằng con này trông đáng sợ, xấu xí, con kia 
thì đẹp. Mọi người rất quan tâm đến những sinh vật 
biển có ngoại hình khác lạ mà tôi phát hiện ra trong 
chuyến đi biển. Tuy nhiên, hầu hết những con cá lạ 
không được lâu sau khi đưa lên bờ do chênh lệch áp 
suất so với môi trường sống ở vùng nước sâu của 

nó”. 
Roman đã đăng một bức ảnh về sinh vật lạ 

lên tài khoản Instagram của mình với hơn 646.000 
người theo dõi và tranh thủ cư dân mạng để tìm ra 
câu trả lời nhưng chưa ai biết cụ thể đây là loài vật 
nào.

Bức ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng 
với hơn 22.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình 
luận. Hầu hết cư dân mạng đều bình luận thể hiện 
sự bất ngờ, choáng váng vì chưa từng thấy con vật 
nào có ngoại hình kỳ lạ đến vậy.

“Tôi không thể nhận ra đó là một con cá 

sống ở dưới biển”, “Quả thực, những gì tồn tại dưới 
đáy biển rất khác thường, con người chưa khám 
phá hết được”, “Tốt hơn với những loài chưa biết 
rõ, bạn nên đứng nhìn từ xa”... cư dân mạng bình 
luận.

Roman cho biết anh từng bắt được nhiều 
sinh vật có hình dáng kỳ lạ ở vùng biển Na Uy và 
Barents ở phía bắc nước Nga, chúng thường sinh 
sống ở vùng biển sâu của Đại Tây Dương. ■

Thợ lặn thiếu niên may 
mắn thoát chết khi chạm trán 
với cá mập trắng lớn

Thiếu niên 17 tuổi vừa trải qua kỷ 
niệm không thể quên trong cuộc đời 
khi chạm trán với hai con cá mập 

trắng lớn trong 2 ngày ở Florida, Mỹ.
Sự việc xảy ra ở vùng nước gần Stuart Inlet, 

Florida, Mỹ. Nick Bailey chia sẻ rằng anh chỉ cách 
kẻ săn mồi đại dương khoảng hơn một sải tay.

Đến ngày thứ hai, Nick Bailey tiếp tục đi 
lặn và lại gặp một con cá mập. Đoạn video ghi lại 
cho thấy thiếu niên 17 tuổi bơi phía sau con cá mập 
và chạm vào vây đuôi của nó.

Nick Bailey nói: “Thật là điều điên rồ nhất. 
Tôi gặp hai con cá mập trong hai ngày. Hôm nay tôi 
đã chạm vào một con cá mập trắng. Đây là trải 
nghiệm chỉ có một lần trong đời, hai ngày không 
thể nào quên của tôi”.

Nick Bailey là một người đam mê lặn tự do, 
học lặn từ năm 3 tuổi dưới sự hướng dẫn của bố. Từ 
bỏ đã tiếp xúc với nhiều hồ bơi, học lặn ngay trong 
các hồ bơi và sau này là ở biển.

Các chuyên gia cho biết dù hấp dẫn đến 
mức nào thì con người cũng không nên chạm vào, 
kích động cá mập trắng giống như Nick Bailey đã 
làm. Thiếu niên 17 tuổi cho biết hai con cá mập 
trắng anh gặp hai ngày là khác nhau. Con cá mập 
hôm đầu tiên Nick Bailey gặp dài hơn và vây lưng 
bị gãy. Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và 
Cá Florida, cá mập rất phổ biến ở gần bờ biển của 
bang. Theo hồ sơ tấn công cá mập quốc tế của Đại 
học Florida, có khoảng 57 vụ cá mập tấn công được 
ghi nhận trên toàn thế giới vào năm 2020. Mức 
trung bình từ 2015 đến 2019 là 80 sự cố mỗi năm. 
Cá mập trắng lớn chịu trách nhiệm về số lượng 
cuộc tấn công lớn nhất, đứng thứ hai là cá mập hổ.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khả năng con 
người gặp tai nạn với bị sét đánh nhiều hơn là bị cá 
mập tấn công. Dù vậy, con người không nên chủ 
quan, hiếm xảy ra, tỷ lệ thấp nhưng không đồng 
nghĩa với việc không bao giờ bị cá mập cắn.

Một trường hợp hiếm hoi đó mới xảy ra ở 
Nam Phi, không gặp may như thiến niên 17 tuổi ở 
Mỹ, hai người tắm biển ở bãi biển La Lucia ở 
Durban đã thiệt mạng.

Theo báo cáo của dịch vụ y tế khẩn cấp 
Nam Phi, hai người trưởng thành thiệt mạng do bị 
cá mập trắng lớn tấn công khi đi tắm biển. Phần 
cánh tay phải và ngực bị không còn nguyên vẹn do 
bị cá mập cắn. ■ 
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  ÑIEÄN AÛNH

Chung Gia Hân từ chối đóng 
phim TVB phải chi đang 'ôm 
hận'?

Dù nhận được sự yêu thích ở phần 1 của Bác 
sĩ khoa nhi nhưng Chung Gia Hân lại từ 
chối lời mời từ phía TVB góp mặt vào 

phần tiếp theo của bộ phim.

Sau khi bộ phim Bác sĩ nhi khoa lên sóng vào năm 
2021 với sự góp mặt của dàn sao lớn của TVB như 
Trịnh Gia Dĩnh, Chung Gia Hân, Mã Quốc Minh, 
La Trọng Khiêm,… đạt thành công ngoài mong 
đợi, phía TVB sẽ tiếp tục làm tiếp phần 2. Được 
biết, phần tiếp theo của loạt phim nổi tiếng đang 
được thực hiện và quá trình sản xuất dự kiến   sẽ bắt 
đầu vào tháng 7.

Tuy nhiên, khác với phần 2, ở phần tiếp theo sẽ là 
một câu chuyện hoàn toàn mới. Ngoài ra, dàn diễn 
viên ở phần 2 như Trịnh Gia Dĩnh, Chung Gia 
Hân,… cũng sẽ không trở lại cho phần tiếp theo.

Nhà sản xuất dự án Bác sĩ nhi khoa đã tiết lộ trong 
một cuộc phỏng vấn rằng mọi thứ “vẫn đang trong 
quá trình thảo luận”. “Chúng tôi muốn hoàn thành 
câu chuyện trước. Lần này nó cũng sẽ được lấy bối 
cảnh ở một bệnh viện nhi đồng”, anh nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Oriental Daily gần 
đây, nữ diễn viên Chung Gia Hân xác nhận rằng cô 
đã được phía nhà sản xuất mời vào phần tiếp theo, 
tuy nhiên cô đã từ chối vai diễn này.

Trả lời truyền thông, người đẹp 38 tuổi cho biết bản 
thân rất vui khi Bác sĩ nhi khoa sẽ quay phần tiếp 
theo bởi đây là bộ phim truyền hình truyền tải 
những giá trị tốt đẹp. “Tôi rất biết ơn vì gần đây 
nhận được lời mời hợp tác trong một số dự án. Sau 
khi bàn bạc với ông xã, tôi quyết định để bản thân 
nghỉ ngơi trong năm nay và tập trung chăm sóc cho 
gia đình”, người đẹp phim Bằng chứng thép chia 
sẻ.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng hy vọng việc quay 
phim diễn ra suôn sẻ và mọi người đều khỏe mạnh 
trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Hồng Kông đang 
diễn biến phức tạp.

Bên cạnh Chung Gia Hân, Trịnh Gia Dĩnh cũng 
cho biết nam diễn viên cũng đã được mời đóng vai 
chính trong phần tiếp theo, tuy nhiên do lịch trình 

bận rộn nên ông xã Trần Khải Lâm vẫn chưa chấp 
nhận lời đề nghị.

“Tôi đang thảo luận cho một vài dự án, vì vậy 
chúng tôi phải xem lịch trình của tôi trước. Nhà sản 
xuất cũng đề cập rằng đây sẽ là một câu chuyện 
hoàn toàn mới, vì vậy tôi sẽ phải xem liệu vai diễn 
có phù hợp hay không”, anh nói.

“Tôi có thể không có mặt. Tôi không nghĩ rằng cần 
phải có dàn diễn viên ban đầu vì họ muốn phát triển 
một câu chuyện mới. Họ chỉ cần đoàn phim ban 
đầu chứ không cần dàn diễn viên”, nam diễn viên 
chia sẻ.

Tháng 2/2016, Chung Gia Hân kết hôn cùng ông 
xã Jeremy Lương - cháu trai của cựu chủ tịch TVB 
Lương Nãi Bằng. Nữ diễn viên sau đó chuyển sang 
Canada định cư. Cô và chồng có với nhau hai 
người con, con gái tên là Kelly và quý tử Jared. 
Cuối tháng 6/2020, cô trở lại với dự án phim Bác sĩ 
nhi khoa. Chung Gia Hân cũng cho biết đây là bộ 
phim cuối cùng của cô tại TVB và tuyên bố giải 
nghệ để toàn tâm toàn ý vun vén tổ ấm nhỏ.

Quay lại với bộ phim Bác sĩ nhi khoa, Chung Gia 
Hân được đánh giá diễn xuất tiến bộ hơn hẳn so với 
trước đây và được khán giả đặt kỳ vọng sẽ trở thành 
Thị hậu TVB trong Lễ trao giải thường niên của 
nhà đài vào năm 2021. Tuy nhiên, cuối cùng nữ 
diễn viên đã để tuột mất giải Nữ diễn viên chính 
xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB vào đầu năm nay.

Sự đáng tiếc này, trong đêm trao giải nhiều người 
cũng dễ dàng nhận thấy sự thất vọng, buồn bã của 
cô. Sau buổi trao giải kết thúc, Chung Gia Hân trả 
lời phỏng vấn: Trong bài phát biểu khi nhận giải, 
Chung Gia Hân còn nói một câu: “Tôi không biết 
liệu mình có đứng ở đây trong tương lai hay 
không”.

Tôi rất biết ơn khi được tham gia vào đêm trao giải, 
vì tôi biết rằng liệu tôi có thể đứng trên đó hay 
không. Nói thật, khi làm mẹ tâm hồn tôi mạnh mẽ 
hơn, tâm lý của tôi không còn hồi hộp lo lắng về 
giải thưởng như lúc còn trẻ nữa. Tôi đều chấp nhận 
mọi kết quả.

Chồng tôi cũng xem chương trình trực tuyến và 
khen tôi rất đẹp. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nếu có 
một kịch bản phù hợp. Bằng không, tôi sẽ không 
quay phim trở lại”.

Việc từ chối nhận tham gia phần 2 của Bác sĩ nhi 
khoa của Chung Gia Hân được netizen suy đoán 
rằng phải chăng nữ diễn viên vẫn còn “để bụng” về 
việc không nhận được giải Thị hậu tại Lễ trao giải 
vừa qua?

                                                       Nguyễn Hương

EXO Sehun được xác nhận sẽ 
dẫn đầu bộ phim tình cảm mới

Sehun của EXO sẽ đóng vai chính trong một 
bộ phim truyền hình gốc TVING sắp tới!

Vào ngày 24 tháng 3, Sports Chosun đưa tin rằng 
Sehun của EXO đã được chọn vào vai chính trong 
bộ phim truyền hình gốc của TVING “Love, Hara 
High School” (tiêu đề theo nghĩa đen).

Đáp lại báo cáo, một nguồn tin từ SM 
Entertainment xác nhận, “Đúng là Sehun sẽ đóng 
vai chính Go Yoo trong bộ phim truyền hình gốc 
mới của TVING 'Love, Hara High School'”.

“Love, Hara High School” miêu tả tình bạn vững 
chắc và câu chuyện tình yêu chân thành của những 
thanh niên 18 tuổi không thể từ bỏ tình yêu hay tình 
bạn. Bộ phim đề cập đến chủ đề duy nhất của bộ 
nhớ tế bào, giả thuyết rằng bộ nhớ được chuyển 
đến những người nhận ghép tạng.

Sehun sẽ đảm nhận vai chính Go Yoo, một học sinh 
18 tuổi đang học năm thứ hai của trường trung học 
Hara. Go Yoo cao lên hàng ngày và anh ấy thường 
được ca ngợi là thiên tài bóng rổ, môn mà anh ấy 
bắt đầu để cao lên. 

Anh ấy cũng là một học sinh duyên dáng, người 
luôn đạt điểm trung bình ở trường mặc dù không 
học. Go Yoo quá bận rộn để hẹn hò, và anh ấy bận 
tâm đến việc bảo vệ Joon Hee, nhưng sau khi anh 
ấy hiến thận cho Joon Hee, anh ấy trở thành đối thủ 
trong tình yêu của Joon Hee vì học sinh số 1 của 
trường và tình yêu đầu tiên của anh ấy So Yeon do 
di động hội chứng trí nhớ.

Trước đó, Sehun đã đóng vai chính trong “EXO 
Next Door” vào năm 2015 và “Dokgo Rewind” 
vào năm 2018. Anh ấy cũng đã ra mắt màn ảnh 
rộng thông qua “The Pirates: Goblin Flag”. Gần 
đây, Sehun đã đóng vai chính trong bộ phim “Now 
We Are Breaking Up ” của đài SBS, làm dấy lên dự 
đoán về sự chuyển đổi diễn xuất tiếp theo của anh 
ấy.

“Love, Hara High School” do Kang Bo Ra viết 
kịch bản và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Jin 
Sung, người đã từng làm việc trong “The Great 
Queen Seondeok ” và “Kangchi, the Beginning”.

“Love, Hara High School” sẽ bắt đầu quay vào 
tháng 4 và công chiếu vào khoảng năm nay thông 
qua TVING. Hãy theo dõi để cập nhật thêm về bộ 
phim!

                                                                    An Chi
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Chung Gia Hân từ chối đóng 
phim TVB phải chi đang 'ôm 
hận'?

Dù nhận được sự yêu thích ở phần 1 của Bác 
sĩ khoa nhi nhưng Chung Gia Hân lại từ 
chối lời mời từ phía TVB góp mặt vào 

phần tiếp theo của bộ phim.

Sau khi bộ phim Bác sĩ nhi khoa lên sóng vào năm 
2021 với sự góp mặt của dàn sao lớn của TVB như 
Trịnh Gia Dĩnh, Chung Gia Hân, Mã Quốc Minh, 
La Trọng Khiêm,… đạt thành công ngoài mong 
đợi, phía TVB sẽ tiếp tục làm tiếp phần 2. Được 
biết, phần tiếp theo của loạt phim nổi tiếng đang 
được thực hiện và quá trình sản xuất dự kiến   sẽ bắt 
đầu vào tháng 7.

Tuy nhiên, khác với phần 2, ở phần tiếp theo sẽ là 
một câu chuyện hoàn toàn mới. Ngoài ra, dàn diễn 
viên ở phần 2 như Trịnh Gia Dĩnh, Chung Gia 
Hân,… cũng sẽ không trở lại cho phần tiếp theo.

Nhà sản xuất dự án Bác sĩ nhi khoa đã tiết lộ trong 
một cuộc phỏng vấn rằng mọi thứ “vẫn đang trong 
quá trình thảo luận”. “Chúng tôi muốn hoàn thành 
câu chuyện trước. Lần này nó cũng sẽ được lấy bối 
cảnh ở một bệnh viện nhi đồng”, anh nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Oriental Daily gần 
đây, nữ diễn viên Chung Gia Hân xác nhận rằng cô 
đã được phía nhà sản xuất mời vào phần tiếp theo, 
tuy nhiên cô đã từ chối vai diễn này.

Trả lời truyền thông, người đẹp 38 tuổi cho biết bản 
thân rất vui khi Bác sĩ nhi khoa sẽ quay phần tiếp 
theo bởi đây là bộ phim truyền hình truyền tải 
những giá trị tốt đẹp. “Tôi rất biết ơn vì gần đây 
nhận được lời mời hợp tác trong một số dự án. Sau 
khi bàn bạc với ông xã, tôi quyết định để bản thân 
nghỉ ngơi trong năm nay và tập trung chăm sóc cho 
gia đình”, người đẹp phim Bằng chứng thép chia 
sẻ.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng hy vọng việc quay 
phim diễn ra suôn sẻ và mọi người đều khỏe mạnh 
trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Hồng Kông đang 
diễn biến phức tạp.

Bên cạnh Chung Gia Hân, Trịnh Gia Dĩnh cũng 
cho biết nam diễn viên cũng đã được mời đóng vai 
chính trong phần tiếp theo, tuy nhiên do lịch trình 

bận rộn nên ông xã Trần Khải Lâm vẫn chưa chấp 
nhận lời đề nghị.

“Tôi đang thảo luận cho một vài dự án, vì vậy 
chúng tôi phải xem lịch trình của tôi trước. Nhà sản 
xuất cũng đề cập rằng đây sẽ là một câu chuyện 
hoàn toàn mới, vì vậy tôi sẽ phải xem liệu vai diễn 
có phù hợp hay không”, anh nói.

“Tôi có thể không có mặt. Tôi không nghĩ rằng cần 
phải có dàn diễn viên ban đầu vì họ muốn phát triển 
một câu chuyện mới. Họ chỉ cần đoàn phim ban 
đầu chứ không cần dàn diễn viên”, nam diễn viên 
chia sẻ.

Tháng 2/2016, Chung Gia Hân kết hôn cùng ông 
xã Jeremy Lương - cháu trai của cựu chủ tịch TVB 
Lương Nãi Bằng. Nữ diễn viên sau đó chuyển sang 
Canada định cư. Cô và chồng có với nhau hai 
người con, con gái tên là Kelly và quý tử Jared. 
Cuối tháng 6/2020, cô trở lại với dự án phim Bác sĩ 
nhi khoa. Chung Gia Hân cũng cho biết đây là bộ 
phim cuối cùng của cô tại TVB và tuyên bố giải 
nghệ để toàn tâm toàn ý vun vén tổ ấm nhỏ.

Quay lại với bộ phim Bác sĩ nhi khoa, Chung Gia 
Hân được đánh giá diễn xuất tiến bộ hơn hẳn so với 
trước đây và được khán giả đặt kỳ vọng sẽ trở thành 
Thị hậu TVB trong Lễ trao giải thường niên của 
nhà đài vào năm 2021. Tuy nhiên, cuối cùng nữ 
diễn viên đã để tuột mất giải Nữ diễn viên chính 
xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB vào đầu năm nay.

Sự đáng tiếc này, trong đêm trao giải nhiều người 
cũng dễ dàng nhận thấy sự thất vọng, buồn bã của 
cô. Sau buổi trao giải kết thúc, Chung Gia Hân trả 
lời phỏng vấn: Trong bài phát biểu khi nhận giải, 
Chung Gia Hân còn nói một câu: “Tôi không biết 
liệu mình có đứng ở đây trong tương lai hay 
không”.

Tôi rất biết ơn khi được tham gia vào đêm trao giải, 
vì tôi biết rằng liệu tôi có thể đứng trên đó hay 
không. Nói thật, khi làm mẹ tâm hồn tôi mạnh mẽ 
hơn, tâm lý của tôi không còn hồi hộp lo lắng về 
giải thưởng như lúc còn trẻ nữa. Tôi đều chấp nhận 
mọi kết quả.

Chồng tôi cũng xem chương trình trực tuyến và 
khen tôi rất đẹp. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nếu có 
một kịch bản phù hợp. Bằng không, tôi sẽ không 
quay phim trở lại”.

Việc từ chối nhận tham gia phần 2 của Bác sĩ nhi 
khoa của Chung Gia Hân được netizen suy đoán 
rằng phải chăng nữ diễn viên vẫn còn “để bụng” về 
việc không nhận được giải Thị hậu tại Lễ trao giải 
vừa qua?

                                                       Nguyễn Hương

EXO Sehun được xác nhận sẽ 
dẫn đầu bộ phim tình cảm mới

Sehun của EXO sẽ đóng vai chính trong một 
bộ phim truyền hình gốc TVING sắp tới!

Vào ngày 24 tháng 3, Sports Chosun đưa tin rằng 
Sehun của EXO đã được chọn vào vai chính trong 
bộ phim truyền hình gốc của TVING “Love, Hara 
High School” (tiêu đề theo nghĩa đen).

Đáp lại báo cáo, một nguồn tin từ SM 
Entertainment xác nhận, “Đúng là Sehun sẽ đóng 
vai chính Go Yoo trong bộ phim truyền hình gốc 
mới của TVING 'Love, Hara High School'”.

“Love, Hara High School” miêu tả tình bạn vững 
chắc và câu chuyện tình yêu chân thành của những 
thanh niên 18 tuổi không thể từ bỏ tình yêu hay tình 
bạn. Bộ phim đề cập đến chủ đề duy nhất của bộ 
nhớ tế bào, giả thuyết rằng bộ nhớ được chuyển 
đến những người nhận ghép tạng.

Sehun sẽ đảm nhận vai chính Go Yoo, một học sinh 
18 tuổi đang học năm thứ hai của trường trung học 
Hara. Go Yoo cao lên hàng ngày và anh ấy thường 
được ca ngợi là thiên tài bóng rổ, môn mà anh ấy 
bắt đầu để cao lên. 

Anh ấy cũng là một học sinh duyên dáng, người 
luôn đạt điểm trung bình ở trường mặc dù không 
học. Go Yoo quá bận rộn để hẹn hò, và anh ấy bận 
tâm đến việc bảo vệ Joon Hee, nhưng sau khi anh 
ấy hiến thận cho Joon Hee, anh ấy trở thành đối thủ 
trong tình yêu của Joon Hee vì học sinh số 1 của 
trường và tình yêu đầu tiên của anh ấy So Yeon do 
di động hội chứng trí nhớ.

Trước đó, Sehun đã đóng vai chính trong “EXO 
Next Door” vào năm 2015 và “Dokgo Rewind” 
vào năm 2018. Anh ấy cũng đã ra mắt màn ảnh 
rộng thông qua “The Pirates: Goblin Flag”. Gần 
đây, Sehun đã đóng vai chính trong bộ phim “Now 
We Are Breaking Up ” của đài SBS, làm dấy lên dự 
đoán về sự chuyển đổi diễn xuất tiếp theo của anh 
ấy.

“Love, Hara High School” do Kang Bo Ra viết 
kịch bản và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Jin 
Sung, người đã từng làm việc trong “The Great 
Queen Seondeok ” và “Kangchi, the Beginning”.

“Love, Hara High School” sẽ bắt đầu quay vào 
tháng 4 và công chiếu vào khoảng năm nay thông 
qua TVING. Hãy theo dõi để cập nhật thêm về bộ 
phim!

                                                                    An Chi
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Ba lý do khiến mối quan hệ của 
Krystal và Kim Jae Wook trong 
“Crazy Love” khiến người xem 
bị cuốn hút

Câu chuyện tình yêu giữa Kim Jae Wook và 
Krystal của f (x) trong “Crazy Love” của 
đài KBS 2TV đang thu hút sự chú ý của 

người xem!

“Crazy Love” kể về một câu chuyện tình yêu ngọt 
ngào, man rợ và hỗn loạn giữa một người hướng 
dẫn thô lỗ nhưng giỏi giang, người nhận được một 
lời đe dọa tử vong và cô thư ký được chẩn đoán 
mắc bệnh nan y.

Kim Jae Wook đóng vai Noh Go Jin, một người 
đàn ông tự ái, là Giám đốc điều hành của công ty 
giáo dục GOTOP và là giảng viên toán hàng đầu 
trong nước. Krystal của f (x) đóng vai Lee Shin Ah, 
thư ký của Noh Go Jin, người không xuất hiện 
nhiều.

Với việc người xem dự đoán mối quan hệ giữa ông 
chủ tự ái và thư ký muốn trả thù sẽ phát triển như 
thế nào, dưới đây là ba khía cạnh năng động của họ 
đang khiến mọi người chú ý.

1. Ông chủ và thư ký đối lập cực

Noh Go Jin là một giám đốc điều hành gây ra nỗi sợ 
hãi trong trái tim nhân viên của mình chỉ bằng vẻ 
ngoài của mình. Trong khi đó, Lee Shin Ah là một 
thư ký đã tồn tại được cả năm dù cô phải phục vụ cà 
phê cho anh ta ở nhiệt độ chính xác. Quyết tâm trở 
thành một giảng viên, cô đối mặt với quầng thâm 
ngày càng sâu, mái tóc thưa dần và mong muốn 
nộp đơn xin nghỉ việc chỉ khi biết mình bị u não 
giai đoạn cuối. Quyết định rằng đây là thời điểm 
hoàn hảo để quay lại với sếp, ngọn lửa trả thù bất 
ngờ bùng cháy trong trái tim Lee Shin Ah.

2. Người mất trí nhớ và một vị hôn thê giả tạo

Trước đó, Noh Go Jin đã bị mất trí nhớ trong một 
vụ tai nạn, trong khi Lee Shin Ah giả vờ đính hôn 
với anh. Cô ấy đã xây dựng cho mình hình ảnh một 
người phụ nữ hy sinh bản thân để chăm sóc người 
đàn ông cô ấy yêu, đồng thời được đền đáp bằng 
cách nhét vào miệng anh ấy những món ăn mà anh 
ấy ghét, chẳng hạn như hành tây. Ngoài ra, có lần 
cô còn bôi kem chống nắng trắng lên mặt anh để 
làm anh bẽ mặt.

Khi Lee Shin Ah dồn cả trái tim và tâm hồn vào 
việc thực hiện kế hoạch lớn của mình, thì có một 
tình tiết đang chờ đợi xung quanh: Noh Go Jin 
đang giả mạo mất trí nhớ của mình. Lee Shin Ah 
không biết rằng anh chỉ đang hành động trong khi 
kìm nén cơn tức giận sôi sục trước hành động trả 
thù của cô. Người xem dù lo lắng cho số phận của 
cô dưới bàn tay của Noh Go Jin nhưng cũng không 
khỏi phì cười trước diễn biến bất ngờ.

3. Viễn cảnh tình yêu trong tương lai của họ

Noh Go Jin và Lee Shin Ah được kỳ vọng sẽ ngày 
càng ngọt ngào và tình cảm với nhau hơn khi thời 
gian trôi qua, khiến người xem tò mò muốn biết khi 
nào những diễn biến như vậy sẽ diễn ra. Bất chấp 
mối quan hệ của họ bị trui rèn trong thù hận, họ có 
thể lật ngược tình thế và bắt tay vào một cuộc hành 
trình lãng mạn.

Các nhà sản xuất của bộ phim đã gợi ý về những 
diễn biến sắp tới khi họ nhận xét, “Sẽ có một tình 
huống trong tập 5 và 6 sẽ ảnh hưởng đến mối quan 
hệ của Noh Go Jin và Lee Shin Ah một lần nữa”..

                                                       Nguyễn Hương

Tám sự thật thú vị về “chị đại” 
Kim Hye Soo: Có thể nói 5 thứ 
tiếng

Kim Hye Soo - nữ diễn viên tài năng của 
Hàn Quốc ngày càng nổi tiếng khắp toàn 
cầu nhờ chăm chỉ đóng phim, lựa chọn 

những kịch bản độc đáo. 

Mới đây, Kim Hye Soo tiếp tục gây bão với bộ 
phim Juvenile Justice, đóng cùng với một số tên 
tuổi lớn trong ngành như Kim Mu Yeol, Lee Sung 
Min và Lee Jung Eun. 

1. Kim Hye Soo sinh ngày 05/09/1970

Kim Hye Soo là một Xử Nữ - cung hoàng đạo luôn 
hướng đến kết quả mỗi khi làm bất cứ điều gì. Họ 
luôn nghĩ trước và thường lo lắng về việc đạt được 
kết quả đầu ra tốt nhất có thể. Hèn gì nữ diễn viên 
luôn lựa chọn kịch bản cẩn thận, kỹ càng. Hiếm 
thấy có bộ phim nào mà cô tham gia lại thất bại 
hoặc rating thấp. 

2. Kim Hye Soo bắt đầu diễn xuất khi chỉ mới 
học trung học

Ở tuổi còn mơ mộng, Kim Hye Soo đã biết theo 
đuổi nghệ thuật thứ 7 khi tham gia vào bộ phim 
Ggambo năm 1986. Cô cũng được biết đến thông 
qua Did We Really Love đóng cùng Bae Yong Joon 
cũng như Revenge And Passion trong vai phụ Jung 
Mi Kyung.

Sự nghiệp của Hye Soo tiếp tục bùng nổ trong 
những năm 2000, tập trung vào các dự án phim như 
Kick The Moon, Three và YMCA Baseball Team. 
Vai diễn của Hye Soo trong Hypnotized, The Red 
Shoes và chính thức giúp nữ diễn viên leo lên hàng 
sao hạng A ở quê nhà. 

Hye Soo bận rộn trong hầu hết thập kỷ nhưng trong 
một cuộc phỏng vấn, cô cho biết trải nghiệm với 
Han Seok Kyu trong Villain And Widow là một 
trong những điểm sáng hiếm hoi. Mỹ nhân họ Kim 
tái hợp với Choi Dong Hoon trong The Thieves, 
cùng đạo diễn của Tazza: The High Rollers vào 
năm 2012. Ba năm sau, Hye Soo đảm nhận vai 
chính trong một bộ phim noir mang tên Coin 
Locker Girl. 

Tất nhiên, không thể nói về sự nghiệp của Kim Hye 
Soo mà không nhắc đến Signal. Bộ phim được phát 
sóng vào năm 2016 đã ngay lập tức thành công về 
mặt phê bình lẫn thương mại. Hoàn toàn không 
ngạc nhiên khi cô giành giải Nữ diễn viên chính 
xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 
lần thứ 52 cho vai diễn Cha Soo Hyun.

3. Kim Hye Soo đã có một khoảng thời gian thử 
thách trong vai diễn hành động đầu tiên của 
mình

Năm 2017, Hye Soo đóng vai chính trong bộ phim 
hành động A Special Lady. Không chỉ hoàn thành 
nhiều phân cảnh khó, có thời điểm, cô còn phải 
mang theo một khẩu súng trường nặng hơn 20 kg. 
Theo một bài báo trên Soompi, Hye Soo đã chuẩn 
bị rất kỹ cho vai diễn, liên tục trao đổi ý kiến   với 
đạo diễn. Điều này bao gồm sự biến đổi của cô 
thành Na Hyun Jung, người có kiểu tóc vàng bạch 
kim cạo nửa đầu. 

“Sau khi phối hợp, thử nghiệm thông qua việc trao 
đổi ý kiến   và trao đổi với từng đội, đạo diễn đưa ra 
quyết định cuối cùng. Tôi đã tự mình gợi ý kiểu tóc 
của Na Hyun Jung và thảo luận rất lâu với đạo diễn, 
đội trang điểm và đội thay đồ. Thật không ngờ để 
giữ một kiểu tóc ngắn và sáng màu khó hơn tôi 
nghĩ. Tôi phải tẩy tóc từ bảy đến mười ngày một lần 
và tôi bị bỏng ở bên phải đầu, bị cạo trọc đầu do hóa 
chất”.

4. Kim Hye Soo từng dẫn chương trình thời sự

Đã có một số kinh nghiệm dẫn chương trình thông 
qua các lễ trao giải và các chương trình tạp kỹ, cô 
có cơ hội tham gia một chương trình thời sự của đài 
MBC có tên W. Cơ hội đến với Hye Soo sau khi 
nhóm sản xuất phát hiện ra rằng nữ diễn viên quan 
tâm đến các vấn đề môi trường và toàn cầu. Trước 
đó, Hye Soo đã xuất hiện trong một tập của W khi 
cô đến Nepal vào năm 2008 với tư cách là một 

thành viên ê-kíp.

Ở đó, cô đã phân phát thức ăn cho người dân địa 
phương và hỗ trợ giúp đỡ những đứa trẻ. Khi được 
đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, cô chia 
sẻ: 

“Tôi thích cách W mô tả tin tức thế giới trong 5 
năm được phát sóng cho đến nay. Đó là giấc mơ 
thành hiện thực đối với tôi khi được tham gia một 
chương trình tài liệu. Tôi hy vọng sẽ sống đúng với 
kỳ vọng”.

5. Kim Hye Soo có thể nói 5 ngôn ngữ

Trong danh sách những người nổi tiếng thông 
minh của tvN, Hye Soo chiếm vị trí số một vì cô có 
thể nói tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng 
Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Cô đã học tiếng Anh 
cho vai diễn trong Too Tired To Die làm việc cùng 
với Kaneshiro Takeshi.

6. Kim Hye Soo vẽ rất đẹp

Kim Hye Soo đã xuất hiện lần đầu với tư cách là 
một họa sĩ tại Hội chợ Nghệ thuật Mở rộng Seoul 
tại COEX vào năm 2009. Cô và những người nổi 
tiếng khác đã được mời để giới thiệu nghệ thuật của 
họ; ca sĩ Cho Young Nam, nữ diễn viên Shim Eun 
Ha và nam diễn viên Kang Seok Woo cũng là một 
phần của Star Art Project.

7. Mẹ Kim Hye Soo dính vào một vụ nợ nần

Lần đầu tiên người đẹp biết về khoản nợ của mẹ 
mình là vào năm 2012. Hye Soo nhớ lại đã bị “sốc” 
đến nỗi cô gần như không thể hoạt động bình 
thường: 

“Khi tôi biết về những gì mẹ tôi đã làm, tôi không 
thể làm việc được nữa. Tôi thậm chí không muốn 
làm việc. Tôi nghĩ rằng chính vì tôi đã bắt đầu làm 
diễn viên nên vấn đề này đã nảy ra ngay từ đầu”. 

Mẹ Kim Hye Soo nợ 1,3 tỷ won (9,5 triệu đô la Mỹ) 
với những người khác nhau. Sau khi giải quyết, 
Kim Hye Soo và mẹ đã chấm dứt quan hệ.

8. Kim Hye Soo bị nói mượn văn cho luận án của 
mình

Hye Soo có bằng cử nhân sân khấu và điện ảnh tại 
Đại học Dongguk và bằng thạc sĩ báo chí và truyền 
thông đại chúng tại Đại học Sungkyunkwan. Năm 
2013, cô đáp trả các cáo buộc đạo văn, cụ thể là 
luận văn thạc sĩ chủ đề “Nghiên cứu các hành vi 
giao tiếp của diễn viên và nữ diễn viên”. 

“Tôi đăng ký theo học một trường cao học đặc biệt 
để phù hợp với lịch trình bận rộn và bất thường của 
mình, đồng thời vẫn theo đuổi sở thích diễn xuất và 
các lĩnh vực khác trong học tập. Tuy nhiên, tôi tập 
trung hơn vào việc mở rộng về những vấn đề khác 
nhau mà tôi quan tâm hơn là điều tra một chủ đề về 
mặt học thuật. Vì tôi tập trung vào quá trình mở 
rộng kiến   thức của mình, tôi nghĩ luận văn chỉ là 
một vấn đề hình thức hơn là một thành tích học tập 
quan trọng”.

Vô cùng ngưỡng mộ Kim Hye Soo vì tài năng và 

những đóng góp của cô cho phim ảnh châu Á. Ở 
tuổi 51, Kim Hye Soo vẫn lẻ bóng một mình nên hy 
vọng nữ diễn viên sớm tìm được ý trung nhân để 
chia sẻ ngọt bùi. 

                                                       Nguyễn Hương

Viên Vịnh Nghi và thú vui dùng 
hàng hiệu khiến ai cũng thèm 
thuồng

Viên Vịnh Nghi được nhiều người biết đến 
với vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong bộ 
phim kiếm hiệp Kim Dung Tiếu ngạo 

giang hồ. Ngoài ra, Viên Vịnh Nghi cũng giành giải 
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp 
tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, với vai diễn 
trong Tân bất liễu tình (1993) với Lưu Thanh Vân, 
Kim chi ngọc diệp (1994) đóng cặp cùng Trương 
Quốc Vinh.

Không những vậy, Viên Vịnh Nghi cũng được 
đánh giá cao nhờ diễn xuất trong bộ phim truyền 
hình Phú quý môn của TVB. Trong những năm gần 
đây, cặp đôi quyền lực nổi tiếng Viên Vịnh Nghi - 
Trương Trí Lâm cũng chinh phục được nhiều 
người hâm mộ với màn xuất hiện ngọt ngào trong 
chương trình truyền hình thực tế Chuyến du lịch 
lãng mạn của người vợ hay Anh chai vượt mọi 
chông gai.

Ngoài ta, cặp đôi nổi tiếng đã làm việc chăm chỉ khi 
đã đầu tư khôn ngoan vào lĩnh vực bất động sản. Vì 
vậy, bộ đôi đã sở hữu rất nhiều khối bất động sản xa 
xỉ. Thậm chí, Viên Vịnh Nghi cũng được biết đến là 
đại gia showbiz khi sở hữu nhiều hàng hiệu đến từ 
các thương hiệu đình đám thế giới như Hermès, 
Patek Philippe và Rolex mà nhiều người chỉ có thể 
mơ ước.

Tài sản trị giá hàng triệu đô la

Viên Vịnh Nghi và ông xã Trương Trí Lâm được 
cho là để mát đến rất nhiều bất động sản tại thị 
trường Trung Quốc. Kể từ khi mua bất động sản trị 
giá 91,8 triệu đô la Hồng Kông (11,8 triệu đô la 
Mỹ) tại Hồng Kông vào năm 2017, cặp đôi thường 
xuyên xuất hiện nhiều tại Đại Lục.

Ngoài ra, cặp đôi quyền lực xứ Cảng thơm còn góp 
mặt vào nhiều chương trình thực tế tại thị trường 
Đại lục như Chuyến du lịch lãng mạn của những 
người vợ mùa 2, Anh trai vượt mọi chông gai, Đêm 
ở vịnh lớn,… Các nhà sản xuất phải bỏ số tiền lớn 
để hai ngôi sao có mặt trong chương trình.

Gần đây, bộ đôi cùng nhau xuất hiện tại sự kiện 
One Shenzhen Bay, nơi có căn hộ được rao bán với 
giá 6,1 triệu đô la Mỹ.

Hermès

Hermès có lẽ là thương hiệu thời túi xách duy nhất 
mà nữ diễn viên yêu thích nhất. Viên Vịnh Nghi 
thường xuyên xuất hiện với clutch Kelly Cut thanh 
lịch bằng da cá sấu hay chỉ là một chiếc túi Mini 
Bolide phối với áo phông và quần jean đơn giản. 

Ngoài ra, tuỳ vào dịp khác nhau, cựu Hoa hậu 
Hong Kong sẽ lựa chọn cho mình một chiếc túi của 
Hermès cho phù hợp.

Không cần phải nói, bà xã Trương Trí Lâm cũng 
hay được bắt gặp xuất hiện cùng với túi Birkin 
được làm bằng da cá sấu kết hợp với quần jean và 
giày Converse. Hay, trong dịp khác, nữ diễn viên 
phối Hermès phiên bản giới hạn Birkin Shadow 
cùng quần jeans đen và áo khoác.

Theo như truyền thông cho biết, trước đó trong thời 
gian cách ly vào năm 2021, Viên Vịnh Nghi bị bắt 
gặp đi mua sắm tại một cửa hàng Hermès địa 
phương và mua sáu chiếc túi và một đống quần áo.

Không lâu sau, trên tài khoản Weibo của nữ diễn 
viên, cô đã thừa nhận rằng đã mua sáu chiếc túi chỉ 
để làm quà tặng và một chiếc mũ.

Đồng hồ sang trọng

Cách đây vài năm, Viên Vịnh Nghi từng bị “soi” 
khi đeo một chiếc Rolex Oyster Perpetual GMT-
Master II. Chiếc đồng hồ này không đắt như người 
ta nghĩ mà giá chỉ ở côn số 75.400 đô la Hồng Kông 
(9.725 đô la Mỹ) theo giá hiện tại. Đây là con số 
nhỏ so với giới nhà giàu.

Nhưng, điều mà nhiều người quan tâm đó chính là 
chiếc đồng hồ mà Viên Vịnh Nghi đeo là mẫu mới 
vừa được ra mắt tại Thuỵ Sĩ cách đó vài ngày. Điều 
này, cũng chứng minh rằng nữ diễn viên là khách 
hàng VIP của thương hiệu này.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Quốc sản 007 còn 
sở hữu một chiếc Patek Philippe Nautilus 5711 
bằng vàng hồng có giá lên đến 51.000 đô la Mỹ, 
cũng như một chiếc Rolex Daytona mẫu 1968 - mà 
trước đó Paul Newman từng đeo. Mẫu đồng hồ này 
đã được bán đấu giá vào năm 2017 với số tiền 
khổng lồ lên đến 15,5 triệu USD. Mặc dù chiếc 
đồng hồ mà nữ diễn viên đeo có thể không phải là 
chiếc đồng hồ giống hệt mẫu của Paul Newman, 
nhưng mẫu đồng hồ cổ điển này vẫn có sự cao cấp, 
cực kỳ hiếm và đắt tiền.

Ở tuổi 50, Viên Vịnh Nghi chú ý vào nhan sắc và 
thường xuyên sử dụng các sản phẩm dưỡng da đắt 
đỏ. Cô hay sử dụng kem dưỡng của thương hiệu 
nổi tiếng Beauté la Crème, giá mỗi sản phẩm dao 
động từ 770 USD đến 1.130 USD.

                                                                 Tuệ Lâm
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Ba lý do khiến mối quan hệ của 
Krystal và Kim Jae Wook trong 
“Crazy Love” khiến người xem 
bị cuốn hút

Câu chuyện tình yêu giữa Kim Jae Wook và 
Krystal của f (x) trong “Crazy Love” của 
đài KBS 2TV đang thu hút sự chú ý của 

người xem!

“Crazy Love” kể về một câu chuyện tình yêu ngọt 
ngào, man rợ và hỗn loạn giữa một người hướng 
dẫn thô lỗ nhưng giỏi giang, người nhận được một 
lời đe dọa tử vong và cô thư ký được chẩn đoán 
mắc bệnh nan y.

Kim Jae Wook đóng vai Noh Go Jin, một người 
đàn ông tự ái, là Giám đốc điều hành của công ty 
giáo dục GOTOP và là giảng viên toán hàng đầu 
trong nước. Krystal của f (x) đóng vai Lee Shin Ah, 
thư ký của Noh Go Jin, người không xuất hiện 
nhiều.

Với việc người xem dự đoán mối quan hệ giữa ông 
chủ tự ái và thư ký muốn trả thù sẽ phát triển như 
thế nào, dưới đây là ba khía cạnh năng động của họ 
đang khiến mọi người chú ý.

1. Ông chủ và thư ký đối lập cực

Noh Go Jin là một giám đốc điều hành gây ra nỗi sợ 
hãi trong trái tim nhân viên của mình chỉ bằng vẻ 
ngoài của mình. Trong khi đó, Lee Shin Ah là một 
thư ký đã tồn tại được cả năm dù cô phải phục vụ cà 
phê cho anh ta ở nhiệt độ chính xác. Quyết tâm trở 
thành một giảng viên, cô đối mặt với quầng thâm 
ngày càng sâu, mái tóc thưa dần và mong muốn 
nộp đơn xin nghỉ việc chỉ khi biết mình bị u não 
giai đoạn cuối. Quyết định rằng đây là thời điểm 
hoàn hảo để quay lại với sếp, ngọn lửa trả thù bất 
ngờ bùng cháy trong trái tim Lee Shin Ah.

2. Người mất trí nhớ và một vị hôn thê giả tạo

Trước đó, Noh Go Jin đã bị mất trí nhớ trong một 
vụ tai nạn, trong khi Lee Shin Ah giả vờ đính hôn 
với anh. Cô ấy đã xây dựng cho mình hình ảnh một 
người phụ nữ hy sinh bản thân để chăm sóc người 
đàn ông cô ấy yêu, đồng thời được đền đáp bằng 
cách nhét vào miệng anh ấy những món ăn mà anh 
ấy ghét, chẳng hạn như hành tây. Ngoài ra, có lần 
cô còn bôi kem chống nắng trắng lên mặt anh để 
làm anh bẽ mặt.

Khi Lee Shin Ah dồn cả trái tim và tâm hồn vào 
việc thực hiện kế hoạch lớn của mình, thì có một 
tình tiết đang chờ đợi xung quanh: Noh Go Jin 
đang giả mạo mất trí nhớ của mình. Lee Shin Ah 
không biết rằng anh chỉ đang hành động trong khi 
kìm nén cơn tức giận sôi sục trước hành động trả 
thù của cô. Người xem dù lo lắng cho số phận của 
cô dưới bàn tay của Noh Go Jin nhưng cũng không 
khỏi phì cười trước diễn biến bất ngờ.

3. Viễn cảnh tình yêu trong tương lai của họ

Noh Go Jin và Lee Shin Ah được kỳ vọng sẽ ngày 
càng ngọt ngào và tình cảm với nhau hơn khi thời 
gian trôi qua, khiến người xem tò mò muốn biết khi 
nào những diễn biến như vậy sẽ diễn ra. Bất chấp 
mối quan hệ của họ bị trui rèn trong thù hận, họ có 
thể lật ngược tình thế và bắt tay vào một cuộc hành 
trình lãng mạn.

Các nhà sản xuất của bộ phim đã gợi ý về những 
diễn biến sắp tới khi họ nhận xét, “Sẽ có một tình 
huống trong tập 5 và 6 sẽ ảnh hưởng đến mối quan 
hệ của Noh Go Jin và Lee Shin Ah một lần nữa”..

                                                       Nguyễn Hương

Tám sự thật thú vị về “chị đại” 
Kim Hye Soo: Có thể nói 5 thứ 
tiếng

Kim Hye Soo - nữ diễn viên tài năng của 
Hàn Quốc ngày càng nổi tiếng khắp toàn 
cầu nhờ chăm chỉ đóng phim, lựa chọn 

những kịch bản độc đáo. 

Mới đây, Kim Hye Soo tiếp tục gây bão với bộ 
phim Juvenile Justice, đóng cùng với một số tên 
tuổi lớn trong ngành như Kim Mu Yeol, Lee Sung 
Min và Lee Jung Eun. 

1. Kim Hye Soo sinh ngày 05/09/1970

Kim Hye Soo là một Xử Nữ - cung hoàng đạo luôn 
hướng đến kết quả mỗi khi làm bất cứ điều gì. Họ 
luôn nghĩ trước và thường lo lắng về việc đạt được 
kết quả đầu ra tốt nhất có thể. Hèn gì nữ diễn viên 
luôn lựa chọn kịch bản cẩn thận, kỹ càng. Hiếm 
thấy có bộ phim nào mà cô tham gia lại thất bại 
hoặc rating thấp. 

2. Kim Hye Soo bắt đầu diễn xuất khi chỉ mới 
học trung học

Ở tuổi còn mơ mộng, Kim Hye Soo đã biết theo 
đuổi nghệ thuật thứ 7 khi tham gia vào bộ phim 
Ggambo năm 1986. Cô cũng được biết đến thông 
qua Did We Really Love đóng cùng Bae Yong Joon 
cũng như Revenge And Passion trong vai phụ Jung 
Mi Kyung.

Sự nghiệp của Hye Soo tiếp tục bùng nổ trong 
những năm 2000, tập trung vào các dự án phim như 
Kick The Moon, Three và YMCA Baseball Team. 
Vai diễn của Hye Soo trong Hypnotized, The Red 
Shoes và chính thức giúp nữ diễn viên leo lên hàng 
sao hạng A ở quê nhà. 

Hye Soo bận rộn trong hầu hết thập kỷ nhưng trong 
một cuộc phỏng vấn, cô cho biết trải nghiệm với 
Han Seok Kyu trong Villain And Widow là một 
trong những điểm sáng hiếm hoi. Mỹ nhân họ Kim 
tái hợp với Choi Dong Hoon trong The Thieves, 
cùng đạo diễn của Tazza: The High Rollers vào 
năm 2012. Ba năm sau, Hye Soo đảm nhận vai 
chính trong một bộ phim noir mang tên Coin 
Locker Girl. 

Tất nhiên, không thể nói về sự nghiệp của Kim Hye 
Soo mà không nhắc đến Signal. Bộ phim được phát 
sóng vào năm 2016 đã ngay lập tức thành công về 
mặt phê bình lẫn thương mại. Hoàn toàn không 
ngạc nhiên khi cô giành giải Nữ diễn viên chính 
xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 
lần thứ 52 cho vai diễn Cha Soo Hyun.

3. Kim Hye Soo đã có một khoảng thời gian thử 
thách trong vai diễn hành động đầu tiên của 
mình

Năm 2017, Hye Soo đóng vai chính trong bộ phim 
hành động A Special Lady. Không chỉ hoàn thành 
nhiều phân cảnh khó, có thời điểm, cô còn phải 
mang theo một khẩu súng trường nặng hơn 20 kg. 
Theo một bài báo trên Soompi, Hye Soo đã chuẩn 
bị rất kỹ cho vai diễn, liên tục trao đổi ý kiến   với 
đạo diễn. Điều này bao gồm sự biến đổi của cô 
thành Na Hyun Jung, người có kiểu tóc vàng bạch 
kim cạo nửa đầu. 

“Sau khi phối hợp, thử nghiệm thông qua việc trao 
đổi ý kiến   và trao đổi với từng đội, đạo diễn đưa ra 
quyết định cuối cùng. Tôi đã tự mình gợi ý kiểu tóc 
của Na Hyun Jung và thảo luận rất lâu với đạo diễn, 
đội trang điểm và đội thay đồ. Thật không ngờ để 
giữ một kiểu tóc ngắn và sáng màu khó hơn tôi 
nghĩ. Tôi phải tẩy tóc từ bảy đến mười ngày một lần 
và tôi bị bỏng ở bên phải đầu, bị cạo trọc đầu do hóa 
chất”.

4. Kim Hye Soo từng dẫn chương trình thời sự

Đã có một số kinh nghiệm dẫn chương trình thông 
qua các lễ trao giải và các chương trình tạp kỹ, cô 
có cơ hội tham gia một chương trình thời sự của đài 
MBC có tên W. Cơ hội đến với Hye Soo sau khi 
nhóm sản xuất phát hiện ra rằng nữ diễn viên quan 
tâm đến các vấn đề môi trường và toàn cầu. Trước 
đó, Hye Soo đã xuất hiện trong một tập của W khi 
cô đến Nepal vào năm 2008 với tư cách là một 

thành viên ê-kíp.

Ở đó, cô đã phân phát thức ăn cho người dân địa 
phương và hỗ trợ giúp đỡ những đứa trẻ. Khi được 
đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, cô chia 
sẻ: 

“Tôi thích cách W mô tả tin tức thế giới trong 5 
năm được phát sóng cho đến nay. Đó là giấc mơ 
thành hiện thực đối với tôi khi được tham gia một 
chương trình tài liệu. Tôi hy vọng sẽ sống đúng với 
kỳ vọng”.

5. Kim Hye Soo có thể nói 5 ngôn ngữ

Trong danh sách những người nổi tiếng thông 
minh của tvN, Hye Soo chiếm vị trí số một vì cô có 
thể nói tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng 
Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Cô đã học tiếng Anh 
cho vai diễn trong Too Tired To Die làm việc cùng 
với Kaneshiro Takeshi.

6. Kim Hye Soo vẽ rất đẹp

Kim Hye Soo đã xuất hiện lần đầu với tư cách là 
một họa sĩ tại Hội chợ Nghệ thuật Mở rộng Seoul 
tại COEX vào năm 2009. Cô và những người nổi 
tiếng khác đã được mời để giới thiệu nghệ thuật của 
họ; ca sĩ Cho Young Nam, nữ diễn viên Shim Eun 
Ha và nam diễn viên Kang Seok Woo cũng là một 
phần của Star Art Project.

7. Mẹ Kim Hye Soo dính vào một vụ nợ nần

Lần đầu tiên người đẹp biết về khoản nợ của mẹ 
mình là vào năm 2012. Hye Soo nhớ lại đã bị “sốc” 
đến nỗi cô gần như không thể hoạt động bình 
thường: 

“Khi tôi biết về những gì mẹ tôi đã làm, tôi không 
thể làm việc được nữa. Tôi thậm chí không muốn 
làm việc. Tôi nghĩ rằng chính vì tôi đã bắt đầu làm 
diễn viên nên vấn đề này đã nảy ra ngay từ đầu”. 

Mẹ Kim Hye Soo nợ 1,3 tỷ won (9,5 triệu đô la Mỹ) 
với những người khác nhau. Sau khi giải quyết, 
Kim Hye Soo và mẹ đã chấm dứt quan hệ.

8. Kim Hye Soo bị nói mượn văn cho luận án của 
mình

Hye Soo có bằng cử nhân sân khấu và điện ảnh tại 
Đại học Dongguk và bằng thạc sĩ báo chí và truyền 
thông đại chúng tại Đại học Sungkyunkwan. Năm 
2013, cô đáp trả các cáo buộc đạo văn, cụ thể là 
luận văn thạc sĩ chủ đề “Nghiên cứu các hành vi 
giao tiếp của diễn viên và nữ diễn viên”. 

“Tôi đăng ký theo học một trường cao học đặc biệt 
để phù hợp với lịch trình bận rộn và bất thường của 
mình, đồng thời vẫn theo đuổi sở thích diễn xuất và 
các lĩnh vực khác trong học tập. Tuy nhiên, tôi tập 
trung hơn vào việc mở rộng về những vấn đề khác 
nhau mà tôi quan tâm hơn là điều tra một chủ đề về 
mặt học thuật. Vì tôi tập trung vào quá trình mở 
rộng kiến   thức của mình, tôi nghĩ luận văn chỉ là 
một vấn đề hình thức hơn là một thành tích học tập 
quan trọng”.

Vô cùng ngưỡng mộ Kim Hye Soo vì tài năng và 

những đóng góp của cô cho phim ảnh châu Á. Ở 
tuổi 51, Kim Hye Soo vẫn lẻ bóng một mình nên hy 
vọng nữ diễn viên sớm tìm được ý trung nhân để 
chia sẻ ngọt bùi. 

                                                       Nguyễn Hương

Viên Vịnh Nghi và thú vui dùng 
hàng hiệu khiến ai cũng thèm 
thuồng

Viên Vịnh Nghi được nhiều người biết đến 
với vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong bộ 
phim kiếm hiệp Kim Dung Tiếu ngạo 

giang hồ. Ngoài ra, Viên Vịnh Nghi cũng giành giải 
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp 
tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, với vai diễn 
trong Tân bất liễu tình (1993) với Lưu Thanh Vân, 
Kim chi ngọc diệp (1994) đóng cặp cùng Trương 
Quốc Vinh.

Không những vậy, Viên Vịnh Nghi cũng được 
đánh giá cao nhờ diễn xuất trong bộ phim truyền 
hình Phú quý môn của TVB. Trong những năm gần 
đây, cặp đôi quyền lực nổi tiếng Viên Vịnh Nghi - 
Trương Trí Lâm cũng chinh phục được nhiều 
người hâm mộ với màn xuất hiện ngọt ngào trong 
chương trình truyền hình thực tế Chuyến du lịch 
lãng mạn của người vợ hay Anh chai vượt mọi 
chông gai.

Ngoài ta, cặp đôi nổi tiếng đã làm việc chăm chỉ khi 
đã đầu tư khôn ngoan vào lĩnh vực bất động sản. Vì 
vậy, bộ đôi đã sở hữu rất nhiều khối bất động sản xa 
xỉ. Thậm chí, Viên Vịnh Nghi cũng được biết đến là 
đại gia showbiz khi sở hữu nhiều hàng hiệu đến từ 
các thương hiệu đình đám thế giới như Hermès, 
Patek Philippe và Rolex mà nhiều người chỉ có thể 
mơ ước.

Tài sản trị giá hàng triệu đô la

Viên Vịnh Nghi và ông xã Trương Trí Lâm được 
cho là để mát đến rất nhiều bất động sản tại thị 
trường Trung Quốc. Kể từ khi mua bất động sản trị 
giá 91,8 triệu đô la Hồng Kông (11,8 triệu đô la 
Mỹ) tại Hồng Kông vào năm 2017, cặp đôi thường 
xuyên xuất hiện nhiều tại Đại Lục.

Ngoài ra, cặp đôi quyền lực xứ Cảng thơm còn góp 
mặt vào nhiều chương trình thực tế tại thị trường 
Đại lục như Chuyến du lịch lãng mạn của những 
người vợ mùa 2, Anh trai vượt mọi chông gai, Đêm 
ở vịnh lớn,… Các nhà sản xuất phải bỏ số tiền lớn 
để hai ngôi sao có mặt trong chương trình.

Gần đây, bộ đôi cùng nhau xuất hiện tại sự kiện 
One Shenzhen Bay, nơi có căn hộ được rao bán với 
giá 6,1 triệu đô la Mỹ.

Hermès

Hermès có lẽ là thương hiệu thời túi xách duy nhất 
mà nữ diễn viên yêu thích nhất. Viên Vịnh Nghi 
thường xuyên xuất hiện với clutch Kelly Cut thanh 
lịch bằng da cá sấu hay chỉ là một chiếc túi Mini 
Bolide phối với áo phông và quần jean đơn giản. 

Ngoài ra, tuỳ vào dịp khác nhau, cựu Hoa hậu 
Hong Kong sẽ lựa chọn cho mình một chiếc túi của 
Hermès cho phù hợp.

Không cần phải nói, bà xã Trương Trí Lâm cũng 
hay được bắt gặp xuất hiện cùng với túi Birkin 
được làm bằng da cá sấu kết hợp với quần jean và 
giày Converse. Hay, trong dịp khác, nữ diễn viên 
phối Hermès phiên bản giới hạn Birkin Shadow 
cùng quần jeans đen và áo khoác.

Theo như truyền thông cho biết, trước đó trong thời 
gian cách ly vào năm 2021, Viên Vịnh Nghi bị bắt 
gặp đi mua sắm tại một cửa hàng Hermès địa 
phương và mua sáu chiếc túi và một đống quần áo.

Không lâu sau, trên tài khoản Weibo của nữ diễn 
viên, cô đã thừa nhận rằng đã mua sáu chiếc túi chỉ 
để làm quà tặng và một chiếc mũ.

Đồng hồ sang trọng

Cách đây vài năm, Viên Vịnh Nghi từng bị “soi” 
khi đeo một chiếc Rolex Oyster Perpetual GMT-
Master II. Chiếc đồng hồ này không đắt như người 
ta nghĩ mà giá chỉ ở côn số 75.400 đô la Hồng Kông 
(9.725 đô la Mỹ) theo giá hiện tại. Đây là con số 
nhỏ so với giới nhà giàu.

Nhưng, điều mà nhiều người quan tâm đó chính là 
chiếc đồng hồ mà Viên Vịnh Nghi đeo là mẫu mới 
vừa được ra mắt tại Thuỵ Sĩ cách đó vài ngày. Điều 
này, cũng chứng minh rằng nữ diễn viên là khách 
hàng VIP của thương hiệu này.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Quốc sản 007 còn 
sở hữu một chiếc Patek Philippe Nautilus 5711 
bằng vàng hồng có giá lên đến 51.000 đô la Mỹ, 
cũng như một chiếc Rolex Daytona mẫu 1968 - mà 
trước đó Paul Newman từng đeo. Mẫu đồng hồ này 
đã được bán đấu giá vào năm 2017 với số tiền 
khổng lồ lên đến 15,5 triệu USD. Mặc dù chiếc 
đồng hồ mà nữ diễn viên đeo có thể không phải là 
chiếc đồng hồ giống hệt mẫu của Paul Newman, 
nhưng mẫu đồng hồ cổ điển này vẫn có sự cao cấp, 
cực kỳ hiếm và đắt tiền.

Ở tuổi 50, Viên Vịnh Nghi chú ý vào nhan sắc và 
thường xuyên sử dụng các sản phẩm dưỡng da đắt 
đỏ. Cô hay sử dụng kem dưỡng của thương hiệu 
nổi tiếng Beauté la Crème, giá mỗi sản phẩm dao 
động từ 770 USD đến 1.130 USD.

                                                                 Tuệ Lâm
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Dương Tư Kỳ, Hồ Định Hân và 
dàn sao TVB xém chết khi quay 
phim 

Để tạo dựng tên tuổi và mang lại tác phẩm 
chân thật cho khán giả, rất nhiều nghệ sĩ 
TVB phải hi sinh, trầy trật đến nổi đổ máu 

cho vai diễn của mình.

Cứ tưởng rằng, việc quay phim quên ăn quên ngủ 
cũng là vấn đề thường ngày và là đặc thù công việc 
của các diễn viên. Tuy nhiên, cho đến gần đây, một 
số đoạn video ghi lại hậu trường những cảnh quay 
về “Các nghệ sĩ TVB cống hiến như thế nào” mới 
trở nên phổ biến trên mạng.

Sau khi xem xong, khán giả mới thực sự nhận ra 
rằng những nghệ sĩ đã phải hi sinh rất nhiều. Thậm 
chí, họ đánh đổi sức khỏe, mồ hôi xương máu hay 
cả mạng sống của mình cho vai diễn.

Dương Di (Dương Thiến Nghiêu)

Để bước lên ngôi vị Thị hậu TVB đối với Dương 
Di không phải là điều dễ dàng mà đó là cả quá trình 
cống hiến, làm việc nghiêm túc và cả sự hi sinh khi 
đóng phim.

Được biết, trong bộ phim Cung tâm kế, Dương Di 
đã phải nhiều lần quỳ dưới đất đến nỗi quần jeans 
mặc bên trong bộ đồ cổ trang đều bị rách phần đầu 
gối.

Chưa dừng lại ở đó, cảnh Dương Di bị tát bằng một 
thẻ gỗ đều là những cảnh quay thật và được quay đi 
quay lại nhiều lần. Sau khi quay xong, miệng của 
Dương Di đã bị sưng tấy lên và chảy cả máu miệng.

Trước những lần đổ máu, bị thương đến nỗi phải 
điều trị trong một thời gian dài và để lại di chứng về 
sau, Dương Di vẫn vui vẻ cống hiến mà không một 
lời than vãn.

Hồ Định Hân

Là một hoa đán cũng như được nhiều người gọi là 
“chị đại TVB”, Hồ Định Hân cũng đã thể hiện sự 
chuyên nghiệp của mình. Trong một phân đoạn ngã 
từ trên cây cao xuống đất của Thâm cung kế, với 
cảnh quay nguy hiểm như thế này thay vì sử dụng 
diễn viên đóng thế thì Hồ Định Hân đã một mình 
“cân” tất và tự thực hiện những cảnh này.

Sau cảnh quay không biết sinh mạng sẽ ra sao này, 

khi được hỏi về việc tại sao không dùng diễn viên 
đóng thế, Hồ Định Hân chia sẻ: “Không phải cảnh 
quay nào cũng lạm dụng thế thân. Đã là một diễn 
viên thì lương tâm nghề nghiệp không cho phép 
chúng tôi làm điều đó, trừ khi là trong các cảnh 
quay đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao hoặc có thể gây 
nguy hiểm đến tính mạng”.

Dương Tư Kỳ

Mặc dù là người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hong 
Kong nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, 
Dương Tư Kỳ cũng đã rũ bỏ những hình ảnh lộng 
lẫy nhất để vào vai diễn.

Nhưng trong một lần quay phim, Dương Tư Kỳ 
phải quay một cảnh tắm suối nước nóng. Nhưng tại 
Hong Kong lại không có suối nước nóng nên ê-kíp 
đoàn phim đã thiết kế suối nước lạnh thành nước 
nóng bằng đá tạo khói.

Điều đáng nói, trong giai đoạn quay phim vào mùa 
đông, nên Dương Tư Kỳ phải ngâm mình hàng giờ 
dưới hồ suối lạnh của thời tiết âm độ C. Sau khi kết 
thúc cảnh quay, gương mặt Dương Tư Kỳ đã biến 
sắc khi môi trắng bệch, mặt không còn miếng máu 
và run rẩy vì quá lạnh.

Lương Tịnh Kỳ

Với một cảnh quay trong bộ phim Nhật thực bão 
táp, mỹ nhân Bao la vùng trời Lương Tịnh Kỳ 
không ngại ngần khi tự mình thực hiện cảnh bị vùi 
dưới đất.

Được biết, với cảnh quay bị chôn vùi dưới cát này 
được thực hiện trong vòng hai ngày liên tục khiến 
cho Lương Tịnh Kỳ cảm nhận được giữa sự sống 
và cái chết. Cũng với cảnh quay này đã khiến cô bị 
ám ảnh trong suốt một thời gian dài.

Vương Hạo Tín

Là một gương mặt trẻ được TVB lăng xê trong 
nhiều năm gần đây. Không những vậy, Vương Hạo 
Tín còn là ngôi sao thế hệ trẻ giành được ngôi Thị 
đế TVB. Đằng sau thành quả này là sự cố gắng 
không ngừng nghỉ của anh.

Khi quay bộ phim Danh gia vọng tộc, vì để mang 
đến sự chân thật cũng như đẩy tình tiết cao trào 
Vương Hạo Tín đã bị bạn diễn Lưu Tùng Nhân 
“khuyến mãi” cho 13 cái bạt tai “thấu tận trời mây” 
cùng 19 cái tự vả vào mặt mình.

Hay trong Pháp ngoại phong vân, Vương Hạo Tín 
phải nhập viện vì bị sái quai hàm khi được ăn 24 cái 

bạt tai liên tiếp vào mặt. Trong Huynh đệ, nam diễn 
viên ăn đủ hơn 100 cú vung tay từ bạn diễn. Cũng 
với những cảnh này, Vương Hạo Tín được mệnh 
danh là “ông hoàng ăn tát”.

Tiêu Chính Nam

Dù chỉ là một vai phụ trong bộ phim Đại thái giám, 
Tiêu Chấn Nam sẵn sàng cống hiến hết sức mình 
cho vai diễn. Tiêu Chấn Nam đã sẵn sàng bốc cơm 
thiu ôi trộn nhiều những loại đồ ăn khác chẳng 
khác nào “cám heo” để ăn một cách ngấu nghiến.

Không những vậy, trong một đoạn, có một chiếc 
đùi gà đã được ăn dở rơi vào một đống nước bẩn 
đen thui trên mặt đất, Tiêu Chính Nam không ngại 
ngần nhặt chiếu đùi gà này lên ăn một cách ngon 
lành.

Trương Chấn Lãng

Trương Chấn Lãng cũng là một tiểu sinh mới đang 
được TVB tích cực lăng xê trong vòng hơn 1 năm 
đổ lại đây. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng ở 
Trương Chấn Lãng là sự nghiêm túc cống hiến vì 
nghệ thuật. Trong một cảnh quay, Trương Chấn 
Lãng vừa bị đất cát vùi lấp, vừa phải thoại khiến 
nam diễn viên ăn không ít đất cát.

Tưởng Gia Mân

Cũng giống như mỹ nhân Bao la vùng trời Lương 
Tịnh Kỳ, nữ diễn viên trẻ Tưởng Gia Mân cũng 
không ngần ngại lăn xả cho vai diễn của mình. 
Trong bộ phim Quái kiệt siêu hạng được phát sóng 
vào năm 2020, nữ diễn viên đã phải tự mình đóng 
cảnh bị chôn sống dưới đất.

Được biết, Tưởng Gia Mân phải bị đất cát vùi lắp 
mặt trong suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Với cảnh quay 
nguy hiểm này, nhiều người tỏ ra rất phục thái độ 
làm việc cũng như sự liều lĩnh của nữ diễn viên 12 
truyền thuyết.

Tạ Chỉ Luân

Chỉ góp mặt trong một vụ án của Bằng chứng thép 
4, Tạ Chỉ Luân đã phải nằm vào túi hút chân không, 
bị phủ một lớp phấn trắng trên thân hình và phải cố 
nín thở để tạo hiệu ứng màn ảnh. Cảnh quay này 
của Tạ Chỉ Luân cũng đã khiến khán giả nể phục.

                                                          Linh Phương

Ryu Jun Yeol (Reply 1988) bị 
Dispatch điều tra scandal đầu 
cơ bất động sản, thủ ạn cực  đo
tinh vi?

Trong showbiz Hàn, có không ít ngôi sao đầu 
tư bất động sản và thu lãi khủng như một 
cách kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, hành 

động đầu cơ trục lợi bất động sản trong showbiz lại 
trở thành tâm điểm tranh cãi. Mới đây nhất, nam 
diễn viên đình đám của bộ phim Reply 1988 - Ryu 
Jun Yeol đã bán tòa nhà ở phường Yeoksam, quận 
Gangnam với giá 15 tỷ won, lãi gần gấp đôi chỉ sau 
2 năm. Tòa nhà này được nam diễn viên mua từ 
năm 2020 với giá 5,8 tỷ won, cộng chi phí xây 
dựng là 8,2 tỷ won.

Tuy nhiên, Dispatch đã vào cuộc điều tra, đặt nghi 
vấn nam diễn viên Reply 1988 đầu cơ bất động sản 
trục lợi (hình thức mua vào số lượng lớn đất, bất 
động sản để tích trữ và bán ra khi có sự chênh lệch 
về giá, có thể gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế). 
Tờ tin tức đình đám này hé lộ rằng Ryu Jun Yeol đã 
sử dụng chiến lược đòn bẩy để đầu tư bất động sản 
và thu lãi khủng. Ryu Jun Yeol còn thành lập 1 công 
ty tư nhân để có thể vay thế chấp khoản tiền mua 
đất và xây dựng.

Được biết, công ty tư nhân Deep Briding của Ryu 
Jun Yeol được thành lập vào tháng 3/2018, với 
pháp nhân đại diện là mẹ của nam diễn viên. Năm 
2020, nam diễn viên đã dùng danh nghĩa công ty để 
vay ngân hàng và mua mảnh đất rộng 83 pyeong 
(274 mét vuông) ở phường Yeoksam với giá 5,8 tỷ 
won. Anh được ngân hàng cho vay đến 90% giá trị 
mảnh đất, tức là 5,2 tỷ won.

Ngay sau đó, nam diễn viên đã cho phá dỡ căn nhà 
1 tầng trên mảnh đất này và xây mới lại thành 1 tòa 
nhà có 2 tầng hầm cùng 7 tầng trên mặt đất. Ryu 
Jun Yeol tiếp tục dùng danh nghĩa công ty Deep 
Briding vay ngân hàng 1,7 tỷ won, tương đương 
70% chi phí xây dựng.

Công trình được hoàn thành vào tháng 11 năm 
ngoái và ngay lập tức được rao bán vào tháng 
1/2022 với giá 15 tỷ won. Sau khi trừ các chi phí và 
khoản vay ngân hàng, Ryu Jun Yeol dự kiến sẽ thu 
lãi 6 tỷ won trước thuế và 4 tỷ won sau thuế.

Theo ông Shin Jong Yeop (trưởng phòng bất động 
sản Building Road), sở dĩ nam diễn viên thu được 

lợi nhuận lớn đến vậy là do không phải chịu thuế 
mua lại, phí xây dựng và phí lãi suất. Các công ty 
khởi nghiệp cũng được ngân hàng ưu đãi cho vay 
vốn với lãi suất thấp hơn cho cá nhân vay.

Trả lời về nghi vấn Ryu Jun Yeol đầu cơ bất động 
sản, công ty quản lý C-Jes Entertainment cho biết: 
“Deep Briding là công ty được thành lập chuyên để 
quản lý thu nhập cá nhân của Ryu Jun Yeol. Anh ấy 
xây tòa nhà này với dự định kinh doanh thời trang 
cùng bạn bè. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 nên Ryu Jun Yeol đã quyết định ngừng 
kế hoạch kinh doanh và bán tòa nhà đi”.

Tuy nhiên lời giải thích này không thuyết phục 
được công chúng. Trước Ryu Jun Yeol, nhiều sao 
Hàn cũng bị nghi đầu cơ bất động sản, lập công ty 
con để vay vốn ưu đãi và né mức thuế cao như DK 
(SEVENTEEN), Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, 
Kim Tae Hee, Kwon Sang Woo…

Việc đầu cơ bất động sản và thu lãi khủng của 
những ngôi sao này góp phần khiến giá bất động 
sản ngày càng tăng cao, khiến người lao động bình 
thường càng khó có thể mua nhà. Ngoài ra, không 
ít người dân cũng lo lắng rằng người nổi tiếng có 
thể lợi dụng tiếng tăm cá nhân để kinh doanh, đầu 
tư bán tháo đất, thu lãi khủng.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, bắt đầu diễn xuất từ 
năm 2012 khi đã 26 tuổi. Trước khi được toàn Châu 
Á biết tới với vai diễn Kim Jung Hwan trong phim 
Reply 1988, Ryu Jun Yeol gần như vô danh trong 
sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Bắt đầu nghiệp diễn muộn, Ryu Jun Yeol khi ấy 
được đánh giá là không có ngoại hình, thậm chí bị 
cho là không hợp với ngành giải trí vốn chuộng vẻ 
đẹp hình thức như Hàn Quốc.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, bắt đầu diễn xuất từ 
năm 2012 khi đã 26 tuổi. Trước khi được toàn Châu 
Á biết tới với vai diễn Kim Jung Hwan trong phim 
Reply 1988, Ryu Jun Yeol gần như vô danh trong 
sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Bắt đầu nghiệp diễn muộn, tân binh Ryu Jun Yeol 
khi ấy được đánh giá là không có ngoại hình, thậm 
chí bị cho là không hợp với ngành giải trí vốn 
chuộng vẻ đẹp hình thức như Hàn Quốc.Không sở 
hữu ngoại hình lung linh, không có bệ đỡ hoàn hảo, 
Ryu Jun Yeol từng vật lộn dưới đáy xã hội để tồn tại 
rồi sau đó là theo đuổi giấc mơ. Thanh xuân của 
Ryu Jun Yeol là những ngày chạy đi giao pizza, đi 
làm gia sư, dọn dẹp ở cửa hàng, giao hàng, phát tờ 
rơi, bê hàng hóa…

Thế nhưng, với lối diễn chân thật của mình, Ryu 
Jun Yeol đã chính thức chinh phục khán giả bằng 
khả năng diễn xuất thay vì diện mạo bảnh bao. Và 
từ lúc ấy, người ta nhận ra rằng giữa một rừng mỹ 
nam Hàn đẹp hơn hoa, Ryu Jun Yeol gây ấn tượng 
bởi sự xấu lạ nhưng tài năng. Đôi mắt một mí sắc 
lạnh, xương hàm nam tính giúp Ryu Jun Yeol trở 
nên thật sự nổi bật, không hề trộn lẫn với bất kỳ ai.

Và cũng từ đó, Ryu Jun Yeol trở thành bảo chứng 

phòng vé cho hàng loạt các tác phẩm ở địa hạt điện 
ảnh, Ryu Jun Yeol đã chứng minh rằng ngoại hình 
không phải là tất cả, diễn viên phải nói chuyện 
bằng tác phẩm và kỹ năng diễn xuất.

                                                                    An Nhi

Cổ Lực Na Trát - bình hoa di 
động trên màn ảnh

Mỹ nhân Tân Cương nhận được sự chú ý 
khi hợp tác cùng Lưu Dĩ Hào trong 
“Đừng quên rằng em yêu anh”. Tuy 

nhiên, phim lại là thất bại mới của Cổ Lực Na Trát.

Theo Sohu, Cổ Lực Na Trát vừa xuất hiện trên màn 
ảnh rộng với tác phẩm tình cảm Đừng quên rằng 
em yêu anh, đóng cùng Lưu Dĩ Hào. Sau hơn một 
tuần công chiếu, phim thu về 55 triệu NDT (8,6 
triệu USD), khiêm tốn hơn so với hai tác phẩm ra 
mắt cùng thời điểm là Mười năm thương nhớ và 
Rất muốn đến thế giới này để yêu em.

Trang tin đánh giá dù nhà sản xuất đã cố gắng lôi 
kéo khán giả bằng những phân đoạn tình cảm giữa 
Cổ Lực Na Trát và Lưu Dĩ Hào, cũng không cứu 
nổi phim thoát khỏi thất bại.

Kịch bản lê thê, diễn xuất một màu của cặp diễn 
viên chính là lý do khiến Đừng quên rằng em yêu 
anh bị quay lưng.

Mỹ nhân Tân Cương vẫn là “hố đen” diễn xuất

Theo iFeng, Đừng quên rằng em yêu anh kể về câu 
chuyện tình giữa nữ bác sĩ tâm lý Tinh Nguyệt (Cổ 
Lực Na Trát) và Lục Nghiêu (Lưu Dĩ Hào). Họ gặp 
nhau giữa thành phố nhộn nhịp và nhanh chóng bị 
cuốn hút bởi đối phương.

Tuy nhiên, Lục Nghiêu mắc chứng bệnh kỳ lạ là 
mỗi sáng thức dậy đều quên đi chuyện của ngày 
hôm qua, và xem bạn gái Tinh Nguyệt là người xa 
lạ. Điều này khiến Tinh Nguyệt đối mặt với thử 
thách làm sao để tiếp tục chinh phục và neo đậu 
trong trái tim của Lục Nghiêu.

Thay vì xây dựng kịch bản chặt chẽ, logic và ngắn 
gọn, Đừng quên rằng em yêu anh chỉ tập trung vào 
khuôn mặt, cảnh tình cảm của hai nhân vật chính. 
Tuy nhiên, chỉ mỗi danh tiếng, nhan sắc của Cổ 
Lực Na Trát và Lưu Dĩ Hào không đủ sức xóa mờ 
sự nhàm chán, phi lý về mặt nội dung của phim như 
Tinh Nguyệt và Lục Nghiêu hẹn hò ngay khi vừa 
chạm mặt, nữ chính mang thai chỉ sau 4 tháng.

Theo Sina, tình yêu vượt mọi thử thách của Cổ Lực 
Na Trát và Lưu Dĩ Hào trong Đừng quên rằng em 
yêu anh là chuyện tình đẹp nhưng không thực tế. 
Quan trọng hơn là kịch bản dài dòng, tình tiết cho 
thấy sự cởi mở về chuyện tình dục được truyền tải 
thiếu ý nhị, và sự biến chuyển trong cảm xúc của 
hai nhân vật không được lột tả tinh tế càng khiến 
tác phẩm trở nên nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn.

Trên Douban, tác phẩm được chấm 3/10 điểm chất 
lượng. Bên cạnh vấn đề kịch bản, diễn xuất nhàm 
chán của hai diễn viên chính cũng là lý do khiến 
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Dương Tư Kỳ, Hồ Định Hân và 
dàn sao TVB xém chết khi quay 
phim 

Để tạo dựng tên tuổi và mang lại tác phẩm 
chân thật cho khán giả, rất nhiều nghệ sĩ 
TVB phải hi sinh, trầy trật đến nổi đổ máu 

cho vai diễn của mình.

Cứ tưởng rằng, việc quay phim quên ăn quên ngủ 
cũng là vấn đề thường ngày và là đặc thù công việc 
của các diễn viên. Tuy nhiên, cho đến gần đây, một 
số đoạn video ghi lại hậu trường những cảnh quay 
về “Các nghệ sĩ TVB cống hiến như thế nào” mới 
trở nên phổ biến trên mạng.

Sau khi xem xong, khán giả mới thực sự nhận ra 
rằng những nghệ sĩ đã phải hi sinh rất nhiều. Thậm 
chí, họ đánh đổi sức khỏe, mồ hôi xương máu hay 
cả mạng sống của mình cho vai diễn.

Dương Di (Dương Thiến Nghiêu)

Để bước lên ngôi vị Thị hậu TVB đối với Dương 
Di không phải là điều dễ dàng mà đó là cả quá trình 
cống hiến, làm việc nghiêm túc và cả sự hi sinh khi 
đóng phim.

Được biết, trong bộ phim Cung tâm kế, Dương Di 
đã phải nhiều lần quỳ dưới đất đến nỗi quần jeans 
mặc bên trong bộ đồ cổ trang đều bị rách phần đầu 
gối.

Chưa dừng lại ở đó, cảnh Dương Di bị tát bằng một 
thẻ gỗ đều là những cảnh quay thật và được quay đi 
quay lại nhiều lần. Sau khi quay xong, miệng của 
Dương Di đã bị sưng tấy lên và chảy cả máu miệng.

Trước những lần đổ máu, bị thương đến nỗi phải 
điều trị trong một thời gian dài và để lại di chứng về 
sau, Dương Di vẫn vui vẻ cống hiến mà không một 
lời than vãn.

Hồ Định Hân

Là một hoa đán cũng như được nhiều người gọi là 
“chị đại TVB”, Hồ Định Hân cũng đã thể hiện sự 
chuyên nghiệp của mình. Trong một phân đoạn ngã 
từ trên cây cao xuống đất của Thâm cung kế, với 
cảnh quay nguy hiểm như thế này thay vì sử dụng 
diễn viên đóng thế thì Hồ Định Hân đã một mình 
“cân” tất và tự thực hiện những cảnh này.

Sau cảnh quay không biết sinh mạng sẽ ra sao này, 

khi được hỏi về việc tại sao không dùng diễn viên 
đóng thế, Hồ Định Hân chia sẻ: “Không phải cảnh 
quay nào cũng lạm dụng thế thân. Đã là một diễn 
viên thì lương tâm nghề nghiệp không cho phép 
chúng tôi làm điều đó, trừ khi là trong các cảnh 
quay đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao hoặc có thể gây 
nguy hiểm đến tính mạng”.

Dương Tư Kỳ

Mặc dù là người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hong 
Kong nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, 
Dương Tư Kỳ cũng đã rũ bỏ những hình ảnh lộng 
lẫy nhất để vào vai diễn.

Nhưng trong một lần quay phim, Dương Tư Kỳ 
phải quay một cảnh tắm suối nước nóng. Nhưng tại 
Hong Kong lại không có suối nước nóng nên ê-kíp 
đoàn phim đã thiết kế suối nước lạnh thành nước 
nóng bằng đá tạo khói.

Điều đáng nói, trong giai đoạn quay phim vào mùa 
đông, nên Dương Tư Kỳ phải ngâm mình hàng giờ 
dưới hồ suối lạnh của thời tiết âm độ C. Sau khi kết 
thúc cảnh quay, gương mặt Dương Tư Kỳ đã biến 
sắc khi môi trắng bệch, mặt không còn miếng máu 
và run rẩy vì quá lạnh.

Lương Tịnh Kỳ

Với một cảnh quay trong bộ phim Nhật thực bão 
táp, mỹ nhân Bao la vùng trời Lương Tịnh Kỳ 
không ngại ngần khi tự mình thực hiện cảnh bị vùi 
dưới đất.

Được biết, với cảnh quay bị chôn vùi dưới cát này 
được thực hiện trong vòng hai ngày liên tục khiến 
cho Lương Tịnh Kỳ cảm nhận được giữa sự sống 
và cái chết. Cũng với cảnh quay này đã khiến cô bị 
ám ảnh trong suốt một thời gian dài.

Vương Hạo Tín

Là một gương mặt trẻ được TVB lăng xê trong 
nhiều năm gần đây. Không những vậy, Vương Hạo 
Tín còn là ngôi sao thế hệ trẻ giành được ngôi Thị 
đế TVB. Đằng sau thành quả này là sự cố gắng 
không ngừng nghỉ của anh.

Khi quay bộ phim Danh gia vọng tộc, vì để mang 
đến sự chân thật cũng như đẩy tình tiết cao trào 
Vương Hạo Tín đã bị bạn diễn Lưu Tùng Nhân 
“khuyến mãi” cho 13 cái bạt tai “thấu tận trời mây” 
cùng 19 cái tự vả vào mặt mình.

Hay trong Pháp ngoại phong vân, Vương Hạo Tín 
phải nhập viện vì bị sái quai hàm khi được ăn 24 cái 

bạt tai liên tiếp vào mặt. Trong Huynh đệ, nam diễn 
viên ăn đủ hơn 100 cú vung tay từ bạn diễn. Cũng 
với những cảnh này, Vương Hạo Tín được mệnh 
danh là “ông hoàng ăn tát”.

Tiêu Chính Nam

Dù chỉ là một vai phụ trong bộ phim Đại thái giám, 
Tiêu Chấn Nam sẵn sàng cống hiến hết sức mình 
cho vai diễn. Tiêu Chấn Nam đã sẵn sàng bốc cơm 
thiu ôi trộn nhiều những loại đồ ăn khác chẳng 
khác nào “cám heo” để ăn một cách ngấu nghiến.

Không những vậy, trong một đoạn, có một chiếc 
đùi gà đã được ăn dở rơi vào một đống nước bẩn 
đen thui trên mặt đất, Tiêu Chính Nam không ngại 
ngần nhặt chiếu đùi gà này lên ăn một cách ngon 
lành.

Trương Chấn Lãng

Trương Chấn Lãng cũng là một tiểu sinh mới đang 
được TVB tích cực lăng xê trong vòng hơn 1 năm 
đổ lại đây. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng ở 
Trương Chấn Lãng là sự nghiêm túc cống hiến vì 
nghệ thuật. Trong một cảnh quay, Trương Chấn 
Lãng vừa bị đất cát vùi lấp, vừa phải thoại khiến 
nam diễn viên ăn không ít đất cát.

Tưởng Gia Mân

Cũng giống như mỹ nhân Bao la vùng trời Lương 
Tịnh Kỳ, nữ diễn viên trẻ Tưởng Gia Mân cũng 
không ngần ngại lăn xả cho vai diễn của mình. 
Trong bộ phim Quái kiệt siêu hạng được phát sóng 
vào năm 2020, nữ diễn viên đã phải tự mình đóng 
cảnh bị chôn sống dưới đất.

Được biết, Tưởng Gia Mân phải bị đất cát vùi lắp 
mặt trong suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Với cảnh quay 
nguy hiểm này, nhiều người tỏ ra rất phục thái độ 
làm việc cũng như sự liều lĩnh của nữ diễn viên 12 
truyền thuyết.

Tạ Chỉ Luân

Chỉ góp mặt trong một vụ án của Bằng chứng thép 
4, Tạ Chỉ Luân đã phải nằm vào túi hút chân không, 
bị phủ một lớp phấn trắng trên thân hình và phải cố 
nín thở để tạo hiệu ứng màn ảnh. Cảnh quay này 
của Tạ Chỉ Luân cũng đã khiến khán giả nể phục.

                                                          Linh Phương

Ryu Jun Yeol (Reply 1988) bị 
Dispatch điều tra scandal đầu 
cơ bất động sản, thủ ạn cực  đo
tinh vi?

Trong showbiz Hàn, có không ít ngôi sao đầu 
tư bất động sản và thu lãi khủng như một 
cách kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, hành 

động đầu cơ trục lợi bất động sản trong showbiz lại 
trở thành tâm điểm tranh cãi. Mới đây nhất, nam 
diễn viên đình đám của bộ phim Reply 1988 - Ryu 
Jun Yeol đã bán tòa nhà ở phường Yeoksam, quận 
Gangnam với giá 15 tỷ won, lãi gần gấp đôi chỉ sau 
2 năm. Tòa nhà này được nam diễn viên mua từ 
năm 2020 với giá 5,8 tỷ won, cộng chi phí xây 
dựng là 8,2 tỷ won.

Tuy nhiên, Dispatch đã vào cuộc điều tra, đặt nghi 
vấn nam diễn viên Reply 1988 đầu cơ bất động sản 
trục lợi (hình thức mua vào số lượng lớn đất, bất 
động sản để tích trữ và bán ra khi có sự chênh lệch 
về giá, có thể gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế). 
Tờ tin tức đình đám này hé lộ rằng Ryu Jun Yeol đã 
sử dụng chiến lược đòn bẩy để đầu tư bất động sản 
và thu lãi khủng. Ryu Jun Yeol còn thành lập 1 công 
ty tư nhân để có thể vay thế chấp khoản tiền mua 
đất và xây dựng.

Được biết, công ty tư nhân Deep Briding của Ryu 
Jun Yeol được thành lập vào tháng 3/2018, với 
pháp nhân đại diện là mẹ của nam diễn viên. Năm 
2020, nam diễn viên đã dùng danh nghĩa công ty để 
vay ngân hàng và mua mảnh đất rộng 83 pyeong 
(274 mét vuông) ở phường Yeoksam với giá 5,8 tỷ 
won. Anh được ngân hàng cho vay đến 90% giá trị 
mảnh đất, tức là 5,2 tỷ won.

Ngay sau đó, nam diễn viên đã cho phá dỡ căn nhà 
1 tầng trên mảnh đất này và xây mới lại thành 1 tòa 
nhà có 2 tầng hầm cùng 7 tầng trên mặt đất. Ryu 
Jun Yeol tiếp tục dùng danh nghĩa công ty Deep 
Briding vay ngân hàng 1,7 tỷ won, tương đương 
70% chi phí xây dựng.

Công trình được hoàn thành vào tháng 11 năm 
ngoái và ngay lập tức được rao bán vào tháng 
1/2022 với giá 15 tỷ won. Sau khi trừ các chi phí và 
khoản vay ngân hàng, Ryu Jun Yeol dự kiến sẽ thu 
lãi 6 tỷ won trước thuế và 4 tỷ won sau thuế.

Theo ông Shin Jong Yeop (trưởng phòng bất động 
sản Building Road), sở dĩ nam diễn viên thu được 

lợi nhuận lớn đến vậy là do không phải chịu thuế 
mua lại, phí xây dựng và phí lãi suất. Các công ty 
khởi nghiệp cũng được ngân hàng ưu đãi cho vay 
vốn với lãi suất thấp hơn cho cá nhân vay.

Trả lời về nghi vấn Ryu Jun Yeol đầu cơ bất động 
sản, công ty quản lý C-Jes Entertainment cho biết: 
“Deep Briding là công ty được thành lập chuyên để 
quản lý thu nhập cá nhân của Ryu Jun Yeol. Anh ấy 
xây tòa nhà này với dự định kinh doanh thời trang 
cùng bạn bè. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 nên Ryu Jun Yeol đã quyết định ngừng 
kế hoạch kinh doanh và bán tòa nhà đi”.

Tuy nhiên lời giải thích này không thuyết phục 
được công chúng. Trước Ryu Jun Yeol, nhiều sao 
Hàn cũng bị nghi đầu cơ bất động sản, lập công ty 
con để vay vốn ưu đãi và né mức thuế cao như DK 
(SEVENTEEN), Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, 
Kim Tae Hee, Kwon Sang Woo…

Việc đầu cơ bất động sản và thu lãi khủng của 
những ngôi sao này góp phần khiến giá bất động 
sản ngày càng tăng cao, khiến người lao động bình 
thường càng khó có thể mua nhà. Ngoài ra, không 
ít người dân cũng lo lắng rằng người nổi tiếng có 
thể lợi dụng tiếng tăm cá nhân để kinh doanh, đầu 
tư bán tháo đất, thu lãi khủng.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, bắt đầu diễn xuất từ 
năm 2012 khi đã 26 tuổi. Trước khi được toàn Châu 
Á biết tới với vai diễn Kim Jung Hwan trong phim 
Reply 1988, Ryu Jun Yeol gần như vô danh trong 
sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Bắt đầu nghiệp diễn muộn, Ryu Jun Yeol khi ấy 
được đánh giá là không có ngoại hình, thậm chí bị 
cho là không hợp với ngành giải trí vốn chuộng vẻ 
đẹp hình thức như Hàn Quốc.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, bắt đầu diễn xuất từ 
năm 2012 khi đã 26 tuổi. Trước khi được toàn Châu 
Á biết tới với vai diễn Kim Jung Hwan trong phim 
Reply 1988, Ryu Jun Yeol gần như vô danh trong 
sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Bắt đầu nghiệp diễn muộn, tân binh Ryu Jun Yeol 
khi ấy được đánh giá là không có ngoại hình, thậm 
chí bị cho là không hợp với ngành giải trí vốn 
chuộng vẻ đẹp hình thức như Hàn Quốc.Không sở 
hữu ngoại hình lung linh, không có bệ đỡ hoàn hảo, 
Ryu Jun Yeol từng vật lộn dưới đáy xã hội để tồn tại 
rồi sau đó là theo đuổi giấc mơ. Thanh xuân của 
Ryu Jun Yeol là những ngày chạy đi giao pizza, đi 
làm gia sư, dọn dẹp ở cửa hàng, giao hàng, phát tờ 
rơi, bê hàng hóa…

Thế nhưng, với lối diễn chân thật của mình, Ryu 
Jun Yeol đã chính thức chinh phục khán giả bằng 
khả năng diễn xuất thay vì diện mạo bảnh bao. Và 
từ lúc ấy, người ta nhận ra rằng giữa một rừng mỹ 
nam Hàn đẹp hơn hoa, Ryu Jun Yeol gây ấn tượng 
bởi sự xấu lạ nhưng tài năng. Đôi mắt một mí sắc 
lạnh, xương hàm nam tính giúp Ryu Jun Yeol trở 
nên thật sự nổi bật, không hề trộn lẫn với bất kỳ ai.

Và cũng từ đó, Ryu Jun Yeol trở thành bảo chứng 

phòng vé cho hàng loạt các tác phẩm ở địa hạt điện 
ảnh, Ryu Jun Yeol đã chứng minh rằng ngoại hình 
không phải là tất cả, diễn viên phải nói chuyện 
bằng tác phẩm và kỹ năng diễn xuất.

                                                                    An Nhi

Cổ Lực Na Trát - bình hoa di 
động trên màn ảnh

Mỹ nhân Tân Cương nhận được sự chú ý 
khi hợp tác cùng Lưu Dĩ Hào trong 
“Đừng quên rằng em yêu anh”. Tuy 

nhiên, phim lại là thất bại mới của Cổ Lực Na Trát.

Theo Sohu, Cổ Lực Na Trát vừa xuất hiện trên màn 
ảnh rộng với tác phẩm tình cảm Đừng quên rằng 
em yêu anh, đóng cùng Lưu Dĩ Hào. Sau hơn một 
tuần công chiếu, phim thu về 55 triệu NDT (8,6 
triệu USD), khiêm tốn hơn so với hai tác phẩm ra 
mắt cùng thời điểm là Mười năm thương nhớ và 
Rất muốn đến thế giới này để yêu em.

Trang tin đánh giá dù nhà sản xuất đã cố gắng lôi 
kéo khán giả bằng những phân đoạn tình cảm giữa 
Cổ Lực Na Trát và Lưu Dĩ Hào, cũng không cứu 
nổi phim thoát khỏi thất bại.

Kịch bản lê thê, diễn xuất một màu của cặp diễn 
viên chính là lý do khiến Đừng quên rằng em yêu 
anh bị quay lưng.

Mỹ nhân Tân Cương vẫn là “hố đen” diễn xuất

Theo iFeng, Đừng quên rằng em yêu anh kể về câu 
chuyện tình giữa nữ bác sĩ tâm lý Tinh Nguyệt (Cổ 
Lực Na Trát) và Lục Nghiêu (Lưu Dĩ Hào). Họ gặp 
nhau giữa thành phố nhộn nhịp và nhanh chóng bị 
cuốn hút bởi đối phương.

Tuy nhiên, Lục Nghiêu mắc chứng bệnh kỳ lạ là 
mỗi sáng thức dậy đều quên đi chuyện của ngày 
hôm qua, và xem bạn gái Tinh Nguyệt là người xa 
lạ. Điều này khiến Tinh Nguyệt đối mặt với thử 
thách làm sao để tiếp tục chinh phục và neo đậu 
trong trái tim của Lục Nghiêu.

Thay vì xây dựng kịch bản chặt chẽ, logic và ngắn 
gọn, Đừng quên rằng em yêu anh chỉ tập trung vào 
khuôn mặt, cảnh tình cảm của hai nhân vật chính. 
Tuy nhiên, chỉ mỗi danh tiếng, nhan sắc của Cổ 
Lực Na Trát và Lưu Dĩ Hào không đủ sức xóa mờ 
sự nhàm chán, phi lý về mặt nội dung của phim như 
Tinh Nguyệt và Lục Nghiêu hẹn hò ngay khi vừa 
chạm mặt, nữ chính mang thai chỉ sau 4 tháng.

Theo Sina, tình yêu vượt mọi thử thách của Cổ Lực 
Na Trát và Lưu Dĩ Hào trong Đừng quên rằng em 
yêu anh là chuyện tình đẹp nhưng không thực tế. 
Quan trọng hơn là kịch bản dài dòng, tình tiết cho 
thấy sự cởi mở về chuyện tình dục được truyền tải 
thiếu ý nhị, và sự biến chuyển trong cảm xúc của 
hai nhân vật không được lột tả tinh tế càng khiến 
tác phẩm trở nên nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn.

Trên Douban, tác phẩm được chấm 3/10 điểm chất 
lượng. Bên cạnh vấn đề kịch bản, diễn xuất nhàm 
chán của hai diễn viên chính cũng là lý do khiến 
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phim mất đi sức hút. Trong đó, Cổ Lực Na Trát tiếp 
tục khiến khán giả thất vọng vì diễn đơ và thiếu 
chiều sâu. Trong Đừng quên rằng em yêu anh, mỹ 
nhân Tân Cương giữ vai trò dẫn dắt mạch phim.

Tuy nhiên, biểu cảm của Cổ Lực Na Trát đơn điệu. 
Nhân vật Tinh Nguyệt lúc nào cũng giữ gương mặt 
bình thản, đôi mắt như sắp khóc. Cô nỗ lực thể hiện 
cảm xúc nội tại của nhân vật thông qua lời thoại. 
Đáng tiếc đài từ của người đẹp 30 tuổi chưa đủ ấn 
tượng để truyền đạt cảm xúc cho khán giả.

Còn tài tử Lưu Dĩ Hào có màn thể hiện nghèo nàn, 
trừ vẻ đẹp trai, dễ tính, nhân vật của anh không 
đọng lại ấn tượng gì.

Vì diễn xuất kém mà ngay cả những phân đoạn hút 
khách nhất là ôm hôn hay tỏ tình lãng mạn, Cổ Lực 
Na Trát và bạn diễn cũng thể hiện gượng gạo. Kết 
quả là Đừng quên rằng em yêu anh bị phàn nàn vì 
diễn viên chính không có cảm giác yêu đương của 
những cặp tình nhân như công chúng mong đợi.

Trượt dài trong thất bại

Theo Sohu, việc Đừng quên rằng em yêu anh nhận 
phản hồi tiêu cực nối dài chuỗi dự án có thành tích 
kém của Cổ Lực Na Trát trên màn ảnh. Chỉ riêng 
năm 2021, mỹ nhân Tân Cương có ba phim truyền 
hình gồm Phong khởi nghê thường, Thập nhị đàm, 
Phong bạo vũ và tác phẩm điện ảnh Chân Tam 
Quốc vô song không đáp ứng được kỳ vọng từ 
khán giả.

Trong đó diễn xuất của Cổ Lực Na Trát không thể 
thuyết phục người xem. Biểu cảm trừng mắt, chu 
môi trước ống kính của cô bị so sánh với 
Angelababy.

Theo Sina, điểm mạnh của Cổ Lực Na Trát là có 
gương mặt và vóc dáng hoàn hảo. Bản thân nữ diễn 
viên cũng chịu khó thử sức với nhiều dạng vai, 
mạnh dạn lấn sân điện ảnh. Tuy nhiên, hạn chế 
trong diễn xuất khiến Cổ Lực Na Trát “ngậm trái 
đắng” từ lĩnh vực truyền hình sang điện ảnh những 
năm qua.

Sohu đánh giá có hơn 10 năm kinh nghiệm, nhưng 
năng lực hóa thân thành các kiểu nhân vật khác 
nhau của Cổ Lực Na Trát không tăng tỷ lệ thuận 
theo tuổi nghề diễn xuất của người đẹp. Nói cách 
khác, trên màn ảnh, nữ diễn viên mới chỉ tiếp cận 
nhân vật ở bề mặt, thay vì đào sâu vào những ngóc 

ngách tâm lý của họ.

Đáng tiếc, ngay cả việc mô phỏng vỏ bọc của nhân 
vật qua ngôn ngữ và cử chỉ, Na Trát cũng không 
làm tốt. Nhân vật nào cũng được sao nữ lột tả với 
biểu cảm nhạt nhòa, đơ cứng và thậm chí khoa 
trương. Cô bị gán mác “bình hoa di động”, thảm 
họa diễn xuất trong showbiz Hoa ngữ.

Cổ Lực Na Trát còn bị chê không biết chọn kịch 
bản. Phần lớn các dự án của nữ diễn viên đều gặp 
vấn đề nội dung và kỹ xảo. Phim Đừng quên rằng 
em yêu anh của cô bị đánh giá là “rác phẩm của nền 
điện ảnh Trung Quốc”, theo QQ. Vì vậy, số lượng 
tác phẩm thất bại của sao nữ ngày càng tăng lên.

“Cổ Lực Na Trát không phải là cái tên nổi bật ở 
mảng truyền hình, càng không thể hiện được bản 
thân với phim điện ảnh”, Sohu nhận xét.

Vì vậy, mỹ nhân Tân Cương vẫn đang loay hoay 
trong những lựa chọn. Từng được xem là gương 
mặt triển vọng vào những năm 2010, đến nay, cô 
chưa thể thực hiện tham vọng vươn lên hàng ngũ 
sao hạng A. Liên tiếp dự án đóng chính bị chê kém 
chất lượng, người đẹp không còn là gương mặt 
được chờ đợi.

                                                       Nguyễn Hương

Đạo diễn Cho Ui Seok và diễn 
viên Kim Won Bin tái hợp trong 
'Black Knight' 

Netflix vừa công bô việc sản xuất Black 
Knight với đạo diễn Cho Ui seok cùng dàn 
diễn viên thực lực gồm Kim Woo Bin, 

Kang You Seok và E Som. Trong loạt phim mới 
này của Netflix, đạo diễn Cho và diễn viên Kim 
Woo Bin có màn tái hợp sau bộ phim bom tấn ăn 
khách Ông trùm (Master).

Black Knight xoay quanh một thế giới bị ô nhiễm 
không khí vào năm 2071, nơi mọi người phải phụ 
thuộc vào mặt nạ phòng độc để thở. Chỉ một phần 
trăm loài người còn sống sót, và một sự phân tầng 
xã hội nghiêm ngặt đã được thiết lập ở những vùng 
đất hoang vắng của bán đảo Hàn Quốc. Những tài 
xế giao hàng đóng một vai trò quan trọng trong hệ 
thống này, và đặc biệt đối với những người tị nạn, 
việc trở thành tài xế giao hàng là hy vọng sống sót 
duy nhất của họ. Giữa sự hỗn loạn như vậy, Black 
Knight tái hiện câu chuyện về một người tài xế giao 
hàng huyền thoại “5-8” với kỹ năng chiến đấu vượt 
trội và một người tị nạn tên “Sawol” luôn mơ ước 
được nối gót anh ta.

Black Knight dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng 
tên đã giành được giải thưởng E-IP tại Asian Film 
Market - một sự kiện kết nối Web drama, Web 
novel, Webtoon, những nhà sáng tạo nội dung cùng 
các chuyên gia trong ngành giải trí - những người 
có thể biến hóa những câu chuyện trên thành các 
định dạng khác nhau. Câu chuyện đã thu hút sự chú 
ý bởi ý tưởng sáng tạo của nó: mô phỏng lại những 
tài xế giao hàng - một nghề nghiệp rất đỗi quen 

thuộc - thành nhóm người chủ chốt chịu trách 
nhiệm cho sự tồn vong của loài người.

Đạo diễn Cho đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất để 
biến câu chuyện này thành một loạt phim hành 
động. Thông qua các tác phẩm trước đây của mình 
- Ông trùm (Master), Truy lùng siêu trộm (Cold 
Eyes) và Thế giới của sự yên lặng (The World of 
Silence) - Cho Ui Seok đã thể hiện được sở trường 
dẫn dắt câu chuyện của mình cùng những phân 
cảnh hành động chân thực và kỹ thuật quay phim 
đầy điệu nghệ.

Kim Woo Bin - người đã mê hoặc khán giả thông 
qua các bộ phim như Ông trùm (Master), Trai 20 
(Twenty) và Cướp siêu đẳng (The Con Artists) 
cũng như trong các loạt phim truyền hình như Yêu 
không kiểm soát (Uncontrollably Fond) và Người 
thừa kế (Inheritors), sẽ vào vai tài xế giao hàng 
huyền thoại “5-8”. Black Knight nhận được sự kỳ 
vọng rất lớn bởi sự tái hợp của Kim Woo Bin với 
đạo diễn Cho lần đầu tiên kể từ sau bộ phim Ông 
trùm (Master).

Nhân vật Sawol - một cậu bé tị nạn và là một người 
mến mộ “5-8” với ước mơ trở thành tài xế giao 
hàng - sẽ do ngôi sao đang lên Kang You Seok thể 
hiện. Kang You Seok đã mở rộng lĩnh vực hoạt 
động của mình và đang trên đà trở thành ngôi sao 
thông qua các màn trình diễn của anh trong các bộ 
phim truyền hình như Chung cư ma quái (The 
Grotesque Mansion: The Original), Dịu dàng với 
anh (Light on me), Khởi nghiệp (Start-Up) và Một 
lần nữa (Once Again).

E Som thủ vai Seolah, một sĩ quan quân đội tại Bộ 
Tư lệnh tình báo Quốc phòng. Seolah đã cứu mạng 
Sawol và chăm sóc anh như một người trong gia 
đình. Năng lực diễn xuất của E Som đã được chứng 
minh qua những màn biến hóa nhân vật tuyệt vời 
của cô trong các bộ phim Lớp tiếng Anh của công 
ty Samjin (Samjin Company English Class), 
Thằng em lý tưởng (Insephable Bros), Nơi ở thu 
nhỏ (Microhabitat) và phim truyền hình Tài xế ẩn 
danh (Taxi Driver).

Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Cho cùng 
sự phối hợp ăn ý của dàn diễn viên sáng giá và cách 
khắc họa các nhân vật độc đáo, Black Knight hứa 
hẹn sẽ làm say lòng người xem. Black Knight sẽ ra 
mắt khán giả trên toàn thế giới duy nhất qua nền 
tảng Netflix.

                                                                    An Chi

Bậc thầy tạo quả' trồng cây 
cà chua cho ra hơn nghìn quả

Người làm việc ở Anh trồng được 
cây cà chua cho ra 1.296 quả trong 
một vụ.

D o u g l a s  S m i t h ,  4 3  t u ổ i ,  đ ế n  t ừ 
Hertfordshire, Anh đã phá kỷ lục thế giới về số 
lượng quả cà chua nhiều nhất trên   một thân cây.

Người đàn ông được mệnh danh là bậc thầy 
tạo quả khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt khi 
trông thấy cây cà chua anh trồng. Cây nhỏ xíu 
nhưng cho ra tới 1.296 quả trong một vụ.

Kỷ lục mới nhất mà Douglas Smith lập 
được là trồng cây cà chua cho ra 1.296 quả, phá kỷ 
lục của chính mình trước đó.

Kỷ lục mà anh lập cách đó không lâu là cây 
cà chua với 839 quả. Bên cạnh đó, Douglas Smith 
cũng chính là người giữ kỷ lục trồng được quả cà 
chua to nhất thế giới nặng 3,106 kg.

“Sau khi phá kỷ lục thế giới với quả cà chua 
nặng nhất vào năm 2020, tôi đã tìm kiếm thử thách 
mới với việc trồng cây cà chua cho ra thật nhiều 

quả”, anh cho biết.
Người đàn ông yêu trồng vườn đã nghiên 

cứu tiếp cận phân tích các phương pháp canh tác cà 
chua để có được kết quả tốt nhất trên thế giới. Để có 
được thành tích đáng ngưỡng mộ này, Douglas 
Smith đã nghiên cứu nhiều bài báo khoa học khác 
nhau và thậm chí còn lấy mẫu đất để thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm.

Cây cà chua lập kỷ lục thế giới được trồng 
trong nhà kính ở vườn sau của Douglas Smith. Anh 
dành 4 giờ đồng hồ mỗi tuần để chăm sóc cho cây 
cà chua.

Douglas Smith cho biết anh phải vài giờ 
đồng hồ mới thu hoạch hết số cà chua bi từ cây 
khổng lồ này. Những trái cà chua nhỏ chưa bằng 
đồng xu, nhưng tổng khối lượng của 1.296 quả 
nặng đến vài kilogram.

Anh cho biết: “Mỗi tuần tôi dành khoảng 4 
giờ để chăm sóc chúng trong nhà kính ở khu vườn 
sau nhà. Những quả cà chua bi rất ngọt, ngon, sạch. 
Tôi bắt đầu trồng khoảng 100 cây trong chậu, sau 
đó chỉ còn lại 50 cây trồng xuống đất và cuối cùng 
chỉ còn hai cây. Tôi đã loại bỏ rất nhiều”.

Douglas Smith sống cùng vợ Piper, 45 tuổi 
và con trai Stellan 5 tuổi. Trước đó, người đàn ông 
43 tuổi đã từng gây ấn tượng khi trồng được bông 
hoa hướng dương siêu lớn có kích thước cây lên tới 

6 mét, vượt xa cả mái nhà của gia đình Douglas 
Smith.

Tuy nhiên, thành tích này không đủ đưa 
anh vào danh sách kỷ lục gia. Cây hướng dương 
cao nhất thế giới 9,17 mét, do Hans-Peter Schiffer 
người Đức trồng vào năm 2014.

Douglas Smith chia sẻ rằng anh thức thử 
nghiệm trồng các loại rau khổng lồ và cây lớn. Mỗi 
lần thử nghiệm anh đều ghi chép lại cẩn thận. Năm 
nay anh ấy đang trồng đậu Hà Lan, cà tím và khoai 
tây. ■

Đi tìm tên thật của kỳ quan 
nổi tiếng Machu Picchu bị gọi 
sai suốt hơn 100 năm

Machu Picchu là thành phố cổ của 
người Inca nổi tiếng trong hơn 
100 năm qua nhưng đây không 

phải tên thật của địa danh này.
Theo tạp chí của viện nghiên cứu Andean, 

hơn 100 năm qua, một trong những địa điểm khảo 
cổ nổi tiếng nhất trên thế giới là Machu Picchu đã 
bị gọi nhầm tên.

Brian Bauer, giáo sư nhân chủng học tại 
Đại học Illinois, Chicago cho biết khu định cư của 
người Inca xây dựng vào khoảng năm 1420 để làm 
dinh thự cho những người Inca hoàng gia sống ở 
thủ đô của đế chế Inca là Cuzco.

Khi người Tây Ban Nha chinh phục người 
Inca, Machu Picchu bị lãng quên. Nó ẩn mình 
trong nhiều thế kỷ, nằm sâu trong dãy núi Andes 
cho đến khi nhà thám hiểm người Mỹ Hiram 

Bingham phát hiện vào năm 1911.
Theo nghiên cứu mới, người Inca đã xây 

dựng thành phố cổ đại và gọi nó là Huayna Picchu.
Emily Dean, giáo sư nhân chủng học tại 

Đại học Nam Utah, Cedar giải thích rằng chữ 
Huayna có nghĩa là “mới hoặc trẻ”, chữ Picchu có 
nghĩa là “đỉnh núi” theo tiếng Quechua bản địa. 
Trong khi đó, Machu có nghĩa là “già”, vì vậy 
người ta thường gọi là đỉnh núi già cũ.

Trong quá trình nghiên cứu của Brian 
Bauer về Machu Picchu, ông đã tìm thấy bằng 
chứng cho thấy ban đầu khu di tích có tên gọi khác. 
Ông cùng nhà sử học Bộ văn hoá Peru là Donato 
Amado Gonzales hợp tác và đi tìm tên thật di tích 
này.

Họ bắt đầu bằng việc xem xét các ghi chú 
của nhà thám hiểm Hiram Bingham.

Trong ghi chép thực địa của mình, nhà 

thám hiểm Hiram Bingham quyết định gọi thành 
phố cổ là Machu Picchu dựa trên thông tin do 
người hướng dẫn cũng là một nông dân sống trong 
khu vực là Melchor Arteaga cung cấp.

Ông không chắc chắn về cái tên của tàn tích 
cổ khi lần đầu tiên phát hiện ra nơi này. Brian Bauer 
và Gonzales tiếp tục xem xét các bản đồ và giấy tờ 
in trước và sau chuyến thăm của Hiram Bingham.

Trong tài liệu tuyệt từ năm 1588 cho thấy 
người bản địa vùng Vilcabamba đã cân nhắc việc 
quay trở lại Huayna Picchu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tàn 
tích về một thị trấn Inca có tên Huayna Picchu đề 
cập trong tập bản đồ năm 1904 xuất bản 7 năm 
trước khi nhà thám hiểm Mỹ Bingham đến Peru.

Tuy nhiên, Emily Dean cho rằng sai tên gọi 
là việc không đáng ngạc nhiên vì nhiều nhà khảo cổ 
học không phải người Peru, không hiểu rõ được tên 
của các địa điểm và không hiểu đầy đủ về người và 
ngôn ngữ Quechua.

Theo tác giả nghiên cứu, Brian Bauer cho 
biết dù phát hiện ra tên thật nhưng đây chỉ là một bổ 
sung thú vị cho lịch sử của địa điểm hàng trăm năm 
tuổi này.

Machu Picchu được xuất bản trong hàng 
nghìn cuốn sách, bài báo, quảng cáo và tài liệu 
pháp lý. Người dân Peru và chính phủ đã chấp nhận 
tên mới từ lâu.

“Chúng tôi không đề nghị đổi tên vì Machu 
Picchu là tên thân quen, được biết đến trên toàn thế 
giới”, Brian Bauer nói. ■ 

Các loài chim phải thay đổi 
kích thước cơ thể do biến đổi 
khí hậu

Trong hơn 70 năm qua, nhiều loài 
chim ở Israel đã phải thay đổi hình 
dạng cơ thể để thích nghi với tình 

trạng ấm lên toàn cầu.
Các nhà khoa học trường đại học Tel Aviv 

đã phân tích hình thái học của gần 8 nghìn mẫu vật 
các loài chim trong bảo tàng và đo lường trọng 
lượng cũng như kích thước của mỗi loài để so sánh 
sự thay đổi của chúng theo thời gian và trước 
những bất thường về nhiệt độ. Kết quả cho thấy, 
hơn một nửa số loài chim đã có những thay đổi liên 
tục về hình dạng cơ thể, nhằm cho phép chúng điều 
chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn khi khí hậu nóng lên.

Các loài chim đã tăng tới gần 30% tỷ lệ diện 
tích bề mặt cơ thể, trong đó tương ứng với 1 độ C 
nhiệt độ Trái đất ấm lên thì các loài chim tăng 12% 
kích thước cơ thể.

Một nghiên cứu trước đó về kích thước các 
loài chim được các nhà khoa học Australia tiến 
hành vào năm ngoái cũng cho kết quả tương tự. 
Các nhà khoa học lo ngại các loài chim sẽ không 
thể thích nghi kịp với tốc độ nóng lên của Trái đất 
hiện nay do chúng đang bị buộc phải tiến hóa 
nhanh chóng trong một thời gian ngắn. ■
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phim mất đi sức hút. Trong đó, Cổ Lực Na Trát tiếp 
tục khiến khán giả thất vọng vì diễn đơ và thiếu 
chiều sâu. Trong Đừng quên rằng em yêu anh, mỹ 
nhân Tân Cương giữ vai trò dẫn dắt mạch phim.

Tuy nhiên, biểu cảm của Cổ Lực Na Trát đơn điệu. 
Nhân vật Tinh Nguyệt lúc nào cũng giữ gương mặt 
bình thản, đôi mắt như sắp khóc. Cô nỗ lực thể hiện 
cảm xúc nội tại của nhân vật thông qua lời thoại. 
Đáng tiếc đài từ của người đẹp 30 tuổi chưa đủ ấn 
tượng để truyền đạt cảm xúc cho khán giả.

Còn tài tử Lưu Dĩ Hào có màn thể hiện nghèo nàn, 
trừ vẻ đẹp trai, dễ tính, nhân vật của anh không 
đọng lại ấn tượng gì.

Vì diễn xuất kém mà ngay cả những phân đoạn hút 
khách nhất là ôm hôn hay tỏ tình lãng mạn, Cổ Lực 
Na Trát và bạn diễn cũng thể hiện gượng gạo. Kết 
quả là Đừng quên rằng em yêu anh bị phàn nàn vì 
diễn viên chính không có cảm giác yêu đương của 
những cặp tình nhân như công chúng mong đợi.

Trượt dài trong thất bại

Theo Sohu, việc Đừng quên rằng em yêu anh nhận 
phản hồi tiêu cực nối dài chuỗi dự án có thành tích 
kém của Cổ Lực Na Trát trên màn ảnh. Chỉ riêng 
năm 2021, mỹ nhân Tân Cương có ba phim truyền 
hình gồm Phong khởi nghê thường, Thập nhị đàm, 
Phong bạo vũ và tác phẩm điện ảnh Chân Tam 
Quốc vô song không đáp ứng được kỳ vọng từ 
khán giả.

Trong đó diễn xuất của Cổ Lực Na Trát không thể 
thuyết phục người xem. Biểu cảm trừng mắt, chu 
môi trước ống kính của cô bị so sánh với 
Angelababy.

Theo Sina, điểm mạnh của Cổ Lực Na Trát là có 
gương mặt và vóc dáng hoàn hảo. Bản thân nữ diễn 
viên cũng chịu khó thử sức với nhiều dạng vai, 
mạnh dạn lấn sân điện ảnh. Tuy nhiên, hạn chế 
trong diễn xuất khiến Cổ Lực Na Trát “ngậm trái 
đắng” từ lĩnh vực truyền hình sang điện ảnh những 
năm qua.

Sohu đánh giá có hơn 10 năm kinh nghiệm, nhưng 
năng lực hóa thân thành các kiểu nhân vật khác 
nhau của Cổ Lực Na Trát không tăng tỷ lệ thuận 
theo tuổi nghề diễn xuất của người đẹp. Nói cách 
khác, trên màn ảnh, nữ diễn viên mới chỉ tiếp cận 
nhân vật ở bề mặt, thay vì đào sâu vào những ngóc 

ngách tâm lý của họ.

Đáng tiếc, ngay cả việc mô phỏng vỏ bọc của nhân 
vật qua ngôn ngữ và cử chỉ, Na Trát cũng không 
làm tốt. Nhân vật nào cũng được sao nữ lột tả với 
biểu cảm nhạt nhòa, đơ cứng và thậm chí khoa 
trương. Cô bị gán mác “bình hoa di động”, thảm 
họa diễn xuất trong showbiz Hoa ngữ.

Cổ Lực Na Trát còn bị chê không biết chọn kịch 
bản. Phần lớn các dự án của nữ diễn viên đều gặp 
vấn đề nội dung và kỹ xảo. Phim Đừng quên rằng 
em yêu anh của cô bị đánh giá là “rác phẩm của nền 
điện ảnh Trung Quốc”, theo QQ. Vì vậy, số lượng 
tác phẩm thất bại của sao nữ ngày càng tăng lên.

“Cổ Lực Na Trát không phải là cái tên nổi bật ở 
mảng truyền hình, càng không thể hiện được bản 
thân với phim điện ảnh”, Sohu nhận xét.

Vì vậy, mỹ nhân Tân Cương vẫn đang loay hoay 
trong những lựa chọn. Từng được xem là gương 
mặt triển vọng vào những năm 2010, đến nay, cô 
chưa thể thực hiện tham vọng vươn lên hàng ngũ 
sao hạng A. Liên tiếp dự án đóng chính bị chê kém 
chất lượng, người đẹp không còn là gương mặt 
được chờ đợi.

                                                       Nguyễn Hương

Đạo diễn Cho Ui Seok và diễn 
viên Kim Won Bin tái hợp trong 
'Black Knight' 

Netflix vừa công bô việc sản xuất Black 
Knight với đạo diễn Cho Ui seok cùng dàn 
diễn viên thực lực gồm Kim Woo Bin, 

Kang You Seok và E Som. Trong loạt phim mới 
này của Netflix, đạo diễn Cho và diễn viên Kim 
Woo Bin có màn tái hợp sau bộ phim bom tấn ăn 
khách Ông trùm (Master).

Black Knight xoay quanh một thế giới bị ô nhiễm 
không khí vào năm 2071, nơi mọi người phải phụ 
thuộc vào mặt nạ phòng độc để thở. Chỉ một phần 
trăm loài người còn sống sót, và một sự phân tầng 
xã hội nghiêm ngặt đã được thiết lập ở những vùng 
đất hoang vắng của bán đảo Hàn Quốc. Những tài 
xế giao hàng đóng một vai trò quan trọng trong hệ 
thống này, và đặc biệt đối với những người tị nạn, 
việc trở thành tài xế giao hàng là hy vọng sống sót 
duy nhất của họ. Giữa sự hỗn loạn như vậy, Black 
Knight tái hiện câu chuyện về một người tài xế giao 
hàng huyền thoại “5-8” với kỹ năng chiến đấu vượt 
trội và một người tị nạn tên “Sawol” luôn mơ ước 
được nối gót anh ta.

Black Knight dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng 
tên đã giành được giải thưởng E-IP tại Asian Film 
Market - một sự kiện kết nối Web drama, Web 
novel, Webtoon, những nhà sáng tạo nội dung cùng 
các chuyên gia trong ngành giải trí - những người 
có thể biến hóa những câu chuyện trên thành các 
định dạng khác nhau. Câu chuyện đã thu hút sự chú 
ý bởi ý tưởng sáng tạo của nó: mô phỏng lại những 
tài xế giao hàng - một nghề nghiệp rất đỗi quen 

thuộc - thành nhóm người chủ chốt chịu trách 
nhiệm cho sự tồn vong của loài người.

Đạo diễn Cho đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất để 
biến câu chuyện này thành một loạt phim hành 
động. Thông qua các tác phẩm trước đây của mình 
- Ông trùm (Master), Truy lùng siêu trộm (Cold 
Eyes) và Thế giới của sự yên lặng (The World of 
Silence) - Cho Ui Seok đã thể hiện được sở trường 
dẫn dắt câu chuyện của mình cùng những phân 
cảnh hành động chân thực và kỹ thuật quay phim 
đầy điệu nghệ.

Kim Woo Bin - người đã mê hoặc khán giả thông 
qua các bộ phim như Ông trùm (Master), Trai 20 
(Twenty) và Cướp siêu đẳng (The Con Artists) 
cũng như trong các loạt phim truyền hình như Yêu 
không kiểm soát (Uncontrollably Fond) và Người 
thừa kế (Inheritors), sẽ vào vai tài xế giao hàng 
huyền thoại “5-8”. Black Knight nhận được sự kỳ 
vọng rất lớn bởi sự tái hợp của Kim Woo Bin với 
đạo diễn Cho lần đầu tiên kể từ sau bộ phim Ông 
trùm (Master).

Nhân vật Sawol - một cậu bé tị nạn và là một người 
mến mộ “5-8” với ước mơ trở thành tài xế giao 
hàng - sẽ do ngôi sao đang lên Kang You Seok thể 
hiện. Kang You Seok đã mở rộng lĩnh vực hoạt 
động của mình và đang trên đà trở thành ngôi sao 
thông qua các màn trình diễn của anh trong các bộ 
phim truyền hình như Chung cư ma quái (The 
Grotesque Mansion: The Original), Dịu dàng với 
anh (Light on me), Khởi nghiệp (Start-Up) và Một 
lần nữa (Once Again).

E Som thủ vai Seolah, một sĩ quan quân đội tại Bộ 
Tư lệnh tình báo Quốc phòng. Seolah đã cứu mạng 
Sawol và chăm sóc anh như một người trong gia 
đình. Năng lực diễn xuất của E Som đã được chứng 
minh qua những màn biến hóa nhân vật tuyệt vời 
của cô trong các bộ phim Lớp tiếng Anh của công 
ty Samjin (Samjin Company English Class), 
Thằng em lý tưởng (Insephable Bros), Nơi ở thu 
nhỏ (Microhabitat) và phim truyền hình Tài xế ẩn 
danh (Taxi Driver).

Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Cho cùng 
sự phối hợp ăn ý của dàn diễn viên sáng giá và cách 
khắc họa các nhân vật độc đáo, Black Knight hứa 
hẹn sẽ làm say lòng người xem. Black Knight sẽ ra 
mắt khán giả trên toàn thế giới duy nhất qua nền 
tảng Netflix.

                                                                    An Chi

Bậc thầy tạo quả' trồng cây 
cà chua cho ra hơn nghìn quả

Người làm việc ở Anh trồng được 
cây cà chua cho ra 1.296 quả trong 
một vụ.

D o u g l a s  S m i t h ,  4 3  t u ổ i ,  đ ế n  t ừ 
Hertfordshire, Anh đã phá kỷ lục thế giới về số 
lượng quả cà chua nhiều nhất trên   một thân cây.

Người đàn ông được mệnh danh là bậc thầy 
tạo quả khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt khi 
trông thấy cây cà chua anh trồng. Cây nhỏ xíu 
nhưng cho ra tới 1.296 quả trong một vụ.

Kỷ lục mới nhất mà Douglas Smith lập 
được là trồng cây cà chua cho ra 1.296 quả, phá kỷ 
lục của chính mình trước đó.

Kỷ lục mà anh lập cách đó không lâu là cây 
cà chua với 839 quả. Bên cạnh đó, Douglas Smith 
cũng chính là người giữ kỷ lục trồng được quả cà 
chua to nhất thế giới nặng 3,106 kg.

“Sau khi phá kỷ lục thế giới với quả cà chua 
nặng nhất vào năm 2020, tôi đã tìm kiếm thử thách 
mới với việc trồng cây cà chua cho ra thật nhiều 

quả”, anh cho biết.
Người đàn ông yêu trồng vườn đã nghiên 

cứu tiếp cận phân tích các phương pháp canh tác cà 
chua để có được kết quả tốt nhất trên thế giới. Để có 
được thành tích đáng ngưỡng mộ này, Douglas 
Smith đã nghiên cứu nhiều bài báo khoa học khác 
nhau và thậm chí còn lấy mẫu đất để thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm.

Cây cà chua lập kỷ lục thế giới được trồng 
trong nhà kính ở vườn sau của Douglas Smith. Anh 
dành 4 giờ đồng hồ mỗi tuần để chăm sóc cho cây 
cà chua.

Douglas Smith cho biết anh phải vài giờ 
đồng hồ mới thu hoạch hết số cà chua bi từ cây 
khổng lồ này. Những trái cà chua nhỏ chưa bằng 
đồng xu, nhưng tổng khối lượng của 1.296 quả 
nặng đến vài kilogram.

Anh cho biết: “Mỗi tuần tôi dành khoảng 4 
giờ để chăm sóc chúng trong nhà kính ở khu vườn 
sau nhà. Những quả cà chua bi rất ngọt, ngon, sạch. 
Tôi bắt đầu trồng khoảng 100 cây trong chậu, sau 
đó chỉ còn lại 50 cây trồng xuống đất và cuối cùng 
chỉ còn hai cây. Tôi đã loại bỏ rất nhiều”.

Douglas Smith sống cùng vợ Piper, 45 tuổi 
và con trai Stellan 5 tuổi. Trước đó, người đàn ông 
43 tuổi đã từng gây ấn tượng khi trồng được bông 
hoa hướng dương siêu lớn có kích thước cây lên tới 

6 mét, vượt xa cả mái nhà của gia đình Douglas 
Smith.

Tuy nhiên, thành tích này không đủ đưa 
anh vào danh sách kỷ lục gia. Cây hướng dương 
cao nhất thế giới 9,17 mét, do Hans-Peter Schiffer 
người Đức trồng vào năm 2014.

Douglas Smith chia sẻ rằng anh thức thử 
nghiệm trồng các loại rau khổng lồ và cây lớn. Mỗi 
lần thử nghiệm anh đều ghi chép lại cẩn thận. Năm 
nay anh ấy đang trồng đậu Hà Lan, cà tím và khoai 
tây. ■

Đi tìm tên thật của kỳ quan 
nổi tiếng Machu Picchu bị gọi 
sai suốt hơn 100 năm

Machu Picchu là thành phố cổ của 
người Inca nổi tiếng trong hơn 
100 năm qua nhưng đây không 

phải tên thật của địa danh này.
Theo tạp chí của viện nghiên cứu Andean, 

hơn 100 năm qua, một trong những địa điểm khảo 
cổ nổi tiếng nhất trên thế giới là Machu Picchu đã 
bị gọi nhầm tên.

Brian Bauer, giáo sư nhân chủng học tại 
Đại học Illinois, Chicago cho biết khu định cư của 
người Inca xây dựng vào khoảng năm 1420 để làm 
dinh thự cho những người Inca hoàng gia sống ở 
thủ đô của đế chế Inca là Cuzco.

Khi người Tây Ban Nha chinh phục người 
Inca, Machu Picchu bị lãng quên. Nó ẩn mình 
trong nhiều thế kỷ, nằm sâu trong dãy núi Andes 
cho đến khi nhà thám hiểm người Mỹ Hiram 

Bingham phát hiện vào năm 1911.
Theo nghiên cứu mới, người Inca đã xây 

dựng thành phố cổ đại và gọi nó là Huayna Picchu.
Emily Dean, giáo sư nhân chủng học tại 

Đại học Nam Utah, Cedar giải thích rằng chữ 
Huayna có nghĩa là “mới hoặc trẻ”, chữ Picchu có 
nghĩa là “đỉnh núi” theo tiếng Quechua bản địa. 
Trong khi đó, Machu có nghĩa là “già”, vì vậy 
người ta thường gọi là đỉnh núi già cũ.

Trong quá trình nghiên cứu của Brian 
Bauer về Machu Picchu, ông đã tìm thấy bằng 
chứng cho thấy ban đầu khu di tích có tên gọi khác. 
Ông cùng nhà sử học Bộ văn hoá Peru là Donato 
Amado Gonzales hợp tác và đi tìm tên thật di tích 
này.

Họ bắt đầu bằng việc xem xét các ghi chú 
của nhà thám hiểm Hiram Bingham.

Trong ghi chép thực địa của mình, nhà 

thám hiểm Hiram Bingham quyết định gọi thành 
phố cổ là Machu Picchu dựa trên thông tin do 
người hướng dẫn cũng là một nông dân sống trong 
khu vực là Melchor Arteaga cung cấp.

Ông không chắc chắn về cái tên của tàn tích 
cổ khi lần đầu tiên phát hiện ra nơi này. Brian Bauer 
và Gonzales tiếp tục xem xét các bản đồ và giấy tờ 
in trước và sau chuyến thăm của Hiram Bingham.

Trong tài liệu tuyệt từ năm 1588 cho thấy 
người bản địa vùng Vilcabamba đã cân nhắc việc 
quay trở lại Huayna Picchu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tàn 
tích về một thị trấn Inca có tên Huayna Picchu đề 
cập trong tập bản đồ năm 1904 xuất bản 7 năm 
trước khi nhà thám hiểm Mỹ Bingham đến Peru.

Tuy nhiên, Emily Dean cho rằng sai tên gọi 
là việc không đáng ngạc nhiên vì nhiều nhà khảo cổ 
học không phải người Peru, không hiểu rõ được tên 
của các địa điểm và không hiểu đầy đủ về người và 
ngôn ngữ Quechua.

Theo tác giả nghiên cứu, Brian Bauer cho 
biết dù phát hiện ra tên thật nhưng đây chỉ là một bổ 
sung thú vị cho lịch sử của địa điểm hàng trăm năm 
tuổi này.

Machu Picchu được xuất bản trong hàng 
nghìn cuốn sách, bài báo, quảng cáo và tài liệu 
pháp lý. Người dân Peru và chính phủ đã chấp nhận 
tên mới từ lâu.

“Chúng tôi không đề nghị đổi tên vì Machu 
Picchu là tên thân quen, được biết đến trên toàn thế 
giới”, Brian Bauer nói. ■ 

Các loài chim phải thay đổi 
kích thước cơ thể do biến đổi 
khí hậu

Trong hơn 70 năm qua, nhiều loài 
chim ở Israel đã phải thay đổi hình 
dạng cơ thể để thích nghi với tình 

trạng ấm lên toàn cầu.
Các nhà khoa học trường đại học Tel Aviv 

đã phân tích hình thái học của gần 8 nghìn mẫu vật 
các loài chim trong bảo tàng và đo lường trọng 
lượng cũng như kích thước của mỗi loài để so sánh 
sự thay đổi của chúng theo thời gian và trước 
những bất thường về nhiệt độ. Kết quả cho thấy, 
hơn một nửa số loài chim đã có những thay đổi liên 
tục về hình dạng cơ thể, nhằm cho phép chúng điều 
chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn khi khí hậu nóng lên.

Các loài chim đã tăng tới gần 30% tỷ lệ diện 
tích bề mặt cơ thể, trong đó tương ứng với 1 độ C 
nhiệt độ Trái đất ấm lên thì các loài chim tăng 12% 
kích thước cơ thể.

Một nghiên cứu trước đó về kích thước các 
loài chim được các nhà khoa học Australia tiến 
hành vào năm ngoái cũng cho kết quả tương tự. 
Các nhà khoa học lo ngại các loài chim sẽ không 
thể thích nghi kịp với tốc độ nóng lên của Trái đất 
hiện nay do chúng đang bị buộc phải tiến hóa 
nhanh chóng trong một thời gian ngắn. ■
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 11/4 đến 17/4/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Xem tử vi tuần mới của 

12 con giáp, tuổi Tý biết mình 
cần phải tập trung vào công việc 
bởi thời điểm này có nhiều thử 
thách đặt ra. Bản mệnh được 
nhiều người hỗ trợ nhưng cũng 
có không ít tiểu nhân đeo bám 
theo Thiên Quan mà bày mưu 
hãm hại.

Giải Thần cát tinh hộ mệnh nên những mưu 
hèn kế bẩn kia chẳng thể làm hại tới tuổi Tý. Tuy 
nhiên con giáp này cũng cần lưu ý tập trung làm 
những việc quan trọng vào thời điểm đầu tuần sẽ có 
lợi hơn nhiều.

Tài lộc dồi dào, những chú Chuột nên có kế 
hoạch tài chính rõ ràng hơn. Cuối tuần là thời điểm 
hốt vàng hốt bạc của những người làm kinh doanh 
khi mà Thực Thần ở bên chỉ lối dẫn đường, chẳng 
bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền.

Đường tình duyên không có nhiều biến 
động. Người độc thân vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ 
người khác phái, có cơ hội để phát triển mối quan 
hệ, nhưng nói chung sự thành hay bại, nên duyên 
vợ chồng hay không cũng còn phải xem ý của bản 
mệnh.

Giáp Tý (Kim): Tình duyên chưa khởi sắc. 
Bính Tý (Thủy): Tiền bạc rủng rỉnh. Mậu Tý 
(Hỏa): Tiểu nhân hãm hại. Canh Tý (Thổ): Công 
danh thăng tiến. Nhâm Tý (Mộc): Vạn sự tùy 
duyên.

2. Tuổi Sửu
Trong tuần mới này, 

người tuổi Sửu sẽ có được 
nhiều cơ hội để thể hiện năng 
lực của mình nhưng chưa 
chắc đã biết cách nắm bắt. 
Vượt qua được thử thách thì 
càng về cuối tuần, thời cơ 

phát triển của bạn lại càng nhiều, bản mệnh hãy ghi 
nhớ nhé!

Có điều Thiên Hình hung tinh ngụ về 
những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế nếu có 
phải đi công tác, đi làm việc cần phải di chuyển 
nhiều thì bản mệnh nên cẩn thận, làm thế nào để 
giữ an toàn cho mình mới là điều đầu tiên cần đảm 
bảo.

Riêng về chuyện tình cảm thì trong tuần 
hung vận lấn áp này bản mệnh khó lòng nói được 
những điều mình nghĩ với người ấy. Những mâu 
thuẫn càng ngày càng lớn khiến cho thời gian nói 
chuyện giữa 2 người không còn nữa.

Về tiền bạc, tuổi Sửu hoàn toàn có thể kiếm 
được đủ tiền để chi tiêu trong khoảng đầu tuần. 

Song từ giữa tuần trở đi tài khí dần sa sút, Kiếp Tài 
cảnh báo về họa phá tài, con giáp này nên chú ý các 
mối quan hệ kẻo bị lừa gạt.

Ất Sửu (Kim): Tiền bạc bất ổn. Đinh Sửu 
(Thủy): Tình cảm xa cách. Kỷ Sửu (Hỏa): Mâu 
thuẫn căng thẳng trong gia đình. Tân Sửu (Thổ): 
Công danh có nhiều cơ hội. Quý Sửu (Mộc): Cần 
nắm bắt đúng thời cơ.

3. Tuổi Dần
Xem tử vi phương 

Đông, người tuổi Dần trong 
tuần Ngũ Quỷ hung tinh nhập 
mệnh cần thận trọng kẻo có kẻ 
tiểu nhân quấy phá đường tình 
duyên của mình. Đào hoa kém 
sắc, người độc thân không có 

nhiều cơ hội gắn kết mối quan hệ.
Với các cặp đôi, cần phải lưu ý hâm nóng 

tình cảm lứa đôi, thường xuyên nói chuyện và tâm 
sự để xóa nhòa mọi khoảng cách. Bạn có thể sẽ 
phải tìm cách để đối phó với kẻ thứ 3 đang nhăm 
nhe chiếm chỗ của mình.

Tiền bạc trong tuần này vượng về cuối 
tuần. Đầu tuần có Kiếp Tài trấn giữ, con giáp này 
làm được bao nhiêu tiền mất bấy nhiêu, chẳng giữ 
lại được gì cho mình. Bản mệnh cần phải xem xét 
lại cách chi tiêu của mình.

Còn về con đường công danh sự nghiệp thì 
bản mệnh có thể an tâm bởi trong tuần có Ấn Quan 
kết hợp thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. 
Tuổi Dần đủ vững vàng để vượt qua mọi thử thách 
mà tiến tới thành công. 

 Giáp Dần (Thủy): Thị phi vây hãm. Bính 
Dần (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Mậu Dần (Thổ): 
Tình duyên trắc trở. Canh Dần (Mộc): Công danh 
thăng tiến. Nhâm Dần (Kim): Đầu tuần dễ mất tiền.

4. Tuổi Mão
Tuổi Mão mong 

muốn thể hiện mình trong 
thời gian này. Bạn tập 
trung hết sức lực cho việc 
kiếm tiền và không quan 
tâm đến những vấn đề 

khác. Thái Âm trợ lực cho thấy quý nhân của 
những chú Mèo trong thời điểm này là nữ giới.

Chính Ấn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho 
con giáp này. Bản mệnh chăm chỉ làm việc và có 
nhiều sáng tạo thể hiện được năng lực thực sự của 
mình nên được cấp trên đánh giá cao, có thể sẽ 
nhanh chóng được tăng lương thăng chức thôi.

Tuy nhiên cũng phải chờ tới cuối tuần thì 
tài khí mới thực sự vượng phát và con giáp này mới 
có được nguồn tài lộc dồi dào trong tay. Bản mệnh 
hãy chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc ùn ùn kéo về 
nhé, Thiên Tài đang nỗ lực hết sức mình rồi đó.

Riêng về chuyện tình cảm thì có lẽ không 
được tốt cho lắm. Cũng phải thôi, thời gian trong 
ngày của con giáp này đã dành hoàn toàn cho việc 
kiếm tiền thì đâu còn nhiều thời gian cho bản thân 
và những người mình yêu thương nữa. 

 Ất Mão (Thủy): Tình duyên vượng. Đinh 
Mão (Hỏa): Công danh thăng tiến. Kỷ Mão (Thổ): 

Tiền bạc rủng rỉnh. Tân Mão (Mộc): Mải mê quên 
hết tình yêu. Quý Mão (Kim): Duyên phận bạc bẽo.

5. Tuổi Thìn
Lịch ngày tốt xin 

tiết lộ đôi lời về tử vi tuần 
mới của người tuổi Thìn. 
Trước tiên về chuyện tiền 
bạc thì con giáp này trong 
tuần có nhiều cơ hội để 
tăng thêm thu nhập khi có 

Chính Tài ở bên, song chỉ có đầu tuần là tài khí 
vượng, còn càng về sau lại càng suy yếu.

Công việc trong tuần cũng vậy. Bản mệnh 
chưa thực sự tập trung nên mắc nhiều sai lầm 
nhưng nếu biết cách tháo gỡ thì tới cuối tuần hoàn 
toàn có thể lật ngược thế cờ. Song do hung vận khá 
lớn nên khả năng thành công không quá nhiều.

Tuổi Thìn có Dịch Mã động tinh chiếu 
mệnh, đường tình duyên có thể bị ảnh hưởng bởi 
khoảng cách địa lý. Những chuyến du lịch hay 
công tác cứ tưởng sẽ khiến cho tình yêu nồng thắm, 
nhưng kết quả lại trái ngược.

Bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt 
với những mâu thuẫn, bất đồng có thể xảy ra bất cứ 
lúc nào khi mà 2 người yêu xa, ở xa nhau không thể 
nào dễ dàng xoa dịu cơn giận hờn. Nếu tình yêu đủ 
lớn thì đây sẽ là cơ hội để bạn kiểm chứng. 

Giáp Thìn (Hỏa): Tình yêu đầy mâu thuẫn. 
Bính Thìn (Thổ): Công việc có biến động. Mậu 
Thìn (Mộc): Mạnh mẽ lật ngược thế cờ. Canh Thìn 
(Kim): Tiền bạc dồi dào. Nhâm Thìn (Thủy): Cần 
bình tĩnh giải quyết vấn đề.

6. Tuổi Tị
Tuần này người tuổi 

Tị sẽ phải đối mặt với khá 
nhiều chuyện không may 
mắn. Trước tiên là những 
biến động trong chuyện tình 
cảm. Con giáp này mong 
muốn dành cho người ấy 
những điều tốt nhất nhưng 
chưa chắc bản thân đã được 

thấu hiểu.
Thiên Diêu trợ đào hoa cho người độc thân, 

bên cạnh những mối lo của người có đôi thì người 
độc thân lại hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình. 
Sự độc lập đó khiến cho bạn trở nên cuốn hút và 
quyến rũ hơn trong mắt người khác phái. 

Đầu tuần có lẽ còn đang mất thời gian giải 
quyết chuyện tình cảm nên tuổi Tị có phần xao lãng 
trong công việc. Song Thiên Ấn xuất hiện và nhanh 
chóng chấn chỉnh lại tình hình, giúp con giáp này đi 
đúng quỹ đạo của mình.

Tiền bạc trong tuần ít ỏi. Bản mệnh gặp 
phải Kiếp Tài, tiền đã chẳng kiếm được là bao mà 
còn mất thêm, các khoản chi tiêu càng ngày càng 
tăng thêm, bản mệnh có phần điêu đứng với những 
vấn đề phát sinh. 

Ất Tị (Hỏa): Tình cảm khi vượng khi suy. 
Đinh Tị (Thổ): Tiền bạc ít ỏi. Kỷ Tị (Mộc): Dễ bị 
mất tiền. Tân Tị (Kim): Công việc chưa chuyên 
tâm. Quý Tị (Thủy): Có nhiều mâu thuẫn.

7. Tuổi Ngọ
Xem tử vi hàng tuần 

cho người tuổi Ngọ, tuần mới 
này sẽ đánh dấu những biến 
chuyển trong chuyện tình cảm 
của con giáp này. Bản mệnh 
cần phải bình tĩnh để không 
mắc sai lầm, không để những 

hồ nghi giết chết tình yêu.
Âm Sát chủ về nghi ngờ, dễ phiền não, đó 

chính là vấn đề lớn nhất của con giáp này trong 
tuần mới. Bản mệnh cảm thấy bất an nhưng lại 
không tìm cách chia sẻ, tìm lại sự bình yên với 
người mình yêu mà để những cảm xúc tiêu cực 
vượt quá tầm kiểm soát.

Công việc trong tuần khá tốt, Thiên Ấn cho 
thấy bản mệnh biết cách tận dụng những ưu thế sẵn 
có để tiến tới mục tiêu đã định. Tuy nhiên phải chờ 
tới giữa tuần thì thời cơ mới thực sự chín muồi, nếu 
bạn nóng vội thì chỉ làm hỏng việc thôi.

Tài vận trong tuần không được ổn định. 
Thực Thần cho thấy đầu tuần là thời điểm tốt nhất 
để bạn tiến hành những kế hoạch kiếm tiền của 
mình. Bản mệnh cần phải cẩn trọng kẻo bị lừa gạt 
tiền bạc lúc nào cũng chẳng hay.

Giáp Ngọ (Kim): Tài lộc bất ổn. Bính Ngọ 
(Thủy): Công danh thăng tiến. Mậu Ngọ (Hỏa): 
Nghi ngờ giết chết tình yêu. Canh Ngọ (Thổ): Tình 
duyên lận đận. Nhâm Ngọ (Mộc): Tiền bạc cần tiết 
kiệm.

8. Tuổi Mùi
Tử vi phương Đông 

dự báo, tuần này tuổi Mùi sẽ 
có nhiều cơ hội để làm đầy túi 
tiền của mình. Chỉ tiếc là thời 
cơ không có nhiều, bản mệnh 
nên tận dụng thời điểm đầu 
tuần để không lỡ mất tài lộc. 
Càng về cuối tuần thì khả 

năng kiếm tiền lại càng giảm sút.
Về chuyện tình cảm, có lẽ tuổi Mùi cần 

phải nhìn lại tình yêu của chính mình. Bạn có thực 
sự yêu người ấy như bạn tưởng tượng hay không. 
Có những chuyện chỉ khi gặp phải biến cố thì mới 
nhận ra vấn đề.

Thiên Nguyệt hung tinh chủ về ưu tư muộn 
phiền, con giáp này có nhiều nỗi niềm mà chẳng 
biết tỏ cùng ai. Bạn mong muốn người ấy trao cho 
mình sự quan tâm như mình đối với người ấy 
nhưng dường như những cố gắng của bạn không 
hiệu quả.

Xét về công việc thì tuần mới này có những 
biến động lớn trong vận trình công danh sự nghiệp 
của tuổi Mùi. Hung vận đeo bám, con giáp này khó 
lòng đạt được điều mình muốn. Phải chờ tới cuối 
tuần, khi có Chính Ấn nhập mệnh thì tình hình mới 
khá khẩm hơn. 

 Ất Mùi (Kim): Tình yêu tan vỡ. Đinh Mùi 
(Thủy): Nhiều nỗi muộn phiền. Kỷ Mùi (Hỏa): Tài 
lộc bất ổn. Tân Mùi (Thổ): Công việc nhiều khó 
khăn. Quý Mùi (Mộc):  Gia đạo kém an yên.

9. Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 
tuổi Thân có tài vận khá lý 
tưởng. Trong tuần bản mệnh 
sẽ thu tiền về đầy tay, tài lộc 
dồi dào khiến ai nấy đều phải 
ngưỡng mộ. Tuy nhiên cuối 
tuần có Kiếp Tài nhập mệnh, 
nên cân đối chi tiêu để không 

lãng phí.
Công việc thuận lợi vào đầu tuần mà bất ổn 

vào thời điểm cuối tuần do có Thương Quan ngáng 
trở. Những thành công trước đó khiến cho con giáp 
này trở nên chủ quan khinh địch, vì thế mà dễ mắc 
sai lầm dẫn đến thất bại.

Cũng may trong tuần này có cát tinh Tả Phù 
luôn theo bước nên tuổi Thân cũng sẽ nhanh chóng 
nhận ra sai lầm của mình mà thôi. Tỷ Kiên biết 
mình cần phải làm gì, quyết đoán trong nhiều vấn 
đề chứ không chần chừ do dự nữa.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy 
đang có biến chuyển tích cực. Tình yêu tăng nhiệt, 
người ấy chỉ nghĩ làm thế nào để đôi lứa chẳng thể 
tách rời, có thể kế hoạch cưới xin sẽ được đẩy 
nhanh tiến độ.

Giáp Thân (Thủy): Tình duyên thăng hoa. 
Bính Thân (Hỏa): Công danh phát đạt. Mậu Thân 
(Thổ): Quý nhân giúp đỡ. Canh Thân (Mộc): Tiền 
bạc không phải lo phiền. Nhâm Thân (Kim): Cuối 
tuần nên tiết kiệm.

10. Tuổi Dậu
Trong khoảng thời 

gian tới, tuổi Dậu có thể sẽ 
đón nhận một cơn sóng tình 
yêu khá mạnh mẽ. Người 
độc thân hãy thoải mái tận 
hưởng cảm giác ngọt ngào 

khi có người luôn quan tâm và yêu thương mình 
nhé. Với những bạn đã có đôi thì hãy tìm cách để 
hâm nóng tình cảm của mình đi thôi.

Trong tuần hung vận khá lớn, ảnh hưởng 
nhiều đến công việc của con giáp này. Tuổi Dậu dễ 
bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho công sức bỏ ra của 
bạn chẳng hề được cấp trên công nhận. Thiên Quan 
đeo bám đánh dấu cho những bước lùi của bản 
mệnh.

Cũng còn may cho những người cầm tinh 
con Gà là Thiên Đức cát tinh luôn ở bên hỗ trợ nên 
những rắc rối không trở nên quá mức nghiêm 
trọng. Bản mệnh gặp khó khăn trắc trở là chuyện 
tất nhiên sẽ xảy ra nhưng không đến mức lâm vào 
đường cùng đâu.

Tài lộc trong tuần này khá dồi dào. Tuổi 
Dậu có cả Chính Tài và Thiên Tài ở bên nên dù là 
người làm công ăn lương hay người làm kinh 
doanh cũng đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ. 
Cuối tuần sẽ có nhiều khoản cần phải chi tiêu, hãy 
cân đối lại nhé!

Ất Dậu (Thủy): Tình duyên thắm sắc. Đinh 
Dậu (Hỏa): Công việc bất ổn. Kỷ Dậu (Thổ): Tiểu 
nhân quấy phá. Tân Dậu (Mộc): Tài lộc dồi dào. 
Quý Dậu (Kim): Cuối tuần nhiều chuyện phải chi 
tiêu.

11. Tuổi Tuất
Người tuổi  Tuất 

trong tuần này hung vận khá 
lớn, khiến cho vận trình của 
bản mệnh phải trải qua 
nhiều thử thách. Đường tình 
duyên trắc trở, cứ ngỡ sắp 
chạm tay vào hạnh phúc thì 
lại ngỡ ngàng nhận ra tất cả 

chỉ là mình ngộ nhận mà thôi.
Bạch Hổ hung tinh còn cảnh báo về những 

vấn đề sức khỏe trong tuần này. Bản mệnh rất dễ 
gặp phải chuyện không may, đi lại ngoài đường cần 
cẩn thận. Họa huyết quang còn có nguy cơ dẫn đến 
đổ máu.

Công việc không được ổn thỏa cho lắm khi 
mà con giáp này cứ đứng núi này trông núi nọ. Bạn 
không hiểu được điều mình muốn là gì. Thiên Ấn 
cho thấy bạn có khả năng thực sự nhưng nếu không 
biết cách tận dụng thì cũng chẳng thể phát huy.

Về tiền bạc thì đầu tuần là thời điểm tài khí 
vượng nhất, tuổi Tuất nên nhân cơ hội này để làm 
dày ví tiền cho mình. Càng về cuối tuần tài khí càng 
suy, trước khi đổ một khoản tiền lớn ra thì nên cân 
nhắc kỹ càng. 

Giáp Tuất (Hỏa): Tiền bạc kiếm được 
chẳng dễ dàng. Bính Tuất (Thổ): Công việc bất ổn. 
Mậu Tuất (Mộc): Tình duyên bấp bênh. Canh Tuất 
(Kim): Không thực sự hiểu bản thân muốn gì. 
Nhâm Tuất (Thủy): Cần phải tiết kiệm.

12. Tuổi Hợi
Bước sang tuần 

mới, người tuổi Hợi hung 
cát đan xen, chuyện vui 
buồn lẫn lộn. Điểm sáng 
trong tuần của con giáp 
này có lẽ chính là tài lộc 
hưng vượng. Tiền bạc 
không phải là điều mà con 
giáp này cần lo lắng khi có 

Thực Thần ở bên.
Con đường công danh sự nghiệp thăng 

trầm bất ổn. Có Chính Quan nâng đỡ cùng cát tinh 
Tử Vi hỗ trợ, bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện 
khả năng của mình, cũng thu về không ít thành 
công vang dội.

Tuy nhiên, có lẽ chính những thành công 
khiến bạn trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân. 
Thiên Quan báo rằng những lời đồn thổi thị phi dễ 
ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của tuổi Hợi, khiến 
bạn có thể bị cấp trên hiểu lầm.

Chuyện tình duyên nhờ đào hoa vượng nên 
thêm phần thắm sắc, tuổi Hợi đón nhận nhiều tin 
vui về chuyện tình cảm. Người độc thân hãy mở 
lòng mình hơn để tăng thêm cơ hội gặp được định 
mệnh cuộc đời mình. Các cặp đôi nên dành thời 
gian hâm nóng tình cảm thêm gắn bó.

 Ất Hợi (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Đinh 
Hợi (Thổ): Tình cảm ổn định. Kỷ Hợi (Mộc): Tiền 
bạc dồi dào. Tân Hợi (Kim): Dễ đối mặt với nhiều 
nguy cơ. Quý Hợi (Thủy): Trước cơn bão là sóng 
lặng. ■
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 11/4 đến 17/4/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Xem tử vi tuần mới của 

12 con giáp, tuổi Tý biết mình 
cần phải tập trung vào công việc 
bởi thời điểm này có nhiều thử 
thách đặt ra. Bản mệnh được 
nhiều người hỗ trợ nhưng cũng 
có không ít tiểu nhân đeo bám 
theo Thiên Quan mà bày mưu 
hãm hại.

Giải Thần cát tinh hộ mệnh nên những mưu 
hèn kế bẩn kia chẳng thể làm hại tới tuổi Tý. Tuy 
nhiên con giáp này cũng cần lưu ý tập trung làm 
những việc quan trọng vào thời điểm đầu tuần sẽ có 
lợi hơn nhiều.

Tài lộc dồi dào, những chú Chuột nên có kế 
hoạch tài chính rõ ràng hơn. Cuối tuần là thời điểm 
hốt vàng hốt bạc của những người làm kinh doanh 
khi mà Thực Thần ở bên chỉ lối dẫn đường, chẳng 
bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền.

Đường tình duyên không có nhiều biến 
động. Người độc thân vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ 
người khác phái, có cơ hội để phát triển mối quan 
hệ, nhưng nói chung sự thành hay bại, nên duyên 
vợ chồng hay không cũng còn phải xem ý của bản 
mệnh.

Giáp Tý (Kim): Tình duyên chưa khởi sắc. 
Bính Tý (Thủy): Tiền bạc rủng rỉnh. Mậu Tý 
(Hỏa): Tiểu nhân hãm hại. Canh Tý (Thổ): Công 
danh thăng tiến. Nhâm Tý (Mộc): Vạn sự tùy 
duyên.

2. Tuổi Sửu
Trong tuần mới này, 

người tuổi Sửu sẽ có được 
nhiều cơ hội để thể hiện năng 
lực của mình nhưng chưa 
chắc đã biết cách nắm bắt. 
Vượt qua được thử thách thì 
càng về cuối tuần, thời cơ 

phát triển của bạn lại càng nhiều, bản mệnh hãy ghi 
nhớ nhé!

Có điều Thiên Hình hung tinh ngụ về 
những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế nếu có 
phải đi công tác, đi làm việc cần phải di chuyển 
nhiều thì bản mệnh nên cẩn thận, làm thế nào để 
giữ an toàn cho mình mới là điều đầu tiên cần đảm 
bảo.

Riêng về chuyện tình cảm thì trong tuần 
hung vận lấn áp này bản mệnh khó lòng nói được 
những điều mình nghĩ với người ấy. Những mâu 
thuẫn càng ngày càng lớn khiến cho thời gian nói 
chuyện giữa 2 người không còn nữa.

Về tiền bạc, tuổi Sửu hoàn toàn có thể kiếm 
được đủ tiền để chi tiêu trong khoảng đầu tuần. 

Song từ giữa tuần trở đi tài khí dần sa sút, Kiếp Tài 
cảnh báo về họa phá tài, con giáp này nên chú ý các 
mối quan hệ kẻo bị lừa gạt.

Ất Sửu (Kim): Tiền bạc bất ổn. Đinh Sửu 
(Thủy): Tình cảm xa cách. Kỷ Sửu (Hỏa): Mâu 
thuẫn căng thẳng trong gia đình. Tân Sửu (Thổ): 
Công danh có nhiều cơ hội. Quý Sửu (Mộc): Cần 
nắm bắt đúng thời cơ.

3. Tuổi Dần
Xem tử vi phương 

Đông, người tuổi Dần trong 
tuần Ngũ Quỷ hung tinh nhập 
mệnh cần thận trọng kẻo có kẻ 
tiểu nhân quấy phá đường tình 
duyên của mình. Đào hoa kém 
sắc, người độc thân không có 

nhiều cơ hội gắn kết mối quan hệ.
Với các cặp đôi, cần phải lưu ý hâm nóng 

tình cảm lứa đôi, thường xuyên nói chuyện và tâm 
sự để xóa nhòa mọi khoảng cách. Bạn có thể sẽ 
phải tìm cách để đối phó với kẻ thứ 3 đang nhăm 
nhe chiếm chỗ của mình.

Tiền bạc trong tuần này vượng về cuối 
tuần. Đầu tuần có Kiếp Tài trấn giữ, con giáp này 
làm được bao nhiêu tiền mất bấy nhiêu, chẳng giữ 
lại được gì cho mình. Bản mệnh cần phải xem xét 
lại cách chi tiêu của mình.

Còn về con đường công danh sự nghiệp thì 
bản mệnh có thể an tâm bởi trong tuần có Ấn Quan 
kết hợp thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. 
Tuổi Dần đủ vững vàng để vượt qua mọi thử thách 
mà tiến tới thành công. 

 Giáp Dần (Thủy): Thị phi vây hãm. Bính 
Dần (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Mậu Dần (Thổ): 
Tình duyên trắc trở. Canh Dần (Mộc): Công danh 
thăng tiến. Nhâm Dần (Kim): Đầu tuần dễ mất tiền.

4. Tuổi Mão
Tuổi Mão mong 

muốn thể hiện mình trong 
thời gian này. Bạn tập 
trung hết sức lực cho việc 
kiếm tiền và không quan 
tâm đến những vấn đề 

khác. Thái Âm trợ lực cho thấy quý nhân của 
những chú Mèo trong thời điểm này là nữ giới.

Chính Ấn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho 
con giáp này. Bản mệnh chăm chỉ làm việc và có 
nhiều sáng tạo thể hiện được năng lực thực sự của 
mình nên được cấp trên đánh giá cao, có thể sẽ 
nhanh chóng được tăng lương thăng chức thôi.

Tuy nhiên cũng phải chờ tới cuối tuần thì 
tài khí mới thực sự vượng phát và con giáp này mới 
có được nguồn tài lộc dồi dào trong tay. Bản mệnh 
hãy chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc ùn ùn kéo về 
nhé, Thiên Tài đang nỗ lực hết sức mình rồi đó.

Riêng về chuyện tình cảm thì có lẽ không 
được tốt cho lắm. Cũng phải thôi, thời gian trong 
ngày của con giáp này đã dành hoàn toàn cho việc 
kiếm tiền thì đâu còn nhiều thời gian cho bản thân 
và những người mình yêu thương nữa. 

 Ất Mão (Thủy): Tình duyên vượng. Đinh 
Mão (Hỏa): Công danh thăng tiến. Kỷ Mão (Thổ): 

Tiền bạc rủng rỉnh. Tân Mão (Mộc): Mải mê quên 
hết tình yêu. Quý Mão (Kim): Duyên phận bạc bẽo.

5. Tuổi Thìn
Lịch ngày tốt xin 

tiết lộ đôi lời về tử vi tuần 
mới của người tuổi Thìn. 
Trước tiên về chuyện tiền 
bạc thì con giáp này trong 
tuần có nhiều cơ hội để 
tăng thêm thu nhập khi có 

Chính Tài ở bên, song chỉ có đầu tuần là tài khí 
vượng, còn càng về sau lại càng suy yếu.

Công việc trong tuần cũng vậy. Bản mệnh 
chưa thực sự tập trung nên mắc nhiều sai lầm 
nhưng nếu biết cách tháo gỡ thì tới cuối tuần hoàn 
toàn có thể lật ngược thế cờ. Song do hung vận khá 
lớn nên khả năng thành công không quá nhiều.

Tuổi Thìn có Dịch Mã động tinh chiếu 
mệnh, đường tình duyên có thể bị ảnh hưởng bởi 
khoảng cách địa lý. Những chuyến du lịch hay 
công tác cứ tưởng sẽ khiến cho tình yêu nồng thắm, 
nhưng kết quả lại trái ngược.

Bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt 
với những mâu thuẫn, bất đồng có thể xảy ra bất cứ 
lúc nào khi mà 2 người yêu xa, ở xa nhau không thể 
nào dễ dàng xoa dịu cơn giận hờn. Nếu tình yêu đủ 
lớn thì đây sẽ là cơ hội để bạn kiểm chứng. 

Giáp Thìn (Hỏa): Tình yêu đầy mâu thuẫn. 
Bính Thìn (Thổ): Công việc có biến động. Mậu 
Thìn (Mộc): Mạnh mẽ lật ngược thế cờ. Canh Thìn 
(Kim): Tiền bạc dồi dào. Nhâm Thìn (Thủy): Cần 
bình tĩnh giải quyết vấn đề.

6. Tuổi Tị
Tuần này người tuổi 

Tị sẽ phải đối mặt với khá 
nhiều chuyện không may 
mắn. Trước tiên là những 
biến động trong chuyện tình 
cảm. Con giáp này mong 
muốn dành cho người ấy 
những điều tốt nhất nhưng 
chưa chắc bản thân đã được 

thấu hiểu.
Thiên Diêu trợ đào hoa cho người độc thân, 

bên cạnh những mối lo của người có đôi thì người 
độc thân lại hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình. 
Sự độc lập đó khiến cho bạn trở nên cuốn hút và 
quyến rũ hơn trong mắt người khác phái. 

Đầu tuần có lẽ còn đang mất thời gian giải 
quyết chuyện tình cảm nên tuổi Tị có phần xao lãng 
trong công việc. Song Thiên Ấn xuất hiện và nhanh 
chóng chấn chỉnh lại tình hình, giúp con giáp này đi 
đúng quỹ đạo của mình.

Tiền bạc trong tuần ít ỏi. Bản mệnh gặp 
phải Kiếp Tài, tiền đã chẳng kiếm được là bao mà 
còn mất thêm, các khoản chi tiêu càng ngày càng 
tăng thêm, bản mệnh có phần điêu đứng với những 
vấn đề phát sinh. 

Ất Tị (Hỏa): Tình cảm khi vượng khi suy. 
Đinh Tị (Thổ): Tiền bạc ít ỏi. Kỷ Tị (Mộc): Dễ bị 
mất tiền. Tân Tị (Kim): Công việc chưa chuyên 
tâm. Quý Tị (Thủy): Có nhiều mâu thuẫn.

7. Tuổi Ngọ
Xem tử vi hàng tuần 

cho người tuổi Ngọ, tuần mới 
này sẽ đánh dấu những biến 
chuyển trong chuyện tình cảm 
của con giáp này. Bản mệnh 
cần phải bình tĩnh để không 
mắc sai lầm, không để những 

hồ nghi giết chết tình yêu.
Âm Sát chủ về nghi ngờ, dễ phiền não, đó 

chính là vấn đề lớn nhất của con giáp này trong 
tuần mới. Bản mệnh cảm thấy bất an nhưng lại 
không tìm cách chia sẻ, tìm lại sự bình yên với 
người mình yêu mà để những cảm xúc tiêu cực 
vượt quá tầm kiểm soát.

Công việc trong tuần khá tốt, Thiên Ấn cho 
thấy bản mệnh biết cách tận dụng những ưu thế sẵn 
có để tiến tới mục tiêu đã định. Tuy nhiên phải chờ 
tới giữa tuần thì thời cơ mới thực sự chín muồi, nếu 
bạn nóng vội thì chỉ làm hỏng việc thôi.

Tài vận trong tuần không được ổn định. 
Thực Thần cho thấy đầu tuần là thời điểm tốt nhất 
để bạn tiến hành những kế hoạch kiếm tiền của 
mình. Bản mệnh cần phải cẩn trọng kẻo bị lừa gạt 
tiền bạc lúc nào cũng chẳng hay.

Giáp Ngọ (Kim): Tài lộc bất ổn. Bính Ngọ 
(Thủy): Công danh thăng tiến. Mậu Ngọ (Hỏa): 
Nghi ngờ giết chết tình yêu. Canh Ngọ (Thổ): Tình 
duyên lận đận. Nhâm Ngọ (Mộc): Tiền bạc cần tiết 
kiệm.

8. Tuổi Mùi
Tử vi phương Đông 

dự báo, tuần này tuổi Mùi sẽ 
có nhiều cơ hội để làm đầy túi 
tiền của mình. Chỉ tiếc là thời 
cơ không có nhiều, bản mệnh 
nên tận dụng thời điểm đầu 
tuần để không lỡ mất tài lộc. 
Càng về cuối tuần thì khả 

năng kiếm tiền lại càng giảm sút.
Về chuyện tình cảm, có lẽ tuổi Mùi cần 

phải nhìn lại tình yêu của chính mình. Bạn có thực 
sự yêu người ấy như bạn tưởng tượng hay không. 
Có những chuyện chỉ khi gặp phải biến cố thì mới 
nhận ra vấn đề.

Thiên Nguyệt hung tinh chủ về ưu tư muộn 
phiền, con giáp này có nhiều nỗi niềm mà chẳng 
biết tỏ cùng ai. Bạn mong muốn người ấy trao cho 
mình sự quan tâm như mình đối với người ấy 
nhưng dường như những cố gắng của bạn không 
hiệu quả.

Xét về công việc thì tuần mới này có những 
biến động lớn trong vận trình công danh sự nghiệp 
của tuổi Mùi. Hung vận đeo bám, con giáp này khó 
lòng đạt được điều mình muốn. Phải chờ tới cuối 
tuần, khi có Chính Ấn nhập mệnh thì tình hình mới 
khá khẩm hơn. 

 Ất Mùi (Kim): Tình yêu tan vỡ. Đinh Mùi 
(Thủy): Nhiều nỗi muộn phiền. Kỷ Mùi (Hỏa): Tài 
lộc bất ổn. Tân Mùi (Thổ): Công việc nhiều khó 
khăn. Quý Mùi (Mộc):  Gia đạo kém an yên.

9. Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 
tuổi Thân có tài vận khá lý 
tưởng. Trong tuần bản mệnh 
sẽ thu tiền về đầy tay, tài lộc 
dồi dào khiến ai nấy đều phải 
ngưỡng mộ. Tuy nhiên cuối 
tuần có Kiếp Tài nhập mệnh, 
nên cân đối chi tiêu để không 

lãng phí.
Công việc thuận lợi vào đầu tuần mà bất ổn 

vào thời điểm cuối tuần do có Thương Quan ngáng 
trở. Những thành công trước đó khiến cho con giáp 
này trở nên chủ quan khinh địch, vì thế mà dễ mắc 
sai lầm dẫn đến thất bại.

Cũng may trong tuần này có cát tinh Tả Phù 
luôn theo bước nên tuổi Thân cũng sẽ nhanh chóng 
nhận ra sai lầm của mình mà thôi. Tỷ Kiên biết 
mình cần phải làm gì, quyết đoán trong nhiều vấn 
đề chứ không chần chừ do dự nữa.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy 
đang có biến chuyển tích cực. Tình yêu tăng nhiệt, 
người ấy chỉ nghĩ làm thế nào để đôi lứa chẳng thể 
tách rời, có thể kế hoạch cưới xin sẽ được đẩy 
nhanh tiến độ.

Giáp Thân (Thủy): Tình duyên thăng hoa. 
Bính Thân (Hỏa): Công danh phát đạt. Mậu Thân 
(Thổ): Quý nhân giúp đỡ. Canh Thân (Mộc): Tiền 
bạc không phải lo phiền. Nhâm Thân (Kim): Cuối 
tuần nên tiết kiệm.

10. Tuổi Dậu
Trong khoảng thời 

gian tới, tuổi Dậu có thể sẽ 
đón nhận một cơn sóng tình 
yêu khá mạnh mẽ. Người 
độc thân hãy thoải mái tận 
hưởng cảm giác ngọt ngào 

khi có người luôn quan tâm và yêu thương mình 
nhé. Với những bạn đã có đôi thì hãy tìm cách để 
hâm nóng tình cảm của mình đi thôi.

Trong tuần hung vận khá lớn, ảnh hưởng 
nhiều đến công việc của con giáp này. Tuổi Dậu dễ 
bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho công sức bỏ ra của 
bạn chẳng hề được cấp trên công nhận. Thiên Quan 
đeo bám đánh dấu cho những bước lùi của bản 
mệnh.

Cũng còn may cho những người cầm tinh 
con Gà là Thiên Đức cát tinh luôn ở bên hỗ trợ nên 
những rắc rối không trở nên quá mức nghiêm 
trọng. Bản mệnh gặp khó khăn trắc trở là chuyện 
tất nhiên sẽ xảy ra nhưng không đến mức lâm vào 
đường cùng đâu.

Tài lộc trong tuần này khá dồi dào. Tuổi 
Dậu có cả Chính Tài và Thiên Tài ở bên nên dù là 
người làm công ăn lương hay người làm kinh 
doanh cũng đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ. 
Cuối tuần sẽ có nhiều khoản cần phải chi tiêu, hãy 
cân đối lại nhé!

Ất Dậu (Thủy): Tình duyên thắm sắc. Đinh 
Dậu (Hỏa): Công việc bất ổn. Kỷ Dậu (Thổ): Tiểu 
nhân quấy phá. Tân Dậu (Mộc): Tài lộc dồi dào. 
Quý Dậu (Kim): Cuối tuần nhiều chuyện phải chi 
tiêu.

11. Tuổi Tuất
Người tuổi  Tuất 

trong tuần này hung vận khá 
lớn, khiến cho vận trình của 
bản mệnh phải trải qua 
nhiều thử thách. Đường tình 
duyên trắc trở, cứ ngỡ sắp 
chạm tay vào hạnh phúc thì 
lại ngỡ ngàng nhận ra tất cả 

chỉ là mình ngộ nhận mà thôi.
Bạch Hổ hung tinh còn cảnh báo về những 

vấn đề sức khỏe trong tuần này. Bản mệnh rất dễ 
gặp phải chuyện không may, đi lại ngoài đường cần 
cẩn thận. Họa huyết quang còn có nguy cơ dẫn đến 
đổ máu.

Công việc không được ổn thỏa cho lắm khi 
mà con giáp này cứ đứng núi này trông núi nọ. Bạn 
không hiểu được điều mình muốn là gì. Thiên Ấn 
cho thấy bạn có khả năng thực sự nhưng nếu không 
biết cách tận dụng thì cũng chẳng thể phát huy.

Về tiền bạc thì đầu tuần là thời điểm tài khí 
vượng nhất, tuổi Tuất nên nhân cơ hội này để làm 
dày ví tiền cho mình. Càng về cuối tuần tài khí càng 
suy, trước khi đổ một khoản tiền lớn ra thì nên cân 
nhắc kỹ càng. 

Giáp Tuất (Hỏa): Tiền bạc kiếm được 
chẳng dễ dàng. Bính Tuất (Thổ): Công việc bất ổn. 
Mậu Tuất (Mộc): Tình duyên bấp bênh. Canh Tuất 
(Kim): Không thực sự hiểu bản thân muốn gì. 
Nhâm Tuất (Thủy): Cần phải tiết kiệm.

12. Tuổi Hợi
Bước sang tuần 

mới, người tuổi Hợi hung 
cát đan xen, chuyện vui 
buồn lẫn lộn. Điểm sáng 
trong tuần của con giáp 
này có lẽ chính là tài lộc 
hưng vượng. Tiền bạc 
không phải là điều mà con 
giáp này cần lo lắng khi có 

Thực Thần ở bên.
Con đường công danh sự nghiệp thăng 

trầm bất ổn. Có Chính Quan nâng đỡ cùng cát tinh 
Tử Vi hỗ trợ, bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện 
khả năng của mình, cũng thu về không ít thành 
công vang dội.

Tuy nhiên, có lẽ chính những thành công 
khiến bạn trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân. 
Thiên Quan báo rằng những lời đồn thổi thị phi dễ 
ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của tuổi Hợi, khiến 
bạn có thể bị cấp trên hiểu lầm.

Chuyện tình duyên nhờ đào hoa vượng nên 
thêm phần thắm sắc, tuổi Hợi đón nhận nhiều tin 
vui về chuyện tình cảm. Người độc thân hãy mở 
lòng mình hơn để tăng thêm cơ hội gặp được định 
mệnh cuộc đời mình. Các cặp đôi nên dành thời 
gian hâm nóng tình cảm thêm gắn bó.

 Ất Hợi (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Đinh 
Hợi (Thổ): Tình cảm ổn định. Kỷ Hợi (Mộc): Tiền 
bạc dồi dào. Tân Hợi (Kim): Dễ đối mặt với nhiều 
nguy cơ. Quý Hợi (Thủy): Trước cơn bão là sóng 
lặng. ■
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Những sự kiện lịch sử 
nghe có vẻ hư cấu nhưng lại 
hoàn toàn có thật

Lịch sử thế giới đầy rẫy những sự 
kiện lạ lùng, hài hước và được lưu 
truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều sự 

kiện trong số này được chúng ta biết đến, nhưng có 
những sự kiện khi nghe tới nó, chúng ta đều cảm 
thấy khó tin và nghĩ rằng đó là những câu chuyện 
hư cấu. 

Chiến tranh nổ ra chỉ vì đánh cắp một 
cái xô

War of the Buck được xem là một trong 
những cuộc chiến tranh "ngớ ngẩn" nhất trong lịch 
sử của nhân loại. Năm 1325 hai xứ Bologna và 
Modena của Italia đã nổ ra một cuộc chiến khiến 
cho 2.000 người thiệt mạng và bị thương.

Nguyên nhân của cuộc chiến tranh vô lý 
này rất đơn giản, những người lính Modena - nơi 
được Đức Giáo hoàng và Hoàng đế La Mã hậu 
thuẫn đã lẻn vào thành phố Bologna và lấy trộm 
một cái xô. Cái xô này được người dân thành phố 
Bologna sử dụng để lấy nước từ một cái giếng nằm 
ở trung tâm thành phố.

Phía Bologna đòi Modena trả lại cái xô cho 
mình nhưng không thành. Khi người Moden từ 
chối trả lại xô, Bologna đã phẫn nộ và tuyên chiến 
với phía Modena.

Bologna huy động tới 32.000 quân để đi 
đòi lại cái xô trong khi đó Modena sử dụng 7.000 
lính được đào tạo tinh nhuệ để bảo vệ cái xô.

Cuộc chiến này diễn ra nhiều năm sau đó và 
cuối cùng người Modena đã chế ngự được phía 
Bologna.

Và một thỏa thuận đình chiến đã được kí 
kết kèm theo đó là việc Modena phải trả lại một vài 
thứ mà họ đã đánh cắp từ Bologna. Tuy nhiên, cái 
xô đó vẫn không được trả lại, và cho đến ngày nay, 
thành phố Modena vẫn giữ nó dưới tầng hầm của 
tháp chuông của Nhà thờ Torre della Ghirlandina.

Cả London "ngập" trong mùi hôi thối
Năm 1858, thành phố London phải đối mặt 

với một tình huống chưa từng có trong lịch sử với 
một mùa hè nóng bất thường.

Sự kiện này xảy ra trong tháng 7 và tháng 
8/1858 sau khi thời tiết nóng bức làm cho mùi chất 
thải của con người cũng như chất thải công nghiệp 
được thải ra sông Thames bốc lên làm ô nhiễm 
không khí nghiêm trọng.

Vụ việc được cho là do một hệ thống cống 

đã cũ trong khi dân số lại gia tăng quá mức khiến 
cho hệ thống thoát nước bị quá tải.

Vụ việc sau đó càng trở nên nghiêm trọng 
hơn bởi nhiều người chỉ có sông Thames là nguồn 
cung cấp nước duy nhất, đồng thời thành phố đã 
chứng kiến   nhiều đợt dịch tả và bạch hầu.

Mùi hôi thối kết hợp với các dịch bệnh 
khiến cho các nhà chức trách tìm tới sự giúp đỡ của 
kỹ sư Joseph Bazacheette để xây dựng một hệ 
thống nước thải mới, phức tạp và hiệu quả hơn.

Khủng hoảng thỏ hoang tại Úc
Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào mà 

những con thỏ nhỏ bé dễ thương lại có thể gây ra 
nhiều tác hại cho cả một quốc gia chưa?

Được coi là "một câu chuyện dài và buồn" 
ở Úc, những sinh vật dễ thương này đã gây ra sự 
hủy diệt sinh thái trên diện rộng đến Úc trong hơn 
150 năm.

Bản chất trước những năm 1850 tại Úc 
không hề có thỏ. Bởi vậy, một người đàn ông tên 
Thomas Austin một người Anh di cư tới Úc đã 
quyết định nhập một đàn thỏ hoang dã 24 con từ 
Anh với mục đích thả vào thiên nhiên để "có cái mà 
săn". Tuy nhiên, đến thập niên 1920, số lượng thỏ 
hoang dã đã bùng nổ nhanh một cách đáng kinh 
ngạc với con số 10 tỷ.

Những con thỏ này bắt đầu di cư khắp nước 
Úc và phá hủy khoảng 2 triệu mẫu đất trồng hoa 
của nông dân tại Victoria. Hơn nữa, số lượng thỏ 
tăng quá mức gây thiệt hại khủng khiếp cho thảm 
thực vật tại Úc.

Điều đó đã khiến cho những người nông 
dân tại Úc phải xây hàng rào chặn thỏ xâm nhập 
vào vườn tược cũng như ra tay tiêu diệt chúng với 
số lượng lớn.

Cuối cùng, vào những năm 1950, chính 
phủ Úc đã sử dụng các phương pháp sinh học để 
kiểm soát số lượng đàn thỏ hoang dã, cho đến tận 
bây giờ, mỗi năm Úc lại mất khoảng 100 triệu 
USD để đối phó với loài thú gặm nhấm này.

"Thánh" ăn gian trong Thế vận hội 
Olympic 1904

Được coi là Thế vận hội tồi tệ nhất trong 
lịch sử, Thế vận hội Mùa hè 1904 được tổ chức tại 
thành phố St. Louis, Missouri. Đây cũng là cuộc thi 
Olympic đầu tiên được tiến hành bên ngoài châu 
Âu và chỉ có 12 quốc gia tham gia.

Thế vận hội đặc biệt này đã đi vào lịch sử 
do sự gian lận, điển hình là cuộc đua marathon của 
nam. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã buộc 18 
trong số 32 vận động viên phải bỏ cuộc. Hơn nữa, 
người hoàn thành cuộc đua đầu tiên lại là một kẻ ăn 
gian - Frederick Lorz.

Ban đầu, anh ta có ý định bỏ cuộc vì kiệt 
sức sau khi chạy được 14,5 km và gọi xe để trở về 
sân vận động.

Frederick Lorz là một vận động viên chạy 
đường dài, anh ta tham gia Thế vận hội vào năm 
1904. Mọi người sẽ không biết được rằng chỉ mới 
chạy được một phần của cuộc đua anh ta đã ngưng 
chạy vì kiệt sức. Nhưng cuối cùng Frederick Lorz 
lại là người về đích đầu tiên nhờ vào việc gian lận.

Tuy nhiên, trên đường trở về, đến chặng 30 
km của đường đua thì xe hỏng. Chớp lấy thời cơ, 
Frederick Lorz đã nhảy ra ngoài và chạy nốt 8 km 
cuối. Bằng cách ăn gian này, Frederick Lorz đã trở 
thành người về đích đầu tiên, thậm chí còn được 
chụp ảnh cùng Alice Roosevelt, con gái của Tổng 
thống Roosevelt.

Tuy nhiên, ngay trước khi lên bục nhận huy 
chương vàng, ai đó đã tố cáo Frederick Lorz rằng: 
"Đó là gã đã ngồi autor đến vạch đích...". Cuối 
cùng, ban tổ chức quyết định "treo giò" kẻ gian lận 
cả đời khỏi Olympic. ■ 

Điệp viên huyền thoại đầy 
bí ẩn khiến quân Đức lao đao

Rudolf Roessler là một trong những 
điệp viên nòng cốt trong lưới tình 
báo ZORA thuộc Tổng cục Tình 

báo quân sự Liên Xô (GRU).
Những thông tin tình báo rất có giá trị do 

Roessler cung cấp thường chi tiết và tường tận đến 
mức nhiều khi làm trung tâm nghi ngờ. Sự nghiệp 
tình báo của ông cho đến nay vẫn còn nhiều điều 
chưa được giải mã.

Được Stalin đánh giá cao
Những năm dài sống trong quân ngũ, 

Rudolf Roessler (sinh năm 1897 tại thành phố 
Augsburg, bang Bayern, Đức) không thể hiện bất 
cứ phẩm chất đặc biệt nào. Và cuộc đời ông sẽ mãi 
trôi chảy một cách phẳng lặng nếu như sau khi 
Chiến tranh Thế giới thứ I kết thúc, xuất ngũ trở về, 
Roessler không bước chân vào nghề báo.

Với công việc của một nhà báo, Roessler có 
điều kiện kết giao với nhiều nhân vật có tư tưởng tự 
do, kết quả là ông buộc phải rời Tổ quốc, chuyển 
sang định cư ở thành phố Luzener, Thụy Sỹ. 

Tại đây, Roessler được GRU tuyển mộ, và 
từ khi bắt đầu Chiến tranh Thế giới thứ II ông đã 
cung cấp cho phía Liên Xô nhiều thông tin cực kỳ 
quan trọng.

Một trong những tin tức đầu tiên mà 
Roessler chuyển cho Tình báo Liên Xô là Kế hoạch 
Barbarossa của quân Đức. Tin này cung cấp chi tiết 
kế hoạch tấn công Liên Xô, tường tận đến mức các 
nhà lãnh đạo Liên Xô không dám tin là đúng.

Tuy nhiên, từ sau đó, GRU nhận thức đúng 
giá trị của Roessler và tuyệt đối tin tưởng ông. Mỗi 
tháng, phía Liên Xô cung cấp cho Roessler 1.600 
USD (một số tiền cực lớn lúc bấy giờ) phục vụ cho 
việc mua tin tức tình báo, và điệp viên mang mật 
danh Lucy đã chứng minh được rằng Moscow đã 
không sai lầm khi tin tưởng mình.

Mỗi khi quân đội Đức có một kế hoạch nào, 
thì chỉ vài giờ sau những nội dung chi tiết của kế 
hoạch đó đã được chuyển tới Cơ quan Tình báo 
Liên Xô.

Ngày 17/4/1943, Roessler cung cấp thông 
tin về việc Đức xây dựng lực lượng xe tăng mới và 
bộ binh mới, nêu rõ phiên hiệu cũng như kế hoạch 
bố trí. Ngày 28/6/1943, ông gửi báo cáo chi tiết về 
lực lượng không quân Đức, cùng thông tin về việc 

Đức chế tạo loại xe tăng Panther.
Ngày 17/7/1943 là tin chi tiết về phiên 

hiệu, tình hình bố trí các đơn vị xe tăng và bộ binh 
mới được thành lập của quân đội Đức. 

Ngày 25/9, tin về tiềm lực kinh tế quân sự 

Đức được bàn ngay tại Đại bản doanh của Hitler. 
Đáng ngạc nhiên và khâm phục hơn, Roessler giúp 
cho Moscow biết rõ tình báo Đức đã nắm được 
những gì về lực lượng và chiến lược của Liên Xô.

Có lần, dựa vào tin tình báo do Roessler 
cung cấp, Hồng quân Liên Xô dùng loa thông báo 
trước kế hoạch hành quân cho binh lính Đức. Việc 
“bắt mạch” này khiến cho binh lính Đức không còn 
bụng dạ nào chiến đấu nữa, góp phần quan trọng 
xoay chuyển cục diện ở mặt trận phía Đông.

Nhờ những tin tức tình báo chính xác do 
Roessler cung cấp mà các nhà hoạch định chiến 
lược của Liên Xô đã định ra được kế hoạch đối phó 
hiệu quả với các lực lượng tinh nhuệ của Đức trên 
từng mũi tiến công cũng như trên toàn bộ mặt trận.

Giá trị xương máu của những tin tình báo 
đó là không thể đo đếm được. Chính vì vậy, nhà 
lãnh đạo Stalin đã không ít lần đánh giá cao tài 
năng của điệp viên huyền thoại này.

Bao phủ tấm màn bí mật
Một mình Roessler không thể nào hoàn 

thành được một khối lượng công việc khổng lồ, 
chắc chắn ông đã xây dựng cho mình một mạng 
lưới thu thập tin tức có tổ chức nghiêm mật. Tuy 
nhiên, cho tới nay vẫn chưa thể xác định chính xác, 
bằng cách nào, thủ đoạn gì và qua kênh nào mà 
Roessler lại có được những thông tin tình báo quý 
giá đến vậy.

Theo những tài liệu mới được giải mã, một 
trong những biện pháp Roessler thường sử dụng là 
thu thập thông tin ngay tại cơ quan đầu não của 
quân đội Đức. Chẳng hạn, Bộ Chỉ huy tối cao Đức 
(OKW) đặt tại Berlin có một trung tâm liên lạc.

Hàng ngày, thông qua trung tâm liên lạc 
này, khoảng 3.000 mệnh lệnh được truyền đi tới 
các đơn vị quân đội Đức ở tất cả các mặt trận bằng 
máy điện báo. Để tránh bị đối phương thu được, 
các mệnh lệnh được giao bằng văn bản cho nhân 
viên điện báo.

Nhân viên điện báo mã hóa nội dung mệnh 
lệnh ra giấy, sau đó truyền đi theo hệ thống cơ yếu 
để gửi đến nơi nhận lệnh. Những mệnh lệnh đã 
được mã hóa phải hủy ngay tại trung tâm liên lạc.

Tuy nhiên, đây lại chính là kẽ hở mà 
Roessler đã lợi dụng để thu thập thông tin. Hai nữ 
nhân viên điện báo làm việc tại trung tâm này đã 
nhặt các mảnh giấy vụn được xé hủy, sau đó 
chuyển cho Roessler thông qua người liên lạc của 
Roessler tại Berlin.

Nhờ vậy mà Roessler đã nắm được chính 
xác nội dung của 4.500 bức điện tuyệt mật và 120 
bức điện thuộc loại đặc biệt bí mật. 

Nếu không thu được giấy tờ thì bằng trí 
nhớ, các điện báo viên cung cấp cho Roessler nội 
dung 800 bức điện mật được chuyển đi từ OKW.

Một biện pháp khác, cơ sở của Roessler gọi 
điện thoại từ ngay trong Bộ Quốc phòng Đế chế 
sang cho một người tại Bộ Tư lệnh quân đội Đức tại 
Italia. Các thông tin được ghi lại và chuyển sang 
Thụy Sĩ cho Roessler qua đường xe lửa. Mặc dù có 
nhiều người tham gia nhưng vẫn đảm bảo được 
tính bí mật ngay trong nội bộ nên mạng lưới tình 
báo của Roessler đã hoạt động rất thành công.

Dưới sức ép của Tình báo Đức, tháng 
5/1944, chính quyền Thụy Sĩ bắt giữ một số lượng 
lớn các thành viên của mạng lưới tình báo ZORA 
bao gồm cả Roessler. 

Tuy nhiên, do đã từng cộng tác với Tình 
báo Thụy Sĩ nên Roessler được phán quyết vô tội 
và được trả tự do vào tháng 9/1944. Ông quay trở 
lại với công việc xuất bản cho đến khi qua đời năm 
1958.

Nhà tình báo từng đóng góp to lớn cho 
chiến thắng của Hồng quân vì nhiều lý do khác 
nhau đã không được công chúng biết đến - không 
huân chương, không sử sách. 

Và cho đến hôm nay, mặc dù nhiều tài liệu 
liên quan đến hoạt động tình báo của Roessler đã 
được tiết lộ nhưng nhìn chung, cuộc đời và sự 
nghiệp của điệp viên huyền thoại này vẫn bao phủ 
một tấm màn bí mật. ■ 

Hành trình thay đổi chính 
tả đầy gian nan của nước Đức

Rechtschreibreform – cuộc cải cách 
chính tả mới của Đức được đưa ra 
vào ngày 1/ 8/1998, nhưng bị nhiều 

người phản đối. 
Sau nhiều sóng gió của dư luận, cuộc cải 

cách này được đưa vào Luật vào ngày 1/8/2005, 
đây được coi là một nỗ lực hợp lý hóa một số “tiếng 
lạ” trong tiếng Đức mới vốn đang bị từ chối và gặp 
cản trở bởi sự khác biệt trong nhiều khu vực khi đất 
nước được thống nhất lần đầu tiên vào năm 1871.

Cải cách xuất hiện sau nhiều thập kỷ nỗ lực 
không thể thống nhất ngôn ngữ đã thay đổi quy tắc 
chính tả khác nhau, như sử dụng “ss” thay vì ký tự 
“ß”. Các cải cách làm mỏng đi hàng trăm quy tắc 
phức tạp chỉ liên quan đến việc sử dụng dấu phẩy.

Nhưng chỉ có trẻ em học sinh Đức và hàng 
ngũ công chức của nước Đức mới là những đối 
tượng chính chú ý đến cách viết mới.

5 năm sau, một số người tin rằng việc cải 
cách đang có những bước tiến mới. Klaus Heller, 

một trong những người đứng đầu ủy ban đã trải qua 
những cải cách vào giữa những năm 1990, cho biết, 
Đức đã phản ứng tốt để dám thay đổi đưa ra “một 
xu hướng rõ ràng đối với việc sử dụng các cải cách 
chính tả mới”. 

Ông nói thêm, gần một nửa số người Đức 
không chính thức đã sử dụng các cách viết mới 
trong văn bản hàng ngày của họ.

Phụ huynh lên tiếng
Nhiều nhóm phụ huynh tại nhiều trường 

học cũng lên tiếng rằng trẻ em trên khắp nước Đức 
đang thành công với những thay đổi trong cách viết 
chính tả mới. 

Phát biểu trên đài phát thanh Đức, Renate 
Hendricks, người đứng đầu Hội đồng Phụ huynh 
Liên bang Đức, nói rằng đặc biệt những trẻ em mới 
được dạy các quy tắc chính tả mới “không có vấn 
đề gì” với các cải cách. Gần 100% sách giáo dục 
mới hiện được xuất bản bằng cách sử dụng chính tả 
mới và bao gồm các quy tắc ngữ pháp mới.

“Các sinh viên đến bây giờ, tất cả đã được 
dạy quy tắc chính tả mới đúng cách thông qua giáo 
trình tiếng Đức mới”, Sharon Nevill, thư ký tại bộ 
phận tiếng Đức phát biểu với Deutsche Welle.

Nevill, người có liên quan nhiều đến việc 
thiết lập các bài thi tiếng Đức tại Cambridge và 
chuẩn bị cho xuất bản, cũng nói nhiều sinh viên lớn 
tuổi của trường đại học - những người được dạy cả 
hai hệ thống chính tả trong quá trình học tập của họ 
- đã tìm thấy sự thay đổi rất khó hiểu.  

“Rõ ràng chúng tôi đang cố gắng nắm bắt 
nó nhanh nhất có thể, nhưng chúng tôi vẫn linh 
hoạt trong giai đoạn chéo này”, Nevill chia sẻ. 

“Chúng tôi có xu hướng yêu cầu học sinh 
nhất quán trong các bài thi của họ và bám vào hệ 
thống cũ hoặc mới”, cô ấy nói thêm: “Tôi nghĩ một 
số người khá bối rối”.

Số ít nhà văn vẫn loanh quanh với quy 
tắc cũ

Nhưng trong khi các sinh viên của Đức đã 
bị đưa vào khuôn khổ chính tả mới, các nhà văn của 
Đức vẫn còn đứng trước trường chính tả cũ. Các 
nhà văn hàng đầu của Đức, bao gồm cả Hans 
Magnus Enzensberger và người đoạt giải Nobel 
Günter Grass đều tiếp tục viết theo các quy tắc cũ. 

Stern và Spiegel đã giới thiệu những thay 

đổi trong sách phong cách của họ, tờ thông tin 
truyền thống, Frankfurter Allgemeine Zeitung, lại 
quay về các quy tắc cũ sau một thời gian ngắn thử 
nghiệm với ngôn ngữ học mới... ■ 
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Những sự kiện lịch sử 
nghe có vẻ hư cấu nhưng lại 
hoàn toàn có thật

Lịch sử thế giới đầy rẫy những sự 
kiện lạ lùng, hài hước và được lưu 
truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều sự 

kiện trong số này được chúng ta biết đến, nhưng có 
những sự kiện khi nghe tới nó, chúng ta đều cảm 
thấy khó tin và nghĩ rằng đó là những câu chuyện 
hư cấu. 

Chiến tranh nổ ra chỉ vì đánh cắp một 
cái xô

War of the Buck được xem là một trong 
những cuộc chiến tranh "ngớ ngẩn" nhất trong lịch 
sử của nhân loại. Năm 1325 hai xứ Bologna và 
Modena của Italia đã nổ ra một cuộc chiến khiến 
cho 2.000 người thiệt mạng và bị thương.

Nguyên nhân của cuộc chiến tranh vô lý 
này rất đơn giản, những người lính Modena - nơi 
được Đức Giáo hoàng và Hoàng đế La Mã hậu 
thuẫn đã lẻn vào thành phố Bologna và lấy trộm 
một cái xô. Cái xô này được người dân thành phố 
Bologna sử dụng để lấy nước từ một cái giếng nằm 
ở trung tâm thành phố.

Phía Bologna đòi Modena trả lại cái xô cho 
mình nhưng không thành. Khi người Moden từ 
chối trả lại xô, Bologna đã phẫn nộ và tuyên chiến 
với phía Modena.

Bologna huy động tới 32.000 quân để đi 
đòi lại cái xô trong khi đó Modena sử dụng 7.000 
lính được đào tạo tinh nhuệ để bảo vệ cái xô.

Cuộc chiến này diễn ra nhiều năm sau đó và 
cuối cùng người Modena đã chế ngự được phía 
Bologna.

Và một thỏa thuận đình chiến đã được kí 
kết kèm theo đó là việc Modena phải trả lại một vài 
thứ mà họ đã đánh cắp từ Bologna. Tuy nhiên, cái 
xô đó vẫn không được trả lại, và cho đến ngày nay, 
thành phố Modena vẫn giữ nó dưới tầng hầm của 
tháp chuông của Nhà thờ Torre della Ghirlandina.

Cả London "ngập" trong mùi hôi thối
Năm 1858, thành phố London phải đối mặt 

với một tình huống chưa từng có trong lịch sử với 
một mùa hè nóng bất thường.

Sự kiện này xảy ra trong tháng 7 và tháng 
8/1858 sau khi thời tiết nóng bức làm cho mùi chất 
thải của con người cũng như chất thải công nghiệp 
được thải ra sông Thames bốc lên làm ô nhiễm 
không khí nghiêm trọng.

Vụ việc được cho là do một hệ thống cống 

đã cũ trong khi dân số lại gia tăng quá mức khiến 
cho hệ thống thoát nước bị quá tải.

Vụ việc sau đó càng trở nên nghiêm trọng 
hơn bởi nhiều người chỉ có sông Thames là nguồn 
cung cấp nước duy nhất, đồng thời thành phố đã 
chứng kiến   nhiều đợt dịch tả và bạch hầu.

Mùi hôi thối kết hợp với các dịch bệnh 
khiến cho các nhà chức trách tìm tới sự giúp đỡ của 
kỹ sư Joseph Bazacheette để xây dựng một hệ 
thống nước thải mới, phức tạp và hiệu quả hơn.

Khủng hoảng thỏ hoang tại Úc
Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào mà 

những con thỏ nhỏ bé dễ thương lại có thể gây ra 
nhiều tác hại cho cả một quốc gia chưa?

Được coi là "một câu chuyện dài và buồn" 
ở Úc, những sinh vật dễ thương này đã gây ra sự 
hủy diệt sinh thái trên diện rộng đến Úc trong hơn 
150 năm.

Bản chất trước những năm 1850 tại Úc 
không hề có thỏ. Bởi vậy, một người đàn ông tên 
Thomas Austin một người Anh di cư tới Úc đã 
quyết định nhập một đàn thỏ hoang dã 24 con từ 
Anh với mục đích thả vào thiên nhiên để "có cái mà 
săn". Tuy nhiên, đến thập niên 1920, số lượng thỏ 
hoang dã đã bùng nổ nhanh một cách đáng kinh 
ngạc với con số 10 tỷ.

Những con thỏ này bắt đầu di cư khắp nước 
Úc và phá hủy khoảng 2 triệu mẫu đất trồng hoa 
của nông dân tại Victoria. Hơn nữa, số lượng thỏ 
tăng quá mức gây thiệt hại khủng khiếp cho thảm 
thực vật tại Úc.

Điều đó đã khiến cho những người nông 
dân tại Úc phải xây hàng rào chặn thỏ xâm nhập 
vào vườn tược cũng như ra tay tiêu diệt chúng với 
số lượng lớn.

Cuối cùng, vào những năm 1950, chính 
phủ Úc đã sử dụng các phương pháp sinh học để 
kiểm soát số lượng đàn thỏ hoang dã, cho đến tận 
bây giờ, mỗi năm Úc lại mất khoảng 100 triệu 
USD để đối phó với loài thú gặm nhấm này.

"Thánh" ăn gian trong Thế vận hội 
Olympic 1904

Được coi là Thế vận hội tồi tệ nhất trong 
lịch sử, Thế vận hội Mùa hè 1904 được tổ chức tại 
thành phố St. Louis, Missouri. Đây cũng là cuộc thi 
Olympic đầu tiên được tiến hành bên ngoài châu 
Âu và chỉ có 12 quốc gia tham gia.

Thế vận hội đặc biệt này đã đi vào lịch sử 
do sự gian lận, điển hình là cuộc đua marathon của 
nam. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã buộc 18 
trong số 32 vận động viên phải bỏ cuộc. Hơn nữa, 
người hoàn thành cuộc đua đầu tiên lại là một kẻ ăn 
gian - Frederick Lorz.

Ban đầu, anh ta có ý định bỏ cuộc vì kiệt 
sức sau khi chạy được 14,5 km và gọi xe để trở về 
sân vận động.

Frederick Lorz là một vận động viên chạy 
đường dài, anh ta tham gia Thế vận hội vào năm 
1904. Mọi người sẽ không biết được rằng chỉ mới 
chạy được một phần của cuộc đua anh ta đã ngưng 
chạy vì kiệt sức. Nhưng cuối cùng Frederick Lorz 
lại là người về đích đầu tiên nhờ vào việc gian lận.

Tuy nhiên, trên đường trở về, đến chặng 30 
km của đường đua thì xe hỏng. Chớp lấy thời cơ, 
Frederick Lorz đã nhảy ra ngoài và chạy nốt 8 km 
cuối. Bằng cách ăn gian này, Frederick Lorz đã trở 
thành người về đích đầu tiên, thậm chí còn được 
chụp ảnh cùng Alice Roosevelt, con gái của Tổng 
thống Roosevelt.

Tuy nhiên, ngay trước khi lên bục nhận huy 
chương vàng, ai đó đã tố cáo Frederick Lorz rằng: 
"Đó là gã đã ngồi autor đến vạch đích...". Cuối 
cùng, ban tổ chức quyết định "treo giò" kẻ gian lận 
cả đời khỏi Olympic. ■ 

Điệp viên huyền thoại đầy 
bí ẩn khiến quân Đức lao đao

Rudolf Roessler là một trong những 
điệp viên nòng cốt trong lưới tình 
báo ZORA thuộc Tổng cục Tình 

báo quân sự Liên Xô (GRU).
Những thông tin tình báo rất có giá trị do 

Roessler cung cấp thường chi tiết và tường tận đến 
mức nhiều khi làm trung tâm nghi ngờ. Sự nghiệp 
tình báo của ông cho đến nay vẫn còn nhiều điều 
chưa được giải mã.

Được Stalin đánh giá cao
Những năm dài sống trong quân ngũ, 

Rudolf Roessler (sinh năm 1897 tại thành phố 
Augsburg, bang Bayern, Đức) không thể hiện bất 
cứ phẩm chất đặc biệt nào. Và cuộc đời ông sẽ mãi 
trôi chảy một cách phẳng lặng nếu như sau khi 
Chiến tranh Thế giới thứ I kết thúc, xuất ngũ trở về, 
Roessler không bước chân vào nghề báo.

Với công việc của một nhà báo, Roessler có 
điều kiện kết giao với nhiều nhân vật có tư tưởng tự 
do, kết quả là ông buộc phải rời Tổ quốc, chuyển 
sang định cư ở thành phố Luzener, Thụy Sỹ. 

Tại đây, Roessler được GRU tuyển mộ, và 
từ khi bắt đầu Chiến tranh Thế giới thứ II ông đã 
cung cấp cho phía Liên Xô nhiều thông tin cực kỳ 
quan trọng.

Một trong những tin tức đầu tiên mà 
Roessler chuyển cho Tình báo Liên Xô là Kế hoạch 
Barbarossa của quân Đức. Tin này cung cấp chi tiết 
kế hoạch tấn công Liên Xô, tường tận đến mức các 
nhà lãnh đạo Liên Xô không dám tin là đúng.

Tuy nhiên, từ sau đó, GRU nhận thức đúng 
giá trị của Roessler và tuyệt đối tin tưởng ông. Mỗi 
tháng, phía Liên Xô cung cấp cho Roessler 1.600 
USD (một số tiền cực lớn lúc bấy giờ) phục vụ cho 
việc mua tin tức tình báo, và điệp viên mang mật 
danh Lucy đã chứng minh được rằng Moscow đã 
không sai lầm khi tin tưởng mình.

Mỗi khi quân đội Đức có một kế hoạch nào, 
thì chỉ vài giờ sau những nội dung chi tiết của kế 
hoạch đó đã được chuyển tới Cơ quan Tình báo 
Liên Xô.

Ngày 17/4/1943, Roessler cung cấp thông 
tin về việc Đức xây dựng lực lượng xe tăng mới và 
bộ binh mới, nêu rõ phiên hiệu cũng như kế hoạch 
bố trí. Ngày 28/6/1943, ông gửi báo cáo chi tiết về 
lực lượng không quân Đức, cùng thông tin về việc 

Đức chế tạo loại xe tăng Panther.
Ngày 17/7/1943 là tin chi tiết về phiên 

hiệu, tình hình bố trí các đơn vị xe tăng và bộ binh 
mới được thành lập của quân đội Đức. 

Ngày 25/9, tin về tiềm lực kinh tế quân sự 

Đức được bàn ngay tại Đại bản doanh của Hitler. 
Đáng ngạc nhiên và khâm phục hơn, Roessler giúp 
cho Moscow biết rõ tình báo Đức đã nắm được 
những gì về lực lượng và chiến lược của Liên Xô.

Có lần, dựa vào tin tình báo do Roessler 
cung cấp, Hồng quân Liên Xô dùng loa thông báo 
trước kế hoạch hành quân cho binh lính Đức. Việc 
“bắt mạch” này khiến cho binh lính Đức không còn 
bụng dạ nào chiến đấu nữa, góp phần quan trọng 
xoay chuyển cục diện ở mặt trận phía Đông.

Nhờ những tin tức tình báo chính xác do 
Roessler cung cấp mà các nhà hoạch định chiến 
lược của Liên Xô đã định ra được kế hoạch đối phó 
hiệu quả với các lực lượng tinh nhuệ của Đức trên 
từng mũi tiến công cũng như trên toàn bộ mặt trận.

Giá trị xương máu của những tin tình báo 
đó là không thể đo đếm được. Chính vì vậy, nhà 
lãnh đạo Stalin đã không ít lần đánh giá cao tài 
năng của điệp viên huyền thoại này.

Bao phủ tấm màn bí mật
Một mình Roessler không thể nào hoàn 

thành được một khối lượng công việc khổng lồ, 
chắc chắn ông đã xây dựng cho mình một mạng 
lưới thu thập tin tức có tổ chức nghiêm mật. Tuy 
nhiên, cho tới nay vẫn chưa thể xác định chính xác, 
bằng cách nào, thủ đoạn gì và qua kênh nào mà 
Roessler lại có được những thông tin tình báo quý 
giá đến vậy.

Theo những tài liệu mới được giải mã, một 
trong những biện pháp Roessler thường sử dụng là 
thu thập thông tin ngay tại cơ quan đầu não của 
quân đội Đức. Chẳng hạn, Bộ Chỉ huy tối cao Đức 
(OKW) đặt tại Berlin có một trung tâm liên lạc.

Hàng ngày, thông qua trung tâm liên lạc 
này, khoảng 3.000 mệnh lệnh được truyền đi tới 
các đơn vị quân đội Đức ở tất cả các mặt trận bằng 
máy điện báo. Để tránh bị đối phương thu được, 
các mệnh lệnh được giao bằng văn bản cho nhân 
viên điện báo.

Nhân viên điện báo mã hóa nội dung mệnh 
lệnh ra giấy, sau đó truyền đi theo hệ thống cơ yếu 
để gửi đến nơi nhận lệnh. Những mệnh lệnh đã 
được mã hóa phải hủy ngay tại trung tâm liên lạc.

Tuy nhiên, đây lại chính là kẽ hở mà 
Roessler đã lợi dụng để thu thập thông tin. Hai nữ 
nhân viên điện báo làm việc tại trung tâm này đã 
nhặt các mảnh giấy vụn được xé hủy, sau đó 
chuyển cho Roessler thông qua người liên lạc của 
Roessler tại Berlin.

Nhờ vậy mà Roessler đã nắm được chính 
xác nội dung của 4.500 bức điện tuyệt mật và 120 
bức điện thuộc loại đặc biệt bí mật. 

Nếu không thu được giấy tờ thì bằng trí 
nhớ, các điện báo viên cung cấp cho Roessler nội 
dung 800 bức điện mật được chuyển đi từ OKW.

Một biện pháp khác, cơ sở của Roessler gọi 
điện thoại từ ngay trong Bộ Quốc phòng Đế chế 
sang cho một người tại Bộ Tư lệnh quân đội Đức tại 
Italia. Các thông tin được ghi lại và chuyển sang 
Thụy Sĩ cho Roessler qua đường xe lửa. Mặc dù có 
nhiều người tham gia nhưng vẫn đảm bảo được 
tính bí mật ngay trong nội bộ nên mạng lưới tình 
báo của Roessler đã hoạt động rất thành công.

Dưới sức ép của Tình báo Đức, tháng 
5/1944, chính quyền Thụy Sĩ bắt giữ một số lượng 
lớn các thành viên của mạng lưới tình báo ZORA 
bao gồm cả Roessler. 

Tuy nhiên, do đã từng cộng tác với Tình 
báo Thụy Sĩ nên Roessler được phán quyết vô tội 
và được trả tự do vào tháng 9/1944. Ông quay trở 
lại với công việc xuất bản cho đến khi qua đời năm 
1958.

Nhà tình báo từng đóng góp to lớn cho 
chiến thắng của Hồng quân vì nhiều lý do khác 
nhau đã không được công chúng biết đến - không 
huân chương, không sử sách. 

Và cho đến hôm nay, mặc dù nhiều tài liệu 
liên quan đến hoạt động tình báo của Roessler đã 
được tiết lộ nhưng nhìn chung, cuộc đời và sự 
nghiệp của điệp viên huyền thoại này vẫn bao phủ 
một tấm màn bí mật. ■ 

Hành trình thay đổi chính 
tả đầy gian nan của nước Đức

Rechtschreibreform – cuộc cải cách 
chính tả mới của Đức được đưa ra 
vào ngày 1/ 8/1998, nhưng bị nhiều 

người phản đối. 
Sau nhiều sóng gió của dư luận, cuộc cải 

cách này được đưa vào Luật vào ngày 1/8/2005, 
đây được coi là một nỗ lực hợp lý hóa một số “tiếng 
lạ” trong tiếng Đức mới vốn đang bị từ chối và gặp 
cản trở bởi sự khác biệt trong nhiều khu vực khi đất 
nước được thống nhất lần đầu tiên vào năm 1871.

Cải cách xuất hiện sau nhiều thập kỷ nỗ lực 
không thể thống nhất ngôn ngữ đã thay đổi quy tắc 
chính tả khác nhau, như sử dụng “ss” thay vì ký tự 
“ß”. Các cải cách làm mỏng đi hàng trăm quy tắc 
phức tạp chỉ liên quan đến việc sử dụng dấu phẩy.

Nhưng chỉ có trẻ em học sinh Đức và hàng 
ngũ công chức của nước Đức mới là những đối 
tượng chính chú ý đến cách viết mới.

5 năm sau, một số người tin rằng việc cải 
cách đang có những bước tiến mới. Klaus Heller, 

một trong những người đứng đầu ủy ban đã trải qua 
những cải cách vào giữa những năm 1990, cho biết, 
Đức đã phản ứng tốt để dám thay đổi đưa ra “một 
xu hướng rõ ràng đối với việc sử dụng các cải cách 
chính tả mới”. 

Ông nói thêm, gần một nửa số người Đức 
không chính thức đã sử dụng các cách viết mới 
trong văn bản hàng ngày của họ.

Phụ huynh lên tiếng
Nhiều nhóm phụ huynh tại nhiều trường 

học cũng lên tiếng rằng trẻ em trên khắp nước Đức 
đang thành công với những thay đổi trong cách viết 
chính tả mới. 

Phát biểu trên đài phát thanh Đức, Renate 
Hendricks, người đứng đầu Hội đồng Phụ huynh 
Liên bang Đức, nói rằng đặc biệt những trẻ em mới 
được dạy các quy tắc chính tả mới “không có vấn 
đề gì” với các cải cách. Gần 100% sách giáo dục 
mới hiện được xuất bản bằng cách sử dụng chính tả 
mới và bao gồm các quy tắc ngữ pháp mới.

“Các sinh viên đến bây giờ, tất cả đã được 
dạy quy tắc chính tả mới đúng cách thông qua giáo 
trình tiếng Đức mới”, Sharon Nevill, thư ký tại bộ 
phận tiếng Đức phát biểu với Deutsche Welle.

Nevill, người có liên quan nhiều đến việc 
thiết lập các bài thi tiếng Đức tại Cambridge và 
chuẩn bị cho xuất bản, cũng nói nhiều sinh viên lớn 
tuổi của trường đại học - những người được dạy cả 
hai hệ thống chính tả trong quá trình học tập của họ 
- đã tìm thấy sự thay đổi rất khó hiểu.  

“Rõ ràng chúng tôi đang cố gắng nắm bắt 
nó nhanh nhất có thể, nhưng chúng tôi vẫn linh 
hoạt trong giai đoạn chéo này”, Nevill chia sẻ. 

“Chúng tôi có xu hướng yêu cầu học sinh 
nhất quán trong các bài thi của họ và bám vào hệ 
thống cũ hoặc mới”, cô ấy nói thêm: “Tôi nghĩ một 
số người khá bối rối”.

Số ít nhà văn vẫn loanh quanh với quy 
tắc cũ

Nhưng trong khi các sinh viên của Đức đã 
bị đưa vào khuôn khổ chính tả mới, các nhà văn của 
Đức vẫn còn đứng trước trường chính tả cũ. Các 
nhà văn hàng đầu của Đức, bao gồm cả Hans 
Magnus Enzensberger và người đoạt giải Nobel 
Günter Grass đều tiếp tục viết theo các quy tắc cũ. 

Stern và Spiegel đã giới thiệu những thay 

đổi trong sách phong cách của họ, tờ thông tin 
truyền thống, Frankfurter Allgemeine Zeitung, lại 
quay về các quy tắc cũ sau một thời gian ngắn thử 
nghiệm với ngôn ngữ học mới... ■ 
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Khám phá "cơ chế" chịu 
đau khủng khiếp của con người

Hình ảnh bị bật chiếc móng tay có 
thể bật mí nhiều điều về ngưỡng 
chịu đau khủng khiếp của chính 

con người chúng ta...
Trước khi đi tìm hiểu ngưỡng chịu đau 

khủng khiếp của con người, hãy cùng tìm hiểu một 
trong những nỗi đau mà hồi bé và khi trưởng thành, 
không ít người trong chúng ta đã từng trải qua một 
lần!

1. Bật móng tay, móng chân: Tai nạn 
"đeo bám" chúng ta từ bé đến lớn

Bên cạnh những "tai nạn" mà các cô/cậu bé 
lanh chanh chúng ta thường gặp phải như giẫm 
phải vật nhọn (đinh, gai, mảnh sành), tay chân kẹt 
vào cánh cửa... thì bật móng tay, móng chân khi 
chơi đùa và sinh hoạt là một trong những nỗi đau 
"không tha" chúng ta từ bé đến lớn.

Theo các nhà khoa học, móng tay, móng 
chân được cấu tạo từ nhiều lớp chất đạm cứng như 
sừng gọi là keratin.

Ngoài chức năng dễ nhìn thấy nhất là thẩm 
mỹ, thì móng có nhiệm vụ bảo vệ mạng lưới các 
dây thần kinh ở đầu ngón tay và chân. 

Vì các đầu ngón tay, chân là một trong 
những nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác 
nhất trên cơ thể, nên khi bộ phận vẫn gắn chặt vào 
các ngón tay, ngón chân (móng) này mà bị bật ra 
khỏi, thì chảy máu và đau đớn là điều tất yếu.

Tùy vào độ nặng nhẹ của tai nạn như bật 
móng, dập móng mà móng có khả năng phục hồi 
hay không. Vì trên thực tế, móng không có tế bào 
sống. 

Để hình thành móng cần có một bộ phận 
gọi là gian bào, là nhóm tế bào chứa nhiều mạch 
máu. 

Do đó, nếu tai nạn quá nặng khiến gian bào 
bị mất thì móng sẽ không thể mọc lại được. Trong 
trường hợp nhẹ, nếu biết cách khử trùng và chăm 
sóc vết thương, móng có thể liền lại với phần thịt 
của ngón tay. 

Mặc dù khá đau đớn và gây trở ngại cho 
sinh hoạt thời gian đầu (khiến các cô/cậu nhóc như 
"mất ăn, mất ngủ") thì bạn cũng nên chú ý cung cấp 
đầy đủ các thực phẩm tốt cho móng như sữa, trứng 
gà, bông cải xanh...

Trong cuộc sống sinh hoạt, vui chơi hàng 
ngày, chúng ta thường khó tránh khỏi những tai 
nạn như đứt tay, bỏng, bật móng... Cảm giác đầu 
tiên và dễ dàng nhận thấy nhất đó là ĐAU.

Nhân nói về chuyện chúng ta bị bật móng 
tay, móng chân, trong khuôn khổ bài viết này, độc 
giả sẽ được hiểu Đau là gì? Và mức độ chịu đau của 
cơ thể con người như thế nào?

2. Khám phá "cơ chế" ĐAU ở con người
Đau là trạng thái tồi tệ mà con người phải 

trải qua nhiều lần trong đời. Có thể chúng ta được 
nghe nhiều những câu chuyện về khả năng chịu 
đau siêu phàm của con người.

Đơn cử như trường hợp của vị tướng nổi 
tiếng thời Tam Quốc là Quan Vũ (162 - 220) nén 
đau đớn, ung dung chơi cờ trong khi Hoa Đà xử lý 
chất độc ở cánh tay bằng cách lóc thịt, cạo xương. 

Tại sao Quan Vũ có thể chịu đau một 
cách... khủng khiếp như vậy? Điều gì khiến ông có 
thể làm chủ mình trước cơn đau tột độ đó? Chúng ta 
cùng nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khoa học trong 
phần trình bày dưới đây.

- Đau là gì?
Khi cơ thể có các mô tế bào bị tổn thương, 

cảm giác đau sẽ tràn đến. Khi mô tế bào bị tổn 
thương, các thụ thể cảm nhận đau sẽ truyền đến tế 
bào thần kinh. Khi đó, não bộ sẽ xử lý "thông tin" 
và "giúp" chúng ta cảm thấy đau.

- Đơn vị và giới hạn đo độ đau?
Theo các nhà khoa học, giới hạn tối đa mà 

con người có thể chịu được đau đớn là 45 đơn vị 
đau (Del Unit). Tuy nhiên, trên thực tế, người phụ 
nữ khi trở dạ, họ phải chịu cơn đau dài lên đến 57 
đơn vị đau. Mức độ đau này giống với việc người 
thường bị gãy 20 cái xương một lúc.

Người sở hữu gen DRD1, có khả năng chịu 
đau tốt nhất

Hay những chiến binh trong chiến tranh, họ 
có thể vượt qua những nỗi đau về thể xác để tiếp tục 
chiến đấu cho lý tưởng. Họ không phải siêu nhân 
nhưng lại có khả năng chịu đựng nỗi đau giỏi hơn 
tất thảy.

Một câu hỏi đặt ra là, tại sao người ta có thể 
chịu đau một cách ngoạn mục đến như vậy? Phải 
chăng đó là khả năng kỳ diệu khi bị "dồn" đến giới 
hạn cao nhất mà vẫn có thể "vượt qua ngưỡng giới 
hạn?".

- Yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ chịu 
đau của con người?

Theo một nghiên cứu khoa học, có ba yếu 
tố chính ảnh hưởng đến mức độ chịu đau, bao gồm: 
Yếu tố cảm xúc, yếu tố nhận thức và yếu tố hành vi 
thái độ.

Cảm xúc có ảnh hưởng trực tiếp đến độ 
chịu đau. Điều này lí giải tại sao khi người ta vui vẻ 
thì mức độ đau có thể giảm đi. Ngược lại, khi 
chúng ta cảm thấy bực dọc, khó chịu thì ta lại cảm 
thấy đau hơn bình thường.

Ngoài ra, yếu tố nhận thức và yếu tố hành vi 
thái độ cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tiếp 
nhận thực tế. Ngoài ba yếu tố trên, các nhà khoa 
học khẳng định yếu tố quan trọng bậc nhất quyết 
định một con người có thể chịu đau đến mức nào là 
phụ thuộc vào loại gen của người đó. Có 4 loại gen 

ảnh hưởng đến cảm giác đau đớn đó là: DRD1, 
COMT, OPRK1, OPRK1 và DRD2.

Theo đó, những người có gen DRD1 có 
khả năng chịu đau tốt nhất, tiếp đến những người 
sở hữu loại gen COMT và OPRK có khả năng chịu 
đau tương đối tốt. 

Cuối cùng, những người thuộc loại gen 
DRD2 chịu đau kém nhất. Như vậy, mức độ chịu 
đau của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do 
vậy, mỗi người lại có khả năng chịu đau khác nhau.

Điều này lý giải vì sao, cùng một nỗi đau 
nhưng có người cảm thấy như "địa ngục", có người 
lại cảm thấy "chẳng có gì"! ■

Câu chuyện cảm động về 
hành trình khôi phục một giống 
cây chocolate quý hiếm và cổ 
nhất Trái đất

Không có bất cứ loài cacao nào cho 
hương vị tuyệt vời hơn quả cây 
Nacional, giống cacao cổ thuần 

chủng chỉ mọc ở Ecuador và Peru. 
Song vào thế kỷ 20, thế giới chocolate từng 

buồn nẫu ruột bởi thông tin loài thực vật này đã 
tuyệt chủng.

Nacional là loại cây cacao đặc hữu của khu 
vực Nam Mỹ, chỉ mọc giới hạn trong địa phận của 
2 quốc gia Ecuador và Peru. Sau cả gần một thế kỷ 
vắng bóng, nó vô tình được phát hiện sống sót 
trong hẻm núi Marañón của Peru.

Thức uống ngon từ Nam Mỹ - Nỗi khát 
thèm của toàn Châu Âu

Theo nghiên cứu sinh học, Nacional là 
giống cây cacao có mặt trên Trái đất từ chí ít là 
khoảng 5300 năm về trước. Chúng được xem là 
nguồn nguyên liệu chế tạo chocolate cổ nhất hành 
tinh.

Phát hiện khảo cổ học cho thấy, từ khoảng 
2000 năm trước, người Maya đã biết tận dụng quả 
Nacional làm thức uống béo bùi, bổ dưỡng. 

Suốt thời gian Đế chế Aztec thống trị vùng 
Trung Bộ châu Mỹ (thế kỷ 14-16), họ cũng say mê 
hạt cacao Nacional. Cư dân Atez trung đại rất nhiệt 
tình trong việc thu hoạch quả Nacional, bổ lấy hạt 
phơi khô, rang chín, giã thành bột. 

Họ thích nó đến nỗi nâng lên làm thức uống 
tế thần. Ngay cả dân tộc Inca cũng không thoát 
khỏi mê lực của chocolate Nacional.

Thế kỷ 16, người phương Tây mới biết đến 
cacao Nam Mỹ. Những nhân vật đầu tiên được 
thưởng thức nó là các nhà truyền giáo. 

Tuy nhiên, họ chê nước cacao… bẩn, nhìn 
thấy mà ghê. Thế rồi chính họ chứ không phải ai 
khác, bị chất nước lệt xệt, màu tối ấy chinh phục.

Đế quốc Tây Ban Nha là "gã gian thương" 
nhanh tay nhất, chớp cơ hội cướp bóc hạt Nacional 
"khuân" về nước. Từ Tây Ban Nha, công nghiệp 
chế biến chocolate phát triển rầm rộ, mở rộng thị 
trường ra toàn Châu Âu. 

Thời kỳ hoàng kim chocolate khai màn. Cả 
Peru lẫn Ecuador đua nhau nhân giống Nacional. 

Chỉ bằng loại cây công nghiệp này, họ phát 
triển kinh tế, nổi danh toàn cầu.

Nacional: Loài cacao duy nhất có mùi 
thơm như hoa và không đắng

Nhắc đến chocolate, ai cũng đều biết nó 
đặc trưng bởi vị đắng. Tuy nhiên, đó là chocolate 
được làm từ các loại hạt cacao không phải 
Nacional.

Nacional của Peru và Ecuador là giống 
cacao thuần chủng, không khác gì tổ tiên cách đây 
hơn 5000 năm. Nó có hạt màu trắng, dậy mùi thơm 
giống như hương hoa và không hề có vị đắng.

Có điều, sự thuần chủng hoàn hảo không 
phải là chìa khóa sinh tồn. Nacional rất khó chăm 
bẵm, hở chút là sâu bệnh. 

Vào thế kỷ 20, khi Nam Mỹ bị dịch bệnh 
Witches' Broom (Chổi Phù thủy) quét qua, 
Nacional thuần chủng chết sạch. 

Chỉ những loài đã được lai ghép với các 
giống khác là sống sót. Khổ nỗi, Nacional lai ghép 
lại đánh mất hương vị quyến rũ của Nacional thuần 
chủng.

Tìm kiếm và chờ đợi mãi cũng chẳng thấy 
sự hồi phục nào từ Nacional, thế giới chocolate 
đành lòng chấp nhận đã đánh mất loại chocolate 
thơm ngon nhất. Sang đầu thế kỷ 21, mọi người 
thậm chí không còn nhớ đến cái tên Nacional.

Marañón: Hẻm núi may mắn của Peru
Năm 2007, nhà cung cấp hạt cacao Dan 

Pearson (Mỹ) cùng con trai là Brian Horsle quyết 
định khám phá hẻm núi Marañón, Peru, vùng rừng 
rậm rạp giáp với Ecuador. 

Vô tình, họ phát hiện một thân cây treo đầy 
quả trông thật giống với trái cacao. Pearson bèn hái 
vài quả, đóng gói gửi đến Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(United States Department of Agriculture). 

Nhờ Nacional, Marañón hoang vu trở 
thành điểm nóng du lịch của người yêu chocolate

Chẳng bao lâu sau, ông nhận được kết quả 
phân tích gene xác nhận, đó chính là Nacional 
thuần chủng đã biến mất khỏi hành tinh.

"Hai bố con tôi đã phát hiện được một thứ 
thật tuyệt vời" - Pearson tự hào. Ông lập tức lên kế 
hoạch tìm kiếm, bảo vệ và phát triển Nacional hẻm 
Marañón.

Hẻm Marañón bị núi cao tứ phía vây bọc. 
Nhờ lọt thỏm trong vòng bảo vệ tự nhiên này, nó vô 
tình tránh được nạn Witches' Broom. Tách biệt 

hoàn toàn với thế giới bên ngoài, các cây Nacional 
ở đây phát triển một kiểu đột biến lạ. Đó là có cả 2 
màu hạt trong cùng một quả, tím và trắng.

Xác nhận Nacional của Marañón là thuần 
chủng rồi, hai cha con Pearson liền vận động cư 
dân trong hẻm chăm sóc và nhân giống cây. 

Năm 2011, họ mang mẻ hạt Nacional thu 
hoạch đầu tiên đến Thụy Sỹ, mở cuộc thi tuyển 
người giỏi làm chocolate nhất. 

Franz Ziegler, thợ làm bánh nức tiếng toàn 
cầu và Paul Edwards, bếp trưởng của Công ty Ẩm 
thực Chef Rubber giành giải.

"Suốt 50 năm làm chocolate, chúng tôi 
chưa từng được nếm hương vị nào độc đáo đến thế 
này" - Ziegler và Edwards vô cùng bất ngờ. Họ 
phải đích thân lặn lội đến tận Marañón, tự mình 
chứng kiến sự phục hồi của loài cây cacao cổ quý.

Hiện tại, trong Marañón có khoảng 400 
người trồng và thu hoạch Nacional. Cha con 
Pearson thu mua tại chỗ, trả giá cao gấp đôi hạt 
cacao bình thường. 

Ở Thụy Sỹ, hạt Nacional của Marañón 
được nghiền và trộn bằng máy chế biến chocolate 
loại cũ, sản xuất từ năm 1879, đảm bảo giữ nguyên 
hương vị. Thành phẩm chocolate Nacional ra mắt 
thế giới với thương hiệu Fortunato No 4. 

Người yêu thích chỉ có thể đặt mua từ 3 nhà 
sản xuất độc quyền là Moonstruck Chocolate 
(Mỹ), House of Anvers (Úc) và Solkiki 
Chocolatemaker (Anh).

Cũng từ sau phát hiện của cha con Pearson, 
người yêu chocolate khắp thế giới không ngại 
đường xá xa xôi đến thăm Marañón. Cách đây 
khoảng 3 năm, Marañón đã được kéo điện, phương 
tiện di chuyển hiện đại nhất là xe máy... ■ 

ĐH Princeton mở "deal" 
hot cho công ty hoa quả đổ rác 
thoải mái trên cánh rừng chết, 
15 năm sau đem lại kết quả 
khiến ai cũng ngỡ ngàng

Các chuyên gia từ đại học Princeton 
đã phục hồi một khu rừng chết bằng 
vật liệu đầy bất ngờ. Phải chăng 

đây chính là cứu cánh cho cả hành tinh?
Tại Costa Rica đã từng tồn tại một vấn đề 

hết sức nan giải: những cánh rừng tan hoang do đất 
đai bị lạm dụng quá đà, đến mức sự sống cũng gần 
như không tồn tại. Tuy nhiên, vấn đề ấy rốt cục lại 
được giải quyết một cách đầy nhiệm màu qua dự án 
của ĐH Princeton.

Nhiệm màu ở chỗ, thứ giúp họ giải quyết 
tất cả chính là... vỏ cam - phế phẩm còn sót lại của 
ngành công nghiệp chế biến hoa quả đình đám tại 
Costa Rica.

Câu chuyện diễn ra như sau: Vào năm 
1997, 2 nhà khoa học từ ĐH Princeton (Hoa Kỳ) đã 
bắt đầu một dự án cực kỳ tham vọng tại Costa Rica. 
Khởi đầu, cả 2 tiếp cận Del Oro - công ty sản xuất 
nước quả và đưa ra một deal khá hấp dẫn. 

Theo đó, công ty Del Oro sẽ tặng một vài 
mảnh đất của họ cho công viên quốc gia, và đổi lại 
họ được quyền đổ vỏ cam và các phế phẩm hoa quả 
ở đó.

Dự án này thoạt nghe thì rất "toang" cho 
môi trường và là một "deal" rất tốt dành cho công 
ty này, khi cho phép họ giải quyết rác thải mà chẳng 
mất thêm một đồng chi phí nào. 

Không lâu sau khi dự án bắt đầu, khoảng 
12.000 tấn vỏ cam đã được đổ xuống vùng đất chết, 
chất đống và trông cực kỳ đáng sợ.

Thế nhưng, hóa ra dự án lại có một mục 
đích khác sâu xa hơn. "Chỉ trong vòng 6 tháng, 
lượng vỏ cam đã chuyển thành lớp đất dày, đen và 
dẻo quánh" - Timothy Treuer, nhà sinh thái học từ 
ĐH Princeton cho biết.

Khởi đầu như vậy là rất tốt, nhưng tiếc là dự 
án đã không thể tiếp tục do vấn đề pháp lý giữa Del 
Oro và một số công ty đối thủ. Sau vài lần kiện 
tụng, dự án bị buộc phải chấm dứt và rơi vào quên 
lãng suốt 15 năm kế tiếp.

Cái kết bất ngờ
Dự án của ĐH Princeton bị lãng quên, 

không còn ai chú ý đến nữa. Nhưng tự nhiên thì 
khác. Thiên nhiên vẫn nhớ những gì họ đã làm, để 
rồi mang đến một cái kết choáng ngợp.

15 năm sau dự án, Treuer quay trở lại Costa 
Rica và quyết định ghé thăm khu vực từng dùng để 
thực hiện dự án. 

Và rồi, hiện ra trước mắt ông là một cảnh 
tượng bất ngờ: nơi trước kia là vùng đất chết, thì 
hiện tại đã mọc lên một cánh rừng khổng lồ, rậm 
rạp đến ngỡ ngàng.

Khi so sánh chất lượng đất trong khoảng 
rừng mới này với các vùng đất khác, kết quả cho 
thấy vùng đất được bón "phân cam" giàu dinh 
dưỡng hơn rất nhiều. 

Mảnh đất chết ấy không những được phục 
hồi, mà giờ đa dạng sinh học cũng nhiều hơn tới 
176%.

Điều tuyệt vời nhất của dự án này là nguyên 
liệu giúp hồi sinh đất rừng lại đến từ thứ vốn là rác 
bỏ đi. Việc tận dụng như vậy sẽ mang đến một cái 
kết đôi bên cùng có lợi: doanh nghiệp xử lý được 
rác tốt hơn, trong khi môi trường thì ngày càng phát 
triển... ■ 
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Khám phá "cơ chế" chịu 
đau khủng khiếp của con người

Hình ảnh bị bật chiếc móng tay có 
thể bật mí nhiều điều về ngưỡng 
chịu đau khủng khiếp của chính 

con người chúng ta...
Trước khi đi tìm hiểu ngưỡng chịu đau 

khủng khiếp của con người, hãy cùng tìm hiểu một 
trong những nỗi đau mà hồi bé và khi trưởng thành, 
không ít người trong chúng ta đã từng trải qua một 
lần!

1. Bật móng tay, móng chân: Tai nạn 
"đeo bám" chúng ta từ bé đến lớn

Bên cạnh những "tai nạn" mà các cô/cậu bé 
lanh chanh chúng ta thường gặp phải như giẫm 
phải vật nhọn (đinh, gai, mảnh sành), tay chân kẹt 
vào cánh cửa... thì bật móng tay, móng chân khi 
chơi đùa và sinh hoạt là một trong những nỗi đau 
"không tha" chúng ta từ bé đến lớn.

Theo các nhà khoa học, móng tay, móng 
chân được cấu tạo từ nhiều lớp chất đạm cứng như 
sừng gọi là keratin.

Ngoài chức năng dễ nhìn thấy nhất là thẩm 
mỹ, thì móng có nhiệm vụ bảo vệ mạng lưới các 
dây thần kinh ở đầu ngón tay và chân. 

Vì các đầu ngón tay, chân là một trong 
những nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác 
nhất trên cơ thể, nên khi bộ phận vẫn gắn chặt vào 
các ngón tay, ngón chân (móng) này mà bị bật ra 
khỏi, thì chảy máu và đau đớn là điều tất yếu.

Tùy vào độ nặng nhẹ của tai nạn như bật 
móng, dập móng mà móng có khả năng phục hồi 
hay không. Vì trên thực tế, móng không có tế bào 
sống. 

Để hình thành móng cần có một bộ phận 
gọi là gian bào, là nhóm tế bào chứa nhiều mạch 
máu. 

Do đó, nếu tai nạn quá nặng khiến gian bào 
bị mất thì móng sẽ không thể mọc lại được. Trong 
trường hợp nhẹ, nếu biết cách khử trùng và chăm 
sóc vết thương, móng có thể liền lại với phần thịt 
của ngón tay. 

Mặc dù khá đau đớn và gây trở ngại cho 
sinh hoạt thời gian đầu (khiến các cô/cậu nhóc như 
"mất ăn, mất ngủ") thì bạn cũng nên chú ý cung cấp 
đầy đủ các thực phẩm tốt cho móng như sữa, trứng 
gà, bông cải xanh...

Trong cuộc sống sinh hoạt, vui chơi hàng 
ngày, chúng ta thường khó tránh khỏi những tai 
nạn như đứt tay, bỏng, bật móng... Cảm giác đầu 
tiên và dễ dàng nhận thấy nhất đó là ĐAU.

Nhân nói về chuyện chúng ta bị bật móng 
tay, móng chân, trong khuôn khổ bài viết này, độc 
giả sẽ được hiểu Đau là gì? Và mức độ chịu đau của 
cơ thể con người như thế nào?

2. Khám phá "cơ chế" ĐAU ở con người
Đau là trạng thái tồi tệ mà con người phải 

trải qua nhiều lần trong đời. Có thể chúng ta được 
nghe nhiều những câu chuyện về khả năng chịu 
đau siêu phàm của con người.

Đơn cử như trường hợp của vị tướng nổi 
tiếng thời Tam Quốc là Quan Vũ (162 - 220) nén 
đau đớn, ung dung chơi cờ trong khi Hoa Đà xử lý 
chất độc ở cánh tay bằng cách lóc thịt, cạo xương. 

Tại sao Quan Vũ có thể chịu đau một 
cách... khủng khiếp như vậy? Điều gì khiến ông có 
thể làm chủ mình trước cơn đau tột độ đó? Chúng ta 
cùng nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khoa học trong 
phần trình bày dưới đây.

- Đau là gì?
Khi cơ thể có các mô tế bào bị tổn thương, 

cảm giác đau sẽ tràn đến. Khi mô tế bào bị tổn 
thương, các thụ thể cảm nhận đau sẽ truyền đến tế 
bào thần kinh. Khi đó, não bộ sẽ xử lý "thông tin" 
và "giúp" chúng ta cảm thấy đau.

- Đơn vị và giới hạn đo độ đau?
Theo các nhà khoa học, giới hạn tối đa mà 

con người có thể chịu được đau đớn là 45 đơn vị 
đau (Del Unit). Tuy nhiên, trên thực tế, người phụ 
nữ khi trở dạ, họ phải chịu cơn đau dài lên đến 57 
đơn vị đau. Mức độ đau này giống với việc người 
thường bị gãy 20 cái xương một lúc.

Người sở hữu gen DRD1, có khả năng chịu 
đau tốt nhất

Hay những chiến binh trong chiến tranh, họ 
có thể vượt qua những nỗi đau về thể xác để tiếp tục 
chiến đấu cho lý tưởng. Họ không phải siêu nhân 
nhưng lại có khả năng chịu đựng nỗi đau giỏi hơn 
tất thảy.

Một câu hỏi đặt ra là, tại sao người ta có thể 
chịu đau một cách ngoạn mục đến như vậy? Phải 
chăng đó là khả năng kỳ diệu khi bị "dồn" đến giới 
hạn cao nhất mà vẫn có thể "vượt qua ngưỡng giới 
hạn?".

- Yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ chịu 
đau của con người?

Theo một nghiên cứu khoa học, có ba yếu 
tố chính ảnh hưởng đến mức độ chịu đau, bao gồm: 
Yếu tố cảm xúc, yếu tố nhận thức và yếu tố hành vi 
thái độ.

Cảm xúc có ảnh hưởng trực tiếp đến độ 
chịu đau. Điều này lí giải tại sao khi người ta vui vẻ 
thì mức độ đau có thể giảm đi. Ngược lại, khi 
chúng ta cảm thấy bực dọc, khó chịu thì ta lại cảm 
thấy đau hơn bình thường.

Ngoài ra, yếu tố nhận thức và yếu tố hành vi 
thái độ cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tiếp 
nhận thực tế. Ngoài ba yếu tố trên, các nhà khoa 
học khẳng định yếu tố quan trọng bậc nhất quyết 
định một con người có thể chịu đau đến mức nào là 
phụ thuộc vào loại gen của người đó. Có 4 loại gen 

ảnh hưởng đến cảm giác đau đớn đó là: DRD1, 
COMT, OPRK1, OPRK1 và DRD2.

Theo đó, những người có gen DRD1 có 
khả năng chịu đau tốt nhất, tiếp đến những người 
sở hữu loại gen COMT và OPRK có khả năng chịu 
đau tương đối tốt. 

Cuối cùng, những người thuộc loại gen 
DRD2 chịu đau kém nhất. Như vậy, mức độ chịu 
đau của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do 
vậy, mỗi người lại có khả năng chịu đau khác nhau.

Điều này lý giải vì sao, cùng một nỗi đau 
nhưng có người cảm thấy như "địa ngục", có người 
lại cảm thấy "chẳng có gì"! ■

Câu chuyện cảm động về 
hành trình khôi phục một giống 
cây chocolate quý hiếm và cổ 
nhất Trái đất

Không có bất cứ loài cacao nào cho 
hương vị tuyệt vời hơn quả cây 
Nacional, giống cacao cổ thuần 

chủng chỉ mọc ở Ecuador và Peru. 
Song vào thế kỷ 20, thế giới chocolate từng 

buồn nẫu ruột bởi thông tin loài thực vật này đã 
tuyệt chủng.

Nacional là loại cây cacao đặc hữu của khu 
vực Nam Mỹ, chỉ mọc giới hạn trong địa phận của 
2 quốc gia Ecuador và Peru. Sau cả gần một thế kỷ 
vắng bóng, nó vô tình được phát hiện sống sót 
trong hẻm núi Marañón của Peru.

Thức uống ngon từ Nam Mỹ - Nỗi khát 
thèm của toàn Châu Âu

Theo nghiên cứu sinh học, Nacional là 
giống cây cacao có mặt trên Trái đất từ chí ít là 
khoảng 5300 năm về trước. Chúng được xem là 
nguồn nguyên liệu chế tạo chocolate cổ nhất hành 
tinh.

Phát hiện khảo cổ học cho thấy, từ khoảng 
2000 năm trước, người Maya đã biết tận dụng quả 
Nacional làm thức uống béo bùi, bổ dưỡng. 

Suốt thời gian Đế chế Aztec thống trị vùng 
Trung Bộ châu Mỹ (thế kỷ 14-16), họ cũng say mê 
hạt cacao Nacional. Cư dân Atez trung đại rất nhiệt 
tình trong việc thu hoạch quả Nacional, bổ lấy hạt 
phơi khô, rang chín, giã thành bột. 

Họ thích nó đến nỗi nâng lên làm thức uống 
tế thần. Ngay cả dân tộc Inca cũng không thoát 
khỏi mê lực của chocolate Nacional.

Thế kỷ 16, người phương Tây mới biết đến 
cacao Nam Mỹ. Những nhân vật đầu tiên được 
thưởng thức nó là các nhà truyền giáo. 

Tuy nhiên, họ chê nước cacao… bẩn, nhìn 
thấy mà ghê. Thế rồi chính họ chứ không phải ai 
khác, bị chất nước lệt xệt, màu tối ấy chinh phục.

Đế quốc Tây Ban Nha là "gã gian thương" 
nhanh tay nhất, chớp cơ hội cướp bóc hạt Nacional 
"khuân" về nước. Từ Tây Ban Nha, công nghiệp 
chế biến chocolate phát triển rầm rộ, mở rộng thị 
trường ra toàn Châu Âu. 

Thời kỳ hoàng kim chocolate khai màn. Cả 
Peru lẫn Ecuador đua nhau nhân giống Nacional. 

Chỉ bằng loại cây công nghiệp này, họ phát 
triển kinh tế, nổi danh toàn cầu.

Nacional: Loài cacao duy nhất có mùi 
thơm như hoa và không đắng

Nhắc đến chocolate, ai cũng đều biết nó 
đặc trưng bởi vị đắng. Tuy nhiên, đó là chocolate 
được làm từ các loại hạt cacao không phải 
Nacional.

Nacional của Peru và Ecuador là giống 
cacao thuần chủng, không khác gì tổ tiên cách đây 
hơn 5000 năm. Nó có hạt màu trắng, dậy mùi thơm 
giống như hương hoa và không hề có vị đắng.

Có điều, sự thuần chủng hoàn hảo không 
phải là chìa khóa sinh tồn. Nacional rất khó chăm 
bẵm, hở chút là sâu bệnh. 

Vào thế kỷ 20, khi Nam Mỹ bị dịch bệnh 
Witches' Broom (Chổi Phù thủy) quét qua, 
Nacional thuần chủng chết sạch. 

Chỉ những loài đã được lai ghép với các 
giống khác là sống sót. Khổ nỗi, Nacional lai ghép 
lại đánh mất hương vị quyến rũ của Nacional thuần 
chủng.

Tìm kiếm và chờ đợi mãi cũng chẳng thấy 
sự hồi phục nào từ Nacional, thế giới chocolate 
đành lòng chấp nhận đã đánh mất loại chocolate 
thơm ngon nhất. Sang đầu thế kỷ 21, mọi người 
thậm chí không còn nhớ đến cái tên Nacional.

Marañón: Hẻm núi may mắn của Peru
Năm 2007, nhà cung cấp hạt cacao Dan 

Pearson (Mỹ) cùng con trai là Brian Horsle quyết 
định khám phá hẻm núi Marañón, Peru, vùng rừng 
rậm rạp giáp với Ecuador. 

Vô tình, họ phát hiện một thân cây treo đầy 
quả trông thật giống với trái cacao. Pearson bèn hái 
vài quả, đóng gói gửi đến Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(United States Department of Agriculture). 

Nhờ Nacional, Marañón hoang vu trở 
thành điểm nóng du lịch của người yêu chocolate

Chẳng bao lâu sau, ông nhận được kết quả 
phân tích gene xác nhận, đó chính là Nacional 
thuần chủng đã biến mất khỏi hành tinh.

"Hai bố con tôi đã phát hiện được một thứ 
thật tuyệt vời" - Pearson tự hào. Ông lập tức lên kế 
hoạch tìm kiếm, bảo vệ và phát triển Nacional hẻm 
Marañón.

Hẻm Marañón bị núi cao tứ phía vây bọc. 
Nhờ lọt thỏm trong vòng bảo vệ tự nhiên này, nó vô 
tình tránh được nạn Witches' Broom. Tách biệt 

hoàn toàn với thế giới bên ngoài, các cây Nacional 
ở đây phát triển một kiểu đột biến lạ. Đó là có cả 2 
màu hạt trong cùng một quả, tím và trắng.

Xác nhận Nacional của Marañón là thuần 
chủng rồi, hai cha con Pearson liền vận động cư 
dân trong hẻm chăm sóc và nhân giống cây. 

Năm 2011, họ mang mẻ hạt Nacional thu 
hoạch đầu tiên đến Thụy Sỹ, mở cuộc thi tuyển 
người giỏi làm chocolate nhất. 

Franz Ziegler, thợ làm bánh nức tiếng toàn 
cầu và Paul Edwards, bếp trưởng của Công ty Ẩm 
thực Chef Rubber giành giải.

"Suốt 50 năm làm chocolate, chúng tôi 
chưa từng được nếm hương vị nào độc đáo đến thế 
này" - Ziegler và Edwards vô cùng bất ngờ. Họ 
phải đích thân lặn lội đến tận Marañón, tự mình 
chứng kiến sự phục hồi của loài cây cacao cổ quý.

Hiện tại, trong Marañón có khoảng 400 
người trồng và thu hoạch Nacional. Cha con 
Pearson thu mua tại chỗ, trả giá cao gấp đôi hạt 
cacao bình thường. 

Ở Thụy Sỹ, hạt Nacional của Marañón 
được nghiền và trộn bằng máy chế biến chocolate 
loại cũ, sản xuất từ năm 1879, đảm bảo giữ nguyên 
hương vị. Thành phẩm chocolate Nacional ra mắt 
thế giới với thương hiệu Fortunato No 4. 

Người yêu thích chỉ có thể đặt mua từ 3 nhà 
sản xuất độc quyền là Moonstruck Chocolate 
(Mỹ), House of Anvers (Úc) và Solkiki 
Chocolatemaker (Anh).

Cũng từ sau phát hiện của cha con Pearson, 
người yêu chocolate khắp thế giới không ngại 
đường xá xa xôi đến thăm Marañón. Cách đây 
khoảng 3 năm, Marañón đã được kéo điện, phương 
tiện di chuyển hiện đại nhất là xe máy... ■ 

ĐH Princeton mở "deal" 
hot cho công ty hoa quả đổ rác 
thoải mái trên cánh rừng chết, 
15 năm sau đem lại kết quả 
khiến ai cũng ngỡ ngàng

Các chuyên gia từ đại học Princeton 
đã phục hồi một khu rừng chết bằng 
vật liệu đầy bất ngờ. Phải chăng 

đây chính là cứu cánh cho cả hành tinh?
Tại Costa Rica đã từng tồn tại một vấn đề 

hết sức nan giải: những cánh rừng tan hoang do đất 
đai bị lạm dụng quá đà, đến mức sự sống cũng gần 
như không tồn tại. Tuy nhiên, vấn đề ấy rốt cục lại 
được giải quyết một cách đầy nhiệm màu qua dự án 
của ĐH Princeton.

Nhiệm màu ở chỗ, thứ giúp họ giải quyết 
tất cả chính là... vỏ cam - phế phẩm còn sót lại của 
ngành công nghiệp chế biến hoa quả đình đám tại 
Costa Rica.

Câu chuyện diễn ra như sau: Vào năm 
1997, 2 nhà khoa học từ ĐH Princeton (Hoa Kỳ) đã 
bắt đầu một dự án cực kỳ tham vọng tại Costa Rica. 
Khởi đầu, cả 2 tiếp cận Del Oro - công ty sản xuất 
nước quả và đưa ra một deal khá hấp dẫn. 

Theo đó, công ty Del Oro sẽ tặng một vài 
mảnh đất của họ cho công viên quốc gia, và đổi lại 
họ được quyền đổ vỏ cam và các phế phẩm hoa quả 
ở đó.

Dự án này thoạt nghe thì rất "toang" cho 
môi trường và là một "deal" rất tốt dành cho công 
ty này, khi cho phép họ giải quyết rác thải mà chẳng 
mất thêm một đồng chi phí nào. 

Không lâu sau khi dự án bắt đầu, khoảng 
12.000 tấn vỏ cam đã được đổ xuống vùng đất chết, 
chất đống và trông cực kỳ đáng sợ.

Thế nhưng, hóa ra dự án lại có một mục 
đích khác sâu xa hơn. "Chỉ trong vòng 6 tháng, 
lượng vỏ cam đã chuyển thành lớp đất dày, đen và 
dẻo quánh" - Timothy Treuer, nhà sinh thái học từ 
ĐH Princeton cho biết.

Khởi đầu như vậy là rất tốt, nhưng tiếc là dự 
án đã không thể tiếp tục do vấn đề pháp lý giữa Del 
Oro và một số công ty đối thủ. Sau vài lần kiện 
tụng, dự án bị buộc phải chấm dứt và rơi vào quên 
lãng suốt 15 năm kế tiếp.

Cái kết bất ngờ
Dự án của ĐH Princeton bị lãng quên, 

không còn ai chú ý đến nữa. Nhưng tự nhiên thì 
khác. Thiên nhiên vẫn nhớ những gì họ đã làm, để 
rồi mang đến một cái kết choáng ngợp.

15 năm sau dự án, Treuer quay trở lại Costa 
Rica và quyết định ghé thăm khu vực từng dùng để 
thực hiện dự án. 

Và rồi, hiện ra trước mắt ông là một cảnh 
tượng bất ngờ: nơi trước kia là vùng đất chết, thì 
hiện tại đã mọc lên một cánh rừng khổng lồ, rậm 
rạp đến ngỡ ngàng.

Khi so sánh chất lượng đất trong khoảng 
rừng mới này với các vùng đất khác, kết quả cho 
thấy vùng đất được bón "phân cam" giàu dinh 
dưỡng hơn rất nhiều. 

Mảnh đất chết ấy không những được phục 
hồi, mà giờ đa dạng sinh học cũng nhiều hơn tới 
176%.

Điều tuyệt vời nhất của dự án này là nguyên 
liệu giúp hồi sinh đất rừng lại đến từ thứ vốn là rác 
bỏ đi. Việc tận dụng như vậy sẽ mang đến một cái 
kết đôi bên cùng có lợi: doanh nghiệp xử lý được 
rác tốt hơn, trong khi môi trường thì ngày càng phát 
triển... ■ 


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15
	16: 16
	17: 17
	18: 18
	19: 19
	20: 20
	21: 21
	22: 22
	23: 23
	24: 24
	25: 25

