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Ahn Hyo Seop: Làm quen với 
tổng tài 'bá đạo' nhất năm 2022 

Khi Business Proposal (Hẹn hò chốn công 
sở) leo lên vị trí top 1 Netflix toàn cầu, 
Ahn Hyo Seop cũng đã có một bước lên 

mây trong sự nghiệp và ngay lập tức trở thành 
gương mặt được toàn thế giới biết đến. Cùng 
TGĐA làm quen với Ahn Hyo Seop – chàng tổng 
tài “bá đạo” nhất năm 2022.

Năm 2018, bộ phim Thư ký Kim sao thế? từng 
khiến khán giả châu Á phát sốt với tổng tài Lee 
Young Joon do Park Seo Joon thủ vai. Đó là một 
con người tự cao tự mãn, luôn yêu bản thân đến nực 
cười. Tuy nhiên sau khi trải qua cuộc tình với thư 
ký của mình, Lee Young Joon dần trở thành một 
nhân vật đáng yêu và vô cùng dễ mến.

Đến khi Hẹn hò chốn công sở (cùng tác giả với Thư 
ký Kim sao thế?) ra mắt, khán giả không khỏi nghi 
ngờ bộ phim rốt cuộc cũng chỉ theo mô-típ cũ, 
không có gì là đặc sắc nhưng hóa ra, Hẹn hò chốn 
công sở hoàn toàn là một phiên bản “nâng cấp” của 
Thư ký Kim sao thế?, nhất là tới từ nhân vật Kang 
Tae Mu do Ahn Hyo Seop thể hiện. Cũng là một 
tổng tài có thành tích quá đỗi hoàn hảo, nhưng 
Kang Tae Mu khác với Lee Young Joon ở chỗ, anh 
chàng có cảm xúc linh hoạt hơn, hài hước hơn, 
cùng những pha thể hiện tình cảm đầy duyên dáng 
và không hề bị lố.

Kim Se Jeong, bạn diễn của Ahn Hyo Seop trong 
Hẹn hò chốn công sở từng chia sẻ rằng: “Không chỉ 
trên phim, anh Hyo Seop là con người ngọt ngào ở 
ngoài đời, luôn lấy tay che nắng cho tôi ở bất cứ 
đâu. Vì vậy, không khó hiểu khi anh ấy nhập vai tốt 
đến vậy”.

Để hiểu rõ thêm về con người của Ahn Hyo Seop, 
chắc chắn nên bắt đầu từ ước mơ dấn thân vào nghệ 
thuật khi chứng kiến nam tài tử Hyun Bin diễn lúc 
nhỏ. Ngày Hyo Seop còn là một cậu bé, Hyun Bin 
đã bắt đầu làm mưa làm gió trên màn ảnh và trở 
thành một trong những ngôi sao đầy nam tính, 
quyến rũ bậc nhất Hàn Quốc. Sau này khi gặp 
người đàn anh tại một lễ trao giải, ngôi sao sinh 
năm 1995 từng phấn khích chia sẻ rằng: “Khi gặp 
anh Hyun Bin, tôi không tin mình đã là người nổi 
tiếng, hào quang của anh ấy quá lớn làm tôi quên 
mất điều đó. Tôi rất vinh dự được chụp ảnh cùng 
anh ấy”.

Thực tế trước khi trở thành diễn viên, Ahn Hyo 
Seop đã được JYP tuyển chọn vào nhóm nhạc 
Got7 của công ty JYP Entertainment. Tuy nhiên 
Hyo Seop đã bị loại vì không đáp ứng đủ kỹ năng 
mà công ty yêu cầu. Đó là khoảng thời gian mà anh 
tỏ ra chán nản, sau đó anh tiếp tục gặp thất bại thứ 2 
khi trở thành thành viên của One O One - một 
nhóm nhạc nhanh chóng bị lãng quên trên bản đồ 
K-pop kể từ lúc ra mắt.

Được biết, Ahn Hyo Seop sinh ra và lớn lên ở 
Canada, nhưng đã một mình trở về nước từ năm 17 
tuổi để lập nghiệp. Không đạt được thành công, 
Hyo Seop từng lâm vào khủng hoảng. “Khởi đầu 
lúc nào cũng đáng sợ. Mỗi người đều có một 'safe 
zone' mang lại cảm giác an toàn cho bản thân. Nếu 
muốn bước ra khỏi vùng an toàn ấy thì cần phải có 
dũng khí. Tôi nghĩ rằng tất cả những lựa chọn mà 
tôi đã đưa ra cho đến nay đều là những bước chân 
đầu tiên đầy can đảm. Nếu bắt đầu như vậy và tiến 
lên từng chút một, rồi dần dần nó sẽ trở thành lãnh 
thổ của tôi”.

Kém duyên với nghiệp ca hát, Ahn Hyo Seop bắt 
đầu tìm đến mảnh đất diễn xuất. Anh có vai diễn 
đầu tay trong bộ phim Splash Splash Love và trở 
thành thành viên trong chương trình truyền hình 
âm nhạc thực tế Always Cantare. Anh bắt đầu được 
biết đến nhiều hơn khi tham gia đóng chính trong 
Queen of the Ring, My Father is Strange, Vẫn mãi 
tuổi 17 và Top Management. Năm 2019, anh cùng 
Park Bo Young trở thành cặp đôi màn ảnh trong bộ 
phim viễn tưởng lãng mạn Viên đá bí ẩn. Đầu năm 
2020, Hyo Seop còn chứng minh sự thể hiện cực kỳ 
cuốn hút của mình với vai diễn một bác sĩ trẻ tài 
năng nhưng luôn mạnh mẽ và chính trực vì trải qua 
những biến cố gia đình từ nhỏ, ở series phim Người 
thầy y đức 2 - đạt rating lên tới gần 30% ở tập cuối 
cùng.

Đến năm 2021, Ahn Hyo Seop đã gây dựng được 
chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ với 
việc tham gia phim cổ trang Bầu trời rực đỏ cùng 
với “ngọc nữ” Kim Yoo Jung. Trong một cuộc 
phỏng vấn, Hyo Seop chia sẻ rằng đây là một dự án 
mà anh đã trải qua rất nhiều thử thách. Đặc biệt, có 
nhiều cảnh anh phải diễn trước màn hình xanh. 
Hyo Seop thú nhận rằng bản thân liên tục phải suy 
nghĩ và sáng tạo trong diễn xuất.

Anh đã cố gắng nỗ lực khắc họa nhân vật Ha Ram - 
một người có thể tự mình vượt qua những bất hạnh 
thay vì quỳ gối trước số phận. Khi được hỏi về điều 
anh luôn cố gắng trong diễn xuất là gì, cậu ấy trả lời 
đó là việc học hỏi. Hyo Seop bày tỏ sự khao khát 
được học hỏi thêm nhiều kiến   thức của mình và cho 
rằng điều quan trọng là không được đánh mất ham 
muốn học hỏi dù sẽ có những thời điểm khi bạn 
trưởng thành hơn và tin rằng mình biết tất cả mọi 
thứ.

Người ta cũng nhận xét rằng, Ahn Hyo Seop 
thường lựa chọn bạn diễn khá chính xác. Những ai 
đóng cặp với anh, sẽ ngay lập từng cùng với Ahn 
Hyo Seop trở thành cặp đôi được yêu mến trên màn 

ảnh. Và dĩ nhiên, sau khi hợp tác thành công cùng 
Kim Yoo Jung, Ahn Hyo Seop tiếp tục gặt hái thêm 
nhiều lời khen với sự kết hợp cùng Kim Se Jeong 
trong Hẹn hò chốn công sở.

Cả hai có cho mình rất nhiều điểm chung, ngoài 
xuất thân là một idol có giọng hát ấm áp, Ahn Hyo 
Seop và Kim Se Jeong có rất nhiều sở thích tương 
đồng, họ đều thích xem phim hài lãng mạn, cùng 
thích một loại đồ ăn vặt và nhất là, đã từng theo dõi 
gần như tất cả phim của đối phương. Hiểu nhau qua 
một thời gian làm việc chung, hai ngôi sao đã có 
không ít những cảnh tự biên tự diễn khiến khán giả 
không khỏi thích thú. Đầu tiên là cảnh hôn ở tập 8 
đã làm cư dân mạng “bấn loạn” vì phán ứng hóa 
học quá đỉnh mà bộ đôi thể hiện. Được biết trong 
cảnh hôn này, Kim Se Jeong đã ôm lấy Ahn Hyo 
Seop mặc dù hành động đó không có trong kịch 
bản.

Một khoảnh khắc thú vị nữa trong cảnh này là Kim 
Se Jeong đã rơm rớm nước mắt khi đạo diễn hô cắt. 
Sau khi máy quay ngừng quay, cô có vẻ bị sốc và 
nói: “Không biết tại sao em lại khóc?”. Mọi người 
xung quanh cũng bối rối, ngay cả Ahn Hyo Seop 
cũng giải thích rằng anh rất ngạc nhiên trước 
những giọt nước mắt này vì nó không có trong kịch 
bản. Và kết quả là khán giả có một cảnh hôn rơi 
nước mắt cực kỳ cảm xúc.

Trả lời trong buổi họp báo phim Hẹn hò chốn công 
sở, Ahn Hyo Seop chia sẻ: “Những bộ phim truyền 
hình trước đây của tôi đều là những vai “nặng ký”, 
có sức nặng tình cảm nhưng khi đọc kịch bản này, 
tôi có thể đọc mà không hề cảm thấy căng thẳng. 
Tôi nghĩ rằng, vì sức khỏe tinh thần của mình, tôi 
nên thực hiện một dự án với kịch bản vui nhộn và 
sảng khoái như vậy”.

                                                              Quốc minh

Dàn diễn viên 'Thần điêu đại 
hiệp' của Từ Khắc gây tranh cãi

Đạo diễn Từ Khắc làm lại “Thần điêu đại 
hiệp”. Ông mời Châu Tấn, Trần Khôn, 
Trương Hàm Dư đóng vai phụ cho dàn 

diễn viên trẻ như Hoàng Cảnh Du, Châu Dã.

Ngày 24/4, báo Oriental Daily đưa tin dự án điện 
ảnh Thần điêu đại hiệp của đạo diễn Từ Khắc sau 
nhiều năm trì hoãn đang chuẩn bị khai máy.

Đạo diễn Từ Khắc đang tích cực tuyển chọn diễn 
viên tại Trung Quốc đại lục. Các diễn viên kỳ cựu 
như Trần Khôn, Châu Tấn, Trương Vũ Kỳ, Lương 
Gia Huy... những người từng hợp tác với Từ Khắc 
cũng góp mặt với vai trò khách mời, để nâng cao 
danh tiếng cho dự án.

Theo Oriental Daily, dàn diễn viên của phiên bản 
Thần điêu đại hiệp mới bao gồm Hoàng Cảnh Du 
vai Dương Quá, Châu Dã vai Tiểu Long Nữ. Châu 
Tấn đóng tiếp tục Hoàng Dung ở tuổi trung niên. 
Trần Khôn vào vai Quách Tĩnh. Trương Vũ Kỳ thể 
hiện vai Lý Mạc Sầu.

Bên cạnh đó, ảnh đế Lương Gia Huy tham gia với 
vai khách mời Nhất Đăng đại sư. Ảnh đế khác là 
Trương Hàm Dư đóng vai Hoàng Dược Sư. Lưu 
Hạo Tồn, học trò cưng của Trương Nghệ Mưu thể 
hiện vai Quách Tương, nhưng đất diễn không 
nhiều. Ái tướng của Châu Tinh Trì là Thích Ngạn 
Năng có thể diễn Kim Luân Pháp Vương.

Trên mạng xã hội Weibo, khán giả bày tỏ sự không 
hài lòng về dàn diễn viên. Trong đó, Hoàng Cảnh 
Du bị cho là không hợp với phim cổ trang, diễn 
xuất kém. Châu Dã cũng bị cho là chưa đủ đẹp và 
có khí chất băng thanh ngọc khiết để vào vai Tiểu 
Long Nữ. Ngoại hình của cả hai không phù hợp, bị 
đánh giá giống chú - cháu.

Dàn diễn viên gây tranh cãi khi được cho là sẽ 
tham gia Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản điện ảnh

Trước đó, các nhà sản xuất cũng liên tiếp thất bại 
khi làm lại loạt phim kinh điển như Thiến nữ tiên 
duyên (phiên bản mới của Thiến nữ u hồn), Tân 
Lục Chỉ Cầm Ma (2022), Anh hùng xạ điêu: Cửu 
âm bạch cốt trảo (2021) hay Anh hùng xạ điêu: 
Hàng long thập bát chưởng (2021).

Sina đánh giá nhà sản xuất mời một số diễn viên kỳ 
cựu tham gia đóng vai phụ, chỉ để nâng đỡ diễn 
xuất cho dàn diễn viên chính kém tên tuổi. Do có 
nhiều chỉnh sửa không hợp lý về nội dung, hai bộ 
phim cũng bị khán giả chỉ trích.

Theo Sina, việc làm lại những bộ phim kinh điển 
một thời đang là xu hướng nổi trội thời gian gần 
đây của các nhà làm phim. Remake phim giúp các 
dự án được chú ý ngay từ khi bắt đầu sản xuất, bởi 
việc quảng bá thường dựa vào những bộ phim đã 
thành danh năm xưa. Tuy nhiên, hiếm có bộ phim 
làm lại nào đạt được thành công như tác phẩm đi 
trước.

Đạo diễn Từ Khắc sinh năm 1950. Ông khởi 
nghiệp ở Hong Kong, với vai trò đạo diễn, nhà sản 
xuất Từ Khắc đã thực hiện nhiều bộ phim kinh điển 
của nền điện ảnh Hong Kong như Anh hùng bản 
sắc; Thiến nữ u hồn; Hoàng Phi Hồng, Tân Long 
Môn khách sạn, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương 
Bất Bại, Long môn phi giáp, series phim Địch 
Nhân Kiệt và gần đây là Hồ Trường Tân.

Ông được xem như là nhân vật quan trọng trong kỷ 
nguyên vàng của điện ảnh Hong Kong và đã được 
xem bởi các nhà phê bình là “một trong những bậc 
thầy của điện ảnh châu Á”. Dự án Thần điêu đại 
hiệp được Từ Khắc ấp ủ từ năm 2018.

                                                                    An Chi

Ngô Kinh đu trực thăng đến gặp 
vợ

Tạ Nam là MC cho chương trình giải trí mới, 
Ngô Kinh xuất hiện hoành tráng để ủng hộ 
bà xã.

Ngày 22/4, Sina đưa tin trong tập mới của show Vô 
địch giảm béo, Ngô Kinh đã đu trực thăng tới ủng 
hộ bà xã Tạ Nam. Trong show, Tạ Nam là MC và 
hỗ trợ người chơi tham gia khóa huấn luyện giảm 
cân.

Khi Ngô Kinh xuất hiện trên trực thăng, thí sinh 
tham gia show bất ngờ. Ngô Kinh có nhiều dự án 
phim đang quay nên chỉ tới để ủng hộ tinh thần cho 
mọi người. Đáng nói là hình ảnh Ngô Kinh tay vịn 
trực thăng xuất hiện trong show khiến công chúng 
bình luận hài hước.

Nhiều người cho rằng Ngô Kinh đang thể hiện sức 
mạnh, sự nam tính trước mặt bà xã Tạ Nam, có 
người còn bình luận bằng hình ảnh chú công đang 
xòe đuôi: “Tôi có thể thông cảm cho một người yêu 
vợ, lúc nào cũng muốn thể hiện mình như Ngô 
Kinh”, “Anh ấy chính là chiến binh bất khả chiến 
bại, nhưng cũng rất dễ thương”, “Ngô Kinh mang 

đến năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện”.

Ngô Kinh - Tạ Nam kết hôn vào năm 2014. Để có 
thể “rước nàng về dinh”, sao võ thuật phải mất đến 
4 lần cầu hôn mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ 
nữ MC. Trước khi thành công như ngày nay, Ngô 
Kinh chịu tiếng “ăn bám” vợ do Tạ Nam từng thay 
nam diễn viên cáng đáng kinh tế trong thời gian 
anh gặp chấn thương liên miên, sự nghiệp bế tắc.

Tạ Nam có xuất thân giàu có ở tỉnh An Huy, Trung 
Quốc. Trong thời gian chuẩn bị khởi quay bom tấn 
Chiến lang 2, do các nhà đầu tư lần lượt thoái vốn 
vì không tin tác phẩm sẽ thành công, để dự án có 
thể tiếp tục quay, người đẹp đồng ý cho chồng thế 
chấp ngân hàng ngôi nhà có giá 80 triệu NDT. 
Đồng thời, đưa toàn bộ tiền tiết kiệm và giấy tờ bất 
động sản cô đang đứng tên cho Ngô Kinh phòng 
trường hợp anh thiếu tiền đầu tư.

Nói về Tạ Nam, Ngô Kinh cho hay: “Bạn bè đều 
bảo rằng tôi khéo lấy được vợ tốt. Đúng như họ nói, 
không thì người như tôi biết ăn bám vào ai. Thành 
công tôi có được đều là nhờ cô ấy”. Trước truyền 

thông, sao võ thuật cũng thừa nhận mình là người 
sợ vợ bởi theo anh phụ nữ sau khi lấy chồng rất vất 
vả, đàn ông có sợ vợ cũng là chuyện hết sức bình 
thường.

Tài tử Lưu lạc địa cầu cho biết: “Tạ Nam muốn 
trăng trên trời tôi cũng tìm cách hái cho bằng 
được”.

Cặp sao hiện có 2 con trai. Quý tử đầu lòng của tài 
tử là bé Ngô Ưu chào đời vào năm 2014 và mắc 
phải căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh. Tháng 9/2018, 
vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam chào đón con trai thứ 
hai Ngô Lự ra đời. Nhiều năm qua, gia đình hạnh 
phúc bốn người của sao võ thuật được xem là hình 
mẫu lý tưởng của nhiều người.

                                                       Nguyễn Hương

Woohyun tiết lộ Woollim đã làm 
mất  toàn bộ dữ l iệu của 
INFINITE

Mới đây, Woohyun vừa tham gia làm 
khách mời trên chương trình radio “Idol 
Blossom 2” được dẫn dắt bởi thành viên 

cùng nhóm – Sungjong. Tại đây, anh đã có dịp chia 
sẻ về những hoạt động gần đây của mình khi là 
thành viên duy nhất của INFINITE còn ở lại 
Woollim Entertainment. Trong đó, Woohyun tiết 
lộ rằng toàn bộ dữ liệu liên quan đến INFINITE tại 
Woollim đã mất sạch do lỗi bảo quản:

“Tất cả những video liên quan đến INFINITE hồi 
xưa đều đã bị mất do hỏng ổ cứng. Vì nhân viên lưu 
giữ không bảo quản đúng cách nên các video vũ 
đạo, bức ảnh chụp chung, video hậu trường, ca 
khúc chưa phát hành,... của nhóm đều mất hết rồi. 
Đó là toàn bộ bách khoa toàn thư về INFINITE từ 
khoảng năm 2016~2017 đến nay”.

Anh cũng tiết lộ, một ngày nào đó sẽ cố gắng lẻn 
vào đó để chuyển hết dữ liệu của nhóm sang ổ cứng 

riêng.

Trong khi đó, sản phẩm solo gần đây nhất của 
Woohyun là đĩa đơn “With” được phát hành vào 
tháng 10/2021, đánh dấu sự trở lại đầu tiên sau hơn 
2 năm của anh khi tạm ngừng hoạt động để thực 
hiện nghĩa vụ quân sự.

                                                                    An Chi
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Ahn Hyo Seop: Làm quen với 
tổng tài 'bá đạo' nhất năm 2022 

Khi Business Proposal (Hẹn hò chốn công 
sở) leo lên vị trí top 1 Netflix toàn cầu, 
Ahn Hyo Seop cũng đã có một bước lên 

mây trong sự nghiệp và ngay lập tức trở thành 
gương mặt được toàn thế giới biết đến. Cùng 
TGĐA làm quen với Ahn Hyo Seop – chàng tổng 
tài “bá đạo” nhất năm 2022.

Năm 2018, bộ phim Thư ký Kim sao thế? từng 
khiến khán giả châu Á phát sốt với tổng tài Lee 
Young Joon do Park Seo Joon thủ vai. Đó là một 
con người tự cao tự mãn, luôn yêu bản thân đến nực 
cười. Tuy nhiên sau khi trải qua cuộc tình với thư 
ký của mình, Lee Young Joon dần trở thành một 
nhân vật đáng yêu và vô cùng dễ mến.

Đến khi Hẹn hò chốn công sở (cùng tác giả với Thư 
ký Kim sao thế?) ra mắt, khán giả không khỏi nghi 
ngờ bộ phim rốt cuộc cũng chỉ theo mô-típ cũ, 
không có gì là đặc sắc nhưng hóa ra, Hẹn hò chốn 
công sở hoàn toàn là một phiên bản “nâng cấp” của 
Thư ký Kim sao thế?, nhất là tới từ nhân vật Kang 
Tae Mu do Ahn Hyo Seop thể hiện. Cũng là một 
tổng tài có thành tích quá đỗi hoàn hảo, nhưng 
Kang Tae Mu khác với Lee Young Joon ở chỗ, anh 
chàng có cảm xúc linh hoạt hơn, hài hước hơn, 
cùng những pha thể hiện tình cảm đầy duyên dáng 
và không hề bị lố.

Kim Se Jeong, bạn diễn của Ahn Hyo Seop trong 
Hẹn hò chốn công sở từng chia sẻ rằng: “Không chỉ 
trên phim, anh Hyo Seop là con người ngọt ngào ở 
ngoài đời, luôn lấy tay che nắng cho tôi ở bất cứ 
đâu. Vì vậy, không khó hiểu khi anh ấy nhập vai tốt 
đến vậy”.

Để hiểu rõ thêm về con người của Ahn Hyo Seop, 
chắc chắn nên bắt đầu từ ước mơ dấn thân vào nghệ 
thuật khi chứng kiến nam tài tử Hyun Bin diễn lúc 
nhỏ. Ngày Hyo Seop còn là một cậu bé, Hyun Bin 
đã bắt đầu làm mưa làm gió trên màn ảnh và trở 
thành một trong những ngôi sao đầy nam tính, 
quyến rũ bậc nhất Hàn Quốc. Sau này khi gặp 
người đàn anh tại một lễ trao giải, ngôi sao sinh 
năm 1995 từng phấn khích chia sẻ rằng: “Khi gặp 
anh Hyun Bin, tôi không tin mình đã là người nổi 
tiếng, hào quang của anh ấy quá lớn làm tôi quên 
mất điều đó. Tôi rất vinh dự được chụp ảnh cùng 
anh ấy”.

Thực tế trước khi trở thành diễn viên, Ahn Hyo 
Seop đã được JYP tuyển chọn vào nhóm nhạc 
Got7 của công ty JYP Entertainment. Tuy nhiên 
Hyo Seop đã bị loại vì không đáp ứng đủ kỹ năng 
mà công ty yêu cầu. Đó là khoảng thời gian mà anh 
tỏ ra chán nản, sau đó anh tiếp tục gặp thất bại thứ 2 
khi trở thành thành viên của One O One - một 
nhóm nhạc nhanh chóng bị lãng quên trên bản đồ 
K-pop kể từ lúc ra mắt.

Được biết, Ahn Hyo Seop sinh ra và lớn lên ở 
Canada, nhưng đã một mình trở về nước từ năm 17 
tuổi để lập nghiệp. Không đạt được thành công, 
Hyo Seop từng lâm vào khủng hoảng. “Khởi đầu 
lúc nào cũng đáng sợ. Mỗi người đều có một 'safe 
zone' mang lại cảm giác an toàn cho bản thân. Nếu 
muốn bước ra khỏi vùng an toàn ấy thì cần phải có 
dũng khí. Tôi nghĩ rằng tất cả những lựa chọn mà 
tôi đã đưa ra cho đến nay đều là những bước chân 
đầu tiên đầy can đảm. Nếu bắt đầu như vậy và tiến 
lên từng chút một, rồi dần dần nó sẽ trở thành lãnh 
thổ của tôi”.

Kém duyên với nghiệp ca hát, Ahn Hyo Seop bắt 
đầu tìm đến mảnh đất diễn xuất. Anh có vai diễn 
đầu tay trong bộ phim Splash Splash Love và trở 
thành thành viên trong chương trình truyền hình 
âm nhạc thực tế Always Cantare. Anh bắt đầu được 
biết đến nhiều hơn khi tham gia đóng chính trong 
Queen of the Ring, My Father is Strange, Vẫn mãi 
tuổi 17 và Top Management. Năm 2019, anh cùng 
Park Bo Young trở thành cặp đôi màn ảnh trong bộ 
phim viễn tưởng lãng mạn Viên đá bí ẩn. Đầu năm 
2020, Hyo Seop còn chứng minh sự thể hiện cực kỳ 
cuốn hút của mình với vai diễn một bác sĩ trẻ tài 
năng nhưng luôn mạnh mẽ và chính trực vì trải qua 
những biến cố gia đình từ nhỏ, ở series phim Người 
thầy y đức 2 - đạt rating lên tới gần 30% ở tập cuối 
cùng.

Đến năm 2021, Ahn Hyo Seop đã gây dựng được 
chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ với 
việc tham gia phim cổ trang Bầu trời rực đỏ cùng 
với “ngọc nữ” Kim Yoo Jung. Trong một cuộc 
phỏng vấn, Hyo Seop chia sẻ rằng đây là một dự án 
mà anh đã trải qua rất nhiều thử thách. Đặc biệt, có 
nhiều cảnh anh phải diễn trước màn hình xanh. 
Hyo Seop thú nhận rằng bản thân liên tục phải suy 
nghĩ và sáng tạo trong diễn xuất.

Anh đã cố gắng nỗ lực khắc họa nhân vật Ha Ram - 
một người có thể tự mình vượt qua những bất hạnh 
thay vì quỳ gối trước số phận. Khi được hỏi về điều 
anh luôn cố gắng trong diễn xuất là gì, cậu ấy trả lời 
đó là việc học hỏi. Hyo Seop bày tỏ sự khao khát 
được học hỏi thêm nhiều kiến   thức của mình và cho 
rằng điều quan trọng là không được đánh mất ham 
muốn học hỏi dù sẽ có những thời điểm khi bạn 
trưởng thành hơn và tin rằng mình biết tất cả mọi 
thứ.

Người ta cũng nhận xét rằng, Ahn Hyo Seop 
thường lựa chọn bạn diễn khá chính xác. Những ai 
đóng cặp với anh, sẽ ngay lập từng cùng với Ahn 
Hyo Seop trở thành cặp đôi được yêu mến trên màn 

ảnh. Và dĩ nhiên, sau khi hợp tác thành công cùng 
Kim Yoo Jung, Ahn Hyo Seop tiếp tục gặt hái thêm 
nhiều lời khen với sự kết hợp cùng Kim Se Jeong 
trong Hẹn hò chốn công sở.

Cả hai có cho mình rất nhiều điểm chung, ngoài 
xuất thân là một idol có giọng hát ấm áp, Ahn Hyo 
Seop và Kim Se Jeong có rất nhiều sở thích tương 
đồng, họ đều thích xem phim hài lãng mạn, cùng 
thích một loại đồ ăn vặt và nhất là, đã từng theo dõi 
gần như tất cả phim của đối phương. Hiểu nhau qua 
một thời gian làm việc chung, hai ngôi sao đã có 
không ít những cảnh tự biên tự diễn khiến khán giả 
không khỏi thích thú. Đầu tiên là cảnh hôn ở tập 8 
đã làm cư dân mạng “bấn loạn” vì phán ứng hóa 
học quá đỉnh mà bộ đôi thể hiện. Được biết trong 
cảnh hôn này, Kim Se Jeong đã ôm lấy Ahn Hyo 
Seop mặc dù hành động đó không có trong kịch 
bản.

Một khoảnh khắc thú vị nữa trong cảnh này là Kim 
Se Jeong đã rơm rớm nước mắt khi đạo diễn hô cắt. 
Sau khi máy quay ngừng quay, cô có vẻ bị sốc và 
nói: “Không biết tại sao em lại khóc?”. Mọi người 
xung quanh cũng bối rối, ngay cả Ahn Hyo Seop 
cũng giải thích rằng anh rất ngạc nhiên trước 
những giọt nước mắt này vì nó không có trong kịch 
bản. Và kết quả là khán giả có một cảnh hôn rơi 
nước mắt cực kỳ cảm xúc.

Trả lời trong buổi họp báo phim Hẹn hò chốn công 
sở, Ahn Hyo Seop chia sẻ: “Những bộ phim truyền 
hình trước đây của tôi đều là những vai “nặng ký”, 
có sức nặng tình cảm nhưng khi đọc kịch bản này, 
tôi có thể đọc mà không hề cảm thấy căng thẳng. 
Tôi nghĩ rằng, vì sức khỏe tinh thần của mình, tôi 
nên thực hiện một dự án với kịch bản vui nhộn và 
sảng khoái như vậy”.

                                                              Quốc minh

Dàn diễn viên 'Thần điêu đại 
hiệp' của Từ Khắc gây tranh cãi

Đạo diễn Từ Khắc làm lại “Thần điêu đại 
hiệp”. Ông mời Châu Tấn, Trần Khôn, 
Trương Hàm Dư đóng vai phụ cho dàn 

diễn viên trẻ như Hoàng Cảnh Du, Châu Dã.

Ngày 24/4, báo Oriental Daily đưa tin dự án điện 
ảnh Thần điêu đại hiệp của đạo diễn Từ Khắc sau 
nhiều năm trì hoãn đang chuẩn bị khai máy.

Đạo diễn Từ Khắc đang tích cực tuyển chọn diễn 
viên tại Trung Quốc đại lục. Các diễn viên kỳ cựu 
như Trần Khôn, Châu Tấn, Trương Vũ Kỳ, Lương 
Gia Huy... những người từng hợp tác với Từ Khắc 
cũng góp mặt với vai trò khách mời, để nâng cao 
danh tiếng cho dự án.

Theo Oriental Daily, dàn diễn viên của phiên bản 
Thần điêu đại hiệp mới bao gồm Hoàng Cảnh Du 
vai Dương Quá, Châu Dã vai Tiểu Long Nữ. Châu 
Tấn đóng tiếp tục Hoàng Dung ở tuổi trung niên. 
Trần Khôn vào vai Quách Tĩnh. Trương Vũ Kỳ thể 
hiện vai Lý Mạc Sầu.

Bên cạnh đó, ảnh đế Lương Gia Huy tham gia với 
vai khách mời Nhất Đăng đại sư. Ảnh đế khác là 
Trương Hàm Dư đóng vai Hoàng Dược Sư. Lưu 
Hạo Tồn, học trò cưng của Trương Nghệ Mưu thể 
hiện vai Quách Tương, nhưng đất diễn không 
nhiều. Ái tướng của Châu Tinh Trì là Thích Ngạn 
Năng có thể diễn Kim Luân Pháp Vương.

Trên mạng xã hội Weibo, khán giả bày tỏ sự không 
hài lòng về dàn diễn viên. Trong đó, Hoàng Cảnh 
Du bị cho là không hợp với phim cổ trang, diễn 
xuất kém. Châu Dã cũng bị cho là chưa đủ đẹp và 
có khí chất băng thanh ngọc khiết để vào vai Tiểu 
Long Nữ. Ngoại hình của cả hai không phù hợp, bị 
đánh giá giống chú - cháu.

Dàn diễn viên gây tranh cãi khi được cho là sẽ 
tham gia Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản điện ảnh

Trước đó, các nhà sản xuất cũng liên tiếp thất bại 
khi làm lại loạt phim kinh điển như Thiến nữ tiên 
duyên (phiên bản mới của Thiến nữ u hồn), Tân 
Lục Chỉ Cầm Ma (2022), Anh hùng xạ điêu: Cửu 
âm bạch cốt trảo (2021) hay Anh hùng xạ điêu: 
Hàng long thập bát chưởng (2021).

Sina đánh giá nhà sản xuất mời một số diễn viên kỳ 
cựu tham gia đóng vai phụ, chỉ để nâng đỡ diễn 
xuất cho dàn diễn viên chính kém tên tuổi. Do có 
nhiều chỉnh sửa không hợp lý về nội dung, hai bộ 
phim cũng bị khán giả chỉ trích.

Theo Sina, việc làm lại những bộ phim kinh điển 
một thời đang là xu hướng nổi trội thời gian gần 
đây của các nhà làm phim. Remake phim giúp các 
dự án được chú ý ngay từ khi bắt đầu sản xuất, bởi 
việc quảng bá thường dựa vào những bộ phim đã 
thành danh năm xưa. Tuy nhiên, hiếm có bộ phim 
làm lại nào đạt được thành công như tác phẩm đi 
trước.

Đạo diễn Từ Khắc sinh năm 1950. Ông khởi 
nghiệp ở Hong Kong, với vai trò đạo diễn, nhà sản 
xuất Từ Khắc đã thực hiện nhiều bộ phim kinh điển 
của nền điện ảnh Hong Kong như Anh hùng bản 
sắc; Thiến nữ u hồn; Hoàng Phi Hồng, Tân Long 
Môn khách sạn, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương 
Bất Bại, Long môn phi giáp, series phim Địch 
Nhân Kiệt và gần đây là Hồ Trường Tân.

Ông được xem như là nhân vật quan trọng trong kỷ 
nguyên vàng của điện ảnh Hong Kong và đã được 
xem bởi các nhà phê bình là “một trong những bậc 
thầy của điện ảnh châu Á”. Dự án Thần điêu đại 
hiệp được Từ Khắc ấp ủ từ năm 2018.

                                                                    An Chi

Ngô Kinh đu trực thăng đến gặp 
vợ

Tạ Nam là MC cho chương trình giải trí mới, 
Ngô Kinh xuất hiện hoành tráng để ủng hộ 
bà xã.

Ngày 22/4, Sina đưa tin trong tập mới của show Vô 
địch giảm béo, Ngô Kinh đã đu trực thăng tới ủng 
hộ bà xã Tạ Nam. Trong show, Tạ Nam là MC và 
hỗ trợ người chơi tham gia khóa huấn luyện giảm 
cân.

Khi Ngô Kinh xuất hiện trên trực thăng, thí sinh 
tham gia show bất ngờ. Ngô Kinh có nhiều dự án 
phim đang quay nên chỉ tới để ủng hộ tinh thần cho 
mọi người. Đáng nói là hình ảnh Ngô Kinh tay vịn 
trực thăng xuất hiện trong show khiến công chúng 
bình luận hài hước.

Nhiều người cho rằng Ngô Kinh đang thể hiện sức 
mạnh, sự nam tính trước mặt bà xã Tạ Nam, có 
người còn bình luận bằng hình ảnh chú công đang 
xòe đuôi: “Tôi có thể thông cảm cho một người yêu 
vợ, lúc nào cũng muốn thể hiện mình như Ngô 
Kinh”, “Anh ấy chính là chiến binh bất khả chiến 
bại, nhưng cũng rất dễ thương”, “Ngô Kinh mang 

đến năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện”.

Ngô Kinh - Tạ Nam kết hôn vào năm 2014. Để có 
thể “rước nàng về dinh”, sao võ thuật phải mất đến 
4 lần cầu hôn mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ 
nữ MC. Trước khi thành công như ngày nay, Ngô 
Kinh chịu tiếng “ăn bám” vợ do Tạ Nam từng thay 
nam diễn viên cáng đáng kinh tế trong thời gian 
anh gặp chấn thương liên miên, sự nghiệp bế tắc.

Tạ Nam có xuất thân giàu có ở tỉnh An Huy, Trung 
Quốc. Trong thời gian chuẩn bị khởi quay bom tấn 
Chiến lang 2, do các nhà đầu tư lần lượt thoái vốn 
vì không tin tác phẩm sẽ thành công, để dự án có 
thể tiếp tục quay, người đẹp đồng ý cho chồng thế 
chấp ngân hàng ngôi nhà có giá 80 triệu NDT. 
Đồng thời, đưa toàn bộ tiền tiết kiệm và giấy tờ bất 
động sản cô đang đứng tên cho Ngô Kinh phòng 
trường hợp anh thiếu tiền đầu tư.

Nói về Tạ Nam, Ngô Kinh cho hay: “Bạn bè đều 
bảo rằng tôi khéo lấy được vợ tốt. Đúng như họ nói, 
không thì người như tôi biết ăn bám vào ai. Thành 
công tôi có được đều là nhờ cô ấy”. Trước truyền 

thông, sao võ thuật cũng thừa nhận mình là người 
sợ vợ bởi theo anh phụ nữ sau khi lấy chồng rất vất 
vả, đàn ông có sợ vợ cũng là chuyện hết sức bình 
thường.

Tài tử Lưu lạc địa cầu cho biết: “Tạ Nam muốn 
trăng trên trời tôi cũng tìm cách hái cho bằng 
được”.

Cặp sao hiện có 2 con trai. Quý tử đầu lòng của tài 
tử là bé Ngô Ưu chào đời vào năm 2014 và mắc 
phải căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh. Tháng 9/2018, 
vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam chào đón con trai thứ 
hai Ngô Lự ra đời. Nhiều năm qua, gia đình hạnh 
phúc bốn người của sao võ thuật được xem là hình 
mẫu lý tưởng của nhiều người.

                                                       Nguyễn Hương

Woohyun tiết lộ Woollim đã làm 
mất  toàn bộ dữ l iệu của 
INFINITE

Mới đây, Woohyun vừa tham gia làm 
khách mời trên chương trình radio “Idol 
Blossom 2” được dẫn dắt bởi thành viên 

cùng nhóm – Sungjong. Tại đây, anh đã có dịp chia 
sẻ về những hoạt động gần đây của mình khi là 
thành viên duy nhất của INFINITE còn ở lại 
Woollim Entertainment. Trong đó, Woohyun tiết 
lộ rằng toàn bộ dữ liệu liên quan đến INFINITE tại 
Woollim đã mất sạch do lỗi bảo quản:

“Tất cả những video liên quan đến INFINITE hồi 
xưa đều đã bị mất do hỏng ổ cứng. Vì nhân viên lưu 
giữ không bảo quản đúng cách nên các video vũ 
đạo, bức ảnh chụp chung, video hậu trường, ca 
khúc chưa phát hành,... của nhóm đều mất hết rồi. 
Đó là toàn bộ bách khoa toàn thư về INFINITE từ 
khoảng năm 2016~2017 đến nay”.

Anh cũng tiết lộ, một ngày nào đó sẽ cố gắng lẻn 
vào đó để chuyển hết dữ liệu của nhóm sang ổ cứng 

riêng.

Trong khi đó, sản phẩm solo gần đây nhất của 
Woohyun là đĩa đơn “With” được phát hành vào 
tháng 10/2021, đánh dấu sự trở lại đầu tiên sau hơn 
2 năm của anh khi tạm ngừng hoạt động để thực 
hiện nghĩa vụ quân sự.

                                                                    An Chi
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NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

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

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

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

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

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

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

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

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

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

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

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

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

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

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

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

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

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

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

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

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

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

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Barwood Bend Dr

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

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

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

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

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

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

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

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

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

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

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

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

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

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

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

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home
v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover

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

Website: www.ioneinsurance.com

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

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

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

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

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

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

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

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

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

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

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

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

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

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

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

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

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

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

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

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

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

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

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

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Barwood Bend Dr

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

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

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

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

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

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

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

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

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

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

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

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

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

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

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

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home
v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover

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

Website: www.ioneinsurance.com

https://vtv.vn/giam-can.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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Bi Rain: Kim Tae Hee là mối tình 
đầu, định mệnh phải kết hôn

Kim Tae Hee và Bi Rain được xem là cặp 
tình nhân nổi tiếng, đáng ngưỡng mộ của 
showbiz Hàn Quốc. Dù ít chia sẻ về cuộc 

sống cá nhân, nhưng Kim Tae Hee và Bi Rain đều 
tin bạn đời của họ đạt điểm 10.

Mới đây, kênh Youtube Season B Season đã chia sẻ 
đoạn video Bi Rain hướng dẫn nhóm nhạc nữ tân 
binh IVE và tiết lộ một số thông tin về cuộc sống cá 
nhân. Trong video, Bi Rain xấu hổ khi được các 
đàn em gọi là thầy.

Thành viên Ahn Yu Jin của nhóm IVE hỏi Bi Rain: 
“Thưa thầy, thầy có thể kể cho chúng em nghe về 
mối tình đầu của thầy không?”. Bi Rain hiện kết 
hôn với nữ diễn viên Kim Tae Hee và cặp đôi đã có 
hai con gái chung. Sau 5 năm chung sống, họ trở 
thành một trong những cặp tình nhân hạnh phúc và 
kiểu mẫu của showbiz xứ Hàn.

Trước câu hỏi của đàn em, Bi Rain khẳng định: 
“Mối tình đầu của tôi chính là người đang chung 
sống dưới một mái nhà với tôi”. Anh nói thêm: 
“Tôi nghĩ, ngay từ khi sinh ra, chúng tôi đã được 
định sẵn là yêu nhau”. Lời thú nhận ngọt ngào của 
Bi Rain khiến các thành viên của nhóm IVE đều 
bất ngờ. Họ thừa nhận ngưỡng mộ tình cảm lãng 
mạn, ngọt ngào mà nam nghệ sĩ dành cho vợ.

Bi Rain không ít lần công khai bày tỏ tình cảm với 
người bạn đời trên mạng xã hội hay nắm tay cô tình 
tứ ở những nơi công cộng. Chia sẻ trong chương 
trình, Bi Rain cho biết, anh luôn hôn vợ mỗi sáng 
và chỉ cần nhắc đến tên Kim Tae Hee, anh sẽ trở 
thành kẻ ngốc si tình.

Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức đám cưới riêng tư 
vào năm 2017 sau gần 4 năm hò hẹn. Cặp đôi bén 
duyên từ một lần cộng tác chung trong một chương 
trình quảng cáo từ năm 2012. Nam diễn viên Ngôi 
nhà hạnh phúc thừa nhận, ngay từ khi gặp Kim Tae 
Hee, anh đã trúng tiếng sét ái tình và chủ động theo 
đuổi cô. Tuy nhiên, sau vài lần từ chối lời mời đi 
chơi của Bi Rain, Kim Tae Hee mới đồng ý.

Chuyện tình của họ bị giới săn tin Hàn Quốc 
“phanh phui” vào năm 2015 khi Bi Rain đang thực 
hiện nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên nổi tiếng 
phải nhận án phạt kỷ luật vì vi phạm quy định của 

doanh trại, đi hò hẹn trong thời gian nhập ngũ. Vụ 
việc cũng khiến Bi Rain bị chỉ trích trên các 
phương tiện truyền thông.

Khác với nhiều ngôi sao nổi tiếng, Bi Rain và Kim 
Tae Hee không tổ chức hôn lễ rình rang, tốn kém. 
Họ cũng không bán những hình ảnh riêng tư cho 
các tạp chí thời trang. Cặp đôi cũng không công 
khai hình ảnh cận mặt của hai công chúa nhỏ vì 
muốn các con có cuộc sống riêng tư, bình yên.

Nam ca sĩ mắt một mí từng chia sẻ trong chương 
trình Yoo Quiz On The Block: “Yêu và cưới thật 
tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi ước mình có thể tận hưởng 
thời kỳ tân hôn lâu hơn. Sau khi cưới, vợ tôi mang 
bầu con gái đầu lòng luôn nên khoảng thời gian tân 
hôn của chúng tôi khá ngắn”.

Bi Rain cũng khẳng định rằng: “Tôi luôn cảm thấy 
biết ơn vì cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi có 
niềm hạnh phúc mà không thể có được lúc còn độc 
thân”.

Về phần mình, Kim Tae Hee thừa nhận, việc có gia 
đình riêng và sinh con giúp cô trưởng thành, cảm 
nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Khi được hỏi 
về điểm hấp dẫn ở Bi Rain, Kim Tae Hee nói: “Vì 
cùng làm việc trong một lĩnh vực cho nên chúng tôi 
luôn tìm được tiếng nói chung. Thời gian đầu khi 
hẹn hò, chúng tôi cãi nhau khá nhiều và đã từng trải 
qua những giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, tôi 
đã kịp thời nhận ra, Bi Rain là người đàn ông tốt và 
có một trái tim ấm áp. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi có 
thể bù đắp và thông cảm cho những khuyết điểm 
của nhau”.

Nữ diễn viên 42 tuổi cũng tiết lộ, trong những buổi 
hò hẹn, cô và chồng thường trò chuyện rất vui vẻ vì 
có chung nhiều sở thích. “Tôi là một người trầm 
lặng, nhưng anh ấy lại là người nói rất nhiều và vui 
tính. Do vậy, cả hai chúng tôi có thể nói được rất 
nhiều chuyện với nhiều chủ đề khác nhau mà 
không thấy chán”, nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ 
thêm.

Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - 
Park Jin Young từng tiết lộ, Kim Tae Hee rất ấn 
tượng với Bi Rain ngay từ lần đầu gặp và thường 
xuyên khen ngợi chủ nhân hit Rainism trước mặt 
anh.

“Tôi yêu quý cậu ấy và chắc chắn người hâm mộ 
cũng vậy. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là Kim Tae 
Hee cũng không kiềm chế được trước sức hút ghê 
gớm của Bi Rain. Cô ấy nghĩ: “Sao lại có người đàn 
ông thế này trên đời nhỉ” và “Làm sao để anh ấy trở 
thành chồng mình”. Cứ như thể Kim Tae Hee chưa 
từng nghe bất cứ lỗi lầm nào của cậu, Rain ạ”, Park 
Min Young hài hước nói với Bi Rain.

Sau khi kết hôn, Bi Rain giảm bớt lịch làm việc để 
dành thời gian đưa vợ con đi chơi, vào bếp tự tay 
chuẩn bị các món ăn mà Kim Tae Hee và hai công 
chúa nhỏ yêu thích. Họ vẫn giữ thói quen hẹn hò 
đôi, nắm tay dạo phố, cùng thưởng thức ly cafe rồi 
trò chuyện như khi mới yêu.

Trong một chương trình, Bi Rain kể rằng khi có 
bạn gọi điện rủ đi bar đêm, anh thẳng thắn từ chối vì 
là người đã kết hôn và còn khuyên bạn về nhà. 
Tổng thời gian bên nhau của cặp đôi đã là 10 năm 
nhưng fan nhận xét, cách cặp đôi bày tỏ tình cảm 
vẫn như ngày đầu.

Tháng 4 này, Bi Rain và Kim Tae Hee lại bị fan tóm 
“sống” khi trốn hai con gái đi ăn tại một nhà hàng 
sang trọng. Dù cả hai đã đeo khẩu trang tránh sự 
chú ý của giới săn tin, người hâm mộ nhưng vì 
ngoại hình nổi bật của cặp đôi, họ vẫn lọt vào ống 
kính của fan và giới săn tin.

Trong bức ảnh này, Kim Tae Hee diện áo khoác 
trắng, quần ống rộng đen trẻ trung. Bi Rain trông 
khỏe khoắn với áo khoác hoodie và giày thể thao, 
khoe dáng cao ráo, cân đối. Cặp đôi di chuyển 
nhanh chóng vào bên trong nhà hàng, tránh sự soi 
mói của phóng viên.

Năm 2022, Bi Rain trở lại đóng phim trong dự án 
Bác sĩ ma kết hợp cùng Kim Bum và UEE. Trong 
khi đó, Kim Tae Hee vẫn nghỉ ngơi dài sau dự án 
Người mẹ ma (năm 2020). Cô thỉnh thoảng nhận 
lời chụp hình quảng cáo cho các thương hiệu. Ở 
tuổi 42 và sau hai lần sinh nở, Kim Tae Hee vẫn 
được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp 
nhất Hàn Quốc.

Không chỉ là một gia đình kiểu mẫu của showbiz 
Hàn Quốc, Kim Tae Hee và Bi Rain còn được công 
chúng yêu mến vì có những hành động ý nghĩa cho 
xã hội. Gần đây, họ đã quyên góp 200 triệu won 
dưới tên hai con gái cho một tổ chức từ thiện giúp 
đỡ các bà mẹ và trẻ em khó khăn.

Trước đó, họ cũng chủ động đóng góp thù lao đóng 
quảng cáo cho những phụ nữ thiếu thốn trong đại 
dịch Covid-19, giảm 50% tiền nhà đất cho khách 
thuê khó khăn vì dịch bệnh.

                                                               Minh Hạo

Sai lầm của Chung Hân Đồng

Nhiều bộ phim do Chung Hân Đồng đóng 
chính thời gian qua có điểm chất lượng 
thấp. Nữ diễn viên vướng nhiều lỗi khi thể 

hiện lại loạt vai diễn kinh điển.

Sina đưa tin mới đây Chung Hân Đồng (A Kiều) 
tham gia đóng chính phim Thanh Xà: Tiền duyên. 
Dự án bị đánh giá có chất lượng thấp, chỉ đạt 4,2/10 
điểm chất lượng trên trang Douban với 71% khán 
giả đánh giá 1,2 sao.

Sina nhận xét Chung Hân Đồng liên tiếp có những 
dự án phim thất bại, khiến cô dần trở thành cái tên 
bị người xem đánh giá thấp và gắn với biệt danh 
“nữ hoàng phim rác”.

Thanh Xà: Tiền duyên kể về chuyện tình giữa 
Thanh Xà (rắn tu luyện thành người) và Đạo Thanh 
(Lâm Hựu Uy) - vốn là linh hồn cây thần hóa thành 
người. Họ gặp gỡ và yêu nhau trong quá trình tu 
tiên. Đạo Thanh nghịch ý trời giúp Thanh Xà hóa 
cá nên bị đọa đầy luân hồi. Trong suốt 100 năm, 

Thanh Xà không ngừng tìm kiếm sự tái sinh của 
Đạo Thanh dưới sự bảo vệ và giúp đỡ từ Thần Núi 
(Henry Prince Mak).

Theo Sina, bộ phim Thanh Xà: Tiền duyên ra mắt 
xếp hạng quán quân trong các phim chiếu mạng 
trong 6 ngày. Sina cho rằng dấu hiệu tích cực này 
đều do sự tò mò của người xem, vì phim được lấy 
cảm hứng từ tiểu thuyết Liêu trai chí dị nổi tiếng. 
Đồng thời việc Chung Hân Đồng đảm nhận vai nữ 
chính cũng giúp thu hút khán giả.

Nhưng nội dung của Thanh Xà: Tiền duyên lại 
khiến người xem thất vọng vì chắp vá, thiếu sự mới 
mẻ, nhiều chi tiết giống phim cổ trang ngôn tình đã 
xuất hiện nhiều trên màn ảnh.

Sina cho rằng Thanh Xà: Tiền duyên vay mượn ý 
tưởng từ phim truyền hình Tam sinh tam thế: Thập 
lý đào hoa, hai phần phim hoạt hình Bạch Xà 1: 
Duyên khởi và Bạch Xà 2: Thanh Xà kiếp khởi. 
Trong phim, còn có hình ảnh Chung Hân Đồng 
uống rượu giống hình ảnh nữ diễn viên gạo cội 
Lâm Thanh Hà trong Tiếu ngạo giang hồ: Đông 
Phương Bất Bại (1992).

Với những tình tiết chắp vá như vậy, Thanh Xà: 
Tiền duyên bị Sina đánh giá là “một câu chuyện cổ 
tích thô tục”, “phim thần tượng nhàm chán”, “hình 
tượng nhân vật đơn điệu”.

Khả năng diễn xuất của Chung Hân Đồng cũng bị 
chê yếu kém. Cách cô xây dựng tính cách nhân vật 
đã phá hỏng hình ảnh Thanh Xà. Không những thế 
màn tương tác giữa Thanh Xà và Đạo Thanh khiên 
cưỡng, khiến khán giả không thể cảm nhận được 
tình cảm giữa họ.

Bên cạnh đó, nội dung phim bị cải biên có nhiều 
tình tiết phi lý về mối quan hệ giữa yêu và yêu, 
người và yêu, tạo cảm giác khó chịu cho người 
xem.

Ngoài ra, điểm khán giả cũng không hài lòng với 
trang phục của Thanh Xà vì có màu sắc tối. Với 
một số cảnh quay kỳ ảo, kỹ xảo chưa được làm chỉn 
chu.

Trước đó, Chung Hân Đồng cũng bị chê khi vào vai 
Đát Kỷ trong Phong Thần: Đát Kỷ (tên cũ: Phong 
Thần chi yêu hồ vương phi).

Theo HK01, tạo hình của Chung Hân Đồng gây 
thất vọng. Trang phục cầu kỳ cùng cách làm tóc, 

trang điểm đậm khiến nữ diễn viên trở nên già hơn, 
lộ khuyết điểm thân hình nặng nề. Thời điểm quay 
phim, cô bị rối loạn nội tiết tố nên cơ thể tăng cân 
khá nhiều.

Do ngoại hình kém thanh thoát, khán giả cho rằng 
Chung Hân Đồng không đủ lộng lẫy, sắc sảo để 
đóng vai “mỹ nhân họa quốc” Tô Đát Kỷ như Ôn 
Bích Hà, Phó Nghệ Vỹ hay Phạm Băng Băng.

Bên cạnh tạo hình, diễn xuất của Chung Hân Đồng 
cũng không được đánh giá cao. Cô bị nhận xét diễn 
không ra nét lẳng lơ của nhân vật hồ yêu Đát Kỷ. 

Gương mặt đơ cứng, không cảm xúc, đôi mắt vô 
hồn của nữ ca sĩ nhóm Twins khiến tương tác tình 
cảm với Thẩm Chấn Hiên, đóng vai Trụ Vương, 
kém mượt mà và gượng gạo.

Bộ phim chỉ đạt 2,7/10 điểm chất lượng trên trang 
đánh giá Douban, trở thành một trong những phim 
dở nhất năm 2021 của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 2021, Chung Hân Đồng còn đóng chính trong 
bộ phim Cá nóc. Điểm chất lượng của dự án này 
cũng chỉ đạt 4,9/10.

Liên tiếp những bộ phim thất bại khiến Chung Hân 
Đồng bị đặt biệt danh “nữ hoàng phim rác”. Thậm 
chí, nhiều khán giả cho rằng những phim có A Kiều 
tham gia sẽ có chất lượng không cao.

Thanh Xà hay Đát Kỷ đều là những nhân vật đã 
được thể hiện nhiều lần thành công trên màn ảnh. 
Khả năng diễn xuất, ngoại hình của Chung Hân 
Đồng khó có thể so sánh với các đàn chị Trương 
Mạn Ngọc, Ôn Bích Hà, Phó Nghệ Vỹ hay Phạm 
Băng Băng. Do đó, Sina đánh giá việc nhận phim 
tức là Chung Hân Đồng cầm chắc thất bại.

Ngoài những vai diễn kể trên, Chung Hân Đồng 
còn tham gia phim Liêu trai kỳ duyên: Họa bì 
(2022), trong vai một nàng công chúa. Họa bì từng 
là phim điện ảnh được thể hiện thành công bởi hai 
diễn viên Châu Tấn và Triệu Vy. 

Sina nhận xét Chung Hân Đồng nổi tiếng nhờ khả 
năng ca hát và ngoại hình đẹp. Khả năng diễn xuất 
của cô không được đánh giá cao. Do đó, cô không 
thể vượt qua cái bóng của các đàn chị.

Theo Sina, việc Chung Hân Đồng liên tiếp đóng 
phiên bản mới của các tác phẩm kinh điển khiến cô 
gặp rủi ro. Những phiên bản mới thường có nội 
dung không hoàn thiện như tác phẩm trước.

Hiện tại, Chung Hân Đồng đang hoạt động mạnh ở 
thị trường Đại lục. Nữ diễn viên được mời tham gia 
nhiều phim chiếu mạng và show giải trí. Theo Sina, 
hướng đi này giúp nữ ca sĩ không phải cạnh tranh 
với các tiểu hoa đán nổi tiếng của Đại lục.

Tuy nhiên, phim chiếu mạng thường không có chất 
lượng cao, được sản xuất qua loa. Vì vậy sự thất bại 
của những phim này ảnh hưởng không nhỏ tới 
danh tiếng của Chung Hân Đồng.

                                                             Quốc Minh

Ảnh cưới của diễn viên Han 
Young và chồng kém 8 tuổi

Ngày 18/4, News1 đưa tin công ty quản lý 
của Han Young tiết lộ ảnh cưới của cô và 
ca sĩ Park Gun. Họ tổ chức lễ cưới riêng tư 

vào ngày 26/4 và chỉ có sự tham gia của gia đình, 
bạn bè thân thiết.

Cùng ngày, hãng truyền thông Xsports News tiết lộ 
thiệp mời đám cưới của hai ngôi sao. Trên thiệp 
cưới, họ nhắn nhủ tới khách mời: “Thông qua tình 
yêu và sự tin tưởng, chúng tôi trở thành một gia 
đình. Hãy đến chung vui với chúng tôi”.

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến fan, những 
người ủng hộ anh suốt nhiều năm qua. Park Gun 
tâm sự: “Ngay cả sau đám cưới, tôi sẽ cho các bạn 
thấy những khía cạnh tươi sáng và tự tin. Tôi cố 
gắng hơn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính 
mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tôi muốn nói 
rằng tôi yêu bạn”.

Hai người quen nhau thông qua một chương trình 
thực tế và sau đó trở thành bạn bè thân thiết. Mối 
quan hệ giữa hai người dần phát triển thành tình 
yêu. Họ thừa nhận mối quan hệ tình cảm vào tháng 
2.

Park Gun (sinh năm 1986) là một cựu quân nhân và 
sĩ quan đặc nhiệm trong quân đội Hàn Quốc. Anh 
được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc với tư cách một 
ca sĩ và nhân vật truyền hình. Park Gun lần đầu 
được khán giả biết đến thông qua sự xuất trong Iron 
Squad, một chương trình truyền hình về các lực 
lượng đặc biệt của Hàn Quốc.

Trong chương trình, nam ca sĩ nổi bật với khả năng 
lãnh đạo và kinh nghiệm dày dặn nhờ nhiều năm 
làm sĩ quan trong Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của 
quân đội Hàn Quốc (còn được gọi là Black Berets). 
Chương trình đã thành công rực rỡ, đứng đầu trong 
khung thời gian phát sóng với mức rating cao là 
6,8%.

Han Young hơn chồng 8 tuổi, là một nhân vật 
truyền hình kỳ cựu. Cô ra mắt với tư cách thành 
viên nhóm LPG vào năm 2005, sau đó chuyển 
hướng diễn xuất và dẫn chương trình tạp kỹ. Han 
Young kể từ ò là MC cố ịnh và thành  đó đóng vai tr  đ
viên ban giám khảo trên 22 chương trình tạp kỹ.

                                                                    An Chi
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Bi Rain: Kim Tae Hee là mối tình 
đầu, định mệnh phải kết hôn

Kim Tae Hee và Bi Rain được xem là cặp 
tình nhân nổi tiếng, đáng ngưỡng mộ của 
showbiz Hàn Quốc. Dù ít chia sẻ về cuộc 

sống cá nhân, nhưng Kim Tae Hee và Bi Rain đều 
tin bạn đời của họ đạt điểm 10.

Mới đây, kênh Youtube Season B Season đã chia sẻ 
đoạn video Bi Rain hướng dẫn nhóm nhạc nữ tân 
binh IVE và tiết lộ một số thông tin về cuộc sống cá 
nhân. Trong video, Bi Rain xấu hổ khi được các 
đàn em gọi là thầy.

Thành viên Ahn Yu Jin của nhóm IVE hỏi Bi Rain: 
“Thưa thầy, thầy có thể kể cho chúng em nghe về 
mối tình đầu của thầy không?”. Bi Rain hiện kết 
hôn với nữ diễn viên Kim Tae Hee và cặp đôi đã có 
hai con gái chung. Sau 5 năm chung sống, họ trở 
thành một trong những cặp tình nhân hạnh phúc và 
kiểu mẫu của showbiz xứ Hàn.

Trước câu hỏi của đàn em, Bi Rain khẳng định: 
“Mối tình đầu của tôi chính là người đang chung 
sống dưới một mái nhà với tôi”. Anh nói thêm: 
“Tôi nghĩ, ngay từ khi sinh ra, chúng tôi đã được 
định sẵn là yêu nhau”. Lời thú nhận ngọt ngào của 
Bi Rain khiến các thành viên của nhóm IVE đều 
bất ngờ. Họ thừa nhận ngưỡng mộ tình cảm lãng 
mạn, ngọt ngào mà nam nghệ sĩ dành cho vợ.

Bi Rain không ít lần công khai bày tỏ tình cảm với 
người bạn đời trên mạng xã hội hay nắm tay cô tình 
tứ ở những nơi công cộng. Chia sẻ trong chương 
trình, Bi Rain cho biết, anh luôn hôn vợ mỗi sáng 
và chỉ cần nhắc đến tên Kim Tae Hee, anh sẽ trở 
thành kẻ ngốc si tình.

Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức đám cưới riêng tư 
vào năm 2017 sau gần 4 năm hò hẹn. Cặp đôi bén 
duyên từ một lần cộng tác chung trong một chương 
trình quảng cáo từ năm 2012. Nam diễn viên Ngôi 
nhà hạnh phúc thừa nhận, ngay từ khi gặp Kim Tae 
Hee, anh đã trúng tiếng sét ái tình và chủ động theo 
đuổi cô. Tuy nhiên, sau vài lần từ chối lời mời đi 
chơi của Bi Rain, Kim Tae Hee mới đồng ý.

Chuyện tình của họ bị giới săn tin Hàn Quốc 
“phanh phui” vào năm 2015 khi Bi Rain đang thực 
hiện nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên nổi tiếng 
phải nhận án phạt kỷ luật vì vi phạm quy định của 

doanh trại, đi hò hẹn trong thời gian nhập ngũ. Vụ 
việc cũng khiến Bi Rain bị chỉ trích trên các 
phương tiện truyền thông.

Khác với nhiều ngôi sao nổi tiếng, Bi Rain và Kim 
Tae Hee không tổ chức hôn lễ rình rang, tốn kém. 
Họ cũng không bán những hình ảnh riêng tư cho 
các tạp chí thời trang. Cặp đôi cũng không công 
khai hình ảnh cận mặt của hai công chúa nhỏ vì 
muốn các con có cuộc sống riêng tư, bình yên.

Nam ca sĩ mắt một mí từng chia sẻ trong chương 
trình Yoo Quiz On The Block: “Yêu và cưới thật 
tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi ước mình có thể tận hưởng 
thời kỳ tân hôn lâu hơn. Sau khi cưới, vợ tôi mang 
bầu con gái đầu lòng luôn nên khoảng thời gian tân 
hôn của chúng tôi khá ngắn”.

Bi Rain cũng khẳng định rằng: “Tôi luôn cảm thấy 
biết ơn vì cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi có 
niềm hạnh phúc mà không thể có được lúc còn độc 
thân”.

Về phần mình, Kim Tae Hee thừa nhận, việc có gia 
đình riêng và sinh con giúp cô trưởng thành, cảm 
nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Khi được hỏi 
về điểm hấp dẫn ở Bi Rain, Kim Tae Hee nói: “Vì 
cùng làm việc trong một lĩnh vực cho nên chúng tôi 
luôn tìm được tiếng nói chung. Thời gian đầu khi 
hẹn hò, chúng tôi cãi nhau khá nhiều và đã từng trải 
qua những giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, tôi 
đã kịp thời nhận ra, Bi Rain là người đàn ông tốt và 
có một trái tim ấm áp. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi có 
thể bù đắp và thông cảm cho những khuyết điểm 
của nhau”.

Nữ diễn viên 42 tuổi cũng tiết lộ, trong những buổi 
hò hẹn, cô và chồng thường trò chuyện rất vui vẻ vì 
có chung nhiều sở thích. “Tôi là một người trầm 
lặng, nhưng anh ấy lại là người nói rất nhiều và vui 
tính. Do vậy, cả hai chúng tôi có thể nói được rất 
nhiều chuyện với nhiều chủ đề khác nhau mà 
không thấy chán”, nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ 
thêm.

Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - 
Park Jin Young từng tiết lộ, Kim Tae Hee rất ấn 
tượng với Bi Rain ngay từ lần đầu gặp và thường 
xuyên khen ngợi chủ nhân hit Rainism trước mặt 
anh.

“Tôi yêu quý cậu ấy và chắc chắn người hâm mộ 
cũng vậy. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là Kim Tae 
Hee cũng không kiềm chế được trước sức hút ghê 
gớm của Bi Rain. Cô ấy nghĩ: “Sao lại có người đàn 
ông thế này trên đời nhỉ” và “Làm sao để anh ấy trở 
thành chồng mình”. Cứ như thể Kim Tae Hee chưa 
từng nghe bất cứ lỗi lầm nào của cậu, Rain ạ”, Park 
Min Young hài hước nói với Bi Rain.

Sau khi kết hôn, Bi Rain giảm bớt lịch làm việc để 
dành thời gian đưa vợ con đi chơi, vào bếp tự tay 
chuẩn bị các món ăn mà Kim Tae Hee và hai công 
chúa nhỏ yêu thích. Họ vẫn giữ thói quen hẹn hò 
đôi, nắm tay dạo phố, cùng thưởng thức ly cafe rồi 
trò chuyện như khi mới yêu.

Trong một chương trình, Bi Rain kể rằng khi có 
bạn gọi điện rủ đi bar đêm, anh thẳng thắn từ chối vì 
là người đã kết hôn và còn khuyên bạn về nhà. 
Tổng thời gian bên nhau của cặp đôi đã là 10 năm 
nhưng fan nhận xét, cách cặp đôi bày tỏ tình cảm 
vẫn như ngày đầu.

Tháng 4 này, Bi Rain và Kim Tae Hee lại bị fan tóm 
“sống” khi trốn hai con gái đi ăn tại một nhà hàng 
sang trọng. Dù cả hai đã đeo khẩu trang tránh sự 
chú ý của giới săn tin, người hâm mộ nhưng vì 
ngoại hình nổi bật của cặp đôi, họ vẫn lọt vào ống 
kính của fan và giới săn tin.

Trong bức ảnh này, Kim Tae Hee diện áo khoác 
trắng, quần ống rộng đen trẻ trung. Bi Rain trông 
khỏe khoắn với áo khoác hoodie và giày thể thao, 
khoe dáng cao ráo, cân đối. Cặp đôi di chuyển 
nhanh chóng vào bên trong nhà hàng, tránh sự soi 
mói của phóng viên.

Năm 2022, Bi Rain trở lại đóng phim trong dự án 
Bác sĩ ma kết hợp cùng Kim Bum và UEE. Trong 
khi đó, Kim Tae Hee vẫn nghỉ ngơi dài sau dự án 
Người mẹ ma (năm 2020). Cô thỉnh thoảng nhận 
lời chụp hình quảng cáo cho các thương hiệu. Ở 
tuổi 42 và sau hai lần sinh nở, Kim Tae Hee vẫn 
được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp 
nhất Hàn Quốc.

Không chỉ là một gia đình kiểu mẫu của showbiz 
Hàn Quốc, Kim Tae Hee và Bi Rain còn được công 
chúng yêu mến vì có những hành động ý nghĩa cho 
xã hội. Gần đây, họ đã quyên góp 200 triệu won 
dưới tên hai con gái cho một tổ chức từ thiện giúp 
đỡ các bà mẹ và trẻ em khó khăn.

Trước đó, họ cũng chủ động đóng góp thù lao đóng 
quảng cáo cho những phụ nữ thiếu thốn trong đại 
dịch Covid-19, giảm 50% tiền nhà đất cho khách 
thuê khó khăn vì dịch bệnh.

                                                               Minh Hạo

Sai lầm của Chung Hân Đồng

Nhiều bộ phim do Chung Hân Đồng đóng 
chính thời gian qua có điểm chất lượng 
thấp. Nữ diễn viên vướng nhiều lỗi khi thể 

hiện lại loạt vai diễn kinh điển.

Sina đưa tin mới đây Chung Hân Đồng (A Kiều) 
tham gia đóng chính phim Thanh Xà: Tiền duyên. 
Dự án bị đánh giá có chất lượng thấp, chỉ đạt 4,2/10 
điểm chất lượng trên trang Douban với 71% khán 
giả đánh giá 1,2 sao.

Sina nhận xét Chung Hân Đồng liên tiếp có những 
dự án phim thất bại, khiến cô dần trở thành cái tên 
bị người xem đánh giá thấp và gắn với biệt danh 
“nữ hoàng phim rác”.

Thanh Xà: Tiền duyên kể về chuyện tình giữa 
Thanh Xà (rắn tu luyện thành người) và Đạo Thanh 
(Lâm Hựu Uy) - vốn là linh hồn cây thần hóa thành 
người. Họ gặp gỡ và yêu nhau trong quá trình tu 
tiên. Đạo Thanh nghịch ý trời giúp Thanh Xà hóa 
cá nên bị đọa đầy luân hồi. Trong suốt 100 năm, 

Thanh Xà không ngừng tìm kiếm sự tái sinh của 
Đạo Thanh dưới sự bảo vệ và giúp đỡ từ Thần Núi 
(Henry Prince Mak).

Theo Sina, bộ phim Thanh Xà: Tiền duyên ra mắt 
xếp hạng quán quân trong các phim chiếu mạng 
trong 6 ngày. Sina cho rằng dấu hiệu tích cực này 
đều do sự tò mò của người xem, vì phim được lấy 
cảm hứng từ tiểu thuyết Liêu trai chí dị nổi tiếng. 
Đồng thời việc Chung Hân Đồng đảm nhận vai nữ 
chính cũng giúp thu hút khán giả.

Nhưng nội dung của Thanh Xà: Tiền duyên lại 
khiến người xem thất vọng vì chắp vá, thiếu sự mới 
mẻ, nhiều chi tiết giống phim cổ trang ngôn tình đã 
xuất hiện nhiều trên màn ảnh.

Sina cho rằng Thanh Xà: Tiền duyên vay mượn ý 
tưởng từ phim truyền hình Tam sinh tam thế: Thập 
lý đào hoa, hai phần phim hoạt hình Bạch Xà 1: 
Duyên khởi và Bạch Xà 2: Thanh Xà kiếp khởi. 
Trong phim, còn có hình ảnh Chung Hân Đồng 
uống rượu giống hình ảnh nữ diễn viên gạo cội 
Lâm Thanh Hà trong Tiếu ngạo giang hồ: Đông 
Phương Bất Bại (1992).

Với những tình tiết chắp vá như vậy, Thanh Xà: 
Tiền duyên bị Sina đánh giá là “một câu chuyện cổ 
tích thô tục”, “phim thần tượng nhàm chán”, “hình 
tượng nhân vật đơn điệu”.

Khả năng diễn xuất của Chung Hân Đồng cũng bị 
chê yếu kém. Cách cô xây dựng tính cách nhân vật 
đã phá hỏng hình ảnh Thanh Xà. Không những thế 
màn tương tác giữa Thanh Xà và Đạo Thanh khiên 
cưỡng, khiến khán giả không thể cảm nhận được 
tình cảm giữa họ.

Bên cạnh đó, nội dung phim bị cải biên có nhiều 
tình tiết phi lý về mối quan hệ giữa yêu và yêu, 
người và yêu, tạo cảm giác khó chịu cho người 
xem.

Ngoài ra, điểm khán giả cũng không hài lòng với 
trang phục của Thanh Xà vì có màu sắc tối. Với 
một số cảnh quay kỳ ảo, kỹ xảo chưa được làm chỉn 
chu.

Trước đó, Chung Hân Đồng cũng bị chê khi vào vai 
Đát Kỷ trong Phong Thần: Đát Kỷ (tên cũ: Phong 
Thần chi yêu hồ vương phi).

Theo HK01, tạo hình của Chung Hân Đồng gây 
thất vọng. Trang phục cầu kỳ cùng cách làm tóc, 

trang điểm đậm khiến nữ diễn viên trở nên già hơn, 
lộ khuyết điểm thân hình nặng nề. Thời điểm quay 
phim, cô bị rối loạn nội tiết tố nên cơ thể tăng cân 
khá nhiều.

Do ngoại hình kém thanh thoát, khán giả cho rằng 
Chung Hân Đồng không đủ lộng lẫy, sắc sảo để 
đóng vai “mỹ nhân họa quốc” Tô Đát Kỷ như Ôn 
Bích Hà, Phó Nghệ Vỹ hay Phạm Băng Băng.

Bên cạnh tạo hình, diễn xuất của Chung Hân Đồng 
cũng không được đánh giá cao. Cô bị nhận xét diễn 
không ra nét lẳng lơ của nhân vật hồ yêu Đát Kỷ. 

Gương mặt đơ cứng, không cảm xúc, đôi mắt vô 
hồn của nữ ca sĩ nhóm Twins khiến tương tác tình 
cảm với Thẩm Chấn Hiên, đóng vai Trụ Vương, 
kém mượt mà và gượng gạo.

Bộ phim chỉ đạt 2,7/10 điểm chất lượng trên trang 
đánh giá Douban, trở thành một trong những phim 
dở nhất năm 2021 của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 2021, Chung Hân Đồng còn đóng chính trong 
bộ phim Cá nóc. Điểm chất lượng của dự án này 
cũng chỉ đạt 4,9/10.

Liên tiếp những bộ phim thất bại khiến Chung Hân 
Đồng bị đặt biệt danh “nữ hoàng phim rác”. Thậm 
chí, nhiều khán giả cho rằng những phim có A Kiều 
tham gia sẽ có chất lượng không cao.

Thanh Xà hay Đát Kỷ đều là những nhân vật đã 
được thể hiện nhiều lần thành công trên màn ảnh. 
Khả năng diễn xuất, ngoại hình của Chung Hân 
Đồng khó có thể so sánh với các đàn chị Trương 
Mạn Ngọc, Ôn Bích Hà, Phó Nghệ Vỹ hay Phạm 
Băng Băng. Do đó, Sina đánh giá việc nhận phim 
tức là Chung Hân Đồng cầm chắc thất bại.

Ngoài những vai diễn kể trên, Chung Hân Đồng 
còn tham gia phim Liêu trai kỳ duyên: Họa bì 
(2022), trong vai một nàng công chúa. Họa bì từng 
là phim điện ảnh được thể hiện thành công bởi hai 
diễn viên Châu Tấn và Triệu Vy. 

Sina nhận xét Chung Hân Đồng nổi tiếng nhờ khả 
năng ca hát và ngoại hình đẹp. Khả năng diễn xuất 
của cô không được đánh giá cao. Do đó, cô không 
thể vượt qua cái bóng của các đàn chị.

Theo Sina, việc Chung Hân Đồng liên tiếp đóng 
phiên bản mới của các tác phẩm kinh điển khiến cô 
gặp rủi ro. Những phiên bản mới thường có nội 
dung không hoàn thiện như tác phẩm trước.

Hiện tại, Chung Hân Đồng đang hoạt động mạnh ở 
thị trường Đại lục. Nữ diễn viên được mời tham gia 
nhiều phim chiếu mạng và show giải trí. Theo Sina, 
hướng đi này giúp nữ ca sĩ không phải cạnh tranh 
với các tiểu hoa đán nổi tiếng của Đại lục.

Tuy nhiên, phim chiếu mạng thường không có chất 
lượng cao, được sản xuất qua loa. Vì vậy sự thất bại 
của những phim này ảnh hưởng không nhỏ tới 
danh tiếng của Chung Hân Đồng.

                                                             Quốc Minh

Ảnh cưới của diễn viên Han 
Young và chồng kém 8 tuổi

Ngày 18/4, News1 đưa tin công ty quản lý 
của Han Young tiết lộ ảnh cưới của cô và 
ca sĩ Park Gun. Họ tổ chức lễ cưới riêng tư 

vào ngày 26/4 và chỉ có sự tham gia của gia đình, 
bạn bè thân thiết.

Cùng ngày, hãng truyền thông Xsports News tiết lộ 
thiệp mời đám cưới của hai ngôi sao. Trên thiệp 
cưới, họ nhắn nhủ tới khách mời: “Thông qua tình 
yêu và sự tin tưởng, chúng tôi trở thành một gia 
đình. Hãy đến chung vui với chúng tôi”.

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến fan, những 
người ủng hộ anh suốt nhiều năm qua. Park Gun 
tâm sự: “Ngay cả sau đám cưới, tôi sẽ cho các bạn 
thấy những khía cạnh tươi sáng và tự tin. Tôi cố 
gắng hơn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính 
mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tôi muốn nói 
rằng tôi yêu bạn”.

Hai người quen nhau thông qua một chương trình 
thực tế và sau đó trở thành bạn bè thân thiết. Mối 
quan hệ giữa hai người dần phát triển thành tình 
yêu. Họ thừa nhận mối quan hệ tình cảm vào tháng 
2.

Park Gun (sinh năm 1986) là một cựu quân nhân và 
sĩ quan đặc nhiệm trong quân đội Hàn Quốc. Anh 
được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc với tư cách một 
ca sĩ và nhân vật truyền hình. Park Gun lần đầu 
được khán giả biết đến thông qua sự xuất trong Iron 
Squad, một chương trình truyền hình về các lực 
lượng đặc biệt của Hàn Quốc.

Trong chương trình, nam ca sĩ nổi bật với khả năng 
lãnh đạo và kinh nghiệm dày dặn nhờ nhiều năm 
làm sĩ quan trong Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của 
quân đội Hàn Quốc (còn được gọi là Black Berets). 
Chương trình đã thành công rực rỡ, đứng đầu trong 
khung thời gian phát sóng với mức rating cao là 
6,8%.

Han Young hơn chồng 8 tuổi, là một nhân vật 
truyền hình kỳ cựu. Cô ra mắt với tư cách thành 
viên nhóm LPG vào năm 2005, sau đó chuyển 
hướng diễn xuất và dẫn chương trình tạp kỹ. Han 
Young kể từ ò là MC cố ịnh và thành  đó đóng vai tr  đ
viên ban giám khảo trên 22 chương trình tạp kỹ.

                                                                    An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

Lee Jun Ki - Từ người mẫu vô 
danh đến “bảo chứng rating” 
xứ Hàn và tin đồn đồng tính

Để có được thành công như ngày hôm nay, 
Lee Jun Ki đã phải trải qua không ít khó 
khăn, thử thách.

Lee Jun Ki là cái tên không quá xa lạ với những 
người yêu phim Hàn. Anh không chỉ được yêu mến 
bởi vẻ ngoài phong độ lịch lãm mà còn được đánh 
giá cao về tài năng diễn xuất và những nỗ lực 
không ngừng trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Con đường sự nghiệp đầy chông gai

Lee Jun Ki sinh năm 1982 tại thành phố Busan, 
Hàn Quốc. Anh phát hiện ra đam mê diễn xuất khi 
xem được một vở kịch Hamlet ở trường trung học, 
nhưng con đường theo đuổi nghiệp diễn của Lee 
Jun Ki vào thời gian đầu không hề thuận buồm xuôi 
gió.

Trước khi theo học diễn xuất tại Học viện nghệ 
thuật Seoul, Lee Jun Ki từng phải làm rất nhiều 
công việc khác nhau để có đủ kinh phí trang trải 
cuộc sống. Năm 2001, lần đầu tiên anh xuất hiện 
trong quảng cáo của một nhãn hàng thời trang, sau 
đó từng bước tiến xa hơn trên con đường diễn xuất 
chuyên nghiệp.

Sau đó, anh tiếp tục có thêm một vài vai diễn nhỏ 
trong một số bộ phim. Dù thử sức với nhiều vai 
diễn khác nhau, thế nhưng may mắn vẫn chưa thật 
sự mỉm cười với Lee Jun Ki khi tên tuổi của anh 
vẫn chưa được khán giả chú ý.

Sau 5 năm lăn lộn, cuối cùng Lee Jun Ki cũng đã 
được đền đáp xứng đáng khi nhận được vai chính 
đầu tiên trong bộ phim điện ảnh cổ trang The King 
and the Clown (Nhà vua và chú hề). Trong phim, 
Lee Jun Ki vào vai người hát kép Gong Gil, người 

được nhà vua Yeonsan đem lòng say đắm.

Dù là vai chính đầu tiên nhưng Lee Jun Ki vẫn 
không ngần ngại lựa chọn một vai diễn vô cùng 
nặng ký khi Gong Gil là một chàng hề đồng tính. 
Bù lại, cái tên Lee Jun Ki đã vụt sáng, lập tức bước 
lên hàng sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn chỉ sau 1 
đêm công chiếu. Ngoài ra, anh cũng nhận được rất 
nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn bởi lối 
diễn xuất đầy nhập tâm cùng vẻ đẹp “phi giới tính”. 

Đồng thời, vai diễn này cũng đã mang lại cho Lee 
Jun Ki rất nhiều đề cử và giải thưởng khác nhau tại 
các lễ trao giải trong cùng năm.

Thừa thắng xông lên, Lee Jun Ki tiếp tục tham gia 
bộ phim truyền hình My Girl với vai chàng trai si 
tình Seo Jung Woo. Dù trong phim, Lee Jun Ki 
không có được tình yêu của nữ chính nhưng ngoài 
đời, anh đã chiếm trọn trái tim của hàng nghìn fan 
nữ bởi vẻ ngoài điển trai cùng tính cách ấm áp.

Sau đó, cái tên Lee Jun Ki lên nhanh như vũ bão, 
anh liên tiếp có mặt trong những siêu phẩm điện 
ảnh lẫn truyền hình vô cùng ăn khách như: Virgin 
Snow, Iljimae, Phát súng hận thù, Arang Sử đạo 
truyện, Two Weeks, May 18,…

Lee Jun Ki từ một người mẫu, diễn viên vô danh trở 
thành mỹ nam tỏa sáng với những vai chính ấn 
tượng. Qua từng bộ phim đã đem đến nhiều thành 
công lớn, giúp Lee Jun Ki có chỗ đứng vững chắc 
trong lòng người hâm mộ, nam diễn viên còn được 
khen ngợi là siêu sao đưa làn sóng hallyu lan rộng 
ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Trong hơn 20 năm sự nghiệp, Lee Jun Ki luôn là 
người đi theo trường phái thực lực, đã kinh qua 
không biết bao nhiêu bộ phim với đủ các dạng vai, 
nhưng đặc biệt ở những pha võ thuật, hành động ở 
cự ly gần điều do tự tay Lee Jun Ki thực hiện.

Chuyện tình của Lee Jun Ki

Được nhiều khán giả yêu mến nên chuyện tình ái 
của nam tài tử cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt 
của dân tình.

Khoảng đầu năm 2017, làng giải trí xứ Hàn gần 
như chấn động khi truyền thông đưa tin Lee Jun Ki 
và bạn diễn Jeon Hye Bin đã bí mật hẹn hò được 2 
năm. Theo đó, cả hai từng hợp tác trong bộ phim 
Joseon Gunman và đang hoạt động dưới trướng 
công ty quản lý Namoo Actors. Sau đó, phía công 
ty quản lý cũng lên tiếng xác nhận và cho biết cả hai 
đang dần nảy sinh tình cảm và “hẹn hò một cách 
cẩn thận”.

Vốn là nam diễn viên sở hữu lượng fan hâm mộ nữ 
vô cùng đông đảo, cùng với đó là việc đang tham 
gia show giải trí cùng nữ diễn viên Park Min 
Young, việc Lee Jun Ki xác nhận hẹn hò đã gây ra 
nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Thậm chí, 
nam diễn viên phải viết tâm thư bày tỏ nỗi lòng 
mình với người hâm mộ vì đã hẹn hò. Sau đó, 
người hâm mộ cũng đã dần hiểu ra và thật lòng 
chúc phúc cho thần tượng vì đã tìm được tình yêu 
thật sự sau nhiều năm hoạt động. Tuy nhiên, chỉ sau 
4 tháng xác nhận hẹn hò, Jeon Hye Bin và Lee Jun 
Ki đã quyết định chia tay vì lịch trình bận rộn.

Sau Jeon Hye Bin, Lee Jun Ki vướng nghi vấn hẹn 
hò IU. Được biết, nhờ màn kết hợp ăn ý trong bộ 
phim Người tình ánh trăng, sau đó còn thường 
xuyên tương tác và dành cho nhau những cử chỉ 
đặc biệt, Lee Jun Ki và IU nhanh chóng trở thành 
cặp đôi đẹp được khán giả yêu mến. Đáng nói là 
vào thời điểm này, IU cũng vừa chia tay bạn trai 

hơn 11 tuổi Chang Kiha sau 4 năm gắn bó. Chính vì 
vậy nên người hâm mộ càng thêm hy vọng rằng cả 
hai sẽ trở thành cặp đôi “phim giả tình thật” tiếp 
theo của xứ Hàn.

Tuy nhiên, sau khi những tin đồn được lan ra, công 
ty quản lý của Lee Jun Ki đã nhanh chóng lên tiếng 
phản bác và cho rằng giữa anh và IU chỉ là mối 
quan hệ bạn bè thân thiết, vốn không có chuyện hẹn 
hò như mọi người vẫn nghĩ.

Dù có chút tiếc nuối nhưng nhiều fan hâm mộ vẫn 
quyết không từ bỏ công cuộc “đẩy thuyền” cặp đôi 
này. Bất cứ những khoảnh khắc hay tương tác nào 
của cả hai cũng đều khiến dân tình dậy sóng. Đặc 
biệt trong ngày sinh nhật của IU, tài tử Lee Jun Ki 
đã công khai để lại bình luận chúc mừng hết sức 
ngọt ngào: “Chúc em một ngày sinh nhật thật sự 
thật sự hạnh phúc nha”.

Trước đó từng phủ nhận chuyện hẹn hò, nhưng 
hiếm có nam nghệ sĩ nào lại công khai để lại bình 
luận như thế này trên trang cá nhân của các sao nữ. 
Cũng vì vậy nên mối quan hệ của cả hai đến nay 
vẫn là một ẩn số khiến người hâm mộ không khỏi 
tò mò.

Vướng tin đồn đồng tính

Còn nhớ năm 2005, chàng diễn viên trẻ Lee Jun Ki 
được nhận vai chính trong phim điện ảnh The King 
and the Clown (Nhà vua và chàng hề). Sau một vài 
vai phụ mờ nhạt thì đây đúng là một bước tiến đáng 
kể trong sự nghiệp của Lee Jun Ki. Ngoài khả năng 
diễn xuất, Lee Jun Ki được giao vai này cũng nhờ 
vóc dáng nhỏ nhắn thanh mảnh, khuôn mặt với 
những đường nét thanh tú như con gái. Bởi trong 
The King and the Clown, nhân vật của Lee Jun Ki 
là một chàng trai chuyên đóng giả làm phụ nữ trong 
các vở kịch rối và đã rơi vào rắc rối khi trót đem 
lòng vương vấn chàng trai cùng đoàn hát rong, 
nhưng bản thân lại được nhà vua hết mực sủng ái.

Phải nói là Lee Jun Ki giả gái cực ngọt, từ ánh mắt 
đến nụ cười, từ dáng đi đến cử chỉ, nên có khiến nhà 
vua rung động cũng là chuyện dễ hiểu. The King 
and the Clown trở thành bom tấn phòng vé năm 
2005, giúp Lee Jun Ki nhận về vô số giải thưởng 
lớn nhỏ. Đặc biệt nhất, mối tình oan trái giữa Lee 
Jun Ki - Gam Woo Sung cũng gây ấn tượng mạnh 
với khán giả đến nỗi hai người chiến thắng hạng 
mục Cặp đôi được yêu thích tại giải thưởng Rồng 
xanh năm 2006. Đây là lần đầu tiên, hai diễn viên 
cùng giới được trao giải này khiến ngay cả người 
trong cuộc cũng thấy bất ngờ khi được gọi tên.

Song cũng chỉ vì vai diễn này mà Lee Jun Ki vướng 
vào nghi án giới tính. Người ta cho rằng ắt hẳn anh 
cũng phải thế nào thì mới giả gái tài đến vậy, mới 
diễn tả được trọn vẹn những bối rối, kìm nén, đau 
khổ của một mối tình đồng tính trong bối cảnh bị xã 
hội ngăn cản, bị kỳ thị. Chính vì thế mà sau đó, Lee 
Jun Ki phải tích cực nhận những vai diễn làm tăng 
độ nam tính như ngầm phủ nhận tin đồn đồng tính.

                                                             Quốc Minh
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Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant
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Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

Lee Jun Ki - Từ người mẫu vô 
danh đến “bảo chứng rating” 
xứ Hàn và tin đồn đồng tính

Để có được thành công như ngày hôm nay, 
Lee Jun Ki đã phải trải qua không ít khó 
khăn, thử thách.

Lee Jun Ki là cái tên không quá xa lạ với những 
người yêu phim Hàn. Anh không chỉ được yêu mến 
bởi vẻ ngoài phong độ lịch lãm mà còn được đánh 
giá cao về tài năng diễn xuất và những nỗ lực 
không ngừng trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Con đường sự nghiệp đầy chông gai

Lee Jun Ki sinh năm 1982 tại thành phố Busan, 
Hàn Quốc. Anh phát hiện ra đam mê diễn xuất khi 
xem được một vở kịch Hamlet ở trường trung học, 
nhưng con đường theo đuổi nghiệp diễn của Lee 
Jun Ki vào thời gian đầu không hề thuận buồm xuôi 
gió.

Trước khi theo học diễn xuất tại Học viện nghệ 
thuật Seoul, Lee Jun Ki từng phải làm rất nhiều 
công việc khác nhau để có đủ kinh phí trang trải 
cuộc sống. Năm 2001, lần đầu tiên anh xuất hiện 
trong quảng cáo của một nhãn hàng thời trang, sau 
đó từng bước tiến xa hơn trên con đường diễn xuất 
chuyên nghiệp.

Sau đó, anh tiếp tục có thêm một vài vai diễn nhỏ 
trong một số bộ phim. Dù thử sức với nhiều vai 
diễn khác nhau, thế nhưng may mắn vẫn chưa thật 
sự mỉm cười với Lee Jun Ki khi tên tuổi của anh 
vẫn chưa được khán giả chú ý.

Sau 5 năm lăn lộn, cuối cùng Lee Jun Ki cũng đã 
được đền đáp xứng đáng khi nhận được vai chính 
đầu tiên trong bộ phim điện ảnh cổ trang The King 
and the Clown (Nhà vua và chú hề). Trong phim, 
Lee Jun Ki vào vai người hát kép Gong Gil, người 

được nhà vua Yeonsan đem lòng say đắm.

Dù là vai chính đầu tiên nhưng Lee Jun Ki vẫn 
không ngần ngại lựa chọn một vai diễn vô cùng 
nặng ký khi Gong Gil là một chàng hề đồng tính. 
Bù lại, cái tên Lee Jun Ki đã vụt sáng, lập tức bước 
lên hàng sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn chỉ sau 1 
đêm công chiếu. Ngoài ra, anh cũng nhận được rất 
nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn bởi lối 
diễn xuất đầy nhập tâm cùng vẻ đẹp “phi giới tính”. 

Đồng thời, vai diễn này cũng đã mang lại cho Lee 
Jun Ki rất nhiều đề cử và giải thưởng khác nhau tại 
các lễ trao giải trong cùng năm.

Thừa thắng xông lên, Lee Jun Ki tiếp tục tham gia 
bộ phim truyền hình My Girl với vai chàng trai si 
tình Seo Jung Woo. Dù trong phim, Lee Jun Ki 
không có được tình yêu của nữ chính nhưng ngoài 
đời, anh đã chiếm trọn trái tim của hàng nghìn fan 
nữ bởi vẻ ngoài điển trai cùng tính cách ấm áp.

Sau đó, cái tên Lee Jun Ki lên nhanh như vũ bão, 
anh liên tiếp có mặt trong những siêu phẩm điện 
ảnh lẫn truyền hình vô cùng ăn khách như: Virgin 
Snow, Iljimae, Phát súng hận thù, Arang Sử đạo 
truyện, Two Weeks, May 18,…

Lee Jun Ki từ một người mẫu, diễn viên vô danh trở 
thành mỹ nam tỏa sáng với những vai chính ấn 
tượng. Qua từng bộ phim đã đem đến nhiều thành 
công lớn, giúp Lee Jun Ki có chỗ đứng vững chắc 
trong lòng người hâm mộ, nam diễn viên còn được 
khen ngợi là siêu sao đưa làn sóng hallyu lan rộng 
ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Trong hơn 20 năm sự nghiệp, Lee Jun Ki luôn là 
người đi theo trường phái thực lực, đã kinh qua 
không biết bao nhiêu bộ phim với đủ các dạng vai, 
nhưng đặc biệt ở những pha võ thuật, hành động ở 
cự ly gần điều do tự tay Lee Jun Ki thực hiện.
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Trước đó từng phủ nhận chuyện hẹn hò, nhưng 
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Jun Ki - Gam Woo Sung cũng gây ấn tượng mạnh 
với khán giả đến nỗi hai người chiến thắng hạng 
mục Cặp đôi được yêu thích tại giải thưởng Rồng 
xanh năm 2006. Đây là lần đầu tiên, hai diễn viên 
cùng giới được trao giải này khiến ngay cả người 
trong cuộc cũng thấy bất ngờ khi được gọi tên.

Song cũng chỉ vì vai diễn này mà Lee Jun Ki vướng 
vào nghi án giới tính. Người ta cho rằng ắt hẳn anh 
cũng phải thế nào thì mới giả gái tài đến vậy, mới 
diễn tả được trọn vẹn những bối rối, kìm nén, đau 
khổ của một mối tình đồng tính trong bối cảnh bị xã 
hội ngăn cản, bị kỳ thị. Chính vì thế mà sau đó, Lee 
Jun Ki phải tích cực nhận những vai diễn làm tăng 
độ nam tính như ngầm phủ nhận tin đồn đồng tính.

                                                             Quốc Minh
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Những góc khuất bí ẩn về 
cuộc đời “Thanh Thiên Bao Đại 
Nhân”

Bao Công từ lúc phát bệnh đến lúc 
chết chỉ có 13 ngày, trong thời gian 
này lại còn sử dụng "thuốc tốt" của 

vua ban. Chính điều này đã gây ra nhiều tranh luận, 
nghi vấn nhiều đời qua.

Hình ảnh phác họa Bao Công thật sự
Bao Thanh Thiên, tên thật là Bao Chửng 

(999-1062), ngoài ra ông còn được người đời gọi 
bằng nhiều cái tên khác như Bao Công, Bao Hắc 
Tử, Bao Học Sĩ hay Bao Long Đồ. Ông nổi tiếng là 
một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, 
không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình dưới thời 
hoàng đế Tống Nhân Tông (1022-1063). 

Nhân vật Bao Công được đưa vào những 
bộ phim rất thành công và được nhiều người biết 
đến. Tuy nhiên, một số tình tiết trong phim lại hoàn 
toàn khác so với Bao Công thật sự.

Mặt Bao Công không hề đen và cũng 
không có vết sẹo hình trăng khuyết trên vầng 
trán

Ông thậm chí lại trắng trẻo và có phần thư 
sinh. Tạo hình mặt đen là do ảnh hưởng của Kinh 
kịch, hát bội. Mặt trắng là đại diện cho kẻ tiểu 
nhân; mặt đỏ là đại diện cho nghĩa khí, trung nghĩa; 
mặt đen đại diện cho nghiêm túc, công chính liêm 
minh, quân tử. Do đó, mặt Bao Công được tô đen 
để khắc họa bản tính liêm chính của ông.

Theo truyền thuyết, Bao Công là Văn Khúc 
Tinh trên trời giáng phàm, nên ban ngày xử án ở 
dương gian, ban đêm xử án ở âm ty, vầng trăng trên 
trán chính là để Bao Công ban đêm có thể xử án của 
oan hồn dưới âm phủ.

Bao Công sống với cha mẹ, có 1 vợ, 1 
thiếp và hai con trai

Nếu trong phim, ta cảm phục Bao Công 
sống cả đời một mình, hết lòng chăm lo cho dân 
chúng thì thực tế, Bao Công có một người vợ họ 
Đổng và một người thiếp họ Tôn. Ông có một 
người con trai, lấy vợ họ Thôi. Nhưng chỉ hai năm 

sau, con trai cũng bỏ đi. Đến năm Bao Công 59 
tuổi, người thiếp họ Tôn sinh cho ông người con 
thứ hai. Người con út sau này được chị dâu của ông 
nuôi dưỡng.

Ngoài ra, Bao Công sống với cha mẹ, chứ 
không phải là vì sinh ra mặt đen mà bị cha mẹ bỏ đi, 
do "Tẩu nương" (chị dâu) nuôi nấng, hoàn toàn 
không giống như xuất thân trong phim.

Bao Công chỉ giữ chức ở Phủ Khai 
Phong đúng một năm và không có sự giúp sức 
của Công Tôn Sách

Bao Công làm quan Phủ Doãn Phủ Khai 
Phong, ở Phủ Khai Phong xử án chỉ có 1 năm, thời 
gian còn lại, Bao Công thăng chức Thừa tướng, 
Ngự sử đài. Có Ngự Tiền thị vệ Tứ Phẩm Đới đao 
hộ vệ Triển Chiêu bảo vệ cho Bao Công, nhưng 
kiểm tra các sử sách thì không có tên của Công Tôn 
Sách giúp việc cho Bao Công. Do đó, rất có thể 
nhân vật Công Tôn Sách là hư cấu.

Bao Công bị đầu độc và mất sau 13 ngày 
trúng độc

Năm 1062, ông lâm bệnh và mất ở nơi làm 
việc, hưởng thọ 64 tuổi. Điều đáng nói là thời gian 
từ lúc ông lâm bệnh cho đến khi mất chỉ 13 ngày, 
nên người ta vẫn cho rằng ông qua đời một phần do 
thuốc của nhà vua ban cho. 

Lúc sinh thời, Bao Công từng xử những vụ 
án vạch mặt bọn thái y nên bị bọn chúng căm ghét. 
Rất có thể, đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái 
chết của vị quan thanh liêm này. 

Hoàng đế Tống Nhân Tông đã đích thân 
làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công làm Lại 
bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu "Hiếu Túc", có 
nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư. Ngài còn phái 
một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cửu ông về 
mai táng tại quê nhà.

Tuy nhiên, hiện nay, khu mộ táng Bao 
Công nằm ở Đại Hưng Tập, ngoại ô phía đông 
thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Trên mộ chí có 
ghi về tình trạng qua đời của Bao Công: 

"Năm Gia Hựu thứ 7, tháng 5, ngày Kỷ Mùi 
(tức ngày12/5/1062) ra làm việc, phát bệnh nên 
quay về. Hoàng thượng sai sứ ban cho thuốc tốt, 
đến ngày Tân Mùi (tức ngày 24/5/1062) thì không 
dậy được nữa".

Như vậy, Bao Công từ lúc phát bệnh đến 
lúc chết chỉ có 13 ngày, trong thời gian này lại còn 
sử dụng "thuốc tốt" của vua ban. Chính điều này đã 
gây ra nhiều tranh luận, nghi vấn nhiều đời qua.

Cái chết của Bao Công vẫn còn nhiều bí 
ẩn

Ý thức về nghi vấn trên, từ năm 1973, 
Phòng Nghiên cứu động vật có xương sống và 
người cổ, Viện Khoa học Trung Quốc đã tiến hành 
giám định phân loại xương của Bao Công trong 
khu mộ gia tộc ở Đại Hưng Tập. Tại đây, ngoài mộ 
Bao Công còn có mộ người vợ chính, con và con 
dâu. Các nhà khoa học đã thu nhặt được 35 mảnh 
xương được xác định là của Bao Công thông qua 
mộ chí và quan tài bằng gỗ nam mộc cực quý.

Các nhà khoa học thuộc Phòng Nghiên cứu 
năng lượng vật lý cao, Học viện Khoa học Trung 

Quốc đã phối hợp với Viện Bảo tàng tỉnh An Huy 
tiến hành xét nghiệm những mảnh xương của Bao 
Công bằng phương pháp Đồng bộ bức xạ với máy 
Electron Positron Collider. 

Kết quả cho thấy, hàm lượng các nguyên tố 
thủy ngân, sắt và canxi trong xương Bao Công cao 
hơn nhiều so với xương của người hiện đại, trong 
khi đó hàm lượng chì và asen (thạch tín) lại thấp 
hơn người thường.

Ngày xưa, độc dược được sử dụng chủ yếu 
là tỳ sương (thạch tín, As) và chu sa (thủy ngân, 
Hg), chúng có độc tính cực mạnh. Theo TS Hồ Hân 
Dân, viện trưởng Viện Bảo tàng tỉnh An Huy, kết 
quả này sơ bộ loại trừ khả năng Bao Công bị trúng 
độc cấp tính do uống phải thuốc có chứa thạch tín.

Về vấn đề hàm lượng thủy ngân cao trong 
xương Bao Công, có hai khả năng: Một là khi an 
táng Bao Công, người ta đã cho vào quan tài nhiều 
chu sa để ướp giữ thi thể, do chu sa xâm thực vào 
xương dẫn đến hàm lượng thủy ngân tăng cao. Hai 
là, rất có thể lúc sinh tiền, Bao Công đã từng uống 
thuốc hay ăn loại thực phẩm có chứa thủy ngân với 
hàm lượng nhỏ khiến ngộ độc mãn tính.

GS Trình Như Phong, chuyên gia văn sử, 
phó hội trưởng Hội Nghiên cứu Bao Công TP Hợp 
Phì cho biết, qua kết quả xét nghiệm có thể kết luận 
Bao Công không phải chết vì trúng độc do uống 
"thuốc tốt" của vua Tống. Rất có thể Bao Công bị 
bệnh tim mạch hoặc đột quỵ nên mới phát bệnh và 
chết nhanh như vậy.

Ngoài ra, vào đời Tống, ngoài danh tướng 
Nhạc Phi "được" hoàng đế sai sứ ban độc dược ra 
thì không có ghi chép nào khác về việc vua giết đại 
thần. Mặt khác, trên mộ chí Bao Công cũng chứng 
tỏ sự ân sủng của hoàng đế nhà Tống đối với vị 
"thiết diện phán quan" này. Do đó, khả năng vua 
ban độc dược cho Bao Công là rất khó xảy ra. ■

Lumbini, nơi sinh của Phật 
Thích Ca

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn 
hóa của Liên hiệp quốc (Unesco) đã 
công nhận Lumbini, nơi sinh Phật 

Thích Ca của Nepal là Di sản văn hóa thế giới.
Lumbini là vùng đất nổi tiếng, là một trong 

những nơi hành hương linh thiêng của đạo Phật. 
Lumbini thuộc quận Rupandehi nằm cách biên 
giới Sonauli của Ấn Độ khoảng 36 km. 

Vùng đất này được cho là nơi mà hoàng 
hậu Mayadevi đã sinh ra Siddhartha Gautam, 
người mà sau này đã trở thành Phật Thích Ca và 
khai sinh ra Phật Giáo. Đức Phật Thích ca sống 
trong khoảng thời gian từ năm 563 đến năm 483 
Trước Công Nguyên.

Lumbini là một trong 4 địa điểm hành 
hương nổi tiếng trên thế giới, cũng là nơi quan 
trọng gắn liền với đời sống của Đức Phật. 

Ba địa điểm còn lại là Kushinagar (nơi Đức 
Phật nhập Niết Bàn); Bodh Gây hay còn được biết 
đến với tên Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Đức Phật thiền 
định 49 ngày dưới gốc cây bồ đề và giác ngộ ra giáo 

lý của Phật giáo); nơi cuối cùng là Sarnath 
(nơi đầu tiên Đức Phật giảng pháp).

Lumbini nằm dưới chân dãy núi Himalaya, 
cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ xưa 25 km về phía 
đông. Kinh thành này là nơi Đức Phật đã sống đến 
năm ngài 29 tuổi. Lumbini có một số ngôi chùa, 
trong đó có đền thờ Hoàng hậu Mada. Ngoài ra tại 
đây còn có hồ Puskarini và hồ Holy, nơi mà hoàng 
hậu Mada đã làm lễ nhúng nước trước khi Đức Phật 
ra đời. 

Tương truyền khi được sinh ra Đức Phật đã 
đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về 
phía Bắc đi bảy bước, mỗi bước đi của Đức Phật 
đều được đỡ bởi một tòa sen phía dưới. 

Ngài nhìn khắp cả bốn phương, một tay chỉ 
lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói rằng: “Ta là 
đấng chí tôn cao quý nhất trên đời! Đây là lần hóa 
kiếp cuối cùng, sẽ không còn tái sinh trên cõi đời 
này nữa...”.

Ngoài ra, Lumbini còn lưu giữ được một 
phần của cung điện Ca Tỳ La Vệ xưa. Vào thời kỳ 
Đức Phật còn sống, Lumbini là một khu vườn xinh 
đẹp đầy màu xanh nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và 
Devadaha. Hoàng hậu Mada đã hạ sinh Đức Phật 
tại đây khi đang trên đường trở về nhà cha mẹ để 
sinh con đầu lòng theo tục lệ truyền thống của Ấn 
Độ thời kỳ đó.

Năm 249 trước Công nguyên, vua A Dục 
Vương (Ashoka) đến thăm Lumbini, lúc đó nơi 
này vẫn chỉ là một ngôi làng. Vua A Dục Vương đã 
cho xây dựng bốn ngôi tháp và một cột trụ bằng đá. 

Cây cột trụ bằng đá được khắc một dòng 
chữ dài với nội dung: “Ta là vua A Dục, là niềm tin 
của chư thiên, trong 20 năm ta trị vì, ta đã thực hiện 
một chuyến thăm cấp hoàng gia đến nơi Đức Phật 
được sinh ra... Ta quyết định sẽ giảm một phần tám 
tiền thế cho Lumbini”.

Sau đó Lumbini bị bỏ quên trong nhiều thế 
kỷ, mãi đến năm 1895 một nhà khảo cổ học nổi 
tiếng người Đức là Feuher đã phát hiện các trụ cột 
lớn tại đây trong một chuyến đi thám hiểm. 

Ngay sau đó ông đã tiến hành khai quật khu 
vực xung quanh các trụ cột và đã tìm ra nền đá sa 
thạch của một ngôi đền cổ và những phiến đá sa 
thạch có khắc hình Đức Phật.

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, các 
nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng ngôi đền của 
hoàng hậu Mada đã được xây dựng trên nền một 
ngôi đền lớn hơn nhiều đã có từ xa xưa. Về phía 

nam của ngôi đền này có một hồ nổi tiếng linh 
thiêng là Puskami. Người ta tin rằng hoàng hậu 
Mada đã tắm ở hồ này trước khi hạ sinh Đức Phật. 
Vào năm 1996, các nhà khảo cổ học đã tìm ra hòn 
đá mà vua A Dục Vương đã dùng để đánh dấu vào 
vị trí sinh của Đức Phật cách đây hơn 2.600 năm.

Những thế kỷ về sau, càng ngày Lumbini 
càng trở nên nổi tiếng đồng thời trở thành niềm ao 
ước và là điểm đến mà những tín đồ Phật Giáo khắp 
nơi trên thế giới lựa chọn để hành hương về. 

Năm 337 - 664, hai vị danh tăng là Pháp 
Hiển (337-422) và Huyền Trang (602-664) đã ghi 
lại những thông tin về Lumbini trong các tác phẩm 
của mình, nhờ vậy mà vùng đất ngày được lưu 
truyền rộng khắp. Sau gần thế kỷ cho đến năm 
1896 nhà khảo cổ học người Nepal đã phát hiện ra 
trụ đá mà xưa kia vua A Dục Vương đã khắc chữ 
lên đó.

Cho đến năm 1997, sau khi được Unesco 
công nhận, Lumbini được quan tâm hơn với nhiều 
cuộc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo.Hiện nay tại 
Lumbini chỉ được phép xây dựng đền, chùa, tu viện 
chứ không được xây nhà hàng, khách sạn. 

Chính phủ đã chia Lumbini thành hai khu 
chính, khu phía Tây và phía Đông. Phía Tây là tu 
viện của Phật giáo Bắc Tông, phía Đông là tu viện 
Phật giáo Nam Tông và có nhiều kế hoạch bảo tồn 
rất nghiêm ngặt toàn bộ vùng đất này. ■

Ông chủ Louis Vuitton 
vượt Jeff Bezos thành người 
giàu nhất thế giới

Forbes cho biết ông trùm thời trang 
Pháp Bernard Arnault trở người giàu 
nhất thế giới với giá trị tài sản ròng 

186,3 tỷ USD, hơn ông chủ Amazon Jeff Bezos 
300 triệu USD.

Tài sản của Bernard Arnault, chủ tịch tập 
đoàn thời trang xa xỉ LVMH (Louis Vuitton Moët 
Hennessy) tăng từ 76 tỷ USD lên 186,3 tỷ USD  
theo thống kê của Forbes. 

Tài sản của ông trùm thời trang đã tăng 
mạnh, hơn 110 tỷ USD chỉ trong 14 tháng qua, nhờ 
sự tăng trưởng mạnh mẽ của LVMH, bất chấp đại 
dịch ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Tập đoàn LVMH sở hữu các thương hiệu 
thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Fendi, 
Christian Dior, Givenchy. Cổ phiếu của LVMH đã 
tăng 0,4% trong những giờ giao dịch giúp vốn hóa 
công ty này đạt mức 320 tỷ USD, giúp Arnault có 
thêm 600 triệu USD. 

Nhờ đó, Arnault vượt qua ông chủ Amazon 
Jeff Bezos, người sở hữu khối tài sản 186 tỷ USD 
để trở thành người giàu nhất thế giới. Xếp sau họ là 
Elon Musk với khối tài sản 147,3 tỷ USD.

LVMH và Arnault đại diện cho sự trỗi dậy 
đáng kinh ngạc của các hãng thời trang xa xỉ trong 
thời kỳ đại dịch. Sự tăng trưởng của LVMH được 
thúc đẩy bởi nhu cầu mua sắm hàng hiệu của người 
Trung Quốc, theo nhà phân tích Flavio Cereda của 
Jefferies. LVMH đã ghi nhận doanh thu 17 tỷ USD 

trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 32% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Tỷ phú Pháp Bernard Arnault trở thành 
người giàu nhất thế giới

Không chỉ Arnault, các tỷ phú thời trang xa 
xỉ khác cũng kiếm đậm trong năm qua. Trong 
khoảng thời gian từ ngày 18/3/2020 đến 
24/5/2021, giá trị tài sản của François Pinault, ông 
chủ Kering, tập đoàn sở hữu các thương hiệu Saint 
Laurent, Alexander McQueen và Gucci, đã tăng từ 
27 tỷ USD lên 55,1 tỷ USD. 

Hai anh em sở hữu hãng thời trang Chanel 
là Alain Wertheimer và Gerard Wertheimer cùng 
cháu trai Pierre Wertheimer hiện có tài sản 35 tỷ 
USD, cao hơn gấp đôi giá trị tài sản ròng 17 tỷ 
USD vào năm 2020. 

Tài sản của Francoise Bettencourt Meyers, 
cháu gái của nhà sáng lập hãng mỹ phẩm L'Oréal, 
đã tăng gần 40 tỷ USD, lên 87,8 tỷ USD trong năm 
qua.

Trong những năm qua, người đứng đầu 
danh sách tỷ phú của Forbes phần lớn do người Mỹ 
thống trị. Vị trí số một trong danh sách từng thuộc 
về các tỷ phú Mỹ như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill 
Gates và Warent Buffett trong suốt hai thập kỷ, chỉ 
có Carlos Slim của Mexico phá vỡ sự thống trị của 
các tỷ phú Mỹ trong thời gian rất ngắn.

Bernard Arnault là tỷ phú châu Âu đầu tiên 
trở thành người giàu nhất thế giới trong bảng xếp 
hạng của Forbes. Arnault lọt vào top 10 vào giữa 
năm 2005, với tài sản 13 tỷ USD. Arnault đã đứng 
trong top 5 kể từ năm 2018. 

Ông trở thành người giàu thứ ba vào năm 
2019, với tài sản 76 tỷ USD. Arnault cũng từng 
vượt qua Bezos để trở thành người giàu nhất thế 
giới trong một thời gian ngắn, vào sáng 
16/12/2019, khi giá cổ phiếu LVMH tăng cao.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, giá trị tài sản 
ròng của những người giàu nhất thế giới đã biến 
động dữ dội, với nhiều người tăng lên hàng tỷ 
USD. 

Elon Musk đã nhanh chóng trở thành người 
giàu nhất thế giới vào tháng 1/2021, khi giá trị tài 
sản ròng đạt 189,7 tỷ USD. Đó là mức tăng tài sản 
đáng kinh ngạc khi vào tháng 3/2020 Musk chỉ có 
khoảng 24,6 tỷ USD. ■ 
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Những góc khuất bí ẩn về 
cuộc đời “Thanh Thiên Bao Đại 
Nhân”

Bao Công từ lúc phát bệnh đến lúc 
chết chỉ có 13 ngày, trong thời gian 
này lại còn sử dụng "thuốc tốt" của 

vua ban. Chính điều này đã gây ra nhiều tranh luận, 
nghi vấn nhiều đời qua.

Hình ảnh phác họa Bao Công thật sự
Bao Thanh Thiên, tên thật là Bao Chửng 

(999-1062), ngoài ra ông còn được người đời gọi 
bằng nhiều cái tên khác như Bao Công, Bao Hắc 
Tử, Bao Học Sĩ hay Bao Long Đồ. Ông nổi tiếng là 
một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, 
không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình dưới thời 
hoàng đế Tống Nhân Tông (1022-1063). 

Nhân vật Bao Công được đưa vào những 
bộ phim rất thành công và được nhiều người biết 
đến. Tuy nhiên, một số tình tiết trong phim lại hoàn 
toàn khác so với Bao Công thật sự.

Mặt Bao Công không hề đen và cũng 
không có vết sẹo hình trăng khuyết trên vầng 
trán

Ông thậm chí lại trắng trẻo và có phần thư 
sinh. Tạo hình mặt đen là do ảnh hưởng của Kinh 
kịch, hát bội. Mặt trắng là đại diện cho kẻ tiểu 
nhân; mặt đỏ là đại diện cho nghĩa khí, trung nghĩa; 
mặt đen đại diện cho nghiêm túc, công chính liêm 
minh, quân tử. Do đó, mặt Bao Công được tô đen 
để khắc họa bản tính liêm chính của ông.

Theo truyền thuyết, Bao Công là Văn Khúc 
Tinh trên trời giáng phàm, nên ban ngày xử án ở 
dương gian, ban đêm xử án ở âm ty, vầng trăng trên 
trán chính là để Bao Công ban đêm có thể xử án của 
oan hồn dưới âm phủ.

Bao Công sống với cha mẹ, có 1 vợ, 1 
thiếp và hai con trai

Nếu trong phim, ta cảm phục Bao Công 
sống cả đời một mình, hết lòng chăm lo cho dân 
chúng thì thực tế, Bao Công có một người vợ họ 
Đổng và một người thiếp họ Tôn. Ông có một 
người con trai, lấy vợ họ Thôi. Nhưng chỉ hai năm 

sau, con trai cũng bỏ đi. Đến năm Bao Công 59 
tuổi, người thiếp họ Tôn sinh cho ông người con 
thứ hai. Người con út sau này được chị dâu của ông 
nuôi dưỡng.

Ngoài ra, Bao Công sống với cha mẹ, chứ 
không phải là vì sinh ra mặt đen mà bị cha mẹ bỏ đi, 
do "Tẩu nương" (chị dâu) nuôi nấng, hoàn toàn 
không giống như xuất thân trong phim.

Bao Công chỉ giữ chức ở Phủ Khai 
Phong đúng một năm và không có sự giúp sức 
của Công Tôn Sách

Bao Công làm quan Phủ Doãn Phủ Khai 
Phong, ở Phủ Khai Phong xử án chỉ có 1 năm, thời 
gian còn lại, Bao Công thăng chức Thừa tướng, 
Ngự sử đài. Có Ngự Tiền thị vệ Tứ Phẩm Đới đao 
hộ vệ Triển Chiêu bảo vệ cho Bao Công, nhưng 
kiểm tra các sử sách thì không có tên của Công Tôn 
Sách giúp việc cho Bao Công. Do đó, rất có thể 
nhân vật Công Tôn Sách là hư cấu.

Bao Công bị đầu độc và mất sau 13 ngày 
trúng độc

Năm 1062, ông lâm bệnh và mất ở nơi làm 
việc, hưởng thọ 64 tuổi. Điều đáng nói là thời gian 
từ lúc ông lâm bệnh cho đến khi mất chỉ 13 ngày, 
nên người ta vẫn cho rằng ông qua đời một phần do 
thuốc của nhà vua ban cho. 

Lúc sinh thời, Bao Công từng xử những vụ 
án vạch mặt bọn thái y nên bị bọn chúng căm ghét. 
Rất có thể, đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái 
chết của vị quan thanh liêm này. 

Hoàng đế Tống Nhân Tông đã đích thân 
làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công làm Lại 
bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu "Hiếu Túc", có 
nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư. Ngài còn phái 
một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cửu ông về 
mai táng tại quê nhà.

Tuy nhiên, hiện nay, khu mộ táng Bao 
Công nằm ở Đại Hưng Tập, ngoại ô phía đông 
thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Trên mộ chí có 
ghi về tình trạng qua đời của Bao Công: 

"Năm Gia Hựu thứ 7, tháng 5, ngày Kỷ Mùi 
(tức ngày12/5/1062) ra làm việc, phát bệnh nên 
quay về. Hoàng thượng sai sứ ban cho thuốc tốt, 
đến ngày Tân Mùi (tức ngày 24/5/1062) thì không 
dậy được nữa".

Như vậy, Bao Công từ lúc phát bệnh đến 
lúc chết chỉ có 13 ngày, trong thời gian này lại còn 
sử dụng "thuốc tốt" của vua ban. Chính điều này đã 
gây ra nhiều tranh luận, nghi vấn nhiều đời qua.

Cái chết của Bao Công vẫn còn nhiều bí 
ẩn

Ý thức về nghi vấn trên, từ năm 1973, 
Phòng Nghiên cứu động vật có xương sống và 
người cổ, Viện Khoa học Trung Quốc đã tiến hành 
giám định phân loại xương của Bao Công trong 
khu mộ gia tộc ở Đại Hưng Tập. Tại đây, ngoài mộ 
Bao Công còn có mộ người vợ chính, con và con 
dâu. Các nhà khoa học đã thu nhặt được 35 mảnh 
xương được xác định là của Bao Công thông qua 
mộ chí và quan tài bằng gỗ nam mộc cực quý.

Các nhà khoa học thuộc Phòng Nghiên cứu 
năng lượng vật lý cao, Học viện Khoa học Trung 

Quốc đã phối hợp với Viện Bảo tàng tỉnh An Huy 
tiến hành xét nghiệm những mảnh xương của Bao 
Công bằng phương pháp Đồng bộ bức xạ với máy 
Electron Positron Collider. 

Kết quả cho thấy, hàm lượng các nguyên tố 
thủy ngân, sắt và canxi trong xương Bao Công cao 
hơn nhiều so với xương của người hiện đại, trong 
khi đó hàm lượng chì và asen (thạch tín) lại thấp 
hơn người thường.

Ngày xưa, độc dược được sử dụng chủ yếu 
là tỳ sương (thạch tín, As) và chu sa (thủy ngân, 
Hg), chúng có độc tính cực mạnh. Theo TS Hồ Hân 
Dân, viện trưởng Viện Bảo tàng tỉnh An Huy, kết 
quả này sơ bộ loại trừ khả năng Bao Công bị trúng 
độc cấp tính do uống phải thuốc có chứa thạch tín.

Về vấn đề hàm lượng thủy ngân cao trong 
xương Bao Công, có hai khả năng: Một là khi an 
táng Bao Công, người ta đã cho vào quan tài nhiều 
chu sa để ướp giữ thi thể, do chu sa xâm thực vào 
xương dẫn đến hàm lượng thủy ngân tăng cao. Hai 
là, rất có thể lúc sinh tiền, Bao Công đã từng uống 
thuốc hay ăn loại thực phẩm có chứa thủy ngân với 
hàm lượng nhỏ khiến ngộ độc mãn tính.

GS Trình Như Phong, chuyên gia văn sử, 
phó hội trưởng Hội Nghiên cứu Bao Công TP Hợp 
Phì cho biết, qua kết quả xét nghiệm có thể kết luận 
Bao Công không phải chết vì trúng độc do uống 
"thuốc tốt" của vua Tống. Rất có thể Bao Công bị 
bệnh tim mạch hoặc đột quỵ nên mới phát bệnh và 
chết nhanh như vậy.

Ngoài ra, vào đời Tống, ngoài danh tướng 
Nhạc Phi "được" hoàng đế sai sứ ban độc dược ra 
thì không có ghi chép nào khác về việc vua giết đại 
thần. Mặt khác, trên mộ chí Bao Công cũng chứng 
tỏ sự ân sủng của hoàng đế nhà Tống đối với vị 
"thiết diện phán quan" này. Do đó, khả năng vua 
ban độc dược cho Bao Công là rất khó xảy ra. ■

Lumbini, nơi sinh của Phật 
Thích Ca

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn 
hóa của Liên hiệp quốc (Unesco) đã 
công nhận Lumbini, nơi sinh Phật 

Thích Ca của Nepal là Di sản văn hóa thế giới.
Lumbini là vùng đất nổi tiếng, là một trong 

những nơi hành hương linh thiêng của đạo Phật. 
Lumbini thuộc quận Rupandehi nằm cách biên 
giới Sonauli của Ấn Độ khoảng 36 km. 

Vùng đất này được cho là nơi mà hoàng 
hậu Mayadevi đã sinh ra Siddhartha Gautam, 
người mà sau này đã trở thành Phật Thích Ca và 
khai sinh ra Phật Giáo. Đức Phật Thích ca sống 
trong khoảng thời gian từ năm 563 đến năm 483 
Trước Công Nguyên.

Lumbini là một trong 4 địa điểm hành 
hương nổi tiếng trên thế giới, cũng là nơi quan 
trọng gắn liền với đời sống của Đức Phật. 

Ba địa điểm còn lại là Kushinagar (nơi Đức 
Phật nhập Niết Bàn); Bodh Gây hay còn được biết 
đến với tên Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Đức Phật thiền 
định 49 ngày dưới gốc cây bồ đề và giác ngộ ra giáo 

lý của Phật giáo); nơi cuối cùng là Sarnath 
(nơi đầu tiên Đức Phật giảng pháp).

Lumbini nằm dưới chân dãy núi Himalaya, 
cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ xưa 25 km về phía 
đông. Kinh thành này là nơi Đức Phật đã sống đến 
năm ngài 29 tuổi. Lumbini có một số ngôi chùa, 
trong đó có đền thờ Hoàng hậu Mada. Ngoài ra tại 
đây còn có hồ Puskarini và hồ Holy, nơi mà hoàng 
hậu Mada đã làm lễ nhúng nước trước khi Đức Phật 
ra đời. 

Tương truyền khi được sinh ra Đức Phật đã 
đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về 
phía Bắc đi bảy bước, mỗi bước đi của Đức Phật 
đều được đỡ bởi một tòa sen phía dưới. 

Ngài nhìn khắp cả bốn phương, một tay chỉ 
lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói rằng: “Ta là 
đấng chí tôn cao quý nhất trên đời! Đây là lần hóa 
kiếp cuối cùng, sẽ không còn tái sinh trên cõi đời 
này nữa...”.

Ngoài ra, Lumbini còn lưu giữ được một 
phần của cung điện Ca Tỳ La Vệ xưa. Vào thời kỳ 
Đức Phật còn sống, Lumbini là một khu vườn xinh 
đẹp đầy màu xanh nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và 
Devadaha. Hoàng hậu Mada đã hạ sinh Đức Phật 
tại đây khi đang trên đường trở về nhà cha mẹ để 
sinh con đầu lòng theo tục lệ truyền thống của Ấn 
Độ thời kỳ đó.

Năm 249 trước Công nguyên, vua A Dục 
Vương (Ashoka) đến thăm Lumbini, lúc đó nơi 
này vẫn chỉ là một ngôi làng. Vua A Dục Vương đã 
cho xây dựng bốn ngôi tháp và một cột trụ bằng đá. 

Cây cột trụ bằng đá được khắc một dòng 
chữ dài với nội dung: “Ta là vua A Dục, là niềm tin 
của chư thiên, trong 20 năm ta trị vì, ta đã thực hiện 
một chuyến thăm cấp hoàng gia đến nơi Đức Phật 
được sinh ra... Ta quyết định sẽ giảm một phần tám 
tiền thế cho Lumbini”.

Sau đó Lumbini bị bỏ quên trong nhiều thế 
kỷ, mãi đến năm 1895 một nhà khảo cổ học nổi 
tiếng người Đức là Feuher đã phát hiện các trụ cột 
lớn tại đây trong một chuyến đi thám hiểm. 

Ngay sau đó ông đã tiến hành khai quật khu 
vực xung quanh các trụ cột và đã tìm ra nền đá sa 
thạch của một ngôi đền cổ và những phiến đá sa 
thạch có khắc hình Đức Phật.

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, các 
nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng ngôi đền của 
hoàng hậu Mada đã được xây dựng trên nền một 
ngôi đền lớn hơn nhiều đã có từ xa xưa. Về phía 

nam của ngôi đền này có một hồ nổi tiếng linh 
thiêng là Puskami. Người ta tin rằng hoàng hậu 
Mada đã tắm ở hồ này trước khi hạ sinh Đức Phật. 
Vào năm 1996, các nhà khảo cổ học đã tìm ra hòn 
đá mà vua A Dục Vương đã dùng để đánh dấu vào 
vị trí sinh của Đức Phật cách đây hơn 2.600 năm.

Những thế kỷ về sau, càng ngày Lumbini 
càng trở nên nổi tiếng đồng thời trở thành niềm ao 
ước và là điểm đến mà những tín đồ Phật Giáo khắp 
nơi trên thế giới lựa chọn để hành hương về. 

Năm 337 - 664, hai vị danh tăng là Pháp 
Hiển (337-422) và Huyền Trang (602-664) đã ghi 
lại những thông tin về Lumbini trong các tác phẩm 
của mình, nhờ vậy mà vùng đất ngày được lưu 
truyền rộng khắp. Sau gần thế kỷ cho đến năm 
1896 nhà khảo cổ học người Nepal đã phát hiện ra 
trụ đá mà xưa kia vua A Dục Vương đã khắc chữ 
lên đó.

Cho đến năm 1997, sau khi được Unesco 
công nhận, Lumbini được quan tâm hơn với nhiều 
cuộc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo.Hiện nay tại 
Lumbini chỉ được phép xây dựng đền, chùa, tu viện 
chứ không được xây nhà hàng, khách sạn. 

Chính phủ đã chia Lumbini thành hai khu 
chính, khu phía Tây và phía Đông. Phía Tây là tu 
viện của Phật giáo Bắc Tông, phía Đông là tu viện 
Phật giáo Nam Tông và có nhiều kế hoạch bảo tồn 
rất nghiêm ngặt toàn bộ vùng đất này. ■

Ông chủ Louis Vuitton 
vượt Jeff Bezos thành người 
giàu nhất thế giới

Forbes cho biết ông trùm thời trang 
Pháp Bernard Arnault trở người giàu 
nhất thế giới với giá trị tài sản ròng 

186,3 tỷ USD, hơn ông chủ Amazon Jeff Bezos 
300 triệu USD.

Tài sản của Bernard Arnault, chủ tịch tập 
đoàn thời trang xa xỉ LVMH (Louis Vuitton Moët 
Hennessy) tăng từ 76 tỷ USD lên 186,3 tỷ USD  
theo thống kê của Forbes. 

Tài sản của ông trùm thời trang đã tăng 
mạnh, hơn 110 tỷ USD chỉ trong 14 tháng qua, nhờ 
sự tăng trưởng mạnh mẽ của LVMH, bất chấp đại 
dịch ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Tập đoàn LVMH sở hữu các thương hiệu 
thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Fendi, 
Christian Dior, Givenchy. Cổ phiếu của LVMH đã 
tăng 0,4% trong những giờ giao dịch giúp vốn hóa 
công ty này đạt mức 320 tỷ USD, giúp Arnault có 
thêm 600 triệu USD. 

Nhờ đó, Arnault vượt qua ông chủ Amazon 
Jeff Bezos, người sở hữu khối tài sản 186 tỷ USD 
để trở thành người giàu nhất thế giới. Xếp sau họ là 
Elon Musk với khối tài sản 147,3 tỷ USD.

LVMH và Arnault đại diện cho sự trỗi dậy 
đáng kinh ngạc của các hãng thời trang xa xỉ trong 
thời kỳ đại dịch. Sự tăng trưởng của LVMH được 
thúc đẩy bởi nhu cầu mua sắm hàng hiệu của người 
Trung Quốc, theo nhà phân tích Flavio Cereda của 
Jefferies. LVMH đã ghi nhận doanh thu 17 tỷ USD 

trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 32% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Tỷ phú Pháp Bernard Arnault trở thành 
người giàu nhất thế giới

Không chỉ Arnault, các tỷ phú thời trang xa 
xỉ khác cũng kiếm đậm trong năm qua. Trong 
khoảng thời gian từ ngày 18/3/2020 đến 
24/5/2021, giá trị tài sản của François Pinault, ông 
chủ Kering, tập đoàn sở hữu các thương hiệu Saint 
Laurent, Alexander McQueen và Gucci, đã tăng từ 
27 tỷ USD lên 55,1 tỷ USD. 

Hai anh em sở hữu hãng thời trang Chanel 
là Alain Wertheimer và Gerard Wertheimer cùng 
cháu trai Pierre Wertheimer hiện có tài sản 35 tỷ 
USD, cao hơn gấp đôi giá trị tài sản ròng 17 tỷ 
USD vào năm 2020. 

Tài sản của Francoise Bettencourt Meyers, 
cháu gái của nhà sáng lập hãng mỹ phẩm L'Oréal, 
đã tăng gần 40 tỷ USD, lên 87,8 tỷ USD trong năm 
qua.

Trong những năm qua, người đứng đầu 
danh sách tỷ phú của Forbes phần lớn do người Mỹ 
thống trị. Vị trí số một trong danh sách từng thuộc 
về các tỷ phú Mỹ như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill 
Gates và Warent Buffett trong suốt hai thập kỷ, chỉ 
có Carlos Slim của Mexico phá vỡ sự thống trị của 
các tỷ phú Mỹ trong thời gian rất ngắn.

Bernard Arnault là tỷ phú châu Âu đầu tiên 
trở thành người giàu nhất thế giới trong bảng xếp 
hạng của Forbes. Arnault lọt vào top 10 vào giữa 
năm 2005, với tài sản 13 tỷ USD. Arnault đã đứng 
trong top 5 kể từ năm 2018. 

Ông trở thành người giàu thứ ba vào năm 
2019, với tài sản 76 tỷ USD. Arnault cũng từng 
vượt qua Bezos để trở thành người giàu nhất thế 
giới trong một thời gian ngắn, vào sáng 
16/12/2019, khi giá cổ phiếu LVMH tăng cao.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, giá trị tài sản 
ròng của những người giàu nhất thế giới đã biến 
động dữ dội, với nhiều người tăng lên hàng tỷ 
USD. 

Elon Musk đã nhanh chóng trở thành người 
giàu nhất thế giới vào tháng 1/2021, khi giá trị tài 
sản ròng đạt 189,7 tỷ USD. Đó là mức tăng tài sản 
đáng kinh ngạc khi vào tháng 3/2020 Musk chỉ có 
khoảng 24,6 tỷ USD. ■ 
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Kỳ công món đặc sản cá 
"muối chua" bằng thính gạo ở 
Vĩnh Phúc

Những con cá tươi ngon, chắc thịt 
được tuyển chọn kỹ càng, trải qua 
quá trình ủ muối, ướp thính kỳ 

công trở thành món đặc sản "tốn cơm" nổi tiếng 
khắp mảnh đất Vĩnh Phúc.

Cá thính (hay còn gọi cá muối chua) là món 
đặc sản dân dã của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 
Phúc

Không chỉ được biết đến với nhiều địa 
điểm du lịch hấp dẫn như Tam Đảo, hồ Đại Lải... 
Vĩnh Phúc còn níu chân du khách bởi loạt món đặc 
sản như thịt bò tái kiến đốt, rau su su, rượu dừa Yên 
Lạc... và đặc biệt không thể không nhắc đến cá 
muối chua.

Cá muối chua (hay còn gọi là cá thính) là 
món ăn nổi tiếng được lưu truyền qua nhiều thế hệ 
của người dân huyện Lập Thạch. Không chỉ người 
địa phương mà nhiều du khách đến đây có cơ hội 
thưởng thức cá thính đều không khỏi thích thú với 
hương vị chua chua, béo ngậy của món cá muối từ 
thính gạo đặc biệt này.

Đúng như tên gọi, cá thính được làm từ hai 
thành phần chính là cá tươi và thính gạo. Tuy 
không cầu kỳ về mặt nguyên liệu nhưng món ăn 
này đòi hỏi quá trình chế biến tỉ mỉ, kỳ công. 

Để làm nên món cá thính ngon nhất, người 
Lập Thạch thường chọn những con cá tươi sống có 
kích thước lớn, phần thịt dày dặn như cá mè, cá 
trắm, cá chép... 

Cá được sơ chế sạch, cắt khúc và không cần 
cạo vảy, chỉ khía vài đường nhỏ trên thân để cá khi 
ướp ngấm được gia vị hơn. Sau đó đem cá đi ủ 
muối vài hôm rồi lấy ra để ráo nước, chờ ướp thính.

Thính dùng ướp cá được làm từ gạo tẻ, gạo 
nếp và đỗ tương rang dưới lửa nhỏ, cho đến khi 
giòn, vàng thơm thì đem giã nhỏ. 

Ở nhiều nơi, thính còn có thể chế biến từ 
các nguyên liệu khác như ngô nhưng ngon và thơm 
nhất vẫn là thính gạo. Hơn nữa, thính ướp cá không 
được giã thành bột mà chỉ ở mức độ những hạt tấm 
nhỏ li ti để dễ dàng hút cho miếng cá khô, không 
chảy nước và không bị tanh. 

Dưới sự "hỗ trợ" đặc biệt của thính, món cá 
muối chua dậy mùi thơm nức mũi, hương vị ngon 
khó quên, đủ để "chiều lòng" cả những thực khách 
khó tính.

Người ta dùng thính chà xát khắp mình cá 
đã ủ muối, lần lượt xoa đều khắp phía trong và 
ngoài để thính bám đầy vào cá, tạo lớp vỏ bao phủ 
có màu vàng ươm, dậy mùi thơm hấp dẫn.

Những miếng cá ướp thính được xếp cẩn 
thận vào lọ sành, cứ một lớp cá lại rải một lớp thính, 
lần lượt cho tới khi đầy lọ. 

Theo người dân địa phương, cá muối trong 
lọ sành mới ngon, đạt chất lượng và mang tính cổ 
truyền nhất. Họ thường lấy rơm sạch, khô quấn 
chặt miệng lọ, giữ kín bằng nẹp tre rồi đặt ở chỗ 
khô ráo, cao và thoáng. 

Muốn cá thính thơm ngon hơn, người ta 
còn cho thêm vài lá ổi vào cùng. Sau một thời gian, 
cá được lấy ra cạo sạch thính cũ và thay bằng thính 
mới. Miếng cá phải khô, chặt thịt, thơm dậy mùi 
thính và lá ổi mới được coi là đạt yêu cầu. 

Cá thính là một món ăn đời thường của 
vùng quê Lập Thạch nhưng lại níu chân du khách 
bởi thứ hương vị "có một không hai".

Mất khoảng 3 - 4 tháng cá mới ngấm thính 
và lên chua. Tuy nhiên, tùy vào thời tiết, nếu trời 
lạnh thì cần ướp lâu hơn. Món ăn này để càng lâu 
càng ngon. 

Món cá thính đạt chuẩn khi gỡ ra thấy phần 
thịt đỏ au hoặc có màu hổ phách, bên ngoài là lớp 
vỏ ngấm thính có màu vàng ruộm đặc trưng. Từng 
thớ thịt thấm đẫm vị mặn, chua chua, béo ngậy, dậy 
mùi thơm.

Cá muối chua có thể thưởng thức ngay 
hoặc đem chế biến thành nhiều món ăn nhưng ngon 
và phổ biến nhất là cá nướng. Cá được kẹp vào 
thanh tre tươi, nướng trên bếp than củi cho đến khi 
dậy mùi thơm đặc trưng. Mùi thơm của thính hòa 
quyện vào mùi than, mùi khói khiến bất kỳ ai cũng 
khó cưỡng nổi.

Chính bởi cách chế biến kỳ công, đặc biệt 
mà món ăn toát lên thứ hương vị rất riêng mà chẳng 
ở đâu có. Phần thịt cá không khô như cá mắm, 
không nhão như cá tươi hay cá rán. Khi gỡ ra, thịt 
cá có màu hồng đậm, mùi vị hòa quyện từ nhiều 
nguyên liệu, thơm khó tả.

Thịt cá săn chắc, béo ngậy kết hợp với vị 
đậm đà của muối, của thính, cả sự thảo thơm của 
người nông dân trên mảnh đất thuần nông đã tạo 
nên món ăn bình dị hấp dẫn mọi du khách.

Từ món ăn dân dã của người Vĩnh Phúc, cá 
thính trở thành đặc sản được đưa đi khắp nơi, phục 
vụ nhu cầu thưởng thức của thực khách ở mọi miền 
đất nước. ■

Ngon nức tiếng 5 đặc sản ở 
Lạng Sơn

Lạng Sơn không chỉ có núi non hùng 
vĩ, cảnh đẹp thơ mộng níu chân du 
khách. Nơi đây còn có những món 

ngon đặc sản, cũng chính là nét thu hút rất riêng thể 

hiện sự phong phú trong ẩm thực.
Nếu có dịp đến Lạng Sơn, một tỉnh miền 

núi phía Bắc với những ngọn núi hùng vĩ, cảnh đẹp 
nên thơ, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp 
thiên nhiên như được bảo tồn tại nơi này.

Không chỉ có những danh thắng nổi tiếng, 
Lạng Sơn còn được biết đến với nền ẩm thực vô 
cùng phong phú và hấp dẫn. Từ món mặn đến món 
ngọt, món chính đến món ăn vặt, du khách đến đây 
nhất định phải dành thời gian thưởng thức, khám 
phá. 

Thịt lợn quay
Lợn quay Lạng Sơn được quay nguyên con 

với nhiều loại gia vị đặc trưng vùng Tây Bắc.
Để có món lợn quay thơm ngon phải trải 

qua rất nhiều công đoạn. Sau khi chọn được lợn 
ngon, người đầu bếp sẽ chế biến và tẩm ướp gia vị. 
Nguyên liệu tẩm ướp chính gồm lá mắc mật tươi, 
quả mắc mật, đậu phụ...

Ngay cả mật ong để đánh màu cũng phải là 
loại tốt nhất, nếu không lợn quay khó có thể lên 
màu đều và đẹp. Lợn quay Lạng Sơn được quay 
nguyên con, có màu vàng ruộm. Khi ăn sẽ cảm 
nhận được vị ngọt của thịt, giòn của da lợn, đặc biệt 
là mùi thơm không thể lẫn vào đâu được của quả và 
lá mắc mật.

Bánh Coóng Phù
Coóng phù vừa giống bánh trôi, vừa giống 

bánh trôi tàu. Giống bánh trôi ở phần bột nếp với 
những viên bột tròn nhỏ xinh, giống bánh trôi tàu ở 
phần nước đường nâu thơm lừng mùi gừng, lại có 
dừa, lạc ăn kèm.

Có cái tên khá lạ tai nhưng coóng phù khá 
giống với món bánh trôi nước của người miền 
xuôi. Loại bánh này có nguồn gốc từ cộng đồng 
người Tày tại Lạng Sơn. Cách làm coóng phù cũng 
tương tự như bánh trôi. Người ta dùng gạo nếp xay 
thành bột nước, nhào cho dẻo. Đặc biệt, bột càng 
lọc kỹ, bánh càng dẻo dai, không vỡ nát lúc sôi lửa.

Khâu nhục
Khâu nhục là món ăn được người Hoa 

mang tới Việt Nam. Điều đó được thể hiện ngay ở 
cái tên mang phiên âm tiếng Hoa, "khâu" nghĩa là 
hấp chín đến mềm rục, còn "nhục" là thịt. Như vậy, 
món ăn có thể hiểu nôm na là thịt được hầm nhừ, 

hấp chín tới mềm rục.
Là món ăn có nguồn gốc "ngoại quốc", sau 

khi du nhập vào Việt Nam, được người dân tộc Tày, 
Nùng, chế biến cùng hương liệu địa phương để trở 
thành đặc sản nổi tiếng ở Lạng Sơn. Người ta 
thường nấu khâu nhục để thiết đãi khách phương 
xa hay trong những dịp trọng đại như lễ tết, cưới 
hỏi.

Vịt quay lá mắc mật
Nhất định phải thưởng thức vịt quay nướng 

lá mắc mật một lần khi đến với Lạng Sơn. 
Lâu nay, vịt quay mắc mật trở thành món ăn 

đặc sản xứ Lạng và du khách đến đây không quên 
thưởng thức món ăn này đầu tiên.

Vịt chín da căng bóng, tỏa mùi thơm ngậy 
của thịt vịt và lá mắc mật. Khi chặt vịt quay, người 
ta thường khéo léo chắt lại phần nước trong con vịt 
và trộn thêm các gia vị để chấm vịt thay cho xì dầu 
hay nước mắm thông thường.

Miếng thịt thơm ngào ngạt mang hương vị 
mắc mật, ngọt ngậy vị mật ong; từng lớp da, mỡ, 
thịt xen kẽ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Du khách 
phương xa rời xứ Lạng chắc chắn sẽ mang theo 
trong chuyến hành trình của mình những hương vị 
thơm ngon, nồng nàn hương mắc mật từ món vịt 
quay đặc sắc.

Bánh cuốn trứng
Bánh cuốn trứng là món ăn sáng thường 

ngày của người dân Lạng Sơn.
Khi đến với Lạng Sơn, bạn sẽ được thưởng 

thức món bánh cuốn trứng trứ danh. Cũng được 
tráng như bột gạo nước nhưng thay vì phần nhân 
thịt mộc nhĩ thì ở đây người ta lại đập một quả 
trứng vào giữa nồi hấp rồi đậy nắp vung cho trứng 
chín hơi, sau đó mới dùng que tre gấp bánh lại và 
cho ra đĩa.

Bên trên dĩa bánh cuốn được rắc chút thịt 
băm chà nhuyễn có màu vàng nâu hấp dẫn. Nước 
chấm bánh cuốn có một chút thịt xay khô, thêm rau 
mùi với nước chấm mỡ hành. Đây cũng là nét đặc 
biệt của món bánh cuốn xứ Lạng. ■ 

Tưởng sushi đắt vì cá? 
Không, phần lớn chúng ta phải 
trả tiền cho thứ "bình dân" này

Được ví như "trái tim của sushi", hạt 
gạo nhỏ bé mới đích thực là siêu 
sao của món ăn này.

Sushi ngày nay đã quá nổi tiếng và hàng 
loạt nhà hàng trên thế giới cố gắng nâng cấp nó với 
những nguyên liệu đắt hơn vàng: tôm hùm, nấm 
truffe, bột vàng lẫn… hồng ngọc. 

Thế nhưng trong tâm thức người Nhật, "trái 
tim kim cương" của sushi vĩnh viễn là hạt gạo trồng 
trên đất Nhật Bản, nhỏ bé nhưng tinh tế và quý giá 
có một không hai.

Cơm Nhật – hương vị khó tìm thấy ngoài 
lãnh thổ Nhật Bản

Sushi dù đã nổi danh khắp năm châu và 
được hàng tá tay bếp Michelin phục vụ - người ta 
vẫn xếp hàng cả năm để giành được một trong 

những chiếc ghế ở nhà hàng sushi nhỏ của ông Jiro 
tại Nhật. Đấy là một ví dụ nhỏ cho thấy sushi ở 
Nhật có đặc trưng khác biệt thế nào với phần còn 
lại của thế giới.

Về cơ bản, bạn không thể làm được sushi 
ngon như tại Nhật vì không có… gạo. Cả châu Á 
đều ăn gạo, nhưng 80% trong số đó thuộc giống lúa 
Indica. 

Người Nhật nằm trong số 20% hiếm hoi 
trồng và ăn được giống Japonica – loại gạo vàng 
bạc được ví mềm mượt như bơ, thanh ngọt đậm đà, 
giàu loại tinh bột dễ no nhưng cũng dễ tiêu. Loại 
lúa này cũng rất ưa nước và khí hậu nhiều mưa tại 
Nhật nên càng làm gạo ngon gấp bội. 

Dụng cụ dùng nấu cơm Nhật truyền thống 
là không thể thiếu để có cơm ngon

Quá quý giá và đại diện cho đặc trưng thổ 
nhưỡng lẫn văn hóa Nhật Bản, gạo Nhật đã từng 
được dùng làm đơn bị tiền tệ trong thời kì Mạc Phủ: 
Hàng năm, người ta dùng gạo đóng thuế cho các 
lãnh chúa, và cả một nền kinh tế bỗng chốc thu bé 
lại bằng sự vận chuyển của một… hạt gạo.

Cho tới ngày nay, người Nhật cũng chẳng 
mặn mà gì xuất khẩu gạo ra nước ngoài. Không 
phải họ keo kiệt gì, đơn giản là gạo Nhật quá ngon, 
người dân trong nước ăn còn không đủ! 

Ở những nhà hàng sushi cao cấp một chút, 
cuộc chiến giành gạo vẫn đang diễn ra âm thầm mà 
mạnh mẽ. Số là một vài nhà nông có tiếng sẽ trồng 
được giống gạo ngon, nhưng số lượng cực kì hạn 
chế. 

Kiêu kì như chính hạt gạo thành phẩm của 
mình, họ chỉ bán cho những nhà hàng sushi thân 
quen, nơi họ hiểu rõ trình độ của đầu bếp đủ tốt để 
chế biến hạt gạo sao cho ngon nhất, không uổng phí 
công sức người trồng.

Gạo Nhật đang giữ vị trí quý và đắt nhất thế 
giới: hơn 100 USD/kg, vị chi bạn phải trả… hơn 35 
USD cho một bát cơm!

"Của một đồng công một nén"
Nếu chỉ cần gạo quý sẽ có cơm ngon, hành 

trình tái tạo sushi truyền thống Nhật có lẽ không 
khó khăn đến vậy. Nhưng hành trình chế biến hạt 
gạo Nhật quý giá thành món sushi ngon là cả một 
chặng đường tính bằng năm.

Khi mới bước vào nghề làm bếp sushi, một 
người cần ít nhất trung bình 1 - 2 năm để rèn luyện 
vị trí... nấu cơm. Họ học cách nấu cơm từ sáng đến 
tối, sao cho thành quả cuối cùng là hạt cơm chín 

đều, trăm hạt như một, ngậm vào tan chảy trong 
miệng. Bài kiểm tra cuối cùng của họ thường là 
một nắm nigiri đơn giản nhưng tất cả hạt cơm phải 
đều tăm tắp, không nát nhưng kết dính tốt, ăn vào 
không bị khô mà mềm mại tựa bơ.

Tại sao nấu cơm thôi mà phải học lâu đến 
thế? Bởi vì hầu hết sushi ngon của người Nhật đều 
được nấu bằng những phương pháp truyền thống. 
Họ tin rằng bỏ thêm công sức và thời gian, mới có 
thể kiểm soát lượng nước cũng như nhiệt độ giúp 
cơm sushi ngon nhất. 

Thay vì dùng nồi cơm điện, nhà hàng sushi 
có tiếng sẽ dùng loại nồi truyền thống kama này. 
Vừa nấu vừa canh lửa, xới cơm và chêm hoặc rút 
nước liên tục. Mỗi nhà hàng có bí quyết về lửa và 
nước riêng cho cơm, cũng như một – hoặc rất nhiều 
người – thức thâu đêm canh nồi cơm quý giá như 
trông con mọn!

Cơm chín rồi cũng chưa xong chuyện, 
phần nhiêu khê nhất mới chỉ bắt đầu mà thôi. 
Người Nhật khám phá ra tầm quan trọng của nhiệt 
độ đối với hạt cơm, do đó, để cơm bị nguội là một 
điều cấm kị. Sau khi quạt cơm cho bớt nóng, trộn 
với giấm rồi, cơm được ủ trong nồi cùng một lớp 
giỏ mây.

Bí quyết ở đây là đảm bảo cơm luôn ở nhiệt 
độ gần nhất với cơ thể. Thứ nhất, nó sẽ giúp lưỡi 
cảm nhận được 100% vị ngon của cơm. Thứ hai, 
cơm ấm ấm mới không bị nát, tan chảy ngay khi 
đưa vào miệng. Và quan trọng nhất, hạt cơm ở 
nhiệt độ này sẽ hòa quyện tốt nhất với các loại thịt 
cá, nâng tất cả hương vị sushi lên một tầm cao mới.

Với sushi, cơm là thứ quan trọng nhất. Cá 
chỉ là thứ ăn kèm mà thôi!

Bếp trưởng nhà hàng sushi RUKA: "Với 
sushi, cơm là thứ quan trọng nhất. Cá chỉ là thứ ăn 
kèm mà thôi!".

Quay ngược lại lịch sử của sushi, bạn sẽ 
thấy sự vắng bóng của các loại hải sản thượng 
hạng, thay vào đó chỉ là cá khô và các loại mắm. 
Chỉ có hạt gạo Nhật thì vẫn mãi bền bỉ với thời 
gian. 

Với cái tâm nấu ăn độc đáo không thể tìm 
thấy ở bất kì quốc gia nào – kết hợp sự tinh tế khéo 
léo với nghiên cứu khoa học logic, người Nhật đã 
dùng chính hạt gạo bình dân để nâng tầm sushi, 
biến nó thành quốc hồn quốc túy, và sau đó là viên 
ngọc của ẩm thực thế giới. ■ 

* Chỉ có thể là vợ 
Giờ học đạo đức, cô giáo giảng về sự khác 

biệt giữa người tốt và người xấu. 
- Nếu cô thò tay vào trong túi một người 

đ đàn ông và lấy i cái ví với toàn bộ số tiền của anh 
ta, cô sẽ là gì nhỉ?

Johnny tự tin giơ tay:
- Vậy thì chắc chắn cô là vợ của chú ấy rồi!

Vui Cöôøi
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Kỳ công món đặc sản cá 
"muối chua" bằng thính gạo ở 
Vĩnh Phúc

Những con cá tươi ngon, chắc thịt 
được tuyển chọn kỹ càng, trải qua 
quá trình ủ muối, ướp thính kỳ 

công trở thành món đặc sản "tốn cơm" nổi tiếng 
khắp mảnh đất Vĩnh Phúc.

Cá thính (hay còn gọi cá muối chua) là món 
đặc sản dân dã của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 
Phúc

Không chỉ được biết đến với nhiều địa 
điểm du lịch hấp dẫn như Tam Đảo, hồ Đại Lải... 
Vĩnh Phúc còn níu chân du khách bởi loạt món đặc 
sản như thịt bò tái kiến đốt, rau su su, rượu dừa Yên 
Lạc... và đặc biệt không thể không nhắc đến cá 
muối chua.

Cá muối chua (hay còn gọi là cá thính) là 
món ăn nổi tiếng được lưu truyền qua nhiều thế hệ 
của người dân huyện Lập Thạch. Không chỉ người 
địa phương mà nhiều du khách đến đây có cơ hội 
thưởng thức cá thính đều không khỏi thích thú với 
hương vị chua chua, béo ngậy của món cá muối từ 
thính gạo đặc biệt này.

Đúng như tên gọi, cá thính được làm từ hai 
thành phần chính là cá tươi và thính gạo. Tuy 
không cầu kỳ về mặt nguyên liệu nhưng món ăn 
này đòi hỏi quá trình chế biến tỉ mỉ, kỳ công. 

Để làm nên món cá thính ngon nhất, người 
Lập Thạch thường chọn những con cá tươi sống có 
kích thước lớn, phần thịt dày dặn như cá mè, cá 
trắm, cá chép... 

Cá được sơ chế sạch, cắt khúc và không cần 
cạo vảy, chỉ khía vài đường nhỏ trên thân để cá khi 
ướp ngấm được gia vị hơn. Sau đó đem cá đi ủ 
muối vài hôm rồi lấy ra để ráo nước, chờ ướp thính.

Thính dùng ướp cá được làm từ gạo tẻ, gạo 
nếp và đỗ tương rang dưới lửa nhỏ, cho đến khi 
giòn, vàng thơm thì đem giã nhỏ. 

Ở nhiều nơi, thính còn có thể chế biến từ 
các nguyên liệu khác như ngô nhưng ngon và thơm 
nhất vẫn là thính gạo. Hơn nữa, thính ướp cá không 
được giã thành bột mà chỉ ở mức độ những hạt tấm 
nhỏ li ti để dễ dàng hút cho miếng cá khô, không 
chảy nước và không bị tanh. 

Dưới sự "hỗ trợ" đặc biệt của thính, món cá 
muối chua dậy mùi thơm nức mũi, hương vị ngon 
khó quên, đủ để "chiều lòng" cả những thực khách 
khó tính.

Người ta dùng thính chà xát khắp mình cá 
đã ủ muối, lần lượt xoa đều khắp phía trong và 
ngoài để thính bám đầy vào cá, tạo lớp vỏ bao phủ 
có màu vàng ươm, dậy mùi thơm hấp dẫn.

Những miếng cá ướp thính được xếp cẩn 
thận vào lọ sành, cứ một lớp cá lại rải một lớp thính, 
lần lượt cho tới khi đầy lọ. 

Theo người dân địa phương, cá muối trong 
lọ sành mới ngon, đạt chất lượng và mang tính cổ 
truyền nhất. Họ thường lấy rơm sạch, khô quấn 
chặt miệng lọ, giữ kín bằng nẹp tre rồi đặt ở chỗ 
khô ráo, cao và thoáng. 

Muốn cá thính thơm ngon hơn, người ta 
còn cho thêm vài lá ổi vào cùng. Sau một thời gian, 
cá được lấy ra cạo sạch thính cũ và thay bằng thính 
mới. Miếng cá phải khô, chặt thịt, thơm dậy mùi 
thính và lá ổi mới được coi là đạt yêu cầu. 

Cá thính là một món ăn đời thường của 
vùng quê Lập Thạch nhưng lại níu chân du khách 
bởi thứ hương vị "có một không hai".

Mất khoảng 3 - 4 tháng cá mới ngấm thính 
và lên chua. Tuy nhiên, tùy vào thời tiết, nếu trời 
lạnh thì cần ướp lâu hơn. Món ăn này để càng lâu 
càng ngon. 

Món cá thính đạt chuẩn khi gỡ ra thấy phần 
thịt đỏ au hoặc có màu hổ phách, bên ngoài là lớp 
vỏ ngấm thính có màu vàng ruộm đặc trưng. Từng 
thớ thịt thấm đẫm vị mặn, chua chua, béo ngậy, dậy 
mùi thơm.

Cá muối chua có thể thưởng thức ngay 
hoặc đem chế biến thành nhiều món ăn nhưng ngon 
và phổ biến nhất là cá nướng. Cá được kẹp vào 
thanh tre tươi, nướng trên bếp than củi cho đến khi 
dậy mùi thơm đặc trưng. Mùi thơm của thính hòa 
quyện vào mùi than, mùi khói khiến bất kỳ ai cũng 
khó cưỡng nổi.

Chính bởi cách chế biến kỳ công, đặc biệt 
mà món ăn toát lên thứ hương vị rất riêng mà chẳng 
ở đâu có. Phần thịt cá không khô như cá mắm, 
không nhão như cá tươi hay cá rán. Khi gỡ ra, thịt 
cá có màu hồng đậm, mùi vị hòa quyện từ nhiều 
nguyên liệu, thơm khó tả.

Thịt cá săn chắc, béo ngậy kết hợp với vị 
đậm đà của muối, của thính, cả sự thảo thơm của 
người nông dân trên mảnh đất thuần nông đã tạo 
nên món ăn bình dị hấp dẫn mọi du khách.

Từ món ăn dân dã của người Vĩnh Phúc, cá 
thính trở thành đặc sản được đưa đi khắp nơi, phục 
vụ nhu cầu thưởng thức của thực khách ở mọi miền 
đất nước. ■

Ngon nức tiếng 5 đặc sản ở 
Lạng Sơn

Lạng Sơn không chỉ có núi non hùng 
vĩ, cảnh đẹp thơ mộng níu chân du 
khách. Nơi đây còn có những món 

ngon đặc sản, cũng chính là nét thu hút rất riêng thể 

hiện sự phong phú trong ẩm thực.
Nếu có dịp đến Lạng Sơn, một tỉnh miền 

núi phía Bắc với những ngọn núi hùng vĩ, cảnh đẹp 
nên thơ, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp 
thiên nhiên như được bảo tồn tại nơi này.

Không chỉ có những danh thắng nổi tiếng, 
Lạng Sơn còn được biết đến với nền ẩm thực vô 
cùng phong phú và hấp dẫn. Từ món mặn đến món 
ngọt, món chính đến món ăn vặt, du khách đến đây 
nhất định phải dành thời gian thưởng thức, khám 
phá. 

Thịt lợn quay
Lợn quay Lạng Sơn được quay nguyên con 

với nhiều loại gia vị đặc trưng vùng Tây Bắc.
Để có món lợn quay thơm ngon phải trải 

qua rất nhiều công đoạn. Sau khi chọn được lợn 
ngon, người đầu bếp sẽ chế biến và tẩm ướp gia vị. 
Nguyên liệu tẩm ướp chính gồm lá mắc mật tươi, 
quả mắc mật, đậu phụ...

Ngay cả mật ong để đánh màu cũng phải là 
loại tốt nhất, nếu không lợn quay khó có thể lên 
màu đều và đẹp. Lợn quay Lạng Sơn được quay 
nguyên con, có màu vàng ruộm. Khi ăn sẽ cảm 
nhận được vị ngọt của thịt, giòn của da lợn, đặc biệt 
là mùi thơm không thể lẫn vào đâu được của quả và 
lá mắc mật.

Bánh Coóng Phù
Coóng phù vừa giống bánh trôi, vừa giống 

bánh trôi tàu. Giống bánh trôi ở phần bột nếp với 
những viên bột tròn nhỏ xinh, giống bánh trôi tàu ở 
phần nước đường nâu thơm lừng mùi gừng, lại có 
dừa, lạc ăn kèm.

Có cái tên khá lạ tai nhưng coóng phù khá 
giống với món bánh trôi nước của người miền 
xuôi. Loại bánh này có nguồn gốc từ cộng đồng 
người Tày tại Lạng Sơn. Cách làm coóng phù cũng 
tương tự như bánh trôi. Người ta dùng gạo nếp xay 
thành bột nước, nhào cho dẻo. Đặc biệt, bột càng 
lọc kỹ, bánh càng dẻo dai, không vỡ nát lúc sôi lửa.

Khâu nhục
Khâu nhục là món ăn được người Hoa 

mang tới Việt Nam. Điều đó được thể hiện ngay ở 
cái tên mang phiên âm tiếng Hoa, "khâu" nghĩa là 
hấp chín đến mềm rục, còn "nhục" là thịt. Như vậy, 
món ăn có thể hiểu nôm na là thịt được hầm nhừ, 

hấp chín tới mềm rục.
Là món ăn có nguồn gốc "ngoại quốc", sau 

khi du nhập vào Việt Nam, được người dân tộc Tày, 
Nùng, chế biến cùng hương liệu địa phương để trở 
thành đặc sản nổi tiếng ở Lạng Sơn. Người ta 
thường nấu khâu nhục để thiết đãi khách phương 
xa hay trong những dịp trọng đại như lễ tết, cưới 
hỏi.

Vịt quay lá mắc mật
Nhất định phải thưởng thức vịt quay nướng 

lá mắc mật một lần khi đến với Lạng Sơn. 
Lâu nay, vịt quay mắc mật trở thành món ăn 

đặc sản xứ Lạng và du khách đến đây không quên 
thưởng thức món ăn này đầu tiên.

Vịt chín da căng bóng, tỏa mùi thơm ngậy 
của thịt vịt và lá mắc mật. Khi chặt vịt quay, người 
ta thường khéo léo chắt lại phần nước trong con vịt 
và trộn thêm các gia vị để chấm vịt thay cho xì dầu 
hay nước mắm thông thường.

Miếng thịt thơm ngào ngạt mang hương vị 
mắc mật, ngọt ngậy vị mật ong; từng lớp da, mỡ, 
thịt xen kẽ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Du khách 
phương xa rời xứ Lạng chắc chắn sẽ mang theo 
trong chuyến hành trình của mình những hương vị 
thơm ngon, nồng nàn hương mắc mật từ món vịt 
quay đặc sắc.

Bánh cuốn trứng
Bánh cuốn trứng là món ăn sáng thường 

ngày của người dân Lạng Sơn.
Khi đến với Lạng Sơn, bạn sẽ được thưởng 

thức món bánh cuốn trứng trứ danh. Cũng được 
tráng như bột gạo nước nhưng thay vì phần nhân 
thịt mộc nhĩ thì ở đây người ta lại đập một quả 
trứng vào giữa nồi hấp rồi đậy nắp vung cho trứng 
chín hơi, sau đó mới dùng que tre gấp bánh lại và 
cho ra đĩa.

Bên trên dĩa bánh cuốn được rắc chút thịt 
băm chà nhuyễn có màu vàng nâu hấp dẫn. Nước 
chấm bánh cuốn có một chút thịt xay khô, thêm rau 
mùi với nước chấm mỡ hành. Đây cũng là nét đặc 
biệt của món bánh cuốn xứ Lạng. ■ 

Tưởng sushi đắt vì cá? 
Không, phần lớn chúng ta phải 
trả tiền cho thứ "bình dân" này

Được ví như "trái tim của sushi", hạt 
gạo nhỏ bé mới đích thực là siêu 
sao của món ăn này.

Sushi ngày nay đã quá nổi tiếng và hàng 
loạt nhà hàng trên thế giới cố gắng nâng cấp nó với 
những nguyên liệu đắt hơn vàng: tôm hùm, nấm 
truffe, bột vàng lẫn… hồng ngọc. 

Thế nhưng trong tâm thức người Nhật, "trái 
tim kim cương" của sushi vĩnh viễn là hạt gạo trồng 
trên đất Nhật Bản, nhỏ bé nhưng tinh tế và quý giá 
có một không hai.

Cơm Nhật – hương vị khó tìm thấy ngoài 
lãnh thổ Nhật Bản

Sushi dù đã nổi danh khắp năm châu và 
được hàng tá tay bếp Michelin phục vụ - người ta 
vẫn xếp hàng cả năm để giành được một trong 

những chiếc ghế ở nhà hàng sushi nhỏ của ông Jiro 
tại Nhật. Đấy là một ví dụ nhỏ cho thấy sushi ở 
Nhật có đặc trưng khác biệt thế nào với phần còn 
lại của thế giới.

Về cơ bản, bạn không thể làm được sushi 
ngon như tại Nhật vì không có… gạo. Cả châu Á 
đều ăn gạo, nhưng 80% trong số đó thuộc giống lúa 
Indica. 

Người Nhật nằm trong số 20% hiếm hoi 
trồng và ăn được giống Japonica – loại gạo vàng 
bạc được ví mềm mượt như bơ, thanh ngọt đậm đà, 
giàu loại tinh bột dễ no nhưng cũng dễ tiêu. Loại 
lúa này cũng rất ưa nước và khí hậu nhiều mưa tại 
Nhật nên càng làm gạo ngon gấp bội. 

Dụng cụ dùng nấu cơm Nhật truyền thống 
là không thể thiếu để có cơm ngon

Quá quý giá và đại diện cho đặc trưng thổ 
nhưỡng lẫn văn hóa Nhật Bản, gạo Nhật đã từng 
được dùng làm đơn bị tiền tệ trong thời kì Mạc Phủ: 
Hàng năm, người ta dùng gạo đóng thuế cho các 
lãnh chúa, và cả một nền kinh tế bỗng chốc thu bé 
lại bằng sự vận chuyển của một… hạt gạo.

Cho tới ngày nay, người Nhật cũng chẳng 
mặn mà gì xuất khẩu gạo ra nước ngoài. Không 
phải họ keo kiệt gì, đơn giản là gạo Nhật quá ngon, 
người dân trong nước ăn còn không đủ! 

Ở những nhà hàng sushi cao cấp một chút, 
cuộc chiến giành gạo vẫn đang diễn ra âm thầm mà 
mạnh mẽ. Số là một vài nhà nông có tiếng sẽ trồng 
được giống gạo ngon, nhưng số lượng cực kì hạn 
chế. 

Kiêu kì như chính hạt gạo thành phẩm của 
mình, họ chỉ bán cho những nhà hàng sushi thân 
quen, nơi họ hiểu rõ trình độ của đầu bếp đủ tốt để 
chế biến hạt gạo sao cho ngon nhất, không uổng phí 
công sức người trồng.

Gạo Nhật đang giữ vị trí quý và đắt nhất thế 
giới: hơn 100 USD/kg, vị chi bạn phải trả… hơn 35 
USD cho một bát cơm!

"Của một đồng công một nén"
Nếu chỉ cần gạo quý sẽ có cơm ngon, hành 

trình tái tạo sushi truyền thống Nhật có lẽ không 
khó khăn đến vậy. Nhưng hành trình chế biến hạt 
gạo Nhật quý giá thành món sushi ngon là cả một 
chặng đường tính bằng năm.

Khi mới bước vào nghề làm bếp sushi, một 
người cần ít nhất trung bình 1 - 2 năm để rèn luyện 
vị trí... nấu cơm. Họ học cách nấu cơm từ sáng đến 
tối, sao cho thành quả cuối cùng là hạt cơm chín 

đều, trăm hạt như một, ngậm vào tan chảy trong 
miệng. Bài kiểm tra cuối cùng của họ thường là 
một nắm nigiri đơn giản nhưng tất cả hạt cơm phải 
đều tăm tắp, không nát nhưng kết dính tốt, ăn vào 
không bị khô mà mềm mại tựa bơ.

Tại sao nấu cơm thôi mà phải học lâu đến 
thế? Bởi vì hầu hết sushi ngon của người Nhật đều 
được nấu bằng những phương pháp truyền thống. 
Họ tin rằng bỏ thêm công sức và thời gian, mới có 
thể kiểm soát lượng nước cũng như nhiệt độ giúp 
cơm sushi ngon nhất. 

Thay vì dùng nồi cơm điện, nhà hàng sushi 
có tiếng sẽ dùng loại nồi truyền thống kama này. 
Vừa nấu vừa canh lửa, xới cơm và chêm hoặc rút 
nước liên tục. Mỗi nhà hàng có bí quyết về lửa và 
nước riêng cho cơm, cũng như một – hoặc rất nhiều 
người – thức thâu đêm canh nồi cơm quý giá như 
trông con mọn!

Cơm chín rồi cũng chưa xong chuyện, 
phần nhiêu khê nhất mới chỉ bắt đầu mà thôi. 
Người Nhật khám phá ra tầm quan trọng của nhiệt 
độ đối với hạt cơm, do đó, để cơm bị nguội là một 
điều cấm kị. Sau khi quạt cơm cho bớt nóng, trộn 
với giấm rồi, cơm được ủ trong nồi cùng một lớp 
giỏ mây.

Bí quyết ở đây là đảm bảo cơm luôn ở nhiệt 
độ gần nhất với cơ thể. Thứ nhất, nó sẽ giúp lưỡi 
cảm nhận được 100% vị ngon của cơm. Thứ hai, 
cơm ấm ấm mới không bị nát, tan chảy ngay khi 
đưa vào miệng. Và quan trọng nhất, hạt cơm ở 
nhiệt độ này sẽ hòa quyện tốt nhất với các loại thịt 
cá, nâng tất cả hương vị sushi lên một tầm cao mới.

Với sushi, cơm là thứ quan trọng nhất. Cá 
chỉ là thứ ăn kèm mà thôi!

Bếp trưởng nhà hàng sushi RUKA: "Với 
sushi, cơm là thứ quan trọng nhất. Cá chỉ là thứ ăn 
kèm mà thôi!".

Quay ngược lại lịch sử của sushi, bạn sẽ 
thấy sự vắng bóng của các loại hải sản thượng 
hạng, thay vào đó chỉ là cá khô và các loại mắm. 
Chỉ có hạt gạo Nhật thì vẫn mãi bền bỉ với thời 
gian. 

Với cái tâm nấu ăn độc đáo không thể tìm 
thấy ở bất kì quốc gia nào – kết hợp sự tinh tế khéo 
léo với nghiên cứu khoa học logic, người Nhật đã 
dùng chính hạt gạo bình dân để nâng tầm sushi, 
biến nó thành quốc hồn quốc túy, và sau đó là viên 
ngọc của ẩm thực thế giới. ■ 

* Chỉ có thể là vợ 
Giờ học đạo đức, cô giáo giảng về sự khác 

biệt giữa người tốt và người xấu. 
- Nếu cô thò tay vào trong túi một người 

đ đàn ông và lấy i cái ví với toàn bộ số tiền của anh 
ta, cô sẽ là gì nhỉ?

Johnny tự tin giơ tay:
- Vậy thì chắc chắn cô là vợ của chú ấy rồi!

Vui Cöôøi
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Người đàn ông 82 tuổi làm 
tượng bằng đá cẩm thạch để 
tưởng nhớ chó cưng

Ô
ng Muthu, 82 tuổi sinh sống ở Tamil 
Nadu, Ấn Độ đã quyết định cần phải 
làm gì đó để tưởng nhớ chú chó cưng 

đã từng sống với mình suốt 11 năm. Chú chó của 
ông Muthu có tên là Tom. Nó gặp vấn đề về sức 
khỏe vào năm ngoái mà không đáp ứng tốt với việc 
điều trị. Nó qua đời vào tháng 1/2022 sau khoảng 
11 năm sống cùng gia đình ông Muthu. Quá đau 
buồn vì sự ra đi của chó cưng, ông Muthu nói với 
các con rằng cần phải làm gì đó để tưởng nhớ đến 
người bạn 4 chân đã gắn bó với gia đình nhiều năm. 
Ông quyết định dựng một bức tượng chú chó Tom 
bằng đá cẩm thạch.

Từ những bức ảnh cũ, ông Muthu đã nhờ 
nhà điêu khắc để tạo ra bức tượng đá cẩm thạch về 
Tom. Gia đình ông Muthu đã chi khoảng 1.062 
USD, tương đương khoảng hơn 24 triệu đồng, để 
làm nên bức tượng.

Ông Muthu cho biết: “Tôi dành rất nhiều 
tình cảm cho chó cưng của mình. Nó đã ở với tôi từ 
năm 2010, khi đó bố tôi vẫn còn sống và cũng rất 

yêu quý nó”.
Cháu trai của ông Muthu chia sẻ rằng: 

“Anh tôi đã mua chú chó Tom 11 năm trước. Lúc 
đó tôi không thể nuôi nó và đã giao lại cho ông sau 
6 tháng. Tom trở thành bạn đồng hành cùng ông 
cho đến khi nó qua đời. Cả hai rất thân thiết gần gũi 
với nhau, không thể tách rời”.

Sau khi Tom qua đời, người đàn ông 82 tuổi 
đã lập một ngôi đền nhỏ giữa khu đất trống gần 
nhà. Số tiền ông dành dụm được đã đem hết vào 
việc đúc tượng cho người bạn bốn chân của mình.

Ngôi đền nhỏ mở cửa cho tất cả mọi người. 
Ông Muthu hàng ngày vẫn đến thắp hương, đặt lễ 
trên bức tượng của chú chó Tom. Vào dịp đặc biệt, 
ông làm món ăn yêu thích của chú chó Tom ra thắp 
hương. ■

Lấy cảm hứng từ gấu Bắc 
Cực để tạo ra chiếc lều trú ẩn 
độc nhất vô nhị

Các sinh viện tại Học viện hoàng gia 
Đan Mạch đã lấy cảm hứng từ gấu 
Bắc Cực để thiết kế chiếc lều trú ẩn 

giúp người gặp nạn chống chọi với điều kiện khắc 

nghiệt băng tuyết.
Thám hiểm Bắc Cực chắc chắn không phải 

chuyến đi dành cho tất cả mọi người. Thông 
thường chỉ những nhà thám hiểm có kinh nghiệm 
và nhiều lòng dũng cảm mới đặt chân bắt đầu cuộc 
hành trình.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt ở Bắc Cực nên không một ai có thể nói trước 
bất kỳ điều gì và chuyện bị mắc kẹt là điều không ai 
muốn nghĩ tới. Nhưng nếu chẳng may điều đó xảy 
ra, một nơi trú ẩn tạm thời có thể giúp nhà thám 
hiểm sống sót, chờ đợi cho đến khi được giải cứu.

Suy nghĩ về vấn đề này, cộng thêm cảm 
hứng từ nơi ở của gấu Bắc Cực, nhóm sinh viên từ 
Học viên hoàng gia Đan Mạch đã sáng tạo chiếc 
lều trú ẩn đặc biệt.

Henry Glogau và Samuel Barratt, hai sinh 
viên đứng đầu nghiên cứu chia sẻ rằng: “Bạn sẽ 
làm gì nếu rơi vào trường hợp bị mắc kẹt trong điều 
kiện khắc nghiệt như ở Bắc Cực. Không có sóng 
điện thoại, lương thực dự trữ không nhiều, không 
có liên lạc, nhiệt độ dưới 0 độ C. Hạ thân nhiệt là 
một mối đe dọa nghiêm trọng và sự trợ giúp từ bên 
ngoài có thể mất hàng giờ đồng hồ. Sáng tạo của 
chúng tôi giúp các nhà thám hiểm yên tâm hơn, bảo 
vệ sức khỏe của họ trong khi chờ đợi”.

Theo nhóm nghiên cứu, trong trường hợp 
này, tuyết nên được coi là vật liệu xây dựng hơn là 
một gánh nặng, vật cản. Tương tự như những loài 
động vật chẳng hạn gấu Bắc Cực hay thậm chí là 
người Inuit, cũng từng sống trong hang động đầy 

tuyết.
Nhóm thử nghiệm lều cứu hộ ở khu vực 

Alaska trong khoảng thời gian 1 tháng. Lều làm từ 
vật liệu mylar, phần thiết kế lớp da bên ngoài giống 
như một miếng giấy gấp origami Nhật Bản để cố 
định lều, chặn tuyết và giữ ấm bên trong. Căn lều 
có thể duy trì mức nhiệt độ chênh lệch trung bình 
37 độ C giữa bên trong và bên ngoài, chịu được khu 
vực có tuyết rơi dày tới 40 cm. Các lều mùa đông 
thông thường chỉ cung cấp không gian ở chênh 
lệch nhiệt độ 13 độ C.

Trông vẻ ngoài không chắc chắn nhưng các 
nhà sáng tạo cam kết rằng nó vẫn nguyên vẹn trong 
điều kiện bão tuyết, chịu được một người 70 kg 
đứng trên đỉnh nhờ cấu trúc sợi thủy tinh dạng mắt 
cáo ở lớp trong liên kết và triển khai đồng thời với 
lớp vỏ origami ở bên ngoài.

Trong tương lai, các lều trú ẩn khẩn cấp sẽ 
được bố trí dọc theo các trạm kiểm soát và các 
tuyến đường đi bộ đường dài ở những khu vực có 

mùa đông lạnh giá, nhiệt độ thấp.
Thiết kế lều của nhóm Henry Glogau và 

Samuel Barratt đã dành giải cao nhất tại Giải 
thưởng thiết kế giáo dục ở hạng mục Thiết kế sản 
phẩm. ■ 

Phẫu thuật khẩn cấp cho 
b é  g á i  m ắ c  ' h ộ i  c h ứ n g 
Rapunzel', ăn tóc suốt hơn 1 
năm

Các bác sĩ đã lấy một quả cầu tóc có 
khối lượng khá nặng, chừng 
khoảng gần 1kg từ dạ dày của bé 

gái này.
Mới đây, các bác sĩ tại một bệnh viện ở tây 

Ấn Độ đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 
Nancy Yadav (9 tuổi), sinh sống tại Mehsana, 
Gujarat, nhập viện do đau dạ dày không rõ nguyên 
nhân.

Sau một số xét nghiệm, bao gồm chụp cắt 
lớp, bệnh nhi được chẩn đoán có một khối tóc trong 
bụng. Tóc kết dính thành một búi, chặn đường ruột 
dẫn đến đau dạ dày.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã 
lấy ra một quả cầu tóc có trọng lượng khoảng 800g 
phủ đầy bụng cô bé. Tiến sĩ Rakesh Joshi, Trưởng 
khoa Nhi tại bệnh viện cho biết: “Dù cần phẫu 
thuật để loại bỏ khối tóc gây cản trở và giảm các 
triệu chứng, nhưng điều quan trọng không kém là 
bệnh nhân cần phải đi khám tâm lý và tiếp nhận các 
tư vấn cần thiết”.

Sau khi xuất viện và tiếp nhận điều trị tâm 
lý, các chuyên gia xác nhận Nancy mắc hội chứng 
Rapunzel (Hội chứng nghiện ăn tóc: bệnh nhân sẽ 
ăn tóc không kiểm soát, lâu dần thành nghiện). Đây 
được coi là một bệnh lý tâm thần, với các biểu hiện 
như nhổ tóc và ăn tóc.

Căn bệnh này rất nguy hiểm vì cơ thể người 
không có khả năng tiêu hóa tóc. Nếu để tình trạng 
kéo dài lâu, sẽ xuất hiện bóng tóc kéo dài từ đường 
ruột tới tận ruột non. Đây cũng là một chứng bệnh 
cực kỳ hiếm gặp, phổ biến hơn ở phụ nữ trẻ hoặc vị 
thành niên và có thể gây chết người.

Năm 2019, các bác sĩ tại một bệnh viện ở 
Nga cho biết họ đã phẫu thuật loại bỏ một cục tóc 
nặng khoảng 0,5 kg từ dạ dày của một nữ bệnh 
nhân đã ăn tóc của mình trong suốt 10 năm.

Hội chứng nghiện ăn tóc thuộc chứng Pica 
(chứng ăn bậy), một dạng rối loạn ăn uống, được đề 
cập đến khi một người thèm hoặc ăn những thứ phi 
thực phẩm, chẳng hạn như đất đá, cát, bụi bẩn, 
giấy, dây và phấn rôm.

Chứng Pica thường đi kèm với các rối loạn 
sức khỏe tâm thần khác.

Năm 2019, các bác sĩ báo cáo rằng họ ã  đ
lấy ra 33 vật dụng từ bụng của một người đàn ông, 
bao gồm cả tua vít và lưỡi dao cạo.

Một người phụ nữ khác đã nuốt món nữ 
trang trị giá 53.000 bảng Anh và đồng xu trong 
vòng một tuần. ■ 

Người đàn ông bắt được 
'khủng long sống' khổng lồ trên 
sông Canada

Braeden Rouse, sinh sống ở Alberta, 
Canada cùng bạn đi câu cá trên 
sông Fraser và kết quả thu được 

khiến tất cả phải bất ngờ Là một vận động viên 
chèo thuyền, nhưng lần này Braeden Rouse quyết 
định thử vận may của mình trong việc câu cá.

Braeden Rouse cho biết: “Vào mùa đông, 
thời tiết lạnh giá chúng tôi không phải tập chèo 
thuyền. Tôi cùng bạn bè đi câu cá trên sông như 
một thử thách thú vị trong thời tiết lạnh. Kỳ nghỉ 
cuối tuần là thời điểm thích hợp để tôi thử vận may 
của mình”.

Con cá tầm mà Braeden Rouse bắt được dài 
2,5 mét, nặng khoảng 159 kg. Anh cùng bạn phải 
'chiến đấu' với con quái vật trong khoảng nửa giờ 
đồng hồ để cố gắng đưa nó vào gần bờ.

Việc đưa được con cá có kích thước lớn 
như vậy không hề dễ dàng. Braeden Rouse làm mọi 
cách, xoay sở để con cá nhúc nhích nhưng rất khó 
khăn.

Anh nói: “Tôi biết nó rất lớn. Tôi kéo 
nhưng không thấy nó di chuyển, không nhúc nhích. 
Bạn tôi nhận ra đó là một con cá rất lớn và bắt đầu 
quay video. Nhưng thực ra tôi mới là người bị con 
cá kéo đi khắp sông. Tôi chiến đấu với nó khoảng 
25 phút trên sông”.

Để có được đoạn video, bạn của Braeden 
Rouse buộc phải lên thuyền kayak của riêng mình 
và đi theo anh. Trong video thấy rõ tốc độ mà con 
cá tầm kéo Braeden Rouse đi. “Con cá khủng kéo 
anh nhanh hơn khả năng chèo thuyền của em”, 
Braeden Rouse nói lớn trong đoạn video.

Braeden Rouse cho biết có khoảng ba lần 
anh suýt té xỉu khi con cá tầm hung hăng bơi đi và 
anh phải cố gắng lắm mới giữ chắc được đầu cần 
câu ở mũi thuyền để tránh bị lật.

Sau khi người đàn ông chia sẻ hình ảnh con 
cá tấm khủng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý 
của cư dân mạng, nhiều người khá sốc khi biết 
chuyện Braeden Rouse bắt được cá có kích thước 
khủng chỉ từ một chiếc thuyền kayak.

Sau khi đưa vào con cá vào bờ, chụp ảnh kỷ 
niệm, Braeden Rouse và bạn đã thả con cá trở lại 
môi trường nước. “Tôi thích phần phóng sinh sau 
khi bắt cá. Việc làm này đặc biệt bổ ích. Con cá đã 

bơi đi ngay sau đó, nó bơi nhanh, trông rất duyên 
dáng. Khi nó thực hiện cú hích cuối cùng, vây đuôi 
nhô lên khỏi mặt nước trông rất lớn”.

Con cá tầm có kích thước khủng được 
mệnh danh là khủng long sống, có nguồn gốc từ kỷ 
Trias. Các hóa thạch cổ nhất của loài cá nguyên 
thủy này có niên đại 245-208 triệu năm trước và 
chưa trải qua bất kỳ sự thay đổi tiến hóa lớn nào kể 
từ đó. ■

Quyết tâm giảm 152kg để 
con gái tự hào, người phụ nữ 
hối hận với cơ thể dị hợm và 
màn biến hình khó tin sau đó

Khi đã béo đến mức gặp khó khăn 
trong việc di chuyển và sợ con gái 
cảm thấy xấu hổ với bạn bè, bà mẹ 

trẻ đã hạ quyết tâm giảm cân.
Khi ai đó bị xếp vào nhóm người mắc bệnh 

béo phì, đó là một tin khủng khiếp bởi không chỉ là 
vấn đề ngoại hình mà còn cả tình trạng sức khỏe và 
nhiều chuyện khác liên quan đến cân nặng. Thế 
nhưng, một khi đã mắc bệnh béo phì mà giảm cân 
thành công thì xứng đáng nhận được lời tán dương 
của cả thế giới.

Và bà mẹ tên Anna, đến từ New Jersey 
(Mỹ) cũng xứng đáng nhận được lời khen của tất cả 
mọi người vì nỗ lực giảm cân của bản thân. Tuy 
nhiên, đó chưa chắc đã là một câu chuyện vui nếu 
vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Anna (28 tuổi) cho biết cô đã có vấn đề về 
cân nặng từ khi còn là một đứa trẻ. Mẹ cô tiết lộ: 
“Con gái tôi đã phải vật lộn với cân nặng của mình 
kể từ khi con bé mới khoảng 4 tuổi. Giờ có nói cũng 
không kể hết được những việc vợ chồng tôi đã làm 
và gặp gỡ bao nhiêu bác sĩ, vậy mà cân nặng của 
con bé cứ ngày một tăng nhanh. Điều đó khiến 

chúng tôi rất lo lắng”.
Cô khoe dáng mới với bạn bè và gia đình
Khi đã béo đến mức gặp khó khăn trong 

việc di chuyển và sợ con gái cảm thấy xấu hổ với 
bạn bè, Anna đã hạ quyết tâm giảm cân.

Cô chia sẻ: “Ban đầu, việc giảm cân diễn ra 
chậm, nhưng việc đi bộ đã giúp tôi khá nhiều. Tôi 
muốn con gái tự hào về mẹ nó”.

Cuối cùng, khi đã giảm được tổng cộng 
152kg, Anna vẫn không thể vui được khi nhìn thấy 
cơ thể mình trong gương. Những lớp mỡ dày phì 
nộn đã biến mất nhưng thay vào đó là lớp da thừa 
nhăn nheo chảy xệ khiến cô trông chẳng khác nào 

một “dị nhân”. 
Cô chia sẻ về cảm xúc của mình khi ấy: 

“Tôi cảm thấy ghê tởm và ghét cay ghét đắng cơ 
thể của mình. Mọi người có thể nhìn thấy lớp da 
nhăn nheo trên cánh tay của tôi rung lắc mỗi lần cử 
động và thấy da đùi tôi lắc lư theo mỗi bước chân”.

Cô tiếp tục: “Vùng da trên bụng tôi lủng 
lẳng, tôi cảm thấy nó trông giống như thịt trong 
bánh hamburger trào ra”.

Anna khẳng định rất ghét cơ thể của mình 
và thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc chưa giảm cân. 

Cuối cùng, giờ đây, cô đã có được thân hình 
như mong muốn khi cắt bỏ phần da thừa và đây 
mới là lúc hành trình giảm cân của cô kết thúc thực 
sự.

“Tôi hoàn toàn kinh ngạc về hình dáng của 
cơ thể mình bây giờ”, cô nói trong một chương 
trình truyền hình phát sóng gần đây. Người mẹ trẻ 
chia sẻ rằng giờ cô đã có thể ra ngoài vui chơi cùng 
con gái và không còn xấu hổ khi mặc đồ tắm nữa.■  

Thành phố Savannah

Là nơi có hàng chục ngôi nhà ma nổi 
tiếng và hàng trăm trường hợp kể về 
việc nhìn thấy ma, Savannah được 

mệnh danh là “thành phố rùng rợn nhất nước Mỹ”. 
Người ta có thể bắt đầu hành trình khám phá “lạnh 
gáy” bằng chuyến thăm Nghĩa trang Bonaventure 
lịch sử của thành phố, nơi đầy rẫy những ngôi mộ 
đá nằm lộn xộn, những bức tượng lạ lùng và những 
cái cây ma quái phủ đầy rêu. 

Một trong những “hồn ma” nổi tiếng nhất 
là Gracie Watson, một đứa trẻ 6 tuổi chết vì bệnh 
viêm phổi vào năm 1889. Linh hồn của cô bé được 
cho là đã ám lên bức tượng có kích thước tương 
đương người thật nằm trên mộ. Các bức tượng tại 
đây được đồn là di chuyển như người thật và đôi 
khi còn phát ra tiếng khóc hay tiếng nô đùa của trẻ 
con.

Ngôi nhà Hampton Lillybridge tại 
Savannah được xây dựng vào năm 1797, một vài 
năm sau đó nó đã được chuyển đến vị trí hiện tại bất 
chấp việc có một hầm mộ bí ẩn nằm phía dưới ngôi 
nhà. Kể từ đó, 26 gia đình từng sống trong ngôi nhà 
này đã phàn nàn về nhiều vụ việc ma quái khác 
nhau khiến họ phải chuyển ra ngoài. Những sự kiện 
kỳ lạ này bao gồm đồ đạc di chuyển xung quanh và 
cửa tự khóa.

Ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất ở Savannah 
có lẽ là Ngôi nhà Sorrel - Weed, nơi xuất hiện trong 
những cảnh quay mở đầu của bộ phim “Forrest 
Gump” năm 1994 của đạo diễn Robert Zemeckis. 
Ngôi nhà này được cho là bị ám bởi ít nhất 2 hồn 
ma báo thù: vợ và tình địch của thương gia hàng hải 
Francis Sorrel, người đã xây dựng ngôi nhà vào 
những năm 1840. Vợ của Francis, Matilda Sorrel 
đã nhảy lầu tự tử khi phát hiện chồng ngoại tình - 
nhưng các nhà nghiên cứu lịch sử chỉ ra rằng vào 
thời điểm bà “nhất thời dại dột” tự tử, gia đình 
Sorrel đã chuyển đến tòa nhà bên cạnh. ■ 
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Người đàn ông 82 tuổi làm 
tượng bằng đá cẩm thạch để 
tưởng nhớ chó cưng

Ô
ng Muthu, 82 tuổi sinh sống ở Tamil 
Nadu, Ấn Độ đã quyết định cần phải 
làm gì đó để tưởng nhớ chú chó cưng 

đã từng sống với mình suốt 11 năm. Chú chó của 
ông Muthu có tên là Tom. Nó gặp vấn đề về sức 
khỏe vào năm ngoái mà không đáp ứng tốt với việc 
điều trị. Nó qua đời vào tháng 1/2022 sau khoảng 
11 năm sống cùng gia đình ông Muthu. Quá đau 
buồn vì sự ra đi của chó cưng, ông Muthu nói với 
các con rằng cần phải làm gì đó để tưởng nhớ đến 
người bạn 4 chân đã gắn bó với gia đình nhiều năm. 
Ông quyết định dựng một bức tượng chú chó Tom 
bằng đá cẩm thạch.

Từ những bức ảnh cũ, ông Muthu đã nhờ 
nhà điêu khắc để tạo ra bức tượng đá cẩm thạch về 
Tom. Gia đình ông Muthu đã chi khoảng 1.062 
USD, tương đương khoảng hơn 24 triệu đồng, để 
làm nên bức tượng.

Ông Muthu cho biết: “Tôi dành rất nhiều 
tình cảm cho chó cưng của mình. Nó đã ở với tôi từ 
năm 2010, khi đó bố tôi vẫn còn sống và cũng rất 

yêu quý nó”.
Cháu trai của ông Muthu chia sẻ rằng: 

“Anh tôi đã mua chú chó Tom 11 năm trước. Lúc 
đó tôi không thể nuôi nó và đã giao lại cho ông sau 
6 tháng. Tom trở thành bạn đồng hành cùng ông 
cho đến khi nó qua đời. Cả hai rất thân thiết gần gũi 
với nhau, không thể tách rời”.

Sau khi Tom qua đời, người đàn ông 82 tuổi 
đã lập một ngôi đền nhỏ giữa khu đất trống gần 
nhà. Số tiền ông dành dụm được đã đem hết vào 
việc đúc tượng cho người bạn bốn chân của mình.

Ngôi đền nhỏ mở cửa cho tất cả mọi người. 
Ông Muthu hàng ngày vẫn đến thắp hương, đặt lễ 
trên bức tượng của chú chó Tom. Vào dịp đặc biệt, 
ông làm món ăn yêu thích của chú chó Tom ra thắp 
hương. ■

Lấy cảm hứng từ gấu Bắc 
Cực để tạo ra chiếc lều trú ẩn 
độc nhất vô nhị

Các sinh viện tại Học viện hoàng gia 
Đan Mạch đã lấy cảm hứng từ gấu 
Bắc Cực để thiết kế chiếc lều trú ẩn 

giúp người gặp nạn chống chọi với điều kiện khắc 

nghiệt băng tuyết.
Thám hiểm Bắc Cực chắc chắn không phải 

chuyến đi dành cho tất cả mọi người. Thông 
thường chỉ những nhà thám hiểm có kinh nghiệm 
và nhiều lòng dũng cảm mới đặt chân bắt đầu cuộc 
hành trình.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt ở Bắc Cực nên không một ai có thể nói trước 
bất kỳ điều gì và chuyện bị mắc kẹt là điều không ai 
muốn nghĩ tới. Nhưng nếu chẳng may điều đó xảy 
ra, một nơi trú ẩn tạm thời có thể giúp nhà thám 
hiểm sống sót, chờ đợi cho đến khi được giải cứu.

Suy nghĩ về vấn đề này, cộng thêm cảm 
hứng từ nơi ở của gấu Bắc Cực, nhóm sinh viên từ 
Học viên hoàng gia Đan Mạch đã sáng tạo chiếc 
lều trú ẩn đặc biệt.

Henry Glogau và Samuel Barratt, hai sinh 
viên đứng đầu nghiên cứu chia sẻ rằng: “Bạn sẽ 
làm gì nếu rơi vào trường hợp bị mắc kẹt trong điều 
kiện khắc nghiệt như ở Bắc Cực. Không có sóng 
điện thoại, lương thực dự trữ không nhiều, không 
có liên lạc, nhiệt độ dưới 0 độ C. Hạ thân nhiệt là 
một mối đe dọa nghiêm trọng và sự trợ giúp từ bên 
ngoài có thể mất hàng giờ đồng hồ. Sáng tạo của 
chúng tôi giúp các nhà thám hiểm yên tâm hơn, bảo 
vệ sức khỏe của họ trong khi chờ đợi”.

Theo nhóm nghiên cứu, trong trường hợp 
này, tuyết nên được coi là vật liệu xây dựng hơn là 
một gánh nặng, vật cản. Tương tự như những loài 
động vật chẳng hạn gấu Bắc Cực hay thậm chí là 
người Inuit, cũng từng sống trong hang động đầy 

tuyết.
Nhóm thử nghiệm lều cứu hộ ở khu vực 

Alaska trong khoảng thời gian 1 tháng. Lều làm từ 
vật liệu mylar, phần thiết kế lớp da bên ngoài giống 
như một miếng giấy gấp origami Nhật Bản để cố 
định lều, chặn tuyết và giữ ấm bên trong. Căn lều 
có thể duy trì mức nhiệt độ chênh lệch trung bình 
37 độ C giữa bên trong và bên ngoài, chịu được khu 
vực có tuyết rơi dày tới 40 cm. Các lều mùa đông 
thông thường chỉ cung cấp không gian ở chênh 
lệch nhiệt độ 13 độ C.

Trông vẻ ngoài không chắc chắn nhưng các 
nhà sáng tạo cam kết rằng nó vẫn nguyên vẹn trong 
điều kiện bão tuyết, chịu được một người 70 kg 
đứng trên đỉnh nhờ cấu trúc sợi thủy tinh dạng mắt 
cáo ở lớp trong liên kết và triển khai đồng thời với 
lớp vỏ origami ở bên ngoài.

Trong tương lai, các lều trú ẩn khẩn cấp sẽ 
được bố trí dọc theo các trạm kiểm soát và các 
tuyến đường đi bộ đường dài ở những khu vực có 

mùa đông lạnh giá, nhiệt độ thấp.
Thiết kế lều của nhóm Henry Glogau và 

Samuel Barratt đã dành giải cao nhất tại Giải 
thưởng thiết kế giáo dục ở hạng mục Thiết kế sản 
phẩm. ■ 

Phẫu thuật khẩn cấp cho 
b é  g á i  m ắ c  ' h ộ i  c h ứ n g 
Rapunzel', ăn tóc suốt hơn 1 
năm

Các bác sĩ đã lấy một quả cầu tóc có 
khối lượng khá nặng, chừng 
khoảng gần 1kg từ dạ dày của bé 

gái này.
Mới đây, các bác sĩ tại một bệnh viện ở tây 

Ấn Độ đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 
Nancy Yadav (9 tuổi), sinh sống tại Mehsana, 
Gujarat, nhập viện do đau dạ dày không rõ nguyên 
nhân.

Sau một số xét nghiệm, bao gồm chụp cắt 
lớp, bệnh nhi được chẩn đoán có một khối tóc trong 
bụng. Tóc kết dính thành một búi, chặn đường ruột 
dẫn đến đau dạ dày.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã 
lấy ra một quả cầu tóc có trọng lượng khoảng 800g 
phủ đầy bụng cô bé. Tiến sĩ Rakesh Joshi, Trưởng 
khoa Nhi tại bệnh viện cho biết: “Dù cần phẫu 
thuật để loại bỏ khối tóc gây cản trở và giảm các 
triệu chứng, nhưng điều quan trọng không kém là 
bệnh nhân cần phải đi khám tâm lý và tiếp nhận các 
tư vấn cần thiết”.

Sau khi xuất viện và tiếp nhận điều trị tâm 
lý, các chuyên gia xác nhận Nancy mắc hội chứng 
Rapunzel (Hội chứng nghiện ăn tóc: bệnh nhân sẽ 
ăn tóc không kiểm soát, lâu dần thành nghiện). Đây 
được coi là một bệnh lý tâm thần, với các biểu hiện 
như nhổ tóc và ăn tóc.

Căn bệnh này rất nguy hiểm vì cơ thể người 
không có khả năng tiêu hóa tóc. Nếu để tình trạng 
kéo dài lâu, sẽ xuất hiện bóng tóc kéo dài từ đường 
ruột tới tận ruột non. Đây cũng là một chứng bệnh 
cực kỳ hiếm gặp, phổ biến hơn ở phụ nữ trẻ hoặc vị 
thành niên và có thể gây chết người.

Năm 2019, các bác sĩ tại một bệnh viện ở 
Nga cho biết họ đã phẫu thuật loại bỏ một cục tóc 
nặng khoảng 0,5 kg từ dạ dày của một nữ bệnh 
nhân đã ăn tóc của mình trong suốt 10 năm.

Hội chứng nghiện ăn tóc thuộc chứng Pica 
(chứng ăn bậy), một dạng rối loạn ăn uống, được đề 
cập đến khi một người thèm hoặc ăn những thứ phi 
thực phẩm, chẳng hạn như đất đá, cát, bụi bẩn, 
giấy, dây và phấn rôm.

Chứng Pica thường đi kèm với các rối loạn 
sức khỏe tâm thần khác.

Năm 2019, các bác sĩ báo cáo rằng họ ã  đ
lấy ra 33 vật dụng từ bụng của một người đàn ông, 
bao gồm cả tua vít và lưỡi dao cạo.

Một người phụ nữ khác đã nuốt món nữ 
trang trị giá 53.000 bảng Anh và đồng xu trong 
vòng một tuần. ■ 

Người đàn ông bắt được 
'khủng long sống' khổng lồ trên 
sông Canada

Braeden Rouse, sinh sống ở Alberta, 
Canada cùng bạn đi câu cá trên 
sông Fraser và kết quả thu được 

khiến tất cả phải bất ngờ Là một vận động viên 
chèo thuyền, nhưng lần này Braeden Rouse quyết 
định thử vận may của mình trong việc câu cá.

Braeden Rouse cho biết: “Vào mùa đông, 
thời tiết lạnh giá chúng tôi không phải tập chèo 
thuyền. Tôi cùng bạn bè đi câu cá trên sông như 
một thử thách thú vị trong thời tiết lạnh. Kỳ nghỉ 
cuối tuần là thời điểm thích hợp để tôi thử vận may 
của mình”.

Con cá tầm mà Braeden Rouse bắt được dài 
2,5 mét, nặng khoảng 159 kg. Anh cùng bạn phải 
'chiến đấu' với con quái vật trong khoảng nửa giờ 
đồng hồ để cố gắng đưa nó vào gần bờ.

Việc đưa được con cá có kích thước lớn 
như vậy không hề dễ dàng. Braeden Rouse làm mọi 
cách, xoay sở để con cá nhúc nhích nhưng rất khó 
khăn.

Anh nói: “Tôi biết nó rất lớn. Tôi kéo 
nhưng không thấy nó di chuyển, không nhúc nhích. 
Bạn tôi nhận ra đó là một con cá rất lớn và bắt đầu 
quay video. Nhưng thực ra tôi mới là người bị con 
cá kéo đi khắp sông. Tôi chiến đấu với nó khoảng 
25 phút trên sông”.

Để có được đoạn video, bạn của Braeden 
Rouse buộc phải lên thuyền kayak của riêng mình 
và đi theo anh. Trong video thấy rõ tốc độ mà con 
cá tầm kéo Braeden Rouse đi. “Con cá khủng kéo 
anh nhanh hơn khả năng chèo thuyền của em”, 
Braeden Rouse nói lớn trong đoạn video.

Braeden Rouse cho biết có khoảng ba lần 
anh suýt té xỉu khi con cá tầm hung hăng bơi đi và 
anh phải cố gắng lắm mới giữ chắc được đầu cần 
câu ở mũi thuyền để tránh bị lật.

Sau khi người đàn ông chia sẻ hình ảnh con 
cá tấm khủng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý 
của cư dân mạng, nhiều người khá sốc khi biết 
chuyện Braeden Rouse bắt được cá có kích thước 
khủng chỉ từ một chiếc thuyền kayak.

Sau khi đưa vào con cá vào bờ, chụp ảnh kỷ 
niệm, Braeden Rouse và bạn đã thả con cá trở lại 
môi trường nước. “Tôi thích phần phóng sinh sau 
khi bắt cá. Việc làm này đặc biệt bổ ích. Con cá đã 

bơi đi ngay sau đó, nó bơi nhanh, trông rất duyên 
dáng. Khi nó thực hiện cú hích cuối cùng, vây đuôi 
nhô lên khỏi mặt nước trông rất lớn”.

Con cá tầm có kích thước khủng được 
mệnh danh là khủng long sống, có nguồn gốc từ kỷ 
Trias. Các hóa thạch cổ nhất của loài cá nguyên 
thủy này có niên đại 245-208 triệu năm trước và 
chưa trải qua bất kỳ sự thay đổi tiến hóa lớn nào kể 
từ đó. ■

Quyết tâm giảm 152kg để 
con gái tự hào, người phụ nữ 
hối hận với cơ thể dị hợm và 
màn biến hình khó tin sau đó

Khi đã béo đến mức gặp khó khăn 
trong việc di chuyển và sợ con gái 
cảm thấy xấu hổ với bạn bè, bà mẹ 

trẻ đã hạ quyết tâm giảm cân.
Khi ai đó bị xếp vào nhóm người mắc bệnh 

béo phì, đó là một tin khủng khiếp bởi không chỉ là 
vấn đề ngoại hình mà còn cả tình trạng sức khỏe và 
nhiều chuyện khác liên quan đến cân nặng. Thế 
nhưng, một khi đã mắc bệnh béo phì mà giảm cân 
thành công thì xứng đáng nhận được lời tán dương 
của cả thế giới.

Và bà mẹ tên Anna, đến từ New Jersey 
(Mỹ) cũng xứng đáng nhận được lời khen của tất cả 
mọi người vì nỗ lực giảm cân của bản thân. Tuy 
nhiên, đó chưa chắc đã là một câu chuyện vui nếu 
vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Anna (28 tuổi) cho biết cô đã có vấn đề về 
cân nặng từ khi còn là một đứa trẻ. Mẹ cô tiết lộ: 
“Con gái tôi đã phải vật lộn với cân nặng của mình 
kể từ khi con bé mới khoảng 4 tuổi. Giờ có nói cũng 
không kể hết được những việc vợ chồng tôi đã làm 
và gặp gỡ bao nhiêu bác sĩ, vậy mà cân nặng của 
con bé cứ ngày một tăng nhanh. Điều đó khiến 

chúng tôi rất lo lắng”.
Cô khoe dáng mới với bạn bè và gia đình
Khi đã béo đến mức gặp khó khăn trong 

việc di chuyển và sợ con gái cảm thấy xấu hổ với 
bạn bè, Anna đã hạ quyết tâm giảm cân.

Cô chia sẻ: “Ban đầu, việc giảm cân diễn ra 
chậm, nhưng việc đi bộ đã giúp tôi khá nhiều. Tôi 
muốn con gái tự hào về mẹ nó”.

Cuối cùng, khi đã giảm được tổng cộng 
152kg, Anna vẫn không thể vui được khi nhìn thấy 
cơ thể mình trong gương. Những lớp mỡ dày phì 
nộn đã biến mất nhưng thay vào đó là lớp da thừa 
nhăn nheo chảy xệ khiến cô trông chẳng khác nào 

một “dị nhân”. 
Cô chia sẻ về cảm xúc của mình khi ấy: 

“Tôi cảm thấy ghê tởm và ghét cay ghét đắng cơ 
thể của mình. Mọi người có thể nhìn thấy lớp da 
nhăn nheo trên cánh tay của tôi rung lắc mỗi lần cử 
động và thấy da đùi tôi lắc lư theo mỗi bước chân”.

Cô tiếp tục: “Vùng da trên bụng tôi lủng 
lẳng, tôi cảm thấy nó trông giống như thịt trong 
bánh hamburger trào ra”.

Anna khẳng định rất ghét cơ thể của mình 
và thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc chưa giảm cân. 

Cuối cùng, giờ đây, cô đã có được thân hình 
như mong muốn khi cắt bỏ phần da thừa và đây 
mới là lúc hành trình giảm cân của cô kết thúc thực 
sự.

“Tôi hoàn toàn kinh ngạc về hình dáng của 
cơ thể mình bây giờ”, cô nói trong một chương 
trình truyền hình phát sóng gần đây. Người mẹ trẻ 
chia sẻ rằng giờ cô đã có thể ra ngoài vui chơi cùng 
con gái và không còn xấu hổ khi mặc đồ tắm nữa.■  

Thành phố Savannah

Là nơi có hàng chục ngôi nhà ma nổi 
tiếng và hàng trăm trường hợp kể về 
việc nhìn thấy ma, Savannah được 

mệnh danh là “thành phố rùng rợn nhất nước Mỹ”. 
Người ta có thể bắt đầu hành trình khám phá “lạnh 
gáy” bằng chuyến thăm Nghĩa trang Bonaventure 
lịch sử của thành phố, nơi đầy rẫy những ngôi mộ 
đá nằm lộn xộn, những bức tượng lạ lùng và những 
cái cây ma quái phủ đầy rêu. 

Một trong những “hồn ma” nổi tiếng nhất 
là Gracie Watson, một đứa trẻ 6 tuổi chết vì bệnh 
viêm phổi vào năm 1889. Linh hồn của cô bé được 
cho là đã ám lên bức tượng có kích thước tương 
đương người thật nằm trên mộ. Các bức tượng tại 
đây được đồn là di chuyển như người thật và đôi 
khi còn phát ra tiếng khóc hay tiếng nô đùa của trẻ 
con.

Ngôi nhà Hampton Lillybridge tại 
Savannah được xây dựng vào năm 1797, một vài 
năm sau đó nó đã được chuyển đến vị trí hiện tại bất 
chấp việc có một hầm mộ bí ẩn nằm phía dưới ngôi 
nhà. Kể từ đó, 26 gia đình từng sống trong ngôi nhà 
này đã phàn nàn về nhiều vụ việc ma quái khác 
nhau khiến họ phải chuyển ra ngoài. Những sự kiện 
kỳ lạ này bao gồm đồ đạc di chuyển xung quanh và 
cửa tự khóa.

Ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất ở Savannah 
có lẽ là Ngôi nhà Sorrel - Weed, nơi xuất hiện trong 
những cảnh quay mở đầu của bộ phim “Forrest 
Gump” năm 1994 của đạo diễn Robert Zemeckis. 
Ngôi nhà này được cho là bị ám bởi ít nhất 2 hồn 
ma báo thù: vợ và tình địch của thương gia hàng hải 
Francis Sorrel, người đã xây dựng ngôi nhà vào 
những năm 1840. Vợ của Francis, Matilda Sorrel 
đã nhảy lầu tự tử khi phát hiện chồng ngoại tình - 
nhưng các nhà nghiên cứu lịch sử chỉ ra rằng vào 
thời điểm bà “nhất thời dại dột” tự tử, gia đình 
Sorrel đã chuyển đến tòa nhà bên cạnh. ■ 
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