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

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

www.thevietnampost.com

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

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

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

 culture marble, sale & install.

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

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

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

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

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

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Trang Nguyễn

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

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Tax Services

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

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

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

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

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

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

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

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

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

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

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

May 28, 2022
1996
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

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

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

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

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

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

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

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

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.

                                                                T.M
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

“Quái vật” sâu mực khổng lồ 
dài hơn 3,5 mét dạt vào bãi biển 
Nam Phi

Các nhà khoa học cho biết con mực 
khổng lồ dạt vào một bãi biển Nam Phi 
là một điều 'không thể tin được'. Sinh 

vật biển khổng lồ dài hơn 3,5 mét.
Những người đi biển ở Kommetjie, Nam Phi 

bắt gặp cảnh tượng hiếm gặp trên bãi cát ở Long 
Beach. Đó là xác một con mực khổng lồ.

Alison Paulus, một cư dân Cape Town và là 
người sáng lập một tổ chức bảo tồn động vật hoang 
dã cho biết: “Thật không thể tin được. Chỉ riêng cơ 
thể đã dài khoảng 2,2 mét, cộng thêm các xúc tu, tôi 
chắc chắn rằng nó sẽ kéo dài đến 3,5 mét”.

Kể từ khi những câu chuyện về mực khổng lồ 
lần đầu tiên lưu truyền trong thần thoại Bắc Âu, 
loài sinh vật này đã tạo ra sự thu hút với nhiều 
người đi biển.

Mực khổng lồ là một trong những động vật 
không xương sống lớn nhất trên Trái Đất. Dù sở 
hữu kích thước khổng lồ nhưng không vì lý do đó 
mà chúng trở nên dễ bị phát hiện. Chúng là một 
trong những loài động vật khó nắm bắt nhất trên 
hành tinh vì thường sống ở độ sâu từ 300 đến 1.000 
mét và hiếm khi trồi lên mặt biển.

Đôi mắt to bằng chiếc đĩa thuộc hàng lớn nhất 
trong số mọi sinh vật sống giúp mực khổng lồ quan 
sát dưới làn nước tối đen. 

Trong nhiều thế kỷ, thông tin duy nhất mà các 
nhà khoa học có về những sinh vật này đến từ việc 
nghiên cứu xác bị đánh dạt vào bờ hoặc phần còn 
sót lại trong dạ dày của cá nhà táng, kẻ thù ngoài tự 
nhiên của mực khổng lồ. Mãi đến năm 2004, con 
người lần đầu tiên quan sát được về loài mực khổng 
lồ này khi còn sống.

Con mực ở Nam Phi dạt vào ban đêm sau khi 
bị thương, có thể do va chạm với thuyền thương 
mại hoặc tàu đánh cá. Alison Paulus cho biết: 
“Chúng tôi thấy một vết nứt dài phía trên các xúc 
tu, chúng tôi đoán là do va chạm với chân vịt của 
thuyền”.

Các chuyên gia động vật hoang dã tiến hành 
điều tra cho thấy đây là một con mực khổng lồ cái.

Jon Friedman, chuyên gia động vật hoang dã 
làm việc tại Hiệp hội phòng chống đối xử tàn ác với 
động vật SPCA cho biết: “Tôi đoán con mực bị tàu 
đâm trúng khi đang ở trên mặt biển”.

Friedman ước tính con mực khoảng hai tuổi 

khi nó chết. Mực khổng lồ có thể sống tới 5 năm và 
đạt chiều dài 13 mét.

Thời điểm các chuyên gia SPCA đến hiện 
trường, những người đánh cá địa phương đã loại bỏ 
mắt và các phần xúc tu của con mực. Phần lớn 
những gì còn lại của xác mực khổng lồ được băm 
nhỏ và ném trở lại biển. Trước đó, các chuyên gia 
đã gửi một số mẫu mô đến Bảo tàng Iziko Nam Phi 
của Cape Town để phân tích ADN.

Bảo tàng hiện lưu giữ phần còn lại của 19 con 
mực khổng lồ khác. Alison Paulus thất vọng vì 
không thể được đưa xác mực nguyên vẹn trở lại 
bảo tàng, nhưng cô rất xúc động và cảm thấy may 
mắn khi nhìn thấy con mực lúc còn nguyên vẹn. 
“Tôi có hai cậu con trai nhỏ mê động vật hoang dã 
nên chúng tôi xuống đây ngay khi biết tin để tận 
mắt chứng kiến”, cô nói. ■

Cứu chú chó cưng rơi xuống 
sông, người đàn ông thiệt mạng

Ryan Wells, 21 tuổi cùng bạn bè đang 
dắt ba chú chó cưng của mình đi dạo 
d ọ c  t h e o  b ờ  s ô n g  We a v e r  ở 

Northwich, Anh vào lúc sáng sớm. Khu vực 
Northwich là nơi hợp lưu của hai con sông Weaver 
và Dane, chúng gặp nhau ở trung tâm thị trấn.

Khi bộ ba đang đi thì một trong những con chó 
trở nên kích động, nó nhảy qua hàng rào và rơi 
xuống nước. Lúc đó khoảng 4h40 phút sáng, giờ 
địa phương. Ryan Wells lấy điện thoại ra để bật đèn 
soi rọi tìm kiếm con chó của mình. Họ đi lại xung 
quanh tìm kiếm một lúc nhưng không thấy, Ryan 
Wells bắt đầu lo lắng. Anh đưa điện thoại cho bạn 
rồi nhảy xuống sông tìm chó cưng. Tuy nhiên, do 
đột ngột ngâm trong nước lạnh, Ryan Wells đã bị 
sốc và ngừng tim.

Sau cuộc điều tra, kết luận cho thấy Ryan 
Wells không chết đuối nhưng đã bị ngừng tim sau 
khi xuống nước lạnh.

Georgia Garnett, bạn gái của Ryan Wells cho 
biết: “Anh ấy rơi xuống nước được khoảng vài giây 
thì bắt đầu bị sốc, quá hoảng sợ. Khám nghiệm tử 
thi kết luận rằng anh ấy chết do ngừng tim, không 
phải do chết đuối. Bác sĩ giải phẫu giải thích rằng 
do anh ấy ngâm mình trong nước lạnh quá đột ngột 
nên bị sốc”.

Georgia Garnett và nhóm bạn thấy Ryan gặp 
chuyện đã nhanh chóng tìm cách cứu bạn. Georgia 
Garnett lao xuống nước, bơi đến chỗ Ryan trong 
khi người bạn khác tìm cách buộc những con chó 
còn lại với nhau, giữ chặt.

Georgia Garnett cố gắng lại gần vị trí của Ryan 
nhưng chưa kịp đến thì anh đã trôi mất khỏi tầm 
mắt. Cô gái tìm kiếm cho đến khi cảnh sát đến hiện 
trường, cô quá mệt và được đưa lên xe cấp cứu đến 
bệnh viện.

Cảnh sát tìm kiếm trên sống suốt buổi sáng 
hôm đó và đến đầu giờ chiều cùng ngày, thợ lặn đã 
tìm thấy thi thể của Ryan Wells. Cảnh sát đã tìm ra 
chú chó, cứu nó lên bờ.

Nhân viên điều tra cho biết: “Rõ ràng khi Ryan 

Wells xuống nước để cứu chú chó, anh không hề 
suy nghĩ tới những nguy hiểm tiềm ẩn cho bản 
thân. Anh nhanh chóng lao xuống và không biết 
rằng nước rất lạnh. Cảnh sát, nhân viên y tế đã đến 
hiện trường ngay khi nhận được tin báo. Chúng tôi 
sử dụng một chiếc máy bay trực thăng và một chiếc 
thuyền cảnh sát để tìm kiếm Ryan. Cuối cùng 
chúng tôi cũng tìm thấy nhưng thật đáng buồn là 
anh ấy đã qua đời”. ■  

Nhầm sói là chó nhà, người 
đàn ông đem về chăm sóc như 
thú cưng

Gia đình ở Massachusetts tình cờ bắt 
gặp con vật nhỏ trông giống chú chó 
đang đi lang thang trong tình trạng bị 

kiệt sức bên con đường nhiều xe cộ qua lại. Lo lắng 
cho tình trạng sức khỏe của con vật, những thành 
viên trong gia đình đã đưa nó về nhà chăm sóc.

Tuy nhiên, sau khi đưa về chăm sóc một thời 
gian, gia đình hoang mang khi phát hiện con vật mà 
họ đưa về thực ra là sói đồng cỏ. Gia đình đã nhanh 
chóng liên lạc với Trung tâm động vật hoang dã 
Cape để được hỗ trợ.

Zack Mertz, giám đốc điều hành Trung tâm 
động vật hoang dã Cape ở Barnstable cho biết sói 
đồng cỏ có ngoại hình khác giống những con chó 
nhà. Chúng thường lang thang trong khoảng thời 
gian này của năm.

Những con sói nhỏ đến độ tuổi bắt đầu khám 
phá thế giới bên ngoài sau khi tách khỏi gia đình. 
Zack Mertz nói: “Chúng tôi sớm nhận ra đây là một 
con sói đồng cỏ, nó vẫn đang ở độ tuổi cần sự chăm 
sóc của cha mẹ. Nhưng chúng tôi không biết vì lý 
do gì mà nó đi một mình, có thể đi lạc quá xa gia 
đình hoặc cha mẹ nó bị chết”.

Con sói nhỏ khoảng 5 đến 6 tuần tuổi, được xét 
nghiệm âm tính với bệnh dại và hiện đang hồi phục 
trong khu cách ly với các nhân viên của Cape 
Wildlife. Trung tâm động vật hoang dã sẽ tạm thời 
nuôi dưỡng nó cùng với một con sói cái khoảng 4 
tuần tuổi vừa được chuyển đến từ một phòng khám 
động vật hoang dã của Rhode Island. Zack Mertz 
cho biết sói đồng cỏ có bản chất xã hội, do vậy sói 
con cần sinh sống cùng với đồng loại.

Ông nói: “Một trong những điều quan trọng là 
tìm cho con sói bị lạc gia đình một nơi có đồng loại. 
Chúng sẽ học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển”.

Tại trung tâm, các nhân viên cũng hạn chế tiếp 
xúc với sói đồng cỏ, giữ lại nhiều bản tính tự nhiên 
nhất của chúng. Họ cũng mô phỏng môi trường tự 
nhiên như trang trí khu chuồng sói bằng cỏ, cung 
cấp thức ăn, thử thách leo trèo để sói sinh sống 
thoải mái, giúp chúng thực hành các hành vi cần có 
khi đưa trở lại tự nhiên.

Các nhân viên dự định sẽ chăm sóc hai con sói 
con trong khoảng 6 tháng, nếu mọi việc suôn sẻ sẽ 
thả về tự nhiên vào giữa mùa thu. ■ 
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

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

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

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

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

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

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

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

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

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

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

Kết quả trước  Lệ phí sau.

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

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

671-2002/1570

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

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

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

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

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

619-1997/1565

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

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

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

631-1998/1566

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

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

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

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

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

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

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

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

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

$

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

$

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

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

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

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

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

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

548-2006/1574

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

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

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

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

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

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

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

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

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

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

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

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

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

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Nhà, Bán Tiệm 

Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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"Nấm mồ nước" sẽ chôn 
vùi trạm ISS trong tương lai

NASA sẽ cho Trạm Vũ trụ Quốc tế 
rơi xuống vùng biển không người 
ở có tên Point Nemo vào năm 

2031.
Point Nemo nằm cách vùng ven biển New 

Zealand 4.800 km và cách Nam Cực 3.200 km về 
phía bắc. Nó ở xa đất liền đến mức những người 
được xem là ở gần khu vực này nhất chính là các 
phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - bay ở 
độ cao 420 km phía trên Trái đất. 

Trạm ISS sẽ hoạt động hết năm 2030
Khi ngừng hoạt động vào năm 2030, trạm 

ISS sẽ đâm xuống địa điểm xa xôi đó, tương tự 
những trạm vũ trụ, vệ tinh và mảnh vỡ khác. Point 
Nemo được coi là nấm mồ dành cho các vật thể 
trong không gian.

Nhiều cường quốc không gian đã đổ rác vũ 
trụ ở khu vực xung quanh Point Nemo, đặt theo tên 
thuyền trưởng Nemo trong tiểu thuyết "Hai vạn 
dặm dưới đáy biển" của Jules Verne từ thập niên 
1970. 

Còn có tên là Cực bất khả tiếp cận trên đại 
dương hoặc Vùng không người ở Nam Thái Bình 
Dương, tọa độ chính xác của địa điểm xa xôi nhất 
thế giới này được tính toán bởi kỹ sư người Nga - 
Canada Hrvoje Lukatela vào năm 1992.

Hơn 263 mảnh rác vũ trụ đã chìm xuống 
Point Nemo từ năm 1971, bao gồm trạm Mir của 
Nga và trạm vũ trụ đầu tiên của NASA, Skylab, 
theo nghiên cứu trước đây. Những mảnh vỡ không 
phải là chứng tích nguyên vẹn về lịch sử du hành 
không gian mà là các mảnh vụn nằm rải rác trên 
khu vực rộng lớn. 

"Đây là vùng biển lớn nhất không có bất kỳ 
quần đảo nào. Đây cũng là khu vực an toàn nhất 
dành cho mảnh vỡ rơi trở lại khí quyển", Holger 
Krag, giám đốc Văn phòng chương trình an toàn 
không gian thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), 
cho biết.

Point Nemo hầu như không có dấu vết sự 
sống của con người. Ngoài rác vũ trụ ở đáy biển, 
những hạt vi nhựa được phát hiện trong nước biển 
tại đây khi du thuyền trong cuộc thi Volvo Ocean 
Race đi qua khu vực vào năm 2018. 

Rác vũ trụ như vệ tinh cũ rơi trở lại khí 
quyển Trái đất hàng ngày, dù phần lớn không có ai 
chú ý đến bởi mảnh vỡ bốc cháy rất lâu trước khi 

chạm đất. 
Chỉ mảnh vỡ lớn như bộ phận tàu vũ trụ 

hoặc tên lửa có thể trở thành mối đe dọa nhỏ với 
con người và cơ sở hạ tầng trên mặt đất. Các cơ 
quan vũ trụ và nhà vận hành phải lên kế hoạch kỹ 
lưỡng từ trước để đảm bảo mảnh vỡ rơi xuống 
Point Nemo.

Trong trường hợp trạm ISS, NASA cho 
biết trạm sẽ bắt đầu thao tác để rời khỏi quỹ đạo vào 
đầu năm 2026, hạ thấp độ cao nhằm rơi xuống Trái 
đất năm 2031. 

Thời gian chính xác của hoạt động phụ 
thuộc vào chu kỳ Mặt trời và tác động của nó tới khí 
quyển Trái đất. Mặt trời hoạt động mạnh thường 
khiến khí quyển Trái đất nở ra và gia tăng lực cản 
đối với trạm ISS, theo NASA.

Cơ quan vũ trụ và nhà vận hành thương mại 
cũng phải thông báo cho cơ quan chức năng phụ 
trách hàng không và vận tải biển, thông thường ở 
Chile, New Zealand và Tahiti, về vị trí, thời gian và 
diện tích khu vực mảnh vỡ rơi xuống. 

Nhà chức trách sẽ phát thông báo cho máy 
bay và tàu thuyền. Theo Krag, một vấn đề lớn là 
nhiều mảnh vỡ từ tầng tên lửa và tàu vũ trụ rơi mất 
kiểm soát xuống khí quyển Trái đất. Hồi tháng 
6/2021, NASA từng chỉ trích Trung Quốc vô trách 
nhiệm sau khi mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B 
rơi xuống Ấn Độ Dương.

Tên lửa Trường Chinh 5B cao 33 m và nặng 
hơn 18.000 kg, phóng module của trạm vũ trụ 
Trung Quốc lên quỹ đạo vào ngày 29/4/2021. Sau 
khi dùng hết nhiên liệu, tên lửa rơi mất kiểm soát 
trong không gian cho tới khi bị hút bởi lực hấp dẫn 
của Trái đất. Krag cho biết trung bình 100 - 200 tấn 
rác vũ trụ rơi mất kiểm soát qua khí quyển Trái đất 
mỗi năm.

Ít nhất 26.000 mảnh rác vũ trụ bay quanh 
Trái đất lớn bằng quả bóng nỉ hoặc hơn, có thể phá 
hủy vệ tinh nếu xảy ra va chạm. Hơn 500.000 mảnh 
vỡ đủ lớn để gây hư hỏng cho tàu vũ trụ hoặc vệ 
tinh. Hơn 100 triệu mảnh vỡ lớn cỡ hạt muối có thể 
làm thủng bộ đồ không gian.

Để rác vũ trụ rơi xuống đáy đại dương ở 
Point Nemo là lựa chọn ít tồi tệ nhất, theo Vito De 
Lucia, giáo sư ngành luật ở Trung tâm luật biển Na 
Uy tại Đại học Bắc Cực. 

Tuy nhiên, chúng ta không biết nhiều về 
môi trường biển sâu ở khu vực này. Một số nghiên 
cứu cho biết do dòng hải lưu trong khu vực, Point 
Nemo không thực sự đa dạng sinh học. Nhà hải 
dương học Autun Purser, nghiên cứu sinh sau tiến 
sĩ ở Viện Alfred Wegener tại Bremerhaven, Đức, 
chia sẻ ông từng đến gần Point Nemo và đáy biển là 
nơi cư trú của những con hải sâm, bạch tuộc và cá 
kỳ lạ.

Krag cho biết rác thải không gian rơi xuống 
đại dương thường cấu tạo từ thép không gỉ, titan 
hoặc nhôm không độc hại. "Mảnh vỡ hồi quyển 
không trôi nổi mà chìm sâu xuống và không gây 
nguy hiểm cho tàu bè. So với nhiều container thất 
lạc và tàu đắm, lượng phần cứng của rác vũ trụ khá 
nhỏ", Krag chia sẻ thêm. ■

Trái đất từng hứng chịu 
lượng bức xạ cực tím khủng 
khiếp, gấp 10 lần ước đoán 
trước đây

Theo một nghiên cứu gần đây của 
Đại học Leeds, khi sự sống trên Trái 

đất hình thành cách đây khoảng 2,4 tỷ năm trước, 
hành tinh của chúng ta khi đó thực sự rất khó tồn tại 
sự sống.

Dựa trên các mô phỏng máy tính, các nhà 
nghiên cứu phát hiện ra rằng có thời điểm, mức độ 
bức xạ tia cực tím (UV) trên bề mặt Trái đất cao 
hơn gấp 10 lần so với ước tính trước đây.

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng, 2,4 tỷ năm 
qua là một chương quan trọng trong sự phát triển 
của sinh quyển. Nồng độ oxy đáng kể đã xuất hiện 
trong khí quyển và mức ngày nay đạt được từ 
khoảng 400 triệu năm trước. Lượng oxy đủ lớn này 
đã phần nào mở ra sự sống cho các loài sinh vật và 
động vật đa bào phức tạp hơn.

Theo tác giả chính của nghiên cứu, 
Gregory Cooke, những phát hiện này đưa ra gợi ý 
về tác động tiến hóa của bức xạ UV vì nhiều dạng 
sống được biết là bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lượng 
bức xạ tia UV mạnh.

Cooke chia sẻ: "Chúng tôi biết rằng bức xạ 
tia UV có thể gây ra những tác hại nguy hiểm nếu 
tiếp xúc quá nhiều. Ví dụ, nó có thể gây ung thư da 
ở người. Nhưng một số sinh vật có cơ chế bảo vệ 
hiệu quả và tự hồi phục ngay cả khi tiếp xúc với bức 
xạ tia UV. Mặc dù lượng bức xạ UV tăng cao sẽ 
không ngăn cản sự xuất hiện hoặc tiến hóa của sự 
sống nhưng nó giống như một công cụ chọn lọc, 
tạo lợi thế cho các sinh vật có khả năng đối phó với 
lượng bức xạ UV lớn hơn tồn tại".

Các nhà khoa học đã suy đoán trong nhiều 
thập kỷ rằng, tầng ozone bảo vệ sự sống khỏi bức 
xạ tia cực tím khi nồng độ oxy trong khí quyển khi 
đó chỉ mới đạt khoảng 1% so với mức 20% như 

hiện tại. 
Bức xạ tia UV có thể gây ra những tác hại 

nguy hiểm nếu tiếp xúc quá nhiều
Tuy nhiên, nghiên cứu mới không ủng hộ 

lý thuyết này. Thông qua mô hình máy tính, các 
chuyên gia nhận thấy rằng nồng độ oxy khi đó có 
thể đã cao hơn rất nhiều, khoảng từ 5 - 10% mức 
hiện tại trong khí quyển.
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Điều này có nghĩa là đã có những thời kỳ 

mức bức xạ UV trên bề mặt Trái đất còn lớn hơn 
các giả thuyết trước đây. Các nhà khoa học tin rằng 
đó là điều đã từng xảy ra trong lịch sử phát triển của 
Trái đất.

Cooke cho hay: "Nếu mô hình của chúng 
tôi chỉ ra các kịch bản về nồng độ oxy trong khí 
quyển của Trái đất thì có lẽ trong hơn 1 tỷ năm, Trái 
đất có thể đã từng phải hứng chịu bức xạ UV cường 
độ cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Điều này có 
thể gây ra những hậu quả thú vị cho sự tiến hóa. 
Người ta không biết chính xác thời điểm động vật 
xuất hiện hoặc điều kiện chúng gặp phải trong đại 
dương hoặc trên đất liền. Tuy nhiên tùy thuộc vào 
nồng độ oxy, động vật và thực vật có thể phải đối 
mặt với những điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều so 
với thế giới ngày nay. Chúng tôi hy vọng rằng 
những hiểu biết về tác động tiến hóa sẽ dần được hé 
lộ trong tương lai".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Royal Society Open Science mới đây. ■ 

Đài thiên văn chụp được 
"thần chết màu tím" mắt người 
không nhìn thấy

Bầu trời trước mắt bạn có thể không 
yên ả như bạn đang trông thấy: Đài 
quan sát tia X Chandra và nhiều đài 

thiên văn khắp Trái đất vừa ghi lại hình ảnh ngoạn 
mục về các thần chết vũ trụ đang xé nát bầu trời 
trong ánh sáng màu tím huyền ảo.

Một trong số đó là R Aquarii, được nhìn 
thấy dưới ánh sáng màu tím của tia X với một phần 
màu đỏ cam cận hồng ngoại bao quanh. Đó thực ra 
là một cặp sao bị nhốt trong vũ điệu tử thần, bao 
gồm một sao lùn trắng ("thây ma" của một ngôi sao 
vừa qua đời) đang "hút máu" của bạn đồng hành là 

một ngôi sao hấp hối - sao khổng lồ đỏ.
R Aquarii (trái), Cassiopeia A (phía trên 

bên phải) và Abell 2597 (phía dưới bên phải), 
những vật thể đang phát ra tia X dữ dội mà mắt 
người không nhìn thấy

Bữa tiệc tàn khốc của sao lùn trắng đôi khi 
gây ra một vụ nổ nhiệt hạch cực lớn, bắn tung vật 
chất ra ngoài không gian và tạo nên tia X mê hoặc. 
Cặp sao này cách Trái đất 650 năm ánh sáng và nếu 
mắt bạn nhìn được tia X, bạn sẽ hoảng hốt khi thấy 
chúng.

Vật thể thứ 2 là Cassiopeia A, nằm cách 
chúng ta 11.000 năm ánh sáng, là một trong những 

vật thể được nghiên cứu kỹ lưỡng trong thiên hà 
chứa Trái đất Milky Way.

Tuy nhiên qua dữ liệu mới của Chandra, 
chúng ta mới thấy rõ tầm vóc của "quái vật" này. 
Đó là tàn dư của một siêu tân tinh, xuất hiện sau khi 
ngôi sao phát nổ thổi bay một lượng vật chất gồm 
lưu huỳnh nhiều gấp 10.000 lần tất cả lưu huỳnh 
trên Trái đất, silicon gấp 20.000 lần, sắt gấp 70.000 
lần và oxy gấp 1 triệu lần tất cả oxy trên địa cầu 
chúng ta.

Ngoài ra còn có các vật thể đáng chú ý khác 
như PSR B2224+65, một ngôi sao chết bay cực 
nhanh và phun ra đuôi tia X khủng khiếp; hay Abell 
2597, cụm sao cách chúng ta 1 tỉ năm ánh sáng....

Theo Science Alert, ngoài Chandra, các 
nhà khoa học từ NASA và nhiều đơn vị hợp tác đã 
sử dụng nhiều đài thiên văn khác với các công cụ 
quan sát tối tân để cho ra hình ảnh hoàn thiện nhất 
về các "thần chết" vũ trụ này. ■ 

Hệ thống "nghiền vụn" tiểu 
hành tinh để bảo vệ Trái đất

Nhà khoa học Mỹ nêu ý tưởng 
phóng tàu đâm vào tiểu hành tinh 
và khiến nó nổ tung thành nhiều 

mảnh để không còn khả năng gây nguy hiểm.
Giáo sư Philip Lubin tại Đại học California 

Santa Barbara phát triển ý tưởng bảo vệ Trái đất 
mang tên PI-Terminal Defense for Humanity. PI là 
viết tắt của Pulverize It, nghĩa là nghiền vụn. 

Lubin cho rằng việc nghiền vụn một thiên 
thể đang lao về phía Trái đất là giải pháp hiệu quả 
để bảo vệ nhân loại khi chỉ có thời gian xoay xở 
ngắn. Ông đã trình bày ý tưởng của mình tại Hội 
nghị Phòng thủ Hành tinh vào năm ngoái, đồng 
thời cũng nhận được tài trợ theo chương trình Ý 
tưởng Tiên tiến Sáng tạo NASA (NIAC).

Nhiều giải pháp bảo vệ Trái đất khỏi va 
chạm với tiểu hành tinh có thời gian thực hiện rất 
dài. Nếu biết trước nguy cơ va chạm vài tháng hoặc 
vài năm, các chuyên gia có thể phóng tàu tác động 
lên tiểu hành tinh để khiến nó bay chệch hướng. 
Với thời gian chuẩn bị trước đủ dài, một tác động 
nhỏ cũng có thể chuyển hướng một tiểu hành tinh 
lớn.

Giải pháp của Lubin hướng đến những tình 
huống bất ngờ, khi các nhà khoa học phát hiện 
nguy cơ va chạm quá muộn. Về cơ bản, ông muốn 
phá vỡ thiên thể thành các mảnh vụn nhỏ để chúng 
cháy rụi trong khí quyển Trái đất.

Cụ thể, Lubin muốn chế tạo một tàu vũ trụ 
không chỉ tác động lên tiểu hành tinh bằng động 
lực mà còn có thể phát nổ. Con tàu sẽ trang bị các 
thanh xuyên thủng để đâm vào tiểu hành tinh, trong 
đó một số thanh chứa đầy thuốc nổ. Vụ nổ sẽ phá 
hủy nó thành nhiều mảnh nhỏ, hy vọng có đường 
kính từ 15 mét trở xuống.

Các mảnh sẽ tạo thành một đám mây mảnh 
vụn. Tùy vào kích thước của tiểu hành tinh, kích 
thước tàu vũ trụ và khoảng cách với Trái đất khi 
kích nổ, một số mảnh vỡ có thể lao vào Trái đất. 

Tuy nhiên, phần lớn chúng sẽ bị phá hủy khi ma sát 

với khí quyển.
Mô phỏng các tiểu hành tinh bay tới gần 

Trái Đất
"Hiệu quả của phương pháp mới phụ thuộc 

vào thời gian đánh chặn và kích thước tiểu hành 
tinh. Tuy nhiên, nó vẫn giúp bảo vệ Trái đất hiệu 
quả trước các tiểu hành tinh có đường kính hàng 
trăm mét và gần như có thể loại bỏ nguy cơ hủy diệt 
hàng loạt mà chúng gây ra", Lubin giải thích.

Theo Lubin, hệ thống PI có thể đặt trên quỹ 
đạo Trái đất hoặc thậm chí trên Mặt trăng. 

“So với những cách giảm thiểu nguy cơ 
khác, phương pháp này thể hiện một cách tiếp cận 
hiệu quả về chi phí, có thể kiểm chứng và triển khai 
với một lộ trình phát triển và thử nghiệm hợp lý. 
Việc lắp đặt trước hệ thống trên quỹ đạo Trái đất 
hoặc Mặt trăng cho phép phản ứng nhanh trong 
chưa đầy một ngày nếu cần”, Lubin nói.

Mặt trăng có một số ưu điểm. Ví dụ, thiên 
thể này không có khí quyển nên nếu dùng làm căn 
cứ để quan sát các tiểu hành tinh gần Trái đất, giới 
chuyên gia có thể phát hiện chúng từ xa bằng 
những công cụ tiên tiến. Mặt trăng cũng có vận tốc 
thoát ly nhỏ hơn Trái đất, giúp các vụ phóng được 
thực hiện dễ dàng và ít tốn kém hơn.

Việc phóng một tàu vũ trụ lớn chở thuốc nổ 
từ Trái đất cũng dần trở nên khả thi hơn. Các 
phương tiện phóng hạng nặng như Falcon Heavy 
của SpaceX, Hệ thống Phóng Không gian (SLS) 
của NASA và những phương tiện khác đang mở ra 
một kỷ nguyên mới của công nghệ tên lửa mạnh 
mẽ.

Lubin cho biết, hệ thống PI chỉ cần 5 tiếng 
trước thời điểm va chạm để phá hủy một tiểu hành 
tinh có kích thước bằng vật thể trong Sự kiện 
Tunguska. Vật thể này được cho là có đường kính 
khoảng 50 mét và phát nổ với lực mạnh bằng 10 
triệu tấn thuốc nổ TNT. Nó san phẳng hàng triệu 
cây ở một khu vực xa xôi thuộc Siberia.

Nếu một vật thể có kích thước tương tự 
phát nổ trên bầu trời thành phố, hậu quả sẽ rất thảm 
khốc. Thiên thạch Chelyabinsk lao qua bầu trời 
Nga năm 2013 làm vỡ hàng loạt cửa sổ và khiến 
khoảng 1.500 người bị thương trong khi chỉ có 
đường kính 20 mét.

Hệ thống PI cũng hiệu quả với những tiểu 
hành tinh lớn như Apophis với đường kính lên đến 
370 mét. Theo Lubin, hệ thống PI có thể phá hủy 
thành công các thiên thể có kích thước tương 
đương Apophis nếu đánh chặn 10 ngày trước khi 
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Khoảnh khắc voi già động 
lòng trắc ẩn gọi người đến cứu 
linh dương rơi xuống nước

Động vật khổng lồ ở sở thú 
Guatemala thấy linh dương gặp 
nạn liền kêu rất to gọi người đến 

cứu con vật đang vùng vẫy trong hồ nước.
Mỗi loài động vật sở hữu thứ âm thanh đặc 

trưng khác nhau. Chúng sử dụng với nhiều mục 
đích khác nhau từ việc giao tiếp, lẩn tránh kẻ thù 
hay để tìm bạn tình giao phối... Voi cũng vậy, tiếng 
kêu của nó rất to, vang khắp núi rừng và một con 
voi đã dùng tiếng kêu vang ấy để gọi người đến cứu 
bạn gặp nạn.

Sự việc xảy ra bên trong sở thú La Aurora, 
thành phố Guatemala. Khoảnh khắc đáng kinh 
ngạc khi con voi già Trompita to lớn cất tiếng kêu 
để gọi người đến cứu một con linh dương bị rơi 
xuống hồ nước.

Đoạn video lan truyền cho thấy con voi 60 
tuổi từng ở trong rạp xiếc chia sẻ khu vực sống 
cùng một số con linh dương. Nhưng ngày hôm đó, 
một con linh dương gặp nạn, bất ngờ rơi xuống 
nước.

Con voi già không ngần ngại tìm cách cứu 
sinh vật khác loài đang đau khổ vùng vẫy dưới 
nước. Nó sử dụng chiếc vòi dài, cố gắng vươn tới 
chỗ linh dương để con vật mắc kẹt bám vào. Nỗ lực 
của nó không thành công, con voi già cất tiếng kêu 
lớn để gọi người đến cứu trợ.

Maria Isabel Diaz Ruiz de Llarena du 
khách có mặt gần đấy đã ghi lại toàn bộ sự việc và 
chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Maria Isabel Diaz Ruiz de Llarena viết: 
“Hôm nay, tôi thực sự may mắn khi chứng kiến 
hành động đẹp. Một con voi cố gắng làm mọi cách 
cứu linh dương và gọi người trông coi sở thú đến 
cứu con vật đang dần chết đuối”.

May mắn, một người đàn ông dũng cảm đã 
chạy đến, lặn xuống hồ để nâng con linh dương lên 
mặt nước.

Con voi già 60 tuổi cuối cùng cũng bình 
tĩnh trở lại, linh dương chạy đi để gia nhập đàn của 
nó.

Alejandro Striedinger, một bác sĩ thú y cho 
biết con voi Trompita thể hiện tình cảm với linh 
dương, chia sẻ bao bọc ngay cả với sinh vật khác 

loài.
Trompita năm nay 60 tuổi và đã ở sở thú 

Guatemala được 14 năm. Trompita được đưa về từ 
một rạp xiếc địa phương, nơi nó lớn lên và luyện 
tập để thực hiện các màn biểu diễn. Hành động của 
Trompita là bằng chứng cho thấy tình cảm của nó 
dành cho những con vật sống lâu năm cùng nhau 
đôi khi vượt xa sức tưởng tượng của con người. 
Chúng không chỉ có tình thương mà còn có thể 
dùng hành động để thể hiện tấm lòng của mình. ■ 

Thót tim màn nhảy Bungee 
từ độ cao 40 mét bất ngờ dây bị 
đứt

Cảnh quay thót tim về một du khách 
ưa mạo hiểm nhảy bungee từ độ cao 
khoảng 40 mét xuống sông thì bất 

ngờ bị đứt dây.
Người đàn ông 36 tuổi đến từ Buenos 

Aires, yêu thích các môn thể thao ưa mạo hiểm đã 
thực hiện màn trình diễn nhảy bungee khi đi du lịch 
tại Cabra Corral ở miền bắc Argentina.

Bungee là trò chơi nhảy từ trên cao xuống, 
chân của người chơi có buộc dây đàn hồi để tránh 
va chạm với mặt phẳng phía dưới. Độ cao để chơi 
bungee khoảng từ vài chục đến hàng trăm mét. 
Cảm giác hồi hộp khi chơi đến từ việc người rơi tự 
do và sợi dây đàn hồi sẽ kéo trở lại để không bị va 
chạm với bề mặt phía dưới.

Bungee là một trò chơi khá mạo hiểm và 
không dành cho người yếu tim. Trong đó, một 
trong những yếu tố được quan tâm nhất là dây buộc 
phải chắc chắn, để đảm bảo tính mạng cho người 
chơi.

Sự việc đứt dây khi chơi bungee ở 
Argentina khiến nhiều người thót tim.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc cho thấy 
người đàn ông giấu tên bắt đầu từ việc chuẩn bị 
nhảy từ trên cao xuống nước, chân có buộc một sợi 
dây, nhìn khá chắc chắn.

Phía bên dưới là dòng sông, cách khu vực 
nhảy khoảng 40 mét. Vài giây sau đó, người đàn 
ông lao xuống phía mặt nước trong khi người bạn 
quay video reo lên thích thú.

Tuy nhiên, sợi dây bất ngờ tách ra khỏi vị 
trí buộc chặt. Anh rơi thẳng xuống nước trước sự 
ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến.

Một số người đã khóc và cất tiếng kêu to. 
May mắn cho người đàn ông rơi xuống nước và 
không bị thương nghiêm trọng. Một con tàu cứu hộ 
gần đó đã đến hiện trường gần như ngay lập tức. 
Sau đó, bạn bè đã đưa anh đến bệnh viện địa 
phương để điều trị chấn thương, anh bị hạ thân 
nhiệt và đau cơ.

Thông thường, bệ phóng trong trò bungee 
thường được dựng trên một công trình kiến   trúc 
cao như tòa nhà, cần trục, cầu bắc qua khe núi, hoặc 
trên vách đá tự nhiên. Thậm chí người chơi mạo 
hiểm có thể lựa chọn nhảy bungee từ trực thăng, 
khinh khí cầu... Người đàn ông đến từ Buenos 
Aires khá may mắn khi bên dưới anh là dòng sông.

Một số người chứng kiến đã gửi đơn khiếu 
nạn lên đồn cảnh sát về công ty cung cấp dịch vụ 
nhảy bungee. Các nhân viên cảnh sát đã đến hiện 
tường và kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy sợi 
dây đã không được cố định đúng cách. Tuy nhiên, 
phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. ■

Những xác chết bí ẩn lộ ra 
trên hồ nước hạn hán ở Mỹ

Mực nước trong Hồ Mead ở 
Nevada, Mỹ giảm mạnh để lộ ra 
nhiều xác người.

Hồ Mead ở Nevada, Mỹ là một trong 
những hồ chứa lớn nhất ở Mỹ. Từ đầu tháng 5, hạn 
hán trong khu vực khiến mực nước hồ xuống thấp 
kỷ lục và để lộ ra những bí mật không ngờ.

Đầu tiên, các chuyên gia phát hiện thùng 
kim loại cũ chứa một xác chết đã rơi xuống nước 
khoảng 30 năm trước.

Họ vẫn chưa xác định được danh tính 
nhưng theo dự đoán, nạn nhân bị sát hại đến chết, 
có nhiều vết thương đạn bắn. Dựa vào đặc điểm 
giày dép, quần áo, chuyên gia xác định nạn nhân 
qua đời khoảng giữa những năm 70 đến đầu những 
năm 80.

Mới đây, du khách đến từ ngoại ô 
Henderson đang chèo thuyền trên hồ thì phát hiện 
thêm 1 hài cốt. Người phát hiện là Lindsey Melvin, 
cô cho biết ban đầu cô nghĩ đó là bộ xương của một 
con cừu lớn nhưng khi quan sát kỹ hơn cô thấy hàm 
răng người.

Lindsey Melvin đã gọi điện thông báo với 
các nhân viên tại trung tâm dịch vụ công viên quốc 
gia. Ray Spencer, cảnh sát khu vực cho biết: “Hồ 
đang cạn nước dần do hạn hán. Có khả năng chúng 
tôi sẽ tìm thấy thêm các thi thể khác trong hồ”.

Giám định viên y tế của Hạt Clark đang hỗ 
trợ xác định nguyên nhân tử vong. Hồ Mead cung 
cấp nước cho hơn 40 triệu người trên bảy tiểu bang 
và đến miền bắc Mexico.

Vào tháng 8/2020, nước trong Hồ Mead 
chỉ đạt khoảng 35% dung tích. Ngày 9/5/2022, 
mực nước trong Hồ Mead thấp hơn khoảng 49 mét 
so với năm 2000, là mức thấp nhất được ghi nhận 
kể từ những năm 1930.

Michael Green, giáo sư lịch sử Đại học 
Nevada, Las Vegas cho biết: “Nếu khám phá dưới 
đáy hồ, chúng ta có thể tìm thấy một số thứ thú vị. 
Tôi đoán rằng vẫn còn một vài thi thể dưới lòng 
hồ”.

Geoff Schumacher, phó chủ tịch Bảo tàng 
Mob, ở trung tâm thành phố Las Vegas cho biết: 
“Tôi nghĩ một số thi thể là nạn nhân của những vụ 
chết đuối. Tuy nhiên, cái thùng có dấu vết chữ ký 
của nhiều người”.

Sau đó, cả Michael Green và Geoff 
Schumacher đều kể về cái chết của một tên cướp ở 
Las Vegas có biệt danh là Johnny đẹp trai vào giữa 
những năm 1950. Người đàn ông này đã bị mất tích 
vài ngày trước khi thi thể của ông được tìm thấy 
trong một thùng thép trôi dạt ngoài khơi bờ biển ở 
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Ghé thăm thị trấn nơi sư tử 
biển tự do đi lại

Người dân địa phương ở Dunedin, 
New Zealand đã quá quen thuộc 
với những con sư tử biển thường 

xuyên xuất hiện đi lại trên đường, nhiều người 
nhận chăm sóc chúng như thú cưng.

Hannah Yeardley, 17 tuổi sống ở Dunedin, 
New Zealand cũng giống như nhiều bạn trẻ khác ở 
thị trấn này thường xuyên làm công việc 'trông trẻ' 
mỗi khi rảnh rỗi. Điểm đặc biệt duy nhất phải kể 
đến đứa trẻ chính là những con sư tử biển.

Thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 hàng 
năm là mùa sinh sản của sư tử biển, con non giai 
đoạn này và vài tháng sau đó rất dễ bị tổn thương, 
cần người chăm sóc.

Hannah Yeardley thường đi dọc bãi biển để 
kiểm tra những cái tổ của sư tử biển. Con sư tử biển 
yêu thích mà Hannah Yeardley thường chăm sóc 
nhất có tên là Zoe, một con cái bằng tuổi cô.

Những con sư tử cái thường tiến vào đất 
liền để làm tổ, nhưng điều này cũng đưa chúng đến 
gần hơn đối với các mối đe dọa tiềm tàng từ con 
người. May mắn khi người dân địa phương ở thị 
trấn này đều đã quen thuộc với chúng.

Yeardley là một trong những người làm 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, hạn chế những mối đe 
dọa tiềm tàng khi sư tử biển tiến vào đất liền. Tuy 
nhiên, theo Yeardley, một trong những giải pháp 
đơn giản nhất để bảo vệ sư tử biển là giáo dục, nâng 
cao ý thức của mọi người, cách ứng phó với chúng. 
Jim Fyfe, Bộ Bảo tồn New Zealand cho biết: “Nếu 
trông thấy sư tử biển, bạn không nên bỏ chạy. 
Chúng sẽ không tấn công hay cắn bạn. 99 trong 100 
trường hợp tiếp xúc gần cho thấy chúng sẽ chỉ dừng 
lại bên cạnh bạn và đánh hơi. Vì vậy, nhiệm vụ của 
bạn là cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục di chuyển 
gần ra khỏi khu vực, Mọi người không cần phải 
hoảng sợ, chúng không phải là loài động vật hung 
hãn. Chúng vui vẻ, khá tò mò”.

Sư tử biển từng phát triển mạnh dọc theo 
các bờ biển của New Zealand nhưng đến khoảng 
đầu thế kỷ 19 kéo dài tới giữa thế kỷ 20, hoạt động 
săn bắn gia tăng khiến số lượng loài này giảm 
mạnh, gần như tuyệt chủng trong khu vực.

Các quần thể còn sót lại sinh sống ở phía 
nam trên những hòn đảo gần Nam Cực như Quần 
đảo Auckland và Đảo Campbell.

Đến đầu những năm 1990, một con sư tử 
biển cái đã thực hiện cuộc phiêu lưu di chuyển vào 

đất liền và sinh ra một con nhỏ trên bãi biển St 
Clair. Chính từ đây, quần thể sư tử biển bắt đầu 
quay trở lại Otago. Đến năm 2010, đã có khoảng 18 
đến 20 sư tử biển con được sinh ra ở đây, gia tăng 
dân số loài này trong khu vực. ■

Choáng với màn trồng cây 
chuối của người đàn ông 75 
tuổi lập kỷ lục thế giới

Người đàn ông 75 tuổi đến từ 
Canada xuất sắc ghi tên vào sách 
kỷ lục thế giới khi trở thành người 

cao tuổi nhất thực hiện động tác 'trồng cây chuối'.
Tanio Helou, đến từ Quebec, Canada đã trở 

thành người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới lập kỷ 
lục thực hiện thành công động tác trồng cây chuối 
khi đã 75 tuổi 33 ngày.

Người đàn ông muốn chứng minh rằng bạn 
có thể đạt được những điều tuyệt vời nhất ở mọi lứa 
tuổi nếu có đam mê và cố gắng hết sức.

Khi còn trẻ, Tanio Helou rất khoẻ mạnh, 
ông có thể cúi đầu di chuyển bằng tay trên quãng 
đường dài.

Khi đến độ tuổi 55, Tanio Helou bắt đầu tập 
luyện và hướng tới việc duy trì sức dẻo dai, khẻo 
khoắn bằng cách chạy bộ mỗi ngày. Ông thường 
xuyên tập luyện động tác chống đẩy và trồng cây 
chuối dựa tường.

Đến khi Tanio Helou thành thạo, ông có thể 
thực hiện động tác trồng cây chuối ở mọi nơi như ở 
nhà, ở công viên, ở trước mặt gia đình và bạn bè.

Tanio Helou chia sẻ rằng: “Tôi không ngại 
khi thực hiện động tác trồng cây chuối. Bạn bè tôi 
nghĩ rằng tôi rất mạnh mẽ, gia đình tôi lo lắng tôi sẽ 
gặp chấn thương nhưng may mắn điều đó chưa 
từng xảy ra”.

Dù đã ở độ tuổi U80, Tanio Helou vẫn duy 
trì thói quen sinh hoạt hàng ngày ngủ sớm, dậy 
sớm, chạy bộ 15-20 phút, uống cà phê, tập 20 lần 
chồng đẩy và thực hiện động tác trồng cây chuối.

Con gái của Tanio Helou chính là người 
động viên cha mình đăng ký kỷ lục Guinness thế 
giới khi nhận thấy khả năng độc đáo của ông. Rola 
Helou, con gái của ông nhớ lại rằng vào sinh nhật 
thứ 15 của cô, ông đã tặng một chiếc xe đạp mới 
theo cách vô cùng ấn tượng.

Rola Helou nhớ lại: “Chúng tôi đang ở 
công viên để tổ chức một buổi dã ngoại và cha tôi 
đã đạp xe đến đó trên chiếc xe đạp mới tặng cho tôi. 
Cha tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ, ông trồng cây 
chuối trên chiếc xe”.

Vào thời điểm đó, Rola nhận ra khả năng 
độc đáo của cha và khuyến khích anh liên hệ với 
Guinness.

Cô cho biết: “Khi cha tôi về hưu 10 năm 
trước, ông ấy không biết phải làm gì tiếp theo vì 
cha còn sức khoẻ và đã quen làm việc chăm chỉ. Tôi 
khuyến khích cha đi du lịch và tập luyện để giữ thể 
chất tốt, đạt kỷ lục thế giới”.

Tanio Helou thực hiện động tác trồng cây 
chuối khá tự nhiên, dễ dàng, ông học cách hoàn 
thiện kỹ thuật trong suốt nhiều năm.

Thử thách lớn nhất của Tanio Helou là thực 
hiện động tác trồng cây chuối vào ngày lập kỷ lục. 
Ông cảm thấy hơi áp lực, lúc đầu ông định làm trên 
cỏ nhưng do trời mưa nên phải đổi sang nền bê 
tông.

Lời khuyên Tanio Helou đưa ra giành cho 
những người mới bắt đầu tập trồng cây chuối là 
phải dựa vào tường để bảo vệ bản thân nếu chẳng 
may bị ngã.

Trong tương lai, người đàn ông 75 tuổi đầy 
nhiệt huyết muốn thực hiện động tác trồng cây 
chuối chỉ bằng hai ngón tay.

“Nếu câu chuyện của tôi có thể truyền cảm 
hứng cho nhiều người khác sống khỏe mạnh thì tôi 
sẽ rất hạnh phúc”, Tanio Helou nói. ■

Người Phần Lan có nhân 
vật truyện cổ tích của riêng 
mình

Giống như nhiều quốc gia Bắc Âu 
khác, Phần Lan cũng có nét riêng 
trong truyện cổ tích. Người Bỉ có 

Tintin, người Đan Mạch có Nàng tiên cá, và người 
Phần Lan có Moomins. Được viết và vẽ bởi một 
người Phần Lan, những sinh vật thần thoại này 
sống ở một nơi nhiều cây cối được gọi là 
Moominvalley.

Nhân vật chính của họ là Moomintroll, một 
sinh vật lông trắng muốt rất giống hà mã. Trong 
những ngôi nhà ở Phần Lan, không có gì lạ khi nhìn 
thấy lối vào được bảo vệ bởi một con Moomin 
bằng tuyết, hoặc tìm thấy trên bàn một tách cà phê 
bốc khói được trang trí với dáng vẻ thân thiện của 
nó. ■
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Cặp song sinh lạc nhau 44 
năm, một người ở Hàn Quốc, 
một người ở Mỹ, họ đã lớn lên 
với sự khác biệt như thế nào?

Một người đã trở thành nhân viên 
chính phủ trong khi người còn 
lại là đầu bếp. Chỉ số IQ của họ 

chênh lệch tới 16 điểm, trong khi gen, bệnh tật và 
tính cách thì vẫn giống nhau.

Trí thông minh chúng ta được quyết định 
bởi gen hay môi trường nuôi dưỡng? Đó là câu hỏi 
mà các nhà khoa học vẫn thường thắc mắc. 

Trong một số nghiên cứu, các nhà khoa học 
đã kiểm tra chỉ số IQ của những đứa trẻ song sinh 
giống hệt nhau (hay còn gọi là song sinh đơn hợp 
tử).

Họ xác nhận chỉ số IQ được quyết định tới 
80% bởi gen di truyền và những đứa trẻ song sinh 
thường có IQ chênh lệch nhau không quá 7 điểm.

Nhưng có một vấn đề, các nghiên cứu kể 
trên đều dựa trên những cặp song sinh được nuôi 
lớn trong môi trường giáo dục và văn hóa tương tự 
nhau. 

Phải đến tận gần đây, một nghiên cứu đăng 
trên tạp chí Personality and Individual Differences 
mới tìm được một cặp song sinh cá biệt có một 
không hai trên thế giới để đối chiếu.

Hai đứa trẻ này đã lớn lên trong hai môi 
trường văn hoá khác hẳn nhau. Họ vốn là hai chị 
em song sinh người Hàn Quốc, nhưng bị lạc mất 
nhau từ năm 1976. Khi đó, cả hai mới chỉ là những 
đứa trẻ 3 tuổi.

Ảnh minh họa
Cơ hội nghiên cứu có một không hai
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng năm 

1976, khi một trong hai chị em người Hàn Quốc đã 
bị lạc khi đi chợ với bà ngoại. 

Ai đó đã tìm thấy đứa trẻ bơ vơ không ai 
nhận nên đã đưa về nhà. Sau đó, đứa trẻ bị sốt vì 
bệnh sởi và được đưa vào một bệnh viện cách nơi ở 
cũ của gia đình tới 100km.

Bất chấp nỗ lực tìm kiếm, gia đình đứa trẻ 
đã không tìm được tung tích con mình. Người mẹ 
sau đó đã mở một cửa hàng trong khu chợ mà con 
mình mất tích, để nhìn từng đứa trẻ đi qua đó mỗi 
ngày.

Bà không biết con mình đã được đưa vào cô 

nhi viện và cuối cùng được nhận nuôi bởi một cặp 
vợ chồng ngoại quốc. Họ đã đưa đứa trẻ này sang 
Mỹ, trong khi, người chị em song sinh vẫn ở lại gia 
đình Hàn Quốc.

Đến tận năm 2020, trong một chương trình 
tìm kiếm người thân mất tích, cặp song sinh thất lạc 
mới tìm lại được nhau. Các nhà khoa học vô tình 
cũng xem được chương trình đó, và họ ngay lập tức 
chớp lấy cơ hội để thực hiện một nghiên cứu.

Giáo sư Nancy L. Segal, giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu Song sinh tại Đại học Bang 
California ở Fullerton cho biết: 

“Tôi đã nghiên cứu những cặp song sinh 
giống hệt nhau được nuôi cách xa nhau trong nhiều 
năm. Họ đặt ra một thí nghiệm đơn giản nhưng 
hiệu quả để phân loại các ảnh hưởng của di truyền 
và môi trường lên các đặc điểm của con người”.

“Trường hợp này trở nên độc nhất ở chỗ, 
cặp song sinh được nuôi dưỡng ở hai quốc gia khác 
hẳn nhau về môi trường văn hóa”.

Hai đứa trẻ đã lớn lên với sự khác biệt 
như thế nào?

Trong nghiên cứu mới, cặp song sinh Hàn 
Quốc đã hoàn thành các phỏng vấn về môi trường 
gia đình, tiền sử bệnh tật, một bài kiểm tra IQ, một 
bài kiểm tra khả năng lý luận phi ngôn ngữ.

Qua các khảo sát này, các nhà khoa học có 
thể đánh giá được thêm đặc điểm tính cách, chủ 
nghĩa cá nhân - tập thể, lòng tự trọng, sức khỏe tâm 
thần cũng như sự hài lòng trong công việc và cuộc 
sống của họ.

Kết quả cho thấy trong thời gian 46 năm xa 
cách, cặp song sinh đã trải qua các nền văn hóa và 
môi trường gia đình khá trái ngược.

Yoon Sang-hee và Yoon Sang-ae, một 
người đã trở thành nhân viên chính phủ trong khi 
người còn lại là đầu bếp.

Đứa trẻ ở lại Hàn Quốc được nuôi dưỡng 
trong bầu không khí gia đình đầm ấm và gắn kết 
hơn. 

Ngược lại, đứa trẻ song sinh được cặp vợ 
chồng người Mỹ nhận nuôi đã sống trong môi 
trường nghiêm khắc, thiên về tôn giáo và có mức 
độ xung đột trong gia đình cao hơn.

Bố mẹ nuôi của cô cuối cùng đã ly hôn và 
cô nói rằng mình đã phải chịu 3 sự kiện sang chấn 
lớn trong cuộc đời. Cô nói đó là những sự kiện đã 
biến mình trở thành một con người khác.

Tuy nhiên, dù bất kể điều gì xảy ra, có một 
sự thật là DNA của cặp song sinh giống hệt nhau. 
Các khảo sát cũng cho thấy bất chấp môi trường 
sống khác biệt, họ có những điểm tương đồng khá 
rõ ràng trong tính cách, lòng tự trọng và sức khỏe 
tinh thần.

Cả tiền sử bệnh tật của cặp song sinh này 
cũng khá giống nhau. Họ cũng báo cáo mức độ hài 
lòng với công việc và cuộc sống tương tự nhau - dù 
công việc của họ khá khác biệt, một người là đầu 
bếp, một người là nhân viên chính phủ.

“Các phát hiện này cho thấy bất chấp sự 
khác biệt về văn hóa, các cặp song sinh giống hệt 
nhau vẫn có một số đặc điểm vẫn giống nhau đáng 

kể, chứng tỏ chúng là kết quả của sự ảnh hưởng từ 
di truyền”, giáo sư Segal nói.

Ngoài một người chị em song sinh, Denise 
McCarty (Yoon Sang-ae) còn có một anh trai và 
một người mẹ. Ba cô thì đã mất.

“Tuy nhiên, trái ngược với các nghiên cứu 
trước đây, chỉ số IQ và khả năng suy luận phi ngôn 
ngữ của cặp song sinh này lại có sự khác biệt rõ 
rệt”, giáo sư Segal cho biết thêm.

Theo đó, đứa trẻ được nuôi dưỡng tại quê 
nhà ở Hàn Quốc đã đạt điểm cao hơn về khả năng 
suy luận và tốc độ xử lý. 

Chênh lệch điểm số IQ của cặp song sinh 
này cũng lên tới 16 điểm, một mức rất cao so với 
con số khoảng 7 điểm ở các cặp song sinh thường 
thấy.

Phù hợp với môi trường văn hóa, đứa trẻ 
lớn lên ở Mỹ cũng mang trong mình nhiều giá trị cá 
nhân hơn, trong khi đứa trẻ được nuôi dưỡng ở Hàn 
Quốc có nhiều giá trị tập thể. 

Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng những khác 
biệt văn hóa này có thể có tác động đến một số điểm 
tính cách được báo cáo.

“Đối với cặp song sinh này, chúng tôi thấy 
sự ảnh hưởng của gen đến quá trình phát triển của 
họ là mạnh hơn. Tuy nhiên, các tác động từ môi 
trường sống cũng vẫn quan trọng. Hai chị em họ 
cho thấy sự khác biệt về văn hóa trên một số khía 
cạnh”, giáo sư Segal nói.

Cô gái gốc Hàn tìm lại được gia đình của 
mình sau 44 năm được nhận nuôi tại Mỹ.

Để có thể hiểu hơn về sự ảnh hưởng của gen 
và môi trường sống đến sự phát triển của con 
người, các nhà khoa học sẽ cần tìm kiếm nhiều hơn 
các trường hợp như cặp song sinh Hàn Quốc này để 
so sánh.

“Chúng ta cần xác định thêm những trường 
hợp như vậy nếu có”, giáo sư Segal nói. Các nghiên 
cứu tương tự trong tương lai cuối cùng sẽ cho 
chúng ta biết: Gen hay sự nuôi dưỡng sẽ quyết định 
nhiều hơn tới từng khía cạnh trong quá trình lớn lên 
của con người? ■

Người Phần Lan có khả 
năng tái chế tuyệt vời

Người Phần Lan rất ý thức về tầm 
quan trọng của việc tái chế như 
một cách thể hiện sự quan tâm đến 

môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. 
Ở hầu hết các hộ gia đình và ngay cả trong 

các khách sạn, chất thải được phân loại trước khi 
đưa đến thùng chứa.

Giấy và bìa cứng, thủy tinh, kim loại, nhựa, 
chất thải hỗn hợp, chất thải nguy hại, thiết bị điện 
và pin đều được phân loại riêng biệt. Bằng cách 
này, mọi thứ có thể được tái sử dụng để tạo ra sản 
phẩm mới. ■  
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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“Nàng thơ” đóng cảnh 18+ 
với Lee Min Ho: Đẹp lạ, tài năng 
của showbiz Hàn

Nữ diễn viên Kim Min Ha nhận được 
vô số lời tán dương từ các kênh truyền 
thông lớn như New York Times, 

Forbes… cho vai chính đầu tay trong “Pachinko”. 
Trong phim, cô kết đôi với mỹ nam Lee Min Ho.

“Pachinko” - một siêu phẩm mới của màn 
ảnh nhỏ xứ Hàn

Pachinko được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng 
tên và đặt vào bối cảnh lịch sử, hé lộ những khó 
khăn kinh tế và xã hội của người Hàn Quốc dưới sự 
cai trị của Nhật Bản.

Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai Koh 
Han Su, một doanh nhân thông minh, lạnh lùng. 
Anh phải lòng cô gái làng chài Sun Ja (Kim Min Ha 
đóng) và hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. 
Đây là phim đầu tiên nam diễn viên quay cảnh 18+. 

Pachinko là dự án truyền hình mới nhất của 
mỹ nam Lee Min Ho và đang thu hút sự quan tâm 
của người hâm mộ cũng như truyền thông. Lee 
Min Ho vốn là một ngôi sao danh tiếng của màn 
ảnh xứ Hàn. Sự xuất hiện của anh luôn là lời bảo 
chứng cho thành công và độ hấp dẫn của các dự án. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Lee Min 
Ho dường như đóng khung trong những dạng vai 
công tử hào hoa, điển trai, giàu có và chính trực 
quen thuộc. Điều này khiến nam diễn viên dần trở 
nên “cũ” trong mắt khán giả. 

Năm 2022, anh quyết định lột xác với dự án 
Pachinko. Trong phim, anh vào vai một người đàn 
ông lạnh lùng, tàn nhẫn và thủ đoạn. Vì lợi ích cá 
nhân, anh sẵn sàng hi sinh tình yêu với người con 
gái mà mình thực tâm yêu thương. Pachinko là một 
dự án đánh dấu sự hợp tác giữa các nhà làm phim 
Hàn Quốc và Netflix. 

Ngoài màu phim điện ảnh, câu chuyện thu hút, 
tiết tấu nhanh, diễn xuất xuất thần của Lee Min Ho, 
Pachinko còn thành công bởi diễn xuất tự nhiên, 
nhập vai của nữ diễn viên Kim Min Ha. Trong 
phim, cô vào vai Sun Ja - một cô gái nông thôn, 
trong trẻo, yêu bằng cả trái tim nhưng lại bị lừa dối, 
lợi dụng. Trải qua nhiều biến cố, Sun Ja cho thấy 
sức sống phi thường. 

Kim Min Ha: Tài năng mới của điện ảnh xứ 
Hàn được hé lộ trong “Pachinko”

Ngày 30/3, Lee Min Ho và Kim Min Ha tham 
gia phỏng vấn về bộ phim mới Pachinko. Nữ diễn 
viên Kim Min Ha cho biết để đảm nhận vai nữ 
chính trong phim cô thường lắng nghe những câu 
chuyện từ người đi trước. Kim Min Ha tâm sự cô 
khá căng thẳng trong quá trình thực hiện các cảnh 
quay nhạy cảm.

“Chúng tôi đã có nhiều cảnh quay căng thẳng 
và rất xúc động. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là 
kể câu chuyện cho khán giả. Đôi khi thật khó để tôi 
thể hiện cảm xúc trong suốt ngày quay nhưng tôi 
chỉ còn cách cố gắng tập trung. Khi hoàn thành 
cảnh quay, tôi lập tức loại bỏ cảm xúc đó”, Kim 
Min Ha nói.

Nữ diễn viên cho biết, người cho cô nhiều kinh 
nghiệm chính là bà của cô. Bà của Kim Min Ha 
sống trong thời đại của bộ phim. “Bà đã kể rất 
nhiều câu chuyện về bản thân và cảm giác của bà 
tại thời điểm đó cũng như cách giải quyết các vấn 
đề. Khi tôi chuẩn bị cho vai diễn này, bà giúp đỡ tôi 
rất nhiều”, Kim Min Ha chia sẻ.

“Câu chuyện trong phim rất đẹp. Tôi kinh 
ngạc trước toàn bộ nhân vật, cách họ chịu đựng và 
đối phó với các tình huống”, nữ diễn viên trẻ tâm 
sự. Lee Min Ho cũng đồng ý với bạn diễn bởi theo 
anh, mỗi nhân vật trong phim đều có cách suy nghĩ 
riêng, lựa chọn riêng để tồn tại. 

Nói về chuyện tình của mình trong phim, Lee 
Min Ho cho hay: “Cả hai người phải vượt qua 
những trở ngại khác nhau. Tôi có thể nghe một số 
câu chuyện thông qua mẹ và cha tôi. Đây là cơ hội 
để tôi nghĩ về ông bà và việc họ đã phải sống như 
thế nào”.

Ngay khi phim vừa lên sóng, nữ diễn viên Kim 
Min Ha đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ công 
chúng với nhan sắc ấn tượng khó phai và khả năng 
diễn xuất “không phải dạng vừa”. 

Kim Min Ha là ai?

Kim Min Ha bắt đầu gia nhập làng giải trí từ 
năm 2016 nhưng không có tác phẩm nào gây được 
tiếng vang. Trước khi góp mặt trong Pachinko, 
Kim Min Ha đã góp mặt trong một số tác phẩm 
điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Điển hình nhất 
có thể kể đến là School 2017, Mainstreet, The 
Call…

Nữ diễn viên sinh năm 1995 là diễn viên trực 
thuộc công ty giải trí Saram Entertainment - công 
ty quản lý của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như 
Honey Lee, Jung Hoyeon, Choi Sooyoung…

Trên các diễn đàn yêu điện ảnh xứ Hàn, diễn 
xuất và nhan sắc của Kim Min Ha đang là chủ đề 
bàn tán của cộng đồng mạng. Kim Min Ha được 
nhận xét sở hữu dung mạo có nhiều nét đẹp lạ và 
không đi theo chuẩn mực nhan sắc thường thấy của 
người Hàn Quốc. Chính vẻ ngoài lạ lẫm đó giúp cô 
trở nên khác biệt nhưng cũng rất điện ảnh khi vào 
vai cô thôn nữ Sun Ja mộc mạc và giản dị.  

Trong mỗi khung hình, Kim Min Ha gây ấn 

tượng mạnh mẽ với đôi mắt to tròn ngây thơ, làn da 
trắng với những đốm tàn nhang và gương mặt 
phảng phất nét buồn. Với vai diễn trong Pachinko, 
Kim Min Ha thật sự được tỏa sáng và nhận được 
nhiều sự ghi nhận từ phía công chúng cùng giới 
chuyên môn. 

Tờ Rolling Stone nhận định: “Pachinko về cơ 
bản là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh của cả Jeon Yu 
Na và Kim Min Ha nhưng họ không hề lép vế trước 
những người bạn diễn đáng kính giàu kinh nghiệm 
của mình. Cách diễn của họ đồng bộ đến nỗi khi 
Sun Ja (nhân vật của Kim Min Ha) mỉm cười hoặc 
khóc, nó ngay lập tức gợi lại ký ức cho khán giả về 
những câu chuyện trước đó”. 

The Hollywood Reporter nhận xét về nữ diễn 
viên sinh năm 1995: “Kim Min Ha đã thể hiện ý 
tưởng cốt lõi của loạt phim về sức mạnh tồn tại lâu 
dài trong hai nền văn hóa nơi đàn ông nắm giữ 
quyền lực. Thật đáng ngạc nhiên khi cô ấy chấp 
nhận đương đầu với những gánh nặng cuộc sống 
khi còn trẻ tuổi và thay đổi thực tế khốn khổ bằng 
sự quyết tâm”. 

Tờ New York Times ca ngợi: “Nhân vật chính, 
Sun Ja rất bất khuất, được thể hiện một cách duyên 
dáng bởi tân binh Kim Min Ha khi còn trẻ và ngôi 
sao từng đoạt giải Oscar - Youn Yuh Jung khi về già 
với cuộc sống đã trải qua nhiều đau khổ”.

Tờ Indie Wire cũng dành lời khen cho nữ diễn 
viên trẻ xứ Hàn: “Kim Min Ha đã khéo léo tạo nên 
một Sun Ja sống sót qua từng thời đại và thể hiện 
được hai mặt tính cách của nhân vật”. Trong khi tờ 
The Playlist khẳng định: “Diễn xuất mạnh mẽ và 
đầy hy vọng của cô ấy khiến bộ phim không còn 
ảm đạm trước”.

                                                                   Mi 
Vân

Địch Lệ Nhiệt Ba sau ánh hào 
quang: Trọng tình nghĩa, rất sợ 
lọt vào top tìm kiếm

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là nàng 
tiểu hoa có nhân khí cao nhất làng 
giải trí Hoa ngữ. Để có được như 

ngày hôm nay, nữ diễn viên cũng đã trải qua rất 
nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.

Nổi tiếng là thế, nhưng mỹ nhân Tân Cương 
cũng từng bộc bạch về hàng loạt tâm sự của bản 
thân sau ánh hào quang.

Có không ít các ngôi sao trẻ hiện nay gây tranh 
luận vì ả dàn ekip đông đảo, từ trợ đi đâu cũng có c
lý tới vệ sĩ vây quanh, nhìn oai phong tựa ông 
hoàng, bà tướng. Thậm chí, không ít cư dân mạng 
còn cho rằng đây là dấu hiệu của việc mắc bệnh 
ngôi sao. Sau khi “bạo hồng” nhờ vai diễn Phượng 
Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, 
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vướng phải lùm xùm tương 
tự.

Trước những lời ra tiếng vào, nàng “mỹ nữ 
Tân Cương” đã từng chia sẻ rằng: “Các bạn chỉ 
thấy tôi được vây quanh mà không biết là những 
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người đó - các nhân viên trang điểm, nhà tạo 
mẫu tóc, người đại diện… cũng cần công việc”.

Quả thật, lời chia sẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba 
cũng rất có lý! Đa số các nhân viên công tác đều 
hoạt động dưới thẩm quyền của công ty quản lý 
chứ không phải của nghệ sĩ. Như vậy có nghĩa là 
nếu Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối, không muốn nhân 
viên này đi theo thì người đó có khả năng phải đối 
mặt với nguy cơ thất nghiệp. Vậy nên, đôi khi việc 
các ngôi sao Hoa ngữ có nhiều người vây quanh (dĩ 
nhiên là không thể quá mức khoa trương) cũng 
chẳng có gì là lạ đâu mọi người ơi.

Tuy nhiên, mọi người cũng đừng nghĩ là có trợ 
lý bên cạnh thì Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được “cơm 
bưng nước rót” đến tận miệng, chẳng phải làm bất 
cứ việc gì nhé! Như mỹ nhân Ngự Giao Ký chia sẻ 
thì khi đi công tác, công ty sẽ sắp xếp việc ngủ nghỉ 
nên không cần lo lắng nhiều. Còn một số việc cá 
nhân thì Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình lo liệu. Có 
không ít khán giả khá là bất ngờ khi biết tiểu hoa 
lưu lượng có gia tài bạc tỷ như Địch Lệ Nhiệt Ba 
cũng sẽ tự giặt quần áo cho bản thân đấy!

Khi trả lời phỏng vấn, người đẹp Trường Ca 
Hành tươi cười tiết lộ: “Nếu phải liên tục làm việc 
phim trường ba ngày trở lên thì tôi sẽ tự giặt quần 
áo ở khách sạn. Bởi vì từ nhỏ tôi đã ưa sạch sẽ rồi, 
không chịu được việc quần áo bẩn chất đống lên 
đâu”.

“Tôi không dùng dịch vụ khách sạn mà tự 
mình giặt. Có lần, vào mùa đông, phải ở phim 
trường tận 10 ngày, tôi còn giặt sạch một chiếc áo 
khoác lông vũ nữa cơ. Cũng khá là vất vả đó!” - mỹ 
nhân Tân Cương chia sẻ thêm.

Xem ra trong đời thực, Địch Lệ Nhiệt Ba là 
một cô gái vô cùng độc lập, chứ chẳng hề giống 
nàng Cửu vĩ hồ Phượng Cửu ngây thơ, vô tư, chỉ 
biết tới tình tình, ái ái, phụ thuộc vào đế quân trong 
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Có lẽ đây 
cũng là lý do khiến nữ diễn viên khẳng định rằng: 
“Phượng Cửu chỉ là một vai diễn do tôi thể hiện 
thôi. Tôi không phải Phượng Cửu, cũng không 
giống như hình tượng trong phim ảnh”.

Nếu thường xuyên theo dõi thông tin về Cbiz, 
chắc hẳn mọi người cũng biết, có không ít ngôi sao 
Hoa ngữ thích được lọt vào top tìm kiếm, dù là theo 
cách tích cực hay ngược lại, vì điều này khiến cho 
họ được nhiều người biết đến hơn. Chắc đây là lý 

do mà hiện tượng “mua hotsearch” đang ngày càng 
trở nên phổ biến và trở thành cách marketing 
thường thấy trong showbiz Hoa ngữ đấy các bạn 
nhỉ?

Thế nhưng, Địch Lệ Nhiệt Ba dường như lại 
chẳng thích điều này cho lắm. Thậm chí, như người 
đẹp này chia sẻ thì cô từng khá khó chịu với việc lọt 
vào top tìm kiếm và suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi 
thấy từ khóa có tên mình trên mạng xã hội là: “Lại 
có chuyện gì thế? Tôi lại làm gì sai à?”. Ở thời điểm 
hiện tại thì Địch Lệ Nhiệt Ba không còn lăn tăn với 
điều này nữa vì… cô đã trở thành khách quen trên 
các top tìm kiếm rồi mà, cứ vài ba bữa lại lên 
hotsearch ầm ầm.

Qua những thông tin nói trên, có thể thấy 
được, đằng sau ánh hào quang chói lòa, Địch Lệ 
Nhiệt Ba chỉ là một cô gái nhỏ với nhiều nỗi niềm 
băn khoăn. Thế nhưng, là một trong những “đỉnh 
lưu” Cbiz như ngày nay thì nữ diễn viên Ngự Giao 
Ký chắc cũng học cách thích ứng với mức độ nổi 
tiếng của bản thân và điều tiết tâm trạng sao cho 
phù hợp để xông pha Cbiz rồi.

                                                      Nguyễn 
Hương

John Park thông báo kết hôn 
với bạn gái không phải người 
nổi tiếng sau 1 năm hẹn hò

Vào ngày 8 tháng 4, John Park đã chia 
sẻ một bức thư viết tay trên Instagram 
thông báo về cuộc hôn nhân sắp tới 

của mình: “Xin chào. Đây là ca sĩ John Park.

Cảm giác như mới ngày hôm qua, tôi đã ra mắt 
với tư cách là một thanh niên 23 tuổi ngây thơ 
nhưng 12 năm đã trôi qua. Nếu không có tình yêu 
và sự ủng hộ của người hâm mộ, tôi tin rằng điều 
này sẽ không thể xảy ra.

Tôi viết thư này vì có một tin vui mà tôi muốn 
nói với người hâm mộ trước tiên, những người đã 
trân trọng và gắn bó với tôi trong khoảng thời gian 
dài như vậy. Có một người quý giá mà tôi đã gặp 
vào khoảng thời gian này năm ngoái, người đã tiếp 
thêm sức mạnh cho tôi.

Tôi đã hứa một tương lai với người này, người 
đã cho tôi thấy hạnh phúc là gì và chúng tôi hiện 
đang chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân, với trái tim 
hào hứng và hồi hộp. Chắc hẳn các bạn rất ngạc 
nhiên về tin tức đột ngột này nhưng tôi tin rằng, các 
bạn sẽ chúc phúc cho khởi đầu mới của tôi bằng 
chính trái tim yêu thương mà các bạn đã luôn ủng 
hộ tôi.

Gửi đến tất cả những người mà tôi luôn biết 
ơn. Tôi sẽ sống hạnh phúc và tốt đẹp!”

Cùng ngày, công ty quản lý của John Park, 
Music Farm chia sẻ: “John Park sẽ tổ chức đám 
cưới vào ngày 12 tháng 6 với người phụ nữ không 
phải là người nổi tiếng mà anh ấy đã hẹn hò trong 1 
năm. Vì đây là thời điểm mà tất cả chúng ta phải 
cẩn thận vì COVID-19, anh ấy dự định sẽ âm thầm 
tổ chức đám cưới riêng tư đâu đó ở Seoul”.

John Park tên đầy đủ là John Andrew Park 
(sinh năm 1988), là ca sĩ Mỹ gốc Hàn Quốc và hiện 
đang hoạt động tại 2 thị trường âm nhạc là US-UK 
và K-Pop. Anh được khán giả biết đến khi tham gia 
chương trình American Idol mùa 9 và lọt vào vòng 
bán kết. Nam ca sĩ cũng giành vị trí Á Quân trong 
chương trình Superstar K2, cuộc thi hát Hàn Quốc 
do M.net tổ chức.

Sau đó, John Park giành được một số giải 
thưởng âm nhạc quan trọng như: Giải nghệ sĩ solo 
nam mới xuất sắc nhất tại 2nd Gaon Chart K-Pop 
Awards năm 2013, giải Nam nghệ sĩ mới trong 
chương trình thực tế tại KBS Entertainment 
Awards 2013.

Hồi đầu năm ngoái, John Park thông báo mình 
mắc COVID-19 qua công ty quản lý. Công ty quản 
lý của anh chàng là Music Farm Entertainment đã 
đưa ra thông báo trên trang website chính thức, 
nam ca sĩ đã xét nghiệm dương tính lần test đầu tiên 
và phải cách ly tại khu vực quy định.

Công ty quản lý cho hay, việc xét nghiệm lần 
đầu vào ngày 15/1 cho thấy John Park bị dương 
tính nên toàn bộ các nhân viên, người tiếp xúc với 
nam ca sĩ trong thời gian gần đây đều đã được đưa 
đi cách ly để phòng ngừa lây lan dịch bệnh cũng 
như tiến hành kiểm tra, xét nghiệm lần hai.

“Xin chào. Chúng tôi là Music Farm. Ca sĩ 
John Park có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 vào ngày 15/1. Các nhân viên có tiếp 
xúc với anh ấy đang được kiểm tra và chúng tôi đã 
hoàn thành các biện pháp ngăn chặn cần thiết. John 
Park hiện đã được đưa vào cơ sở cách ly, theo 
hướng dẫn của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Hàn Quốc”.

Công ty chủ quản của John Park cũng gửi lời 
xin lỗi tới người hâm mộ. “Xin thứ lỗi vì đã gây lo 
lắng cho các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để 
tuân theo các nguyên tắc và biện pháp phòng ngừa 
đối với dịch COVID-19. Cảm ơn rất nhiều”.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan 
tâm của công chúng, nhiều khán giả gửi lời động 
viên và mong nam ca sĩ John Park sớm bình phục, 
chiến dịch bệnh.

Có thể thấy, sau đám cưới của Park Shin Hye 
và Choi Tae Joon vào tháng 1, nhiều ngôi sao Hàn 
Quốc đã thông báo tin vui đến người hâm mộ trong 
năm 2022 này, có thể kể đến như Hyun Bin - Son 
Ye Jin, Jiyeon - Hwang Jae Gyun, HyunA - 
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Dawn…

                                                               Minh 
Hạo

Tháng 4 là tháng của Dương 
Dương: Phim mới thi nhau ra 
mắt!

Đối với mọt phim Hoa Ngữ thì Thả Thí 
Thiên Hạ chính là một trong những 
bộ phim cổ trang mà họ mong chờ 

nhất trong năm nay. Từ đội ngũ sản xuất đến dàn 
diễn viên chính là Dương Dương và Triệu Lộ Tư 
thì mình nghĩ đây là tác phẩm võ hiệp, cổ trang cực 
kỳ đáng xem.

Dù rằng võ hiệp là một thể loại phổ biến trên 
thị trường phim Hoa Ngữ, tuy nhiên những năm 
gần đây thì mình thấy đề tài này dần trở nên bão 
hòa và chẳng còn mấy bộ chất lượng cao nữa. 
Nhưng với Thả Thí Thiên Hạ đã làm Nam Phong 
phải suy nghĩ lại.

Ngoài hai diễn viên đình đám là Dương 
Dương và Triệu Lộ Tư, Thả Thí Thiên Hạ còn quy 
tụ các diễn viên gạo cội phái thực lực như Trương 
Phong Nghị và Lý Nhược Đồng. Một bộ phim 
muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn diễn xuất có diễn 
xuất, thế nên chất lượng dàn diễn viên trong Thả 
Thí Thiên Hạ đã đáp ứng được yêu cầu cần thiết 
của người xem. 

Bên cạnh đó, đạo diễn của tác phẩm là Duẫn 
Đào - người đã nhào nặn, mang đến một số bộ phim 
nổi tiếng như Cẩm Y Chi Hạ, Lưu Ly,… Nghe danh 
mấy bộ này thì cũng đủ hiểu Thả Thí Thiên Hạ sẽ là 
một tác phẩm đầy hứa hẹn như thế nào rồi phải 
không các bạn!

Và mới đây, nhà sản xuất Thả Thí Thiên Hạ 
chính thức chốt lịch chiếu là vào ngày 18/04. Lịch 
phát sóng của Thả Thí Thiên Hạ vô tình giúp 
Dương Dương càng trở nên nổi bần bật hơn trong 
tháng 4 này đây. Bởi vì một bộ phim khác do anh 
đóng chính là Đặc Chiến Vinh Diệu cũng vừa mới 
ra mắt vào ngày 05/04 vừa qua. Tức là trong tháng 
4, nam thần sinh năm 91 có đến 2 bộ phim nổi bật 
được lên sóng, đây đúng nghĩa là một tháng thống 
trị của Dương Dương luôn. 

Trong 2 năm trở lại đây, Dương Dương đang 
dần chuyển mình và Đặc Chiến Vinh Diệu chính là 
tác phẩm vô cùng quan trọng để anh có thể chứng 

minh được bản thân. Khác hẳn với thể loại vai đậm 
chất ngôn tình trước đây, Yến Phá Nhạc - nam 
chính trong Đặc Chiến Vinh Diệu do Dương 
Dương thủ vai là một anh chàng có tính tình nóng 
nảy, không nghe lời đã đến đội cảnh sát vũ trang để 
tập huấn. Vì quá ưu tú, anh bị trung đội trưởng Lý 
Cường ghen ghét và chuyển xuống đội cấp dưỡng. 

Ở đây, anh kết giao với nhiều người bạn xuất 
chúng và nỗ lực học hỏi thêm nhiều điều, sau này 
được chọn vào đội vũ trang đặc biệt. Yến Phá Nhạc 
dần dần hiểu ra ý nghĩa của từ vinh diệu sau khi trải 
qua nhiều cuộc huấn luyện gian khó với đồng đội. 

Với vai diễn mang tính đặc thù nghề nghiệp 
quân nhân như thế này, thêm vào đó là diễn biến 
tâm lý nhân vật đòi hỏi khả năng diễn xuất phải 
xuất sắc, thế nên đây là một thử thách không nhỏ 
đối với Dương Dương. Và rồi khi phim ra mắt thì 
anh chàng đã không khiến chúng ta phải thất vọng. 
Sau 3 ngày lên sóng, Đặc Chiến Vinh Diệu chính 
thức đứng đầu bảng xếp hạng phim Hoa Ngữ hot 
nhất thời điểm hiện tại.

Tháng 4 quả thật là tháng của Dương Dương 
mà, hai phim mới ra mắt cùng một lúc, đã thế toàn 
là những bộ hót hòn họt, khiến dân tình sôi sục vì 
anh chàng. Trước mắt thì mình thấy Đặc Chiến 
Vinh Diệu khởi đầu vô cùng suôn sẻ rồi đó, chỉ còn 
đợi mỗi Thả Thí Thiên Hạ mà thôi, nhưng với 
những yếu tố mà Nam Phong đã phân tích trên đây 
thì mình tin rằng tác phẩm này cũng sẽ thành công 
vang dội.

                                                                 Tuệ 
Lâm

“Đoàn Dự” Trần Hạo Dân tuổi 
52: “Cưa sừng” thất bại, hình 
tượng sụp đổ

Trần Hạo Dân từng là “nam thần trong 
mộng” của rất nhiều cô gái, trong đó có 
cả Nhật Nguyệt, nhờ vào diện mạo nho 

nhã, thư sinh. Ai mà có thể ngờ được, soái ca lừng 
danh một thời giờ lại mất sạch hình tượng lẫn thiện 
cảm của công chúng vì toàn đóng phim kém chất 
lượng.

Sau quãng thời gian dài rơi vào cảnh thất 
nghiệp, Trần Hạo Dân cũng tái ngộ khán giả trong 
một dự án mới mang tên Đông Du Truyện. Mình và 
nhiều người hâm mộ của chàng tài tử đã rất mong 
đợi vào tác phẩm này, hy vọng Trần Hạo Dân sẽ 
mang đến một bộ phim đáng xem, kỳ vọng anh sẽ 
không khiến chúng mình thất vọng sau chuỗi phim 
kém chất lượng.

Ai mà ngờ được, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ 
ước. Chẳng những tiếp tục giữ vững ngôi vị “vua 
phim rác”, Trần Hạo Dân còn khiến mọi người phải 
ngã ngửa vì màn “cưa sừng” chứa đựng cả triệu 
chữ fail. Thất bại từ diện mạo chẳng còn trẻ cho đến 
tạo hình lãng tử làm lố, mà như cư dân mạng xứ 
Trung hay bảo là: “Trông quá dầu mỡ”.

Trong phim, Trần Hạo Dân hóa thân thành 
một chàng thư sinh tuổi đời mới 25 mà thôi. Chàng 

có một mối duyên với nàng tiểu thư Bạch Anh. Và 
mọi người biết không, người vào vai vị hôn thê của 
Trần Hạo Dân là Lý Manh Manh, một ngôi sao trẻ 
sinh năm 1993. Sự chênh lệch lên đến 24 tuổi khiến 
cả 2 càng thêm lạc quẻ vô cùng.

Từng được ca tụng là “nam thần không tuổi”, 
tuy nhiên, ngoại hình của Trần Hạo Dân giờ đây đã 
nhuốm màu thời gian rồi. Mình công nhận là dù đã 
qua 50, anh vẫn trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng 
chừng ấy chưa đủ để nam diễn viên hóa thân thành 
chàng thanh niên trẻ trung. Nhiều cư dân mạng 
cũng phải thừa nhận: “'Bạch nguyệt quang' của tôi 
đã tiêu biến rồi!”.

Nhớ năm đó, Trần Hạo Dân từng đốn tim 
chúng ta với hàng loạt bộ phim kinh điển như Đát 
Kỷ Trụ Vương hay Thiên Long Bát Bộ, Truyền 
Thuyết Người Và Rồng, Khôi Phục Giang Sơn... 
Vẻ “ngọc thụ lâm phong” cùng sự phong độ cũng 
giúp Trần Hạo Dân chinh phục được rất nhiều nữ 
diễn viên nổi tiếng lẫn khán giả truyền hình.

Ai mà có thể ngờ được, chàng nam thần ngày 
ấy lại đánh mất vẻ điển trai lẫn phong độ ngày nào. 
Chẳng những thế, anh còn khiến fan thất vọng vì 
liên tục dính lùm xùm về hành vi cá nhân, phát 
ngôn không hay.

Không chỉ thế, nam tài tử này dạo gần đây vì 
áp lực kiếm tiền nuôi vợ con nên toàn đóng phim 
rác, khiến khán giả nhìn thôi đã ngán ngẩm. Ngoại 
trừ Đông Du Truyện chán đến không nói thành lời 
và màn “cosplay” thanh niên 25 thất bại, Trần Hạo 
Dân còn góp mặt trong hàng loạt bộ phim kém chất 
lượng như series điện ảnh Tế Công Hàng Yêu hay 
Tân Phong Thần Bảng...

Không chỉ Nhật Nguyệt đâu mà rất nhiều khán 
giả cũng bày tỏ hy vọng Trần Hạo Dân sẽ sớm lấy 
lại được phong độ ừng vì cát-xê mà nhận phim . Đ
vô tội vạ và đóng cho có để lấy tiền. Vì sự kỳ vọng 
mà công chúng dành cho ngôi sao Thiên Long Bát 
Bộ còn ọi người vẫn mong muốn được đó nên m
xem anh chứng minh tài năng thật sự của mình.

                                                           Nhật 
Nguyệt
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Bạch Lộc “ ại” Ngô đánh b
Cẩn Ngôn, dành ghế “nhất tỷ” vì 
được Vu Chính “sủng ái” hơn?

Bạch Lộc là một trong số ít những diễn 
viên tay ngang dần được khán giả 
công nhận về khả năng diễn xuất.

Tài nguyên như nhau, thậm chí Ngô Cẩn Ngôn 
còn nhận được hậu thuẫn nhiều hơn, nhưng nàng 
mỹ nhân họ Ngô lại ngày một lu mờ sau hit mùa hè 
Diên Hi Công Lược, ngược lại cô nàng Bạch Lộc 
càng đi càng xa, danh tiếng vượt xa đàn chị.

Chính vì lý do này, mà không ít người tự đặt ra 
câu hỏi điều gì đã khiến Ngô Cẩn Ngôn cứ mãi 
chìm nghỉm như vậy khi mà vẫn xuất hiện đều đặn 
trên màn ảnh mỗi năm.

Trước tiên cần đề cập đến vụ việc “gây hấn” 
của Ngô Cẩn Ngôn với tờ báo thuộc CCTV, nguồn 
cơn của mọi lý do khiến cho danh tiếng và sự 
nghiệp mỹ nhân Thượng Thực “flop” như ngày 
nay.

Bạch Lộc

Thời điểm đó Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu nhận 
được nhiều chú ý của dân tình vì sự thành công 
ngoài mong đợi của bộ phim Diên Hi Công Lược. 
Không lâu sau đó, diễn viên họ Ngô bị tờ báo Điện 
Ảnh Trung Quốc (thuộc CCTV6) đăng đàn “bóc 
phốt” vì thói hách dịch, không chỉ tự ý thay đổi địa 
điểm ngay sát giờ phỏng vấn, bắt chương trình phải 
trả tiền sân bãi, quá đáng hơn còn tự ý hủy buổi 
phỏng vấn vì không có lịch trống.

Trước scandal đó, cư dân mạng tỏ ra rất bức 
xúc vì sự thiếu chuyên nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn 
và đoàn đội. Nhiều người còn đinh ninh rằng cô 
nàng sẽ bị sụt giảm về tài nguyên. Nhưng ngay cả 
khi trải qua sự cố như vậy, kịch bản tìm tới tay nữ 
diễn viên chỉ nhiều hơn chứ không hề ít đi.

Thêm một lý do nữa khiến danh tiếng của Ngô 
Cẩn Ngôn trượt dài và mãi không bật lên được là do 
kỹ năng diễn xuất của cô nàng quá kém dù bước 
chân vào nghề từ lâu. Biểu cảm một màu, đơ cứng, 
diễn lố là những gì khán giả nhận xét về cô khi xem 
phim. Các tác phẩm do mỹ nhân 9x tham gia cũng 
đều đạt điểm Douban khá bết bát.

Từng đó nguyên nhân có lẽ đã đủ để Ngô Cẩn 
Ngô bị Bạch Lộc chiếm mất chiếc ghế “Nhất tỷ” tại 
Hoan Ngu. Vào nghề muộn hơn hẳn đàn chị, nhưng 
“nàng hotgirl mạng” năm nào không mất quá nhiều 

thời gian để trở thành báu vật công ty.

Sự nghiệp của Bạch Lộc kể từ Châu Sinh Như 
Cố và Nhất Sinh Nhất Thế thăng hạng thấy rõ, khả 
năng diễn xuất của cô nàng được khán giả đánh giá 
khá cao. Trong tương lai, nếu nàng tiểu hoa tiếp tục 
cải thiện, diễn tiến bộ hơn thì ngày thành sao hạng 
A chắc chắn sẽ không còn xa.

Vừa qua, mạng xã hội đang râm ran tin đồn 
Bạch Lộc thế chân Kim Thần đảm nhận vai nữ 
chính trong dự án chuyển thể Tứ Hải Trọng Minh 
hợp tác cùng Thành Nghị.

Sau thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, 
Thành Nghị bắt đầu tạo nhiều ấn tượng với công 
chúng, tài nguyên cũng dần tốt hơn. Nhưng đáng 
tiếc, hiệu ứng của những tác phẩm đó đều không 
quá tốt.

Được biết, đây là bộ phim cấp S do iQIYI sản 
xuất, dự kiến khởi quay vào tháng 6 năm nay. Tứ 
Hải Trọng Minh được chuyển thể từ cuốn tiểu 
thuyết tiên hiệp Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên 
Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Nội dung phim 
xoay quanh mối lương duyên giữa nữ chính Nam 
Nhan và đế quân Kê Dạng.

Ngoài Thành Nghị và Bạch Lộc, dàn diễn viên 
còn có Quách Hiểu Đình, Nhậm Hào… Khoảng 
thời gian gần đây, Bạch Lộc liên tục gặt hái nhiều 
thành công, chứng minh được khả năng diễn xuất 
thông qua hai siêu phẩm nửa cuối năm 2021, từng 
lấy đi không ít nước mắt của khán giả - Châu Sinh 
Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế.

Ngô Cẩn Ngôn

Quách Hiểu Đình cũng là cái tên tuy mới mà 
quen gần đây. Nàng ác nữ xinh đẹp trong Ngự Giao 
Ký với nét diễn tự nhiên, khí chất xuất thần đã 
khiến nhiều trái tim phải đổ gục, thậm chí còn lấn 
lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba khi cả hai cùng chung 
khung hình.

Mặt khác, theo dự kiến ban đầu, Viên Băng 
Nghiên cùng Tống Uy Long mới là cặp đôi được 
“se duyên” trong Tứ Hải Trọng Minh. Nhưng chỉ ít 
lâu sau, blogger xứ Trung lại tiết lộ rằng nam nữ 
chính sẽ định là Thành Nghị và Kim Thần.

Vì vậy, sự kết hợp của Thành Nghị - Bạch Lộc 
có “chắc kèo” hay không vẫn còn phải chờ thông 
báo chính thức từ phía nhà sản xuất.

Hiện tại, một dự án khác của Bạch Lộc là 

Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng đã chính thức đóng 
máy, chỉ chờ ngày lên sóng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự tham gia diễn 
chính của Bạch Lộc và La Vân Hi là câu chuyện kể 
về Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân 
vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt 
thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế, nữ chính Lê Tô 
Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 
500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn. Đài 
Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền 
lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám 
làm, gây ra đau khổ cho cô.

Vì muốn Đài Tẫn tu đạo, từ bỏ con đường trở 
thành Ma thần, Lê Tô Tô quyết đốt cháy sinh mệnh 
của bản thân, tạo nên thần tủy để thay đế tà cốt 
trong người Đài Tẫn, từ đó tiêu tán trong thiên địa. 
Do Lê Tô Tô là huyết mạch Phượng Hoàng nên sau 
đó đã niết bàn trùng sinh sống lại. Nàng trở về tiên 
đạo, tu Vô tình đạo, nguyện cả đời không gặp Đài 
Tẫn, cũng không động tâm vì ai. Sau cùng sẽ là con 
đường truy thê đầy gian nan của Đạm Đài Tẫn.

                                                                    
An Chi

Kim Seon Ho có động thái 
đặc biệt liên quan đến bê bối ép 
bạn gái cũ phá thai

Hồi tháng 10/2021, khi đang thành 
công rực rỡ với loạt phim Hometown 
Cha-Cha-Cha, nam diễn viên Kim 

Seon Ho bất ngờ vướng vào bê bối đời tư với bạn 
gái cũ. Sau đó trong tâm thư gửi đến khán giả, Kim 
Seon Ho gửi lời xin lỗi. Vụ việc cũng khiến anh bị 
loại khỏi nhiều bộ phim và chương trình truyền 
hình.

Hơn nửa năm sau những ồn ào đời tư, Kim 
Seon Ho mới lại đăng bài trên Instagram và gửi 
thông điệp tới người hâm mộ. Nhân ngày sinh nhật 
8/5, nam diễn viên 36 tuổi chia sẻ: “Tôi xin lỗi vì đã 
khiến mọi người đối mặt với khoảng thời gian khó 
khăn vì những thiếu sót của mình. Tôi rất biết ơn 
các bạn vì đã tổ chức sinh nhật tôi. Tôi sẽ không 
quên những tình cảm, sự ủng hộ của mọi người và 
luôn cố gắng hết sức để đền đáp”.

Có thể thấy, sau hơn 7 tháng xảy ra vụ việc, 
Kim Seon Ho vẫn không ngừng ân hận về bê bối 
liên quan đến bạn gái cũ. Do đó, anh đã gửi lời xin 
lỗi đến khán giả. Dù vướng bê bối nhưng Kim Seon 
Ho vẫn giữ được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. 
Trong dịp sinh nhật Kim Seon Ho năm nay, người 
hâm mộ của nam diễn viên đã cùng nhau quyên 
góp 10 triệu won (khoảng 7.900 USD) cho tổ chức 
từ thiện Community Chest of Korea. Sắp tới, Kim 
Seon Ho sẽ góp mặt trong bộ phim Sad Tropics, với 
câu chuyện xoay quanh một võ sĩ người 
Philippines gốc Hàn Quốc.

Kim Seon Ho là một trong những “đóa hoa nở 
muộn” của làng phim ảnh Hàn Quốc. Từ khi bước 
chân vào ngành công nghiệp giải trí, Kim Seon Ho 
miệt mài thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng thông 
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qua các dự án mới như “You Drive Me Crazy”, 
“Lang Quân 100 ngày”, “Nhà trọ Waikiki” và 
“Cảnh sát bắt ma”. Vẻ ngoài điển trai và diễn xuất 
giàu cảm xúc đã giúp Kim Seon Ho được nhiều 
khán giả yêu mến, thế nhưng danh tiếng khi ấy của 
nam diễn viên vẫn chưa thể bật lên bằng những 
ngôi sao cùng lứa.

Từ các vai diễn phụ, Kim Seon Ho dần nhận 
được sự yêu thích khán giả và bứt phá với hai bộ 
phim gần đây là Start-up và Hometown Cha Cha 
Cha, trở thành gương mặt được săn đón tại xứ sở 
Kim chi. Tuy nhiên ngay sau khi Hometown Cha 
Cha Cha kết thúc, nam diễn viên bất ngờ vướng 
vào lùm xùm tình ái khi bị tố ép bạn gái cũ phá thai, 
nói xấu đồng nghiệp.

Cụ thể vào đầu tháng 10/2021, truyền thông 
xứ Hàn và cộng đồng mạng xôn xao lan tràn tin đồn 
nam diễn viên Kim Seon Ho bị tố hứa hẹn bạn gái 
cũ kết hôn để ép phá thai. Thế nhưng khi đã hoàn 
thành được mục đích thì anh chỉ đưa cho bạn gái 2 
triệu won và sau đó chấm dứt mối quan hệ qua điện 
thoại. Bên cạnh đó, trong bài tố của người yêu cũ, 
Kim Seon Ho còn bị “bóc trần” tính cách thô lỗ, 
nóng nảy và giả tạo, thường xuyên xây dựng hình 
ảnh “bé ngoan” trước công chúng. Sau 2 ngày im 
ắng, Kim Seon Ho chính thức lên tiếng thừa nhận 
cáo buộc và xin lỗi thông qua phía công ty của 
mình.

Sự việc này ngay lập tức khiến cộng đồng 
không khỏi bàng hoàng bởi Kim Seon Ho vốn 
được biết đến với hình ảnh “bé ngoan” và điềm 
đạm. Sự cố lùm xùm đời tư này đã khiến hình ảnh 
và sự nghiệp của nam diễn viên họ Kim bị tổn thất 
nặng nề. Loạt nhãn hàng đã có động thái gỡ bỏ toàn 
bộ hình ảnh của anh khỏi các quảng cáo của họ. 
Kim Seon Ho cũng bị loại khỏi tư cách thành viên 
cố định của chương trình thực tế 2 Ngày và 1 Đêm 
của KBS. Đồng thời, nam diễn viên cũng bị loại 
khỏi các dự án phim Dog Days và bộ phim hài lãng 
mạn 2 Oclock Date của Lee Sang-geun.

Sau hơn 1 tuần nổ ra lùm xùm ép bạn gái phá 
thai của Kim Seon Ho, vào ngày 26/10, trang tin 
Dispatch bất ngờ tung bằng chứng về “12 sự thật bị 
bóp méo” xoay quanh những lời cáo buộc đến từ 
bạn gái cũ Kim Seon Ho - cô Choi Young Ah.

Cụ thể, báo cáo cho biết việc lựa chọn phá thai 
được sự đồng thuận từ cả Kim Seon Ho và bạn gái 
cũ. Sau khi cô phá thai, Kim Seon Ho luôn bên 

cạnh và chăm sóc cô tận tình, trái ngược với lời 
“tố” của Choi Young Ah trước đó. Đáng chú ý, 
kênh truyền thông này còn tiết lộ việc sao nam 
“Khởi nghiệp” chia tay bạn gái là vì cô đã lừa dối 
anh và ngoại tình.

Bên cạnh đó, một loạt thông tin hé lộ Choi 
Young Ah trước đây từng trải qua 1 cuộc hôn nhân 
kéo dài 17 ngày với chồng cũ doanh nhân, điều 
đáng nói cô gái này đã liên tục ngoại tình khi đã có 
chồng, điều này dẫn đến việc ly hôn sau đó.

Ngay sau bài báo cáo của Dispatch được chia 
sẻ rộng rãi, nhiều nhân chứng gồm bạn bè, đồng 
nghiệp của Seon Ho và Choi Young Ah, đã thay 
nhau lên tiếng bênh vực nam diễn viên. Về phía 
công ty quản lý của Kim Seon Ho - Salt 
Entertainment cũng cho biết sau đó: “Chúng tôi 
không có gì để nói, thật xin lỗi”.

Dù đã được lên tiếng minh oan, thế nhưng dư 
âm của vụ lùm xùm tình ái đã khiến hình ảnh của 
Kim Seon Ho bị ảnh hưởng không nhỏ.

                                                               Minh 
Hạo

“Siêu sao vũ trụ” Heechul 
tiết lộ khó tin về chuyện tình 
cảm của nam thần Siwon, tin 
đồn với mẫu Victoria's Secret là 
sao đây?

Các idol thường chọn hẹn hò trong bí 
mật và trừ khi bị phát hiện mới công 
khai nên chuyện đời tư của sao trước 

giờ luôn là chủ đề nóng khiến các fan tò mò. Mới 
đây, 2 nam idol kì cựu Siwon và Heechul (Super 
Junior) đã cùng nhau xuất hiện trong chương trình 
My Little Old Boy. “Siêu sao vũ trụ” thực sự khiến 
fan sốc nặng trước tiết lộ về chuyện tình cảm của 
nam thần Siwon.

Cụ thể, Heechul và loạt sao nam như Kim Jun 
Ho, Lee Sang Min and Kim Jong Kook đã cùng tổ 
chức tiệc sinh nhật cho Siwon. Trong cuộc tụ tập, 
Kim Jong Kook bất ngờ hỏi Siwon: “Cậu có 
khuyết điểm nào khi yêu không?” và nhận được 
câu trả lời vô cùng thằng thắn từ nam thần nhà SM. 
Siwon không do dự mà nói ngay: “Em nghĩ là em 
luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng”. Sau khi 
Siwon rời khỏi chỗ ngồi, Heechul liền “bóc mẽ” về 
chuyện tình cảm của anh chàng: “Em biết Siwon 

20 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy hẹn hò 
hay tán tỉnh 1 cô gái nào cả”.

Fan nào cũng “bán tín bán nghi” trước màn 
“bóc mẽ” bạn cùng nhóm của Heechul bởi Siwon 
là nam thần hoàn hảo, từ nhan sắc, gia thế đến sự 
nghiệp, địa vị đều có đủ. Chẳng lẽ 1 cực phẩm như 
thế lại chưa từng yêu đương suốt 20 năm qua

Suốt những năm qua, Siwon cũng từng có lần 
vướng vào tin đồn hẹn hò. Rầm rộ nhất có lẽ là nghi 
án yêu đương giữa nam idol với người mẫu 
Victorias Secret - Lưu Văn. Cả 2 là một cặp vợ 
chồng ảo trong We Are In Love - phiên bản Trung 
Quốc của chương trình We Got Married và được 
fan “đẩy thuyền” nhiệt tình. Tuy vậy, đến giờ, sau 
17 năm hoạt động showbiz, Siwon vẫn chưa từng 
công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm và fan đang 
mòn mỏi chờ đợi tin vui từ nam thần SM.

                                                               Minh 
Hạo

Bona (WJSN) xem xét tham 
gia phim truyền hình “A Joseon 
Lawyer”

Ngày 10/5, tờ News1 đưa tin Bona đã 
nhận được lời mời đóng vai chính 
trong phim “Joseon Lawyer” cùng 

Woo Do Hwan. Công ty quản lý của bộ đôi diễn 
viên đã xác nhận điều này và cho biết, hai diễn viên 
đang tích cực xem xét lời mời.

Dựa trên webtoon cùng tên, “Joseon Lawyer” 
kể về một luật sư tên là Kang Han Soo trong triều 
đại Joseon. Trong khi đó Woo Do Hwan sẽ đảm 
nhận vai diễn luật sư Kang - là người hiểu biết và có 
kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, Kang Han Soo dễ dàng 
hoạt động để trả mối thù riêng, nhưng anh dần trở 
thành người phát ngôn và anh hùng của người dân.

Trong khi đó, Bona sẽ vào vai Lee Yeonjoo, 
một phụ nữ bí mật trở thành một trong những 
khách hàng của luật sư Kang để thực hiện hành vi 
trả thù. Mặc dù thoạt nhìn cô có vẻ giống một 
thường dân bị đối xử bất công nhưng thực ra Lee 
Yeon Joo lại là một nhân vật có nhiều bí mật. Cô 
gặp Kang Han Soo khi đang che giấu cảm xúc thật 
của mình để trả thù, nhưng cô trở nên bối rối khi 
cảm xúc của bản thân ngày càng trở nên phức tạp.

                                                                    
An Chi
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Lisa - Idol ngoại quốc bị kì thị 
vươn mình thành sao lớn và 
scandal chấn động nhất sự 
nghiệp

Lisa sinh ngày 27/3/1997 tại tỉnh Buriram - 
Thái Lan. Cô có tên khai sinh là Pranpriya 
Manobal, sau đó đổi tên thành Lalisa. Mẹ 

cô là người gốc Thái Lan, Lisa sống chung cùng mẹ 
và bố dượng người Thụy Sĩ. Chính vì vậy nên cô rất 
giỏi và thành thạo tiếng Anh.

Từ idol ngoại quốc bị kì thị đến “em gái quốc tế”

Sau khi trở thành thực tập sinh của YG 
Entertainment, Lisa đã mất đến 5 năm khổ luyện. 
Năm 2015, cô được nhận vai trò người mẫu đại 
diện cho nhãn hàng thời trang Nona9on, sau đó là 
thương hiệu mỹ phẩm Moonshot.

Tháng 8/2016, Lisa chính thức được debut vào 
nhóm nhạc BLACKPINK có 4 thành viên gồm 
Lisa, Rosé, Kim Jisoo và Jennie. Với album đĩa 
đơn đầu tay là Square One đã đạt được thành công 
hơn mong đợi. Những ca khúc ra mắt của nhóm 
đều gây chấn động mạnh và tên tuổi của mỗi thành 
viên cũng từ đó được tỏa sáng.

Vốn là một thành viên ngoại quốc nên Lisa 
BLACKPINK luôn phải chịu sự thiệt thòi so với 
những thành viên khác. Đặc biệt các netizen Hàn 
rất khắt khe với các thần tượng ngoại quốc. Do đó 
để có thể “kiếm cơm” được ở xứ sở Kim chi, Lisa 
đã phải chịu đựng rất nhiều vất vả và chỉ trích.

Debut với tư cách là một mẩu của nhóm nữ đình 
đám nhà YG nhưng thành viên người Thái dường 
như không nhận được sự quan tâm đúng mực từ 
phía công ty chủ quản. Cô nàng dường như phải 
chịu thiệt thòi hơn so với 3 cô gái còn lại, từ trang 
phục biểu diễn, hoạt động cá nhân đến quảng 
cáo… Đã có những lúc người hâm mộ Lisa trên thế 
giới và đặc biệt là ở quê nhà đã cảm thấy vô cùng 
bất bình, họ cùng viết những lời động viên yêu 
thương cho Lisa đẩy hashtag “Hãy tôn trọng Lisa” 
trở thành xu hướng tại Thái Lan mà còn ở Hàn 
Quốc và nhiều quốc gia khác.

Bỏ ngoài tai những định kiến đó, cô gái sinh năm 
1997 một mình nỗ lực không ngừng để từ một thần 
tượng ngoại quốc bị ghẻ lạnh vươn đến danh hiệu 
“em gái quốc tế”.

Nhờ sở hữu khuôn mặt tựa như búp bê, dáng người 
cao ráo, 3 vòng hoàn hảo, kỹ năng rap và nhảy cực 
điêu luyện đã giúp Lisa dễ dàng gây được thiện 
cảm với mọi người. Không những thế cô nàng còn 
có tính cách tươi sáng, thân thiện và rất ngoan 
ngoãn lễ phép với các tiền bối. Từ đó công chúng 
Hàn Quốc đã có được cái nhìn khác về những thần 
tượng người nước ngoài.

Giờ đây, Lisa hiện đang là nàng thơ của thương 
hiệu thời trang cao cấp của Pháp Céline. Năm 
2019, cô nàng còn là đại sứ thương hiệu cho 
Bulgari tại Hàn Quốc.

Vào thời điểm hiện tại, Lisa đang là idol nữ Kpop 
có nhiều lượt follow trên Instagram nhất với hơn 
77 triệu người. Khi Lisa làm gương mặt đại diện 
cho một hãng bất kì nào thì tỷ lệ bán ra tăng lên 
chóng mặt. Điều này chứng tỏ được sự thống trị 
của cô trong ngành thời trang và làm đẹp trên toàn 
cầu.

Scandal lớn nhất sự nghiệp khi quảng cáo rượu

Ngoài tài năng, chính đời tư trong sạch giúp Lisa 
thu nạp không ít fan hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy 
nhiên, vào tháng 3/2022, cô nàng bất ngờ vướng 
scandal lớn nhất sự nghiệp.

Cụ thể thời điểm đó, truyền thông Thái Lan và Hàn 
Quốc đồng loạt đưa tin Lisa bị cho là dính líu đến 
cuộc điều tra của nhà chức trách Thái Lan về hành 
vi lan truyền hình ảnh quảng cáo rượu trên mạng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
của Bộ Y tế Thái Lan đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm soát 
Rượu (OACC) điều tra những người phát tán hình 
ảnh, video quảng cáo rượu của Lisa trên mạng xã 
hội. Lisa đã trở thành gương mặt đại diện của 1 
thương hiệu rượu toàn cầu, khiến các fan không 
ngừng chia sẻ hình ảnh nữ idol. Tuy nhiên, luật 
pháp Thái Lan cấm mọi hình thức quảng cáo rượu, 
chính vì vậy hành động chia sẻ ảnh Lisa cầm chai 
rượu của nhiều fan là vi phạm pháp luật.

Theo truyền thông Thái Lan, OACC đã xem xét 
liệu quảng cáo rượu của Lisa có vi phạm những 
quy định liên quan hay không. Luật pháp Thái Lan 
nghiêm cấm quảng cáo rượu cũng như lôi kéo 
người khác uống rượu. Người vi phạm 2 quy định 
này có thể bị phạt 500 ngàn baht, nhận mức án tù 
giam 1 năm hoặc cả 2.

Theo nhà chức trách Thái Lan thì quy định này áp 
dụng cho người nổi tiếng và người của công chúng, 
không phải người bình thường. Điều này đã khiến 
người hâm mộ lo ngại Lisa sẽ bị xử phạt, cô là 
người nổi tiếng và mang quốc tịch Thái Lan.

Tuy nhiên, Lisa đã được giải oan vì theo 
Kachonsak Kaewcharat - Phó Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, 
quảng cáo của Lisa không vi phạm quy định của 
các quốc gia khác, bởi không phải quốc gia nào 
cũng cấm quảng cáo rượu như Thái Lan.

Như vậy, quảng cáo này hoàn toàn hợp pháp tại 
Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác. 
Miễn là quảng cáo không phát hành tại Thái Lan thì 

Lisa sẽ không bị xử phạt. Một số fan cũng đưa ra 
dẫn chứng bảo vệ Lisa. Cụ thể, họ cho rằng, nữ 
thần ký thỏa thuận này bên ngoài Thái Lan, không 
quảng bá ở quê nhà cũng như trên tài khoản mạng 
xã hội nên không vi phạm theo điều luật của xứ 
Chùa Vàng.

Loạt tin đồn tình ái với dàn mỹ nam đình đám 
từ Trung sang Hàn

Kể từ khi ra mắt đến nay, Lisa từng vướng vào 
không ít tin đồn hẹn hò ồn ào. Có lẽ cũng bởi quá 
nổi tiếng mà mỗi rumor liên quan đến cô nàng nhảy 
chính nhóm BLACKPINK đều thu hút sự quan 
tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Đầu tiên phải kể đến người bạn “thanh mai trúc 
mã” của Lisa - nam thần tượng Bam Bam ( GOT7). 
Cả hai vốn đã là bạn bè thân thiết từ nhỏ khi cùng 
tham gia chung nhóm nhảy tại Thái Lan. Sau này 
cả hai cùng đến Hàn Quốc phát triển sự nghiệp và 
giúp đỡ nhau nơi đất khách quê người.

Không quá khi nói cả hai là bạn “thanh mai trúc 
mã” và thường nhắc về nhau với những mỹ từ tốt 
đẹp. Hai ngôi sao đình đám thường xuyên đi chơi, 
cổ vũ đối phương và thậm chí là đeo cả dây chuyền 
đôi. Cả hai vẫn thường nhắc về sau như những 
người bạn tốt, song nếu có hẹn hò chắc chắn sẽ 
được các fans ủng hộ hết mình.

“Chuyện tình” đầy sóng gió khác của Kbiz có lẽ 
phải kể tới Jungkook (BTS) và Lisa. Bất chấp việc 
người hâm mộ 2 nhóm không ưa nhau ra mặt, 
thường xuyên tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội, 
thì có một bộ phận fans vẫn nhiệt tình “đẩy thuyền” 
Kook-Lisa.

Tin đồn râm ran kể từ khoảnh khắc Jungkook lén 
liếc nhìn Lisa tại đại nhạc hội cuối năm SBS Gayo 
Daejun 2018. Sau khi liếc nhìn Lisa, Jungkook còn 
quay đi cười đầy ngại ngùng.

Khỏi phải nói, khoảnh khắc này đã hot rần rần tại 
thời điểm đó. Dù sau này 2 ngôi sao chẳng còn chút 
tương tác nào với nhau thì vẫn không thể khiến dân 
tình ngừng hy vọng rằng cả hai từng hẹn hò.

Bên cạnh các ngôi sao Hàn, Lisa còn vướng tin đồn 
hẹn hò với mỹ nam người Trung Thái Từ Khôn. 
Lisa và Thái Từ Khôn từng là mentor cho show 
truyền hình Thanh Xuân Có Bạn 2 tại Trung Quốc. 
Nếu như nàng là thần tượng nữ hàng đầu Kpop, thì 
chàng cũng không hề kém cạnh khi là nam idol nổi 
tiếng nhất xứ Trung.

Ngay trong buổi họp báo, cả hai cũng có nhiều 
tương tác đáng yêu khiến cư dân mạng rần rần. 
Nhiều nguồn tin cho biết, cả phía Lisa và Thái Từ 
Khôn đều muốn nhờ vào tin đồn tình cảm để nâng 
cao danh tiếng, tạo đề tài trên mạng. Chính vì vậy, 
cho đến nay việc cặp đôi có thực sự hẹn hò hay 
không vẫn là một ẩn số.

                                                               Minh Hạo
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Truyền thuyết về khu đồi 
Chocolate độc nhất vô nhị trên 
thế giới, ngỡ chỉ có ở hành tinh 
khác

Khi đến thăm khu đồi Chocolate, du 
khách sẽ bị choáng ngợp bởi hàng 
ngàn ngọn đồi trùng điệp, nối tiếp 

nhau.
Nằm ở đảo Bohol, Philippines, khu đồi 

Chocolate bao gồm một nhóm các ngọn đồi có hình 
dạng khác thường. Thật khó tin, rằng địa điểm 
ngoạn mục này không phải do con người tạo ra. Tất 
cả đều là sản phẩm của tự nhiên và cảnh quan đặc 
biệt này chỉ có ở Bohol.

Khu đồi Chocolate - Kỳ quan thiên 
nhiên 

Theo trang Unusual Places, người ta ước 
tính có tổng cộng hơn 1.268 ngọn đồi nằm nhấp 
nhô trải dài trên diện tích khoảng 51km2, bao gồm 
các thị trấn Batuan, Sagbayan, Bilar và Carmen. 

Các ngọn đồi có kích thước khác nhau với 
chiều cao khoảng từ 30m đến 50m. Trong đó có 
ngọn đồi lớn nhất cao đến 120m. Thế mà, khi nhìn 
từ xa, trông chúng cứ đều tăm tắp. Đến nỗi, nhiều 
người tin rằng đây là công trình nhân tạo của một 
nền văn minh bí ẩn nào đó.

Khi đến thăm nơi đây, du khách sẽ bị 
choáng ngợp bởi hàng ngàn ngọn đồi trùng điệp, 
nối tiếp nhau, cảm giác như trải dài vô tận. Sở dĩ 
được gọi là đồi Chocolate vì hình dáng của chúng 
trông giống như những viên socola màu nâu. 

Thông thường, vào mùa mưa, các ngọn đồi 
phủ cỏ xanh mướt, nhưng chúng sẽ chuyển màu 
nâu vào mùa khô, giống màu socola. Điều kỳ lạ là 
chẳng có cái cây nào mọc trên đó, chỉ toàn cỏ.

Từ năm 1997, đồi Chocolate đã được coi là 
một di tích địa chất của Philippines. Khu vực này 
được bảo vệ và trở thành một địa điểm du lịch.

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2006, đồi 
Chocolate đã được đệ trình để xem xét đưa vào 
danh sách các Di sản Thế giới của UNESCO. Địa 
danh du lịch này thường được gọi là “Kỳ quan thứ 
8 của thế giới”.

Bí ẩn chưa có lời giải về khu đồi 
Chocolate

Sự hình thành của những ngọn đồi 
Chocolate ở Philippines đến nay vẫn còn là một bí 

ẩn. Ngay cả các nhà địa chất cũng không thể đạt 
được sự đồng thuận về sự hình thành của hiện 
tượng tự nhiên này. 

Một giả thuyết địa chất được số đông chấp 
nhận là các ụ đất được hình thành do đá vôi biển. 
Chúng nằm trên nền đất sét, cứng (không thể xuyên 
thủng) bị phong hóa trong hàng nghìn năm.

Các nhà khoa học vẫn đang miệt mài 
nghiên cứu để tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho 
cảnh quan thiên nhiên ngỡ như hành tinh khác này. 
Trong khi đó, những người dân địa phương ở 
Bohol vẫn lưu truyền vài câu chuyện dân gian về sự 
hình thành đồi Chocolate.

1. Một truyền thuyết địa phương kể rằng, 
những ngọn đồi được hình thành do cuộc chiến 
giữa hai người khổng lồ, kéo dài nhiều ngày. Trong 
cuộc chiến, những người khổng lồ ném đá, cát và 
đất vào nhau. Họ đã làm điều đó cho đến khi họ kiệt 
sức và không thể chiến đấu được nữa. Họ trở thành 
bạn bè và cuối cùng rời hòn đảo để lại đống hỗn 
độn phía sau.

2. Một truyền thuyết lãng mạn hơn kể rằng: 
Ngày xưa, có anh chàng Arogo khổng lồ, trẻ trung, 
lực lưỡng. Anh đem lòng yêu một người phàm trần 
tên là Aloya. Nhưng cái chết đột ngột của Aloya 
khiến Arogo đau buồn, khóc lóc thảm thiết. Những 
giọt nước mắt của Arogo khô lại dẫn đến sự hình 
thành đồi Chocolate.

3. Nhiều người lại tin vào câu chuyện rằng 
từng có một người khổng lồ tên là Miguel. Người 
khổng lồ này ăn mọi thứ anh ta nhìn thấy. 

Một lần, anh ta tình cờ gặp nàng Adrianna 
xinh đẹp và thôi thúc anh ta giảm cân. Người 
khổng lồ đào thải tất cả những gì mình đã ăn. Điều 
này dẫn đến sự hình thành của những ngọn đồi lớn 
màu nâu. Điều này khiến anh chiếm được tình cảm 
của cô gái.

Bất kể nguồn gốc của đồi Chocolate ra sao, 
thì đến nay chúng vẫn là một trong những cảnh 
quan kỳ lạ nhất thế giới, đáng để bạn xách ba lo lên 
và đi một chuyến. ■

Cá voi mõm khoằm dạt vào 
bờ biển, đội cứu hộ kiểm tra 
mới phát hiện sự thật chua xót 
về con vật

Thứ mà người ta tìm thấy trong dạ 
dày con cá voi khiến mọi người đi 
từ ngỡ ngàng đến xót xa.

Tờ Newsweek đưa tin, một con cá voi mõm 
khoằm Cuvier dài gần 5m đã được tìm thấy dạt vào 
bãi biển Kremasti trên đảo Rhodes (Hy Lạp) vào 
vừa qua.

Sau khi nhận được thông tin, đội cứu hộ 
động vật biển có vú, thuộc tổ chức từ thiện 
ARION, đã tức tốc đến hiện trường để kiểm tra và 
làm giám định về nguyên nhân cái chết của con vật.

Một tuyên bố từ đại điện tổ chức từ thiện 
ARION cho biết, các chuyên viên không tìm thấy 
bất kỳ vết thương bên ngoài nào trên cơ thể con vật, 
ngoại trừ vài vết trầy xước tự nhiên. Nhưng khi tiến 

hành khám nghiệm tử thi, họ phát hiện ra 15kg rác 
thải trong dạ dày con cá voi. Đó chính là nguyên 
nhân khiến con vật tử vong rồi trôi dạt vào bờ biển.

Tiến sĩ Aimilia D. Rouas, Giám đốc điều 
hành và là người đồng sáng lập của ARION, nói 
với trang tin Newsweek rằng những phát hiện sơ 
bộ về quá trình kiểm tra nội tạng cho thấy một 
“lượng nhựa khổng lồ” trong dạ dày của con cá voi.

“Điều này đã khiến con vật bị suy nhược cơ 
thể và chết dần trong đau đớn. Các xét nghiệm tiên 
tiến trong phòng thí nghiệm về mô cùng các mẫu 
nội tạng khác đang được tiến hành, và kết quả sẽ 
được công bố ngay sau khi chúng tôi nhận được 
báo cáo y tế”, bà nói.

Cá voi mõm khoằm Cuvier được tìm thấy ở 
các vùng biển trên toàn thế giới. Đây là loài thường 
thấy nhất trong số các loài cá voi mõm khoằm.

Cá voi không được xếp vào danh sách có 
nguy cơ tuyệt chủng hoặc dễ bị tổn thương. Tuy 
nhiên, không có nhiều thông tin về loài vật sống ở 
vùng nước sâu này. Giống như tất cả các loài động 
vật biến có vú khác, chúng đang bị đe dọa bởi sự ô 
nhiễm nhựa trong các đại dương trên khắp thế giới.

Tổ chức ARION cho biết trong một tuyên 
bố rằng một lượng lớn rác thải nhựa rơi xuống đáy 
biển ảnh hưởng đến khu vực tìm kiếm thức ăn của 
cá voi.

“Rác thải nhựa hiện là một vấn đề toàn cầu 
đối với các sinh vật biển. Những con vật sống dưới 
nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, một tuyên 
bố từ ARION cho biết. “Đã có rất nhiều con chết vì 
nuốt nhầm rác thải nhựa. Vấn đề được đặt ra sâu 
sắc ở Địa Trung Hải, nơi được coi là một trong 
những khu vực ô nhiễm nhất”.

Không hiếm các loài sinh vật biển chết vì 
ăn phải nhựa. Việc các loài động vật biển có vú mắc 
cạn cũng không phải là hiếm. 

Một mô hình cá voi được dựng lên ở một 
bãi biển thuộc tỉnh Cavite, phía Nam vịnh Manila 
(Philippines) để tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm 
môi trường biển và tác động của rác thải nhựa.

Mỗi năm, trên thế giới, hàng nghìn loài 
động vật biển có vú dạt vào các bãi biển. Đôi khi, 
nguyên nhân cái chết vẫn còn là một bí ẩn. Tuy 
nhiên, các loài động vật biển có vú mắc cạn thường 
bị thương hoặc không khỏe theo một cách nào đó.

“Động vật biển có vú là lớp vỏ quan trọng 
nhất trong hệ sinh thái biển, nơi thông qua các cơ 
chế khác nhau, chúng bảo tồn đa dạng sinh học của 
các loài trong khu vực sinh sống của mình. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ chúng”, đại diện 
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 23/5 đến 29/5/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
Tuổi Tý
Tử vi tuần mới dự báo 

công việc của tuổi Tý gặp một số 
trục trặc, cả chuyện tình cảm lẫn 
chuyện tiền bạc đều khó có thể 
được như ý. Đại Hao hung tinh 
nhập mệnh, con giáp này cần 
thận trọng kẻo bị lừa gạt tiền bạc 
hoặc đánh mất số tiền khá lớn.  
Trong đầu bạn trĩu nặng nhiều 

nỗi lo và áp lực nặng nề đè lên vai.
Trong tuần cơ hội kiếm tiền không nhiều, 

thậm chí có khi vừa kiếm được tiền hôm nay thì 
ngày mai đã lâm vào cảnh trắng tay. Thực Thần cho 
thấy đầu tuần là thời điểm tài khí vượng nhất, nên 
nhanh tay nắm bắt cơ hội để không vuột mất tài lộc.

Chuyện tình cảm, tuổi Tý khá cứng nhắc và 
không biết cách biểu lộ tình cảm thực sự của mình. 
Điều đó khiến cho đối phương tuy cũng có cảm 
tình với bạn nhưng lại không dám chắc về tình cảm 
của bạn đối với mình, có thể sẽ chọn cách từ bỏ.

Bù lại thì điểm sáng trong tuần chính là 
đường công danh sự nghiệp đang khởi sắc rực rỡ. 
Ấn Quan ở bên, tuổi Tý có thể sẽ đạt được những 
bước tiến khá lớn nhờ những công sức mà bạn bỏ ra 
suốt bấy lâu nay. 

Giáp Tý (Kim): Tiền bạc tổn hao. Bính Tý 
(Thủy): Tình cảm trục trặc. Mậu Tý (Hỏa): Mâu 
thuẫn hiểu lầm. Canh Tý (Thổ): Công danh sáng 
lạn. Nhâm Tý (Mộc):  Dễ bề thăng tiến.

Tuổi Sửu
T h e o  d õ i  t ử  v i 

phương Đông, người tuổi 
Sửu có tài lộc khá lý tưởng, 
bản mệnh có được nhiều cơ 
hội để tăng thêm thu nhập 
cho mình. Có Chính Tài xuất 
hiện, cho thấy nguồn thu của 

con giáp này đến từ nhiều hướng.
Bản mệnh vẫn cần phải chú ý một chút đến 

chuyện đầu tư kinh doanh. Tiểu Hao hung tinh 
nhập mệnh báo hiệu về những mạo hiểm mà con 
giáp này có thể gặp phải nếu không chịu tìm hiểu 
kỹ thông tin trước khi bỏ tiền đầu tư vào đó.

Về công việc thì thời điểm đầu tuần có 
Chính Ấn hỗ trợ nên mọi sự có phần suôn sẻ hơn. 
Giữa tuần trở đi tiểu nhân không ngừng tìm kiếm 
cơ hội để khiến cho bản mệnh mất đi vị trí hiện tại 
mà mình mất khá nhiều công sức mới có được.

Chuyện tình cảm đôi lứa chưa đi đến đâu. 
Con giáp này có những tiêu chuẩn của riêng mình, 
nếu không gặp được người phù hợp thì cho dù có ế 
ẩm cô đơn đến đâu bạn cũng sẽ không thỏa hiệp để 
đổi lấy hạnh phúc tạm bợ cho mình.

Ất Sửu (Kim): Tiểu nhân quấy phá. Đinh 
Sửu (Thủy): Tiền bạc dư dã. Kỷ Sửu (Hỏa): Có 
nhiều vướng mắc trong tình cảm. Tân Sửu (Thổ):  
Chưa thực sự cảm thấy rung động. Quý Sửu (Mộc): 
Có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Dần
Sự nghiệp của tuổi 

Dần thời gian này khá gập 
ghềnh, thăng trầm khó đoán 
định. Xung quanh bạn vẫn có 
những kẻ tiểu nhân đang rình 
mò, tìm cơ hội để phá hoại mọi 
thành quả mà bản mệnh đã gây 

dựng bấy lâu nay.
Nữ sẽ gặp may mắn hơn nam vào tuần mới. 

Thậm chí khó khăn lại biến thành cơ hội để bạn 
sáng tạo hơn, thể hiện được năng lực của mình, 
giành lấy sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên.

Tuổi Dần sẽ có một tuần tài lộc đủ đầy, tiền 
bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang 
theo cơ hội phát tài. Điều quan trọng là bạn biết thế 
mạnh của mình là gì và giành ưu thế khi cạnh tranh 
nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, phương diện tình cảm không 
được tốt, bạn và đối phương còn nhiều khoảng 
cách, chưa thể vượt qua được, khiến con giáp này 
suy nghĩ rất nhiều. Tử vi hàng tuần khuyên bạn nếu 
chưa chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy để cả 
hai có thêm thời gian.

Giáp Dần (Thủy): Tiểu nhân quấy phá. 
Bính Dần (Hỏa): Tình cảm mâu thuẫn. Mậu Dần 
(Thổ): Công việc nhiều thử thách. Canh Dần 
(Mộc): Tài lộc thất thường. Nhâm Dần (Kim): Cẩn 
thận kẻo bị lừa gạt.

Tuổi Mão
Người tuổi Mão 

có Thái Âm cát tinh trợ 
lực, báo hiệu quý nhân sẽ 
tới bên con giáp này. Quý 
nhân đa phần là nữ mệnh, 
con giáp này nên chú ý để 

không đắc tội với quý nhân nhé!
 Công việc làm ăn của tuổi Mão trong 

khoảng đầu tuần khá tốt. Thiên Tài cho thấy quý 
nhân chỉ cho con giáp này đường đi nước bước để 
tránh mắc phải sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, 
từ giữa tuần có thể xảy ra những chuyện bất khả 
kháng, khiến cho tiền bạc phần nào bị tổn hao.

 Công danh sự nghiệp trong tuần cũng chưa 
thực sự ổn định. Trong tuần hung vận quá lớn, 
thường phải tới cuối tuần thì con giáp này mới tháo 
gỡ được những rắc rối mình đang gặp phải mà tiến 
gần hơn đến mục tiêu đã đề ra trước đó. 

Tình duyên của tuổi Mão trong tuần này có 
nhiều chuyển biến tích cực, bạn và người ấy đang 
dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương chân thành 
nhất. 

Ất Mão (Thủy): Tình cảm chưa tới. Đinh 
Mão (Hỏa): Công danh thăng trầm bất định. Kỷ 
Mão (Thổ): Tiền bạc dễ kiếm vào đầu tuần. Tân 
Mão (Mộc): Nên đối mặt với thực tại. Quý Mão 
(Kim): Cần trân trọng quý nhân.

Tuổi Thìn
Tuổi Thìn là con 

giáp may mắn trong tuần 
này. Chẳng những công 
danh phát đạt mà cả đường 
tài lộc cũng khởi sắc không 
ngừng. Mặc dù vẫn có khó 
khăn cản trở nhưng những 

tín hiệu trước mắt cho thấy Thần May mắn đang 
dõi theo bạn.

Những ngày giữa tuần cát khí lên cao nhất, 
tuổi Thìn nên tranh thủ hoàn thành những công 
việc quan trọng. Bạn sẽ được bảo vệ trước những 
đòn công kích của tiểu nhân, không tốn nhiều công 
sức mà vẫn thuận lợi vượt qua được thử thách và 
tiến tới thành công.

Tuy nhiên trong chuyện tiền bạc có điềm 
báo mất tiền, con giáp này cần phải lưu ý, không 
mù quáng nghe theo những người không đáng tin, 
dồn tiền bạc đầu tư vào lĩnh vực mình không nắm 
rõ. Nếu bạn không đủ tỉnh táo thì khả năng mất 
trắng là rất cao.

Phương diện tình cảm tuổi Thìn lại ngập 
tràn hạnh phúc. Người độc thân có thể tìm được 
người để trao gửi tình cảm, tuy duyên phận bất ngờ 
nhưng lại mang tới hạnh phúc vô bờ bến, khiến bạn 
chỉ muốn đắm chìm trong vị ngọt tình yêu.

Giáp Thìn (Hỏa): Tình duyên quá vượng. 
Bính Thìn (Thổ): Công việc tiến triển tốt. Mậu 
Thìn (Mộc): Vận tiểu nhân quá mạnh. Canh Thìn 
(Kim): Tài lộc thất thoát. Nhâm Thìn (Thủy): Cần 
làm chủ cuộc sống của mình.

Tuổi Tị
Tuổi Tị nhìn chung 

khá ổn thỏa. Bản mệnh dám 
nghĩ dám làm, luôn cống 
hiến hết mình cho lợi ích 
chung của tập thể, thậm chí 
còn hi sinh cả thời gian và 
sở thích cá nhân vì công 
việc nữa.

Tuy nhiên điềm báo hung hiểm vẫn có, bạn 
phải hết sức thận trọng. Nếu phải đi làm xa hoặc 
công tác xa nhà thì lúc nào cũng phải chú ý sức 
khỏe và tính mạng của mình là quan trọng nhất. Dù 
có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ bản 
thân mình.

Đầu tuần tài lộc không được tốt cho lắm, có 
những chuyện dù không muốn tiêu tiền nhưng vẫn 
phải chi. Cuối tuần cát khí tăng, nên hãy tranh thủ 
kiếm tiền hoặc tiến hành việc quan trọng, tuy nhiên 
biết thế nào là đủ mới là bí quyết để hạnh phúc.

Phương diện tình duyên khởi sắc, nhất là 
với người độc thân đang tìm hiểu đối phương. Tuy 
quyết định muộn nhưng nếu bản thân thấy thực sự 
thích thì không có gì là quá trễ, tuổi Tị hãy tập làm 
quen với cuộc sống hai người và có trách nhiệm với 
tình cảm của mình.

Ất Tị (Hỏa): Tiền bạc dồi dào. Đinh Tị 
(Thổ): Tình cảm không ép buộc. Kỷ Tị (Mộc): Quý 
nhân giúp đỡ. Tân Tị (Kim): Công việc tiến triển 
tốt. Quý Tị (Thủy): Cuối tuần chi tiêu tiết kiệm.
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Tuổi Ngọ
Công việc của tuổi 

Ngọ vào đầu tuần tiến triển 
thuận lợi, do được quý nhân 
soi đường chỉ lối nên dù gặp 
phải khó khăn cũng dễ dàng 
vượt qua. Cuối tuần có thể một 

vài chuyện thị phi sẽ ảnh hưởng tới uy tín của bạn.
Vận tài lộc tuần này sáng rõ, con giáp này 

có đủ tự tin với bản thân mình, dám nghĩ dám làm 
nên quyết định được đúng thời điểm. Khi cơ hội tới 
bạn không để nó vuột mất nên tiền bạc cứ thế theo 
nhau đổ về nhà.

Vận trình tình cảm có tiến triển, người độc 
thân nếu tích cực tham gia các hoạt động xã hội sẽ 
có thể mở rộng được mối quan hệ của mình, tìm 
được đối tượng ưng ý. Khi bạn gặp gỡ nhiều người 
thì càng biết cách nhận ra người phù hợp với mình.

Tuy nhiên với người đã có đôi có cặp, việc 
mở rộng quan hệ lại mang đến mối nguy hiểm tiềm 
tàng. Tử vi hàng tuần khuyên bạn phải cẩn trọng, 
đừng để mối quan hệ nào đó vượt ngoài tầm kiểm 
soát, dẫn tới hệ lụy xấu cho chính bạn.

Giáp Ngọ (Kim): Tiền bạc dồi dào. Bính 
Ngọ (Thủy): Công việc bất ổn. Mậu Ngọ (Hỏa): 
Cẩn thận với thị phi. Canh Ngọ (Thổ): Điềm lành 
bất ngờ xuất hiện. Nhâm Ngọ (Mộc): Cẩn thận vấn 
đề sức khỏe.

Tuổi Mùi
Tử vi tuần mới dự 

báo, công việc của tuổi Mùi 
tiến triển thuận lợi, khả năng 
thăng tiến là rất lớn. Bản 
mệnh được quý nhân giúp đỡ 
rất nhiều nên tìm được 
hướng đi đúng đắn, phát triển 

sự nghiệp trong tương lai.
Tuy nhiên vẫn có thể xảy ra những trường 

hợp xấu bất cứ lúc nào, bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn 
tìm cách quấy phá, hãm hại. Nếu con giáp này 
không nhanh chóng tìm cách hóa giải thì công việc 
sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vận trình tài lộc có phần bất ổn, tuy có 
nhiều cơ hội kiếm tiền và tuổi Mùi cũng nắm bắt 
khá tốt nhưng lại gặp phải họa phá tài. Vì thế, tiền 
bạc thu về không ít nhưng nhiều chuyện chẳng lành 
xảy ra khiến bản mệnh phải dùng tiền để giải quyết.

Bù lại, đường tình duyên nở rộ, tuần này 
người độc thân sớm tìm được nhân duyên ưng ý, 
nên duyên đôi lứa. Người có đôi cũng tìm được 
tiếng nói chung trong mối quan hệ của mình, 
không còn mâu thuẫn và trục trặc vì những chuyện 
không đâu.

Ất Mùi (Kim): Cần nỗ lực nhiều hơn. Đinh 
Mùi (Thủy): Tài lộc tăng tiến tốt. Kỷ Mùi (Hỏa): 
Tiền bạc không cần lo toan. Tân Mùi (Thổ): Tình 
cảm cần xem duyên phận. Quý Mùi (Mộc): Đừng 
quá cưỡng cầu.

Tuổi Thân
Tuần này tuổi Thân khá may mắn trong 

chuyện tình cảm, người độc thân thì sớm tìm thấy 
nửa kia của mình, còn người có đôi sẽ mau chóng 

tính tới chuyện hôn nhân 
hạnh phúc. Vợ chồng tình 
cảm hài hòa, cùng chung 
lưng đấu cật vì cuộc sống 
tương lai.

Tuy nhiên, dường 
như chuyện tình cảm thuận 
lợi quá mức khiến cho con 

giáp này chẳng hề để tâm đến chuyện tiền bạc. Đầu 
tuần bản mệnh có thể bị tiểu nhân lừa gạt mà đánh 
mất 1 khoản tiền lớn, cần đề phòng Thiên Cẩu hung 
tinh gây thêm chuyện thị phi.

Song tuổi Thân vốn lanh lẹ hoạt bát nên 
chẳng cần phải chờ lâu, tới cuối tuần là đã có cơ hội 
để “phục thù”. Bản mệnh cần chăm chỉ làm việc, 
chịu thương chịu khó thì sẽ tìm thấy được tài lộc ở 
ngay trước mắt mình.

Về công việc thì có thể nói những chú Khỉ 
đang làm rất tốt việc của mình. Thiên Ấn mang tới 
nhiều ý tưởng giúp con giáp này hóa giải những 
khó khăn trước mắt một cách vô cùng tài tình. Điều 
này gây ấn tượng tốt với cấp trên, mang thêm nhiều 
cơ hội phát triển cho bản mệnh. 

Giáp Thân (Thủy): Công danh thăng tiến. 
Bính Thân (Hỏa): Tiền bạc dễ mất mát. Mậu Thân 
(Thổ): Cần kiên trì theo đuổi mục tiêu. Canh Thân 
(Mộc): Tình duyên đã đến. Nhâm Thân (Kim): Đầu 
tuần cẩn thận bị lừa gạt.

Tuổi Dậu
Tử vi tuần mới 

nhận định, tuổi Dậu có 
rất nhiều cơ hội đang ở 
trước mắt, nhưng con 
giáp này phải tập trung 
hơn, chấn chỉnh thái độ 
làm việc. Công việc 
không có quá nhiều áp 

lực, những dự tính đều đạt được kết quả như ý. Bạn 
phải cố gắng mới có thể đạt được vị trí cao hơn.

Vận tài lộc có phần tăng tiến, người làm 
công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng đều 
có thu nhập khá trong tuần này, việc chi tiêu thoải 
mái hơn. Tiền bạc là mình vất vả kiếm được để 
phục vụ cho cuộc sống của mình, vì thế tiết kiệm là 
đúng nhưng đừng thái quá.

Đường tình duyên lại có phần hiu hắt, tuổi 
Dậu sẽ gặp những điều phiền lòng về tình cảm, 
người có duyên nhưng chưa chắc đã có phận. 
Chính vì vậy nếu đã hết duyên thì không nên níu 
kéo làm gì, hãy cứ để nó qua đi rồi chờ đón những 
điều tốt đẹp sắp tới.

Tuần mới này, tuổi Dậu cần chú ý tới sức 
khỏe, có thể bạn sẽ gặp vấn đề về máu huyết, thận 
trọng khi tham gia giao thông cũng như trong quá 
trình lao động. Luôn đặt an toàn lên trên hết và sự 
an toàn về sức khỏe cũng như tính mạng của bản 
thân là quan trọng nhất.

Ất Dậu (Thủy): Cuối tuần dễ phát tài. Đinh 
Dậu (Hỏa): Công việc thuận lợi. Kỷ Dậu (Thổ): 
Mâu thuẫn được hóa giải. Tân Dậu (Mộc): Công 
việc có quý nhân giúp đỡ. Quý Dậu (Kim): Tình 
duyên như ý.

Tuổi Tuất
Tử vi tuần mới dự 

báo con đường công danh sự 
nghiệp của tuổi Tuất thăng 
trầm bất định. Khó khăn 
chồng chất khó khăn, song 
đó cũng là cơ hội để bạn thể 
hiện năng lực. Nếu có người 

ở bên hướng dẫn thì bạn sẽ đi đúng hướng.
Bạn cần khắc phục và chú ý hơn chính là 

thái độ làm việc và giữ sự tập trung. Có nhiều 
chuyện mà bạn không thể lơ đãng, tốt nhất bạn nên 
xác định tư tưởng giờ nào việc nấy, bạn sẽ thấy 
công việc có hiệu quả cao hơn nhiều.

Tài lộc trong tuần không được dồi dào cho 
lắm, thu thì ít mà chi thì nhiều, bởi có rất nhiều việc 
phải chi tiền, bởi cả nể mà không từ chối khi có 
người vay mượn. Tuổi Tuất nên học cách nói 
“không” và nên giải quyết vấn đề của mình trước 
khi muốn giúp đỡ người khác.

Chuyện tình cảm có nhiều tin vui, đôi lứa 
ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn. Nếu còn độc 
thân thì bạn cũng có cơ hội gặp gỡ người khác phái, 
có thêm cơ hội lựa chọn người phù hợp cho mình.

Giáp Tuất (Hỏa): Tài lộc dồi dào. Bính Tuất 
(Thổ): Sự nghiệp thăng trầm. Mậu Tuất (Mộc): 
Tình duyên trắc trở. Canh Tuất (Kim): Có nhiều 
biến cố. Nhâm Tuất (Thủy): Dễ gặp nguy hiểm.

Tuổi Hợi
Trong tuần mới 

này, đường công danh sự 
nghiệp của tuổi Hợi có 
nhiều tín hiệu đáng mừng. 
Bạn được cấp trên tin 
tưởng và giao phó cho 
nhiều trọng trách quan 
trọng, đây là thử thách để 

bạn giành được cơ hội thăng tiến.
Riêng về phần tài lộc thì tuổi Hợi không 

gặp may cho lắm khi Kiếp Tài ngự tọa dẫn đến 
những chuyện bất ngờ xảy ra, bản mệnh bắt buộc 
phải giải quyết bằng tiền bạc. Thời điểm giữa tuần 
là lúc mà tài vận sa sút nhất, cần phải chú ý chi tiêu 
để cân bằng thu chi, tránh việc tiêu đến đồng xu 
cuối cùng trong túi. 

Cuối tuần thì tiền bạc có thể tiêu tan, lúc 
này tuổi Hợi nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, 
tránh mua sắm, tiêu xài hoang phí vượt ngoài khả 
năng chi trả. Kế hoạch tài chính là thứ rất nên áp 
dụng nhưng phần lớn chúng ta đều chưa thực sự 
chú trọng đến.

Phương diện tình cảm nảy sinh nhiều vấn 
đề, đòi hỏi phải thật minh mẫn và sáng suốt thì mới 
có thể hạn chế bớt những rắc rối có thể xảy ra. Có 
thể vì rối trí mà bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, 
nhưng nếu bình tĩnh lại được thì sẽ hạn chế được 
những sai lầm.

Ất Hợi (Hỏa): Tiền bạc không được dư dả. 
Đinh Hợi (Thổ): Tình duyên kém sắc. Kỷ Hợi 
(Mộc): Quý nhân trợ giúp. Tân Hợi (Kim): Trong 
họa có phúc. Quý Hợi (Thủy): Công việc không 
hoàn toàn như ý. ■
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Vụ trộm trang sức lớn nhất 
lịch sử New York

Ba tên trộm đã lấy đi 22 viên đá quý 
trị giá 3 triệu USD trong vụ trộm 
trang sức lớn nhất lịch sử New 

York (Mỹ).
Vào tố i  mùa  thu  lành  lạnh  ngày 

29/10/1964, khu Upper West Side ở Manhattan, 
New York (Mỹ) tĩnh lặng. Hai người đàn ông trèo 
rào sắt, leo theo đường cầu thang thoát hiểm lên 
tầng 5 Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, rón rén men 
theo rìa hẹp dọc tòa nhà.

Tiếp đó, chúng leo dây thừng xuống tầng 4, 
luồn vào qua một cánh cửa sổ mở để vào sảnh trưng 
bày đá quý và khoáng sản của JP Morgan. Chúng 
chuẩn bị thực hiện vụ trộm trang sức lớn nhất lịch 
sử New York.

 Cảnh sát tìm dấu vân tay sau vụ trộm đá 
quý trị giá 3 triệu USD năm 1964

Một tên là Jack Roland Murphy, vận động 
viên lướt ván 27 tuổi đẳng cấp thế giới kiêm nghệ sĩ 
violin. Kẻ chủ mưu này thường được gọi là 
Murphy lướt ván. Còn đồng bọn của hắn là Allan 
Kuhn, 26 tuổi, ở Miami. Kẻ trông chừng là Roger 
Clark 29 tuổi, đang ngồi trong chiếc Cadillac trắng 
bóng bẩy đỗ trên phố, giữ liên lạc qua bộ đàm.

Dùng máy cắt kính và nùi cao su, hai tên 
trộm cẩn thận cưa ba tủ kính sao cho tiếng cưa 
khớp với tiếng máy bay đang bay trên trời để tránh 
gây chú ý với 8 nhân viên an ninh có nhiệm vụ bảo 
vệ bảo tàng rộng lớn. 

Bọn trộm tranh thủ thời gian, ở vài tiếng 
trong sảnh và vào đêm đó, chúng đã tẩu thoát cùng 
22 viên đá quý trị giá 3 triệu USD theo thời giá 
ngày nay. 

Trong số đó, có ba viên đá quý hiếm: viên 
Ngôi sao Ấn Độ, viên đá 563,35 cara to bằng quả 
bóng golf; viên hồng ngọc Ngôi sao DeLong 
100,32 cara và viên ngọc bích Midnight màu tím 
sẫm 116,75 cara – một trong những viên ngọc bích 
đen to nhất thế giới.

Sau khi thu được chiến lợi phẩm, bọn trộm 
còn bình thản đi qua vài viên cảnh sát trong công 
viên nhỏ quanh bảo tàng, rồi biến vào màn đêm. 
Murphy còn tỉnh táo tới mức mở lời chào viên cảnh 
sát.

Sau đó, bọn trộm vào một câu lạc bộ jazz, 
nhấp ly cocktail. Vốn là một tội phạm lão luyện, 
từng thực hiện một loạt vụ trộm ở Miami, Murphy 
còn không buồn thay quần áo.

Vụ trộm phức tạp này bắt đầu từ những 
viên đá quý bị đánh cắp. Quá khứ của viên Ngôi 
sao Ấn Độ luôn chìm trong bí ẩn. Đây là viên đá 
quý xanh nhạt được mài tròn, 2 tỷ năm tuổi, đường 
kính 5cm, có hoa văn độc đáo như ngôi sao 6 điểm 
ở mặt trên và dưới, lần đầu được phát hiện ở Sri 
Lanka vào những năm 1700 nhưng mãi 200 năm 
sau mới được lịch sử ghi dấu.

Cuối thế kỷ 19, nhà từ thiện kiêm nhà tài 
chính người Mỹ JP Morgan đã thuê nhà sưu tập đá 
quý George Kunz mua một bộ đá quý. Ngôi sao Ấn 
Độ nằm trong những trang sức trong bộ sưu tập mà 
về sau ông Morgan tặng cho bảo tàng.

Theo ông Erin L. Thompson, giáo sư 
nghiên cứu tội phạm nghệ thuật tại Đại học John 
Jay ở New York, có quá nhiều thông tin đã mất về 
nhiều thứ trong bảo tàng và đặc biệt là trong các bộ 
sưu tập tư nhân. 

Chủ nhân của chúng không nói rõ về những 
người chủ trước đó. Không ai biết về hành trình của 
Ngôi sao Ấn Độ và những người chủ của nó cho tới 
khi nó nằm trong tay George Kunz.

Một bí ẩn của viên đá này nữa là tại sao nó 
lại có tên Ngôi sao Ấn Độ, chứ không phải là Ngôi 
sao Ceylon, tên cũ của Sri Lanka. 

Viên hồng ngọc Ngôi sao DeLong màu đỏ 
tím có 6 vạch, nguồn gốc từ Myanmar, lúc bấy giờ 
được coi là viên hồng ngọc hoàn hảo nhất thế giới. 
Một người Mỹ tên Edith Haggin DeLong đã tặng 
viên đá quý cho bảo tàng sau khi mua từ nhà sưu 
tập Martin Leo Ehrmann năm 1937 với giá tương 
đương 390.000 USD ngày nay.

Ehrmann đi khắp thế giới tìm những món 
trang sức hiếm và đắt tiền, nhưng nguồn gốc những 
món đồ trong bộ sưu tập của ông này vẫn chưa ai 
rõ. Không có bất kỳ thông tin gì về quá trình mua 
bán và định giá viên hồng ngọc Ngôi sao DeLong.

Sáng hôm sau vụ trộm, James Oliver, Giám 
đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ đang nhổ răng 
thì nhân viên bảo tàng phát hiện ra vụ trộm. Đội 
cảnh sát số 20 của New York đã tới hiện trường sau 
10 giờ sáng khi được báo tin. Họ tìm dấu vân tay và 
mở cuộc điều tra. Bảo tàng ngay lập tức đóng cửa.

Lúc đầu, các điều tra viên phát hiện ra rằng 
bọn trộm hành động rất cẩn thận. Khi xử lý hộp 
đựng các viên đá quý to, chúng đã dán các dải băng 
dính khắp vòng tròn kính định cắt để ngăn kính vỡ 
và rơi xuống. Sau đó chúng đập bằng nùi cao su. 
Với hai chiếc hộp tiếp theo, chúng đổi cách làm, 
chỉ đập vỡ hộp và lấy đồ trang sức.

Các quan chức cho rằng bọn trộm này 
không chuyên nghiệp khi ước tính giá trị các viên 
đá quý. Chúng đã bỏ qua một hộp bích quý giá để 
lấy mấy viên kim cương và ngọc lục bảo giá trị ít 
hơn nhiều. Ngoài ra, mấy viên đá quý hiếm bị đánh 
cắp sẽ không thể bán được vì chúng quá nổi tiếng.

Một cảnh sát mặc thường phục đã lần theo 
thông tin của nhân viên khách sạn Cambridge 

House gần đó, nói rằng bộ ba tên trộm gần đây đã 
mở một bữa tiệc hoành tráng tại phòng đắt tiền. 

Sau khi xin lệnh khám xét và đột kích căn 
phòng, các thám tử phát hiện ma túy, sơ đồ bảo tàng 
và sách về đá quý. Khi cảnh sát đang lục soát căn 
phòng thì Roger Clark bước vào, nói rằng Murphy 
và Kuhn đã bay tới Miami. Hai tên này bị bắt hai 
ngày sau vụ trộm và bị giải về New York. 

Tuy nhiên, do không có nhân chứng và 
không có vật chứng, vụ việc trở nên không có căn 
cứ. Kuhn và Murphy sớm được tự do sau khoản 
bảo lãnh ít ỏi. Ủy viên công tố quận Marurice 
Nadjari bắt đầu tìm kiếm các tội khác mà những gã 
này gây ra để có lý do giam giữ chúng hoặc ít nhất 
bắt chúng trả tiền bảo lãnh cao hơn. Lục tìm các hồ 
sơ cũ, ông đã tìm ra bằng chứng để giam hai tên 
trộm.

Khi bay về New York để dự phiên tòa, 
Kuhn và Murphy bị cáo buộc tội bóp cổ một phụ nữ 
để lấy cắp trang sức trong một khách sạn Miami vài 
tháng trước đó. 

Người phụ nữ đó hóa ra lại là nữ diễn viên 
Eva Gabor nổi tiếng người Hungary. Khoản bảo 
lãnh lúc này lên tới 100.000 USD. Gabor về sau 
không kiện nhưng vụ việc đã đủ để hai tên này ngồi 
sau song sắt và buộc phải thương lượng.

Ngồi trong tù, Kuhn nói với ông Nadjari 
rằng hắn ta có thể mang các viên đá quý về nếu để 
hắn tới Miami một mình. Không tin tưởng, ngày 
5/1/1965, Nadjari và ba nhân viên mặc thường 
phục đã đi cùng chuyến bay với Kuhn.

Sau một loạt cuộc gọi điện và vô số lần trì 
hoãn, họ nhận được hướng dẫn tìm chìa khóa tủ tại 
bến xe buýt Northeast Miami Trailways. Không 
lâu sau khi tới bến xe buýt, một thám tử tên là 
Richard Maine trở lại với hai cái túi ướt sũng nước 
chứa 9 viên đá quý. Hai túi này được nhét ở thuyền 
của Kuhn tại vịnh Biscayne.

Mấy viên đá quý được trưng bày trở lại ở 
bảo tàng, lần này được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, 
viên hồng ngọc Ngôi sao DeLong vẫn mất tích. 
Mấy tên trộm thừa nhận tội và ở trong nhà tù Rikers 
Island ở New York khoảng 2 năm.

Tháng 9 sau đó, một bên thứ ba đã đích thân 
đàm phán với một người đang giữ viên Ngôi sao 
DeLong. Tỷ phú John D MacArthur đã trả khoản 
tiền chuộc 25.000 USD, tương đương 200.000 
USD theo thời giá hiện nay và viên đá được thu hồi 
từ một bốt điện thoại ở Florida. Về sau, một người 
tên là Duncan Pearson bị kết án liên quan tới tội 
giấu viên hồng ngọc.

Tuy nhiên, một số viên đá quý khác không 
bao giờ được tìm thấy. Ví dụ như viên kim cương 
Eagle, viên đá quý được một người đào giếng phát 
hiện lần đầu năm 1876 gần thị trấn Eagle ở 
Wisconsin, Mỹ. Người ta cho rằng viên kim cương 
này đã bị cắt thành nhiều viên nhỏ, khiến cho tuyệt 
tác thiên nhiên vĩnh viễn biến mất.

Murphy không thay đổi sau khi mãn hạn tù 
năm 1967. Tội ác của hắn còn vượt cả trộm cắp, trở 
nên độc ác và bạo lực hơn. Năm 1969, hắn bị kết tội 
giết hai phụ nữ là đồng phạm trong vụ trộm cổ 
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phiếu và trái phiếu trị giá 500.000 USD (tương 
đương 4 triệu USD ngày nay).

Trong một lần đi thuyền ở Florida, một nữ 
đồng phạm đã đe dọa tố cáo Murphy và đồng bọn 
của hắn là Jack Griffith nếu không chia cho mình 
khoản tiền lớn hơn. Cả hai phụ nữ sau đó bị đánh 
bằng dùi cui tới chết, ném xác buộc bê tông xuống 
biển.

Murphy bị kết án lần nữa và ngồi 17 năm 
trong nhà tù bang Florida. Khi trong tù, hắn bắt đầu 
làm mục sư với các tù nhân khác, rao giảng về sự 
chuộc tội. Năm 1986, hắn được phóng thích và 
dành phần đời còn lại thuyết giảng cho tù nhân. ■ 

Whitmore - “kẻ mạo danh” 
giết người trong 48 giờ

ưởng chừng như hiếm gặp song do Tkhông có các triệu chứng lâm sàng 
rõ ràng nên bệnh Whitmore (bệnh 

melioidosis hay còn gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt 
người") thường được phát hiện muộn. Tình trạng 
bệnh tiến triển nhanh và có thể cướp đi mạng sống 
chỉ sau 48 giờ nhập viện.

Mỗi năm, Thái Lan đều chứng kiến hàng 
nghìn ca bệnh Whitmore (bệnh melioidosis hay 
còn gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt người") tại các 
vùng nông nghiệp thâm canh. Tỷ lệ tử vong của căn 
bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm này có thể 
lên tới 75% ngay cả khi được điều trị bằng kháng 
sinh thích hợp. Đây còn là căn bệnh truyền nhiễm 
gây chết người thứ ba ở Thái Lan, chỉ đứng sau 
AIDS và bệnh lao.

Bệnh truyền nhiễm chết người
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 

bệnh Mỹ (CDC) từng phân loại loài vi khuẩn 
Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore là 
một vi sinh vật có thể được sử dụng như một “tác 
nhân khủng bố sinh học”, xếp nó vào cùng loại với 
bệnh than. 

Mặc dù loại khuẩn này chưa bao giờ được 
sử dụng trong khủng bố sinh học, nhưng cách phân 
loại trên cũng phần nào phản ánh mối nguy hiểm 
của nó đối với con người.

Không chỉ  ở  Thái  Lan,  v i  khuẩn 
Burkholderia pseudomallei còn được tìm thấy ở 
các vùng nhiệt đới từ Đông Á đến cận Sahara, châu 
Phi cũng như châu Mỹ Latinh và Trung Đông.

Hàng năm, tại Thái Lan có hàng nghìn ca 
mắc Whitmore. Trong số những người bị nhiễm 
bệnh, khoảng 40% người tử vong ngay cả khi họ đã 
được điều trị. Nếu bệnh nhân không được chẩn 
đoán đúng bệnh và uống thuốc kháng sinh hiệu quả 
kịp thời, tỷ lệ tử vong còn cao hơn rất nhiều, đến 
90%.

Việc chẩn đoán sớm làm gia tăng cơ hội 
sống sót nhưng đây là quá trình gặp nhiều vấn đề 
nhất vì các triệu chứng ở mỗi bệnh nhân lại khác 
nhau.

Căn bệnh này được phát hiện lần đầu tiên 
vào năm 1911 tại Yangon (Myanmar), nhưng sau 
đó đã được các bác sĩ Mỹ trong Chiến tranh Việt 

Nam chú ý đến khi nhiều thương binh bị nhiễm 
bệnh do tiếp xúc trực tiếp với đất và nguồn nước. 
Người Mỹ từng gọi căn bệnh này là “bom hẹn giờ 
Việt Nam” vì những người lính bị phơi nhiễm 
thường không biểu hiện các triệu chứng cho đến 
khi họ trở về nhà.

Nguy hiểm đến vậy song trong nhiều thập 
kỷ qua, bệnh Whitmore dường như không nằm 
trong mối quan tâm của các tổ chức y tế cộng đồng 
toàn cầu. “Đối với mọi người, đây chỉ là căn bệnh ở 
Đông Nam Á và Australia. Nhưng chúng tôi phát 
hiện ra căn bệnh này đã lan ra rất nhiều khu vực 
khác của toàn cầu”, Tiến sĩ Eric Bertherat làm việc 
cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ.

Một nghiên cứu được công bố trước đây 
trên tạp chí Nature Microbiology chỉ ra vi khuẩn 
Burkholderia pseudomallei sinh sống trong đất và 
nguồn nước của 45 quốc gia và có khả năng lây lan 
ra 34 quốc gia khác. 

Tất cả những nước này có vị trí địa lý bao 
quanh khu vực nhiệt đới. Nghiên cứu này dự báo 
một gánh nặng tiềm ẩn của căn bệnh này lớn hơn 
nhiều so với những gì mọi người thường nghĩ, với 
số ca mắc mỗi năm có thể lên 165.000 ca.

Con số đó tương đương với số ca bệnh dại 
hàng năm và là một bệnh lý nghiêm trọng. Với tỷ lệ 
tử vong cao, nghiên cứu ước tính có khoảng 90.000 
ca tử vong mỗi năm do bệnh Whitmore, tương 
đương với số ca mắc sởi và gấp vài lần so với bệnh 
sốt xuất huyết.

Loài vi khuẩn “khó nhằn”
Theo Tiến sĩ Bart Currie - nhà vi sinh vật 

học tại Trường Nghiên cứu Y tế Menzies ở 
Australia, bệnh Whitmore có thể đã giết chết nhiều 
người trong hàng chục năm qua nhưng những ca 
bệnh có thể bị bỏ sót. 

Các nhà khoa học chỉ ra căn bệnh này 
không có các triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Những 
triệu chứng như sốt, nhiễm trùng máu đều có thể 
xảy ra đối với những người bị các bệnh nhiễm 
trùng do vi khuẩn khác gây ra. Chính vì vậy, giới 
khoa học thường mô tả bệnh melioidosis là một "kẻ 
mạo danh đại tài".

Về cơ bản, vi khuẩn Burkholderia 
pseudomallei đề kháng với nhiều loại kháng sinh 
thường được kê trong các đơn thuốc. 

Nếu như được chăm sóc cẩn thận và tiếp 
cận với các loại thuốc thích hợp, tỷ lệ tử vong ở 
người bệnh có thể giảm xuống khoảng 1/10. Hầu 
hết những người trưởng thành khỏe mạnh có thể 
sống sót sau khi bị nhiễm khuẩn này nếu được điều 
trị kịp thời. 

“Bằng không, cái chết sẽ đến rất nhanh 
chóng. Có nhiều người đã được điều trị bằng kháng 
sinh không hiệu quả trong một thời gian. Nhưng 
đến thời điểm các bác sĩ chẩn đoán là bệnh 
melioidosis, bệnh nhân đã qua đời”, Tiến sĩ Direk 
Limmathurotsakul - nhà vi sinh vật học làm việc tại 
Đại học Oxford – giải thích.

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei hiếm 
khi lây từ người sang người. Tiến sĩ Currie nói rằng 
ở khu vực Đông Bắc Thái Lan, có tới một nửa dân 

số đã mắc bệnh và mang kháng thể chống lại loại vi 
khuẩn này.

Các nhà khoa học tin rằng loại vi khuẩn cư 
trú trong rễ của một số loài thực vật và có thể ăn 
amip. Loại vi khuẩn này tồn tại trong đất và nước 
của các vùng khí hậu nóng ẩm nhiệt đới.

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei là 
một loại vi sinh vật khó đối phó. Năm 1993, các 
nhà khoa học Thái Lan đã cho khuẩn Burkholderia 
pseudomallei vào nước cất tinh khiết. Trong suốt 
16 năm, những con vi khuẩn này vẫn sống sót trong 
dung dịch đó mà không cần bất cứ thứ gì để duy trì 
sự tồn tại.

Bản năng sinh tồn cực mạnh và sự nguy 
hiểm của vi khuẩn này đã khiến các nhà khoa học 
Mỹ lo sợ. Tiến sĩ Donald Woods, người đã nghiên 
cứu Burkholderia pseudomallei trong nhiều thập 
kỷ làm việc tại Đại học Calgary, cho hay: “Tại Mỹ, 
loài khuẩn này chủ yếu được nghiên cứu như một 
tác nhân khủng bố sinh học”.

Chẩn đoán và cách điều trị
Theo các y bác sĩ, triệu chứng khi mắc 

Whitmore ở mỗi người là rất khác nhau và biểu 
hiện ở các bộ phận cơ thể khác nhau.

Phần lớn người bệnh sẽ biểu hiện triệu 
chứng trong 2 - 4 tuần sau khi bị phơi nhiễm với vi 
khuẩn gây bệnh. Nếu như bị nhiễm trùng máu và 
phổi, người bệnh có thể gặp khó thở, sốt, đau đầu, 
đau nhức cơ, da bị lở loét và có mùi hôi ở vết 
thương. 

Một người có thể mắc bệnh Whitmore khi 
họ tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc đất có mang vi 
khuẩn Burkholderia pseudomallei. Họ có thể bị 
phơi nhiễm qua vết thương hoặc trầy xước da; 
uống, hít phải bụi hoặc giọt nước bị ô nhiễm.

Các bác sĩ có thể điều trị bệnh Whitmore 
với một số loại thuốc để giảm các triệu chứng của 
bệnh. Đầu tiên, họ thường dùng thuốc kháng sinh 
tiêm tĩnh mạch, chẳng hạn như ceftazidime hoặc 
meropenem trong 10 - 14 ngày. Sau thời gian này, 
bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh đường uống từ 3 - 
6 tháng, bao gồm trimethoprim-sulfamethoxazole 
và axit amoxicillin-clavulanic. Một người phải 
hoàn thành điều trị theo liệu trình để làm giảm khả 
năng tái nhiễm.

Để chẩn đoán chính xác bệnh, các bác sĩ sẽ 
hỏi bệnh nhân về các triệu chứng, lịch trình di 
chuyển và xét nghiệm sinh hóa, bao gồm xét 
nghiệm máu, nước tiểu, mủ, đờm và chụp CT.

Cho đến hiện nay, các nhà khoa học vẫn 
chưa chế tạo được vaccine ngừa căn bệnh này. 
Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mọi người, 
các nhà khoa học đã đưa ra những khuyến cáo giúp 
giảm nguy cơ lây lan và nhiễm bệnh Whitmore. 

Đó là luôn che kín vết thương hở, đặc biệt 
là khi tiếp xúc với nước và đất. Hãy mang ủng bảo 
vệ khi làm việc trong đất hoặc vũng nước. Nếu như 
làm việc tại một cơ sở  y tế, nên đảm bảo các biện 
pháp an toàn như đeo khẩu trang, găng tay, áo bảo 
hộ. ■ 
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DNA thú nuôi giúp cảnh 
sát phá án

Thông thường, DNA (phân tử mang 
thông tin di truyền) động vật 
thường được sử dụng để điều tra 

những vụ ngược đãi thú nuôi và buôn bán động vật 
quý hiếm. 

Nhà khoa học Stephen O'Brien
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự 

phát triển vượt bậc của công nghệ giám định DNA 
cũng như sự mở rộng của kho lưu trữ DNA động 
vật đã biến thú nuôi là trợ thủ đắc lực giúp cảnh sát 
phá án.

Cụ thể hơn, theo như Giáo sư Elizabeth 
Wictum, trưởng phòng nghiên cứu gen động vật tại 
Đại học UC Davis ở Mỹ, thu thập mẫu lông hoặc 
nước dãi động vật dễ dàng hơn nhiều so với việc 
tìm kiếm mẫu DNA của nạn nhân. 

Ngoài ra, do kho lưu trữ gen động vật 
không lớn bằng kho lưu trữ gen người nên dữ liệu 
không bị tồn đọng, việc xét nghiệm tiết kiệm thời 
gian và chi phí hơn rất nhiều.

Lông chó giúp tìm ra kẻ giết chủ
John Helble là một người sống khép kín, ít 

khi rời khỏi nhà và cũng ít bạn bè, vậy nên những 
người quen của anh cũng không thấy lạ khi anh 
không liên hệ với họ vài tuần liền. Tuy nhiên, sau 2 
tháng bặt tin con, mẹ của John bắt đầu lo sợ và 
quyết định báo cảnh sát Iowa, Mỹ vào cuối tháng 
1/1999.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát địa 
phương ngay lập tức tìm tới tận nhà anh John và khi 
gọi cửa nhiều lần mà không thấy anh trả lời, họ 
buộc phải phá cửa. 

Lúc này, cảnh sát phát hiện ra thi thể đã 
phân huỷ nặng nề của nạn nhân 28 tuổi bị giấu 
trong chăn và bỏ trên ghế. Khám nghiệm pháp y 
cho thấy vụ án mạng xảy ra nhiều tuần trước, và 
anh qua đời do bị bắn lén khi đang xem TV.

Cửa nhà anh John được khoá từ bên trong 
và cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu thủ phạm đã 
đột nhập vào nhà. 

Tuy đồ đạc tại hiện trường không bị xáo 
trộn nhiều, cảnh sát phát hiện ra bộ sưu tập súng và 
chú chó cưng tên Keisha của nạn nhân đã biến mất. 

Cho rằng có thể kẻ thủ ác đã sử dụng súng 
của anh John để giết hại anh sau đó phi tang hung 
khí, cảnh sát quyết định lần theo chú chó Keisha. 
Chỉ vài ngày sau, các điều tra viên nhận được tin 
báo, dân địa phương đã tìm thấy Keisha lang thang 
ở một bãi đất trống cách hiện trường vài km.

Cảnh sát tìm thấy xích của Keisha trong xe 
nạn nhân trong khi theo như cha mẹ của anh John, 
anh thường để xích chó trong nhà. Từ đây, cơ quan 
chức năng nhận định kẻ thủ ác đã lái xe của John, 
chở Keisha đi và bỏ chú chó lại bãi đất trống. 

Một trở ngại khác đó là cho dù cảnh sát biết 
anh John bị giết hại từ vài tuần trước, họ không thể 
xác định được anh qua đời chính xác vào ngày nào. 

Người dân địa phương tìm thấy Keisha vào 
ngày 22/1, và tin nhắn cuối cùng còn lại trên điện 
thoại của anh cũng được nhận vào cùng ngày 
nhưng không có bằng chứng pháp y nào có thể chỉ 
ra ngày diễn ra án mạng.

Sau khi tìm hiểu, các điều tra viên đã tìm ra 
3 nghi phạm là Mike Harding, Andrew Rich và 
Sharon Schneider. 

Đầu tiên, cảnh sát nghi ngờ Mike Harding 
vì anh ta có mối quan hệ làm ăn với John và một 
nhân chứng đã trông thấy Mike đỗ xe tải gần nhà 
nạn nhân vào hôm 22/1, nhưng Mike có bằng 
chứng ngoại phạm rõ ràng và anh ta đã vượt qua bài 
kiểm tra nói dối.

Nghi phạm Andrew Rich và Sharon 
Schneider yêu nhau và cùng là bạn của John, 
nhưng họ sống ở Wyoming, cách hiện trường hàng 
trăm km. 

Một nhân chứng trông thấy Andrew trò 
chuyện với John vào ngày 18/1, nhưng Andrew 
khai nhận với cảnh sát rằng khi anh ta rời đi, John 
vẫn còn sống. 

Sau khi lục soát căn hộ của cặp đôi, các 
điều tra viên tìm thấy vài viên đạn có kích cỡ giống 
những viên đạn đã giết chết John nhưng các kĩ 
thuật viên khẳng định chúng là 2 loại khác nhau. 

Cảnh sát còn phát hiện ra một số vết bẩn 
trông giống vết mũi chó trên cửa kính xe của 
Andrew và họ quyết định so sánh vết đó với vân 
mũi của Keisha do mỗi chú chó có một vân mũi 
khác nhau, giống như vân tay ở người.

Không may, kết quả xét nghiệm không rõ 
ràng và đó là một trong những bằng chứng cuối 
cùng cơ quan chức năng có. Đã nhiều tháng trôi 
qua và do không muốn để ngỏ vụ án, cảnh sát lại 
tiếp tục điều tra chú chó Keisha. Cuối cùng, con vật 
này lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá 
trình phá giải vụ giết người.

Thanh tra Wade Kisner bắt đầu thực sự tin 
rằng Andrew Rich có liên quan đến cái chết bí ẩn 
sau khi biết được ước mơ cả đời của hắn là trở 
thành một sát thủ giết thuê cho mafia. 

Do được cảnh sát thuyết phục, Sharon cũng 
buộc phải khai nhận mình đã lái xe cùng Andrew 
đến nhà John ngày 18/1. Vài ngày sau, cô thấy bạn 
trai lái xe của John, để vài khẩu súng lên xe của cặp 
đôi, lái xe của John đem trả rồi cùng Sharon quay 
về Wyoming. Ngay sau khi trở về nhà, Andrew 

cầm những khẩu súng lạ và ở lại Texas 3 tuần liền. 
Biết được thông tin quý giá này, cảnh sát 

lần theo lộ trình của hắn, tìm gặp người cho hắn ở 
nhờ tại Texas. Người này cho biết Andrew đã đưa 
anh ta vài khẩu súng để trả nợ và tuy đã bán súng đi, 
người này vẫn giữ lại chiếc hộp làm kỉ niệm. Trong 
hộp có những tờ giấy ghi giá từng khẩu súng và nét 
chữ trên giấy là của nạn nhân.

Một người khác vẫn còn giữ số đạn 
Andrew bán cho anh ta và trong hộp đựng, cảnh sát 
tìm thấy một túm lông trắng đen. Cơ quan chức 
năng phải gửi mẫu đến một bác sĩ thú y và sau khi 
tiến hành xét nghiệm DNA, bác sĩ này chắc chắn 
rằng đó là lông của chú chó Keisha.

Với những bằng chứng này, cảnh sát nhận 
định có thể Andrew Rich đã giết hại nạn nhân để 
cướp đi những khẩu súng quý giá để trả nợ. Hắn 
nhanh chóng bị bắt và phải lãnh 35 năm tù vì tội 
giết người, cướp của.

Kho DNA mèo góp công phá án
DNA từ lông mèo và kho dữ liệu gen mèo 

cũng đã giúp phá một vụ giết người ở Anh. Để truy 
tìm hung thủ, các nhà khoa học đã phải xét nghiệm 
lông chú mèo của hung thủ và lông mèo tìm thấy 
trên người nạn nhân, thiết lập quan hệ giữa 2 chú 
mèo và sử dụng kho DNA của 152 con mèo trên 
toàn nước Anh

Nhà khoa học Jon Wetton, hiện đang công 
tác tại Đại học Leicester, tuyên bố đây là lần đầu 
tiên cảnh sát Anh sử dụng DNA động vật để phá 
án.

Một phần thi thể của nạn nhân David Guy 
được tìm thấy trên bãi biển Hampshire, Anh vào 
tháng 7/2012 và cảnh sát thu thập được 8 sợi lông 
mèo trên người anh David. 

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên 
còn tìm thấy máu của anh David vương lại nhà 
người bạn là David Hilder, thế nhưng lượng máu ít 
ỏi không phải là bằng chứng thuyết phục và để phá 
án, cảnh sát cần nhiều bằng chứng hơn. 

Chính vì vậy, họ quyết định gửi 8 sợi lông 
này cùng lông con mèo của nghi phạm David 
Hilder đến California, Mỹ để xét nghiệm. Theo 
như kết quả xét nghiệm, 2 mẫu lông cùng thuộc về  
mèo của nghi phạm.

Tuy nhiên, để chứng minh rằng 2 mẫu 
DNA giữa 2 con mèo ngẫu nhiên là không thể 
trùng lặp, cảnh sát Hamsphire đã yêu cầu nhà khoa 
học Jon Wetton sáng lập một kho dữ liệu DNA cho 
mèo. Trước đó, ông Jon đã tạo ra một kho DNA 
cho chó ở Viện Khoa học Pháp y Anh.

Dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Jon, nhà 
khoa học Barbara Ottolini đã thu thập mẫu máu của 
152 con mèo tại các bệnh viện thú y khắp nước 
Anh. 

Trong 152 mẫu, chỉ có 3 mẫu là có sự trùng 
lặp với mẫu DNA tìm được trên cơ thể nạn nhân và 
mèo của nghi phạm. Kết quả này chứng minh rằng 
gen mèo cũng độc nhất vô nhị như gen người và 
David Hilder đã phải nhận tội, sau đó bị kết án 
chung thân. Hiện tại, chú mèo của thủ phạm đã 
được người khác nhận nuôi và đang sống rất khoẻ 
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mạnh.
Ông Jon tin rằng việc xây dựng một kho dữ 

liệu gen mèo để phá án là hoàn toàn có thể, vì hiện 
tại ở Anh có tới 10 triệu con mèo và việc lấy DNA 
của mèo là rất dễ dàng do chúng thường xuyên 
rụng lông.

Sử dụng DNA động vật để lột mặt nạ sát 
nhân

Trước đó 18 năm, Canada đã sử dụng DNA 
mèo để phá một vụ án giết người.

Nạn nhân 32 tuổi Shirley Duguay mất tích 
ngày 3/10/1994, và chỉ 4 ngày sau, người dân địa 
phương tìm thấy chiếc xe của người mẹ 5 con trong 
một bãi đất trống trên đảo Prince Edwards, Canada 
cách nhà cô vài km. Cảnh sát lục soát chiếc xe của 
nạn nhân, thu thập được nhiều mẫu máu và cơ quan 
pháp y thông báo đây là máu của Shirley.

Nghi phạm đầu tiên chính là Douglas 
Beamish, chồng cũ của nạn nhân. Hai người bên 
nhau 12 năm nhưng đã chia tay 2 năm trước do 
Douglas là một người đàn ông bạo lực, nóng nảy. 
Nhiều người phụ nữ địa phương cũng đã báo cảnh 
sát vì bị hắn quấy rối, thậm chí hành hung.

Vào đêm Shirley mất tích, hàng xóm nghe 
thấy cô và Douglas xô xát rất dữ dội. Thế nhưng khi 
bị tra hỏi, hắn một mực cho biết mình đã ở nhà bố 
mẹ cả tối và không hề rõ vợ cũ đã đi đâu.

Tuy rất nghi ngờ gã đàn ông vũ phu, các 
điều tra viên không có đủ chứng cứ để kết luận 
Douglas có liên quan đến cái chết của người phụ nữ 
xấu số. Sau 3 ngày cật lực tìm kiếm khắp hòn đảo 
rộng lớn, cảnh sát đã tìm thấy 2 vật chứng quan 
trọng trong rừng: một đôi giày và một áo khoác da 
đều dính máu cô Shirley.

Đôi giày vừa khớp với cỡ chân Douglas và 
độ mòn của đế giày cho thấy chủ nhân chúng có cân 
nặng trùng với hắn ta, nhưng thế vẫn chưa đủ để 
cảnh sát bắt giữ nghi phạm. Cảnh sát cũng không 
tìm thấy thi thể nạn nhân, vậy nên họ càng không 
có cơ sở kết án nghi phạm.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm được 20 sợi lông 
trắng dính vào viền áo khoác, và kĩ thuật viên hiện 
trường chắc chắn đó là lông mèo.

Có lẽ các điều tra viên không để ý đến 
manh mối này nếu không nhờ khiếu quan sát của 
cảnh sát Roger Savoie - người đã nhớ ra nghi phạm 
có nuôi một con mèo trắng tên Snowball. Ông 
Roger suy luận rằng nếu 20 sợi lông kia là của 
Snowball thì chắc chắn Douglas có liên quan đến 
cái chết của nạn nhân.

Trở ngại lớn nhất ở đây là lần đầu tiên cảnh 
sát thế giới sử dụng kết quả xét nghiệm DNA để 
truy tìm hung thủ là 12 năm trước ở Anh, và chưa 
có vụ án nào ở Canada công nhận gen động vật là 
vật chứng xác đáng.

Cho dù đã nỗ lực thuyết phục nhiều chuyên 
gia hàng đầu thế giới, ông Roger liên tục bị từ chối. 

May mắn thay, nhà khoa học Stephen 
OBrien, một trong những chuyên gia hàng đầu thế 
giới về lĩnh vực DNA động vật và lúc đó đang công 
tác ở Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ đã đồng ý giúp 
đỡ ông Roger. 

Trong hồi kí của mình, nhà khoa học 
Stephen nhận lời vì nghĩ rằng đây là một cơ hội 
nghiên cứu quý giá.

Trong khi ông Stephen tập hợp một nhóm 
nghiên cứu, cảnh sát Roger xin lệnh lấy mẫu máu 
của mèo Snowball. Để đảm bảo vật chứng không bị 
hỏng hoặc thất lạc trong quá trình gửi sang Mỹ và 
đánh mất cơ hội tìm ra thủ phạm, ông Roger đã bắt 
máy bay đến California để tự tay đưa mẫu vật cho 
ông Stephen.

Một trong 8 sợi lông có dính máu của con 
vật và thế là quá đủ để nhóm của ông Stephen tiến 
hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy máu của 
Snowball có cùng DNA với mẫu lông mèo và theo 
ước tính của các nhà khoa học, chỉ có 2 trong 45 
triệu con mèo có DNA giống hệt nhau.

Sau khi nhận được kết quả, bằng chứng 
quan trọng nhất của vụ án cũng xuất hiện. Vào 
ngày 6/5/1995, một ngư dân tìm thấy thi thể chị 
Shirley trong một ngôi mộ nông cách nơi chiếc xe 
của chị bị bỏ lại khoảng 10 km. 

Cái chết của nạn nhân không phải tai nạn 
do chị bị trói chặt và hành hung trước khi bị sát hại 
dã man. Nhờ vào những bằng chứng không thể 
chối cãi này, cảnh sát đã có thể bắt giữ Douglas.

Trong suốt phiên toà dài 2 tháng, một 
người bạn gái cũ của Douglas làm chứng trước toà 
rằng cô đã bị hắn hành hung nhiều lần và các công 
tố viên đưa ra một lá thư có chữ kí bằng máu của 
hắn ta, với nội dung dọa giết vợ cũ. 

Hắn ngay lập tức bị kết án tù chung thân 
vào ngày 19/7/1996. Từ đó trở đi, Douglas đã 
nhiều lần nộp đơn xin được giảm án, nhưng luôn 
luôn bị từ chối... ■

Sản xuất gạch từ tóc người 
và phân ngựa tái chế

Một nữ thạc sĩ thiết kế xây dựng 
đến từ Vương quốc Anh, sau khi 
đã nghiên cứu và cho ra đời loại 

gạch được làm từ đất sét kết hợp với tóc người, 
phân ngựa hoặc với rơm, thủy tinh...

Nguyên liệu tận dụng từ tất cả các loại 
phế phẩm địa phương

Ellie Birkhead - thạc sĩ thiết kế tại Học viện 
Thiết kế Eindhoven (Anh) đã nghiên cứu và cho ra 
đời sản phẩm gạch xây dựng có thành phần là 
những phế phẩm nông nghiệp như rơm, rác, phân 
ngựa, mảnh thủy tinh, hay tóc người từ những cửa 
hiệu cắt tóc… 

Ý tưởng của cô là mang lại loại vật liệu xây 
dựng đậm tính địa phương và bảo vệ môi trường. 
Bởi lẽ, hiện nay trên toàn thế giới, từ các lò nung 
đốt gạch thủ công đến các khu công nghiệp đều gây 
thiệt hại nặng nề cho môi trường, sức khỏe cộng 
đồng vì khí CO2 và các loại khí thải độc hại khác.

Đối với từng loại phế phẩm dư thừa sẽ cho 
ra loại gạch tương thích. Ví dụ: tóc sẽ được làm 
thành gạch không nung, dạng sợi; rơm rạ làm thành 
gạch ốp tường. Loại gạch làm từ mảnh vỡ thủy tinh 
sẽ cho ra sản phẩm có màu sắc và nước men khác 

nhau. Bã bia sẽ cho ra loại gạch khiến người ngỡ đó 
là gạch làm từ đá tổ ong.

Giữ gìn bản sắc độc đáo truyền thống
Nhà thiết kế Ellie Birkhead đã sáng chế ra 

tổng cộng 6 loại gạch, tất cả đều được làm từ phế 
thải địa phương và mang đậm màu sắc của vùng. 

Đây được cho là dự án cuối cùng của cô 
thực hiện khi theo học Thạc sĩ tại Học viện Thiết kế 
Eindhoven với tên gọi “Xây dựng địa phương - 
Buiding The Local”. 

Vốn xuất thân từ ngành sản xuất thủ công 
truyền thống nên khi quảng bá thương hiệu của 
mình, Ellie đã đặt câu hỏi liệu có thể vượt qua sức 
ép toàn cầu hóa để xây dựng một tương lai mới cho 
nền công nghiệp thủ công truyền thống địa phương 
hay không.

Gạch từ nguyên liệu tái chế của Ellie 
Birkhead sẽ giúp lưu lại được bản sắc truyền thống

“Màu sắc đa dạng của gạch ngay lập tức 
cho ta biết nguồn gốc xuất xứ của nó. Nếu gạch 
nhập từ vùng khác sẽ mất đi tính liên kết và đa dạng 
này”, Ellie . 

Từ đó, Ellie muốn tạo ra liên kết mới, kết 
nối các vùng tạo thành một mô hình sản xuất gạch 
độc đáo, vừa mang tính địa phương, bảo tồn truyền 
thống nhưng lại mang cả yếu tố ngoại lai tăng độ 
độc đáo cho viên gạch. 

“Dự án lần này cho chúng ta một cách nhìn 
nhận lại cách sản xuất gạch, và khi kết hợp lại 
chúng ta có thể triển khai áp dụng ở bất kỳ đâu trên 
thế giới”, Ellie khẳng định.

“Rất nhiều ngành công nghiệp thủ công 
đang trên bờ vực bị lãng quên do sức ép của nền 
kinh tế trong quá trình toàn cầu hóa. Nếu chúng ta 
vẫn còn nhận thức được cảm giác cội nguồn, cảm 
giác thuộc về một nơi nào đó cũng như nhận được 
sự đa dạng của các kỹ năng và nguyên liệu, thì 
chúng ta cần phải hành động ngay từ bây giờ để bảo 
vệ chúng khi nó vẫn còn được lưu trữ bởi bàn tay 
các nghệ nhân, chứ không phải trên giấy hay hình 
ảnh”, lời mộc mạc, đậm chất nhân văn mong muốn 
giữ lại những giá trị truyền thống của Ellie 
Birkhead.

Những viên gạch được sản xuất theo công 
nghệ của Ellie sẽ tận dụng vật liệu từ tóc thừa cắt 
bỏ, rơm rạ, lông cừu, phân ngựa, bò, chai lọ thủy 
tinh vỡ… hay cả những bã bia bỏ đi sau khi sản 
xuất. Màu sắc đa dạng của gạch ngay lập tức cho ta 
biết nguồn gốc xuất xứ của nó. ■
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