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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

“Vua Kungfu” Lý Liên Kiệt: 
Từ chàng lùn bị hắt hủi tới “tỷ 
phú võ thuật” giao khối tài sản 
7.000 tỷ ồng cho vợ quản lý đ

Được biết đến là một diễn viên thành 
công bậc nhất trong lịch sử điện ảnh 
Trung Quốc, song Lý Liên Kiệt phải 

trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm của một ngôi sao 
võ thuật.

Được biết đến là một diễn viên thành công bậc 
nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, song Lý 
Liên Kiệt phải trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm 
của một ngôi sao võ thuật.

Với những khán giả yêu mến dòng phim võ 
thuật Trung Quốc, Lý Liên Kiệt chắc chắn không 
phải là cái tên xa lạ. Người Trung Hoa nói Lý Liên 
Kiệt là biểu tượng của sự ngạo nghễ về võ thuật 
truyền thống, là ông hoàng điện ảnh tầm cỡ thế 
giới. Ông được mệnh danh là ông “vua kungfu”, là 
người đứng đầu trong “tứ đại kim cương” của giới 
phim võ thuật gồm Thành Long, Chân Tư Đan và 
Ngô Kinh.

Từ đứa trẻ ốm yếu trở thành kỳ tài võ thuật

Lý Liên Kiệt sinh ngày 26/4/1963 tại Bắc 
Kinh, trong một gia đình có 5 anh chị em mà ông là 
con út. Hoàn cảnh gia đình của ông rất khó khăn. 
Năm 2 tuổi, cha ông qua đời vì bệnh tật. Kể từ đó, 
mẹ ông là trụ cột gia đình với nghề công nhân và 
bán vé.

Ngày bé, Lý Liên Kiệt rất hay bị ốm nên được 
mẹ gửi đi học võ từ năm 8 tuổi để rèn luyện thân 
thể. Cứ tưởng cậu bé có thể chất yếu đuối đó sẽ 
không theo kịp mà nhanh chóng từ bỏ, vậy mà nhờ 
sự chăm chỉ tập luyện cùng tài năng thiên bẩm 
được khai phá, năm 9 tuổi ông được tham gia thi 
đấu giải võ thuật toàn quốc thanh thiếu niên. Năm 
11 tuổi, ông trở thành nhà vô địch giải wushu toàn 
Trung Quốc.

Với danh hiệu “thần đồng võ thuật”, Lý Liên 
Kiệt liên tục giật giải quán quân trong các kỳ thi võ 
thuật. Đến năm 1979, ông đoạt giải thành tựu Vàng 
khi mới 16 tuổi. Cũng từ thời điểm này, “vua 
kungfu” bắt đầu lấn sân sang ngành giải trí khi lọt 
mắt xanh các nhà làm phim. Đến năm 1981, chỉ với 
vai hòa thượng Giác Viễn trong Thiếu Lâm Tự, từ 
một gã tay ngang đóng phim Lý Liên Kiệt đã trở 
thành ngôi sao tầm châu Á. Năm đó, ông mới 18 
tuổi. Từ năm 1998, Lý Liên Kiệt tấn công sang thị 
trường Hollywood, chính thức vươn tầm ngôi sao 
võ thuật quốc tế.

Thập niên 1990 có thể được nói là thời kỳ của 
Lý Liên Kiệt. Với những thành công có được trong 
nghiệp diễn xuất, nhiều ý kiến cho rằng Lý Liên 
Kiệt gặp may khi sở hữu gương mặt “nhìn là thấy 
quân tử”. Ông luôn được các nhà làm phim lớn ưu 
tiên các vai diễn anh hùng trượng nghĩa. Dù vậy, 
không ai có thể phủ nhận tài năng và sự cố gắng của 

tài tử này. Để thành danh nhờ những vai hành động, 
Lý Liên Kiệt phải đánh đổi bằng vô số chấn thương 
trên cơ thể, thậm chí năm 1981, ông có giấy chứng 
nhận tàn tật cấp ba.

Từng vì giai nhân mà từ bỏ tất cả

Lý Liên Kiệt có hai bóng hồng trong cuộc đời. 
Bóng hồng đầu tiên của ông là diễn viên Hoàng 
Thu Yến - người ở bên ông từ thuở hàn vi, chăm sóc 
ông. Người còn lại là hoa hậu Lợi Trí, xuất hiện khi 
nam diễn viên đã có danh vọng, khiến tài tử từ bỏ 
người cũ. Cuộc tình tay 3 này vấp phải nhiều luồng 
tranh cãi của dư luận, khiến báo chí phải tốn nhiều 
bút mực.

Lý Liên Kiệt trúng tiếng sét ái tình ngay khi 
gặp đàn chị hơn 2 tuổi Lợi Trí trên phim trường 
Long tại thiên nhai. Vẻ đẹp tuyệt thế của Lợi Trí 
khiến “vua kungfu” chết mê chết mệt. Năm 1989, 
ông đệ đơn ly hôn người vợ thanh mai trúc mã, bỏ 
hai con gái để có thể tự do yêu người đẹp vừa gặp 
đã muốn ở bên trọn đời. Dù Lợi Trí từng có đời tư 
phức tạp, nhiều tai tiếng nhưng nam tài tử đều bỏ 
ngoài tai, “nhất kiến chung tình” với mỹ nhân này. 
Ông đã mất 10 năm để theo đuổi và chứng minh 
tấm chân tình với Lợi Trí.

Thậm chí, khi Lợi Trí đầu tư bất động sản thất 
bại, Lý Liên Kiệt lao vào đóng phim, chấp nhận 
những kịch bản “không nổi bật” để kiếm tiền giúp 
đỡ người yêu xoay xở nợ nần. Ông cũng từng chia 
sẻ việc thu hút được sự chú ý của một đại mỹ nhân 
như Lợi Trí là cả một thử thách: “Cô ấy có vô vàn 
người theo đuổi và tình cờ thay tôi lại là kẻ kém nổi 
bật nhất. Giỏi võ công cũng chẳng ích gì”. Tuy 
nhiên, cũng vì sự kiên trì của tài tử họ Lý mà nàng 
hậu xứ Cảng thơm cuối cùng cũng đồng ý lấy ông.

Theo lời nam tài tử, ông lấy vợ đầu chỉ vì trả 
tình nghĩa và đến khi gặp nàng hậu kiều diễm này, 
bản thân mới biết tình yêu thực sự là gì. 

Lý Liên Kiệt từng thừa nhận: “Sau khi gặp Lợi 
Trí, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy có thể khiến tôi 
từ bỏ danh vọng, địa vị và cuộc sống của chính 
mình. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Trong mối quan hệ 
trước đây, tôi không có cảm giác đó và tôi không 
hiểu ý nghĩa của tình yêu”.

Năm 1999, cặp đôi chính thức kết hôn tại Los 
Angeles (Mỹ). Sau khi lập gia đình, Lợi Trí rời làng 

giải trí để lao vào kinh doanh và tập trung vun vén 
tổ ấm.

Giao tài sản 7000 tỷ đồng cho vợ quản lý

Tính tới trước thời điểm tuyên bố giải nghệ, 
Lý Liên Kiệt đã có hơn 20 năm lăn lộn với nghệ 
thuật. Với độ nổi tiếng và tên tuổi vượt qua giới hạn 
Cbiz, vươn tới tầm quốc tế, ông đã 'hái' ra rất nhiều 
của cải nhờ hoạt động đóng phim, quảng cáo và 
kinh doanh bất động sản. Ở thời đỉnh cao, cát xê 
của ông có thể lên tới 15 triệu USD cho mỗi phim.

Riêng giá trị tài sản về bất động sản của vợ 
chồng Lý Liên Kiệt ước tính rơi vào khoảng 1 tỷ 
NDT. Con số này chưa bao gồm xe và các khoản 
đầu tư khác. 

Năm 2011, Lý Liên Kiệt là người duy nhất 
hoạt động trong làng giải trí có tên trong bảng xếp 
hạng những người giàu nhất Trung Quốc với khối 
tài sản ước tính khoảng 6.800 tỷ đồng.

Cuối năm 2011, tài tử này tiếp tục bổ sung vào 
khối tài sản khổng lồ của mình số tiền 308 tỷ đồng - 
đây là khoản hời lớn ông kiếm được từ việc tham 
gia 'Long môn phi giáp'.

Trước đó vào năm 2020, khi trải lòng với 
truyền thông về cuộc hôn nhân của mình và vợ - 
cựu Hoa hậu Lợi Trí, Lý Liên Kiệt đã cho biết toàn 
bộ khối tài sản khoảng 300 triệu USD được ông 
giao hết cho bà xã quản lý. 

Nam tài tử cho biết: “Là một người chồng, tôi 
luôn muốn thấy vợ con vui vẻ và an toàn. Vì thế, 
toàn bộ tài sản của tôi đều do vợ quản lý. Nghe có 
vẻ khó tin nhưng tôi là kẻ không có tiền”.

Được biết, đây cũng chính là lời hứa của Lý 
Liên Kiệt trao cho vợ khi theo đuổi hoa hậu Trí Lợi: 
“Từ giờ trở đi, anh sẽ đưa em mỗi đồng anh kiếm 
được”. Và quả thực, “vua kungfu” vẫn luôn giữ 
đúng lời hứa của mình.

Ở độ tuổi 60, Lý Liên Kiệt gần như “mất hút” 
bí ẩn trước truyền thông và công chúng. Ông 
không đóng phim, không tham gia bất cứ hoạt động 
nào của showbiz, cũng không còn tương tác với 
người hâm mộ mà dành thời gian cho gia đình và 
tập trung tận hưởng những ngày tháng an nhàn, 
thảnh thơi ở tuổi xế chiều.

Cùng với thời gian, nam tài tử không còn giữ 
được khí phách hào hùng năm nào, hình ảnh “ông 
lão” Lý Liên Kiệt già nua với mái tóc cạo gần hết, 
chỉ còn chân tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo 
đầy mệt mỏi khiến nhiều người tiếc nuối. 

Bệnh cường tuyến giáp và tuổi già đã làm ông 
già đi trông thấy. Thời gian trôi nhanh như một cái 
chớp mắt, Lý Liên Kiệt từ ông hoàng võ thuật dần 
trở thành người đứng bên kia dốc cuộc đời.

                                                             Quốc Minh
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!

Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.

Tiệm đẹp, location khỏi chê. Xin vui lòng liên lạc Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

731-2010/1578

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

NEW
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NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

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

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

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

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

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

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

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

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

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

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

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

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân laïc:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

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

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

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

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân laïc:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

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

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân laïc: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

NEW

708-2006/1573

Baùn Tieäm Nail Gaáp 

Tieäm roäng 1,200 sqft, 8 gheá, 6 baøn 
Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax, 
coù tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy.

Khu Cypress 290 Texas

Xin goïi hoaëc text: 713-859-4011
ñeå bieát theâm thoâng tin

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu

Caàn baùn quaùn nhaäu coù Game vaø 
Karaoke nhaïc soáng, vuøng 45 South. Vì 
lyù do meät moûi quaù, caàn baùn gaáp.

South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

NEW

733-2008/1576

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails vuøng Katy, TX. Tieäm 
ñoâng khaùch Walk In, good location. 
Tieäm coù 10 gheá, 8 baøn, baùn giaù $70k.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993
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NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

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

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

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

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

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

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

Deposit: $800.

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

NEW

726-2007/1575

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

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

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

www.thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH
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Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

NEW

741-2008/1576

Baùn Tieäm Phone Gaáp

Baùn tieäm phone gaáp trong khu 
Hongkong 4 City Mall. Tieäm coù 
khaùch, good income, rent reû. Vì 
muoán nghó höu, giaù höõu nghò.

Hong Kong 4 City Mall

832-212-4217Xin lieân laïc:

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

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

Richmond - Rosenberg

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

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://thoaihoadiemvang.vn/bai-viet/thong-tin-benh/tong-quan-ve-benh-duc-thuy-tinh-the.html
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Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt 
hợp đồng, không còn là “gà 
cưng” của Dương Mịch?

Nhiều người không khỏi hoang mang 
trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba 
chuẩn bị rời Gia Hành để đi con 

đường riêng.

Đối với những người theo dõi Cbiz thường 
xuyên, chắc hẳn ai cũng từng nghe nói đến tình chị 
em gắn bó keo sơn giữa Dương Mịch và Địch Lệ 
Nhiệt Ba. Đặc biệt, Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là nghệ sĩ 
“dưới trướng” của Dương Mịch từ lâu. Nhờ sự 
nâng đỡ của đàn chị, nữ diễn viên nhanh chóng đạt 
được nhiều thành công trong Cbiz.

Tuy nhiên mới đây, lại có tin đồn cho rằng nữ 
diễn viên đang có ý định rời khỏi công ty để tự phát 
triển sự nghiệp riêng.

Sự việc bắt nguồn từ việc một nữ diễn viên 
khác là Lý Khê Nhuế đã chấm dứt hợp đồng, nhất 
quyết rời khỏi Gia Hành.

Lý Khê Nhuế là một trong những nữ diễn viên 
được Dương Mịch nâng đỡ khá nhiều nhưng lại có 
sự nghiệp lận đận. Ngoài Tôi Là Nhân Chứng năm 
2015, cô nàng không còn bộ phim nổi tiếng nào 
khác. Việc nữ diễn viên “dứt áo ra đi” bị đồn đoán 
là do cảm thấy bất công với tài nguyên phim ảnh 
mà mình được nhận.

Người hâm mộ cho rằng điều này có thể tác 
động đến tâm lý của Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến nữ 
diễn viên cũng có ý định rời công ty.

Trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chịu nhiều 
“ấm ức” trong quá trình thực hiện hợp đồng với Gia 
Hành. Không chỉ làm việc quá sức, nữ diễn viên 
còn phải tự liên hệ bên ngoài để có vai diễn hay 
buộc dẫn dắt người mới, làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến sức khỏe cũng như lợi ích của Địch Lệ Nhiệt 
Ba.

Tuy nhiên, những người theo dõi Địch Lệ 
Nhiệt Ba từ lâu đều biết cô và Dương Mịch có mối 
quan hệ khá tốt. Thành công ngày hôm nay của mỹ 
nhân Tân Cương không thể không kể đến sự nâng 
đỡ nhiệt tình của đàn chị.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đang trên đỉnh cao sự 
nghiệp, là “gà cưng” của công ty, việc đơn phương 
chấm dứt hợp đồng chắc chắn sẽ không xảy ra. Còn 
việc sau này nữ diễn viên có tiếp tục gia hạn hợp 
đồng hay không thì vẫn chưa thể nói trước được 

điều gì.

Bên cạnh đó, mạng xã hội Weibo còn xuất hiện 
thông tin cặp chị em tài sắc vẹn toàn Dương Mịch 
và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác chung một dự án.

Cụ thể, nguồn tin cho biết thêm Dương Mịch 
và Nhiệt Ba sẽ đóng chính trong bộ phim song nữ 
chủ - Mai Lan Khúc cùng nam thần Lý Dịch 
Phong.

Được biết, Mai Lan Khúc được chuyển thể từ 
bộ truyện cùng tên của tác giả Thu Lý Tử. Phim 
xoay quanh câu chuyện của hai cô gái ở thời cổ đại 
luôn luôn nỗ lực trong cuộc sống để tìm kiếm tình 
yêu tốt đẹp.

Dù các diễn viên liên quan chưa lên tiếng về 
thông tin trên nhưng trên khắp các diễn đàn, khán 
giả đã bàn luận xôn xao. Đa phần người hâm mộ tỏ 
ra hào hứng trước thông tin trên và cho đây là dự án 
khủng nhất trong thời gian tới đây. Bởi thành tựu 
về diễn xuất lẫn danh tiếng của Dương Mịch trong 
giới là điều ai cũng mơ ước.

Trong khi đó, Nhiệt Ba lại là đàn em do một 
tay Dương Mịch nâng đỡ, nếu cả hai kết hợp thì 
chắc chắn chemistry sẽ rất tốt. Chưa kể, theo thông 
tin trên, phim còn có sự góp mặt của Lý Dịch 
Phong - bạn diễn của Dương Mịch trong Cổ Kiếm 
Kỳ Đàm nên công chúng càng trông đợi hơn.

Tuy nhiên, một số người cho rằng sự kết hợp 
này chỉ có trong mơ, bởi hiện cả Dương Mịch và 
Nhiệt Ba đều có khả năng đóng phim hạng S. Cộng 
thêm việc phim dự kiến sẽ mời thêm Lý Dịch 
Phong - tài từ nổi tiếng hàng đầu, cho nên sự xuất 
hiện của tổ hợp đình đám này rất khó xảy ra.

Có thể thấy, dù việc hợp tác giữa Nhiệt Ba và 
Dương Mịch chỉ mới là tin đồn nhưng khán giả vẫn 
mong ngóng hai diễn viên sẽ có cơ hội đóng phim 
cùng nhau trong tương lai.

Được biết hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang có 
một dự án phim đáng trông đợi là Công Tố Tinh 
Anh. Ngày 9/5 vừa qua, bộ phim đã chính thức 
đóng máy, bước vào giai đoạn sản xuất hậu kỳ để 
chuẩn bị cho lên sóng.

Theo đó, ê-kíp Công Tố Tinh Anh đã đăng tải 
loạt ảnh về buổi lễ đóng máy của Nhiệt Ba và đoàn 
làm phim. Trong đó nhan sắc của nữ diễn viên gây 
sốt vì quá đỗi xinh đẹp.

Có thể thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba không chuẩn bị 
quần áo, trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn nổi bần bật 
trong đám đông nhờ làn da trắng sáng, mái tóc đen 
dài và biểu cảm siêu đáng yêu.

Nữ diễn viên diện áo thun dài tay kèm quần 
Jean đơn giản. Bên cạnh đó, việc kết hợp thêm mũ 
lưỡi trai đen giúp tạo hiệu ứng khiến gương mặt mỹ 
nhân trở nên thon gọn hơn.

Được biết, bộ phim Công Tố Tinh Anh được 
kỳ vọng sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự 
nghiệp của Nhiệt Ba.

Theo khán giả theo dõi phim Hoa Ngữ lâu 
năm, Nhiệt Ba chưa thực sự có một vai diễn để đời 
trong sự nghiệp. Họ cho rằng Ngự Giao Ký dù hot 

nhưng nó có vai trò như một bộ phim thương mại, 
diễn xuất của nữ diễn viên trong phim chỉ ở mức 
tròn vai.

Ngoài ra, một số khán giả cảm thấy hào hứng 
trước suy đoán Nhiệt Ba rất có thể sẽ đối đầu với 
Triệu Lộ Tư trên đường đua phim ảnh sắp tới. Bởi 
hai phim của Nhiệt Ba và Lộ Tư đều chưa xác định 
thời gian lên sóng chính thức. Được biết, ngoài Thả 
Thí Thiên Hạ đóng cùng Dương Dương đang lên 
sóng, các phim khác của Lộ Tư vẫn chưa xác định 
ngày công chiếu.

Trong khi Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư mới 
công bố ảnh cá nhân và trailer thì Công Tố Tinh 
Anh cũng có những thước phim đầu tiên về vị công 
tố xinh đẹp An Ni (Nhiệt Ba). Riêng ảnh cá nhân 
của từng nhân vật, phim của Nhiệt Ba đã trình làng 
từ rất lâu.

Dù thông tin trên chỉ là suy đoán nhưng người 
hâm mộ tỏ ra rất trông chờ vào cuộc đối đầu ngang 
tài ngang sức giữa hai mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

                                                                    
An Chi

Lee Seung Gi và bạn gái sau 
một năm công khai yêu nhau

Diễn viên sinh năm 1987 và bạn gái 
Lee Da In vừa có buổi hẹn hò riêng. 
Cả hai cùng đến phòng trưng bày để 

thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

Theo Allkpop, ngày 12/5, tài tử Lee Seung Gi 
đăng tải loạt ảnh cá nhân trong buổi triển lãm nghệ 
thuật tại Busan (Hàn Quốc). Nam diễn viên diện 
trang phục giản dị với áo sơ mi, đội mũ lưỡi trai. 

Cùng thời điểm, diễn viên Lee Da In cũng chia 
sẻ những bức tranh từ phòng trưng bày các tác 
phẩm nghệ thuật. Đi kèm với đó, bạn gái kém 5 tuổi 
của Lee Seung Gi chú thích: “With Love” (cùng 
tình yêu - tạm dịch).

Đáng chú ý, một trong số các bức ảnh do Lee 
Da In đăng tải trùng khớp với bài đăng của Lee 
Seung Gi. Vì thế, khán giả cho rằng cặp sao vừa có 
buổi hẹn hò tại trung tâm triển lãm nghệ thuật.

Từ lúc xác nhận thông tin yêu nhau, cặp diễn 
viên vẫn quyết định giữ kín chuyện tình cảm cá 



Trang 07

Issue # 2000 * Tuesday, June 21,  2022

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

nhân. Cả hai không đăng ảnh cùng nhau trên các 
nền tảng mạng xã hội.

Lần hiếm hoi vào tháng 5/2021, Dispatch ghi 
lại được hình ảnh Lee Seung Gi đưa Lee Da In đến 
thăm bà của anh tại Sokcho, Gangneung. Theo ghi 
nhận của phóng viên Dispatch, Lee Da In thân thiết 
bà ngoại của bạn trai.

Dispatch cho biết thêm tài tử đã giới thiệu Lee 
Da In là bạn gái với các đồng nghiệp thân thiết, 
người quen và nhân viên. Thậm chí, Lee Seung Gi 
đã gặp mẹ, chị gái của Lee Da In là hai nữ diễn viên 
nổi tiếng Kyeon Mi Ri và Lee Yu Bi.

Lee Seung Gi và Lee Da In xác nhận hẹn hò 
vào tháng 5/2021. Hai người quen biết và nảy sinh 
tình cảm vì có cùng sở thích chơi golf. Ngoài ra, 
nam diễn viên từng đóng phim chung với Lee Yoo 
Bi - chị gái của Lee Da In.

Bạn gái của Lee Seung Gi sinh năm 1992 gia 
nhập ngành giải trí khá muộn. Cô có vai diễn đầu 
tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The 
Fatal Encounter. Tám năm qua, diễn viên 30 tuổi 
chỉ đóng thêm 7 phim truyền hình gồm Hwarang, 
My Golden Life, Doctor Prisoner... và một phim 
điện ảnh là Life Risking Romance. Trong tất cả 
phim, Lee Da In đều đóng vai phụ.

                                                                    
An Chi

Nữ ca sĩ đang là xu hướng tại 
Kpop

Winter, Sullyoon hay Jang Won 
Young liên tục được nhắc đến trên 
các phương tiện truyền thông hay 

diễn đàn Hàn Quốc. Họ được đánh giá cao về ngoại 
hình.

My Daily đưa tin ngày 13/5, diễn đàn Theqoo 
chỉ ra 6 nữ thần tượng là xu hướng tại Kpop nửa 
đầu năm 2022. Họ liên tục được bàn tán trên các 
diễn đàn và thu hút lượt xem lớn. Người được đề 
cập đầu tiên là Winter - thành viên nhóm aespa. 

Sullyoon

Trong đợt quảng bá Step Back cùng nhóm 
nhạc dự án của SM GOT the beat, Winter có 
fancam đạt 12 triệu lượt xem. Cô hiện là nữ ca sĩ có 
fancam đạt lượt xem cao nhất Kpop 2022.

Khán giả chỉ ra Winter không nổi trội về ngoại 
hình hay vũ đạo nhưng lượt xem đứng đầu trong 
nhóm GOT the beat nhờ sức hút đặc biệt. Gương 
mặt bầu bĩnh, giọng hát tốt cũng là một trong 
những yếu tố giúp thành viên nhóm aespa được yêu 
mến.

Người được nhắc đến tiếp theo là Sullyoon 
(thành viên nhóm NMIXX). Ngay khi ra mắt, nữ 
thần tượng trực thuộc công ty JYP Entertainment 
đã được khen ngợi về ngoại hình. 

Công chúng Hàn Quốc đánh giá nữ ca sĩ có vẻ 
ngoài giống búp bê với đôi mắt to tròn, gương mặt 
nhỏ nhắn.

Dư luận cho rằng Sullyoon chính là nữ thần 
tượng có vẻ ngoài nổi bật nhất nhì Kpop thế hệ thứ 
4. Tên của cô được nhắc đến trong hầu hết bài viết 
về những thần tượng đẹp nhất. Đặc biệt, Sullyoon 
có giọng hát tốt, nội lực với thần thái tự nhiên, đa 
dạng.

Jang Won Young có chiều cao 1,73 m ở tuổi 
18. Nữ ca sĩ sinh năm 2004, nổi tiếng khi tham gia 
chương trình sống còn Produce 101 của đài Mnet. 
Ở chương trình, cô giành vị trí số một nhờ bình 
chọn của khán giả và trở thành center (thành viên 
đứng trung tâm) trong nhóm nhạc dự án IZ*ONE.

Jang Won Young hiện hoạt động trong nhóm 
IVE và là thành viên nổi tiếng nhất. Cô hiện là một 
trong những thần tượng nữ được chú ý nhất Kpop.

Vừa qua, Red Velvet phát hành MV mới Feel 
My Rhythm. Tuy nhiên, người được nhắc đến 
nhiều nhất trong đợt quảng bá không phải thành 
viên nổi tiếng Irene mà là Joy. Đoạn hát “pháo giấy 
tung bay” với nụ cười tươi sáng, rạng rỡ của Joy 
gây sốt trên mạng xã hội.

Nhiều thần tượng như Jeno (NCT), Yuna 
(ITZY) hay các thành viên trong chương trình 
Amazing Saturday đã thực hiện theo phân đoạn 
này và biến nó trở thành trào lưu tại Hàn Quốc.

(G)I-DLE có màn trở lại thành công bất chấp 
sự thay đổi đội hình. Nhóm phát hành bài hát 
Tomboy và lần đầu tiên trong sự nghiệp đạt thành 
tích pefect all-kill (đứng đầu tất cả bảng xếp hạng). 
Tomboy hiện vẫn được yêu thích và đứng top đầu 
nhiều bảng xếp hạng.

Trong lần quảng bá này, Minnie gây chú ý. Cô 
được đánh giá phù hợp nhất với hình tượng của bài. 
Biểu cảm ngầu, cá tính giúp cô gái đến từ Thái Lan 
thu hút sự chú ý và yêu thích của khán giả.

Kazuha vừa ra mắt cùng nhóm nhạc Le 
Sserafim. Cô gái sinh năm 2003 có nét đẹp trong 
trẻo, thanh lịch và được so sánh với đàn chị Suzy.

Cô đạt nhiều giải thưởng tại Nhật Bản, châu 
Âu và là thành viên đoàn ballet hoàng gia Hà Lan 
trước khi ra mắt tại Kpop.

                                                               Minh 
Hạo

Kim Jung Hyun mất gần 2 
năm dừng hoạt động vì scandal 

yêu đương

Ngày 13/5, Sports Chosun đưa tin nam 
diễn viên Kim Jung Hyun chuẩn bị 
quay lại màn ảnh nhỏ sau 18 tháng 

vắng bóng.

Cụ thể, Story J Company - công ty quản lý của 
Kim Jung Hyun - chia sẻ với giới truyền thông Hàn 
Quốc: “Kim Jung Hyun được mời xuất hiện trong 
bộ phim truyền hình Season Of Kkok Du, và anh ấy 
đang trong quá trình đàm phán cho bộ phim”.

Season Of Kkok Du là bộ phim y khoa giả 
tưởng xoay quanh thần chết cấp cao tên Kkok Du. 
Anh là người duy nhất tồn tại ở cõi âm. Sau mỗi 99 
năm, Kkok Du với tính cách lạnh lùng, độc ác phải 
tạm dừng mọi công việc của cõi âm và trải qua 49 
ngày ở thế giới bình thường như một hình phạt.

Lần này, anh chuyển sang sống trên cơ thể của 
một con người tên Do Jin Woo. Trong khi sống 
dưới tư cách Do Jin Woo, anh gặp Han Gye Jeol, nữ 
bác sĩ bí ẩn có khả năng ra lệnh cho Kkok Du.

Kim Jung Hyun được mời đóng vai chính 
Kkok Du. Nếu anh nhận lời, đây là vai diễn phim 
truyền hình đầu tiên của Jung Hyun kể từ khi anh 
đóng vai chính trong bộ phim Mr. Queen lên sóng 
vào tháng 12/2020.

Trước đó, vào tháng 1, Kim Jung Hyun xác 
nhận tham gia bộ phim độc lập Se²cret, đánh dấu 
kết thúc cho quãng thời gian dài anh tạm ngưng 
hoạt động vì tranh cãi thô lỗ với bạn diễn.

Tháng 4/2021, Dispatch đưa tin Kim Jung 
Hyun và nữ diễn viên Seo Ye Ji từng hẹn hò. Vì 
ghen tuông, Seo Ye Ji yêu cầu Kim Jung Hyun 
giảm thiểu tiếp xúc thân mật với người khác giới.

Do vậy, trong quá trình ghi hình bộ phim Time 
vào năm 2018, Jung Hyun thường xuyên đối xử thô 
lỗ với bạn diễn là nữ ca sĩ Seo Hyun (SNSD). Anh 
thậm chí làm cô bật khóc trên phim trường.

Vụ việc khiến Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun bị 
công chúng chỉ trích dữ dội. Hiện cả hai đều đã 
thừa nhận sai lầm và chuẩn bị quay lại giới giải trí.

                                                                  
Thúy Hà
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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Ai là người đã phát minh ra 
khúc côn cầu?

guồn gốc của khúc côn cầu trên Nbăng có thể bắt nguồn từ các trò 
chơi ném bóng và gậy được chơi 

trong thời Trung cổ hoặc thậm chí cả Hy Lạp và Ai 
Cập cổ đại.

Hình ảnh câu lạc bộ khúc côn cầu 
Montreal được chụp vào năm 1893

Một số người cho rằng trò chơi này phát 
triển từ trò chơi ném rào cổ đại của Ailen. Nhưng 
sự khởi đầu của khúc côn cầu trên băng giống như 
những môn thể thao khác, vẫn chưa xác định được 
nguồn gốc.

Phil Pritchard, người phụ trách Hockey 
Hall of Fame ở Toronto cho biết: 

“Có một bức tranh vẽ vào những năm 1500 
về những người đang chơi thứ gì đó trên băng 
trông giống như khúc côn cầu. Vào giữa những 
năm 1700, một trò chơi có tên là bandy đã được 
chơi trên băng ở vùng đồng bằng phía đông nước 
Anh. 

Vào mùa đông, người chơi thi đấu với giày 
trượt sắt trên những tảng băng được hình thành 
trên đồng cỏ ngập nước. Trò chơi đó lan sang 
London và được chơi bởi những người lính Anh. 

Vào thế kỷ 19, người Mỹ bản địa ở Canada đã chơi 
một trò chơi tương tự với gậy”.

Thuật ngữ “khúc côn cầu” theo Từ điển 
Bách khoa toàn thư Canada được bắt nguồn từ một 
cuốn sách xuất bản năm 1773 ở Anh có tên là Thể 
thao dành cho vị thành niên. Một phiên bản của trò 
chơi chơi trên mặt đất - khúc côn cầu trên sân cũng 
đã phát triển trong khoảng thời gian này.

Ở Anh, các tờ báo được viết trong những 
năm 1840 đã đề cập đến môn khúc côn cầu chơi 
trên băng. Một tờ báo Scotland đã đưa tin vào năm 
1842 về một trường hợp tử vong trong trận đấu 
khúc côn cầu có khoảng 20 người tham gia trượt 
băng trên một con kênh.

Năm 1949, một tạp chí ở Liên Xô tuyên bố 
môn thể thao này được phát minh và hoàn thiện ở 
Nga vào giữa thế kỷ 19, nhưng những tuyên bố đó 
vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. 

Trận đấu khúc gôn cầu trên băng được tổ 
chức đầu tiên vào 3/3/1875 có 2 đội tham gia, mỗi 
đội chín người đến từ Câu lạc bộ Trượt băng 
Victoria của Montreal. Nhưng cũng có bằng chứng 
là các trò chơi đã được chơi trước đó ở Canada và 
Hoa Kỳ.

Đến năm 1899, môn khúc côn cầu trên 
băng đã trở nên phổ biến ở Đông Bắc Hoa Kỳ. 

“Không có nỗ lực đặc biệt nào trong việc 
thúc đẩy người chơi tham gia bộ môn thể thao này 

nhưng nó vẫn phát triển đều đặn, số người đam mê 
bộ môn này lên đến hàng nghìn người”, tờ 
Montreal Gazette đưa tin về sự quan tâm của người 
dân với môn thể thao khúc gôn cầu trong khu vực 
Thành phố New York.

Mặc dù khúc côn cầu trên băng không bắt 
nguồn từ Canada, nhưng nó đã trở thành môn thể 
thao quốc gia của đất nước này. Vào cuối thế kỷ 19, 
các giải đấu được hình thành ở Canada. 

Các quy tắc cho môn thể thao này cũng 
được hình thành bao gồm kích thước lưới và số 
người chơi trên băng cùng một lúc. Các quy tắc của 
môn thể thao này tại Canada cuối cùng đã được 
thông qua trên toàn thế giới.

Năm 1920, một đội đến từ Canada đã giành 
chức vô địch thế giới khúc côn cầu được tổ chức 
lần đầu tiên tại Thế vận hội màu đông ở Antwerp, 
Bỉ. Năm 1917, Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia 
Canada thành lập với bốn đội. 

Năm 1924, Boston Bruins trở thành đội 
đầu tiên của Mỹ trong NHL (giải khúc côn cầu trên 
băng ở Bắc Mỹ). Trong hơn 100 năm, NHL đã là 
giải đấu khúc côn cầu chuyên nghiệp hàng đầu thế 
giới... ■

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU
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Lạc bước vào "ngôi làng 
đá" đẹp như tranh vẽ ở Thụy Sĩ

Qua ống kính của du khách, những 
ngôi làng ở bang Ticino, Thụy Sĩ 
đẹp thơ mộng bởi những căn nhà 

được làm bằng đá cheo leo trên sườn núi.
Ticino là một bang nói tiếng Ý ở miền Nam 

Thụy Sĩ, nơi mà kiến trúc, ẩm thực và văn hóa có 
mối liên hệ chặt chẽ với nước Ý láng giềng. Đây là 
một trong những bang nhiều nắng nhất ở Thụy Sĩ.

Nơi đây có những căn nhà được làm bằng 
đá cheo leo trên sườn núi, khác hẳn với những hồ 
nước xanh như ngọc hay thảo nguyên xanh mát bạt 
ngàn thường thấy ở Thụy Sĩ.

Đi đến vùng núi của Ticino, du khách sẽ bắt 
gặp những căn nhà bằng đá gọi là rustic. Đây là một 
dạng nhà được xây dựng theo kiểu truyền thống ở 
một số khu vực bang Ticino, vách tường và mái nhà 
sử dụng vật liệu đá granit.

Những ngôi nhà rustico ngày xưa được sử 
dụng cho mục đích nông nghiệp nhưng ngày nay 
phần lớn là những căn hộ nghỉ dưỡng với nội thất 
sang trọng bên trong còn bên ngoài vẫn giữ nguyên 
kiến trúc, một dạng kết hợp giữa truyền thống và 
hiện đại.

Do địa hình hiểm trở và hẻo lánh nên nhiều 
căn nhà rustico bị bỏ hoang do các gia đình trẻ đang 
di chuyển đến gần thành phố hơn. Nguyên nhân 
khác là việc giấy phép trùng tu không hề đơn giản.

Đường đến các ngôi làng có nhà rustico 
chủ yếu là đường núi nên đi autor riêng sẽ tiện hơn 
nhưng nếu không có xe thì vẫn có thể đi bus đến 
được làng Sonogno, cầu Ponte dei Salti 
(Römerbrücke) - Corippo sẽ nằm trên một cung 
đường.

Khi đến đây, du khách như được hòa mình 
vào thiên nhiên, bỏ qua hết những tiện nghi của 
cuộc sống hiện đại, tận hưởng không khí trong 
lành, mát mẻ.

Mặc dù ở Ticino có rất nhiều thác nước 
nhưng đẹp và hùng vĩ thì phải kể đến thác nước ở 
làng Foroglio.

Dưới chân thác nước là ngôi làng với 
những ngôi nhà bằng đá truyền thống tập trung 

xung quanh nhà thờ từ thế kỷ 15. Chúng được xây 
dựng cho những người nông dân chăn thả gia súc ở 
thung lũng Bavona vào giữa mùa xuân và mùa thu.

Làng Lavertezzo nằm bên gần cầu Ponte 
dei Salti, với nhà thờ Madonna degli Angeli từ thế 
kỷ 18.

Du khách có thể tham quan Ticino bất cứ 
thời điểm nào trong năm nhưng lý tưởng nhất là 
mùa hè vì khí hậu mát mẻ. Mùa xuân hoa đỗ quyên 
nở khắp nơi, mùa thu khung cảnh lãng mạn với lá 
vàng và mùa thu hoạch hạt dẻ, mùa đông thì tuyết 
phủ lên các mái nhà bằng đá tạo nên khung cảnh 
như tranh vẽ.

Ngoài các làng ở vùng núi thì mọi người có 
thể tham quan các khu Trung tâm của Ticino như 
Bellinzona, Locarno, Lugano, Ascona, núi Monte 
San Salvatore, Monte Brè... cuối cùng có thể sang 
Ý, vì vùng này có rất nhiều đường biên giới chung 
với "đất nước hình chiếc ủng". ■ 

Ngôi làng cheo leo trên núi 
từng cách biệt hoàn toàn với 
thế giới bên ngoài

Người dân làng Qua Lương có lẽ đã 
phải trải qua những ngày tháng 
khó khăn nhất khi sống trên ngọn 

núi cao hơn 1700m so với mực nước biển nhưng 
không có một con đường nào dẫn xuống núi.

Làng Qua Lương (tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc) là một ngôi làng nhỏ chỉ có hơn 300 cư dân 
cùng chung sống với nhau trên đỉnh dãy Thái Hằng 
Sơn. 

Trong nhiều thế kỷ, người dân Qua Lương 
hầu như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Vốn ở 
đây có một con đường để xuống núi được gọi là 
"sky ladder" - thang lên trời - gồm 720 bậc thang 
được xây dựng thủ công từ thời Nhà Tống (960-
1279), nhưng trải qua thời gian hàng trăm năm, con 
đường đã bị rêu hóa, phong hóa dẫn tới việc giao 
thông bị đứt đoạn đã hơn trăm năm.

Do bị cô lập như vậy, ngoài những khó 
khăn về kinh tế, việc đưa người bệnh tới nơi có thể 
khám chữa cũng là một vấn đề nan giải. Nếu một 
người bị bệnh, 8 thanh niên lực lưỡng phải đặt bệnh 
nhân lên cáng để khiêng qua vách núi chênh vênh 
sau đó mới có thể tới bệnh viện. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân 
chính khiến người dân ở đây quyết tâm đào một 
con đường xuyên núi.

Năm 1975, Hội đồng làng đã quyết định 
mở lại con đường lên núi để kết nối Qua Lương với 
bên ngoài. 13 chàng trai khỏe mạnh xung phong đi 
đầu bắt đầu công cuộc đào đường. 

Họ dùng dây thừng buộc ngang lưng, sau 
đó treo người trên sườn núi bắt đầu đục đẽo chỉ với 
những dụng cụ thô sơ như đục, búa… Mất tới 5 
năm, đường hầm dài 1250m rộng 4m cao 5m có 2 
làn cho autor được hoàn thành. 

Ngoài ra, đường hầm Guoliang có 35 ô cửa 
sổ để đưa ánh sáng và không khí vào bên trong căn 
hầm. Đến nay, những ô cửa sổ này đã trở thành một 

điểm nhìn ra đầy lãng mạn cho du khách tới thăm.
Ngay sau khi con đường hoàn thành, làng 

Qua Lương từ một ngôi làng nhỏ hẻo lánh lạc hậu 
đã trở thành một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng. 
Bởi độ cao tự nhiên, phong cảnh từ làng là một 
trong những đặc sản thu hút hàng nghìn người tới 
tham quan.

Doanh thu bán vé vào cửa ở cổng làng Qua 
Lương lên tới 120 triệu NDT trong năm 2018, 
những người dân địa phương từng phải sống cực 
khổ nghèo khó đã trở thành các chủ doanh nghiệp, 
nhà hàng, khách sạn.

Trong nhiều năm, đường hầm xuyên núi 
Qua Lương luôn nằm trong danh sách điểm đến 
nguy hiểm nhất thế giới nhưng rất thu hút các du 
khách đến tham quan và khám phá cảnh quan 
hoang sơ và thú vị của nơi này. ■ 

Khách sạn suối nước nóng 
bằng gỗ cổ nhất Nhật Bản

Sekizenkan là nơi cho khách nghỉ 
dưỡng và tắm suối nước nóng trị 
bệnh từ năm 1691, cũng là nguồn 

cảm hứng tạo nên nhà tắm trong Spirited Away.
Nhà trọ Aburaya trong phim hoạt hình nổi 

tiếng Spirited Away (Vùng đất linh hồn) của hãng 
Ghibli được lấy cảm hứng từ lữ quán Sekizenkan 
nằm ở đông bắc tỉnh Gunma, cách Tokyo khoảng 3 
tiếng di chuyển.

Sekizenkan nằm ở giữa Shima Onsen, một 
thị trấn có hơn 40 nguồn suối nước nóng khác 
nhau. Tên của thị trấn (四万 温泉) có nghĩa là 
"40.000 suối nước nóng", và người ta từng tin rằng 
tắm ở đây có thể chữa được 40.000 loại bệnh khác 
nhau. Khu vực suối nước nóng ở Shima được xem 
là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đầu tiên tại Nhật 
Bản. 

Sekizenkan là một khách sạn cũ, được cho 
là khách sạn suối nước nóng lâu đời nhất ở Nhật 
Bản làm bằng gỗ. Trước khi vào đây du khách phải 
bước qua cầu gỗ sơn đỏ đặc trưng hệt như trong 
phim Spirited Away. 

Khách sạn có 3 khu vực gồm tòa nhà chính 
Honkan, Sanso và Kashotei. Trong đó tòa nhà 
Honkan được xây từ năm 1691 chính là nhà nghỉ 
suối nước nóng lâu đời nhất. 

Tòa Sanso được xây vào năm 1935 sử dụng 
những kỹ năng xây dựng tinh tế nhất thời kỳ đó, và 
mỗi căn phòng là một tác phẩm nghệ thuật của các 
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nghệ nhân truyền thống. Tòa Kashotei thì xây theo 
kiểu nhà trọ Nhật (ryokan) nằm sâu trong khu rừng 
thông vào năm 1986. 

Sekizenkan nằm ở vùng Shima Onsen nổi 
tiếng, được xây dựng với mục tiêu làm nơi nghỉ 
dưỡng chữa bệnh bằng suối nước nóng. Khách sạn 
này sử dụng nước nóng với lưu lượng tới 800 lít 
mỗi phút nên du khách tới đây có cơ hội tận hưởng 
dịch vụ với chất lượng cao.

Khách sạn cổ kính này từng nhận nhiều 
danh hiệu mà truyền thông Nhật trao như: Nơi có 
suối nước nóng tốt nhất; Top 16 suối nước nóng tốt 
cho người mắc bệnh trầm cảm; Top 3 suối nước 
nóng tốt cho người bị bệnh đường tiêu hóa.

Du khách đến với Sekizenkan không chỉ để 
tắm nước nóng, nghỉ ngơi thư giãn và chữa bệnh 
mà còn có thể tham gia tour nhà tắm làm dựa trên 
bộ phim Spirited Away. Tour đưa khách đi theo 
hành trình của các nhân vật trong phim.

Nhà tắm trong tòa Sanso mang phong cách 
kết hợp onsen Nhật và nhà tắm Roman phương tây 
với cửa sổ vòm cao, sàn lát gạch viên... Kiến trúc 
này thể hiện sự cởi mở khi Nhật Bản tìm hiểu các 
nền văn hóa khác bên cạnh gìn giữ truyền thống. 

Tòa mới nhất trong khách sạn là Kashotei 
được xây dựng vẫn với phương châm hài hòa nét 
các nét cổ điển, hiện đại và lịch sử của vùng Shima 
Onsen. 

Khách được nghỉ trong các phòng trên cao 
có thể ngắm những tán thông xanh, các bữa ăn đã 
có nakai (chỉ người hầu trong tiếng Nhật xưa) phục 
vụ tận phòng. Đồ ăn là các món Nhật truyền thống. 

Sekizenkan được đánh giá là một nơi kỳ 
diệu, đáng để bạn dành những ngày nghỉ dưỡng ở 
Nhật bất kể mùa nào. Đây là một nơi cho du khách 
thấy được một phần kiến trúc đặc sắc của Nhật 
đồng thời cả văn hóa tắm suối nước nóng lâu đời. ■ 

Hệ thống lọc nước của 
người cổ đại 2.000 năm tuổi vẫn 
hiệu quả tới ngày nay

Gần 2.000 năm trước, người Maya ở 
Tikal (Guatemala) đã xây dựng 

được hệ thống lọc nước phức tạp. Thậm chí, nó vẫn 
hiệu quả tới ngày nay.

Nước vốn rất cần thiết cho sự tồn tại của 

con người. Nước sạch và an toàn mang tới cơ hội 
phát triển cho nhân loại. Nhưng nếu nước bị ô 
nhiễm có thể lây lan những c n bệnh chết người, ă
thậm chí xóa sổ cả cộng ồng.đ

Ngay từ thời xa xưa, người cổ ại ã ý thức đ đ
được điều đó. Một số nền văn minh cổ đại bao gồm 
người Hy Lạp, Ai Cập và La M đã ã biết cách xây 
dựng hệ thống để lọc nước.

Các tác phẩm bằng tiếng Phạn với niên ại đ
2.000 n m trước Công nguyên cũng từng ề cập tới ă đ
phương pháp xử lý nước. Và mới ây, nhóm khảo đ
cổ ã phát hiện ra người Maya cổ ại ở Nam Mỹ đ đ
cũng vậy. Họ biết xây dựng nên hệ thống lọc nước 
cực kỳ hiệu quả.

Trong một hồ chứa là nơi thành phố Tikal 
của người Maya từng tồn tại, giờ vẫn còn tàn tích 
trong một khu rừng nhiệt đới tại Guatemala ngày 
nay, nhóm khảo cổ tìm thấy zeolit và thạch anh - 
những khoáng chất vốn không có trong vùng.

Đây đều là những thứ rất hiệu quả trong 
việc loại bỏ chất gây ô nhiễm trong nước, từ vi 
khuẩn, kim loại nặng cho tới các hợp chất nitơ. 
Trên thực tế, cả hai khoáng chất này đều dùng để 
lọc nước ngày nay.

"Điều thú vị là hệ thống này vẫn còn hiệu 
quả tới ngày nay. Và người Maya cổ ại ã phát đ đ
hiện ra nó cách đây tới 2.000 năm trước", nhà nhân 
chủng học Kenneth Barnett Tankersley đến từ 
trường Đại học Cincinnati cho biết.

Được biết, khoáng chất zeolit vốn là hợp 
chất tinh thể tự nhiên của silicon và nhôm. Nó có 
đặc tính hấp thụ và trao đổi ion tuyệt vời, qua đó, 
giúp lọc nước hiệu quả.

Cũng theo nhóm khảo cổ, hệ thống lọc 
nước sạch có tầm quan trọng rất lớn với người 
Maya cổ ại, ặc biệt là tại thành phố Tikal. Nguồn đ đ
nước duy nhất của thành phố là 10 hồ chứa. Với 
dân số ông thời kỳ ó và khí hậu thay ổi nhiều, đ đ đ
trải qua thời kỳ hạn hán theo mùa, nước uống của 
họ dễ bị ô nhiễm từ vi sinh vật hoặc thủy ngân 
sulfua.

Hệ thống lọc nước ược người Maya tạo ra đ
với niên ại gần 2.000 n m trước khi những hệ đ ă
thống tương tự ược sử dụng tại châu Âu. Bởi vậy, đ
đ đây cũng là một trong những hệ thống xử lý lâu ời 
nhất thế giới.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, nhờ hệ 
thống lọc nước giúp bảo vệ người Maya trước 
những vi khuẩn có hại cùng nhiều ộc tố khác.đ

"Họ mang các khoáng chất từ nơi khác về, 
có bể lắng nơi nước chảy qua trước khi vào hồ 
chứa. Sau khi nước ược xử lý sẽ có vị dễ uống đ
hơn", phó giáo sư Christopher Carr nhận ịnh. ■đ

Khách sạn nằm trong lòng 
núi đá sa thạch cổ

Dự tính ón khách n m 2024, đ ă
Sharaan gồm 40 phòng suite, 3 
villa, nhà hàng, bể bơi và nhiều 

tiện ích hiện ại nhưng ều nằm trong một núi á.đ đ đ
Kiến trúc sư ạt nhiều giải quốc tế Jean đ

Nouvel vừa tiết lộ thiết kế cho một khách sạn 
"khắc" trong lòng núi đá cổ đại khổng lồ ở Saudi 
Arabia. Thiết kế này được lấy ý tưởng từ chính 
những công trình ở thành phố cổ Petra ở Jordan, 
nơi ược xem là một trong 7 kỳ quan thế giới. đ

Khách sạn Sharaan ược Jean Nouvel thiết đ
kế sẽ xây ở Alula, một khu di tích cách Petra 
khoảng 563 km. 

"Alula giống như một bảo tàng ngoài trời, 
khi bạn có thể i dạo, ngắm nhìn những ngọn núi đ
với các tầng lớp đất đá đặc trưng, cùng phong cảnh 
như tranh vẽ. Thi công ở đây thực sự là một trách 
nhiệm, thử thách lớn", theo Jean Nouvel.

Nhìn từ xa, khách sạn Sharaan giống như 
các núi á sa thạch khác, nhưng êm xuống khách đ đ
sạn sẽ ược thắp sáng bên trong, tạo nên sự khác đ
biệt với cảnh quan xung quanh. Trong khách sạn sẽ 
gồm 40 phòng suite hạng sang, 3 villa, 1 bể bơi, 
nhà hàng và nhiều tiện ích khác.

Một khoảng sân không có mái che bên 
trong khách sạn ược xây dựng ể khách ngắm đ đ
nhìn bầu trời.

Bên trong các c n phòng, kiến trúc sư Jean ă
Nouvel sẽ tạo nhiều đường ánh sáng bằng cả nguồn 
tự nhiên... và nguồn nhân tạo như từ các thiết kế 
hoa văn hiện đại, độc đáo.

Phòng suite sẽ được trang trí nội thất và 
màu sắc đậm chất Alula (màu đỏ của sa thạch).

Đồng thời có cả những khoảng không mở 
làm ban công cho khách ngắm nhìn phong cảnh 
ngoài khoách sạn.

Thang máy bằng kính trong khách sạn sẽ 
đ đưa du khách i xuyên "trái tim" công trình.

Nhà hàng của khách sạn cũng mở với bên 
ngoài khi ược xây dựng trên ộ cao 79 m, ỉnh của đ đ đ
khối núi á sa thạch.đ

Sharaan ược Nouvel tự gọi là "tương lai đ
của khách sạn, khu nghỉ dưỡng" với không gian 
mang tính trừu tượng và nên thơ. Ông cho hay, 
chính kết cấu núi á sa thạch ở Alula này ã tạo nên đ đ

một phần sự ặc biệt của công trình.đ
Khách sạn dự tính ược hoàn thiện và ón đ đ

khách vào n m 2024. Công trình là một phần trong ă
thỏa thuận 10 năm giữa Pháp và Saudi Arabia từng 
k ă đý n m 2018 nhằm phát triển Alula thành iểm du 
lịch nổi tiếng. ■ 
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Những điều kỳ lạ và bí ẩn 
trong vũ trụ có thể bạn chưa 
biết

Những thiên hà lạ lùng, những hành 
tinh với các đặc điểm chưa từng 
biết tới, những vệ tinh bí ẩn và 

những hiện tượng độc đáo.

Thiên hà giống con sứa
Sao Hỏa có núi lửa lớn nhất
Mặc dù sao Hỏa hiện nay có vẻ khá yên tĩnh 

nhưng trong quá khứ, điều gì đó đã khiến những 
ngọn núi lửa khổng lồ hình thành và phun trào. 
Trong số đó có Olympus Mons, núi lửa lớn nhất 
từng được phát hiện trong Hệ Mặt trời. 

Trải dài trên 602 km, núi lửa này bằng với 
diện tích của bang Arizona (Mỹ). Chiều cao của nó 
là 25 km - cao gấp 3 lần Everest - ngọn núi cao nhất 
Trái Đất. 

Các núi lửa trên sao Hỏa có kích thước vĩ 
đại bởi trọng lực trên Hành tinh Đỏ yếu hơn nhiều 
so với Trái Đất. Tuy nhiên, những ngọn núi lửa này 
đã hình thành như thế nào vẫn là một điều bí ẩn.

Sao Hỏa cũng có thung lũng dài nhất
Với chiều dài 4.000 km, thung lũng Valles 

Marineris trên sao Hỏa dài gấp 10 lần Grand 
Canyon trên Trái Đất. Valles Marineris được phát 
hiện bởi tàu vũ trụ Mariner 9 năm 1971. 

Việc thiếu các mảng kiến tạo hoạt động trên 
sao Hỏa khiến chúng ta khó có thể giải thích được 
hẻm núi này được hình thành như thế nào. 

Một số nhà khoa học thậm chí cho rằng có 
một chuỗi núi lửa ở mặt bên kia của hành tinh này, 
được gọi là Tharsis Ridge, bằng cách nào đó đã bẻ 
cong lớp vỏ từ phía đối diện của sao Hỏa và tạo nên 
thung lũng Valles Marineris.

Sao Kim có gió siêu mạnh
Sao Kim là một hành tinh "địa ngục" với 

nhiệt độ cao và áp suất cao trên bề mặt. Không chỉ 
vậy, môi trường ở đây còn vô cùng khắc nghiệt khi 
các nhà khoa học phát hiện ra rằng gió trên sao Kim 
thổi nhanh gấp 50 lần tốc độ quay của hành tinh 
này.

Thiên hà chong chóng
Thiên hà chong chóng với một hạt nhân 

kép: Messier 83 là một thiên hà xoắn ốc lớn nằm 
cách chúng ta 15 triệu năm ánh sáng trong chòm 
sao Hydra (Trường Xà). 

Nó dường như có một hạt nhân kép ở trung 
tâm, có lẽ là 2 hố đen siêu nặng hoặc là hiệu ứng từ 
một đĩa các ngôi sao lệch quay quanh một hố đen ở 
trung tâm. 

Messier 83 cũng là nơi xuất hiện nhiều vụ 
nổ siêu tân tinh. Các nhà thiên văn học đã quan sát 
được trực tiếp 6 trong số những vụ nổ siêu tân tinh 
ở thiên hà này cùng với những tàn dư còn lại của 
300 vụ nổ siêu tân tinh nữa.

Mặt trăng Titan
Có thể có sự sống ở đâu đó trong Hệ Mặt 

trời: Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra 
bằng chứng cho thấy sự sống tồn tại ở đâu đó trong 
Hệ Mặt trời. 

Tuy nhiên, việc chúng ta đã hiểu hơn về các 
vi sinh vật ái cực sống trong các miệng núi lửa hoặc 
trong môi trường đóng băng đã mở ra những khả 
năng về việc chúng có thể sống trên các hành tinh 
khác. Có thể không có người ngoài hành tinh từng 
sống trên sao Hỏa nhưng các vi sinh vật tồn tại 
trong Hệ Mặt trời là có khả năng.

Nòng nọc trong không gian
Cách chúng ta 300 triệu năm ánh sáng, có 

một thiên hà "nòng nọc" đang di chuyển trong 
không gian. 

Thiên hà này có cái đuôi dài 500.000 năm 
ánh sáng, dài hơn 10 lần Dải Ngân hà. Điều gì đã 
tạo nên hình dạng kỳ lạ của thiên hà này? Theo các 
nhà nghiên cứu phát hiện năm 2018 thì nguyên 
nhân là do một vụ va chạm giữa các thiên hà trong 
vũ trụ.

Hành tinh lang thang
Trôi dạt khắp thiên hà là những hành tinh 

lang thang bị văng khỏi ngôi sao mẹ do lực hấp 
dẫn. Trong số này có SIMP J01365663+0933473, 
một thiên thể có kích thước bằng với một hành tinh 
nằm cách chúng ta 200 năm ánh sáng với từ trường 
mạnh hơn từ trường của sao Mộc 200 lần. 

Từ trường của nó đủ mạnh để tạo ra cực 
quang trong khí quyển và có thể nhìn qua kính 
thiên văn vô tuyến.

Những ngọn núi trên sao Diêm Vương
Có những ngọn núi trên sao Diêm Vương: 

Sao Diêm Vương là một thế giới nhỏ bé nằm ở rìa 
Hệ Mặt trời. 

Một phát hiện thú vị là trên hành tinh này 
có những ngọn núi băng cao tới 3.300 m, cho thấy 
sao Diêm Vương chắc chắn từng có hoạt động địa 
lý cách đây ít nhất 100 triệu năm. 

Tuy nhiên, hoạt động địa lý cần năng lượng 
và nguồn năng lượng đó bên trong sao Diêm 
Vương vẫn là một bí ẩn. Mặt trời ở quá xa sao Diêm 
Vương nên không thể tạo đủ nhiệt cho hoạt động 
địa lý này và cũng không có hành tinh lớn nào gần 
đó để tạo ra các ngọn núi như vậy bằng trọng lực.

Thiên hà giống con sứa
Nằm ở chòm sao Triangulum Australe 

(Nam Tam giác), thiên hà ESO 137-001 trông như 
một con sứa đang bơi giữa biển sao. 

Theo NASA, các ngôi sao đang hình thành 
bên trong phần "đuôi" gồm bụi và khí của nó 
(không thể nhìn bằng mắt thường) và quá trình 

hình thành này hiện vẫn là bí ẩn bởi khí ở phần đuôi 
quá nóng cho sự hình thành sao. ■

Phát hiện "phù thủy xanh 
lục" - thứ làm cho Trái đất có sự 
sống

Trái đất từng là một quả cầu lửa đáng 
sợ với bầu khí quyển chết chóc đầy 
carbon dioxide chết chóc. Nhưng 

một thứ bí ẩn đã trỗi dậy, biến địa cầu thành trong 
lành rồi chui sâu vào lòng đất ẩn mình suốt hàng tỉ 
năm qua.

Như các bằng chứng cho thấy, y như cái tên 
của liên đại địa chất đầu tiên - Hadean, tức Liên đại 
Hỏa Thành - Trái đất từng là một quả cầu lửa khó 
sống, bầu trời bao phủ bởi mây carbon dioxide như 
Sao Kim, theo tờ Sci-Tech Daily.

Nhưng rồi nó đã biến đổi một cách ngoạn 
mục và ngày một trở nên dễ thở hơn, mát mẻ hơn. 
Ngoài sự nguội đi tự nhiên của hành tinh, các bằng 
chứng địa chất cho thấy Trái đất đã trải qua một 
cuộc lột xác kỳ lạ, trong đó carbon dioxide chết 
chóc nhanh chóng bị tiêu trừ.

Hai nhà địa chất học Jun Korenaga và 
Yoshinori Miyazaki từ Đại học Yale (Mỹ) đã kết 
hợp các khía cạnh nhiệt động lực học, cơ học chất 
lỏng và vật lý khí quyển để tái tạo lại mô hình Trái 
đất và đi đến kết luận rằng địa cầu sơ khai được bao 
phủ bởi một loại đá đã không còn tồn tại.

Đó là những tảng đá giàu khoáng chất tên 
pyroxene, có thể có màu xanh lá cây đẹp mắt, cực 
kỳ giàu ma-giê.

Các khoáng chất giàu ma-giê này đã phản 
ứng mạnh với carbon dioxide để tạo ra cacbonat, 
đóng vai trò quan trọng trong việc cô lập carbon 
trong khí quyển.

Trái đất đã kết thúc giai đoạn "cầu lửa địa 
ngục" bởi sự trợ giúp của các tảng đá "phù thủy 
xanh lục" bí ẩn

Khi Trái đất nóng chảy bắt đầu đông đặc, 
lớp phủ ấm và ngậm nước của nó - lớp đá dày 3.000 
km của hành tinh - cũng có sự chuyển đổi mạnh 
mẽ, kết hợp với các tảng đá "phù thủy xanh" đẩy lùi 
carbon diodixe đáng ghét chỉ trong vòng 160 triệu 
năm.

"Như một phần thưởng bổ sung, những 
tảng đá kỳ lạ này sẽ dễ dàng phản ứng với nước 
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biển để tạo ra một dòng lớn hydro, cần thiết cho 
việc tạo ra các phân tử sinh học" - giáo sư Korenaga 
nói thêm.

Sau giai đoạn kỳ diệu đó, lớp đá màu xanh 
lục huyền bí này đã theo quá trình kiến tạo mảng 
phức tạp của Trái đất chìm sâu vào lớp phủ, kết 
thúc sứ mệnh. Nghiên cứu vừa được công bố trên 
Nature... ■ 

Phát hiện 3 hệ hành tinh 
lồng vào nhau, có dấu hiệu sự 
sống

Ba hệ thống hành tinh đang hình 
thành quanh 2 ngôi sao đôi SVS 13 
đang làm giới khoa học bối rối và 

thú vị bởi kết cấu và dấu hiệu của các khối xây 
dựng sự sống.

SVS 13 nằm cách chúng ta 980 năm ánh 
sáng với các cấu trúc khí và bụi phức tạp xung 
quanh, mà theo nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà 
thiên văn Ana Karla Díaz-Rodríguez từ Viện Vật lý 
thiên văn Andalusia (IAA-CSIC, Tây Ban Nha) và 
Trung tâm Khu vực ALMA thuộc Đại học 
Manchester (Anh), là những đĩa tiền hành tinh.

Không phải 1 mà có tới 3 đĩa tiền hành tinh 
với những hành tinh non trẻ đang dần hình thành 
xung quanh 2 "Mặt trời" này: mỗi ngôi sao sở hữu 
riêng một hệ hành tinh, thêm vào đó là một hệ hành 
tinh lớn hơn đang hình thành quanh cả 2 ngôi sao.

Trước đây người ta cho rằng hệ sao đôi tạo 
ra một môi trường phức tạp hơn về trọng trường, 
thù địch hơn với quá trình hình thành hành tinh, 
nhưng có lẽ SVS 13 đem đến bằng chứng trái 
ngược, theo Science Alert.

SVS 13 nằm trong một đám mây phân tử 
hình thành sao là Perseus, rất trẻ và có nhiều điều 
kiện để tạo ra các thế giới mới. Cả hai ngôi sao có 
khối lượng tương đương Mặt Trời, được khóa vào 
nhau với quỹ đạo chỉ cách 90 đơn vị thiên văn (90 
lần khoảng cách Mặt Trời - Trái đất).

Dữ liệu 30 năm quan sát của nhóm nghiên 
cứu còn cho thấy dấu hiệu của các phân tử hữu cơ 
phức tạp - tiền thân của các khối xây dựng sự sống - 
đang lang thang trong các đĩa tiền hành tinh.

Cặp sao đôi với 3 hệ hành tinh đang thành 
hình

Điều đó cho thấy một sự kiện giống với quá 
khứ giả thuyết của Trái đất: mầm sự sống có sẵn 

trong đĩa tiền hành tinh, chỉ đợi đáp xuống các 
hành tinh non trẻ nằm ở vị trí phù hợp trong vùng 
sự sống của các ngôi sao. Vì vậy việc nghiên cứu 
các hệ hành tinh này có thể giúp giải đáp nhiều bí 
ẩn về chính chúng ta.

Bài nghiên cứu vừa được công bố trên The 
Astrophysical Journal. ■ 

Hình ảnh bất ngờ từ kính 
viễn vọng mạnh nhất thế giới

Kính viễn vọng không gian mới của 
NASA chụp lại được hình ảnh của 
một ngôi sao cách Trái Đất 2.000 

năm ánh sáng, và xung quanh là các thiên hà cổ đại.
Hình ảnh được công bố từ Kính viễn vọng 

Không gian James Webb của NASA là một ảnh 
chụp thử nghiệm, nhằm xem xét hiệu quả khi 18 
gương lục giác của kính hoạt động cùng nhau để 
tạo ra một hình ảnh phối hợp duy nhất được chụp 
cách Trái Đất 1,6 triệu km, theo AP.

Các nhà khoa học cho biết kính hoạt động 
tốt hơn mong đợi. Ngôi sao 2MASS J17554042 + 
6551277 cùng với các thiên hà và ngôi sao xung 
quanh.

Hình ảnh được NASA công bố, gửi từ 
Kính viễn vọng Không gian James Webb, cho thấy 
ngôi sao 2MASS J17554042 + 6551277 cùng với 
các thiên hà và ngôi sao xung quanh.

Hình ảnh thử nghiệm mới nhất của NASA 
nhắm vào một ngôi sao cách Trái Đất 2.000 năm 
ánh sáng (một năm ánh sáng tương đương 9.700 tỷ 
km). 

Hình dạng gương của Kính viễn vọng 
Không gian James Webb và các bộ lọc của nó khiến 
ngôi sao trông có màu đỏ hơn và kéo các tia sáng 
trông nhọn hơn. Nền xung quanh ngôi sao đặc biệt 
gây chú ý.

Jane Rigby, nhà khoa học của dự án hoạt 
động kính Webb cho biết: “Bạn không thể không 
chú ý đến hàng nghìn thiên hà đằng sau ngôi sao 
đó, thực sự tuyệt đẹp”.

Những thiên hà này được cho là có tuổi đời 
vài tỷ năm. Các nhà khoa học hy vọng kính Webb 
có thể giúp con người nhìn thấy được hình ảnh các 
thiên hà chỉ cách vụ nổ Big Bang "vài trăm triệu 
năm", bà Rigby nói.

Kính viễn vọng Không gian James Webb 
trị giá 10 tỷ USD, là loại kính phát triển hơn từ 
Kính viễn vọng Không gian Hubble. Kính Webb đã 

được phóng lên vũ trụ từ Nam Mỹ vào tháng 
12/2021 và đạt đến vị trí được chỉ định vào tháng 
1/2022.

Thiết bị này sử dụng các công cụ có độ 
phân giải cao để "nhìn lại" lịch sử 13,5 tỷ năm của 
thiên hà, khi những ngôi sao đầu tiên hình thành 
sau vụ nổ Big Bang. ■ 

Phát hiện phản vật chất 
tuôn ra từ vật thể thuộc "thế giới 
bên kia"

Phản vật chất huyền thoại đã tuôn đầy 
không gian từ một vụ trốn chạy của 

một ngôi sao chết.
Ngôi sao xung và đuôi ánh sáng xanh rực 

rỡ của nó
Cảnh tượng ngoạn mục vừa được ghi nhận 

bởi Đài quan sát tia X Chandra của NASA. Một 
sao xung được gọi là PSR J2030 + 4415, đường 
kính khoảng 20 km nhưng mang "siêu năng 
lượng", đang chạy trốn trong không gian với vận 
tốc chóng mặt khoảng 450 km/giây.

Sao xung là một sao neutron xoay cực 
nhanh, phát ra nguồn tia năng lượng khổng lồ, chủ 
yếu dưới dạng sóng radio. Sao neutron thường là 
những ngôi sao khổng lồ đã... 2 lần trải qua cái 
chết: một lần sụp đổ thành sao lùn trắng sau khi cạn 
năng lượng, rồi tiếp tục sụp đổ thành sao neutron.

Sao neutron tuy nhỏ nhưng cực kỳ dày đặc 
và mạnh mẽ, sao xung lại là dạng rất mạnh của sao 
neutron. Một ngôi sao neutron nặng từ khoảng 8-
30 lần khối lượng mặt trời dù đường kính chỉ vài 
chục km.

Lần này, ngôi sao xung kỳ lạ đã phóng ra 
một chiếc đuôi khổng lồ như sao chổi, chứa đầy các 
hạt vật chất dạng electron và phản vật chất 
positron).

"Từ trường của gió sao xung liên kết với từ 
trường giữa các vì sao, làm phun ra các hạt vật chất 
và phản vật chất. Các hạt rò rỉ ra từ gió sao sung 
dường như đã được gia tốc dọc theo đường sức từ 
giữa các vì sao, đạt đến tốc độ bằng 1/3 tốc độ ánh 
sáng, tạo ra chùm tia X rực rỡ" - nhà thiên văn học 
Roger Romani từ Đại học Stanford giải thích.

Nghiên cứu vừa công bố trên arXiv và đã 
được chấp nhận, chuẩn bị đăng tải trên The 
Astrophysical Journal. ■ 
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Ít ai biết được sự thật về 
loại len đắt giá nhất thế giới, có 
tiền cũng chưa chắc mua được

Nguyên nhân biến len Vicuña trở 
thành chất liệu xa xỉ mà chỉ quý tộc 
mới có thể sở hữu.

Nằm sâu trong dãy Andes của Peru, có một 
loài động vật được cả thế giới trân quý và bảo tồn. 
Vicuña – thuộc dòng Llamas là một loại lạc đà nhỏ 
nhắn, mảnh mai và duyên dáng bậc nhất trong toàn 
bộ họ lạc đà. Loài động vật quý giá này có lông 
màu hung nâu hoặc nâu cam, điểm xuyết là màu 
trắng trên cổ và ngực.

Nếu như bạn tự hỏi vì sao loài động vật này 
quý đến vậy thì nguyên nhân đến từ lông của 
chúng. Vải len Vicuña được thu hoạch từ lông của 
loài động vật quý giá nhất từng trên bờ vực tuyệt 
chủng này chính là loại len đắt đỏ nhất thế giới.

Các đỉnh núi Andes nổi tiếng về sự khắc 
nghiệt, dinh dưỡng nghèo nàn, nhiệt độ thất 
thường, có thể ấm áp vào ban ngày, song lại giá rét 
khủng khiếp vào ban đêm. Sự tồn tại của Vicuña ở 
đây được xem như kỳ tích và điều này có thể lý giải 
một phần nhờ vào bộ lông quý giá mà chúng sở 
hữu.

Vicuña sở hữu bộ lông quý giá
Trong nhiều thế kỷ cai trị bởi đế chế Inca, 

giống lạc đà hiếm này di chuyển trong các vùng 
nông thôn ở Nam Mỹ và được độc quyền đánh bắt 
bởi hoàng tộc. Hàng năm, người ta đưa hàng trăm 
nghìn con lạc đà Vicuña vào những khu bẫy đã 
được đặt trước đó và thực hiện việc xén lông.

Quá trình này được diễn ra như một nghi lễ 
có tên gọi là Chaccu. Nghi lễ này chỉ xuất hiện 4 
năm một lần. Sau khi đã xén lông xong, Vicuña sẽ 
được thả đi và không ai được phép giết hại chúng.

Tuy nhiên, khi thực dân Tây Ban Nha xuất 
hiện ở Nam Mỹ, họ đã phá vỡ những truyền thống 
tốt đẹp và cao thượng của người dân nơi đây. Bởi 
vì, họ “mờ mắt” trước lợi nhuận và sự quý hiếm của 
lạc đà Vicuña.

Sự quý giá của Vicuña đã đẩy loài động vật 
này trên bờ vực của sự diệt vong. Năm 1976, 
Vicuña được đặt vào danh sách các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng với 6000 con còn tồn tại. Chính phủ 
Peru đã phải vào cuộc, đặt ra những chương trình 
bảo tồn chặt chẽ bậc nhất của thế giới.

Len Vicuña – “Sợi tơ của Chúa trời” 
trong thế giới hiện đại

Lông của Vicuña trở nên quý giá hơn bao 
giờ hết. Chính phủ đang khuyến khích những hộ 
gia đình nghèo có thể cải thiện đời sống từ việc 
nuôi lạc đà Vicuña. Chính sách này cũng sẽ khuyến 
khích người dân trong việc bảo vệ số lượng Vicuña 
đang giảm dần.

Hiện tại, có khoảng 200.000 con Vicuña tại 
Peru. Các nghi lễ Chaccu vẫn tiếp tục được thực 
hiện trong cộng đồng nông thôn. Những địa điểm 
này vẫn mở cửa đón khách du lịch.

Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao một tấm vải 
được làm từ lông của Vicuña lại quý giá đến như 
vậy? Không phải tất cả lông của Vicuña đều có thể 
thành các sản phẩm quần áo. Nếu như bạn muốn 
một tấm vải màu kem trắng thì chỉ có thể lấy lông 
từ phía sau cổ và ngực của lạc đà Vicuña (vì các 
vùng khác lông màu hung nâu).

Mỗi năm, một con lạc đà Vicuña trưởng 
thành chỉ thu được khoảng 200g đến 500g lông. 
Một kg len Vicuña ở bất cứ đâu cũng có giá từ 399 
đến 600 USD.

Nếu chỉ mang đến hiệu quả thẩm mỹ thì 
chưa đủ. Hãy thử một phép so sánh giữa len 
Cashmere, một trong những loại len nổi tiếng lấy 
từ dê Cashmere sinh sống ở vùng núi Himalaya.

Len Cashmere nặng hơn 10 lần so với len 
Vicuña. Không những thế, len Vicuña không phản 
ứng bột nhuộm hóa chất nên giữ được màu sắc tự 
nhiên, nhờ đó tạo nên tính độc đáo và nâng cao giá 
trị món đồ. ■

Lịch sử kinh hoàng của 
phương pháp trích máu chữa 
bệnh

Phương pháp trích máu chữa bệnh đã 
xuất hiện từ rất lâu và trong suốt lịch 
sử, cách thực hành khủng khiếp và 

thường lộn xộn này rất được các y sĩ trên khắp thế 
giới, từ đảo quốc Fiji đến Tây Âu ưa chuộng. 

Tuy nhiên, theo thời gian từ cổ đại đến hiện 
đại, ta dần khó có thể phân biệt được liệu người bị 
sử dụng phương pháp này rốt cuộc là bệnh nhân 
hay nạn nhân.

Có rất nhiều phương pháp để lấy máu. 
Trong đó trích máu từ tĩnh mạch là thủ thuật phổ 
biến nhất, theo đó bác sĩ sẽ dùng các công cụ như 
lưỡi trích (có nhiều lưỡi dao có kích thước khác 
nhau) để cắt tĩnh mạch trụ tại khủy tay để lấy máu.

Các phương pháp nguyên thủy hơn bao 
gồm phương pháp rạch da. Thủ thuật này yêu cầu 
bác sĩ cắt và khắc axit trên da để tạo sẹo vĩnh viễn, 
bên cạnh đó còn phải giác hơi, lấy máu ra từ một 
vết rạch nhỏ bằng cách sử dụng một giác hút. 

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp loài đỉa 
cũng thường được sử dụng vì mỗi con có thể hút từ 
5 đến 10ml máu, gấp khoảng 10 lần trọng lượng 
của chúng. Tuy nhiên, như lịch sử cho thấy, những 
kỹ thuật này thường gây chết người hơn là cứu 
mạng.

Lịch sử ban đầu của truyền máu
Người Ai Cập được cho là những người 

đầu tiên thực hành phương pháp nói trên. Đến năm 
500 TCN, nó cũng được thành lập ở Hy Lạp cổ đại, 
vì cha đẻ của y học Hippocrates đã khuyến nghị lấy 
máu như một phương pháp điều trị, đặc biệt là ở 
khuỷu tay và đầu gối.

Vào năm 400 TCN, người kế vị của ông là 
Herodotus cũng đã tiếp tục đề xuất việc trích máu 
đối với nhiều loại bệnh như phục hồi sự thèm ăn, 
chữa bệnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. 

Vào năm 100 TCN, tác giả y học người La 
Mã Celsus cũng ủng hộ mạnh mẽ phương pháp 
giác hơi và khuyến nghị liệu pháp rạch một vết 
thương nông trên da tại một số vùng trên cơ thể để 
lấy máu.

Được biết vào thế kỷ thứ 3 TCN, nhà giải 
phẫu người Hy Lạp Eristratus (người điều trị cho 
các vị vua của Syria) lần đầu tiên đưa ra giả thuyết 
rằng bệnh tật phát sinh do lượng máu trong cơ thể 
quá dồi dào. 

Ý tưởng này sau đó được một đệ tử của 
Hippocrates là Galen phát triển vào thế kỷ thứ 2 
SCN. Galen cho rằng vết cắt sau tai có thể làm 
giảm đau đầu và chóng mặt, đồng thời một vết rạch 
tương tự trên thái dương cũng có thể giúp chữa các 
bệnh về mắt.

Các trường hợp trích máu nổi tiếng
Bất chấp sự phổ biến rộng rãi của nó trong 

nhiều thiên niên kỷ, thực tế vẫn có nhiều trường 
hợp trích máu gây tử vong nổi tiếng. Trong đó, nhà 
cai trị người Pháp Napoléon là một trong số ít 
người sống sót sau phương pháp trích máu từ tĩnh 
mạch. 

Trải nghiệm này khiến Napoléon vô cùng 
ám ảnh, đến nổi ông đã tuyên bố rằng “y học là 
khoa học của những kẻ giết người”. Những người 
sống sót nổi bật khác bao gồm hoàng hậu nước 
Pháp Marie Antoinette. Vào năm 1778, bà đã lấy 
máu để hỗ trợ quá trình sinh con gái đầu lòng.

Một người khác là Vua George IV của Anh, 
ông đã mất đến 4436 ml máu sau thủ thuật vào năm 
1820, nhưng thần kỳ sống sót trong 10 năm tiếp 
theo. So với hầu hết các trường hợp khác, 
Napoléon, Marie Antoinette và George IV cực kỳ 
may mắn, vì việc trích máu thường để dẫn đến 
nhiều tai nạn và tử vong.

Một trong những ca tử vong nổi tiếng đầu 
tiên xảy ra vào năm 1492, khi Giáo hoàng Innocent 
VIII và ba cậu bé đã truyền máu cho ông đều chết 
vì mất máu. 

Tại Anh, Charles II được điều trị bằng 
phương pháp rút máu tĩnh mạch sau một cơn đột 
quỵ vào năm 1685 và qua đời sau khi mất tới 709ml 
máu. 

Cháu gái của Charles, Nữ hoàng Anne, sau 
đó cũng gặp phải kết cục kinh hoàng tương tự. 
Ngay cả nhà soạn nhạc huyền thoại Mozart cũng 
không thể thoát chết, ông qua đời vào năm 1791 tại 
Vienna sau khi trích máu để chữa bệnh suy thận. ■ 
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'Phù thuỷ cát' đam mê sáng 
tạo nhiều tranh đẹp trên các bãi 
biển

Người đàn ông đến từ Ireland đã tạo 
ra những ảo ảnh quang học đáng 
kinh ngạc trên cát.

Manuel Frolich, đến từ Ireland thích đi 
biển, nhưng thay vì lặn ngụp dưới nước hay nằm 
dài tắm nắng, anh ấy tạo ra những tác phẩm nghệ 
thuật tuyệt vời trên cát.

Người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu quan tâm 
đến sáng tạo nghệ thuật trên cát vào cuối những 
năm 2000 sau khi nhặt được một mảnh lụa trên bãi 
biển và bắt đầu vẽ tranh trên cát.

Từ đó, Manuel Frolich rất thích đi biển để 
vẽ tranh trên bãi cát rộng lớn. Anh hình thành thói 
quen và vẽ tranh trên cát bất cứ khi nào đến biển.

Năm 2014, Manuel Frolich tạo ra bức tranh 
trên cát lớn đầu tiên của mình, có đường kính 
khoảng 164 feet.

Sau khi hoàn thành tác phẩm đầu tiên, anh 
trèo lên đỉnh vách đá để chụp ảnh, truyền cảm hứng 
cho chính anh để tiếp tục sáng tạo nghệ thuật.

Manuel Frolich cho biết: “Tôi bắt đầu từ 
việc vẽ phác thảo trên bàn làm việc về ý tưởng thiết 
kế của mình bằng thước và compa. Sau khi hoàn 
thành bản vẽ trên giấy, tôi lên kế hoạch đi biển, tính 
toán thời gian vẽ. Điều này rất quan trọng do ảnh 
hưởng của thuỷ triều, tôi phải tính toán hoàn thành 
bức tranh trước khi thuỷ triều lên”.

Anh phác thảo các tác phẩm của mình 
trước để hình dung và lên kế hoạch làm thế nào thể 
hiện mọi hình vẽ trên cát. Mỗi bản phác thảo, 
Manuel Frolich hoàn thành trong khoảng từ 3 đến 4 
giờ.

“Thật là thú vị khi thấy một thiết kế trên 
giấy đi đến phiên bản cuối cùng trên cát. Tôi 
thường đánh dấu, tô bóng phần đã hoàn thành bằng 
bút dạ để biết được những gì cần làm tiếp theo khi 
vẽ tranh trên bãi biển”, Manuel Frolich nói.

Sau khi phác thảo, Manuel Frolich dành 
khoảng 4 đến 6 giờ để hoàn thành tác phẩm tuyệt 
đẹp trên cát. Anh thường sử dụng bốn công cụ như 
thước đo, thanh tre, dây và một bộ cào cát. Một số ý 
kiến cho rằng, Manuel Frolich sử dụng cát sẫm 

màu để tạo ra bức tranh nhưng anh chia sẻ rằng đó 
hoàn toàn chỉ là cát tự nhiên.

Để có màu sắc như ý muốn, Manuel 
Frolich phải tính toán cào cát cho đúng. Trong một 
số bức tranh, Manuel Frolich tận dụng lợi thế của 
thuỷ triều dạt vào bờ giúp anh đạt được hiệu ứng 
phù hợp.

“Sau khi hoàn thành bức tranh, tôi ngay lập 
tức khởi động máy bay không người lái để chụp 
ảnh lại toàn bộ. Đó là khoảnh khắc vui vẻ lớn nhất 
trong ngày của tôi”, Manuel Frolich nói.

Đôi khi, sau khi vẽ xong, anh nhanh chóng 
lao đi tìm một vị trí thuận lợi để chụp lại những tác 
phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của mình trước khi bị 
sóng cuốn trôi. Mọi người thường hỏi Manuel 
Frolich rằng liệu anh có phiền lòng khi những tác 
phẩm tuyệt đẹp của mình biến mất chỉ trong tích 
tắc hay không, anh khẳng định là không.

“Mỗi bước đi hoàn thành có niềm vui riêng 
của nó. Khoảnh khắc quan trọng tiếp theo là chứng 
kiến thuỷ triều rút đi và từ từ xó hình vẽ. Đó là một 
khoảnh khắc nhẹ nhàng, anh biết ơn thiên nhiên vì 
ban cho anh không gian rộng lớn để sáng tạo”, 
Manuel Frolich nói. ■

Ai là người đã phát minh ra 
khúc côn cầu?

Nguồn gốc của khúc côn cầu trên 
băng có thể bắt nguồn từ các trò 
chơi ném bóng và gậy được chơi 

trong thời Trung cổ hoặc thậm chí cả Hy Lạp và Ai 
Cập cổ đại.

Hình ảnh câu lạc bộ khúc côn cầu 
Montreal được chụp vào năm 1893

Một số người cho rằng trò chơi này phát 
triển từ trò chơi ném rào cổ đại của Ailen. Nhưng 
sự khởi đầu của khúc côn cầu trên băng giống như 
những môn thể thao khác, vẫn chưa xác định được 
nguồn gốc.

Phil Pritchard, người phụ trách Hockey 
Hall of Fame ở Toronto cho biết: 

“Có một bức tranh vẽ vào những năm 1500 
về những người đang chơi thứ gì đó trên băng 
trông giống như khúc côn cầu. Vào giữa những 
năm 1700, một trò chơi có tên là bandy đã được 
chơi trên băng ở vùng đồng bằng phía đông nước 
Anh. 

Vào mùa đông, người chơi thi đấu với giày 
trượt sắt trên những tảng băng được hình thành 
trên đồng cỏ ngập nước. Trò chơi đó lan sang 
London và được chơi bởi những người lính Anh. 
Vào thế kỷ 19, người Mỹ bản địa ở Canada đã chơi 
một trò chơi tương tự với gậy”.

Thuật ngữ “khúc côn cầu” theo Từ điển 
Bách khoa toàn thư Canada được bắt nguồn từ một 
cuốn sách xuất bản năm 1773 ở Anh có tên là Thể 
thao dành cho vị thành niên. Một phiên bản của trò 
chơi chơi trên mặt đất - khúc côn cầu trên sân cũng 
đã phát triển trong khoảng thời gian này.

Ở Anh, các tờ báo được viết trong những 
năm 1840 đã đề cập đến môn khúc côn cầu chơi 
trên băng. Một tờ báo Scotland đã đưa tin vào năm 
1842 về một trường hợp tử vong trong trận đấu 
khúc côn cầu có khoảng 20 người tham gia trượt 
băng trên một con kênh.

Năm 1949, một tạp chí ở Liên Xô tuyên bố 
môn thể thao này được phát minh và hoàn thiện ở 
Nga vào giữa thế kỷ 19, nhưng những tuyên bố đó 
vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. 

Trận đấu khúc gôn cầu trên băng được tổ 
chức đầu tiên vào 3/3/1875 có 2 đội tham gia, mỗi 
đội chín người đến từ Câu lạc bộ Trượt băng 
Victoria của Montreal. Nhưng cũng có bằng chứng 
là các trò chơi đã được chơi trước đó ở Canada và 
Hoa Kỳ.

Đến năm 1899, môn khúc côn cầu trên 
băng đã trở nên phổ biến ở Đông Bắc Hoa Kỳ. 

“Không có nỗ lực đặc biệt nào trong việc 
thúc đẩy người chơi tham gia bộ môn thể thao này 
nhưng nó vẫn phát triển đều đặn, số người đam mê 
bộ môn này lên đến hàng nghìn người”, tờ 
Montreal Gazette đưa tin về sự quan tâm của người 
dân với môn thể thao khúc gôn cầu trong khu vực 
Thành phố New York.

Mặc dù khúc côn cầu trên băng không bắt 
nguồn từ Canada, nhưng nó đã trở thành môn thể 
thao quốc gia của đất nước này. Vào cuối thế kỷ 19, 
các giải đấu được hình thành ở Canada. 

Các quy tắc cho môn thể thao này cũng 
được hình thành bao gồm kích thước lưới và số 
người chơi trên băng cùng một lúc. Các quy tắc của 
môn thể thao này tại Canada cuối cùng đã được 
thông qua trên toàn thế giới.

Năm 1920, một đội đến từ Canada đã giành 
chức vô địch thế giới khúc côn cầu được tổ chức 
lần đầu tiên tại Thế vận hội màu đông ở Antwerp, 
Bỉ. Năm 1917, Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia 
Canada thành lập với bốn đội. 

Năm 1924, Boston Bruins trở thành đội 
đầu tiên của Mỹ trong NHL (giải khúc côn cầu trên 
băng ở Bắc Mỹ). Trong hơn 100 năm, NHL đã là 
giải đấu khúc côn cầu chuyên nghiệp hàng đầu thế 
giới... ■
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