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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

'Nàng thơ' của Tô Hữu Bằng sau 
7 năm

Trần Đô Linh từng là “nàng thơ” được Tô 
Hữu Bằng chọn đóng “Tai trái”. Nữ diễn 
viên 9X có vẻ đẹp cổ điển, trong trẻo, thuần 

khiết.

Theo Sina, bộ phim Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ 
bất ngờ thông báo lên sóng. Phim được sản xuất từ 
năm 2020 và sau đó không được đầu tư quảng bá. 
Bên cạnh đó, hai diễn viên chính Trần Đô Linh và 
Đậu Kiêu không phải ngôi sao có lượng người hâm 
mộ đông đảo tại Trung Quốc. Tuy không được kỳ 
vọng, dự án vẫn thu hút người xem bởi sự ăn ý của 
hai diễn viên. Bên cạnh đó, vẻ đẹp cổ điển, mong 
manh của Trần Đô Linh cũng được khán giả yêu 
thích. Dự án này đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên 
vụt sáng, sau nhiều năm lận đận.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Là 
yêu hay hận của tác giả Linh Hy. Lấy bối cảnh 
những năm đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, nội 
dung phim xoay quanh tình yêu trắc trở giữa viên sĩ 
quan Tiêu Bắc Thần (Đậu Kiêu) và tiểu thư Lâm 
Hàng Cảnh (Trần Đô Linh).

Trần Đô Linh sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Cơ 
khí điện, Đại học Hàng không và vũ trụ Nam Kinh. 
Theo Sina, trước khi trở thành diễn viên, Trần Đô 
Linh từng gây bất ngờ khi vượt qua Chương Trạch 
Thiên, giành ngôi vị dẫn đầu trong cuộc bình chọn 
những gương mặt hoa khôi toàn Trung Quốc năm 
2013.

Nữ diễn viên bắt đầu bước chân vào giới giải trí 
nhờ bộ phim Tai trái do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn. 
Trần Đô Linh không học chuyên về diễn xuất 
nhưng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp trong trẻo. Ban 
đầu, “Ngũ a ca” nhắm vai nữ chính Lý Nhị - cô gái 
17 tuổi có tai trái mất thính lực - cho Chương Trạch 
Thiên. Nhưng sau đó, vẻ đẹp của Trần Đô Linh lại 
lọt vào mắt xanh của anh. Khí chất hiền dịu thục 
nữ, tính cách an tĩnh đã giúp cô thể hiện tròn trịa 
nhân vật Lý Nhị.

Ngoài ra, Trần Đô Linh cũng đánh bại Dương Tử 
để nhận vai diễn Lý Nhị. Dương Tử chia sẻ cô đã 
đến thử vai nhưng không thành công. Tô Hữu Bằng 
nhận xét Trần Đô Linh chính là “người bước ra từ 

tiểu thuyết”. Do đó, anh chấp nhận thử thách, lựa 
chọn một diễn viên không chuyên đóng vai nữ 
chính trong dự án đầu tay mà anh làm đạo diễn.

Tuy nhiên, sau Tai trái (2015), sự nghiệp của Trần 
Đô Linh không thuận lợi. Nữ diễn viên không tìm 
được vai diễn phù hợp. Theo Sina, việc đóng 
những nhân vật thời đại quốc dân như Cảnh đẹp 
ngày vui biết bao giờ là hướng đi mới hợp lý, giúp 
sự nghiệp của người đẹp 9X phát triển tốt hơn.

Thời gian qua, Trần Đô Linh còn đóng vai nữ phụ 
trong dự án cổ trang Trường nguyệt tẫn minh. Với 
những hình ảnh hậu trường được công bố, tạo hình 
của Trần Đô Linh được đánh giá ấn tượng, đẹp nổi 
bật hơn nữ chính Bạch Lộc. Vẻ đẹp trong trẻo của 
cô còn được ví với Lưu Diệc Phi và các nữ diễn 
viên Hong Kong thập niên 1980.

Sina nhận xét Trần Đô Linh là diễn viên không ồn 
ào, chuyên tâm diễn xuất. Cuộc sống không có thị 
phi khiến nữ diễn viên thua kém các đồng nghiệp 
nữ về chỉ số truyền thông, hay sự quan tâm của 
công chúng. Tuy nhiên, điều này cũng giúp nữ diễn 
viên giữ được hình ảnh đẹp. Về đời tư, Trần Đô 
Linh đang hẹn hò với nam diễn viên Doãn Chính.

Khán giả Việt Nam còn biết đến Trần Đô Linh qua 
các phim như Bên tóc mai không phải hải đường 
hồng, Thất Nguyệt và An Sinh, Ngọc Lâu Xuân, 
Tiệm tạp hóa Giải Ưu - Namiya, Song sinh.

                                                             Quốc Minh

Mỹ nam trong phim 'hướng nội' 
của Kim Ji Won hóa ra từng là 
CEO công ty triệu đô, bỏ chức 
vụ cao để theo đuổi đam mê 
diễn xuất

Năm 2019, khi sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, 
Son Seok Koo đã chủ động thôi chức vụ 
CEO đang đảm nhiệm để tập trung cho 

đam mê.

Giữa thời điểm có nhiều trai đẹp đình đám trở lại 
màn ảnh nhỏ như Lee Jun Ki với Again My Life 
hay Kim Young Dae với Shooting Stars, sự nổi lên 
của Son Seok Koo cùng bộ phim 'hướng nội' My 
Liberation Notes (Nhật ký tự do của tôi) khiến ai 
nấy đều bất ngờ. Nhưng càng tìm hiểu về nam diễn 
viên này, netizen lại càng cảm thấy thú vị và thu 
hút.

Một trong số những câu chuyện nổi tiếng về Son 
Seok Koo là việc anh từ bỏ chức vụ CEO của một 
công ty phân phối lớn với chi nhánh tại 10 quốc gia 
khác nhau, có năm doanh thu lên đến 4,6 triệu 
USD để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Ban đầu, đây chỉ là 1 tin đồn được lan truyền trên 
các diễn đàn mạng xã hội. Sau đó, đại diện công ty 
quản lý đã ra mặt thay Son Seok Koo xác nhận, 
đồng thời hé lộ thêm: 'Trước khi ra mắt với tư cách 
diễn viên, anh ấy là một phần trong ban quản trị của 
một công ty phân phối thiết bị điện tử. Lời đồn anh 
ấy giữ chức vụ CEO của công ty cũng là chính xác.

Tuy nhiên, anh ấy đã rút lui khỏi chức danh CEO 
và hội đồng quản trị của công ty trước khi bắt đầu 
các hoạt động nghệ thuật. Chúng tôi không rõ hiện 
tại chức danh của anh ấy tại công ty này là gì, 
nhưng có một sự thật chắc chắn rằng công việc 
chính của anh ấy bây giờ là 1 diễn viên. Anh ấy 
muốn trở thành 1 diễn viên được công chúng công 
nhận'.

Mặc dù không có nhiều thông tin về gia thế của Son 
Seok Koo nhưng nhiều người tin rằng nam diễn 
viên có gia thế 'không phải dạng vừa'. Một trong 
những 'bằng chứng' là chiếc áo trắng bị giãn cổ, ố 
vàng trong My Liberation Notes của Mr. Gu là 
thiết kế 'xịn' của hãng Tom Ford, được chính Son 
Seok Koo mua bằng tiền túi và cố tình làm chiếc áo 
trở nên cũ kỹ để hợp với nhân vật.

                                                                    An Chi

Kim Sae Ron gây tai nạn trong 
tình trạng say rượu

Ngày 18/5, tờ Asia Kyungjae đưa tin Kim 
Sae Ron đã bị bắt gặp khi lái xe trong tình 
trạng say rượu. Cô đã tông vào một công 

trình khi đang lái xe ở quận Gangnam, Seoul vào 
khoảng 8 giờ sáng. 

Theo đó, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ 
cồn trong máu của nữ diễn viên sau khi nhận được 
trình báo của một người dân đi ngang qua. 

Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất, cảnh sát xác 
nhận cáo buộc là chính xác. Nguyên nhân của vụ 
tai nạn cũng sẽ được điều tra.

                                                                    An Chi
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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



Trang 04

Issue # 2001 * Tuesday, June 28,  2022

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

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

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

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

750-2010/1578

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

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

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

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu
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

NEW

755-2011/1579

Baùn Tieäm Toùc

Chuû muoán veà höu baùn tieäm toùc ôû 

Bellaire. 

«Raát ñoâng khaùch laøm: 

   MAØU, BALAYAGE, OMBREÙ,   

   HIGHLIGHT

«Top Review ôû Houston vaø TX bôûi:

   Yelp, Houston Chronicle vaø TX  

   Magazine Vote, treân 900 good review.

«Chuû seõ ôû laïi huaán luyeän veà maøu 3 

thaùng (neáu muoán) vaø seõ transfer Yelp.  

«Tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 23 naêm.

«Caàn theâm chi tieát goïi Vinh, seõ cho 

xem lôïi töùc cuûa 5 naêm qua.

Bellaire, Houston

281-750-5430Xin lieân laïc Vinh:
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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

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

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

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

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

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

Palacios

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

NEW

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:

6 houses chicken farm for sale broiler in 
Jayess Mississippi 

v 4 houses 40x500 built in 1994. 
v 2 houses 46x 500 built in 2012. 
v 2019 Clayton double wide mobile home. 
v Grows 7 and 9 weeks birds for Sanderson. 

Comes with tractor and all equipments for 
litter work. On 77.5 acres with large pond 
about 20 acres heavily stocked. 

Selling price: $1,500,000. 

CHICKEN FARM FOR SALE

Jayess Mississippi

732-331-7508Please contact:

754-2011/1579

NEW

667-2002/1570

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin laïc soá 
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“Nàng thơ” sinh năm 2000 của 
Trương Nghệ Mưu bị tẩy chay

Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ 
Mưu nâng đỡ, chính thức ra mắt giới truyền 
thông trong ngày giới thiệu bộ phim Một 

Giây từ đầu năm 2021. Mỹ nhân sinh năm 2000 
từng đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của 
Học viện múa Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi học năm 
thứ hai, Lưu Hạo Tồn lọt vào mắt xanh và được đạo 
diễn Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng làm nghệ sĩ 
độc quyền cho hãng phim của ông.

Được biết, Lưu Hạo Tồn nằm trong top 10 nữ thần 
của Học viện múa Bắc Kinh, thậm chí còn được gọi 
là “hoa hậu giảng đường”. Đến nay, nữ diễn viên 
22 tuổi đã góp mặt trong 2 tác phẩm của đạo diễn 
Trương Nghệ Mưu. Đầu năm 2021, khi Lưu Hạo 
Tồn được giới thiệu với công chúng, cô nhanh 
chóng trở thành cái tên “hot” trên mạng xã hội và 
truyền thông Trung Quốc. 

Tháng 4/2021, bộ phim Tặng bạn một đóa hoa màu 
đỏ mà Lưu Hạo Tồn đóng cặp với Dịch Dương 
Thiên Tỉ có doanh thu hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Dự án 
Phía trên vách núi (Impasse) mà cô được hợp tác 
với những nghệ sĩ thực lực, có danh tiếng như 
Trương Dịch, Tần Hải Lộ, Chu Á Văn, cũng thu hút 
truyền thông.

Trong hai năm qua, cô cũng gặt hái một số giải 
thưởng điện ảnh và là gương mặt thường xuyên 
trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. 
Việc được góp mặt trong dự án lớn cùng các nghệ sĩ 
danh tiếng dù còn khá trẻ giúp Lưu Hạo Tồn được 
chú ý.

Vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng và rất tự nhiên của 
Lưu Hạo Tồn còn khiến cô được công chúng gọi là 
“tiểu Chương Tử Di”. Lưu Hạo Tồn còn được ký 
hợp đồng với nhiều thương hiệu nổi tiếng như 
L'Oréal Paris, Cartier, Louis Vuitton... Cô cũng 
được chọn để biểu diễn trong chương trình Xuân 
Vãn - một chương trình chào năm mới hoành tráng 
được tổ chức hàng năm của đài truyền hình Trung 
ương Trung Quốc CCTV. Sự kiện này thường quy 
tụ những nghệ sĩ tên tuổi, có chỗ đứng trong làng 
giải trí và là ước mơ của những nghệ sĩ trẻ. 

Dù còn trẻ và mới hoạt động nghệ thuật gần hai 

năm nhưng Lưu Hạo Tồn cũng dắt túi một số giải 
thưởng nghệ thuật. Nữ diễn viên 22 tuổi từng giành 
giải Diễn viên chú ý nhất năm nhờ vai diễn trong 
One Second (Một giây) của đạo diễn Trương Nghệ 
Mưu tại Đêm hội điện ảnh Weibo 2021, giải 
thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhờ tác phẩm Tặng 
bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ giải thưởng Hoa Đỉnh 
năm 2021. 

Năm ngoái, Lưu Hạo Tồn được chọn vào vai nữ 
chính trong bộ phim điện ảnh Long mã tinh thần do 
“vua võ thuật” Thành Long sản xuất, diễn xuất và 
Dương Tử làm đạo diễn. Sự nghiệp của nữ diễn 
viên 22 tuổi được đánh giá có xuất phát điểm khá 
thuận lợi. Song, theo giới phê bình Trung Quốc, tài 
năng của Lưu Hạo Tồn chưa tương xứng với nguồn 
tài nguyên điện ảnh dồi dào mà cô nhận được. 

Thậm chí, giới truyền thông Trung Quốc nhận 
định, trong số các nữ diễn viên được Trương Nghệ 
Mưu nâng đỡ, phát hiện tài năng, Lưu Hạo Tồn bị 
đánh giá nhạt nhòa nhất. Trong quá khứ, đạo diễn 
họ Trương từng đưa Củng Lợi, Châu Tấn, Đổng 
Khiết, Nghê Ni, Châu Đông Vũ… tỏa sáng và 
vươn lên trở thành ngôi sao của màn ảnh Hoa ngữ 
qua các tác phẩm của ông.

Sau khi trở nên nổi tiếng, Lưu Hạo Tồn liên tiếp 
phải đối mặt với những áp lực trong làng giải trí. 
Có thông tin cho rằng, cô khai gian tuổi tác, người 
đẹp thực sự sinh năm 1998, không phải năm 2000. 
Ngoài ra, bê bối từng khiến học sinh bị thương rồi 
rơi vào cảnh bị liệt của cha mẹ Lưu Hạo Tồn cũng 
bị truyền thông “đào lại”, ảnh hưởng không nhỏ tới 
hình ảnh của cô.

Giữa năm 2021, cha mẹ nữ diễn viên bị cho là từng 
dính án kiện vào năm 2014 vì gây tai nạn, làm một 
học sinh nhỏ tuổi bị liệt vĩnh viễn. Lưu Hạo Tồn 
khi đó không đứng ra giải thích, làm thiện cảm của 
khán giả với cô giảm sút. Sau đó, tại một chương 
trình giao lưu với người khuyết tật hồi đầu năm 
2022, nữ nghệ sĩ trẻ lại có phát ngôn gây tranh cãi 
và hứng chỉ trích từ khán giả. 

Nhiều ý kiến cho rằng, Lưu Hạo Tồn có sự phát 
triển thuận lợi là nhờ sự hậu thuẫn của đạo diễn 
Trương Nghệ Mưu cùng nhiều thế lực ngầm khác. 
Nguyên nhân của những nghi vấn này là do thành 
công đến với nữ diễn viên sinh năm 2000 quá 
nhanh dù cô chưa có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn. 

Năm 2021, Lưu Hạo Tồn bất ngờ xuất hiện trong 
danh sách đề cử điện ảnh Kim Kê và điều này lại 
khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Họ cho rằng, 
một ngôi sao trẻ còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, 
nổi tiếng nhờ bệ phóng truyền thông như Lưu Hạo 
Tồn không xứng đáng xuất hiện trong cùng đề cử 
với những ngôi sao tài năng thực sự. 

Nói về việc được nâng đỡ trong sự nghiệp, nữ diễn 
viên sinh năm 2000 cho biết: “Tôi phải cảm ơn đạo 
diễn Trương Nghệ Mưu. Bởi vì tôi thật ra cũng chỉ 
là một cô gái bình thường, trước đó cũng chỉ là sinh 
viên như bao người. Nhưng tôi không có chống 
lưng. Những thứ sau này có đều là nhờ nỗ lực. 

Thích điều gì cũng sẽ cố gắng làm, tôi không suy 
nghĩ quá nhiều. Đạo diễn nói rằng tôi có tiềm năng, 
vậy nên tôi muốn được thử sức”. 

Bản thân Lưu Hạo Tồn cũng hiểu rằng, để trở thành 
một diễn viên được nhiều khán giả thừa nhận, cô 
phải trải qua một chặng đường dài và cần nhiều nỗ 
lực hơn nữa. Nữ diễn viên hi vọng kỹ năng diễn 
xuất của cô được nâng cao trong tương lai và dần 
được công chúng công nhận.

Theo QQ, sự nghiệp và hình ảnh của Lưu Hạo Tồn 
gần đây bị tổn hại nặng nề. Mới đây, một thương 
hiệu chăm sóc tóc nổi tiếng đã xóa bài quảng bá 
trên mạng xã hội có liên quan tới Lưu Hạo Tồn sau 
khi hứng chịu sự công kích từ cư dân mạng.

Đại diện của nhãn hàng cho biết, làn sóng phản đối 
nàng thơ sinh năm 2000 của đạo diễn Trương Nghệ 
Mưu khá lớn khi nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện 
dưới bài quảng cáo. Khán giả còn kêu gọi tẩy chay 
thương hiệu vì mời gương mặt không đáng tin cậy 
là Lưu Hạo Tồn phát ngôn.

Trước sự phản ứng của công chúng, thương hiệu đã 
buộc phải xóa bài đăng liên quan tới Lưu Hạo Tồn. 
Tờ Sina nhận định, nữ diễn viên trẻ đã mất ba hợp 
đồng quảng cáo từ đầu năm 2022 vì phản ứng của 
khán giả. Việc bị các thương hiệu liên tục quay 
lưng ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của ngôi 
sao trẻ. 

                                                                   Mi Vân

Đạo diễn Koreeda khen ngợi 
nam diễn viên gạo cội Song 
Kang-ho: “Anh ấy như mặt trời”

Trong cuộc họp báo tại CGV Yongsan, 
Seoul, đạo diễn người Nhật cho biết ông đã 
nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ngôi sao 

“Parasite” Song Kang-ho khi quay “Broker”.

Trong cuộc trò chuyện này, đạo diễn kỳ cựu 
Hirokazu Koreeda, người đã giành giải Palme d'Or 
tại Liên hoan phim Cannes 2018 cho “Shoplifters”, 
nói việc đạo diễn một bộ phim ở nước ngoài cũng là 
một thách thức.

“Trước khi bấm máy bộ phim, tôi đã có cuộc gặp 
gỡ với đạo diễn Bong Joon-ho. Chúng tôi nói 
chuyện trong một bữa ăn và anh ấy đã gợi ý cho tôi 
về việc quay một bộ phim ở nước ngoài. Anh ấy nói 
rằng tôi sẽ rất hồi hộp khi chỉ đạo một bộ phim ở 
nước ngoài, nhưng một khi mọi thứ bắt đầu, tất cả 
những gì tôi phải làm là tin tưởng vào Song Kang-
ho” - đạo diễn Hirokazu Koreeda nói.

“Anh ấy nói với tôi rằng Song Kang-ho giống như 
một mặt trời sẽ chiếu ánh sáng khắp nơi trên phim 
trường. Sau khi làm việc với anh ấy, tôi nhận ra 
rằng Bong đã đúng. Nhờ Song, tôi đã có thể hoàn 
thành dự án mà không gặp bất cứ trở ngại nào”.

Koreeda cũng nói sơ qua về việc bộ phim được 
chọn công chiếu tại Liên hoan phim Cannes sắp 
tới: “Dù tôi đã đến đó bao nhiêu lần, Cannes luôn 
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khiến tôi lo lắng. Tôi cũng rất vui khi được ở đó. 
Tôi nghĩ đó là nơi tốt nhất cho buổi ra mắt thế giới 
của 'Broker'”.

Bộ phim rất được mong đợi của Koreeda xoay 
quanh các mối quan hệ được hình thành thông qua 
“chiếc hộp trẻ con”, một chiếc hộp được lắp đặt tại 
các nhà thờ hoặc cơ sở giáo dục dành cho những 
bậc cha mẹ tuyệt vọng phải bỏ rơi con mình do 
không có khả năng nuôi dưỡng. Nó nhằm mục đích 
ngăn chặn những bậc cha mẹ đó bỏ rơi hoặc thậm 
chí giết chết những đứa trẻ sơ sinh của họ.

Trong “Broker”, Song đóng vai Sang-hyun, một 
“nhà môi giới” bí ẩn, người tìm cha mẹ mới cho 
những đứa trẻ bị bỏ rơi và thực hiện các giao dịch 
đặc biệt với chúng. Trong khi đó, ngôi sao Hàn 
Quốc Kang Dong-won đóng vai đối tác kinh doanh 
của Sang-hyun, Bae Doo-na đóng vai một cảnh sát 
đang theo dấu vết của Sang-hyun. Ca sĩ kiêm diễn 
viên IU vào vai một người mẹ đi cùng Sang-hyun 
để tìm cha mẹ cho đứa con của mình.

Trong buổi họp báo, Song Kang-ho nhớ lại cuộc 
gặp đầu tiên của anh với đạo diễn Koreeda là ở 
Busan: “Cách đây sáu, bảy năm, chúng tôi gặp 
nhau lần đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế 
Busan. Vào thời điểm đó, tiêu đề phim không phải 
là Broker”.

“Tôi quyết định nhận vai vì tôi là fan của anh ấy và 
tôi yêu các tác phẩm của anh ấy” - Song Kang-ho 
nói tiếp - “Anh ấy là một nghệ sĩ mà tôi tôn trọng”.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 sẽ diễn ra từ 
ngày 17-28/5.

                                                                    An Chi

Cuộc sống sung túc của minh 
tinh 'Thiên long bát bộ'

Chu Châu xuất thân trong gia tộc giàu có, nữ 
diễn viên không cần cố gắng nhiều trong sự 
nghiệp vẫn có cuộc sống sung túc.

Ngày 15/5, trang 163 đưa tin nữ diễn viên Chu 
Châu chia sẻ hình ảnh cô du lịch nước ngoài. Bên 
cạnh đó, khán giả phát hiện người đẹp lái chiếc xe 
trị giá thấp nhất 103.000 USD, cùng với đó là túi 
xách trị giá hơn 23.000 USD.

Sina bình luận nhìn những trang phục nữ diễn viên 
Thiên long bát bộ 2021 mặc, có thể thấy cô có cuộc 

sống sung túc, trang phục đều là đồ hiệu đắt giá, 
phong cách sang trọng, phù hợp với khí chất của 
cô.

Trong quãng thời gian cách ly do dịch bệnh, Chu 
Châu chia sẻ hình ảnh cô tập yoga để giữ gìn vóc 
dáng. Những bức ảnh thường ngày cho thấy nữ 
diễn viên sống trong căn hộ rộng rãi, có cả phòng 
tập gym riêng.

Chu Châu sinh năm 1984, xuất thân trong gia đình 
giàu có. Ông nội cô là thiếu tướng quân đội, cha là 
doanh nhân thành đạt. Cô theo học Đại học Công 
Thương, ngành kỹ thuật điện tử. Năm 2005, cô 
tham gia cuộc thi VJ do MTV tổ chức và giành 
ngôi vị quán quân khu vực Bắc Kinh, sau khi tốt 
nghiệp thì bước chân vào giới giải trí.

Nữ nghệ sĩ được đánh giá là người đẹp đa tài, phát 
triển ở nhiều lĩnh vực, điện ảnh, truyền hình, ca hát, 
dẫn chương trình, người mẫu. 

Cô từng tham gia các tác phẩm như Ở rể, Đấu la đại 
lục, Đại Tần đế quốc, Luật sư tinh anh. Cô thể hiện 
nhân vật Tô Thuyên trong phim Lộc đỉnh ký 2020 
và vai dâm phụ Khang Mẫn trong Thiên long bát 
bộ 2021. Gần đây, Châu Châu đóng phụ trong bộ 
phim Con cái Kiều gia.

Chu Châu vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 
do TC Candler bình chọn năm 2013. Sina bình 
luận: “Khí chất sang trọng, vóc dáng yêu kiều giúp 
Chu Châu trở thành nữ diễn viên đẹp bậc nhất trong 
giới giải trí Hoa ngữ”.

Xuất thân trong gia tộc giàu có nên Chu Châu 
không lao vào đóng phim. Nữ diễn viên dành nhiều 
thời gian cho gia đình, đi du lịch và phát triển các 
kỹ năng khác. 

Với khả năng tiếng Anh tốt hồi tháng 2, cô được 
mời làm diễn giả trong chương trình kỷ niệm và 
tìm hiểu về bộ phim truyền hình Friends của Mỹ.

Người đẹp Lộc đỉnh ký kết hôn với Vương Quân 
Giai vào tháng 3. Anh là giảng viên bộ môn cưỡi 
ngựa, vận động viên cưỡi ngựa cấp hai quốc gia 
của Trung Quốc.

Vương Quân Giai sinh năm 1986, kém Chu Châu 2 
tuổi, tốt nghiệp Đại học Manchester ở Anh. Ngoài 
vai trò giảng viên, anh còn là người quản lý một 
thương hiệu may vest nam tại Bắc Kinh. Sau khi 
kết hôn, Chu Châu được chồng yêu chiều như công 
chúa.

                                                                    An Chi

“Phú Sát Hoàng hậu” Đổng 
Khiết: Con trai là tất cả sau bao 
sóng gió

Nhắc đến Đổng Khiết, hẳn là khán giả sẽ 
nhớ đến 1 Phú Sát Hoàng hậu nhiều dã tâm 
trong Như Ý Truyện. Tuy nhiên, đây chỉ là 

vai diễn giúp cô trở mình và “sống lại” trong làng 
giải trí Hoa ngữ, sau thời gian dài “ở ẩn” vì ồn ào 
đời tư chấn động. 

Mỹ nhân 8x từng được ngợi ca với hình tượng ngọc 
nữ, thuần khiết trong sáng và ngọt ngào của màn 
ảnh xứ Trung. Vụt sáng sau vai diễn Chúc Anh Đài, 
Đổng Khiết trở thành cái tên được các đạo diễn, 
nhãn hàng săn đón hợp tác. Tuy nhiên, hào quang 
ấy lại tồn tại không lâu khi chính cô “bóp nát” mọi 
thứ vì bị tố cặp kè với bạn diễn đã có vợ.

Sau thời gian “đấu đá” lẫn nhau trên truyền thông 
cùng chồng cũ, sự nghiệp của mỹ nhân 8x chính 
thức đi vào ngõ cụt. Nữ diễn viên cũng lựa chọn rời 
làng giải trí, cùng con trai về quê sinh sống. 

Trải qua nhiều năm, sóng gió cũng dần qua đi Đổng 
Khiết của hiện tại ngoài công việc, “Phú Sát Hoàng 
hậu” sẽ dành toàn bộ thời gian chăm sóc quý tử. 

Là người mẹ đơn thân, Đổng Khiết hạnh phúc vì 
mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy con trai trưởng thành 
thêm 1 chút. Với cô niềm vui chính là tự tay làm 
những chiếc bánh mới học, hay chuẩn bị món 
khoái khẩu mà cậu bé thích. Tâm sự, làm bạn cùng 
quý tử là những điều bình dị hàng ngày mà mỹ 
nhân 8x đang trải qua. 

Được biết, trong thời gian xa rời ánh đèn sân khấu 
bị cả thế giới quay lưng, chính Triệu Vy và Trần 
Khôn đã bên cạnh nắm tay Đổng Khiết vượt qua 
khó khăn. Cả 2 đã giúp “Đường Lâm” nhận thêm 
tài nguyên, để có thể dùng tài năng chuộc lỗi lầm 
với khán giả. Nói không ngoa khi nhờ những tình 
bạn này đã giúp diễn viên Gia Đình Macau trở 
mình và dần dần lấy lại được sự yêu thương của 
người hâm mộ. 

Sau nhiều năm trôi qua, Đổng Khiết đã dần trở lại 
với làng giải trí với những tác phẩm chất lượng. 
Song, nữ diễn viên cũng kín tiếng hơn đa phần thời 
gian đều dành hết cho quý tử. Ở tuổi U50, cô cho 
biết con trai là động lực là niềm tin trong cuộc 
sống. 

                                                                    An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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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Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ 
diệu sau 2 ngày mất tích, nơi 
được tìm thấy khiến người lớn 
kinh ngạc

heo lời các nhà chức trách, cậu bé Tđược tìm thấy sống sót kỳ diệu 
trong một nhà kho.

Đêm Chủ nhật (ngày 5/6) mới đây, đội cứu 
hộ đã giải cứu thành công bé trai tên Ryker Webb 
sau 2 ngày đứa trẻ được báo cáo mất tích. Toàn bộ 
sự việc diễn ra khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo lời các nhà chức trách, cậu bé Ryker 
được tìm thấy trong một nhà kho gần Đường Pine 
Ridge và Đường South Forth Bull River ở hạt 
Sanders, bang Montana, chỉ cách nhà của em 
2,4km.

Một cặp vợ chồng nghe thấy tiếng khóc 
thút thít từ một nhà kho nằm trong khoảnh đất của 
gia đình. Khi đi kiểm tra, họ choáng váng phát hiện 
đứa trẻ đang nằm co ro trong chiếc túi đựng máy 
cắt cỏ. Ngay lập tức, đội cứu hộ được gọi đến hiện 
trường.

Cậu bé Ryker, có đôi mắt xanh đáng yêu, 
chỉ được mặc một bộ quần áo mỏng màu xanh nhạt 

đã phủ đầy bụi bẩn. Dưới lòng bàn chân có nhiều 
vết thương. Bên cạnh đó còn có một số vết bầm tím 
trên mặt. Đứa trẻ trông xanh xao, mệt mỏi và có vẻ 
như mất nước nhưng vẫn còn dấu hiệu sự sống.

Các nhân viên cấp cứu lập tức đưa Ryker 
đến Trung tâm Y tế Cabinet Peaks để đánh giá tình 
hình sức khỏe.

Cảnh sát trưởng khu vực, ông Darren 
Short, cho biết cậu bé dường như đang ở trong 
“trạng thái sốc và sợ hãi” khi được tìm thấy. Ông 
Darren nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh News 
Nation hôm 7/6 rằng cậu bé hiện đã ổn nhưng vẫn 
tỏ ra sợ hãi.

“Cậu bé ấy ở ngoài đó một mình trong tiếng 
gió rít và mưa. Nó đã rất sợ hãi khi không biết làm 
thế nào để về nhà”, ông Darren nói. Đồng thời ông 
giải thích rằng khu vực Ryker được tìm thấy là nơi 
trú ngụ của nhiều sói và gấu hoang dã. Nhiệt độ 
ngoài trời thì khá lạnh.

Ông Darren cũng cho biết, khi cơn giông 
bão kéo đến khu vực này vào thứ Sáu (ngày 3/6), 
Ryker đã tự tìm nơi trú ẩn.

“Tôi thực sự tin rằng cậu bé đã ẩn nấp trong 
nhà kho đó từ tối 3/6 cho đến khi được tìm thấy vào 
ngày 5/6”, ông nói.

Ryker được báo cáo mất tích vào chiều thứ 
Sáu ở phía Nam Troy, bang Montana, sau khi đi 

lang thang từ nhà của mình ở phía Đông hồ Bull. 
Cậu bé chơi trong sân với cha mình và con chó 
cưng của gia đình. Khi cha của Ryker bước vào nhà 
của họ được vài phút, Ryker đã tự ý đi lang thang. 
Người cha hốt hoảng tìm kiếm con trai, trong khi 
một hàng xóm báo cảnh sát.

Sau đó, thông báo trẻ mất tích được gửi đi 
khắp cả nước. Cuộc tìm kiếm cậu bé mất tích kéo 
dài 2 ngày, với sự tham gia của nhiều tổ chức, 
phương tiện, bao gồm: Máy bay, máy bay không 
người lái, chó nghiệp vụ và hơn 50 tình nguyện 
viên. Hai máy bay trực thăng của Lực lượng Vệ 
binh Quốc gia Montana đã tham gia hỗ trợ tìm 
kiếm cùng với máy bay không người lái từ Hạt 
Flathead và Sở Cảnh sát Spokane. ■

Để lộ hình xăm (Nhật Bản)

ầu hết người Nhật không có hình Hxăm và đến giờ vẫn còn chút cảnh 
giác với những ai xăm mình vì 

đây từng là biểu tượng của các băng nhóm tội 
phạm. Tuy không có điều luật chính thức nào cấm 
việc xăm hình nhưng một số không gian công cộng 
như khách sạn, phòng tập, phòng tắm hay suối 
nước nóng vẫn không chấp nhận tiếp đón khách 
hàng có hình xăm lộ rõ. ■
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Giấc mơ Mỹ của cậu bé 
nghèo trở thành “Vua Gà” KFC

Harland Sanders đã bán bảo hiểm, 
lốp xe và xăng trước khi lấn sân 
sang lĩnh vực kinh doanh gà rán và 

trở thành ông "Vua gà" nổi tiếng với mỗi gia đình 
Mỹ.

Tất cả mọi thứ về ông đều quen thuộc: bộ 
râu dê muối tiêu, bộ đồ lịch lãm của một quý ông 
nông thôn và món ăn nhanh hứa hẹn sự giòn tan của 
thịt gà cùng nước sốt, được làm từ 11 loại thảo mộc 
và gia vị. 

Ông ấy là Harland David Sanders - hay còn 
được gọi là Đại tá Sanders - và ông đã phục vụ đồ 
ăn nhanh khắp nơi trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, trước khi trở thành "Đại tá" 
đáng kính, Harland Sanders đã từng lang bạt khắp 
Bắc Mỹ, làm đủ ngành nghề, từ công nhân máy hơi 
nước, nhân viên bảo hiểm đến người bơm xăng. 

Câu chuyện cuộc đời Đại tá Sanders 
thường được ví như một “Giấc mơ Mỹ” khi ông từ 
con trai một nông dân nghèo trở thành “Vua gà”, 
người sáng lập ra chuỗi nhà hàng ăn nhanh danh 
tiếng KFC.

"Vua gà" Sanders, người nắm giữ bí quyết 
gà rán bằng nồi áp suất "vô đối", đưa vợ, bà 
Claudia, nếm thử món ăn vào năm 1974

Tuổi trẻ lận đận
Harland David Sanders sinh ngày 9/9/1890 

tại Henryville, tiểu bang Indiana, cha ông là nông 
dân nghèo và mẹ làm nội trợ. 

Khi cha mất và mẹ vào làm việc tại một 
xưởng đóng hộp, Sanders trở thành người chăm 
sóc chính cho hai đứa em song sinh khi cậu mới 7 
tuổi. Cậu bé Sanders đã thành thạo tất cả các kỹ 
năng nội trợ như nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn, trước 
khi lên 8 tuổi.

Sanders không hề nuối tiếc việc ông đã 
phải lớn trước tuổi, thậm chí còn biết ơn mẹ vì đã 
truyền cho mình trách nhiệm và động lực giúp ông 
sau này trở thành một người phục vụ tốt.

“Chúng tôi đủ hiểu biết để không đốt nhà - 
tôi không hiểu tại sao trẻ em ngày nay lại khác biệt 
như vậy. Chúng tôi thì kỹ luật rất chặt. Mẹ sẽ cho ăn 
gậy nếu chúng tôi không vâng  lời. Và thường thì 
chúng tôi không dám làm vậy”, ông chia sẻ.

Mẹ của Sanders sau đó tái hôn và năm 12 
tuổi cậu bé đã phải rời nhà vì mâu thuẫn với cha 
dượng. Sander cũng quyết định rằng, học hành ở 
trường đến năm lớp 7 là đủ, giờ đây cậu phải kiếm 
sống. Cậu bé bắt đầu lang thang qua Indiana để làm 
những công việc đồng áng và sau đó làm một nhân 
viên hoả xa ở Alabama, với lương tháng không đầy 
15 đô la.

Sanders còn làm việc trên các chuyến phà 
chạy bằng hơi nước ở miền Tây, phục vụ tại toà án 
ở Arkansas, tiếp đến chàng thanh niên nghèo bán 
bảo hiểm, bán đèn và lốp xe... 

Năm 19 tuổi, ông kết hôn với Josephine 
King và họ có với nhau 3 người con. Sanders nhập 
ngũ và được điều tới Cuba trong 6 tháng, nhưng đó 
không phải là môi trường trao cho ông chức “Đại 
tá”, mà là một câu chuyện hoàn toàn khác.

28 năm đã trôi đi không mấy ấn tượng cho 
đến khi Sanders thấy mình phải đối mặt với số phận 
ở Kentucky. Ông dành dụm mua một trạm xăng 
nhỏ ở Corbin, Kentucky, ngay gần đường cao tốc. 

Sẵn tài nấu nướng, Sanders bắt đầu bán 
thêm những bữa ăn nhỏ cho du khách đói bụng, 
những bữa ăn đơn giản như ông từng làm cho 
những đứa em nhỏ của mình ở Indiana: jambon 
kiểu đồng quê, đậu que, đậu bắp, bánh quy mềm, 
và gà rán.

Điểm dừng chân của Sanders dần đắt hàng 
đến mức ông bắt đầu đặt biển quảng cáo trên đường 
cao tốc để thu hút những du khách có nhu cầu về 
một bữa ăn sẵn mang về. Nhà hàng phát triển từng 
ngày khi nhu cầu tăng cao, đặc biệt là với món gà 
“vô đối” của ông.

Cũng vào khoảng thời gian này, năm 1935, 
năm 40 tuổi, Sanders được Thống đốc bang 
Kentucky Ruby Laffoon trao tặng danh hiệu danh 
dự “Đại tá” vì nỗ lực phục vụ cộng đồng và tinh 
thần khởi nghiệp của ông.

Hoạt động kinh doanh bùng nổ, Sanders 
đóng cửa hoàn toàn trạm xăng và mở một nhà hàng 
142 chỗ ngồi. Chính tại đây, ông gặp người vợ thứ 
hai của mình, một cô hầu bàn trẻ tuổi tên là 
Claudia. 

Bắt đầu gây dựng "đế chế" gà rán 
Những năm 1950, nước Mỹ chứng kiến vô 

số thay đổi. Sau Thế chiến II, một cuộc bùng nổ cơ 
sở hạ tầng đã diễn ra mạnh mẽ dưới thời chính 
quyền Eisenhower với việc tăng cường xây dựng 
các tuyến đường cao tốc. 

Một cao tốc như vậy đã cắt qua bìa cánh 
rừng gần nhà Harland Sanders và định tuyến lại 
giao thông cách nơi ông ở khoảng 10 km. Hoạt 
động của nhà hàng Kentucky Fried Chicken gặp 
khó khăn, Sanders thậm chí không thể bán lại nhà 
hàng thua lỗ.

Tuy vậy ông vẫn sở hữu bí quyết rán gà 
trong nồi áp suất, mà cho đến thời điểm đó vẫn 
được coi là một phát minh mới, cùng với công thức 
bí mật đến từ 11 loại thảo mộc và gia vị làm nên 
hương vị gà KFC tuyệt hảo.

Sanders chuyển hướng sang giới thiệu 
nhượng quyền bí quyết của mình cho các nhà hàng 

khác. Ông thường được trả 0,4 USD cho mỗi con 
gà mà nhà hàng nấu và bán theo quy trình của 
mình. Sanders còn rong ruổi đến hàng nghìn nhà 
hàng, đề nghị nướng món gà của mình. Và nếu nhà 
hàng đó ấn tượng, họ sẽ thoả thuận bán gà do ông 
nấu và chia một phần lợi nhuận.

Cùng với người vợ Claudia, "Vua gà" bận 
rộn ký kết các nhượng quyền thương mại khác, ra 
sách và bán những gói gia vị cùng thảo mộc theo 
công thức riêng. "Đại tá" không bao giờ chia sẻ 
công thức bí mật để không ai có thể tự làm được 
món gà trứ danh của ông.

Đến cuối năm 1963, Đại tá Sanders đã có 
hơn 600 cửa hàng nhượng quyền “Kentucky Fried 
Chicken” ở Mỹ và Canada, chưa kể 400 cửa hàng 
nhượng quyền ở các nước khác.

Di sản của “Vua gà”
Đối với Đại tá Sanders, việc mở rộng kinh 

doanh không bao giờ chỉ là vì tiền. Tên tuổi và di 
sản của ông được “nướng” theo công thức giống 
như món gà rán Kentucky và ông đã nỗ lực hết sức 
để duy trì chất lượng cao cho món ăn thương hiệu. 
Sanders thậm chí đã nhiều lần từ chối những đối tác 
nhượng quyền đầy tiềm năng nếu ông tin rằng họ 
làm hỏng công thức của mình.

Ông và vợ từng lái xe gần 2.500 km tới 
Illinois để kiểm tra một địa điểm nhượng quyền 
tiềm năng. Lén nhìn vào căn bếp qua cửa sổ kính, 
ông đã hiểu rằng mình không thể trao cho nhà hàng 
đó món gà mang danh dự của ông. 

Hai vợ chồng lập tức trở về, đưa ra lời từ 
chối mà chủ nhà hàng cũng không hiểu vì sao. 
Sanders còn thử món gà do một nhà hàng khác thực 
hiện và tuyên bố chất lượng của nó "không đủ để 
phục vụ lũ chó nhà tôi".

Cuối cùng, vào năm 1964, Harland 
Sanders đã bán doanh nghiệp của mình với mức giá 
đáng thất vọng, 2 triệu USD. Thời điểm đó, nó đã 
trở nên quá lớn để ông điều hành, và một doanh 
nghiệp trẻ đã đề nghị cho ông một số cổ phần trong 
công ty mới và một vị trí với mức lương 40.000 
USD, đổi lấy quyền nhượng quyền thương mại.

Càng về già "Vua gà" càng trở nên nóng 
nảy hơn và có xu hướng cầu toàn hơn với món ăn 
của mình. "Đại tá" không thể chịu đựng được sự 
tầm thường của những món gà được nhượng quyền 
thương mại. 

Sau khi Heublein Inc. mua lại Kentucky 
Fried Chicken, ông đã kiện đối tác ra tòa vào năm 
1974 vì làm ô uế danh tiếng và không tuân thủ các 
tiêu chuẩn về món ăn của mình. Sanders thắng kiện 
1 triệu USD. 

Sanders đi du lịch 250.000 dặm mỗi năm 
để ghé thăm những cửa hàng KFC trên khắp thế 
giới. Ông mất vào tháng 12/1980 ở tuổi 90. Triết lý 
của Đại tá Sanders về sự chăm chỉ và hoàn hảo 
trong phục vụ khách hàng luôn là một phần quan 
trọng trong truyền thống của KFC. 

Và cuộc đời "Vua gà" với nụ cười hiền hòa 
ấy là tấm gương cho mọi thế hệ về ý chí chiến đấu 
mãnh liệt bất chấp mọi thất bại trong cuộc sống – 
không bao giờ là quá muộn để bắt đầu!
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Từ con trai của một nông dân trở thành vua 
đồ ăn nhanh, những thăng trầm trong cuộc sống 
của Harland Sanders lặp lại khung cảnh của nước 
Mỹ thời hậu chiến. Đầy rẫy những cuộc phiêu lưu, 
lang thang, lãng mạn, thất bại và thành công rực rỡ, 
cuộc sống của ông giống như một bữa ăn nhiều 
món đa dạng hơn là một món ăn nhanh.

Công thức bí ẩn
Về 11 loại thảo mộc và gia vị của món gà 

KFC, không ai chắc chắn chính xác chúng là gì. 
KFC thể hiện công khai việc giữ bí mật và thừa 
nhận rằng:

“Vào những năm 1940, Đại tá Sanders đã 
phát triển món gà theo công thức ban đầu để bán tại 
quán ăn ở trạm xăng của mình. Vào thời điểm đó, 
công thức được viết phía trên cánh cửa để bất kỳ ai 
cũng có thể đọc được. Nhưng ngày nay, chúng tôi 
đã cố gắng hết sức để bảo vệ sự pha trộn thiêng 
liêng giữa các loại thảo mộc và gia vị. Trên thực tế, 
công thức này được xếp hạng trong số những bí 
mật thương mại có giá trị nhất của Mỹ… Rất nhiều 
người trong suốt nhiều năm đã tuyên bố khám phá 
hoặc tìm ra công thức bí mật, nhưng không ai 
đúng”.

Tuy nhiên, người cháu trai của Đại tá 
Sanders, Joe Ledington, đã từng giúp đóng gói các 
nguyên liệu để chuyển đến các cơ sở nhượng 
quyền. Ông Joe cho rằng thứ gia vị đó là một hỗn 
hợp rất đặc biệt của ớt bột, muối tỏi và tiêu trắng.

Năm 1986, nhãn hiệu "Kentucky Fried 
Chicken" được Pepsi Co mua lại và năm 1991 ra 
mắt logo mới là KFC. 

KFC là cụm từ viết tắt của Kentucky Fried 
Chicken - Gà Rán Kentucky, một trong các thương 
hiệu thuộc Tập đoàn Yum Brands Inc (Hoa Kỳ). 
KFC chuyên về các sản phẩm gà rán và nướng, với 
các món ăn kèm theo cùng các loại sandwiches chế 
biến từ thịt gà tươi.

Năm 2002, KFC thuộc quyền sở hữu của 
Tập đoàn YUM! Restaurants International. Ngày 
nay, KFC là hệ thống nhà hàng lớn thứ hai trên thế 
giới sau McDonald’s, với trên 22.000 nhà hàng tại 
150 quốc gia... ■ 

Lật lại thời kỳ hãng nước 
ngọt Pepsi sở hữu hải quân lớn 
thứ sáu thế giới

Hãng sản xuất nước ngọt nổi tiếng 
của Mỹ đã từng sở hữu hạm đội tàu 
chiến mặt nước và tàu ngầm với 

quy mô lớn thứ sáu thế giới.
Pepsi từng tham gia một thoả thuận kỳ lạ 

với Liên Xô, đổi hạm đội tàu hải quân lấy dịch vụ 
cung cấp nước ngọt.

Pepsi là một trong những thương hiệu Mỹ 
mang tính biểu tượng nhất trên thế giới và bạn hẳn 
từng băn khoăn liệu nó hay Coca-Cola là loại nước 
giải khát cao cấp hơn. Nhưng ít ai biết rằng Pepsi 
đã trải qua một lịch sử khá độc đáo, liên quan đến 
một thỏa thuận thời Chiến tranh Lạnh với Nga và 
quyền sở hữu tạm thời một lực lượng hải quân lớn 

thứ sáu trên thế giới.
Thoả thuận "lạ" giữa Pepsi và Liên Xô
Theo trang warhistory, sau sự kiện Nga 

phóng vệ tinh Sputnik 1 lên quỹ đạo, nước Mỹ nỗ 
lực tìm cách lấy lại vị thế của mình trên trường thế 
giới và chứng tỏ rằng mô hình kinh tế của họ ưu 
việt hơn mô hình của Liên Xô. 

Cựu lãnh đạo Pepsi Donald Kendall trong 
ảnh chụp năm 2006

Năm 1959, Tổng thống Mỹ khi đó là 
Dwight D. Eisenhower cảm thấy cách tốt nhất để 
làm điều này là mang văn hóa Mỹ đến với người 
Nga, cho họ thấy những lợi ích của một xã hội tư 
bản.

Để thực hiện điều đó, chính phủ Mỹ tổ chức 
Triển lãm Quốc gia Mỹ tại Công viên Sokolniki 
của Moskva. Một loạt thương hiệu Mỹ đã tài trợ 
các gian hàng và triển lãm, bao gồm Pepsi, Disney, 
IBM và Dixie Cup Inc…. Đích thân Phó Tổng 
thống Mỹ khi đó là Richard Nixon tham dự lễ khai 
mạc.

Tại triển lãm, Nixon và nhà lãnh đạo Liên 
Xô Nikita Khrushchev đã tranh luận sôi nổi về chủ 
đề chủ nghĩa cộng sản so sánh với chủ nghĩa tư bản 
và tính hiệu quả của các mô hình kinh tế được Liên 
Xô áp dụng. 

Để "hạ nhiệt" bầu không khí có vẻ dần căng 
thẳng, Giám đốc thị trường quốc tế của Pepsi là 
Donald Kendall đã mời nhà lãnh đạo Liên Xô một 
ly Pepsi, ông Khrushchev uống và vô cùng thích 
thú.

Vài năm sau triển lãm, Liên Xô mong 
muốn đạt được một thỏa thuận với Pepsi nhằm đảm 
bảo các sản phẩm của công ty sẽ có mặt lâu dài ở 
nước Nga Xô-viết. 

Tuy nhiên, vì đồng ruble Nga không được 
chấp nhận trên toàn thế giới, nên đã xảy ra rắc rối 
về vấn đề thanh toán cho thoả thuận. Đúng lúc này, 
một ý tưởng mới đã xuất hiện: đó là rượu vodka.

Theo thỏa thuận mới, Liên Xô sẽ cung cấp 
rượu vodka do công ty nhà nước của họ, 
Stolichnaya sản xuất, để bán lại ở Mỹ, đổi lấy 
Pepsi. Kết quả là công ty nước ngọt danh tiếng Mỹ 
trở thành doanh nghiệp đầu tiên đảm bảo một thỏa 
thuận như vậy giữa Mỹ và Liên Xô ngay trong 
Chiến tranh Lạnh.

Rượu vodka Stolichnaya trở nên nổi tiếng 
gần như ngay lập tức khi thâm nhập thị trường Mỹ. 
Năm 1973, công ty Nga bán được khoảng 30.000 
chai mỗi năm tại Mỹ, và năm 1978 đạt 200.000 
chai hàng năm. Đến năm 1980, doanh số bán hàng 
của Stolichnaya đã lên đến 1 triệu chai mỗi năm, 
khiến nó trở thành loại vodka phổ biến thứ hai ở 
Mỹ.

Đổi Pepsi lấy đội tàu chiến
Vào cuối những năm 1980, thỏa thuận giữa 

Liên Xô với Pepsi hết hạn. Tuy nhiên, không giống 
như những năm trước, vodka của Stolichnaya lúc 
này không đủ để công ty Mỹ vừa ý. 

Nguyên nhân là do sự kiện Liên Xô đưa 
quân vào Afghanistan, dẫn đến việc người Mỹ tẩy 
chay các sản phẩm của Nga, bao gồm cả rượu 
vodka. Thương hiệu vodka Thụy Điển Absolut 
nhanh chóng vượt qua Stolichnaya về mức độ nổi 
tiếng tại Mỹ.

Liên Xô không muốn mất Pepsi, vì vậy họ 
đã chọn một công cụ thương mại khá phi chính 
thống với công ty nước ngọt Mỹ. Để đổi lấy sản 
phẩm nước ngọt ưa thích, Moskva chấp nhận cung 
cấp cho Pepsi một đội tàu, bao gồm 17 tàu ngầm, 
một tàu khu trục nhỏ, một tàu tuần dương và một 
tàu khu trục.

Ngân sách ưu tiên quốc phòng thời Chiến 
tranh Lạnh của Liên Xô dẫn đến thặng dư trang 
thiết bị cho lực lượng vũ trang, nhưng các tàu mặt 
nước và tàu ngầm được trao cho Pepsi thì đều đang 
trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Chỉ có một 
con tàu thực sự đủ khả năng đi biển, trong khi tất cả 
các tàu ngầm đều gặp vấn đề rỉ sét nghiêm trọng.

“Ngay cả giá trị phế liệu cũng thấp do các 
con tàu bị ăn mòn nhiều và bị ô nhiễm nhiên liệu, 
dầu bôi trơn, PCB (Polychlorinated Biphenyls), 
còn pin bị rò rỉ axit”, tờ Southern viết. "Nếu Pepsi 
không bán chúng làm phế liệu, thì họ sẽ phải tốn 
kém kha khá để trả lại, vì hầu hết các sản phẩm đều 
cần bơm nước ra liên tục hoặc chìm nghỉm nhanh 
chóng".

Tất nhiên, chính phủ Mỹ không hài lòng về 
thỏa thuận mà Pepsi đã thực hiện với Liên Xô. Để 
trấn an tâm lý giới chức, Giám đốc quốc tế của 
Pepsi Donald Kendall lưu ý Lầu Năm Góc rằng 
ông đã cố gắng giảm số lượng tàu chiến mà người 
Nga sử dụng. Kendall nói: “Tôi đang phá hủy Liên 
Xô nhanh hơn các ông”.

Cuối cùng, Pepsi đã bán đội tàu cũ cho một 
công ty tái chế của Thụy Điển làm phế liệu, vì họ 
cần bù lại chi phí vận chuyển sản phẩm của mình 
tới Liên Xô.

Như vậy trong một thời gian, Pepsi đã là 
chủ sở hữu của một trong những lực lượng hải quân 
lớn nhất thế giới, và điều đó cho thấy điều gì có thể 
xảy ra khi công dân của một quốc gia thực sự yêu 
thích một sản phẩm tiêu dùng nào đó. ■ 
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Chiến thắng cuộc chạy đua 
với ngựa, người đàn ông lập kỷ 
lục sau 15 năm

Lần đầu tiên sau 15 năm, một người 
đàn ông đã chiến thắng cuộc thi 
chạy 35 km với ngựa.  

Cuộc thi kỳ lạ giữa người và ngựa có tên 
Whole Earth Man V diễn ra ở Wales lần đầu tiên 
được tổ chức vào năm 1980.

Cuộc đua được khởi xướng sau khi hai 
người ở quán rượu Neaudd Arms địa phương đặt 
cược xem một người đàn ông có thể đánh bại một 
con ngựa trong cuộc đua đường dài hay không. 
Ngựa nhanh hơn con người rất nhiều, nhưng sức 
bền đã giúp con người cân bằng trong cuộc chạy 
điền kinh với ngựa.

Trong suốt lịch sử cuộc thi, chỉ có 2 lần 
chiến thắng thuộc về con người nhưng gần đây 
nhất cách đây 15 năm. Suốt thời gian qua, ngựa 
luôn chiến thắng trong cuộc thi kỳ lạ được nhiều 
người quan tâm này.

Mới đây, vận động viên người Anh đã 
giành chiến thắng sau khi vượt qua ngựa ở những 
mét cuối cùng.

Ricky Lightfoot, 37 tuổi, là một người lính 
cứu hỏa, sinh sống ở làng Dearham, Cumbria 
khiến những người chứng kiến cuộc đua giữa anh 
với ngựa thán phục.

Người đàn ông với sức bền vượt trội đã 
hoàn thành chặng đường 35 km trong thời gian 2 
giờ 22 phút 23 giây. Trong khi đó, đối thủ cạnh 
tranh của anh là chú ngựa Lane House Boy về sau 
với thời gian 2 giờ 24 phút 24 giây.

Cuộc đua năm nay có 1.200 vận động viên 
tham gia với 60 con ngựa, chạy dọc theo những 
ngọn đồi cheo leo và địa hình lầy lội của vùng nông 
thôn xứ Wales.

Ricky Lightfoot chia sẻ rằng: “Tôi đã nghe 
nói về hai người chiến thắng trước đó là Huw Lobb 
và Florien Holtinger. Tôi rất vui khi trở thành 
người đánh bại ngựa trong cuộc chạy đua đường 
dài. Thật tuyệt vời khi được thi đấu trong một cuộc 
đua huyền thoại có một không hai trên thế giới. 
Càng tuyệt vời hơn khi tôi là người chiến thắng”.

Màn trình diễn tuyệt vời của Lightfoot 
đáng chú ý hơn ban tổ chức cho biết anh ấy đã thức 
từ 6 giờ sáng giờ địa phương để bay từ Tenerife, 
Tây Ban Nha đến Manchester, Anh, sau đó di 
chuyển đến địa điểm thi đấu trước 2 giờ đồng hồ.

Vận động viên đầu tiên giành chiến thắng 

trong sự kiện này là Huw Lobb vào năm 2004. Anh 
đã đánh bại con ngựa nhanh nhất với thành tích 2 
giờ 5 phút.

Không chỉ đua với ngựa, năm 2007, vận 
động viên chạy nhanh nhất thế giới khi đó là Bryan 
Habana đã quyết định chạy đua với loài động vật 
chạy nhanh nhất thế giới là báo gê pa.

Con 'quái thú' có vận tốc tối đa lên đến hơn 
100 km/h đã dành chiến thắng dù Bryan Habana 
được xuất phát trước 30 mét. ■

Tự mình viết truyện, cô bé 
5 tuổi lập kỷ lục thế giới

Một cô bé người Anh trở thành kỷ 
lục gia, là người trẻ tuổi nhất 
xuất sản sách khi mới 5 tuổi.

Bella Jay Dark, đến từ Weymouth, Anh, dù 
mới 5 tuổi nhưng đã tự viết sách và xuất bản ra thị 
trường.

Cuốn sách của Bella Jay Dark có tên là 'con 
mèo đi lạc' đã bán được hơn 1.000 bản. Sinh ngày 
4/7/2016, Bella Jay Dark chỉ mới 5 tuổi 211 ngày 
khi cuốn sách của bé được xuất bản lần đầu tiên.

Cô bé được tổ chức kỷ lục Guinness thế 
giới công nhận là người trẻ tuổi nhất xuất bản sách 
do tự mình viết nội dung.

Chelsie Syme, mẹ của bé đã giúp Bella viết 
chữ vào cuốn sách nhiều hình vẽ. Nhà xuất bản 
sách dành cho trẻ em Ginger Fyre Press đã nhận 
xuất bản cuốn sách của cô bé.

Người phát ngôn của Ginger Fyre Press 
cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi biết tin Bella 
Jay Dark đã nhận được kỷ lục Guinness thế giới, 
trở thành tác giả trẻ nhất. Cô bé rất vui khi làm việc 
cùng nhà xuất bản, dù nhỏ tuổi nhưng bé rất chuyên 
nghiệp như những nhà văn người lớn. Cô bé thực 
sự là một tài năng văn học”. 

Chelsie Syme chia sẻ rằng: “Cả tôi và 
chồng đều rất tự hào. Nội dung cuốn sách kể về một 
con mèo có tên là Snowy, con mèo đi lạc và sau này 
nó nhận ra mình không nên tự ý đi ra ngoài mà 
không có mẹ. Nội dung đơn giản nhưng mang 
thông điệp tốt cho các bạn nhỏ”.

Khi lần đầu tiên Bella nói với cha mẹ rằng 
cô bé muốn có một cuốn sách của riêng mình, 
Chelsie Syme nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói thông 
thường của mọi cô bé ở độ tuổi Bella. Nhưng 
Chelsie Syme đã nhầm, cô vô cùng ngạc nhiên khi 
con gái kể cho mẹ nội dung câu chuyện và nhờ mẹ 

viết lại.
Cuốn sách 32 trang lần đầu tiên được đưa 

đến một hội chợ gần nhà, cả gia đình Chelsie Syme 
ngạc nhiên vì có một người muốn xuất bản nó.

Chelsie Syme cho biết: “Bella tự mình thực 
hiện tất cả các hình vẽ ngoài trừ bức ở phía sau 
cùng. Đây là thành quả rất xứng đáng cho tất cả 
những nỗ lực, cống hiến mà cô bé bỏ ra. Trong 
tương lai, Bella sẽ tiếp tục cho ra mắt những cuốn 
sách hay”.

Kỷ lục trước đó thuộc về Dorothy Straight, 
người đã viết cuốn sách đầu tiên lúc 4 tuổi nhưng 
phải đến khi cô bé 6 tuổi thì cuốn sách mới được 
xuất bản. ■  

Voi hoang dã đi lạc vào 
làng tấn công người

Một người phụ nữ ở làng Raipal, 
miền đông Ấn Độ bị voi hoang 
dã từ đâu chạy tới tấn công khiến 

bà thiệt mạng.
Maya Murmu, 70 tuổi, sinh sống ở làng 

Raipal, miền đông Ấn Độ đang đi lấy nước ở giếng 
thì con voi hoang dã từ đâu chạy tới tấn công liên 
tiếp. Người phụ nữ xấu số bị bất ngờ trước cơ thể to 
lớn của con voi, bà không thể chạy thoát trong khi 
con voi liên tục lao tới, lấy chân giẫm lên người bà.

Maya Murmu được người dân địa phương 
đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương 
quá nặng, bà đã không qua khỏi.

Tuy nhiên, điều khiến người dân địa 
phương sợ hãi, kinh ngạc đó là khi con voi trở lại 
vào đúng đám tang của bà Maya Murmu.

Sau khi tấn công Maya Murmu, con voi bỏ 
chạy nhưng nó bất ngờ quay trở lại đúng lúc tang lễ 
của bà. Thấy thi thể của Maya Murmu nằm trên 
giàn hỏa táng, con voi chạy tới, hạ xác người phụ 
nữ xấu số xuống và ném đi.

Vụ tấn công thứ hai xảy ra trong lúc gia 
đình bà Maya Murmu đang thực hiện các nghi thức 
cuối cùng trước sự chứng kiến của người thân, họ 
hàng, hàng xóm.

Theo quan chức địa phương con voi bỏ trốn 
từ khu bảo tồn động vật hoang dã Dalma, bang 
Jharkhand, cách Raipal khoảng 200 km.

Gia đình Maya Murmu vô cùng hoảng sợ, 
tất cả phải chờ khoảng vài giờ sau đó, đến lúc con 
voi đi khỏi khu vực mới tiếp tục tiến hành nghi lễ.

Theo Quỹ động vật hoang dã thế giới, mỗi 
năm, có khoảng 100 người ở Ấn Độ bị voi tấn công 
đến mức mất mạng, tuy nhiên con số thực tế có khi 
lên tới 300. Nguyên nhân của điều này một phần là 
do môi trường sống của voi quá gần với làng mạc 
và thị trấn ở Ấn Độ. Điều này tạo cơ hội cho các 
cuộc chạm trán, xung đột có thể phát sinh khi voi di 
cư hoặc kiếm ăn.

Mỗi khi phát hiện có voi xuất hiện trong 
khu vực người dân, nhà chức trách liền phát ra 
thông báo, nhắn tin cảnh báo mọi người. ■
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Bộ móng tay siêu dài của 
người phụ nữ nuôi giữ trong 
hơn 3 thập kỷ

Người phụ nữ đến Indiana, Mỹ nuôi 
móng tay siêu dài trong suốt 33 
năm qua, duy trì độ dài khoảng 

hơn 30 cm.
Cordelia Adams, 59 tuổi đến từ Gary, 

Indiana, Mỹ quyết định nuôi móng tay từ năm 1989 
vì yêu thích bộ móng tay dài của mẹ.

Kể từ đó đến nay, suốt hơn 3 thập kỷ, lúc 
dài nhất móng tay của Cordelia Adams khoảng 
40,6 cm. Tuy nhiên, người phụ nữ 59 tuổi luôn 
muốn giữ móng tay ở độ dài khoảng 30 cm nên 
thỉnh thoảng cô cắt tỉa để trở lại chiều dài mong 
muốn.

Với móng tay dài, hoạt động hàng ngày của 
Cordelia Adams có gặp đôi chút khó khăn mặc dù 
nhiều năm qua cô cũng khá quen với việc sống 
chung với nó.

Móng tay dài sẽ bị gập lại nên nếu tôi đang 
cầm vật gì đó rất dễ bị rơi. Việc rửa bát đĩa mỗi 
ngày hay dùng điện thoại cảm ứng cũng là một thử 
thách.

Cordelia Adams cho biết: “Nếu tôi đang 
nấu món gì đó, hoặc làm bánh mỳ kẹp thịt, việc đặt 
miếng thịt vào trong bánh mỳ, hay đưa vào nồi 
cũng là một vấn đề. Điều tuyệt với nhất khi sở hữu 
bộ móng tay siêu dài đó là được mọi người biết đến 
và chú ý hơn”.

Người phụ nữ thường xuyên chia sẻ video, 
hình ảnh về cuộc sống thường ngày trên trang 
mạng xã hội của mình. Trên kênh Tiktok của cô đã 
có hơn 17 triệu lượt xem.

“Tôi tham gia Tiktok khi bắt đầu đại dịch 
xuất hiện, tôi phải ở nhà nhiều hơn nên tôi nghĩ 
cách làm những video giải trí. Tôi chỉ làm cho vui 
và rất mừng vì được nhiều người ủng hộ, lan truyền 
niềm vui cho mọi người. Tôi cảm thấy rất thích thú, 
mặc dù nhiều lúc nhận được một số bình luận tiêu 
cực”, Cordelia Adams chia sẻ.

Bản thân Cordelia Adams trước đây từng là 
thợ làm móng, thường xuyên vẽ những thiết kế 
phức tạp trên móng tay. Có những khoảng thời 
gian, Cordelia Adams giữ móng tay trong tình 
trạng tốt đến mức 'tác phẩm nghệ thuật' không bị 
bong tróc hay phai màu, lớp sơn, hình vẽ có thể giữ 
được tới 5 năm.

Cô chia sẻ rằng: “Tôi thường mất khoảng 
từ 10 phút đến nửa giờ, tùy thuộc vào thiết kế. Nếu 
tôi bỏ mọi lớp sơn và bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ mất 2 
tiếng rưỡi để làm. Tôi giữ gìn bằng cách cẩn thận 
trong mọi sinh hoạt mỗi ngày và bôi lớp sơn thật 
kỹ”.

Vì cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ với bộ 
móng tay siêu dài của mình nên Cordelia Adams 
không nghĩ đến việc cắt móng tay nữa. ■

Người đàn ông chiến đấu 
tay đôi với động vật hung hãn 
số một Australia

Bị chuột túi truy đuổi, tấn công liên 
tiếp, người đàn ông này buộc phải 
chiến đấu để bảo vệ mạng sống.

Kangaroo hay chuột túi là loài vật biểu 
tượng của Australia. Theo thống kê, chuột túi là 
loài động vật nổi tiếng với sự hung hãn nhưng nguy 
cơ bị chuột túi tấn công là rất thấp. Trong khi, chỉ 
khoảng 5 người ở New South Wales, Australia đến 
bệnh viện điều trị do chấn thương liên quan đến 
chuột túi mỗi năm thì con số người bị thương do vật 
nuôi trong nhà cần chăm sóc y tế là vài nghìn.

Gần đây, vụ việc một người đàn ông buộc 
phải chiến tay đôi với chuột túi sau khi bị tấn công 
gây xôn xao ở Australia.

Video lan truyền cho thấy người đàn ông 
bất ngờ bị con chuột túi có kích thước to lớn truy 
đuổi, anh bị vấp ngã và nằm bẹp xuống đất. Con 
chuột túi tiếp tục lao đến, nhảy qua người anh rồi 
quay lại.

Người đàn ông giật mình nhưng buộc phải 
đứng dậy để chiến đấu giành lấy mạng sống. Con 
vật to lớn không ngần ngại lao thẳng vào người và 
đấm anh ta. Cuộc ẩu đả kéo dài với cả hai chiến 
binh lực lưỡng.

Con chuột túi cho thấy sự hung hăng của 
mình, không chịu bỏ cuộc. Trong khi đó, người đàn 
ông đã nhanh tay nhặt được một cây gậy, vung qua 
vung lại một cách điên cuồng dể tự vệ.

Choáng ngợp với sức mạnh và độ chính xác 
của kỹ thuật đấm bốc biểu tượng của chuột túi, sau 
khi dùng gậy đánh trúng đối phương vài lần, người 
đàn ông tìm cách ôm chặt, kéo nó nằm xuống để 
tránh những cú đánh tiếp theo.

May mắn cho người đàn ông, sau khi nằm 
xuống đất, kẻ tấn công không thể đứng dậy, anh đã 
giành được chiến thắng, bảo vệ mạng sống. Không 
ai rõ liệu người đàn ông có bị thương nặng sau vụ 
tấn công hay không.

Được biết, chuột túi hầu hết chỉ tấn công 
người trong trường hợp nó cảm thấy bị đe dọa. Rủi 
ro lớn nhất thường xuất hiện ở những khu vực mà 
con người thay đổi môi trường sống tự nhiên và 
ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của chuột túi.

Trong một số trường hợp, chuột túi mất bản 
năng sợ hãi con người vì chúng đã quen với việc 
được con người cho ăn và dần trở nên thân thiện.

Chuột túi sẵn sàng trở nên hung hăng, tấn 
công người như thể họ là một con chuột túi khác. 

Nó sẽ đẩy, đấm bằng hai chân trước hoặc tung chân 
sau đá.

Do chấn thương trong những cuộc tấn công 
của chuột túi khá nghiêm trọng nên tốt nhất nên 
tránh xung đột với chuột túi. ■

Đang tắm nắng trên bãi 
biển, người phụ nữ bị lợn rừng 
tấn công

Một phụ nữ 67 tuổi bị thương vì bị 
lợn rừng tấn công khi đang tắm 
nắng trên bãi biển ở Tây Ban 

Nha.
Nhiều người ưa thích tắm nắng trên biển, 

nhất là vào mùa hè. Sự việc hi hữu diễn ra trên bãi 
biển ở Tây Ban Nha với sự xuất hiện bất thường 
của lợn rừng khiến nhiều người lo sợ.

Một người phụ nữ 67 tuổi bị thương, phải 
đưa đi bệnh viện cấp cứu sau khi bị lợn rừng tấn 
công trong lúc đang tắm nắng ở bãi biển El Albir, 
phía bắc Benidorm, Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc kịch tính xảy ra sau khi con 
vật mất phương hướng lao ra, chạy xung quanh bãi 
biển. Nhân viên bãi biển đã cố gắng đuổi bắt lợn 
rừng, rung chuông báo động nhưng không phải tất 
cả đều chạy thoát được.

Dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại bờ biển sau 
vụ tai nạn hi hữu và đưa người phụ nữ bị lợn rừng 
tấn công đến trung tâm y tế địa phương.

Vết thương ở chân của người phụ nữ không 
gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất sâu, cô 
phải uống thuốc kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm 
trùng.

Các nhân viên cứu hộ bãi biển đã tìm cách 
đuổi con vật ra khỏi khu vực có nhiều khách du lịch 
tắm biển, các quán ăn và quán cà phê trước khi nó 
có thể gây ra thêm bất kỳ vụ tấn công nào khác.

Con lợn rừng sau đó được đưa đến công 
viên tự nhiên Serra Galada. Không ai rõ lý do vì sao 
con lợn rừng bị đi lạc vào khu vực bãi biển. 

Theo Tổ chức Động vật hoang dã Scotland, 
lợn rừng có thính giác và khứu giác tuyệt vời 
nhưng thị lực kém. Chúng bơi giỏi nhưng là loài 
động vật hoạt động chủ yếu về đêm.

Điều này khiến một số chuyên gia ở công 
viên tự nhiên Serra Galada đau đầu tìm câu trả lời 
vì sao con lợn rừng thoát đượ ra ngoài, quấy phá 
khu vực bãi biển vào ban ngày, khi có nhiều du 
khách đang tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Được biết, các loài động vật rời khỏi môi 
trường sống tự nhiên của chúng ngày càng tăng 
trong khu vực. Chúng thường vào khu vực có 
người để tìm kiếm thức ăn, gây ra tai nạn giao 
thông, làm rối tung sân golf và trong trường hợp 
xấu nhất nhưng hiếm gặp là tấn công con người.

Các quan chức trong khu vực trước đây đã 
đặt bẫy lồng tại một số điểm chiến lược xung quanh 
thành phố để ngăn chặn, hạn chế vụ tấn công. Các 
bẫy lồng có gắn camera để họ nắm được số lượng 
lợn rừng bị bắt và tránh những tai nạn. ■ 
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Từ người cọ toilet trở 
thành tỷ phú

Bí quyết để nhân viên cọ toilet công 
cộng Dư Bành Niên trở thành tỷ 
phú đô la đầu tiên của Trung Quốc 

là "làm tốt nhất việc được giao, dù nhỏ đến đâu".

Dư Bành Niên là một trong những tỷ phú đô 
la đầu tiên tại Trung Quốc

Dư Bành Niên sinh ra trong một gia đình tri 
thức tại tỉnh Hồ Nam năm 1922. Hai mươi ba tuổi, 
ông theo họ hàng đến Thượng Hải làm ăn. Năm 
1955, Trung Quốc cải cách ruộng đất, ông bị quy là 
tư sản nên phải đi cải tạo lao động 3 năm ở An Huy.

Hết thời gian cải tạo, Dư Bành Niên sang 
Hong Kong lập nghiệp. Tại đây, ông làm đủ nghề, 
từ công nhân, khuân vác, giao hàng rồi trở thành 
nhân viên cọ rửa toilet công cộng, công việc được 
coi là thấp hèn nhất Hong Kong lúc bấy giờ.

Tuy vậy, người đàn ông này không để tâm 
tới sự coi thường của người khác. "Nếu bản thân 
quan tâm tới lời chê bai thì chẳng còn tâm trí thực 
hiện công việc", ông nói. Trong khi người khác chỉ 
làm qua loa cho xong việc thì Dư trở thành ''người 
cọ rửa toilet sạch nhất Hong Kong".

Năm 1970, nhờ lời giới thiệu của một ông 
chủ cũ, Dư đến Đài Loan kinh doanh bất động sản. 
Sau đó, ông đầu tư thêm cổ phiếu và bất động sản ở 
Hong Kong. Liên tiếp gặt hái được thành công, Dư 
Bành Niên dần thăng tiến và trở thành chủ tịch 
hãng bất động sản Foo Tak nổi tiếng có giá trị hàng 
tỷ USD, là ông chủ của hàng loạt công ty, khách 
sạn, y tế, du lịch... khắp Trung Quốc.

Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất 
của Dư Bành Niên chính là mua lại căn nhà của Lý 
Tiểu Long. Theo quan niệm của người Hong Kong 
khi đó, nhà của người nổi tiếng, lại mất tại nhà 
không thể ở được. 

Tuy vậy, Dư Bành Niên đã vay ngân hàng 
mua lại căn biệt thự 1.000 m2 với giá hơn một triệu 
USD. Sau khi cải tạo, ông cho người nước ngoài 
thuê và chỉ mất vài năm để thu hồi vốn. Năm 1996, 
căn biệt thự đã có giá 70 triệu USD.

Dư Bành Niên từng chia sẻ bí quyết thành 
công là làm tốt nhất nhiệm vụ được giao. Ông nói: 
"Dù công việc bị coi là thấp kém, ví dụ lau chùi 
toilet, tôi vẫn cố gắng là người lau chùi sạch nhất".

Vị tỷ phú nói thêm, trong công việc, đặt ra 

những mục tiêu lớn là cần thiết, nhưng quan trọng 
hơn là tập trung vào từng bước nhỏ, những kế 
hoạch hành động ngắn hạn để đi đến mục tiêu. 

"Thành công luôn phải có điểm bắt đầu, đó 
chính là lý do bạn nên bắt tay vào những việc nhỏ 
ngay hôm nay bằng một thái độ nghiêm túc và tận 
lực", Dư Bành Niên nói.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vị tỷ 
phú này có cuộc sống giản dị. Ông chưa khi nào 
khoe của cải, cũng không chi tiêu hoang phí. Ông 
sống ngay tại khách sạn của mình và hàng ngày ăn 
buffet tự chọn.

Trong nhiều năm, Dư Bành Niên luôn đứng 
đầu danh sách các nhà từ thiện của tạp chí Hurun 
Report (bảng xếp hạng những cá nhân giàu có nhất 
ở Trung Quốc). Năm 2007, tên ông cũng lọt danh 
sách những nhà hảo tâm lớn nhất thế giới do tạp chí 
Time của Mỹ bình chọn. 

Đầu những năm 2000, ông sáng lập quỹ từ 
thiện mang tên mình để hỗ trợ các hoạt động chăm 
sóc sức khỏe, giáo dục và cứu trợ thiên tai. Thông 
qua quỹ, ông quyên góp 25 triệu tệ để chăm sóc 
cũng như cải thiện sức khỏe người dân.

Điều đặc biệt là người đàn ông này rất quan 
tâm đến những bệnh nhân đục thủy tinh thể. Từ 
năm 2003, quỹ từ thiện ông lập ra đã mổ mắt miễn 
phí cho hàng ngàn người tại Trung Quốc. Dư chia 
sẻ, bởi ông cũng từng đục thủy tinh thể nên hiểu 
được nỗi đau của người cùng hoàn cảnh.

Khi được hỏi vì sao quyên góp nhiều như 
vậy cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tỷ phú Dư cho 
hay, tất cả xuất phát từ những ký ức đau buồn thời 
ấu thơ. "Tôi đã chứng kiến nhiều người chết vì bác 
sỹ không kịp tới. Khi ấy tôi đã quyết tâm một ngày 
nào đó sẽ mua xe cứu thương cứu người".

Năm 2010, Dư Bành Niên gây sốc khi 
tuyên bố dùng hết tài sản trị giá 9,3 tỷ tệ (2 tỷ USD) 
làm từ thiện sau khi ông qua đời. Khi được hỏi vì 
sao không chuyển thừa kế cho các con, ông chia sẻ: 
"Nếu các con có năng lực hơn tôi, thì không cần 
thiết để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng không đủ 
năng lực, nhiều tiền sẽ chỉ có hại". 

Có người cũng từng hỏi: "Làm giàu làm gì 
khi không dành của cải cho con cháu", Dư Bành 
Niên trả lời: "Làm giàu cốt để bung hết khả năng 
của mình. Còn con cháu là những cá thể khác, 
chúng tự do sống khác".

Đối với ông, điều để lại cho con cháu tốt 
nhất không phải là tiền bạc, hơn thế nữa kinh doanh 
là một lĩnh vực làm giàu cho cộng đồng và mang 
lợi ích cho xã hội chứ không đơn thuần chỉ là kiếm 
tiền phục vụ cá nhân.

Năm 2015, tỷ phú Dư Bành Niên qua đời 
tại Thâm Quyến, hưởng thọ 93 tuổi. ■

Sự thật ít người biết về đèn 
giao thông hình trái tim ở 
Iceland

Nhiều khách du lịch ngỡ ngàng khi 
trông thấy hình ảnh đèn giao thông 
hình trái tim ở Akureyri, Iceland.

Nếu bạn cần tìm kiếm nơi nào đó có thể 
nhắc nhở bạn về sự tốt đẹp tồn tại trên thế giới này, 
thì có thể đến với thị trấn Akureyri, đất nước 
Iceland.

Khắp nơi ở thị trấn là những trái tim màu 
đỏ, từ cửa sổ của các cửa hàng, đến ngôi nhà hay 
một trái tim khổng lồ xuất hiện ở phía dãy núi 
Vaðlaheiði.

Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là bất cứ khi 
nào bạn dừng xe ở cột đèn giao thông bạn sẽ thấy 
đèn báo có hình trái tim đỏ.

Được biết, bổ sung đáng yêu này cho thị 
trấn bắt đầu xuất hiện vào năm 2008. 

Thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng kinh 
tế ảnh hưởng tới cả đất nước, để động viên về mặt 
tinh thần, thị trấn Akureyri của Iceland đã thực hiện 
một biện pháp giản dị mà tinh tế khiến tâm trạng 
mỗi người dân trở nên dễ chịu hơn: Đó là biến 
những chiếc đèn giao thông màu đỏ gắt trở thành 
một hình trái tim.

Nhà xuất bản địa phương Ásprent-Stíll và 
Visit Akureyri đã tổ chức dự án mang tên 'Smile 
With Your Heart' (tạm dịch: mỉm cười bằng cả trái 
tim) sáng kiến   được tạo ra không vì lý do gì khác 
ngoài việc khơi dậy một tinh thần, suy nghĩ lạc 
quan trước những tiêu cực về cuộc khủng hoảng 
kinh tế.

Không chỉ có trái tim đỏ ở đèn giao thông 
mà cả trái tim gắn trong những câu thơ, tục ngữ trên 
các bức tường khác nhau trong thị trấn.

Trái tim khổng lồ xuất hiện phía dãy núi 
Vaðlaheiði do công ty điện lực địa phương khởi 
xướng. Dự án tạo ra trái tim có kích thước bằng sân 
bóng, chứa khoảng 400 bóng đèn.

Ban đầu chỉ có những trái tim màu đỏ 
nhưng bây giờ nó được thắp sáng thêm bằng loạt 
đèn trắng. Người ta thắp sáng chúng thường xuyên 
từ cuối tháng 11 cho đến tháng 4, truyền cảm hứng 
cho hy vọng trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Đèn giao thông hình trái tim đỏ ở Iceland 
mang niềm vui đến cho mọi người

Vì vậy, nếu đang ở hoặc có cơ hội đến 
Iceland, hãy nhớ ghé qua Akureyri, thị trấn nhỏ 
quyết tâm giữ nụ cười, ngay cả trong thời gian khó 
khăn. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một số cảm hứng 
từ người dân địa phương. ■ 
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Người phụ nữ có công việc 
nhàn nhất thế giới: Chỉ trông 
mèo cũng du lịch khắp nơi

Madolline Gourley có công việc 
đáng mơ ước với những người 
yêu mèo trên khắp thế giới.

Madolline Gourley, 32 tuổi, đến từ 
Brisbane, Úc chia sẻ rằng cô tìm được một cách 
kiếm tiền vô cùng độc đáo để đi du lịch khắp nơi và 
mỗi ngày chỉ cần làm việc 30 phút.

Theo Gourley, cô du lịch thế giới bằng cách 
trông nhà và các chú mèo. Để đổi lại nửa giờ làm 
công - gồm những việc như cho ăn, nựng mèo hay 
dọn hộp cát, Gourley nhận được chỗ ở miễn phí.

Trong 4 năm qua, cô ước tính mình đã tiết 
kiệm được 28 nghìn USD, chi phí du lịch khi tới 
gần 50 ngôi nhà khắp nước Úc và Mỹ.

Hồi năm 2017, khi vẫn đang viết nội dung 
theo hợp đồng cho các trang web chính phủ ở Úc, 
cô nghe tin một vài đồng nghiệp của mình đã kiếm 
được chỗ ở miễn phí bằng cách trông nhà. Công 
việc được trao đổi qua một nền tảng online.

Sau đó, cô mở một tài khoản rồi bắt đầu tìm 
kiếm khắp nước Úc và Mỹ, thêm vào kinh nghiệm 
“người nuôi mèo lâu năm” để nhận được những 
công việc đầu tiên, đủ duy trì trong thời gian trống 
của việc chính.

Gourley ghi lại hành trình của mình trên 
một blog có tên One Cat at a Time. Mặc dù cuộc 
phiêu lưu và du lịch bằng cách kiếm tiền với những 
chú mèo của cô bị bạn bè coi là khá kỳ lạ, Gourley 
lại cho rằng trải nghiệm ấy rất thực tiễn.

Cô chia sẻ với CNBC: “Nếu bạn bỏ qua sự 
thật rằng tôi đến từ Úc, thì cũng chẳng khác nhiều 
so với việc một người bạn hoặc người hàng xóm 
đang trông giúp thú cưng cho bạn. Chỗ ở của họ là 
hình thức thanh toán duy nhất mà tôi nhận được”.

Gourley ước tính số tiền 28 nghìn USD tiết 
kiệm được bằng cách tra cứu giá cho thuê các địa 
điểm lân cận mà cô tới du lịch trên AirBnB hoặc 
những trang khác. Cũng theo cô, đó là một con số 
đã tính khá chặt tay.

Lấy ví dụ, một phòng ngủ cỡ trung bình ở 
khu Chelsea của Manhattan - nơi cô đến du lịch gần 
đây nhất - có giá cho thuê lên tới 3.200 USD/tháng, 
theo nền tảng Zillow.

Chuyến đi đó cũng là chuyến “trông mèo” 

dài nhất của cô gái 32 tuổi từ trước đến nay. Trong 
75 ngày, cô ở lại 9 ngôi nhà, trông 15 chú mèo ở 7 
thành phố Mỹ khác nhau suốt hành trình từ Seattle 
đến Portland, Oregon.

Nhờ công việc độc đáo này, cô có thể trang 
trải chi phí du lịch đến những thành phố đắt đỏ như 
New York.

Tất nhiên, chi phí du lịch không chỉ bao 
gồm tiền thuê nhà. Theo Gourley, cô đã bỏ ra 
khoảng 7.200 USD cho cả chuyến đi, trung bình là 
96 USD/ngày.

Ngoài ra, chi phí vé máy bay khứ hồi đến 
Mỹ tốn tới 1.300 USD. Ở mỗi thành phố, số tiền 
được bỏ ra cũng khác nhau tùy vào địa điểm tham 
quan và mức chi tiêu.

Vài năm qua, số các “dân du mục kỹ thuật 
số” sử dụng phương án tương tự Gourley đã tăng 
lên chóng mặt. Theo cô, một người muốn tìm ai đó 
trông nhà hộ mình ở Miami gần đây đã nhận được 
40 đơn ứng tuyển, trong khi mấy năm trước phải 
may mắn lắm mới được 10.

Việc sở hữu thêm kinh nghiệm chăm sóc 
thú cưng cũng trở thành một lợi thế vô cùng to lớn. 
Gourley hy vọng xu hướng này có thể phát triển 
hơn trong thời gian tới. ■

Thành phố hẻo lánh nhất 
thế giới: Gần như “nội bất xuất, 
ngoại bất nhập”, chìm trong 
bóng tối 2 tháng mùa đông

Norilsk là thành phố xa nhất về phía 
Bắc trên thế giới và có điều kiện 
sống vô cùng khó khăn.

Norilsk của Nga được nhiều người mệnh 
danh là “thành phố u ám nhất thế giới” khi nó hẻo 
lánh đến mức không thể tiếp cận bằng đường bộ, và 
có tuổi thọ thấp hơn trung bình quốc gia tới 10 năm 
vì quá ô nhiễm.

Nó cũng là một trong những khu mỏ quan 
trọng nhất nhưng vi ở vĩ độ quá cao, địa điểm này 
không thấy ánh mặt trời suốt 2 tháng mùa đông. 
Với dân số 170.000 người, Norilsk là thành phố 
hẻo lánh nhất thế giới, cách Moscow tới gần 
3.000km và thủ phủ vùng Krasnoyarsk Krai 
1.500km.

Không có con đường bộ nào dễ dàng dẫn 
đến Norilsk. Chỉ một tuyến đường sắt vận chuyển 
hàng hóa chạy ra vào thành phố. 

Lối còn lại là qua đường biển, tại thành phố 
cảng Dudinka cách đó khoảng 60km - dù vậy, con 
đường này “vô dụng” vào mùa đông vì nước đóng 
băng.

Nó bị cô lập đến nỗi khi người dân địa 
phương rời khỏi thành phố, họ nói đùa rằng mình 
đang “trở về đất liền”.

Norilsk chỉ mới có internet đạt chuẩn vào 
năm 2017 - trước lúc đó thành phố nhỏ này dựa 
hoàn toàn vào một kết nối vệ tinh chập chờn.

Do quá khó tiếp cân, phương án duy nhất 
để di chuyển đến Norilsk vào bất kỳ thời điểm nào 
trong năm là bằng đường hàng không, dù cách này 

cũng không hề dễ dàng gì. Thời gian bay từ 
Moscow kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ.

Lịch sử hiện đại của thành phố khởi phát từ 
những năm đầu thế kỷ 20, khi một nhà địa chất học 
khám phá ra các mỏ niken, đồng, coban và 
palladium vô cùng dồi dào tại đây. Thậm chí, trữ 
lượng mỏ các kim loại ở Norilsk được xếp hạng là 
lớn nhất thế giới.

Từ năm 1936, Liên Xô bắt đầu cho nhân 
công khai thác vùng mỏ khắc nghiệt này.

Ngày nay, 1/5 lượng niken toàn cầu và 1/2 
palladium đến từ Norilsk. Đây đều là những kim 
loại quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như 
hợp kim, ô tô.

Gần như tất cả cư dân thành phố đều có mối 
liên hệ tới nhà máy niken tại đây, hoặc làm việc 
trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua các công ty phụ 
thuộc vào nó. 

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào 
khai thác khiến thành phố trở thành nơi ô nhiễm 
nhất nước Nga và nằm trong top 10 thế giới.

Mỗi năm, nhà máy niken thải ra hơn 2 triệu 
tấn khí độc, bao gồm sulfur dioxit, nitơ oxit, 
carbon, phenol và hơn thế nữa. Khoảng 1% khí thải 
sulfur dioxit trên thế giới đến từ nhà máy này.

Vì ô nhiễm, tuổi thọ trung bình công nhân 
Norilsk chỉ là 59, thấp hơn 10 năm so với con số đó 
của đàn ông Nga. Tỷ lệ ung thư tại đây cũng gấp đôi 
những vùng khác trong đất nước.

Các dòng sông gần thành phố từng chứng 
kiến màu nước chuyển đỏ do nước thải hoặc rò rỉ 
diesel từ nhà máy kim loại. Thậm chí theo một cư 
dân địa phương, vào mùa đông tuyết cũng chuyển 
sang màu đỏ.

Cuối cùng, điều khiến thành phố mang biệt 
danh “u ám nhất thế giới” là vì nó có 45 ngày trong 
năm không thấy ánh mặt trời, do địa điểm quá gần 
cực Bắc. 

Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình là -30 
độ C và từng đạt mức kỷ lục -63 độ C. Trái ngược 
với đó, mùa hè trải qua 65 ngày mặt trời không lặn.

Lý do khiến vẫn còn nhiều người trụ lại 
thành phố khắc nghiệt này là vì thu nhập trung bình 
gần 1.000 USD/tháng của công nhân khu mỏ. ■ 
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TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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