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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

BlackPink liệu có tan rã?

BlackPink chuẩn bị bước sang năm thứ 
7 hoạt động. Đây là thời điểm hợp 
đồng của các thành viên với YG 

Entertainment kết thúc.

Theo tin tức của My Daily đăng ngày 11/6, 
vấn đề BlackPink tan rã đang gây xôn xao dư luận. 
Chủ đề này hiện được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn 
Instiz.

Bắt nguồn từ bài viết có tiêu đề: “Album phát 
hành trong năm nay có thể là sản phẩm cuối cùng 
của BlackPink”, công chúng bày tỏ sự hoang mang 
về tương lai của nhóm nhạc 4 thành viên.

Chủ bài viết chia sẻ: “Không chắc họ có gia 
hạn hợp đồng hay không vì việc này diễn ra vào 
năm sau. Nhưng một nhóm nhạc nữ mới của YG 
Entertainment - công ty quản lý BlackPink - ra mắt 
vào năm sau nên tôi cảm thấy họ sẽ không tiếp tục 
hoạt động”.

Jisoo úp mở việc chia tay BlackPink?

BlackPink ra mắt vào năm 2016, tức tới 2023, 
họ bước sang năm thứ 7 hoạt động. Năm 2009, Ủy 
ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc quy định 
hợp đồng độc quyền của người nổi tiếng và công ty 
được giới hạn tối đa là 7 năm. Từ đó thuật ngữ “Lời 
nguyền 7 năm” thường được sử dụng trong ngành 
công nghiệp Kpop. Cột mốc 7 năm luôn là nỗi lo sợ 
với số đông người hâm mộ Kpop bởi nhiều nhóm 
nhạc tan rã hoặc thay đổi đội hình ở thời điểm này.

Nhiều nhóm nhạc đã tan rã ở năm thứ 7 hoạt 
động, chẳng hạn Sistar, 4Minute, miss A, Kara… 
Nhóm nữ cùng thuộc công ty YG Entertainment và 
ra mắt trước BlackPink là 2NE1 cũng dừng hoạt 
động ở thời điểm này. Nhóm nhạc GFriend thậm 
chí tan rã chỉ sau 6 năm hoạt động dù trước đó họ 
không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự “tan đàn 
xẻ nghé”.

BlackPink ra mắt năm 2016. Công chúng hy 
vọng họ quyết định gia hạn hợp đồng và tiếp tục 
hoạt động với tư cách một nhóm nhạc 4 thành viên. 
Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu đang khiến người hâm 
mộ lo lắng BlackPink sẽ tan rã hoặc thay đổi thành 
viên.

Một trong những vấn đề khiến người hâm mộ 
lo lắng nhất là cuộc phỏng vấn của thành viên Jisoo 
với tạp chí Rolling Stone. Vào ngày 27/5, 
BlackPink là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Kpop có 
cuộc phỏng vấn với tạp chí. Đó là vinh dự lớn. Tuy 
nhiên, Jisoo có những tâm sự khiến fan băn khoăn.

Jisoo từng nói cô không phải người thích than 
vãn ngay cả khi có điều gì đó khiến cô khó chịu. 
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ thừa 
nhận cô rất mệt mỏi. Jisoo chia sẻ chân của cô bị 
thương. Nữ ca sĩ nhẹ nhõm vì chưa phải tập vũ đạo 
cho bài hát tiếp theo cùng các thành viên 
BlackPink.

“Sau cuộc phỏng vấn này, tôi phải đến bệnh 
viện vì chân bị đau. Tôi đã va vào một cánh cửa. Nó 
không bị gãy nhưng rất đau trong suốt tháng qua, vì 

vậy tôi cần đi khám. Khi chúng tôi biểu diễn tại 
Coachella vào năm 2019, lưng của tôi bị đau rất 
nặng. Mỗi đêm tôi đều phải uống thuốc giảm đau. 
Tôi muốn ngồi để biểu diễn nhưng lòng tự trọng 
không cho phép. Và không phải tôi quá yêu sân 
khấu mà vì tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều 
hơn”, Jisoo bày tỏ.

Jisoo tiếp tục tâm sự cô không cảm thấy bản 
thân là một “ngôi sao thế giới” hay tạo được nhiều 
tiếng vang khi là một người nổi tiếng. Jisoo có thể 
chỉ đang khiêm tốn khi chia sẻ những điều trên. 
Nhưng nhiều người hâm mộ lại cho rằng chị cả 
nhóm BlackPink có ý khác. Nữ ca sĩ tâm sự việc ca 
hát với cô đôi khi không phải đam mê mà quan 
trọng hơn là tinh thần, trách nhiệm.

“Tôi không chắc mình muốn solo đến mức 
nào. Âm nhạc tôi nghe, âm nhạc tôi có thể làm và 
âm nhạc tôi muốn làm - tôi nên chọn cái gì? Tôi yêu 
những bài hát và các loại nhạc cụ. Tôi yêu các ban 
nhạc và nhạc rock. Nhưng mọi người muốn gì ở 
tôi? Có một loạt câu hỏi đầy mâu thuẫn. Vì vậy, tôi 
vẫn rất bối rối”, Jisoo chia sẻ.

Chính bạn bè thân thiết cũng bối rối khi thấy 
Jisoo lựa chọn theo con đường ca hát bởi trước đó 
cô là người khá ngẫu hứng.

“Thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ 
làm công việc này. Những người bạn trung học 
hiểu rất rõ về tôi và họ bối rối khi thấy tôi chọn lựa 
công việc này, thậm chí đang làm tốt. Họ nghĩ tôi 
sống đơn giản, tự do, muốn làm gì thì làm. Hồi đó, 
vào một số ngày, nếu không muốn đi học, tôi sẽ 
không đi và cha mẹ không hề ngăn cản tôi”, cô nói.

“Các thành viên thích ánh đèn sân khấu. Họ 
cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi những người đến 
xem chúng tôi và sau đó hơi chán nản khi sân khấu 
kết thúc, sự im lặng đến. Họ cảm thấy trống rỗng. 
Tất cả cảm giác này là một phần cần thiết của công 
việc. Tôi hơi khác một chút. Khi trên sân khấu, tôi 
nghĩ về việc không mắc sai lầm. Việc biểu diễn vẫn 
mang lại cảm giác giống cuộc thử nghiệm hơn là 
thứ gì đó thực sự vui vẻ”, chia sẻ gây hoang mang 
của Jisoo.

Với những chia sẻ trên của Jisoo, người hâm 
mộ lo lắng ngay cả khi BlackPink không tan rã thì 
rất có thể chị cả sẽ không gia hạn hợp đồng và rời 
YG Entertainment để theo đuổi sự nghiệp diễn 
viên.

“Thông điệp của Jisoo trong cuộc phỏng vấn 
trên Rolling Stone nói lên rất nhiều điều. Cô ấy là 

thành viên yêu thích của tôi trong nhóm và tôi có 
cảm giác cô ấy lạc lõng trong cuộc sống. Thành 
thật mà nói, Jisoo thích hợp làm diễn viên hơn là 
thần tượng và tôi cảm thấy cô ấy sẽ là thành viên 
đầu tiên rời đi. Cô ấy xứng đáng có được những 
điều tốt đẹp hơn”, một khán giả bình luận về chia sẻ 
của Jisoo.

Sự đe dọa của những nhóm nhạc tân binh

Lý do khác khiến người hâm mộ lo lắng về 
việc BlackPink tan rã là do nhóm không thường 
xuyên cập nhật thông tin trên trang mạng xã hội. 
Họ là nhóm nhạc nữ duy nhất chưa trở lại sau hơn 1 
năm 8 tháng. Thậm chí lý do không phải do chấn 
thương hay scandal. Sản phẩm gần nhất của nhóm 
là The Album và ca khúc chủ đề Lovesick Girls 
được phát hành từ tháng 10/2020.

Thay vì phát hành sản phẩm âm nhạc chung, 
các thành viên phát triển sự nghiệp cá nhân. Họ 
hoạt động năng nổ trong các sự kiện thời trang. Em 
út Lisa phát hành sản phẩm solo Lalisa, trong khi 
Jisoo được đánh giá cao về khả năng diễn xuất 
trong phim Snowdrop.

Lý do thứ ba khiến một số Blink (tên fan của 
BlackPink) lo ngại về tương lai của thần tượng là 
sự gia tăng của các nhóm nhạc nữ “tân binh quái 
vật”.

Tân binh quái vật chỉ những nhóm nhạc thành 
công ngay khi ra mắt. Kể từ lần trở lại cuối cùng 
của BlackPink, một số công ty đã cho ra mắt những 
nhóm nhạc nữ triển vọng, chẳng hạn aespa của SM 
Entertainment, NMIXX của JYP Entertainment, 
IVE của Starship Entertainment hay Le Sserafim 
của Source Music… Sự nổi lên của các nhóm nhạc 
nữ thế hệ thứ 4 khiến dân mạng tin rằng YG 
Entertainment sớm ra mắt một nhóm mới. Trước 
đó, nhiều thông tin khẳng định nhóm nhạc nữ mới 
của YG Entertainment có thể có tên là Baby 
Monster và sớm ra mắt trong năm nay.

Vì các công ty có xu hướng bỏ mặc những 
nhóm nhạc cũ để chăm lo vào nhóm mới nên người 
hâm mộ càng lo lắng khi thấy BlackPink vắng 
bóng quá lâu. Tất nhiên, những điều trên chỉ là suy 
đoán và lo ngại chứ không phải bằng chứng thực tế. 
Tuy nhiên, những điều nêu trên hay đặc biệt sự tan 
rã đột ngột của GFriend trước đó khiến người hâm 
mộ không khỏi băn khoăn khi nghĩ về tương lai của 
BlackPink.

“Tôi đã xem cuộc phỏng vấn mới nhất và tôi 
cảm thấy các thành viên sẽ gia hạn hợp đồng”, “Tôi 
nghĩ họ sẽ gia hạn với YG Entertainment”, “Ngay 
cả khi gia hạn hợp đồng, họ vẫn chỉ phát hành 1 bài 
hát trong suốt 3 năm mà thôi”, “2NE1 cũng kết 
thúc sự nghiệp sau 7 năm nên tôi khá lo lắng về 
BlackPink”, “Tôi cảm thấy YG sẽ giữ BlackPink. 
Nhóm đã giúp YG giữ vị trí là một trong những 
công ty giải trí hàng đầu”, “Tôi chỉ muốn nhìn thấy 
họ biểu diễn trên sân khấu”, khán giả bình luận về 
BlackPink.

                                                           Minh Hạo



Trang 03

Issue # 2002 * Tuesday, July 05,  2022

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

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

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

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

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:

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

762-2011/1579

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & Bellway 

8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, chuû ñaõ ôû ñaây 

lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng thaân thieän, tip cao. 

Giaù baùn $60,000

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254
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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

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 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

758-2011/1579

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 caàn 
tuyeån nhaân vieân chaïy baøn/server. Moâi 
tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin lieân laïc:

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khu Mix, Hw6 & 

Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full 

time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120 

ngaøy hoaëc aên chia.

Hway 6 & Copperfield

832-782-4690
281-673-0454Vui loøng goïi Mai:

Hoaëc Tri:

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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Hà Nhuận Đông - “Lương 
Sơn Bá” đình đám 1 thời lấy vợ 
kém 8 tuổi giờ sống ra sao?

Thành công của bộ phim Lương Sơn Bá 
- Chúc Anh Đài đã giúp Hà Nhuận 
Đông được nhiều khán giả biết đến và 

yêu mến.  Chính vì vậy, cuộc sống của nam diễn 
viên ở hiện tại cũng khiến không ít người tò mò.

Từng theo đuổi phong cách lịch lãm, phong 
độ, bao năm qua, Hà Nhuận Đông là một ứng cử 
viên đắt khách cho vai diễn người đàn ông chững 
chạc. Tuy nhiên, hiện tại người hâm mộ không khỏi 
tiếc nuối khi nam tài tử không còn xuất hiện nhiều 
trên màn ảnh nhỏ mà dần rút lui khỏi làng giải trí, 
trở về chăm lo cho cuộc sống gia đình cùng người 
vợ.

Gần đây Hà Nhuận Đông có chuyến du lịch 
dài ngày cùng bà xã Lâm Bội Hi. Nam diễn viên 
chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, 
nhận sự chú ý của nhiều khán giả.

Theo Sohu, sau kết hôn, nam tài tử dần hạn chế 
đóng phim. Anh dành thời gian bên vợ, cùng cô tận 
hưởng cuộc sống. Kết hôn từ năm 2016, cặp đôi 
mong mỏi có con nhưng đến nay vẫn chưa có tin 
vui. Hà Nhuận Đông cho biết hai vợ chồng luôn 
mong chờ thành viên mới nhưng để mọi việc tùy 
duyên.

Hà Nhuận Đông chia sẻ: “Thời gian dành cho 
sự nghiệp của tôi đã quá đủ. Tôi muốn quãng đời 
còn lại có thể ở bên người thân nhiều hơn. Sẽ thật 
tuyệt vời nếu tôi và vợ có con. Mọi người xung 
quanh đều thúc giục nhưng mọi thứ còn phải theo ý 
trời”.

Vợ của Hà Nhuận Đông nhỏ hơn anh 8 tuổi. 
Cả hai từng yêu nhau 8 năm trước khi quyết định 
tiến tới hôn nhân. Trong các buổi gặp gỡ truyền 
thông, Hà Nhuận Đông hạn chế nhắc về vợ vì 
không muốn cô bị chú ý và chịu soi mói của dư 
luận.

Theo lời chia sẻ của nam diễn viên Lương Sơn 
Bá - Chúc Anh Đài, Lâm Bội Hi là một người phụ 
nữ dịu dàng, chu đáo, khiến anh cảm thấy thoải mái 
khi ở bên và quyết định gắn bó cả đời. Nếu có điều 
gì khiến người hâm mộ của Hà Nhuận Đông chưa 
hài lòng về “chị dâu” thì chỉ có thể là nghề nghiệp 
và trình độ học vấn của Lâm Bội Hi, một nhân viên 
bán hàng với tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 trong tay. 

Thế nhưng, nếu đây là sự lựa chọn của Hà Nhuận 
Đông, người hâm mộ cũng tôn trọng và chúc phúc 
cho anh.

Được biết cuộc sống hôn nhân của hai vợ 
chồng Hà Nhuận Đông rất ngọt ngào dù họ chưa có 
con chung. Do tính chất công việc, hai vợ chồng 
thường phải sống xa nhau nhưng họ vẫn duy trì và 
hâm nóng mối quan hệ bằng những cuộc gọi.

Trước khi đến với Lâm Bội Hi, ít ai biết Hà 
Nhuận Đông từng “say nắng” Tôn Lệ khi hợp tác 
trong bộ phim Ngọc Quan Âm. Đồng thời, tài tử 
này cũng là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của mỹ 
nhân Chân Hoàn Truyện. Tiếc thay, cặp kim đồng 
ngọc nữ đình đám một thời chẳng thể nên duyên 
ngoài đời thực. Ba lần thổ lộ tiếng yêu, Hà Nhuận 
Đông đều bị Tôn Lệ từ chối. Dù vậy, họ vẫn giữ 
mối quan hệ thân thiết và là bạn bè của nhau. Năm 
2017, họ còn hợp tác với nhau trong bộ phim gây 
bão Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn.

Giờ đây, cả Tôn Lệ và Hà Nhuận Đông đều đã 
yên bề gia thất. Mỹ nhân Chân Hoàn Truyện tìm 
được hạnh phúc bên nam diễn viên Đặng Siêu, Hà 
Nhuận Đông cũng kết hôn với Lâm Bội Hi.

Hà Nhuận Đông sinh năm 1975, là một trong 
những tài tử nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) 
trong đầu thập niên 2000. Thời niên thiếu, Hà 
Nhuận Đông ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ. 
Anh từng là một thành viên xuất sắc trong đội bóng 
của trường. Học xong trường Mỹ thuật Ontario tại 
Canada, Hà Nhuận Đông về Hồng Kông lập 
nghiệp.

Tình cờ, một công ty đĩa hát đã phát hiện ra 
năng khiếu của anh. Cơ duyên này đưa anh rẽ vào 
con đường âm nhạc. Với giọng hát ấm áp, truyền 
cảm cùng ngoại nam tính, anh nhanh chóng trở 
thành một ca sĩ được giới trẻ yêu thích.

Hà Nhuận Đông đến với điện ảnh năm 1994. 
Tuy nhiên, phải đến năm 2000, với vai La Tiểu Hổ 
trong bộ phim truyền hình Ngọa hổ tàng long, anh 
mới được đông đảo khán giả biết đến. Từ đây, sự 
nghiệp diễn xuất của anh rất thuận buồm xuôi gió. 
Tên tuổi của Hà Nhuận Đông luôn là bảo chứng 
doanh thu cho những tác phẩm mà anh tham gia.

Không chỉ được khán giả yêu thích vì khả 
năng diễn xuất và vẻ ngoài điển trai, Hà Nhuận 
Đông còn được nhiều người mến mộ bởi đời tư 
trong sạch, ít tai tiếng.

Hiện tại, đã ở tuổi 47, Hà Nhuận Đông vẫn là 
nam thần không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ với 
nhan sắc mãi chẳng chịu già và thân hình vạm vỡ, 
“đỉnh của chóp”.

Ngoài việc hoạt động trong giới nghệ thuật, tài 
tử này còn gặt hái nhiều thành công khi thử sức với 
nghề kinh doanh. Cuộc sống của vợ chồng Hà 
Nhuận Đông dư giả do anh đắt show quảng cáo, 
phim ảnh còn vợ kinh doanh thời trang. Cả hai tích 
lũy một số bất động sản và cho thuê. Nhờ thế, họ có 
thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không áp lực 
chuyện kiếm tiền.

                                                                    

An Nhi

Biên kịch Noh Hee Kyung và 
lần xuống phong độ cùng bộ 
phim Our Blues

Thật ra nếu nói Our Blues là một bộ 
phim thất bại thì hoàn toàn sai lầm, vì 
rating cao nhất của nó cũng đã qua mức 

11% rồi. Tuy nhiên, nếu so sánh Our Blues với 
những tác phẩm trước đó của biên kịch đình đám 
Noh Hee Kyung thì tôi thấy chất lượng lần này 
không như mong đợi. Thành tích của nó có thể cao 
hơn những bộ phim cũ nhưng không đồng nghĩa độ 
đáng xem cũng tỷ lệ thuận với điều đó. Phải chăng 
chất lượng kịch bản của biên kịch Noh Hee Kyung 
đã không còn được như xưa?

Biên kịch Noh Hee Kyung bắt đầu sự nghiệp 
viết kịch bản phim vào năm 1995 với tác phẩm 
Mom's Gardenias. Đến năm 1999 thì cô có được 
tiếng vang đầu tiên nhờ bộ phim Did We Really 
Love? với sự tham gia đóng chính của Bae Yong 
Joon và Kim Hye Soo. Bảy năm sau, bộ phim 
Goodbye Solo lên sóng đài KBS2 lại một lần nữa 
giúp tên tuổi của biên kịch này được khán giả nhớ 
tới nhiều hơn. 

Phong cách kịch bản của Noh Hee Kyung giai 
đoạn này là những câu chuyện tình yêu, tình bạn 
nhẹ nhàng nhiều cảm xúc, tình cảm gia đình sâu 
lắng hoặc khai thác ưu điểm của con người mà theo 
bà: mỗi người đều xinh đẹp theo cách của họ.

Giai đoạn từ 2008 đến 2014 chính là giai đoạn 
hoàng kim trong sự nghiệp viết kịch bản của Noh 
Hee Kyung. Các bộ phim nổi bật nhất của cô trong 
thời điểm này chính là Worlds Within và đặc biệt là 
That Winter The Wind Blows cùng It's Okay That's 
Love. Trong 3 bộ phim này thì 2 tác phẩm sau ra 
mắt năm 2013 - 2014 không chỉ có rating cao ngất 
ngưởng mà còn được đánh giá cực tốt về chất 
lượng nội dung. 

Một bộ thuộc thể loại melodrama dẫn dắt cảm 
xúc người xem cực tốt còn một bộ là phim healing 
khiến khán giả cảm thấy yêu đời. Bây giờ cứ nhắc 
đến những tác phẩm nổi bật của Noh Hee Kyung là 
người ta sẽ nhớ tới ngay That Winter The Wind 
Blows và It's Okay That's Love mà thôi. 

Tuy nhiên sau thành công gần nhất với Dear 
My Friends mang lại cho Noh Hee Kyung 2 giải 



Trang 07

Issue # 2002 * Tuesday, July 05,  2022

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

“Biên kịch xuất sắc nhất” tại Korea Drama Awards 
và Baeksang Arts Awards thì cũng là lúc tôi thấy 
phong độ viết kịch bản của cô dần đi xuống rồi. 
Không phải đợi tới Our Blues mới chê mà 2 tác 
phẩm liền kề trước đó là The Most Beautiful 
Goodbye và Live đã không đáp ứng đủ kỳ vọng của 
người xem. 

Vẫn là cái phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, 
sâu lắng và mang tính truyền cảm hứng như vậy, 
nhưng mọi thứ trong câu chuyện phim của Noh 
Hee Kyung đã bị nhạt dần và thiếu đi cái cốt lõi 
cảm xúc vốn dĩ luôn có trong loạt tác phẩm thời 
đỉnh cao của cô. 

Lý do mà tôi nghĩ Our Blues đến giờ vẫn có 
thành tích ổn áp như vậy là do được chiếu vào 
khung giờ cuối tuần và sở hữu dàn diễn viên All 
Stars quá ư là đình đám. Chứ cách kể chuyện và 
triển khai tình tiết của bộ phim này cho đến hiện tại, 
tôi không hề đánh giá cao, nội dung dàn trải, các 
câu chuyện chưa sâu đã hết, còn gây tranh cãi vì vài 
chủ đề nhạy cảm nữa. Ngoài chuyện phim vẫn giữ 
được thương hiệu đòi thường, nhẹ nhàng của biên 
kịch Noh Hee Kyung ra thì việc đi theo hướng 
“omnibus” táo bạo xem ra không phải là lựa chọn 
đúng (ít nhất là ở thời điểm hiện tại) của biên kịch 
đình đám này. 

Tìm cách thay đổi hướng đi cho kịch bản của 
mình là một chuyện đáng khen, nhưng nếu không 
thể diễn đạt thuần thục thì sẽ dẫn đến kết quả mọi 
thứ bị chưa tới như Our Blues đó. Tôi cảm thấy khá 
tiếc cho Our Blues vì nếu như biên kịch Noh Hee 
Kyung kể chuyện theo cách thông thường, viết như 
những phim trước, chọn một cặp đôi làm chính và 
vẫn kể những câu chuyện nhỏ xung quanh thì có lẽ 
đường dây của nó sẽ mượt mà hơn và sự đón nhận 
của khán giả có lẽ cũng cao hơn rồi. Nói Noh Hee 
Kyung đi xuống cũng không sai, nhưng tôi nghĩ lý 
do chính vẫn là vì cô chưa biết cách sử dụng tốt cái 
thủ thuật kể chuyện mới này thôi. 

Nói vậy chứ, tôi đánh giá là Noh Hee Kyung 
chỉ đi xuống với bản thân cô trước đây thôi, chứ 
vẫn còn tốt chán so với mặt bằng chung biên kịch 
hiện nay của làng phim ảnh Hàn Quốc. Người ta 
hay nói “phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là 
mãi mãi” - có thể Noh Hee Kyung đang không có 
được phong độ tốt, nhưng đẳng cấp và tài năng của 
cô ra sao thì ai cũng biết. Trên đây là cảm nhận cá 
nhân của tôi, nếu mọi người có không đồng ý chỗ 
nào thì xin “giơ cao đánh khẽ”, góp ý nhẹ nhàng 
nhé. 

                                                             Quốc 
Minh

Lưu Đức Hoa bị gỡ quảng 
cáo

Lưu Đức Hoa đóng quảng cáo cho hãng 
xe Audi. Tuy nhiên, lời thoại trong 
đoạn TVC bị tố sao chép của người 

khác mà không xin phép.

Ngày 22/5, trang 163 đưa tin Lưu Đức Hoa 
hợp tác với hãng xe Audi quay một video quảng 

cáo. Tuy nhiên, nội dung mà nam diễn viên đọc 
trong TVC (phim quảng cáo) lại giống với sáng tác 
của một tác giả có tên Bắc Đại Mãn Ca. Người này 
sau đó đã lên tiếng tố cáo phía Audi sử dụng tác 
phẩm mà không xin phép.

Trong đó có đoạn nói về 24 tiết khí theo quan 
niệm của người Trung Quốc: “Có Tiểu thử ắt có 
Đại thử, có Tiểu hàn nhất định có Đại hàn, nhưng 
có Tiểu mãn lại không có Đại mãn. Vì Đại mãn 
không phù hợp lối suy nghĩ, kinh nghiệm của cổ 
nhân... Ngày Tiểu mãn, nước mưa bắt đầu nhiều 
hơn, Trường Giang và Hoàng Hà đầy hơn, ngũ cốc 
cũng dần mẩy hạt, nhưng chưa đạt đến độ chín 
muồi”.

“Cho nên Tiểu mãn là một trạng thái thiên 
nhiên rất hay. Tiểu mãn đại diện cho thái độ sống là 
mỗi chúng ta đang hướng tới sự hoàn mỹ, nhưng 
không yêu cầu mọi thứ phải thập toàn thập mỹ. 
Tiểu mãn là tiết khí đẹp nhất của năm, cũng là ngày 
mà tôi thích nhất”.

Khi đoạn video quảng cáo phát sóng đã có tới 
hàng chục triệu lượt xem và nhận được nhiều lời 
khen ngợi của công chúng. Khán giả cho rằng đây 
là một TVC hay, nhân văn, sáng tạo, giúp quảng bá 
văn hóa truyền thống Trung Quốc. Thậm chí nhiều 
người khen ngợi đây là quảng cáo xe hay nhất 
những năm gần đây.

Tuy nhiên, sau khi bị tố sao chép lời văn, hãng 
xe Audi đã phải gỡ đoạn TVC. Phía hãng xe sau đó 
thừa nhận lỗi không kiểm duyệt kỹ nội dung phim 
quảng cáo. Họ xin lỗi công chúng và hứa liên hệ 
với tác giả để bồi thường.

Lưu Đức Hoa cũng chia sẻ: “Đối với bản 
quyền tác phẩm tôi luôn dành sự tôn trọng hết 
mình. Sai lầm lần này của đội ngũ sản xuất quảng 
cáo, tạo nên tổn thất cho Mãn Ca, tôi rất lấy làm 
tiếc. Audi và đội ngũ quảng cáo của công ty đang 
tiến hành xử lý”.

Tác giả Bắc Đại Mãn Ca cũng bày tỏ sự tin 
tưởng với Lưu Đức Hoa, cho rằng lỗi thuộc về 
công ty quảng cáo.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, 20 tuổi anh 
bước chân vào giới giải trí, ký hợp đồng với đài 
TVB. Năm 1983, anh nổi tiếng với tác phẩm Thần 
điêu đại hiệp. 

Anh từng đoạt 5 giải Nam diễn viên xuất sắc 
tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Tượng 
(do Hong Kong tổ chức), giải Kim Mã (của Đài 

Loan). Anh là một trong Tứ đại thiên vương của 
Hong Kong.

Hoạt động trong giới giải trí hơn 30 năm, Lưu 
Đức Hoa được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ 
học hỏi cả về đạo đức và sự tận tụy với việc đóng 
phim.

Theo QQ, Lưu Đức Hoa là nghệ sĩ có lượng 
người hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt, dù anh đã 
hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Hồi tháng 7/2021, 
nam diễn viên Hong Kong có buổi trò chuyện với 
người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm anh bắt 
đầu sự nghiệp. Có hơn 80 triệu người đã theo dõi 
buổi phát sóng.

                                                                    
An Chi

Ngô Ngạn Tổ và vợ người 
mẫu dự Cannes 2022

Ngày 23/5, Sina đưa tin Ngô Ngạn Tổ 
và người mẫu Lisa Selesner tham dự 
sự kiện ra mắt phim trong khuôn khổ 

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Sự xuất hiện 
của vợ chồng tài tử gây chú ý.

Tại sự kiện, Ngô Ngạn Tổ bị nhận xét tăng 
cân, để tóc dài khiến ngoại hình trông già dặn hơn 
tuổi. Vài năm trở lại đây, ngôi sao Reminiscence có 
phong độ lên xuống thất thường. Trong khi, vợ 
nam diễn viên diện đầm ôm sát khoe vẻ gợi cảm.

Theo Sina, gia đình Ngô Ngạn Tổ hiện sống ở 
Mỹ. Những năm qua, anh chuyển hướng phát triển 
sự nghiệp ở thị trường Hollywood. Nam nghệ sĩ là 
gương mặt sao gốc Á được giới làm phim Âu Mỹ 
quan tâm, mời tham gia nhiều dự án.

Đầu năm nay, anh có phim Reminiscence hợp 
tác với tài tử Hugh Jackman ra mắt. Ngoài ra, Ngô 
Ngạn Tổ còn tham gia dự án American Born 
Chinese của Disney, do Daniel Destin Cretton đạo 
diễn. Anh đóng vai phụ Tôn Ngộ Không. American 
Born Chinese bấm máy vào tháng 2 tại Los 
Angeles (Mỹ).

Vợ Ngô Ngạn Tổ, người mẫu Lisa Selesner, 
rời sàn cat-walk sau khi kết hôn với tài tử Hong 
Kong vào năm 2010. Họ có với nhau một con gái.

Ngô Ngạn Tổ sinh năm 1974 là diễn viên, đạo 
diễn, nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa. Bước chân 
vào giới giải trí từ năm 1998, tính đến nay anh đã 
đóng hơn 60 bộ phim và được xếp vào nhóm sao 
nam thực lực của showbiz Hoa ngữ. Theo 
PeoplePill, vai diễn của tài tử 48 tuổi đa dạng từ 
anh hùng đến phản diện.
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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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Lý do Paris lại được gọi là 
Kinh đô ánh sáng

Nổi tiếng với tên gọi Kinh đô ánh sáng, 
Paris – Thủ đô của nước Pháp là một 
trung tâm văn hóa lớn của thế giới và 

cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút.
Kinh đô ánh sáng Paris

Thủ đô Paris, không chỉ là thành phố đông dân 
nhất nước Pháp , đây còn được xem như là trái tim 
của châu Âu trong nhiều lĩnh vực kinh tế, thương 
mại, văn hóa, du lịch. 

Thành phố nằm dọc bờ sông Seine đồng thời 
cũng là hợp lưu của sông Seine và sông Marne. Thủ 

đô này nổi tiếng với tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà, và 
nhiều thắng cảnh có giá trị về văn hóa là một trong 
những nơi thu hút khách du lịch Pháp đông nhất.

Ngoài ra Paris còn được thế giới biết đến với 
tên gọi Kinh đô ánh sáng. Biệt danh này của Paris 
thường được hiểu theo nghĩa bóng. Thực chất, 
nguồn gốc "kinh đô ánh sáng" (Ville de Lumière 
trong tiếng Pháp) xuất phát từ nhu cầu thực tế về 
ánh sáng của thành phố này.

Theo Tootlafrance thông tin, có hai câu 
chuyện thường được dẫn lại để giải thích về biệt 
danh nổi tiếng của Paris. 

Câu chuyện đầu tiên bắt nguồn từ thế kỷ 18, 
khi cảnh sát thành phố yêu cầu cư dân thắp sáng 
một cây nến hoặc đèn dầu, đặt trên cửa sổ của nhà 
mình vào ban đêm để ngăn chặn tình trạng gia tăng 
tỷ lệ tội phạm.

Câu chuyện thứ hai liên quan đến năm 1820, 
khi Paris thông qua hệ thống chiếu sáng công cộng 
bằng đèn gas, được phát triển bởi kỹ sư Philippe le 
Bon. 

Tuy không phải đô thị đầu tiên sử dụng loại 
hình chiếu sáng này, Paris có lẽ là nơi áp dụng 
thành công nhất. Cảnh đường phố Paris sáng rực 
gây ấn tượng mạnh, khiến nhiều người bắt đầu gọi 
thành phố là "kinh đô ánh sáng". 

200 năm trôi qua, biệt danh đó vẫn thích hợp 
với vẻ lộng lẫy của Paris vào ban đêm.

Theo truyền thông quốc tế, đêm về, Paris bừng 

sáng khắp các đường phố, ngõ ngách. Những công 
trình kiến trúc như tháp Eiffel, nhà thờ Notre-
Dame de Paris... lung linh sống động, khắp nơi 
vang lên tiếng nhạc du dương của các nghệ sĩ 
đường phố và sự khám phá của du khách thập 
phương.

Nếu dạo thuyền trên sông Seine ngắm Paris 
nhộn nhịp về đêm, bạn sẽ thấy được nhịp thở đầy 
thi vị của Paris. Đó là lý do tại sao ngắm Paris từ 
sông Seine trở thành suối nguồn bất tận của những 
bài thơ, những chuyện tình lãng mạn.

Có thể nói Kinh đô ánh sáng Paris là một trung 
tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong 
những thành phố du lịch thu hút nhất. Sự nhộn 
nhịp, các công trình kiến trúc và không khí nghệ sĩ 
đã giúp Paris mỗi năm có đến khoảng 30 triệu 
khách nước ngoài.

Thành phố còn được xem như kinh đô của thời 
trang cao cấp với nhiều khu phố xa xỉ cùng các 
trung tâm thương mại lớn. 

Là nơi đặt trụ sở chính của các tổ chức quốc tế 
như OECD, UNESCO... cộng với những hoạt 
động đa dạng về tài chính, kinh doanh, chính trị và 
du lịch đã khiến Paris trở thành một trong những 
trung tâm trung chuyển lớn nhất trên thế giới và 
được coi như một trong bốn "thành phố toàn cầu" 
cùng với New York, Lon Don và Tokyo. ■ 
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Những loại ký sinh trùng 
kỳ lạ nhất trong thế giới động 
vật 

Trên Trái Đất, có rất nhiều ký sinh 
trùng kỳ dị và chúng có thể trở 
thành những cơn ác mộng cho vật 

chủ của mình.
A. Nguồn cảm hứng của các Alien 
1. Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii là một loại ký sinh 

trùng trong não lây lan qua phân mèo có thể truyền 
sang người. Nó có thể khiến con người chăm sóc 
mèo quá mức bị nhiễm bệnh và gây ra một số 
chứng rối loạn thần kinh.

Được tìm thấy trên toàn cầu, Toxoplasma 
gondii (T. gondii) được biết là đã ảnh hưởng đến 
50-80% dân số ở một thời điểm nào đó theo các 
nghiên cứu huyết thanh học. Ở Pháp, tỷ lệ người 
nhiễm bệnh tập trung cao nhất (84%). Nó có thể 
ảnh hưởng đến tất cả các loài động vật máu nóng 
nhưng chỉ có thể nhân lên qua mèo.

Loại ký sinh trùng chết người này được biết 
là gây ra những thay đổi trong tâm trí con người 
giống như ở chuột. 

Khi những con chuột bị nhiễm bệnh sau khi 
ăn phải noãn bào (con của ký sinh trùng) thải ra 
trong phân của mèo, loại ký sinh trùng này sẽ khiến 
cho chúng trở nên liều lĩnh hơn, chậm chạp hơn và 
trở thành con mồi dễ dàng cho mèo. 

Tệ hơn nữa, khi nhiễm loại ký sinh trùng 
này, những con chuột lại bị thu hút bởi mùi của 
mèo. Ngay cả đối với con người, khi bị nhiễm bệnh 
cũng nhận thấy mùi nước tiểu mèo “dễ chịu” hơn 
những người không bị nhiễm bệnh.

Ở người, ký sinh trùng này có thể gây ra 
một số thay đổi hành vi bệnh lý và rối loạn thần 
kinh nghiêm trọng như tâm thần phân liệt, rối loạn 
ám ảnh cưỡng chế, hung hăng và rối loạn lưỡng 
cực. 

Ở những người khỏe mạnh, nó gây ra các 
triệu chứng giống cúm nhẹ, nhưng ở trẻ sơ sinh và 
bệnh nhân có khả năng miễn dịch yếu, nó có thể 
gây ra một căn bệnh gọi là “bệnh toxoplasma” có 
thể gây tử vong. 

Nó cũng khiến con người yêu thương và 
chăm sóc mèo của họ nhiều hơn bình thường, và đó 
là lý do tại sao bệnh toxoplasmosis được mệnh 
danh là “Hội chứng quý bà mèo điên”. Nó có thể là 

một lý do tại sao một số người ám ảnh về mèo.
2. Cymothoa exigua
Cymothoa exigua là một loại ký sinh trùng 

chuyên cắt đứt mạch máu của lưỡi cá và tự nó trở 
thành một chiếc lưỡi có chức năng mới. Nó là ký 
sinh trùng duy nhất được biết đến với khả năng 
thay thế toàn bộ cơ quan trong cơ thể vật chủ.

Còn được gọi là “rận ăn lưỡi”, Cymothoa 
exigua (C. exigua) xâm nhập vào cơ thể cá thông 
qua mang của nó. Con đực bám vào vòm bên dưới 
mang cá và con cái bám vào lưỡi cá. 

Loại ký sinh trùng dài 8 - 29 mm này sẽ cắt 
đứt các mạch máu của lưỡi cá khiến nó bị teo do 
thiếu máu, cuối cùng khiến nó rơi khỏi miệng. C. 
exigua sau đó trở thành lưỡi mới của cá, chúng ăn 
máu và chất nhầy của cá để tồn tại. Khi cá chết, nó 
sẽ tự tách ra và bám vào bên ngoài cơ thể cá.

Điều gì xảy ra với ký sinh trùng sau đó thì 
tới nay vẫn chưa có quan sát cụ thể nào. Một đặc 
điểm nổi bật khác của loài ký sinh này là ngoài việc 
nó là loài duy nhất được biết đến với khả năng thay 
thế toàn bộ cơ quan của vật chủ thì chúng còn sở 
hữu khả năng tự biến đổi giới tính - con đực có thể 
biến thành con cái khi nó dài 10 mm.

Được tìm thấy ở vùng biển phía nam của 
Vịnh California đến phía bắc của Vịnh Guayaquil, 
Ecuador, ký sinh trùng này cũng được tìm thấy ở 
vùng biển Đại Tây Dương. C. exigua hiện không 
được cho là loài có hại cho con người.

3. Phronima
Phronima là một loại ký sinh trùng có vẻ 

ngoài giống như người ngoài hành tinh trong bộ 
phim Alien (trên thực tế, những sinh vật ngoài hành 
tinh được lấy cảm hứng từ một loại ký sinh trùng 
biển sâu trong suốt, ăn thịt các sinh vật khác từ 
trong ra ngoài và sau đó chiếm lấy cơ thể của chúng 
để đẻ trứng).

Phronima chính là loại ký sinh trùng làm 
tăng thêm sức nặng cho câu nói "sự thật còn lạ hơn 
tiểu thuyết". Trên thực tế, loại ký sinh trùng này đã 
truyền cảm hứng cho nhiều nhân vật hư cấu trên 
phim ảnh - loài ngoài Trái Đất, là nhân vật phản 
diện trong loạt phim Alien.

Phronima được tìm thấy ở khắp các đại 
dương trên thế giới ngoại trừ vùng cực. Con cái 
thường tấn công salps (một loài động vật phù du), 
sau đó sử dụng móng vuốt của mình để ăn thịt con 
vật, tạo thành một lỗ rỗng trên cơ thể con vật xấu 
số. 

Sau đó, nó đi vào phần thân rỗng giống như 
cái thùng của con mồi và bơi trên mặt nước bằng 
cách sử dụng nó như một phương tiện di chuyển. 
Sau đó, con cái đẻ trứng và nuôi dưỡng ấu trùng ở 
ngay bên trong cơ thể của vật chủ. 

Các đặc điểm cụ thể của Phronima cho tới 
nay vẫn chưa được hiểu biết sâu rộng vì nó cần 
được nghiên cứu khi còn sống (điều đó là rất khó), 
do đó khía cạnh trong cuộc đời của Phronima vẫn 
là một bí ẩn đối với khoa học.

4. Spinochordodes tellinii
Spinochordodes tellinii là một loại sâu ký 

sinh phát triển trong cơ thể châu chấu, khi trưởng 

thành hoàn toàn nó sẽ khiến châu chấu nhảy xuống 
nước và khiến nó bị chết đuối.

Spinochordodes tellinii (S. tellinii) là một 
trong những loài giun ký sinh có thể phát triển với 
kích thước dài gấp 3 - 4 lần châu chấu vật chủ, xâm 
nhập vào cơ thể vật chủ dưới dạng ấu trùng thông 
qua đường ăn uống. 

Cuối cùng, nhận được chất dinh dưỡng từ 
châu chấu và dế, chúng sẽ phát triển để kiểm soát 
hành vi của vật chủ. Chúng khiến cho châu chấu 
nhảy vào một vùng nước và chết đuối. Nó làm điều 
này để nó có thể rời khỏi cơ thể của châu chấu và 
sinh sản trong nước.

5. Naegleria fowleri
Naegleria fowleri là một loại ký sinh trùng 

nước ngọt có thể xâm nhập vào não người qua 
khoang mũi khi bơi trong hồ nước ngọt hoặc hồ bơi 
kém vệ sinh. Ký sinh trùng này sẽ phá hủy mô não 
của con người và có tỷ lệ tử vong là 97%.

Được biết đến với cái tên “amip ăn não”, 
Naegleria fowleri là sinh vật sẽ khiến bạn phải suy 
nghĩ kỹ trước khi nhảy xuống nước để bơi. Được 
tìm thấy trong các hồ và sông nước ngọt, hay trong 
các hồ bơi được vệ sinh kém, ký sinh trùng này 
thường nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên.

Một khi đã mắc bệnh, cơ hội sống sót chỉ là 
3%. Nó gây sưng não và khiến vật chủ bị “viêm 
màng não nguyên phát”, trong vài ngày nó có thể 
khiến cho con người tử vong. 

Tuy nhiên, những trường hợp nhiễm ký 
sinh trùng này rất hiếm và trong một số trường hợp 
vẫn có thể được điều trị. Chỉ có 34 trường hợp được 
báo cáo ở Hoa Kỳ từ năm 2004-2014. Các nhà 
khoa học lo ngại rằng biến đổi khí hậu có thể giúp 
loài ký sinh này phát triển mạnh vì chúng phát triển 
cực mạnh trong các vùng nước ấm.

Naegleria fowleri chỉ có thể xâm nhập vào 
cơ thể người khi nước xâm nhập vào bên trong 
khoang mũi. Nó đi sâu vào dây thần kinh khứu giác 
dẫn trực tiếp đến não. Sử dụng các cấu trúc giống 
như chiếc cốc hút của mình, nó ăn vào mô não làm 
phát sinh các triệu chứng nhiễm trùng đầu tiên - 
mất khứu giác và vị giác.

Khi nhiễm trùng tiến triển, nó có thể gây ra 
ảo giác, co giật và lú lẫn. Khi cơ thể chiến đấu 
chống lại nhiễm trùng, nó gây ra tình trạng viêm và 
áp lực cực lớn lên hộp sọ, đẩy não xuống dưới, cắt 
đứt liên kết với tủy sống gây tử vong.

B. Biến vật chủ thành những kẻ dị dạng
Trên Trái Đất, có rất nhiều ký sinh trùng kỳ 

dị và chúng có thể trở thành những cơn ác mộng 
cho vật chủ của mình.

6. Acanthocephala
Acanthocephala là một loại ký sinh trùng 

khiến cho vật chủ tự tìm đến cái chết, khi tiến vào 
trong cơ thể vật chủ, chúng sẽ "kích thích" não và 
buộc vật chủ phải bơi lên mặt nước để chúng bị vịt 
ăn thịt.

Còn được gọi  là  “giun đầu gai” , 
Acanthocephala có các gai nhọn ở đầu, giúp chúng 
xuyên qua thành ruột của vật chủ. Vòng đời của 
chúng rất phức tạp và liên quan đến ít nhất hai vật 
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chủ có thể là động vật có vú, cá, chim hoặc động vật 
lưỡng cư. Chúng bắt đầu vòng đời của mình bằng 
cách chiếm giữ cơ thể các động vật có xương sống 
sống ở các vùng biển hoặc nước ngọt.

Khi bị nhiễm, ký sinh trùng sẽ ảnh hưởng 
đến hành vi của vật chủ và khiến cho vật chủ bị thu 
hút bởi ánh sáng và bơi lên mặt nước. Và khi vật 
chủ bị vịt ăn thịt chúng sẽ tiếp tục phát triển mạnh 
và tiếp tục vòng đời của mình trong cơ thể vịt.

Vật chủ tiếp theo sẽ bài tiết trứng của ký 
sinh trùng qua phân của nó, sau đó được một loài 
giáp xác hoặc động vật chân đốt khác ăn vào. Nó 
phát triển khi ở trong cơ thể của vật chủ trung gian 
và phát triển trưởng thành và giao phối trong cơ thể 
của vật chủ cuối cùng của nó (vịt).

7. Pleistophora mulleri
Pleistophora mulleri là một loại ký sinh 

trùng khiến tôm ăn thịt đồng loại nhiều hơn, làm 
tăng đáng kể khả năng ăn thịt đồng loại và khiến 
chúng mất ít thời gian hơn để tiêu thụ con mồi.

Loại ký sinh trùng này có thể làm cho tôm 
bản địa - Gammarus dobeni celticus ăn thịt đồng 
loại của nó nhiều hơn so với cách ăn thông thường 
của chúng. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ký 
sinh trùng này làm tăng đáng kể đặc điểm xấu của 
giống tôm bản địa và cũng khiến chúng trở nên 
phàm ăn hơn, đồng thời tiêu thụ con mồi trong thời 
gian ngắn hơn nhiều so với những con không bị 
nhiễm bệnh.

8. Nycteribiidae và Streblidae
Nycteribiidae và Streblidae là hai họ của 

các loài ký sinh trùng kinh hoàng, chúng là những 
con bọ bám vào đầu dơi và hút máu của nó.

Nếu bạn nghĩ dơi hút máu là một loài động 
vật đáng sợ thì loài ký sinh trùng mà chúng ta nhắc 
tới dưới đây còn đáng sợ hơn rất nhiều. Có khoảng 
275 loài trong họ Nycteribiidae và 225 loài trong 
họ Streblidae hút máu dơi. 

Ruồi dơi thuộc họ Nycterbiidae không có 
cánh và có hình dạng giống nhện, trong khi những 
con thuộc họ Streblidae có cánh và có thể bay. 
Những con ruồi dơi đã tiến hóa qua hàng triệu năm 
này dành toàn bộ vòng đời của chúng để bám vào 
cơ thể của những con dơi, đặc biệt là lông và cánh 
của chúng. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng 20 triệu năm 
trước khi loài ruồi này tiến hóa, chúng đã tiêu thụ 
mồ hôi, phân và da chết của dơi. Và vì là loài ký 
sinh trùng hút máu nên hiển nhiên chúng sẽ bị chết 
đói khi bị tách khỏi vật chủ - chỉ hai ngày sau khi 
tách khỏi cơ thể của dơi, chúng sẽ bị chết.

9. Ribeiroia ondatrae
Ribeiroia ondatrae là một trong những loài 

ký sinh kinh khủng nhất hành tinh. Nó sẽ khiến cho 
những con ếch bị nhiễm bệnh có một số khuyết tật 
như nhiều chân nhô ra ở những góc kỳ dị và ảnh 
hưởng đến khả năng di chuyển của chúng, khiến 
chúng gặp nguy hiểm trước những kẻ săn mồi.

Là một loại ký sinh trùng giun dẹp, 
Ribeiroia ondatrae thường lây nhiễm vào bên trong 
cơ thể của ếch khi chúng vẫn đang trong giai đoạn 

phát triển các chi và dẫn đến một số khuyết tật ở 
động vật lưỡng cư như không có chân hoặc nhiều 
chân bật ra ở những vị trí kỳ lạ trên cơ thể.

Điều này khiến ếch khó di chuyển và dễ bị 
những kẻ săn mồi ăn thịt. Loại ký sinh trùng này là 
một mối đe dọa nghiêm trọng vì nó di chuyển liên 
tục, cũng có thể sinh sống ở những khu vực nơi các 
loài nguy cấp hoặc bị đe dọa hình thành môi trường 
sống. 

Các nhà khoa học đã cố gắng dự đoán 
những nơi mà những con ký sinh trùng gây dị tật 
này có thể tồn tại để ngăn chặn những nguy hại 
thêm cho động vật.

Vòng đời của loại ký sinh trùng này bắt đầu 
từ một con ốc sên khổng lồ, nơi nó tự nhân bản vô 
tính, biến con ốc sên thành một "cỗ máy ký sinh". 
Hàng trăm ký sinh trùng sẽ được ốc nhả ra mỗi đêm 
để tìm kiếm vật chủ thứ hai của chúng, đó là những 
con nòng nọc. 

Nòng nọc lớn lên trở thành một con ếch bị 
khuyết tật và nhanh chóng bị chim ăn thịt. Những 
con chim là vật chủ thứ ba. Ký sinh trùng sinh sản 
bên trong chim, trứng được giải phóng theo phân 
của chim, và chu kỳ lặp lại.

10. Diplostomum pseudospathaceum
Diplostomum pseudospathaceum là một 

loại ký sinh trùng sống bên trong nhãn cầu của cá 
và kiểm soát hành vi của chúng. Khi còn nhỏ, ký 
sinh trùng này sẽ bảo vệ cá. Nhưng khi nó lớn lên, 
chúng sẽ tìm đủ mọi cách để giết chết vật chủ của 
mình.

Diplostomum pseudospathaceum là một 
loại ký sinh trùng thay đổi hành vi của vật chủ để 
phù hợp với nhu cầu của nó. Bắt đầu vòng đời của 
chúng với một con ốc sên, ký sinh trùng sau đó tìm 
đường vào nhãn cầu của cá bằng cách xuyên qua da 
của cá trong nước và ẩn náu cho đến khi trưởng 
thành.

Khi còn nhỏ, nó bảo vệ cá để chúng có thể 
phát triển, nhưng khi đã trưởng thành, nó sẽ làm 
mọi cách để bắt cá thay đổi hành vi di chuyển và bị 
chim ăn thịt để vòng đời của nó tiếp tục bên trong 
cơ thể chim. 

Ký sinh trùng giao phối trong đường tiêu 
hóa của chim và trứng của chúng được thải ra ngoài 
qua phân như nhiều loại ký sinh trùng khác.

Trong một nghiên cứu trước đây, nó đã 
được tiết lộ rằng những con cá bị nhiễm ký sinh 
trùng chưa trưởng thành bơi chậm hơn những con 
chưa bị nhiễm khiến chúng ít bị con mồi nhìn thấy 
hơn. Người ta cũng nhận thấy rằng những con cá bị 
nhiễm ký sinh trùng trưởng thành bơi tích cực hơn 
nhiều so với những con không bị nhiễm. ■ 

Cơ quan Vũ trụ châu Âu 
phát triển thiết bị khai thác oxy 
trên Mặt trăng

Cơ quan Vũ trụ châu Âu có kế hoạch 
triển khai một thiết bị với khả năng 
chiết xuất 70% lượng oxy từ bề mặt 

Mặt trăng vào năm 2030.

Trong một bài đăng, Cơ quan Vũ trụ châu 
Âu (ESA) tiết lộ đã lựa chọn công ty Thales Alenia 
Space của Anh để chế tạo một thiết bị khai thác oxy 
nhỏ gọn, sau khi đánh giá ba thiết kế của các nhóm 
đối thủ khác nhau.

Mô phỏng tàu đổ bộ Mặt Trăng mang theo 
thiết bị khai thác oxy

Thiết bị vũ trụ mới sẽ giúp ESA đánh giá 
xem liệu các mô hình lớn hơn - như nhà máy chiết 
xuất oxy để thở cho phi hành gia và chất đẩy cho 
tên lửa - có khả thi trên Mặt trăng hay không. 

Trên thực tế, vào tháng 4 năm ngoái, Cơ 
quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đạt được 
thành tích ấn tượng bằng cách hút oxy từ sao Hỏa 
nhờ một thiết bị có tên là MOXIE bay tới hành tinh 
đỏ trên tàu thăm dò Perseverance.

Thiết kế của Thales Alenia Space cần nhỏ 
gọn nhưng có khả năng chiết xuất 50 - 100 gram 
oxy từ lớp đất mặt của Mặt trăng, điều này có thể 
đạt được bằng cách khai thác khoảng 70% tổng 
lượng oxy có sẵn trong mẫu thu thập. Theo một tiêu 
chí tham khảo, 5 gram oxy là đủ cho các phi hành 
gia thở trong 10 phút.

Bên cạnh đó, thiết bị sẽ phải thu thập tất cả 
oxy trong thời gian khoảng 10 ngày. Đó là do nó 
chạy bằng năng lượng mặt trời, thứ sẽ bị hạn chế 
khi ngày âm lịch (kéo dài hai tuần) trở thành đêm 
âm lịch tối đen và lạnh giá.

"Thiết bị cần phải nhỏ gọn, công suất thấp 
và có thể bay trên một loạt tàu đổ bộ Mặt trăng tiềm 
năng, bao gồm tàu đổ bộ hậu cần lớn EL3 của 
ESA", David Binns, Kỹ sư hệ thống của ESA cho 
biết. 

"Khả năng khai thác oxy cùng các kim loại 
có thể sử dụng được từ lớp đất mặt sẽ là một yếu tố 
thay đổi cuộc chơi trong công cuộc khám phá Mặt 
trăng, cho phép các nhà thám hiểm quốc tế quay trở 
lại thiên thể này mà không bị phụ thuộc vào các 
nguồn cung cấp tốn kém từ Trái đất".

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, 
chúng ta có thể thấy một mô hình kích thước đầy đủ 
được gửi đến Mặt trăng trên tàu đổ bộ hậu cần của 
ESA vào đầu những năm 2030, theo trưởng nhóm 
nghiên cứu Giorgio Magistrati tại ESA. ■ 
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Những điều thú vị về người 
mẹ xinh đẹp của tỷ phú Elon 
Musk

Ở
 tuổi 73, bà Maye Musk vẫn là một 
người mẫu đắt giá và sở hữu vẻ đẹp 
vượt thời gian. Bà cũng chính là mẹ 

của tỷ phú nổi tiếng Elon Musk.
Maye Musk: Người mẹ "siêu anh hùng" 

cực kỳ sành điệu đứng đằng sau sự thành công của 
tỷ phú thiên tài Elon Musk.

Maye Musk, sinh năm 1948, mang hai 
quốc tịch Canada và Nam Phi. Bà là người gốc 
Canada nhưng di cư sang Nam Phi cùng cha mẹ từ 
khi còn nhỏ. 

Với fan trên toàn thế giới, bà là một người 
mẫu, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng và là mẹ 
của ba người con tài năng gồm tỷ phú Elon Musk, 
cùng cặp sinh đôi Kimbal Musk và Tosca Musk.

Bà Maye Musk chính là mẹ ruột của tỷ 
phú Elon Musk

Người phụ nữ xinh đẹp và bản lĩnh này đã 
có 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trình diễn 
thời trang. Ở tuổi 73, bà vẫn xuất hiện trên trang bìa 
của những tờ báo danh giá như Time, Women's Day 
hay Vogue để lan truyền năng lượng sống tích cực 
và câu chuyện thú vị về cuộc đời mình.

Tờ New York Post nhận định, Maye Musk 
chính là "một ngôi sao bằng chính năng lực của 
mình". Maye Musk vốn là một mẹ đơn thân có 3 
người con. 

Ngoài cậu con trai nổi tiếng - tỷ phú Elon 
Musk, bà còn là mẹ của đạo diễn điện ảnh - Tosca 
Musk và chủ nhà hàng doanh nhân - Kimbal Musk. 

Ba người con của bà đều rất thành công và 
sự nghiệp của họ có bóng dáng của một người mẹ 
xuất sắc, luôn thấu hiểu và động viên các con trong 
mọi bước đi trong cuộc sống.

Bà Maye Musk là mẹ đơn thân của ba 
đứa con khi mới 31 tuổi

Bà Maye Musk đã nuôi dạy ba người con 
thành tài gồm: tỷ phú Elon Musk, đạo diễn điện ảnh 
Tosca Musk và chủ nhà hàng doanh nhân Kimbal 
Musk.

Maye may mắn có được một gia đình thật 
tuyệt vời. Bà cùng cha mẹ từng di cư từ Canada 
sang Nam Phi bằng máy bay cá nhân. Khi bà 14 
tuổi, cả gia đình đã đi lang thang trên sa mạc 
Kalahari để tìm kiếm "Thành phố đã mất". 

Chính những bậc cha mẹ thích phiêu lưu 
mạo hiểm này đã lan tỏa cho Maye sự tự tin và đam 
mê thử thách bản thân khi bước vào thế giới thời 
trang.

15 tuổi, cô gái xinh đẹp Maye trở thành 
người mẫu, tham dự cuộc thi Hoa hậu Nam Phi và 
bước vào vòng chung kết. Bà gặp kỹ sư Errol Musk 
vào năm 21 tuổi và rơi vào lưới tình. Maye quyết 
định từ bỏ tất cả để trở thành vợ của Errol rồi sinh 
liền 3 người con trong vòng 10 năm.

Năm 31 tuổi là một năm bước ngoặt trong 
cuộc đời Maye. Bà và chồng cũ - Errol ly hôn sau 

10 năm chung sống. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân 
này, Maye trắng tay dù gia đình chồng cũ rất giàu 
có. Không đầu hàng cuộc sống, người mẹ đơn thân 
3 con quyết định rời Nam Phi, đưa các con về 
Toronto, Canada bắt đầu một cuộc sống mới.

Bà Maye Musk sở hữu nhan sắc ấn 
tượng thời trẻ

Bà từng là người mẫu triển vọng và tham 
dự các cuộc thi nhan sắc trước khi kết hôn vào năm 
21 tuổi. 

Quãng thời gian trở lại Canada này thực sự 
là một thử thách trong cuộc đời Maye. Để có tiền 
nuôi con, bà làm nhiều việc cùng lúc. Song người 
mẹ vĩ đại không bao giờ lơ là trước những bước 
phát triển của các con. Bà vật lộn với đủ mọi công 
việc từ nữ nhân viên tạp hóa, giặt là, nhân viên của 
trường Đại học, đến dạy học tại trường dinh dưỡng 
và làm người mẫu.

Sau 60 tuổi, bà Maye còn thành đạt hơn 
nữa khi bà quyết định sẽ dừng nhuộm mái tóc trắng 
của mình và điều này tạo nên điều đặc biệt ở bà

Maye từng nói với Huffington Post rằng: 
"Sau khi ly hôn, tôi phải vật lộn để kiếm sống và 
nuôi 3 đứa trẻ. Nghèo đói khiến bạn làm việc chăm 
chỉ". Điều này cũng là điều bà dạy 3 người con tài 
năng của mình suốt những năm tháng trưởng 
thành.

Nghị lực sống phi thường của Maye đã 
giúp bà và các con vượt qua giai đoạn khó khăn 
trong cuộc sống. Năm 41 tuổi, bà Maye tiếp tục 
làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền trang trải 
học phí cho các con. Bà cũng luôn dạy các con phải 
lao động và vươn lên trong cuộc sống.

Những năm tháng làm mẹ đơn thân đầy 
khó khăn và thử thách đã dạy cho người phụ nữ bản 
lĩnh này một nghị lực sống phi thường và luôn dám 
đương đầu với mọi khó khăn. 

Vừa lao động kiếm sống, Maye vẫn rất kiên 

nhẫn dạy con nên người. Bà cũng đi học để mở 
mang kiến thức, tìm kiếm thêm những cơ hội việc 
làm mới. Maye theo học ngành dinh dưỡng tại 
trường Đại học Pretoria ở Nam Phi và được trao hai 
bằng thạc sĩ, một từ Đại học Orange State, Nam Phi 
và một của Đại học Toronto, Canada.

Những nỗ lực của Maye đã được đền đáp. 
Cả 3 người con của bà đều rất thành đạt, trong đó 
Elon Musk - một trong những tỷ phú giàu có và nổi 
tiếng nhất thế giới. 

Ở tuổi 73, khi các con đã trưởng thành và 
có sự nghiệp riêng, Maye vẫn làm việc chăm chỉ, 
theo đuổi công việc người mẫu mình yêu thích với 
mong muốn duy trì sự trẻ trung và chia sẻ những 
kinh nghiệm của mình với mọi người xung quanh.

Elon Musk có được thành công như ngày 
nay một phần cũng nhờ người mẹ đầy bản lĩnh. 

Hành trình làm mẹ đơn thân đáng 
ngưỡng mộ của Maye Musk

Bà từng tự hào chia sẻ với tờ Vanity Fair 
rằng: "Bạn bè thường nói với tôi rằng, tôi nổi tiếng 
từ trước khi con trai Elson của tôi nổi tiếng". Sau 60 
tuổi, bà Maye còn thành đạt hơn nữa khi bà quyết 
định sẽ dừng nhuộm mái tóc trắng của mình. 

Quyết định táo bạo của Maye được các tạp 
chí danh tiếng chú ý và truyền cảm hứng cho những 
người phụ nữ trên thế giới rằng, ở lứa tuổi nào, 
người phụ nữ cũng có thể tỏa sáng và xinh đẹp theo 
cách riêng.

Năm 2015, dù không còn trẻ, bà được mời 
trình diễn tại tuần lễ thời trang New York và ký hợp 
đồng với công ty quản lý người mẫu danh tiếng 
IMG vào năm 2016. 

Cũng trong năm này, bà sánh bước cùng 
cậu con trai tài năng Elon tại sự kiện thời trang 
danh giá Met Gala. 

Một năm sau đó, ở tuổi 69, bà Maye ký hợp 
đồng làm gương mặt đại diện cho nhãn hiệu mỹ 
phẩm nổi tiếng CoverGirl và trở thành người mẫu 
"có tuổi" nhất trong lịch sử của công ty kinh doanh 
mỹ phẩm này.

Bà Maye còn là một chuyên gia dinh dưỡng 
và sở hữu tới hai tấm bằng thạc sĩ về lĩnh vực này. 

"Tôi luôn tin rằng, những gì mình làm sẽ 
mang lại hi vọng cho những người phụ nữ khi bước 
vào tuổi trung niên. Họ sẽ hiểu rằng, họ có thể làm 
việc và tự tin, hài lòng với chính những gì mình 
đang có", bà Maye chia sẻ với tờ Forbes.

Điều khiến Maye Musk cảm thấy vui hơn 
nữa chính là việc bà không chỉ truyền cảm hứng 
cho những phụ nữ có tuổi mà còn mang lại hi vọng 
cho những cô gái trẻ. 

"Những cô gái trẻ gặp tôi trên phố và họ nói 
với tôi rằng, sự nghiệp của tôi khiến họ tin tưởng 
rằng, nếu ở tuổi trên 70 tôi vẫn có thể làm việc 
chăm chỉ và thành công như vậy thì họ cũng có thể 
gặt hái những thành tựu ở tuổi 25", bà nói.

Để có được vẻ đẹp vượt thời gian và cuốn 
hút khi bước qua tuổi 70, Maye đã thay đổi chế độ 
dinh dưỡng và tập luyện ngay từ năm 30 tuổi. Bà 
luôn ưu tiên những loại thực phẩm sạch như rau 
quả hay sữa chua trong khẩu phần ăn của mình.
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Bà tin rằng, cách làm việc của mình sẽ 
truyền cảm hứng cho mọi thế hệ phụ nữ biết vươn 
lên và khẳng định bản thân. 

Bà vẫn sử dụng mạng xã hội và xem đây 
như là một kênh thông tin giúp bà kết nối với mọi 
người, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân. 

Vào thời điểm dịch Covid -19 bùng phát và 
ảnh hưởng tới toàn thế giới, bà Maye đã phát một 
đoạn phim tài liệu về quá trình làm người mẫu của 
mình, đăng tải trên mạng xã hội để gây quỹ ủng hộ 
làng thời trang trong giai đoạn khó khăn vì dịch 
bệnh.

Không chỉ là một biểu tượng về nhan sắc và 
nghị lực sống phi thường, bà Maye còn là một 
người mẹ tuyệt vời với những phương pháp dạy 
con đáng học tập. "Hãy để trẻ đủ can đảm khám phá 
cuộc sống của chúng", đây là điều bà theo đuổi 
trong nhiều năm làm mẹ đơn thân.

Bà Maye tin rằng, cha mẹ chính là những 
tấm gương sáng nhất với con cái mình. Bà hiểu, 
không có cách giáo dục nào tốt hơn việc chính cha 
mẹ luôn nỗ lực trở thành một phiên bản tốt hơn của 
chính mình. 

Trong suốt cuộc đời mình, Maye Musk 
không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng số phận và 
tinh thần đó được bà lan truyền cho 3 đứa con thành 
đạt của mình. ■

Ettore Bugatti “nghệ nhân 
chế tạo xe hơi”

Ettore Bugatti sinh tại Milan (Italy) 
vào tháng 9/1881, cách đây 141 
năm. 

Ông là con trai một họa sĩ, thợ kim hoàn và 
cũng là một nhà điêu khắc gỗ. Thời niên thiếu, ông 
học điêu khắc tại Học viện Nghệ thuật Brera, 
nhưng một thời gian ngắn sau đó, ông nhận ra niềm 
đam mê lớn nhất của mình không đơn thuần là điêu 
khắc. 

Vì vậy, ông sớm trở thành một kỹ sư ở tuổi 
17 và chỉ một năm sau đó, ông đã tự thiết kế đồng 
thời chế tạo thành công một chiếc autor 3 bánh gắn 
hai động cơ. 

Ông mang “đứa con” này của mình tới các 
giải đua xe địa phương và nó đã giúp ông giành 
chiến thắng tại 8/10 sự kiện. Chiếc xe này cũng 
giúp ông giành vị trí thứ 3 trong giải đua Paris-to-
Bordeaux. 

Năm 19 tuổi, Ettore Bugatti thành công với 
chiếc xe hơi đúng nghĩa đầu tiên. Vào thời điểm đó 
thì mẫu xe này được đánh giá là đi trước thời đại, 
trở thành xu hướng tương lai lúc bấy giờ. 

Kể từ đây, giấc mơ của Bugatti đã được 
chắp cánh với rất nhiều đơn đặt hàng. Tên tuổi ông 
nhanh chóng được khẳng định trong ngành công 
nghiệp autor thế giới. 

Ông xây dựng nhà máy tại Molsheim 
(thuộc lãnh thổ Đức, sau này thuộc vùng Alsace 
của Pháp). Các dòng xe hơi tốc độ, hiện đại và 
thanh lịch lần lượt được ông cho xuất xưởng tại 
đây. 

Trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ I 
hay thời kỳ Đại suy thoái, công ty của ông có lúc 
rơi vào cảnh khó khăn, song dưới bàn tay điều hành 
của Bugatti, ông đã phục hồi công ty một cách 
nhanh chóng, đưa Bugatti trở thành nhà tư bản lớn 
với biệt danh “Le Patron” (Ông chủ). Ngoài sản 
xuất autor, Bugatti còn sản xuất toa xe lửa, thiết kế 
máy bay... 

Ettore Bugatti qua đời năm 1947
Sau khi Ettore Bugatti qua đời năm 1947, 

thương hiệu xe của ông dần xuống dốc. Nhưng sau 
khi được tập đoàn Volkswagen của Đức mua lại 
thương hiệu vào năm 1998, tên tuổi Bugatti đã 
được làm sống dậy. 

Giờ đây, Bugatti gắn liền với những mẫu xe 
hơi nhanh nhất thế giới và chủ sở hữu của những 
chiếc Bugatti đều là những người thuộc giới siêu 
giàu, sang trọng trên thế giới.

Bugatti - hãng xe của những “siêu 
phẩm”

Ngay sau khi mua lại thương hiệu Bugatti 
năm 1998, hãng Volkswagen đã giới thiệu mẫu 
Bugatti đầu tiên của mình tại Paris - chiếc Bugatti 
EB 118, một chiếc Coupe 2 cửa với công suất 555 
mã lực.

Đặc điểm nổi bật của những chiếc xe 
Bugatti, đó là chúng vừa là tác phẩm nghệ thuật 
vừa là những sáng tạo về cơ khí. 

Các lốc máy được làm nhẵn bằng tay để 
đảm bảo bề mặt phẳng không cần joăng làm kín, 
những bề mặt tiếp xúc của phần động cơ được hoàn 
thiện bằng công nghệ Guilloché - một công nghệ 
thiết kế vô cùng phức tạp, tỉ mỉ và chi tiết, được 
xem như một phần của nghệ thuật điêu khắc. 

Thay vì bắt bulong nhíp cho các trục xe như 
hầu hết các nhà sản xuất khác, những trục xe của 
Bugatti được rèn để nhíp xuyên qua vừa khít kích 
thước được tạo trên trục. Đây là một giải pháp hoàn 
hảo hơn cả yêu cầu. 

Mỗi chiếc xe của Bugatti chỉ sản xuất một 
vài mẫu, nổi tiếng nhất phải kể đến Type 35 Grand 
Prix, “Royale”, Type 57 “Atlantic” và Type 55... 

Ngày nay, cái tên Bugatti đã trở thành 
huyền thoại và vẫn được duy trì qua những mẫu 
siêu xe mới mang đậm giá trị thương hiệu, tính 
nghệ thuật trong phong cách thiết kế và luôn trang 
bị những công nghệ hiện đại nhất. 

Cách đây 15 năm, mẫu siêu xe Bugatti 16.4 
Veyron ra đời với động cơ tăng áp 16 xi - lanh. Sau 
đó 4 năm, phiên bản thương mại của Veyron 16.4 
chính thức được xuất xưởng, trở thành chiếc xe đắt 
nhất thế giới lúc bấy giờ, với vận tốc tối đa lên tới 
408,47 km/h. 

Veyron Super Sport đã từng là siêu xe 
nhanh nhất. Veyron Super Sport sử dụng động cơ 
Quad Turbo W16 cùng hệ thống treo được cải tiến 
để chế ngự lực ép khổng lồ ở tốc độ khoảng 431 
km/h. 

Siêu xe này có công suất 1.200 mã lực, thời 
gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 2,2 giây. 
Veyron Super Sport khi ra đời được đánh giá là siêu 
xe kết hợp hài hòa giữa hiệu suất và vẻ đẹp. 

Ngoài ra, trong dòng xe Bugatti Veyron, 
không thể không nhắc đến những “siêu phẩm” 
khác như Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, 
Bugatti Veyron 18.4 Concept, Bugatti Veyron 
Mansory Linea Vincero... 

Vừa qua, Bugatti Veyron đã bị soán ngôi 
bởi dòng siêu xe thể thao mới mang tên Bugatti 
Chiron. Bugatti Chiron sở hữu công suất cực 
“khủng” lên đến 1.500 mã lực và chỉ có 500 chiếc 
được sản xuất trên toàn thế giới. 

Nếu như mẫu xe tiền nhiệm Bugatti Veyron 
ra mắt với mức giá khởi điểm là 2 triệu USD, thì 
Bugatti Chiron khi được tung ra thị trường đã có 
mức giá khởi điểm là 3,5 triệu USD. 

Mặc dù chỉ có 7.900 chiếc xe hơi được sản 
xuất trong giai đoạn Ettore Bugatti điều hành công 
ty, nhưng sau khi ông qua đời, vẫn còn rất nhiều 
dòng xe khác mang thương hiệu Bugatti được sản 
xuất cho đến ngày nay. Với những đóng góp cho 
ngành công nghiệp autor thế giới, Ettore Bugatti 
thật xứng đáng nhận danh hiệu “Nghệ nhân chế tạo 
xe hơi”. ■

* Lý do chạy nhanh
Một ông về trễ sau một ngày làm việc nên 

chạy xe quá tốc ộ quy ịnh. Qua gương chiếu hậu, đ đ
anh ta thấy một xe cảnh sát ang uổi theo. đ đ

Nghĩ rằng sẽ thoát ược nên anh ta t ng tốc. đ ă
Sau một lúc, thấy không thể thoát, anh ta ành đ
dừng lại.

Viên cảnh sát ến chào và nói:đ
- Nếu anh hối lỗi và trình bày lý do tại sao 

anh chạy quá tốc ộ một cách hợp lý, tôi sẽ ể anh đ đ
đi.

Người lái xe:
-Tuần trước, cũng trên cung ường này, vợ đ

tôi bị cảnh sát dừng xe và sau ó vợ tôi i cùng với đ đ
viên cảnh sát. Do ó, khi thấy xe cảnh sát uổi theo, đ đ
tôi nghĩ các anh em cô ta trả lại nên tôi liền t ng đ ă
tốc!!!

Vui Cöôøi
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13 năm tìm lại tên cho nạn 
nhân vụ giết người

13 năm sau khi bị giết và vứt xác trong 
một khu rừng, người phụ nữ trẻ đã 

được trả lại tên nhờ nỗ lực không mệt mỏi của cảnh 
sát và những tình nguyện viên với phương pháp 
tìm thân nhân của người chết chưa rõ danh tính qua 
phả hệ di truyền.

Xác chết trong khu rừng
Cuối tháng 10/2006, tại thị trấn Kilgore, 

bang Texas (Mỹ), hai người đàn ông đi tập bắn giữa 
khu rừng vắng bỗng cảm thấy mùi lạ, bèn sục tìm 
quanh quất và phát hiện xác chết của một cô gái bị 
thiêu dở dang. 

Thi thể đã trương lên, cảnh sát chỉ xác định 
được vài thông số giúp định dạng nạn nhân: tuổi từ 
17 đến 25, tóc sáng có ánh vàng, trong túi áo sơ mi 
màu tím nhạt và quần jeans nhãn hiệu One Tuff 
Babe có 40 USD. Hàm răng trắng đều, vẫn còn 2 
răng sữa, điều hiếm có ở lứa tuổi ấy. 

Đem đối chiếu với ghi chép nha khoa và 
ADN của cơ sở dữ liệu về những người mất tích 
cũng chẳng mang lại kết quả gì, chỉ đoán được là cô 
bị hiếp rồi giết chết, sau đó đốt xác định phi tang 
ngày 29/10/2006. Đành tạm gọi nạn nhân vô danh 
bằng cái tên Lavender Doe.

Năm 2007, trong vụ Lavender xuất hiện 
một nghi can. Phân tích tinh dịch trong thân thể nạn 
nhân, cảnh sát nghi kẻ thủ ác là Joseph Wayne 
Burnette, 36 tuổi, khi ấy đang trong tù vì phạm tội 
có yếu tố tình dục. 

Burnette khăng khăng từ chối, nhưng mùa 
hè 2018 thấy người đàn bà chung sống với anh ta 
biến mất. Thi thể cô ta được trung úy Eddie Hope 
và 2 cảnh sát khác tìm ra từ một chỗ đất mới đào. 
Đến lần thẩm vấn tiếp theo, Burnette cởi mở hơn, 
hắn thú nhận đã giết cả người phụ nữ bất hạnh, cả 
Lavender.

Burnette khai hắn gặp cô gái ở bến đỗ xe 
của trung tâm thương mại đang nhiệt tình chào mời 
hắn mua một tạp chí du lịch gì đó. Burnette từ chối, 
Lavender bèn đề nghị được đi nhờ xe. Xem ra cô 
không phản đối làm tình, thậm chí ngược lại nữa là 
khác. 

Làm tình xong, cô ta còn định ăn cắp, khiến 
Burnette tức giận giết chết cô ta rồi châm lửa đốt 
xác và biến khỏi hiện trường phạm tội. Khi tìm 
thấy xác Lavender thì Burnette cũng ở khá gần đó. 
Khi cảnh sát hỏi về 40 USD, Burnette đáp: "Tôi 
không thể quỵt công phục vụ của cô ấy".

Tháng 12/2020, Burnette bị kết án 50 năm 
tù, nhưng điều đó không giúp gì cho việc xác định 
nhân thân của Lavender. Burnette không hề quen, 
không hề biết tên cô ấy, chỉ tình cờ gặp ở bãi đỗ xe. 
Trong bản luận tội tòa tuyên vào tháng 8/2018, tên 
của nạn nhân vẫn bỏ trống.

Điều tra bằng phả hệ di truyền học
Một lần, đang đọc tiểu thuyết mới của nữ 

tác giả Mỹ Sue Grafton, bà Margaret Press - nhà 

phả hệ học và tác giả nhiều tiểu thuyết trinh thám - 
nảy ra ý tưởng thành lập một cơ quan điều tra riêng 
và thuê Colleen Fitzpatrick, một chuyên gia về phả 
hệ học trước đấy làm cho cảnh sát để thành lập 
DNA Doe Project. 

Những người tình nguyện của Dự án này 
muốn dùng phả hệ học để khám phá ra gen của 
những nạn nhân chưa rõ tung tích trong những vụ 
án cũ. Họ thuyết phục được cơ quan bảo vệ sức 
khỏe cho phép dùng công nghệ thử nghiệm gen 
23andMe và AncestryDNA xét nghiệm mẫu DNA 

của những thi thể không nhận dạng được.
Margaret Press - sáng lập DNA Doe 

Project
Công nghệ này cho phép tìm ra những 

người họ hàng xa có DNA ít hơn 1% trùng hợp với 
nguyên bản. 

Thông qua phả hệ di truyền, DNA của một 
nghi phạm tại hiện trường có thể được xác định 
thông qua các thành viên gia đình của hắn, điều này 
giúp cảnh sát tạo ra một cây phả hệ lớn hơn nhiều 
so với việc bị giới hạn sử dụng cơ sở dữ liệu của cơ 
quan thực thi pháp luật. 

Thậm chí, nhờ thông tin trên Facebook và 
các dữ liệu công khai khác, họ có thể xây dựng một 
biểu đồ phả hệ khổng lồ. 

Tháng 8/2018, DNA Doe quyên được 
1.400 USD để phân tích lại DNA của Lavender. 
Trong số những người tham gia có thám tử nghiệp 
dư chủ trang Reddit hàng năm vẫn theo dõi các 
thông báo về Lavender Doe. 

Năm 2017, Kevin Lord, vốn là fan của 
kênh truyền hình Investigation Discovery, mê 
truyện trinh thám, thích khám phá những vụ việc 
đọc được trên internet, đang làm lập trình cho một 
công ty thì rẽ ngang sang học làm thám tử tư. Cách 
chỗ Lord ở không xa có 2 người phụ nữ mất tích. 

Nhằm đối chiếu vụ này với hai thi thể chưa 
rõ danh tính ở Texas, Lord đụng phải chuyện về 
Lavender Doe và lên ngay diễn đàn Websleuths, 
nơi anh đang bàn luận vụ việc. 

Vừa hay, chính ở đây anh thấy biệt danh 
của nạn nhân và tìm được trên mạng hơn 30 trang 

kể về răng, quần áo của cô. 
Năm 2015, một phụ nữ đã đăng trên Reddit 

tin về "cô gái có nụ cười lý tưởng" và loại khỏi danh 
sách người mất tích những ai không thể là 
Lavender Doe theo những lý do khác nhau. 

Đặc biệt chú ý đến hàm răng của cô và thấy 
hàm răng đó giống của một cô gái mất tích ở Texas, 
Lord cho đăng trên Reddit giả thuyết rằng người 
mất tích đó là Lavender.

Rất tin vào phán đoán của mình, Lord chia 
sẻ với trung úy Hope, người vẫn theo đuổi vụ 
Lavender.

Trong khuôn khổ chương trình học tập, 
Lord phải qua khâu thực hành và anh đem hồ sơ 
Lavender đến DNA Doe Project. 

Lúc rảnh, anh thu thập các tài liệu, gửi đề 
nghị đến những cơ sở dữ liệu khác nhau, thậm chí 
còn phỏng vấn bạn bè và người thân của những cô 
gái mất tích. 

Giúp Lord còn có những tình nguyện viên 
của DNA Doe Project, trong đó có Missy Koski. 
Koski lớn lên trong một gia đình cha mẹ nuôi, sau 
khi chuyên gia phả hệ học giúp tìm được cha đẻ, cô 
ngồi bên máy tính từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày để 
giúp những con nuôi khác tìm được cha mẹ sinh 
học của mình. 

Hóa ra một khách hàng là người có liên 
quan với công việc của DNA Doe Project, nên 
Koski đăng ký làm tình nguyện viên cho Dự án với 
tư cách chuyên gia về phả hệ học vào đầu năm 
2018. Đúng thời điểm ấy, DNA Doe Project chính 
thức nhận hồ sơ Lavender do Lord chuyển tới.

Truy tìm dấu vết Lavender
Điều đầu tiên các tình nguyện viên của 

DNA Doe Project kết luận là Lavender Doe có 
nguồn gốc Czech.

Nhận được DNA của Lavender từ cảnh sát, 
chuyên gia vùi đầu vào tìm cơ sở dữ liệu gen và 
chương trình GEDmatch lập tức cho hơn 1.000 dữ 
liệu trùng hợp. 

Các tình nguyện viên lần tìm những người 
thân thích tương đối gần, những anh chị em ba-bốn 
đời của nạn nhân để thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm. 

Một tình nguyện viên đã tìm được mối liên 
hệ với một người đàn bà trạc 50 tuổi hiện còn sống 
ở miền Đông Texas, cách chỗ phát hiện thi thể cô 
gái chỉ 30 dặm. Người đàn bà đó đồng ý đưa DNA 
của mình để so sánh với DNA của Lavender. 

Phân tích gen cho thấy họ đã đúng: 
Lavender Doe chắc chắn là con của người chị em 
họ của bà. Tình nguyện viên tỏa đi tìm, biết một 
ông chú của bà có một người con gái với người vợ 
trước, tên là Robin. Lord tìm được ở Indiana giấy 
chứng tử của Robin, bà mất ở tuổi 50, vào tháng 
9/2006, chỉ một tháng trước khi phát hiện thi thể 
Lavender Doe.

Khi tìm kiếm thông tin trên báo chí và 
mạng xã hội, các tình nguyện viên thu một số 
lượng lớn thông tin về đời tư của Robin. Bà từng bị 
bắt, có vấn đề với rượu bia và có đến mấy đời 
chồng. Các tình nguyện viên tìm thấy ghi chép về 
đôi vợ chồng và biết rằng bà có người chồng thứ ba 
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mang họ Dodd, họ này thỉnh thoảng được báo chí 
nhắc đến khi kể về những vụ bà bị bắt. 

Các chuyên gia của DNA Doe Project tìm 
đến một trang mạng nói rằng bà sống với người đàn 
ông tên Johnny Dodd. Tìm tên người đàn ông đó, 
Lord thấy thông tin về cô gái cùng tuổi với 
Lavender. 

Số trong sổ bảo hiểm xã hội của cô đã 
không được ghi từ năm 2006, đúng vào năm tìm 
thấy xác Lavender Doe. Mã số bảo hiểm xã hội của 
cô mất hiệu lực vào năm 2006, đúng năm tìm thấy 
xác Lavender Doe.

Johnny Dodd có con từ người vợ khác ở 
Jacksonville, bang Florida, những người con ấy 
cũng có con của mình. Lord tìm thấy ở trang của 
người chị em với nạn nhân trên MySpace, sau đó 
rất nhanh anh tìm được một trang khác có ảnh cô 
gái trẻ tên là Dana Lynn Dodd mặc váy ngắn màu 
trắng, mái tóc dài vàng óng đang ôm con chó cưng. 
Mùa thu năm 2006, cô vừa 21 tuổi.  

Theo lời kể của Amanda Gadd thì mẹ của 
Dana Lynn Dodd mất sớm khi cô còn bé, ông bố thì 
không nhà cửa, đã bị cảnh sát bắt vài lần vì say 
rượu và quậy phá nơi công cộng. Suốt đời Dana tá 
túc ở nhà này nhà khác: ở Orizon với người mẹ kế 
cho đến năm 14 tuổi, rồi chuyển về nhà Amanda ở 
Florida. 

Dana đến với chiếc balo duy nhất, hay cãi 
nhau với Amanda, lảng tránh việc nhà và rất ngang 
bướng nên một thời gian sau chuyển đến chỗ người 
anh họ. Sau cô chuyển đến ở với người bạn trai, hút 
thuốc, chơi ma túy, hay gây gổ rồi bỏ học, được 
một thời gian thì bỏ đi liên hệ với văn phòng nhận 
việc bán tạp chí du lịch. 

Những văn phòng ấy hứa hẹn với các cô gái 
trẻ rằng sẽ cho chu du đó đây, nhưng thực tế là làm 
nô lệ, ai bán không đạt định mức thì bị đánh đập và 
bỏ đói. Dana tuyệt vọng, bao nhiêu năm rồi mà 
người trong họ hàng không ai giúp đỡ, nên gặp ai 
cũng sẵn sàng nhào đến.

Gia đình Dana mấy năm gần đây không chỉ 
một lần định biết về số phận của cô, họ hy vọng cô 
có thể làm lại từ đầu, có công ăn việc làm, có chồng 
con. Người họ hàng của cô mà Lord tìm được trang 
cũ trên mạng MySpace đã gửi cho cô vô số thông 
báo, khi xuất hiện Facebook cũng tìm, nhưng thời 
gian ấy cô đã chết.

Vậy là qua 13 năm trời vụ án tưởng chừng 
bế tắc, nhờ phả hệ di truyền học (phân tích mẫu 
DNA và xét nghiệm DNA kết hợp với các phương 
pháp phả hệ truyền thống để suy ra các mối quan hệ 
sinh học giữa những cá nhân), kẻ sát nhân cuối 
cùng đã lộ mặt. Và tại nghĩa trang Longview, biệt 
danh Jane Doe trên bia mộ cô gái đã được thay 
bằng họ tên thật: Dana Lynn Dodd. ■ 

Mộ nước cổ có 3.000 thanh 
kiếm quý: Vì sao những tên 
trộm không dám lấy?

Ngôi mộ này có tới 3.000 thanh 
kiếm quý nhưng kẻ trộm lại không 
dám lấy. Hóa ra là vì nguyên nhân 

này.
Từ xưa, trộm mộ đã là một nghề xấu, trái 

với luân thường đạo lý của con người. Thế nhưng 

vì tiền bạc nên những tên trộm vẫn tiếp tục nghề 
này. Thậm chí, còn ra đời rất nhiều môn phái, mọi 
người cũng đã hiểu về nạn trộm mộ.

Qua “Đạo mộ bút ký” của tác giả Nam Phái 
Tam Thúc có thể thấy, những kẻ trộm mộ đều có 
những kĩ năng nhất định, có thể vượt qua các cạm 
bẫy và lấy trộm được các báu vật. Nhưng duy nhất 
có lăng mộ dưới nước ở Giang Tô là bọn trộm 
không dám dòm ngó tới.

Nguồn gốc của lăng mộ cổ dưới nước?
Ngôi mộ cổ dưới nước ở Giang Tô thực 

chất là lăng mộ của Ngô Hạp Lư, tên thật là Cơ 
Quang, là vị vua thứ 24 của nước Ngô - chư hầu 
nhà Chu thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. 

Nhắc đến Ngô Hạp Lư, có thể nhiều người 
không biết. Tuy nhiên, con trai của ông ấy, chắc 
chắn có nhiều người biết. Đó chính là Ngô Phù Sai 
hay Ngô vương Phù Sai, tên thật là Cơ Phù Sai, là 
vị vua thứ 25 của nước Ngô thời Đông Chu.

Ngô Hạp Lư là vua nước Ngô
Ngô Hạp Lư là vua của nước Ngô, có thể 

nói ông là một vị vua cần mẫn. Trong thời gian trị 
vì, ông luôn biết trọng dụng nhân tài. Nổi tiếng 
nhất trong những cận thần bên cạnh ông đó chính là 
Tôn Vũ và Ngũ Tử Tư. 

Năm 496 trước Công Nguyên, Ngô Hạp Tư 
tham gia trận Tuy Lý, trong trận chiến bị đại phu 
Linh Cô Phù của nước Việt (một chư hầu của nhà 
Chu thời Xuân Thu và Chiến Quốc) cắt ngón chân, 
do đó mà mất mạng.

Trước khi Ngô Hạp Lư chết, ông đã truyền 
ngôi cho Phù Sai và nói nhất định phải báo thù cho 
ông. Sau này, dưới sự hỗ trợ của Tôn Vũ và Ngũ Tử 
Tư, cuối cùng Phù sai cũng thành công đánh bại 
Việt Vương Cầu Tiễn, xem như đã trút giận được 
cho cha của ông.

Phù Sai là một người con hiếu thảo. Ông 
biết cha mình – Ngô Hạp Lư lúc sống rất thích 
kiếm, vì vậy đã đem 3.000 thanh kiếm nổi tiếng 
chôn trong lăng mộ của ông. 

Trong đó bao gồm cả “thanh Biển Chư” và 
“thanh Ngư Trường”... Ngoài ra, để ngăn chặn sự 

đột nhập của những kẻ trộm mộ, ông đã sử dụng 
hình thức “mộ nước” và quả nhiên nó được bảo tồn 
cho đến ngày nay.

Lý do những tên trộm không dám dòm 
ngó lăng mộ?

Kể từ khi lăng mộ được xây dựng cho đến 
nay, hầu như có rất nhiều người đều biết mộ của 
Ngô Hạp Lư ở chân đồi Hổ Khâu (Tô Châu). Vì 
trong lăng mộ có chôn 3.000 thanh kiếm nên đã thu 
hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. 

Trong số đó, nổi tiếng phải kể đến là sự 
quan tâm của Tần Thủy Hoàng và Tôn Quyền. 
Thực tế có rất nhiều nhân lực và vật lực được dùng 
nhưng cuối cùng đều vô ích.

Trên thực tế, lăng mộ của Ngô Hạp Lư đến 
nay vẫn chưa được khai thác hết. Nguyên nhân là 
do việc khai thác quá khó khăn. Đương nhiên 
những kẻ trộm mộ cũng không có khả năng để 
trộm. 

Kỳ thực, không cần nhắc tới cũng có thể 
đoán được bởi ngay cả các nhân vật lớn như Tần 
Thủy Hoàng, Tôn Quyền đều dùng bao nhiêu 
người và vật lực nhưng không khai thác thành 
công. Điều này đã có thể giải thích được sự khó 
khăn của việc trộm mộ.

Theo ghi chép của “Việt Tuyệt Thư”: “Mộ 
của Hạp Lư ở chân núi Hổ Khâu, trong cái hồ rộng 
và nước sâu khoảng 5 mét”. 

Trong mộ vẫn còn rất nhiều thủy ngân, rất 
nguy hiểm. Đến năm 1955, khi sửa sang lại vườn 
Hổ Khâu, người ta đã phát hiện ra ngôi mộ nhưng 
không thể khai thác được bởi khe hở ở cổng mộ chỉ 
vừa một người.

Đến tháng 10 năm 1978, có người muốn 
thử vào bên trong xem nhưng bên trong chỉ có vài 
phiến đá không có cách nào đẩy được. 

Hơn nữa các chuyên gia cũng chỉ ra rằng 
nếu cố gắng đẩy mạnh những tảng đá bên trong, rất 
dễ ảnh hưởng tới ngôi đền ở núi Hổ Khâu, gây ra 
nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, ngôi mộ vẫn nằm yên ở 
đó.

Việc khai thác rất khó khăn và nguy hiểm. 
Cho dù những vật bên trong rất có giá trị, nhưng 
những kẻ trộm mộ cũng không dám dòm ngó, đột 
nhập... ■

* Chẳng ai cho
Một nông dân ột ngột góa vợ, khóc lóc đ

suốt hai tuần mới khuây khỏa. 
Thời gian sau, khi mất con bò thì ông lại ủ 

rũ cả mấy tháng chưa thôi. Người bạn mỉa mai:
- Người mất thì còn an ủi  cớ sao  được,  mất

có con ò mà ông cứ tiếc mãi thế! b
- Không phải tôi coi trọng con bò, nhưng 

khi tôi mất vợ, người ta giới thiệu cho tôi ến sáu đ
bà; còn khi mất con bò đến nay chẳng ai cho tôi con 
bò nào cả...

Vui Cöôøi
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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