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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Phạm Băng Băng có làm nên 
chuyện trong phim mới của 
Kang Ha Neul - 'Insider: Kẻ nội 
gián'? 

Insider: Kẻ nội gián với sự tham gia của 
Kang Ha Neul, Lee Yoo Young và khách 
mời Phạm Băng Băng… được phát sóng 

song song trên VieON từ ngày 8/6.

Không còn là chàng trai ngố tàu, chất phác 
trong Khi hoa trà nở, Kang Ha Neul tái xuất màn 
ảnh nhỏ bằng hình tượng gai góc và “đen tối” hơn 
trong Insider: Kẻ nội gián. Đây là bộ phim thuộc 
thể loại hành động - giật gân - tội phạm với sự tham 
gia của dàn diễn viên tên tuổi như Kang Ha Neul, 
Lee Yoo Young, Heo Tae Sung… và đặc biệt là sự 
xuất hiện với tư cách khách mời của minh tinh 
hàng đầu Hoa Ngữ - Phạm Băng Băng.

Insider: Kẻ nội gián đặt bối cảnh câu chuyện 
xoay quanh vấn đề tội phạm cờ bạc vô cùng nhức 
nhối trong xã hội hiện đại. Lợi dụng lòng tham của 
người chơi, hàng loạt đường dây, tổ chức đánh bạc 
trái phép được thành lập nhằm trục lợi từ số tiền 
khổng lồ mà các “con bạc” cống nạp.

Sự bành trướng về thế lực của các tổ chức phi 
pháp khiến các quan chức cảm thấy e ngại vì dần 
mất đi tính kiểm soát. Để trục phá hoàn toàn các 
đường dây ngầm này, “kẻ nội gián” - chiêu bài bí 
mật của cảnh sát được sử dụng và họ là những 
người hy sinh thầm lặng được cài cắm vào sâu 
trong nội bộ tội phạm.

Chỉ cần tôi còn sống, ván bài này vẫn chưa 
thể kết thúc

Trong phim, Kang Ha Neul thủ vai Kim Yo 
Han, một thực tập sinh sắp tốt nghiệp Học viện Tư 
pháp nhưng bất ngờ bị bắt vào tù vì tội đánh bạc trái 
phép. Trước sự biến chất của thế giới tội phạm, Yo 
Han không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc 
phải bước vào con đường làm “kẻ nội gián”. Thâm 
nhập sâu vào “hang hùm” của những ông trùm 
khiến ván bài của Kim Yo Han trở thành ván cược 
sinh tử.

Khác với những vai diễn gần nhất, Kang Ha 
Neul không còn là chàng trai tốt bụng hay cười và 
ngô nghê nữa mà lột xác hoàn toàn sang hình ảnh 
nam tính, bất cần và đầy trưởng thành. Anh nhận 
được nhiều lời khen ngợi từ đạo diễn Min Yeon 
Hong - người chỉ đạo chính của Insider: Kẻ nội 
gián. Không chỉ dành lời khen cho sự nhập vai mà 
đạo diễn Min còn bày tỏ niềm vui, sự tự hào khi 

được làm việc cùng Kang Ha Neul.

Ông chia sẻ: “Tác phẩm này sẽ không thể tồn 
tại nếu thiếu đi Kang Ha Neul. Sau một năm hợp 
tác tôi càng đặt nhiều niềm tin vào cậu ấy. Tôi cũng 
rất vui và cảm thấy tự hào khi được làm việc cùng 
Kang Ha Neul trong tác phẩm này”.

Nữ chính gọi tên Lee Yoo Young, người để lại 
nhiều dấu ấn trong các dòng phim về hành động, 
pháp luật và giật gân. Với bộ phim lần này, Lee Yoo 
Young vào vai Oh Soo Yeon, một nữ doanh nhân 
thành đạt nung nấu ý định trả thù mãnh liệt. Để trả 
thù cho mẹ, cô tự xây nên đế chế tài chính của riêng 
mình và yêu cầu hợp tác cùng Kim Yo Han để lật đổ 
các thế lực chi phối quyền lực ngầm. Oh Soo Yeon 
được xây dựng như một hậu phương vững chắc và 
là đồng minh quan trọng của Yo Han.

Ngoài ra, vai diễn khách mời đặc biệt của 
Phạm Băng Băng hiện đang được giữ kín và chưa 
có bất kỳ tiết lộ nào bao gồm cả hình ảnh. Tuy 
nhiên, sự góp mặt của “đệ nhất mỹ nhân” Hoa Ngữ 
vẫn khiến rất nhiều người hâm mộ mong chờ bởi đã 
rất lâu rồi chưa được thấy cô xuất hiện trên màn 
ảnh.

Tuy là một bộ phim truyền hình nhưng màu 
sắc, chất liệu và bối cảnh của Insider: Kẻ nội gián 
lại mang đậm nét điện ảnh. Dụng ý này được đạo 
diễn Min Yeon Hong tiết lộ là tâm huyết và sự nỗ 
lực của cả đoàn phim với mong muốn đưa đến cho 
khán giả trải nghiệm xem 16 tập như đang thưởng 
thức một bộ phim điện ảnh dài hơi đúng nghĩa.

Nếu bạn đã quá ngán ngẩm với những thể loại 
về giới thượng lưu, tình cảm sướt mướt thì Insider: 
Kẻ nội gián sẽ là một hương vị mới giúp tất cả giác 
quan của bạn được đánh thức. 

                                                                  Vũ 
Liên

Nam chính đầu tiên của Sắc 
Giới vốn không phải là Lương 
Triều Vỹ

Sắc Giới là một bộ phim rất nổi tiếng và 
đã giúp cho sự nghiệp của Lương Triều 
Vỹ tiếp tục lên đến đỉnh cao mới. Đối 

với khán giả thì vai Dịch tiên sinh của Lương Triều 
Vỹ đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, nam diễn viên 
nổi tiếng đã hóa thân vào vai diễn này quá xuất sắc 
luôn ấy. Thậm chí, nhiều bình luận cho biết, nếu 
không phải Lương Triều Vỹ thì e rằng trong làng 
giải trí này khó mà tìm được một sao nam gánh 
được vai diễn này.

Vai Dịch tiên sinh qua sự thể hiện của Lương 
Triều Vỹ đã quá thành công nhưng có thể bạn chưa 
biết, đạo diễn Lý An ban đầu còn không có ý định 
mời anh ấy đóng vai nam chính cơ. Khi tiến hành 
sản xuất Sắc Giới, Lý An đã có ứng cử viên sáng 
giá nhất cho vai Dịch tiên sinh, đó là đạo diễn 
Trương Nghệ Mưu. Các bạn không nghe nhầm 
đâu, là đạo diễn Trương Nghệ Mưu đó. Không chỉ 
là một đại đạo của làng giải trí, Trương Nghệ Mưu 
cũng từng có một thời gian hoạt động với vai trò 

diễn viên.

Lý An vốn rất tin tưởng vào diễn xuất của 
Trương Nghệ Mưu nhưng tiếc rằng Trương Nghệ 
Mưu từ chối vai Dịch tiên sinh chỉ vì ông đã lớn 
tuổi. Trương Nghệ Mưu không muốn đóng thì Lý 
An đành phải đi tìm người khác thay thế, nhưng rõ 
ràng là ông không hề nghĩ đến Lương Triều Vỹ. 
Lúc này đây, Lương Triều Vỹ đã đến gặp Lý An và 
bày tỏ anh muốn được diễn vai Dịch tiên sinh. Đối 
với Lương Triều Vỹ, anh cần vai phản diện như 
Dịch tiên sinh để đột phá trong sự nghiệp và chỉ Lý 
An mới giúp được anh thôi.

Nhìn Lương Triều Vỹ, Lý An cảm thấy anh có 
nét rất giống với Trương Nghệ Mưu. Cuối cùng, Lý 
An đã tìm đến chuyên gia nhờ họ trang điểm, tạo 
góc và đường nét trên gương mặt Lương Triều Vỹ 
sao cho giống với Trương Nghệ Mưu. Từ điều này 
mà, dù đã có được “ảnh đế của các ảnh đế” là 
Lương Triều Vỹ nhưng Lý An vẫn cảm thấy rất tiếc 
vì không thể mời được Trương Nghệ Mưu đóng 
Sắc Giới. 

Nhưng đến thời điểm này thì Lương Triều Vỹ 
thật sự là một lựa chọn rất tốt rồi. Chỉ có điều, trong 
kịch bản của Sắc Giới có nhiều cảnh thân mật, Lý 
An cho rằng Lương Triều Vỹ nổi tiếng như vậy, 
nếu tự mình đóng mấy cảnh kia có vẻ không ổn cho 
lắm. Lúc đó, ông còn tính tìm thế thân cho Lương 
Triều Vỹ và người này không ai khác chính là Trịnh 
Khải - ngôi sao nổi tiếng của show Running Man. 
Tuy nhiên, Lương Triều Vỹ đã từ chối lời đề nghị 
của Lý An và quyết định tự mình thực hiện những 
cảnh thân mật này.

Lương Triều Vỹ đã cố gắng hết sức để hoàn 
thành vai Dịch tiên sinh, nhưng vì quá nhập vai nên 
anh đã bị vấn đề tâm lý suốt một thời gian dài. May 
sao trong khoảng thời gian khó khăn này, Lưu Gia 
Linh đã ở bên động viên người yêu, cùng anh vượt 
qua tất cả mọi thứ. Trong một bài phỏng vấn, Lưu 
Gia Linh chia sẻ cô không hề thoải mái khi thấy 
Lương Triều Vỹ đóng những cảnh thân mật trong 
Sắc Giới nhưng cô vẫn thán phục vì anh có thể hết 
mình vì nghệ thuật đến vậy.

Dịch tiên sinh là một trong những vai diễn 
xuất sắc và để đời của Lương Triều Vỹ. Nếu không 
phải là Lương Triều Vỹ thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể 
đưa vai Dịch tiên sinh này lên màn ảnh ấn tượng 
được đến như vậy đâu.
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!

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

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

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

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

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

731-2010/1578

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

NEW
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NEW

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

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

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:

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

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.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

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

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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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

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

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

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

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

Deposit: $800.

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

NEW

726-2007/1575

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

770-2013/1581

Nhaø Cho Möôùn

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3 

bedroom, 2 bathroom. Coù patio sau vöôøn, gaïch môùi, 

saïch seõ, thoaùng maùt. Parking roäng raõi, raát thuaän tieän. 

Gaàn tröôøng hoïc, Chuøa, Nhaø thôø, chôï HEB, Fiesta, Chôï 

Vietnam.

Bellaire & Hway6

281-777-6168Neáu coù nhu caàu xin lieân laïc: 

RESTAURANT FOR SALE - BAÙN NHAØ HAØNG
Washington Corridor - houston

Xin goïi Chris Burns 713-888-4046. chris.burns@am.jll.com
Noùi tieáng Vieät xin text cho Mike 832-270-9400

NEW

760-2011/1579

Caàn Ngöôøi

Caàn phuï nöõ phuï giuùp uûi ñoà cho 

tieäm giaët (Sub Station). 

Houston, 77057

Xin lieân laïc Quyeân: 1- 5PM

Ñòa chæ 1717 South Voss, Houston, TX 77057
(Trong Khu Kroger)

NEW

702-2005/1573

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM 

TIEÄM VIDEO VUØNG SOUTHWEST 

BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc:281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

NEW

779-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi phuï nöõ döôùi 60 tuoåi. Doïn deïp nhaø, 

khoâng naáu aên. Yeâu caàu: saïch seõ, kyõ löôõng, thaät 

thaø, tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy. Löông $15/giôø. 

Nhaø Southwest Sugar Land.

SW Sugarland

281-871-9741Xin lieân laïc: 

NEW

704-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Va ên  pho øng  ba ù c  s ó  ca àn  ngöô ø i , 

Receptionist thoâng thaïo tieáng Anh, 

Vieät, Hoa vaø coù theå söû duïng Computer.

New! New! New!

713-278-2225Xin lieân laïc Baùc Só Jame Le:

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

NEW

699-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Tieäm BiDa vuøng Southwest caàn Nam phuïc vuï 

chaïy baøn. Tuoåi töø 21 ñeán 35, yeâu caàu vui veû, 

hoøa ñoàng, sieâng naêng. Laøm töø 12h saùng ñeán 

7h chieàu. Löông $12 coäng tip.

Vuøng Southwest

281-871-9741Nhaén tin hoaëc goïi soá phone:
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Ham So Won: Hoa hậu nhà 
nghèo nhưng thích làm sang, 
lấy chồng bình dân lại nói dối 
đại gia giàu có 

Trước khi trở thành ngôi sao chiêu trò, 
thậm chí còn không ngần ngại nói hết 
về mâu thuẫn gia đình ngay trên sóng 

truyền hình, Ham So Won từng là cô bé có xuất 
thân nghèo khó bỗng đổi đời sau khi vụt sáng trở 
thành Hoa hậu.

Quá khứ nghèo khó, đổi đời nhờ danh hiệu 
Hoa hậu

Ham So Won sinh năm 1976 tại Suwon, là con 
út trong gia đình có anh trai và chị gái. Cô trải qua 
tuổi thơ cơ cực vì gia cảnh nghèo khó đến cả việc 
trả tiền điện cũng trở thành gánh nặng. Từ khi Ham 
So Won còn thơ bé, điều kiện kinh tế của gia đình 
cô đã vô cùng hạn hẹp. Bố Ham So Won là quân 
nhân xuất ngũ chuyển sang làm kinh doanh. Trái 
với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, bố Ham 
So Won lại liên tục gặp thất bại, khiến gia đình 
ngày càng sa sút.

Chính Ham So Won từng chia sẻ về chuỗi 
ngày tuổi thơ ám ảnh vì cái đói. Là con út trong nhà 
nhưng Ham So Won phải lo nghĩ và chạy ăn từng 
bữa chứ chẳng thể hồn nhiên, vô tư như bao bạn bè 
đồng trang lứa. Gia đình cô sống trong tầng hầm và 
phải nhận đồ cứu trợ từ văn phòng quận do quá 
nghèo. Khi mưa xuống, ngôi nhà bé tí, tối tăm chịu 
cảnh bị nước tràn vào ngập đến cổ. Trong ký ức của 
Ham So Won, gia đình cô đã từng sống ở những nơi 
vô cùng xập xệ, có nhà vệ sinh ẩm thấp chẳng khác 
gì ngôi nhà trong bộ phim Ký Sinh Trùng.

Thê thảm hơn, nhà cô nghèo đến mức chỉ có 
thể ăn mì gói mua ở cửa hàng tiện lợi trong ngôi 
nhà tối tăm vì không thể trả nổi tiền điện. Ký ức về 
khoảnh khắc nấu mỳ trong bóng tối đến giờ vẫn 
còn in đậm trong tâm trí Ham So Won. Nỗi cơ hàn 
ngày bé đã trở thành động lực thôi thúc Ham So 
Won, truyền cho cô quyết tâm đổi đời.

Để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó và có tiền 
đi học đại học, Ham So Won quyết định đi thi Hoa 
hậu. Có tư chất, có nhan sắc, Ham So Won mong 
muốn có thể đoạt giải cao ở cuộc thi nhan sắc sau 
đó tiến thân vào showbiz và trở thành ngôi sao. 
Đúng như ước mơ ấp ủ từ lâu, cô đăng quang ngôi 
vị Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997 
và bắt đầu tìm kiếm cơ hội lấn sân vào giới giải trí. 
Ham So Won tham gia đủ mọi lĩnh vực, từ đóng 

phim, ca hát đến tham gia show thực tế. Tuy vậy, 
những thành tích của Ham So Won là quá mờ nhạt. 
Khán giả hầu như không nhớ đến nàng Hoa hậu 
năm nào. Vai diễn ấn tượng duy nhất của cô chỉ là 1 
vai phụ trong bộ phim Tình Dục Là Chuyện Nhỏ.

Không có nhiều cơ hội ở quê nhà, Ham So 
Won thức thời chuyển sang hoạt động tại Trung 
Quốc. Sau thời gian dài lăn lộn tại nước ngoài, 
Ham So Won cũng được mời xuất hiện trở lại trên 
các show truyền hình Hàn Quốc. Nhờ tính cách 
thẳng thắn, không ngại chia sẻ, Ham So Won nhanh 
chóng gây chú ý.

Đời tư lắm thị phi và cuộc hôn nhân tốn 
nhiều giấy mực với chồng kém 18 tuổi

Thay vì được nhớ đến nhờ thành tích, sự 
nghiệp, Ham So Won lại phủ sóng khắp mọi nơi 
nhờ đời tư rối ren, phức tạp. Trước khi kết hôn, cựu 
Hoa hậu từng có những mối tình gây xôn xao. Năm 
2005, cô hẹn hò với nam ca sĩ nổi tiếng Wheesung 
nhưng cả 2 đã phải chia tay vì sự phản đối quyết liệt 
từ phía công ty quản lý của anh.

Năm 2009, Ham So Won gặp gỡ và bắt đầu 
yêu đương với nam ca sĩ, diễn viên xứ Đài Tăng 
Thiếu Tông. Thế nhưng, vì Ham So Won muốn 
chuyển tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, cặp đôi 
quyết định “đường ai nấy đi”, chấm dứt mối tình 
nửa năm. Chỉ 1 năm sau, Ham So Won làm quen 
với 1 phú nhị đại gốc Sơn Đông kém 3 tuổi trong 
buổi tiệc với bạn bè. Cả 2 ở bên nhau vô cùng hạnh 
phúc, bạn trai thậm chí từng bao cả suối nước nóng 
trong 3 ngày để chúc mừng sinh nhật Ham So Won. 
Thế nhưng, mối tình này cũng rạn nứt vào năm 
2014. Sau này, cựu Hoa hậu từng khoe trong quá 
khứ đã được 3 idol nam hàng đầu tỏ tình. Choáng 
váng hơn, cả 3 nam idol này đều là thành viên của 1 
nhóm nhạc đình đám.

Tất cả những mối tình trên đây vẫn chưa gây 
sốc bằng chuyện tình “mẹ con” của Ham So Won 
với bạn trai kém 18 tuổi người Trung - Trần Hoa.

Vào tháng 10/2017, cô chính thức công khai 
mối quan hệ với Trần Hoa sau 7 tháng hẹn hò. Chỉ 
vài tháng sau, Ham So Won và Trần Hoa chính thức 
đăng ký kết hôn tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, bắt 
đầu chặng đường hôn nhân đầy thị phi.

Ham So Won và Trần Hoa yêu nhanh cưới vội, 
chỉ vừa mới gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Theo như 
chính cặp đôi chia sẻ, Trần Hoa đã ngỏ lời “Anh có 
thể nuôi em được không?” sau 2 tiếng trò chuyện 
với Ham So Won. Quen nhau 1 tháng, cô mới dám 
tiết lộ tuổi tác cho người yêu. Những tưởng chàng 
trai trẻ kém 18 tuổi sẽ chùn bước trước khoảng 
cách tuổi tác quá lớn nhưng anh ngay lập tức cầu 
hôn Ham So Won. Những chi tiết ngôn tình tưởng 
như chỉ có trong tiểu thuyết cũng không thể ngăn 
nổi những dị nghị, nghi ngờ của người ngoài.

Trước khi về chung một nhà, ngoài cư dân 
mạng, gia đình 2 bên cũng nhất mực phản đối cuộc 
hôn nhân của Ham So Won và Trần Hoa. Bố Trần 
Hoa từng dọa sẽ chấm dứt quan hệ cha con nếu cặp 

đôi đến với nhau. Đến cả mẹ Ham So Won cũng 
khuyên cô nên dừng lại trước khi quá muộn.

Chỉ riêng chênh lệch tuổi tác lên đến gần 2 
thập kỷ của cặp đôi đã trở thành chủ đề được bàn 
tán.

Nói dối gia thế chồng trẻ
Sau khi kết hôn, Ham So Won và Trần Hoa 

nhanh chóng đón con gái đầu lòng xinh xắn như 
thiên thần. Khi có con, cả 2 càng đối mặt với nhiều 
vấn đề hơn. Trên chương trình Taste Of Wife, khán 
giả đã chứng kiến cảnh Trần Hoa bị vợ kìm kẹp chi 
tiêu, thậm chí chỉ dám mua mì tôm. Đơn cử như 
việc ra ngoài mua đồ cho con, Trần Hoa cũng bị vợ 
chì chiết, trách móc là hoang phí. Ham So Won 
quản lý mọi vấn đề liên quan đến tiền nong của 
chồng, đến nỗi dù anh muốn có tài khoản riêng 
nhưng cũng không được cho phép.

Không chỉ với chồng, Ham So Won còn tiếc 
tiền cho con gái. Lấy lý do con gái đang tuổi ăn tuổi 
lớn và phát triển theo từng ngày, Ham So Won cảm 
thấy lãng phí nên mua cho bé đôi giày với kích cỡ 
lớn hơn nhiều lần. Trước cả loạt hành động ki bo 
của Ham So Won, dân tình lao vào chỉ trích cô quản 
chồng quá đà, không biết tôn trọng chồng, lúc nào 
cũng chi li dù thường xuyên khoe khoang độ giàu 
sang.

Cũng trong show Taste of Wife, Ham So Won 
cho biết chồng cô là thiếu gia giàu có. Anh sở hữu 
một căn hộ và một biệt thự ở Trung Quốc. Trần Hoa 
còn là ông chủ của công ty thời trang có hơn 100 
nhân viên.

Tuy nhiên, theo Ifeng, căn nhà tân hôn ở Trung 
Quốc của họ là nhà thuê, căn biệt thự ở Cáp Nhĩ 
Tân là mượn họ hàng để quay hình chương trình. 
Trần Hoa có xuất thân bình dân. Anh từng đi hát ở 
một bar tại Thâm Quyến, sau đó tham gia chương 
trình tìm kiếm thần tượng. Có được chút tiếng tăm, 
anh sang Hàn Quốc làm thực tập sinh và thay đổi 
tên họ.

Không chỉ vậy, Ham So Won cũng bị vạch trần 
lời nói dối từng được ông trùm bất động sản ở Bắc 
Kinh tên Trương Vỹ, tặng biệt thự trị giá 4 tỷ won 
làm phí chia tay. Thế nhưng, khi phóng viên tờ 
Hoàn Cầu tìm hiểu thì không có nhân vật nào như 
vậy trên giới thương trường Trung Quốc.

Đến cả mẹ chồng của cựu Hoa hậu cũng bị 
nghi ngờ là giả và đây thực chất là cô hoặc dì của 
Ham So Won. Màn “bóc mẽ” quá sức thuyết phục 
đã lật tẩy hoàn toàn những màn “diễn sâu” trên 
sóng truyền hình của gia đình Ham So Won.

Cuộc hôn nhân của “vợ 46” và “chồng 28” 
cũng không hề êm đẹp. Cả 2 đã rời chương trình 
Taste Of Wife sau bê bối “phông bạt” với lý do tình 
cảm gặp trục trặc. Chính Trần Hoa cũng từng áp 
lực và chán nản đến nỗi bật khóc và thổ lộ khó có 
thể quen với cuộc sống không hề có chút không 
gian riêng tư nào. Từng có nhiều tin đồn cả 2 định 
ly hôn vì áp lực cuộc sống và chẳng thể tìm được 
tiếng nói chung.

Giờ ều lần bị vạch trần nói dối,  đây, sau nhi
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Ham So Won dần im hơi lặng tiếng hẳn, không còn 
tự hào khoe mẽ ời tư. Thế nhưng, khán giả vẫn  đ
chẳng thể quên đi hàng loạt ồn ào cựu Hoa hậu 
cùng gia đình ã gây ra. Vì quá thị phi, cứ nhắc đến đ
tên Ham So Won là dân tình lại thấy ngán ngẩm vì 
biết sắp có biến cố mới.

                                                            Hoàng 
Phúc

Kang Dong Won chia sẻ về 
tình bạn với V (BTS) và sự hợp 
tác với IU

Mới đây, nam tài tử Kang Dong Won 
đã có những chia sẻ về bộ phim 
“Broker” (tựa Việt: Người môi 

giới) với bạn diễn Lee Ji Eun (IU) và tình bạn với 
nam thần tượng V của nhóm nhạc BTS.

“Broker” là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên do 
đạo diễn người Nhật Bản Koreeda Hirokazu thực 
hiện. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của những 
chiếc hộp trẻ em, được thiết lập để những người 
không còn khả năng nuôi dưỡng có thể để con ở lại 
tìm một tổ ấm khác tốt đẹp hơn.

Ngôi sao Song Kang Ho và Kang Dong Won 
vào vai những đối tác “môi giới” có thiện chí Sang 
Hyun và Dong Soo. IU vào vai So Young, một 
người mẹ mới bắt đầu tham gia vào cuộc hành trình 
của những người môi giới. Bae Doona và Lee Joo 
Young đóng vai thám tử Soo Jin và thám tử Lee 
đang truy đuổi những kẻ môi giới.

Chia sẻ về sự hợp tác với đạo diễn nổi tiếng 
Koreeda Hirokazu, tài tử Kang Dong Won nói: 
“Phong cách của đạo diễn gần với những bộ phim 
độc lập hơn là những bộ phim thể loại, vì vậy rất 
thoải mái khi quay phim. Vì anh ấy là một bậc thầy 
như vậy, tôi tin tưởng và quay phim một cách thú 
vị”.

Kang Dong Won tiếp tục, “Đây là dự án đầu 
tiên tôi thảo luận trước khi có cả phần tóm tắt và vì 
tôi đã tham gia ngay cả khi phần tóm tắt tổng thể 
vẫn đang được phát triển, tôi nghĩ rằng đây là dự án 
đầu tiên mà tôi có kinh nghiệm sản xuất. Ngoài ra, 
trong số tất cả các vai diễn của mình, tôi nghĩ đây là 
nhân vật lấy nhiều năng lượng nhất”.

Trong phỏng vấn mới nhất, Kang Dong Won 
cũng đề cập đến bạn diễn Lee Ji Eun (IU). Anh chia 
sẻ: “Ji Eun đã chơi với Doo Na và Joo Young còn 
tôi chơi với “ông già” Song Kang Ho. Ngoài ra, lúc 

quay phim là giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch nên 
chúng tôi không thể gặp nhau để tụ tập. Ngay cả khi 
đang quảng bá, chúng tôi vẫn bận rộn kể ca khi đến 
Cannes và ngay sau khi chúng tôi trở lại Hàn 
Quốc”.

Khi được hỏi liệu anh có đưa ra lời khuyên nào 
về diễn xuất cho IU hay không, Kang Dong Won 
nói: “Cô ấy đã làm rất tốt và ngay cả khi đang quay 
phim, tôi biết cô ấy sẽ làm tốt và nghĩ rằng phản hồi 
sẽ tốt. Đúng như mong đợi, phản hồi rất tốt khi 
chúng tôi đến Cannes”.

Ngoài ra, Kang Dong Won đã xúc động về tình 
bạn với V của BTS, người đã đến ủng hộ nam diễn 
viên tại buổi chiếu thử dành cho VIP của “Broker” 
ở Hàn Quốc. Tài tử họ Kang bày tỏ sự cảm kích: 
“Tôi không hề biết cậu ấy đến để ủng hộ tôi, đến tận 
khi gặp nhau tôi mới nhận ra. Tôi rất biết ơn cậu ấy, 
một người em trai đáng yêu và tốt bụng”.

Về mối nhân duyên khiến 2 người trở thành 
bạn bè, Kang Dong Won tiết lộ: “Chúng tôi quen 
nhau qua 1 người bạn chung. Taehyung và tôi đều 
đến từ Geochang. Thật ra Geochang không phải 
quê gốc của tôi nhưng tôi đã học cấp 3 ở đó. 
Taehyung đã bảo rằng muốn làm quen với tôi. Vậy 
nên chúng tôi và Park Hyo Shin đã gặp nhau và trở 
nên thân thiết”. Sau đó, Kang Dong Won nói đùa: 
“Nhưng tôi vẫn không thích những thứ như quan 
hệ học đường, quan hệ quê hương hoặc quan hệ gia 
đình”.

                                                                    Lê 
Anh

Lâm Duẫn sớm thất nghiệp vì 
diễn kém

Kỹ năng thể hiện trước ống kính của 
Lâm Duẫn không có dấu hiệu cải 
thiện. Màn tái xuất mới đây của sao 

nữ bị chê diễn xuất nhạt nhòa.
Lâm Duẫn vừa trở lại màn ảnh sau hai năm 

vắng bóng với bom tấn truyền hình Mộng hoa lục. 
Cô hợp tác với các ngôi sao Lưu Diệc Phi, Trần 
Hiểu, Liễu Nham. Tuy nhiên nữ diễn viên đánh mất 
cơ hội vực dậy sự nghiệp ảm đạm. Theo Sina, Lâm 
Duẫn là cái tên duy nhất trong dàn sao trụ cột đứng 
ngoài thành công, không được nhắc đến giữa cơn 
sốt truyền thông của Mộng hoa lục những ngày 
qua.

Trong Mộng hoa lục, Lâm Duẫn vào vai Tống 
Dẫn Chương. Dẫn Chương là ca nương chuyên 
phục vụ đàn hát cho giới quan lại ở Hàng Châu. Cô 
suýt bị Châu Xá - tự xưng con trai hàng buôn đồ da, 
nhiều đời giàu có - lừa hôn nếu không nhờ sự sắc 
sảo của Triệu Phán Nhi giúp vạch mặt Châu Xá.

Theo Sina, Lâm Duẫn có ngoại hình nổi bật 
nhất Mộng hoa lục, xứng danh “đệ nhất nghệ nhân 
đàn tỳ bà Hàng Châu”. Cô cũng thể hiện được nét 
ngây thơ của thiếu nữ dại khờ trong tình yêu. 
Nhưng so với sự tự nhiên, linh hoạt của Lưu Diệc 
Phi, Trần Hiểu hay nữ phụ Liễu Nham, Lâm Duẫn 
lép vế.

Trong Mộng hoa lục, cô ít biểu cảm gương 
mặt. Giới chuyên môn cho rằng Lâm Duẫn “nhát” 
diễn sau nhiều lần bị chỉ trích biểu cảm khoa 
trương. Điều này khiến nhân vật Tống Dẫn 
Chương của cô nhạt nhòa giữa dàn diễn viên ai 
cũng thể hiện tròn vai. Theo On, thất bại với Mộng 
hoa lục khiến cơ hội góp mặt trong dự án truyền 
hình - điện ảnh hạng A sắp tới của Lâm Duẫn mong 
manh. Cô rơi khỏi hàng nữ chính xuống nữ phụ từ 
cuối năm 2020.

Sau khi nổi lên nhờ Mỹ nhân ngư (2016) và sự 
nâng đỡ của Châu Tinh Trì, sự nghiệp đóng phim 
của Lâm Duẫn ngày càng đi xuống. Các tác phẩm 
sau này của người đẹp như Tây du: Phục yêu thiên, 
Tước Tích, Thơ ngây, Ốc sên và chim hoàng 
oanh… đều bị “điểm danh” trong danh sách phim 
tệ nhất năm của màn ảnh Hoa ngữ.

Theo QQ, tốc độ nổi tiếng của phim tỷ lệ 
nghịch với năng lực thực tế biến Lâm Duẫn trở 
thành thảm họa diễn xuất. Sự yếu kém của cô bị lộ 
rõ rệt qua từng phim. Vì khả năng hạn chế, Lâm 
Duẫn bị xếp vào nhóm những người đẹp diễn dở 
nhất thế hệ 9X.

Khả năng diễn tệ khiến Lâm Duẫn bị nhà sản 
xuất quay lưng. Sau thất bại của Ốc sên và chim 
hoàng oanh, nàng thơ của Châu Tinh Trì thất 
nghiệp suốt 2 năm. Nữ diễn viên phải chuyển sang 
livestream bán hàng, thực hiện các vlog hướng dẫn 
làm đẹp để duy trì tên tuổi.

Ngoài Mộng hoa lục, Lâm Duẫn còn có phim 
thanh xuân - học đường Story of Time đang phát 
sóng. Nhưng tác phẩm web drama tầm trung này 
không gây chú ý.

Tác phẩm chờ chiếu được mong đợi hiếm hoi 
của Lâm Duẫn là Mỹ nhân ngư 2. Dự án đánh dấu 
màn tái hợp tác giữa cô và Châu Tinh Trì. Mỹ nhân 
ngư 2 khởi quay từ năm 2018 nhưng đã bị hoãn ra 
mắt suốt 4 năm.

Trái với diễn xuất, con đường tham gia 
chương trình giải trí và mảng thời trang của nữ diễn 
viên sinh năm 1996 suôn sẻ hơn. Cô là nghệ sĩ trẻ 
được đài truyền hình trung ương ưu ái mời biểu 
diễn trong sự kiện lớn. Với gương mặt cuốn hút, 
vóc dáng chuẩn, Lâm Duẫn đắt show chụp ảnh thời 
trang bậc nhất Trung Quốc.
                                                             Quốc Minh
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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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Đèn LED đầu tiên trên thế 
giới làm từ vỏ trấu

Nh ó m  n g h i ê n  c ứ u  t ừ  Đ ạ i  h ọ c 
Hiroshima tận dụng vỏ trấu thải bỏ để 
phát triển đèn LED phát sáng màu đỏ 

cam thân thiện với môi trường.

Quá trình xay xát gạo để tách lấy hạt tạo ra 
khoảng 100 triệu tấn vỏ trấu thải trên toàn cầu mỗi 
năm. Các nhà khoa học phát triển một phương 
pháp tái chế vỏ trấu để tạo ra đèn LED chấm lượng 
tử silicon đầu tiên trên thế giới, Techxplore đưa tin. 

Phương pháp mới biến chất thải nông nghiệp 
thành các điốt phát quang hiện đại với chi phí thấp, 
thân thiện với môi trường.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Hiroshima tạo 
ra đèn LED đầu tiên trên thế giới bằng cách sử 
dụng trấu và các thành phần hóa học. (Ảnh: ACS 
Sustainable Chemistry & Engineering)

Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Tự 
nhiên về Nghiên cứu Cơ bản và Phát triển thuộc 

Đại học Hiroshima (Nhật Bản), công bố phát hiện 
mới trên tạp chí Sustainable Chemistry and 
Engineering của Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS).

"Chấm lượng tử (các tinh thể nano bán dẫn 
huỳnh quang) điển hình thường chứa vật liệu độc 
hại như cadmium, chì hoặc các kim loại nặng khác. 
Do đó, khi sử dụng vật liệu nano, các chuyên gia 
thường cân nhắc đến những lo ngại về môi trường. 
Quy trình và phương pháp chế tạo chấm lượng tử 
(QD) của chúng tôi giúp giảm thiểu những lo ngại 
này", Ken-ichi Saitow, thành viên nhóm nghiên 
cứu, giáo sư hóa học tại Đại học Hiroshima, cho 
biết.

Từ khi silicon (Si) xốp được phát hiện vào 
những năm 1950, giới khoa học đã tìm ra công 
dụng của nó trong pin lithium-ion, vật liệu phát 
quang, cảm biến y sinh và hệ thống vận chuyển 
thuốc. 

Không độc và dồi dào ngoài tự nhiên, Si có 
đặc tính phát quang bắt nguồn từ những cấu trúc 
chấm siêu nhỏ (kích thước lượng tử) đóng vai trò 
như chất bán dẫn.

Nhận thức được những lo ngại về môi trường 
xung quanh QD hiện nay, nhóm nghiên cứu tìm 
kiếm phương pháp mới để chế tạo QD thân thiện 
với môi trường. Họ phát hiện, trấu thải là một 
nguồn cung cấp silica (SiO2) độ tinh khiết cao và 
bột Si tốt.

Nhóm nghiên cứu kết hợp xay xát, xử lý nhiệt 
và khắc hóa học để xử lý silica trấu. Đầu tiên, họ 
xay xát vỏ trấu và chiết xuất bột silica bằng cách 
đốt cháy các hợp chất hữu cơ của trấu đã xay. Tiếp 
theo, họ nung nóng bột silica trong lò điện để thu 
lấy bột Si thông qua phản ứng khử.

Bột Si tinh khiết sau đó được giảm kích thước 
xuống còn 3 nanomet bằng phương pháp khắc hóa 
học. Cuối cùng, bề mặt của nó được xử lý để có độ 
ổn định hóa học tốt và độ phân tán cao trong dung 
môi. Các hạt tinh thể 3 nanomet sẽ tạo ra SiQD 
phát sáng trong dải màu đỏ - cam với hiệu suất phát 
quang cao - trên 20%.

"Đây là nghiên cứu đầu tiên phát triển đèn 
LED từ vỏ trấu thải. Phương pháp hiện tại có thể 
trở thành một cách hay để phát triển đèn LED 
chấm lượng tử thân thiện với môi trường từ những 
sản phẩm tự nhiên", Saitow nói.

Đèn LED được lắp ráp thành một chuỗi các 
lớp vật liệu. Chất nền thủy tinh oxit indium-thiếc 
(ITO) là cực anode của đèn LED. Đây là chất dẫn 
điện tốt, đồng thời đủ trong suốt để truyền ánh 
sáng. Các lớp bổ sung được phủ lên thủy tinh ITO, 
bao gồm cả lớp SiQD. Cuối cùng là cực cathode 
bằng màng nhôm.

Trong thời gian tới, nhóm chuyên gia dự định 
tìm cách tăng hiệu quả phát quang trong SiQD và 
đèn LED. Họ cũng sẽ nghiên cứu khả năng sản 
xuất đèn LED SiQD khác ngoài màu đỏ - cam.

Nhóm chuyên gia cho rằng phương pháp mới 
cũng có thể áp dụng cho loại cây khác trong tương 
lai, ví dụ tre, mía, lúa mì, lúa mạch hoặc các loại cỏ 
chứa SiO2. 

Những sản phẩm tự nhiên này cùng phần thải 
bỏ của chúng có tiềm năng chuyển đổi thành thiết 
bị quang điện tử không độc hại. Cuối cùng, nhóm 
nhà khoa học muốn thương mại hóa phương pháp 
thân thiện với môi trường này để sản xuất các thiết 
bị phát quang từ trấu thải bỏ. ■
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Chim cánh cụt trong thủy 
cung Nhật Bản từ chối ăn thức 
ăn rẻ tiền

Sự việc hi hữu xảy ra trong một thủy cung 
ở Nhật Bản khi những con chim cánh 
cụt kiên quyết từ chối ăn loại cá rẻ tiền 

hơn.
Thủy cung Hakone-en ở tỉnh Kanagawa, Nhật 

Bản đang phải đối mặt với tình trạng chưa từng xảy 
ra trong lịch sử. Do khủng hoảng giá cả sinh hoạt, 
thủy cung phải cố gắng tiết kiệm bằng cách cắt 
giảm tiền mua thức ăn cho các loài động vật đang 
sinh sống ở đây.

Ban quản lý thủy cung đã chuyển từ cá thu 
ngựa sang mua cá thu thường sau khi loại cá thu 
ngựa bắt đầu tăng giá 20-30% từ tháng 5.

Tuy nhiên, sự thay đổi của họ bị phản đối bởi 
chính những sinh vật sống trong thủy cung mà điển 
hình là chim cánh cụt. Những con chim cánh cụt 
quen ăn cá thu ngựa đã từ chối, không chịu há 
miệng khi nhân viên cho ăn cá thu thường rẻ tiền 
hơn.

Chim cánh cụt trong thủy cung Nhật Bản từ 
chối ăn thức ăn rẻ tiền

Trong đoạn video được thủy cung Hakone-en 
chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khi nhân viên cố 
gắng dụ những con chim cánh cụt ăn cá thu thường, 
chúng cố tình quay mặt làm ngơ, họ không có cách 
nào để chim cánh cụt mở miệng ra ăn. Chỉ một số ít 
có phản ứng là dùng mỏ mổ cá nhưng sau cùng 
cũng từ chối không ăn.

Shimamoto Hiroki, quản lý sở thú cho biết: 
“Ngay cả khi chúng đã ngậm cá bằng mỏ, chúng 
cũng chỉ nhổ bỏ, không ăn”.

Những con chim cánh cụt kén ăn biết rõ chúng 
muốn gì và thích ăn loại cá nào. Video thu hút gần 
800.000 lượt xem, hàng nghìn lượt thích và bình 
luận. Theo Shimamoto, do ảnh hưởng của đại dịch, 
chi phí vận hành đã tăng khoảng 20%. Thủy cung 
Hakone-en đã tắt đèn và giảm tần suất vệ sinh bể 
lọc xuống mức an toàn không ảnh hưởng xấu đến 
động vật, giảm chi phí.

Thủy cung đã chuyển thức ăn rẻ tiền hơn cho 
20 con chim cánh cụt và 5 con hải cẩu và khoảng 30 
đến 40% động vật có vú tại thủy cung hiện cũng 
đang ăn loại cá rẻ hơn trước đây.

Shimamoto chia sẻ: “Chúng tôi không ép 
động vật ăn những thứ chúng không muốn ăn. 
Chúng tôi cố gắng quay lại chế độ ăn cũ cho chim 
cánh cụt và tìm các biện pháp cắt giảm khác”.

Thủy cung Hakone-en là nơi sinh sống của 
khoảng 32.000 loài động vật, bao gồm cả cá mập, 
hải cẩu và rái cá. Shimamoto hy vọng thủy cung 
vẫn thu hút được càng nhiều du khách càng tốt và 
cam kết không tăng giá vé vào cửa.

Shimamoto nói thêm rằng đối với những con 
chim cánh cụt và các loài động vật có vú khác 
không chịu ăn cá mới, chúng đang được cho ăn 
theo chế độ ăn ban đầu. ■

Thành phố có đến nửa triệu 
dân nhưng không thể tiếp cận 
bằng đường bộ, lý do vì sao?

Iquitos là thành phố lớn nhất trên thế giới 
mà không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Là trái tim của vùng rừng Amazon thuộc Peru, 
Iquitos là một trường hợp đặc biệt trong các thành 
phố trên thế giới khi không thể tiếp cận bằng đường 
bộ, dù có dân số khá đông đúc là khoảng nửa triệu 
người. Hơn nữa, khu vực này đã được định cư hàng 
nghìn năm bởi người bản địa, các thợ săn và dân du 
mục.

Hiện tại, Iquitos được biết đến là thành phố 
không thể tiếp cận bằng đường bộ lớn nhất trên thế 
giới. Theo Amusing Planet, nó là một thành phố 
cảng quan trọng của Amazon và đô thị trong rừng 
lớn nhất của Peru. 

Iquitos nằm trong lưu vực sông Amazon tại 
hợp lưu của sông Nanay và Itaya, cách Đại Tây 
Dương khoảng 3.700km về phía thượng lưu và 
cách Lima 1.030km về phía Bắc-Đông Bắc. Được 
bao quanh bởi một bên toàn là sông nước và bên kia 
là rừng nhiệt đới rậm rạp Amazon, cách duy nhất 
để đến Iquitos là đường hàng không hoặc di chuyển 
bằng thuyền, mất cả tuần trôi dọc theo Amazon 
nóng ẩm. 

Với dân số 484.000 người, việc này tạo ra khá 
nhiều bất tiện.

Khu vực này là nơi sinh sống suốt hàng nghìn 
năm của người bản địa và du mục săn bắn hái 
lượm, những người sống trong các khu định cư nhỏ 
theo mùa gần các con sông, trước khi các nhà 
truyền giáo châu Âu đến định cư.

Tuy nhiên, phải tới thế kỷ 19 thành phố mới 
bắt đầu trở nên đông đúc khi người ta tìm ra cao su 
trong khu vực. Hàng ngàn người nhập cư từ khắp 
nơi trên thế giới, chủ yếu là những thanh niên độc 
thân hy vọng kiếm được cơ hội từ khai thác, đã đến 
và định cư ở đây. 

Sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và 
các ngành phụ trợ đã làm tăng đáng kể nhu cầu về 
cao su trên toàn thế giới thời gian sau đó. Nhờ 
ngành cao su thịnh vượng, các hãng xe lớn như 
Ford đã khai thác cật lực tiềm năng của khu vực và 
sử dụng đường thủy, qua sông Amazon chuyển 
hàng trực tiếp tới Mỹ và châu Âu và không đoái 
hoài gì tới việc xây dựng một con đường bộ xuyên 
khu rừng lớn nhất hành tinh.

Từ năm 1880 đến 1914 là thời kỳ hoàng kim 
của ngành công nghiệp cao su trong thành phố. Tuy 
nhiên, vinh quang đó không tồn tại được lâu. Khi 
tin tức về việc bóc lột các cư dân bản địa lộ ra, cùng 
với sự ra đời của cao su tổng hợp và các đồn điền 
cao su dễ khai thác hơn ở các nơi khác trên thế giới, 
thời kỳ huy hoàng trong khai thác cao su tại Iquitos 
cũng chấm dứt.

Dù không còn những ngày tháng huy hoàng và 
giàu có, thành phố vẫn lưu lại nhiều dấu tích của 
hơi thở châu Âu do các thương nhân mang đến. Du 
khách đến đây có thể chiêm ngưỡng những căn biệt 
thự kiểu Ý, những lối đi ven sông nhộn nhịp hay 
Casa de Fierro, một dinh thự nổi tiếng do chính 
kiến trúc sư Gustave Eiffel thiết kế.

Sau sự sụp đổ của ngành cao su, thành phố có 
nhiều sự tái sinh bởi các mặt hàng khác, ví dụ như 
barbasco, một chất diệt khuẩn cho các đồn điền lớn 
vào thời trước, hay từ 1935 là dầu, giúp Iquitos duy 
trì các hoạt động kinh tế.

Mặc dù không thể tiếp cận bằng đường bộ, 
thành phố không phải là không có xe cộ. Xe máy và 
một loại xe giống xe lam - thống trị đường phố, lao 
vun vút xung quanh, với khung cảnh được 
Amusing Planet miêu tả là “ồn ào và hỗn loạn”.

Theo số liệu từ nhiều nguồn, thành phố thu hút 
từ 100.000 đến 200.000 du khách tới tham quan 
mỗi năm. Iquitos hấp dẫn bởi vẻ thô sơ, các công 
trình cổ, quang cảnh bên bờ Amazon... ■  

Sân bay quốc tế Gibraltar ở 
Gibraltar

Sân bay Quốc tế Gibraltar thường xuyên 
có mặt trong danh sách “Những sân bay 
kỳ lạ nhất” hoặc “nguy hiểm nhất” thế 

giới. Sân bay này nằm trên vùng lãnh thổ hải ngoại 
thuộc quyền quản lý của Vương quốc Liên hiệp 
Anh và Bắc Ireland. 

Do thiếu không gian, đường băng duy nhất ở 
đây còn một con đường ôtô cắt ngang thành ngã tư. 
Mỗi khi có máy bay cất hạ cánh, con đường trên 
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Cảnh sát truy tìm tài xế bỏ rơi 
thú cưng giữa đường gây tắc 
nghẽn giao thông

Chú chó bị chủ nhân bỏ rơi giữa con 
đường đông đúc xe cộ đang nối đuôi 
nhau di chuyển khiến cộng đồng mạng 

lên án mạnh mẽ.
Đoạn video ghi lại một người lái xe ô tô bỏ rơi 

chú chó cưng ngay giữa con đường đông xe cộ 
đang nối đuôi nhau nhanh chóng gây bão mạng xã 
hội Trung Quốc, đồng thời làm bùng dậy làn sóng 
tranh cãi về vấn đề ngược đãi động vật ở quốc gia 
này. Sự việc khiến cảnh sát Trung Quốc vào cuộc 
truy tìm chủ nhân của chú chó bị bỏ rơi.

Trong đoạn video được camera hành trình của 
một chiếc ô tô đi sau ghi lại được, một tài xế bất ngờ 
mở cửa xe và thả chú chó màu trắng xuống xe trong 
lúc đoàn dài phương tiện đang xếp hàng trên con 
đường thuộc tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, hình 
ảnh khuôn mặt của người tài xế không xuất hiện 
trong clip.

Chú chó bị chủ nhân bỏ rơi đã cố nhảy với lên 
và cào vào cửa xe, cũng như thử nhảy vào bên trong 
bằng lối cửa kính. Sau vài lần thử nhưng bất thành, 
chú chó chuyển sang nhìn xung quanh với khuôn 
mặt thất thần và cố vượt qua đoàn xe đông đúc 
đang di chuyển trên đường. Thậm chí, ngay phía 
sau chiếc xe của chủ nhân chú chó còn có một chiếc 
xe tải hạng nặng.

Chủ nhân chú chó vẫn tiếp tục cho xe di 
chuyển dù con vật đang đứng cạnh xe. Sau đó, một 
bảo vệ tại nhà hàng gần đó đã tới đưa chú chó nhỏ 
ra khỏi con đường đông xe cộ, theo Guangdong 
Television đưa tin.

“Nhiều ô tô đang bị mắc kẹt vì tắc nghẽn, còn 
chú chó cố chạy theo sau chiếc xe của chủ nhân. 
Tôi đã cứu chú chó vì sợ nó sẽ bị xe ô tô tông phải”, 
người bảo vệ họ Feng cho biết.

Cũng theo anh Feng, một người lạ đi sau anh 
đã hỏi chuyện nhận nuôi chú chó, nhưng anh đã từ 
chối vì biết người này không phải chủ nhân thực sự 
của con vật.

“Tôi đã đưa chú chó cho một người bạn của 
mình, bởi anh ấy là người yêu quý động vật. Anh ấy 
đã tắm rửa cho nó, và còn mua nhiều đồ dùng cần 
thiết cho chú chó”, anh Feng nói thêm.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát giao 
thông khu vực cho biết họ đang tiến hành điều tra 
hành vi bỏ rơi thú cưng của người tài xế dẫn tới tình 
trạng tắc nghẽn giao thông.

Hành vi của chủ nhân chú chó khiến cộng 
đồng mạng Trung Quốc lao vào chỉ trích. Nhiều 
người cáo buộc người tài xế “mất nhân tính”.

“Ngay cả khi anh ta không cần tới con vật nữa, 
anh ta cũng không nên bỏ rơi nó giữa đường. Ít nhất 
cũng để lại thứ gì để con vật còn có thể sống sót”, 
một vài bình luận nhấn mạnh.

Song ngoài những lời chỉ trích, một số người 
bày tỏ sự cảm thông với chủ nhân của con vật và 
cho rằng có thể chú chó đã làm “những chuyện 

xấu”. Họ cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân khi 
nuôi thú cưng.

“Tôi mua một chú chó Golden Retriever, 
nhưng nó cứ sủa lung tung và đi bậy ở khắp nơi, dù 
thực tế tôi đã nhẫn nại để dạy bảo. Sau đó tôi không 
còn cho nó ăn thức ăn đặc biệt và cũng không tắm 
rửa cho nữa. Cuối cùng, tôi đưa nó về quê. Khi tôi 
quay lại thăm, nó đã gầy đi rất nhiều”, một cư dân 
mạng cho hay.

Dù nhận thức của người dân về bảo vệ động 
vật đã gia tăng cùng sự phát triển của ngành thú 
cưng, nhiều câu chuyện về hành vi ngược đãi động 
vật vẫn được báo cáo xảy ra thường xuyên ở Trung 
Quốc.

Theo Animals Asia Foundation, một tổ chức 
từ thiện ở đặc khu hành chính Hong Kong, ước tính 
10 triệu chú chó và 4 triệu chú mèo bị giết lấy thịt 
hàng năm tại Trung Quốc, và chuyện bỏ rơi động 
vật còn là vấn đề nghiêm trọng hơn.

Dù tội danh và mức xử phạt với người bỏ rơi 
thú cưng chưa được đưa vào luật của Trung Quốc, 
nhưng mức độ nhận thức về quyền lợi của động vật 
đang gia tăng cũng đã giúp cải thiện một số quy 
định chống bỏ rơi động vật ở đất nước tỷ dân. Vào 
năm 2020, cảnh sát Thượng Hải đã xử lý vụ án đầu 
tiên liên quan tới hành vi bỏ rơi thú cưng và phạt 
người vi phạm 500 nhân dân tệ (75 USD). Người 
này bị cáo buộc bỏ rơi chú chó đã lớn tuổi vì sức 
khỏe của con vật ngày càng giảm sút.

Hay như năm 2021, luật sư Dai Junfeng đã đề 
xuất đưa hành bi bỏ rơi thú cưng vào hệ thống điểm 
tín dụng công dân.

Theo hệ thống điểm tín dụng công dân của 
Trung Quốc, mỗi người dân sẽ được chấm điểm tín 
dụng dựa trên hành vi trong cuộc sống, cũng như ở 
nơi công cộng. Người có điểm tín dụng cao là 
những cá nhân có hành vi không vi phạm với đạo 
đức, quy chuẩn cộng đồng, từ đó được phép tiếp 
cận với nhiều dịch vụ hơn. Trái lại, những hành vi 
phạm pháp, trái quy tắc dù lớn hay nhỏ như vứt tàn 
thuốc, tranh ghế trên xe buýt, tàu điện sẽ khiến 
công dân bị trừ điểm tín dụng. Những người có tín 
nhiệm thấp sẽ bị giới hạn tiếp cận các dịch vụ và 
thậm chí bị từ chối giao dịch. ■

Những đứa trẻ trong ca sinh 
8 kỷ lục thế giới của bà mẹ có 14 
đứa con bây giờ ra sao?

Vào tháng 1 năm 2009, truyền thông 
Mỹ nói riêng và thế giới nói chung 
xôn xao trước ca sinh 8 con thành 

công của cô Natalie “Nadya” Suleman - một người 
phụ nữ đến từ bang California lúc đó 34 tuổi.

Ca sinh 8 con của Suleman lúc đó được ghi 
nhận kỷ lục thế giới là ca sinh đa thai nhiều nhất 
được xác định. Có một bà mẹ Mỹ khác cũng từng 
sinh 8 cùng nắm giữ danh hiệu này với cô. Kỷ lục 
của Suleman được giữ cho đến tận năm ngoái, sau 
khi một bà mẹ người Mali sinh 9.

Tám em bé trong ca sinh gây chấn động gồm 6 
bé trai và 2 bé gái được đặt tên lần lượt là Noah, 

Josiah, Nariyah, Jonah, Jeremiah, Isaiah, Makai, 
và Maliyah. Trong đó, bé lớn nhất ra đời có cân 
nặng 1.5 kg còn bé nhỏ nhất chỉ 0.68 kg. Toàn bộ 
các bé đều phát triển khỏe mạnh. Dẫu vậy, trong 
thời gian đầu, vì quá nhỏ mà các bé đều phải nằm 
trong lồng kính và được chăm sóc đặc biệt. Đến 
ngày thứ 6 sau khi sinh, tất cả mới có thể tháo máy 
thở. 

Cách Nadya Suleman lựa chọn sinh tới 8 đứa 
trẻ cùng một lúc cũng gây ra không ít tranh luận. 
Cô đã sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong 
ống nghiệm để mang thai 8 kỷ lục. Bà mẹ đơn thân 
này trước đó còn đã có 6 đứa con, tất cả đều được 
sinh ra theo hình thức thụ tinh.  

Hành trình một mình làm mẹ của 14 đứa trẻ, 
trong đó có 8 em bé cùng sinh ra đời một lúc của 
Nadya Suleman vẫn luôn được truyền thông theo 
dõi suốt hàng chục năm qua. Vào năm 2009, trong 
một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ ngày nào mình 
cũng cố gắng dành thời gian cho từng đứa trẻ một. 
Trung bình mỗi ngày cô bế mỗi đứa con 45 phút, và 
luôn bế Jonah - cậu bé nhẹ cân nhất. 

Mẹ của Suleman từng tiết lộ với truyền thông 
rằng 14 người con của Nadya đều có chung bố đẻ là 
anh David Solomon - một người đàn ông mà bà mẹ 
đơn thân từng hẹn hò. 

Vì chỉ có một mình, cuộc sống của gia đình 
Suleman không hề dễ dàng về mọi mặt. Vào năm 
2012, bà mẹ 14 con đã đã phải nộp đơn xin phá sản 
cá nhân khi không thể thanh toán khoản nợ lên tới 1 
triệu USD. Cô phải đưa các con rời khỏi ngôi nhà 
của mình vì bị ngân hàng xiết nợ. Và mẹ này phải 
vật lộn nhiều nghề để kiếm tiền trang trải cuộc 
sống. Cũng chính vì vậy mà không ít người lên 
tiếng chỉ trích lựa chọn sinh quá nhiều con của 
Nadya

Hiện tại, 8 anh em nhà Suleman đã bước sang 
tuổi 13. Nadya Suleman vẫn thỉnh thoảng chia sẻ 
hình cảnh của các con lên trang mạng xã hội cá 
nhân của mình. Một bài báo của tờ New York 
Times năm 2018 tiết lộ 8 anh em dù có vóc dáng 
nhỏ con hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng đều khỏe 
mạnh, ngoan ngoãn và là những đứa trẻ hạnh phúc. 
Các con của Nadya đều được dạy dỗ khá nghiêm 
khắc và học hành chăm chỉ, không hề bị bỏ bê hay 
không nhận được sự giáo dục đầy đủ như nhiều tin 
đồn trước đó. ■ 
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Christiane Nusslein-Volhard 
- "Quý bà Nobel" bị mê hoặc khi 
làm việc với loài ruồi

Christiane Nusslein-Volhard là nhà sinh 
học người Đức đoạt giải Nobel Y học 
năm 1995 cùng với Eric Wieschaus và 

Edward Lewis cho nghiên cứu về sự kiểm soát di 
truyền trong quá trình hình thành phôi thai.

"Loài ruồi theo tôi trong những giấc mơ"
Christiane Nusslein-Volhard sinh ngày 

20/10/1942 ở Frankfurt (Đức). Cha của bà là một 
kiến trúc sư. Mặc dù trước đây thường xuyên học 
nghệ thuật và học thổi sáo nhưng Nusslein-Volhard 
lại quan tâm nhiều hơn đến động thực vật. Đến năm 
12 tuổi, Nusslein-Volhard biết rằng bản thân muốn 
trở thành một nhà sinh vật học.

Tại Đại học Eberhard-Karl ở Tubingen, 
Nusslein-Volhard nhận bằng tốt nghiệp Hóa sinh 
năm 1968 và bằng tiến sĩ năm 1974 tại Đại học 
Tubingen, nơi bà nghiên cứu về sự tương tác giữa 
protein-ADN và sự liên kết của RNA polymerase 
trong Escherichia coli. 

Sau khi có học bổng tại Basel và Freiburg, bà 
gia nhập Wieschaus với tư cách là trưởng nhóm tại 
Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử châu Âu ở 
Heidelberg 1978. Năm 1981, bà quay trở lại 
Tubingen, nơi bà giữ chức vụ Giám đốc Viện Sinh 
học Phát triển Max Planck cho đến năm 2015.

Trong phòng thí nghiệm, Christiane Nusslein 
nghiên cứu về các cơ cấu phân tử của phôi thai ruồi 
giấm Drosophila melanogaste. 

"Tôi ngay lập tức bị mê hoặc khi làm việc với 
loài ruồi. Chúng khiến tôi thấy thích thú và theo tôi 
vào cả trong những giấc mơ", bà Christiane 
Nusslein-Volhard nói.

Bà Christiane Nusslein-Volhard làm khoa học 
khi còn trẻ

Nusslein-Volhard từng làm việc với Klaus 
Sander, một nhà phôi học côn trùng. Các thí 
nghiệm của Sander đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của 
Nusslein-Volhard về nghiên cứu ruồi giấm. 
Nusslein-Volhard và Eric Wieschaus đã dành hơn 
một năm để lai tạo 40.000 họ ruồi giấm và kiểm tra 
cấu trúc gene của chúng một cách có hệ thống bằng 
kính hiển vi kép.

Phương pháp thử-và-sai của họ đã dẫn đến 
việc phát hiện ra rằng trong số 20.000 gene của 
ruồi, khoảng 5.000 gene được coi là quan trọng đối 
với sự phát triển ban đầu và khoảng 140 gene là 
thiết yếu. 

Họ giao trách nhiệm cho sự phát triển phôi của 
ruồi giấm cho 3 loại di truyền: gene khoảng cách, 
tạo ra kế hoạch cơ thể từ đầu đến đuôi; các gene quy 
định cặp, quy định phân đoạn cơ thể; và các gene 
phân cực, thiết lập cấu trúc lặp lại trong mỗi đoạn. 
Họ tạo ra đột biến ngẫu nhiên ở ruồi giấm bằng 
cách sử dụng EMS (ethyl methanesulfonate). Một 
số đột biến này ảnh hưởng đến các gene liên quan 
đến sự phát triển của phôi.

Nusslein-Volhard và Wieschaus đã tận dụng 
dạng phân đoạn của ấu trùng Drosophila để giải 
quyết logic của các gene kiểm soát sự phát triển. 
Nghiên cứu sau đó về những đột biến này và sự 
tương tác của chúng đã dẫn đến những hiểu biết 
mới, quan trọng về sự phát triển sớm của 
Drosophila, đặc biệt là các cơ chế làm nền tảng cho 
sự phát triển từng bước của các phân đoạn cơ thể.

Vào đầu những năm 1990, Nusslein-Volhard 
bắt đầu nghiên cứu các gene kiểm soát sự phát triển 
ở cá ngựa vằn Danio rerio. Những sinh vật này là 
mô hình lý tưởng cho các cuộc điều tra về sinh học 
phát triển vì chúng có phôi rõ ràng, tốc độ sinh sản 
nhanh và có quan hệ họ hàng gần với các động vật 
có xương sống khác.

Nusslein-Volhard đã nghiên cứu sự di chuyển 
của các tế bào từ vị trí xuất phát của chúng đến vị trí 
đích trong phôi cá ngựa vằn. Các nghiên cứu của bà 
trên cá ngựa vằn đã giúp làm sáng tỏ các gene và 
các chất tế bào khác liên quan đến sự phát triển của 
con người và trong việc điều hòa sinh lý bình 
thường của con người.

Vào thời điểm này, người ta biết rất ít về cơ 
chế di truyền và phân tử mà các sinh vật đa bào phát 
triển từ các tế bào đơn thành các dạng phức tạp về 
hình thái trong quá trình hình thành phôi. Bà hy 
vọng sự kết hợp của nhiều nghiên cứu và hệ thống 
trong một phòng thí nghiệm có thể cung cấp cơ sở 
cho việc hiểu biết rộng hơn về sự phát triển phức 
tạp của đời sống động vật và con người.

Đến năm 1993, Nusslein-Volhard đã xây dựng 
một phòng thí nghiệm cá do 16 nhà nghiên cứu 
điều hành và có gần 7.000 bể cá. Ba năm sau, 
phòng thí nghiệm của bà công bố bản thảo mô tả 
1.200 cá ngựa vằn đột biến cho thấy, giống như 
Drosophila, một số lượng lớn các đột biến phát 
triển có thể thu được ở một loài động vật có xương 
sống.

Nusslein-Volhard đã nhận được nhiều giải 
thưởng. Năm 1986, bà nhận Giải thưởng Leibniz 
của Quỹ Nghiên cứu Đức. Năm 1989, bà nhận 
được Giải thưởng Carus của Huân chương Viện 
hàn lâm Khoa học Đức. 

Vào những năm 1990, Nusslein-Volhard đã 
nhận được Huân chương Rosenstiel và giành được 
Giải thưởng Albert Lasker về Nghiên cứu Y học Cơ 
bản năm 1991.

Hỗ trợ phụ nữ trẻ trong hoạt động khoa học

Năm 1995, bà đã được trao giải Nobel Y học 
cho những khám phá về di truyền trong giai đoạn 
phát triển ban đầu của phôi thai cùng với 2 nhà 
khoa học khác là Eric Wieschaus và Edward 
Lewis. Christiane Nusslein-Volhard không nghĩ 
rằng nghiên cứu này lại thành công đến thế và 
những phát minh, tìm tòi của bà lại thích hợp với y 
học.

Bà thành lập Tổ chức từ thiện Christiane 
Nusslein-Volhard Foundation để hỗ trợ phụ nữ trẻ 
trong hoạt động khoa học. Những nguyên tắc cơ 
bản của bà có được từ nghiên cứu ruồi giấm cũng 
có thể áp dụng được với những động vật có xương 
sống, trong đó có cả con người. 

Những phát minh, cống hiến to lớn của bà đã 
mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ cho khoa học 
nói chung và con người nói riêng. Phát hiện có ý 
nghĩa lớn đối với sự hiểu biết về sự sinh sản của con 
người. Các nhà khoa học đã dùng tên Nusslein-
Volhard đặt cho Tiểu hành tinh 15811 để vinh danh 
cống hiến của bà cho y học thế giới.

Christiane Nusslein-Volhard đã dùng phần 
lớn số tiền thưởng Giải Nobel Y học để gây quỹ 
thành lập Tổ chức từ thiện Christiane Nusslein-
Volhard Foundation với mục đích duy nhất là hỗ 
trợ phụ nữ trẻ trong hoạt động khoa học, tạo điều 
kiện cho họ có nhiều thời gian dành cho khoa học 
hơn. 

Năm 2004, bà Nusslein-Volhard thành lập 
Quỹ Christiane Nusslein-Volhard nhằm hỗ trợ các 
nhà khoa học nữ trẻ tuổi đầy triển vọng của Đức 
đang nuôi con nhỏ. Trọng tâm của quỹ là tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc chăm sóc trẻ em, giúp các 
nhà nghiên cứu nữ yên tâm công tác.

"Họ là những nhà nghiên cứu tận tâm. Con cái 
của họ được chăm sóc toàn thời gian trong ngày 
làm việc. Nhưng vào những giờ sau đó, khi các 
đồng nghiệp nam và đồng nghiệp nữ không có con 
đang tập trung đọc thêm hoặc nghiên cứu, thì 
những phụ nữ có con đang rửa bát và làm việc nhà. 

Họ ở nhà sau các cuộc hội thảo vì họ không có 
người trông trẻ qua đêm. Kiệt sức và mất tinh thần, 
một số người đã từ bỏ các mục tiêu khoa học của 
mình để chuyển sang những nghề nghiệp có thể 
đáp ứng tốt hơn guồng quay hàng ngày của cuộc 
sống gia đình", bà chia sẻ.

Từ năm 2001, bà là thành viên của Nationaler 
Ethikrat (Hội đồng Đạo đức Quốc gia của Đức). 
Qua nghiên cứu, năm 2002, bà đã xuất bản cuốn 
sách "Cá ngựa: Một phương pháp tiếp cận thực tế", 
một sổ tay hướng dẫn trong phòng thí nghiệm phác 
thảo các nguyên tắc thực tế khi làm việc với loài 
này. 

Sau đó, cá ngựa vằn trở thành một mô hình 
nghiên cứu động vật có xương sống tiêu chuẩn do 
chúng tương đồng với động vật có vú, quá trình 
phát triển phôi thai nhanh chóng. Bà còn xuất bản 
nhiều cuốn sách khác về gene. ■ 
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Phát hiện vật thể không gian 
di chuyển nhanh chưa từng có, 
vận tốc 612 km/s

Khi các ngôi sao lớn chết đi, chúng 
không lặng lẽ làm như vậy.

Hình chụp sao xung bỏ trốn khỏi tàn dư siêu 
tân tinh G292.0 + 1.8

Cái chết của chúng là một sự kiện thắp sáng 
toàn bộ vũ trụ. Một vụ nổ siêu tân tinh đưa ruột của 
các ngôi sao trào ra ngoài không gian trong một 
đám mây khí gas và bụi mỏng cực kỳ rực rỡ. Cùng 
lúc đó, lõi của ngôi cao còn thoi thóp sụp đổ thành 
ngôi sao neutron siêu dày đặc hoặc lỗ đen.

Nếu vụ nổ xảy ra theo kịch bản đó, nó có thể 
gửi lõi bị sụp xuyên qua Dải Ngân Hà với vận tốc 
cực kỳ điên cuồng, cuối cùng sẽ thoát khỏi của 
thiên hà chúng ta và lao về không gian giữa những 
thiên hà. 

Điều kỳ diệu này đã xảy ra gần đây và được 
các nhà khoa học từ đài quan sát tia X Chandra phát 
hiện. Một loại sao neutron phát xung, hay còn gọi 
là sao xung, xé toạc trung tâm của chính nó với tốc 
độ khoảng 612 km/s.

Sao xung này là một trong những vật thể 
nhanh nhất từng được phát hiện. Đứng đầu bảng 
xếp hạng tốc độ không phải là sản phẩm của vụ nổ 
siêu tân tinh mà là một ngôi sao quay quanh Sgr A* 
- lỗ đen siêu lớn ở trung tâm thiên hà. Ở điểm nhanh 
nhất trên quỹ đạo, nó có thể đạt vận tốc 24.000 
km/s.

Nhà vật lý thiên văn Xi Long thuộc Trung tâm 
Vật lý Thiên văn Harvard & Smithsonian (CfA) 
cho biết: “Chúng tôi trực tiếp nhìn thấy chuyển 
động của sao xung bằng tia X, tất cả là nhờ tầm 
nhìn nhạy bén của Chandra”.

Nhóm phát hiện sao xung khi đang theo dõi 
tàn dư của siêu tân tinh phát sáng cách Trái đất 
20.000 năm ánh sáng, được đặt tên là G292.0 + 1.8. 
Xi Long cùng lúc nảy sinh ý tưởng nghiên cứu vật 
thể mới để hiểu rõ hơn về lịch sử của siêu tân tinh, 
bằng cách truy ngược lại chuyển động của nó từ 
trung tâm  của G292.0 + 1.8.

Nhà vật lý thiên văn Daniel Patnaude của CfA 
cho biết: “Chúng tôi chỉ có một số vụ nổ siêu tân 
tinh có hồ sơ rõ ràng, vì vậy nhóm tôi muốn kiểm 

tra xem liệu G292.0 + 1.8 có khả năng được thêm 
vào đó không”.

Họ đã nghiên cứu nhiều hình ảnh chụp tàn dư 
siêu tân tinh vào năm 2006 và 2016, đồng thời sử 
dụng dữ liệu Gaia về vị trí hiện tại của nó trong Dải 
Ngân hà để so sánh sự khác biệt về vị trí của sao 
xung. Sau thời gian nghiên cứu, họ phát hiện một 
sự thật thú vị: ngôi sao chết dường như đang di 
chuyển nhanh hơn 30% so với các ước tính trước 
đó.

Điều này có nghĩa là quá trình di chuyển từ 
trung tâm của tàn dư siêu tân tinh tốn ít thời gian 
hơn, do đó thời điểm vụ nổ siêu tân tinh diễn ra gần 
hơn suy luận ban đầu. Các ước tính trước đó đặt 
niên đại của siêu tân tinh vào khoảng 3.000 năm 
trước, ước tính mới đây đã giảm nó xuống khoảng 
2.000 năm trước.

Vận tốc thay đổi của sao xung cũng cho phép 
nhóm nghiên cứu tiến hành một cuộc điều tra về 
cách sao xung bị đẩy ra khỏi tâm của siêu tân tinh. 
Họ đã đưa ra hai kịch bản, cả hai đều liên quan đến 
một cơ chế tương tự.

Kịch bản đầu tiên, lõi của ngôi sao được phóng 
ra từ vụ nổ siêu tân tinh không đối xứng. Trường 
hợp còn lại, các mảnh vỡ từ vụ nổ được phóng ra 
không đối xứng. Tuy nhiên, bởi vì năng lượng lõi 
cần là cực kỳ lớn, nên kịch bản thứ hai có vẻ hợp lý 
hơn cả.

Về cơ bản, một vụ nổ lệch hướng có thể 'đá' 
phần lõi bị sụp đổ của một ngôi sao chết ra ngoài 
không gian với tốc độ cực cao. Trong trường hợp 
này, ngôi sao hiện đang di chuyển ở tốc độ cao hơn 
tốc độ thoát ra khỏi giữa đĩa của Dải Ngân hà 
(khoảng 550 km/s), tuy nhiên nó vẫn cần khá nhiều 
thời gian để làm vậy, chưa tính việc vận tốc có thể 
giảm theo thời gian.

Trên thực tế, tốc độ thực của sao xung có thể 
cao hơn con số ước lượng 612 km/s, vì nó đang di 
chuyển rất nhẹ theo tầm nhìn của chúng ta.

Nhà vật lý thiên văn Paul Plucinsky của CfA 
cho biết: “Sao xung này có năng lượng gấp khoảng 
200 triệu lần so với chuyển động của Trái đất quanh 
Mặt trời. Rõ ràng nó đã nhận được lực đá cực mạnh 
từ vụ nổ siêu tân tinh không đối xứng”.

Nghiên cứu mới đã chính thức được đăng trên 
tạp chí Vật Lý Thiên Văn (Astrophysical Journal). 
■ 

Phát hiện miệng núi lửa bất 
thường trên Mặt trăng do một 
tên lửa bí ẩn lao xuống

Một tên lửa không rõ nguồn gốc đã 
đâm vào Mặt trăng, để lại một 
miệng núi lửa bất thường.

Tàu quỹ đạo Mặt trăng Lunar Reconnaissance 
Orbiter của NASA gần đây phát hiện một tên lửa 
không rõ nguồn gốc đã đâm vào Mặt trăng, để lại 
một miệng núi lửa bất thường.

Các nhà thiên văn học Mỹ ghi nhận thân tên 
lửa đã phóng hướng về Mặt trăng và cuối cùng nó 
đã va vào vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất, tạo 

ra sự hình thành một miệng núi lửa kép bất thường.
Theo thông cáo báo chí được NASA công bố, 

miệng núi lửa kép cho thấy thân tên lửa “có khối 
lượng lớn ở mỗi đầu”. Nó bao gồm một miệng núi 
lửa ở phía đông có đường kính khoảng 18 mét, nằm 
trên đỉnh một miệng núi lửa ở phía tây có đường 
kính khoảng 16 mét.

Miệng núi lửa này rất bất thường, bởi không 
có vụ va chạm nào trước đó của thân tên lửa lên 
Mặt trăng tạo ra một miệng núi lửa kép. Bốn miệng 
núi lửa Apollo SIV-B lớn hơn so với vụ va chạm 
gần đây ở chiều rộng tối đa, từ 35 đến 40 mét.

NASA đã không đề cập đến loại tên lửa mà 
tàu quỹ đạo của họ đã phát hiện trong thông cáo 
báo chí nói trên. 

Nhưng trước đó, nhà thiên văn học người Mỹ 
Bill Gray từng đưa ra nhận định rằng đó là tầng đẩy 
của tên lửa tham gia sứ mệnh Mặt trăng Chang'e 5-
T1 của Trung Quốc, được phóng vào tháng 
10/2014. Ban đầu ông Gray đã xác định nhầm đây 
là một tầng của tên lửa Falcon 9 do SpaceX phóng.

Tàu thăm dò Chang'e-5 (Hằng Nga 5) hạ cánh 
trên Mặt trăng vào tháng 12/2020, thu thập một số 
đá để thử nghiệm ở Trái đất. Sứ mạng này đã phát 
hiện các phân tử nước hiện diện với tỷ lệ lên tới 180 
phần triệu ở một số khu vực của Mặt trăng.

Một số quốc gia đã đổ bộ hoặc lên kế hoạch 
cho các sứ mệnh lên Mặt trăng trong những tháng 
gần đây. Nga đã lên lịch cho sứ mệnh đổ bộ Mặt 
trăng Luna-25 vào tháng 9 tới đây - theo một thông 
báo hồi tháng trước của người đứng đầu 
Roscosmos, Dmitry Rogozin, trong khi Mỹ đang 
đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh Mặt trăng có người 
lái Artemis vào năm 2024.

NASA đã phát hiện một miệng núi lửa kép 
được tạo ra khi một tên lửa bí ẩn đâm vào Mặt 
trăng

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng sự 
hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc 
trong không gian có nguy cơ dẫn đến sự thống trị 
của hai nước trong lĩnh vực này. 

Mỹ đang cạnh tranh với Nga, Trung để xây 
dựng căn cứ Mặt trăng đầu tiên, với ước mơ khai 
thác nguồn tài nguyên khoáng sản tiềm năng từ vệ 
tinh duy nhất của Trái đất và thậm chí có khả năng 
xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trên đó. ■ 
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Phi xe đâm đổ hàng loạt rào 
chắn trên đường để kịp giờ về ly 
hôn

Để kịp giờ về làm thủ tục ly hôn và lo 
giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 
sắp hết hạn, tài xế đã phi xe đâm đổ 

nhiều rào chắn trên đường.
Cư dân mạng Trung Quốc được trận cười bò 

về câu chuyện một cặp đôi ở miền đông nước này 
lái chiếc ô tô tải đâm đổ hàng loạt rào chắn ở lối ra 
đường cao tốc, chỉ vì họ muốn nhanh chóng về nhà 
để kịp thời gian làm thủ tục ly hôn trước khi kết quả 
xét nghiệm Covid-19 hết hiệu lực.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), 
người đàn ông họ Yang cũng là người điều khiển 
chiếc ô tô tải cùng người vợ ngồi cạnh ghế lái đã 
đâm đổ nhiều rào chắn trên đường đi về quê nhà 
của anh Yang ở phía bắc Trung Quốc.

Anh Yang cho hay anh lo sợ quy định khắt khe 
liên quan tới kết quả xét nghiệm Covid-19 sẽ khiến 
bản thân không thể trở về nhà để làm thủ tục ly hôn 
với vợ. Trong khi hiện tại, Trung Quốc vẫn áp dụng 
quy định người dân cần có giấy xét nghiệm Covid-
19 âm tính còn hiệu lực mới được phép di chuyển 
trong lãnh thổ quốc gia.

Do áp lực thời gian, tài xế Yang dù biết bản 
thân đã vi phạm luật giao thông đường bộ, nhưng 
vẫn tiếp tục cho chiếc ô tô đi về quê nhà. Trên cả 
chặng đường di chuyển, hai vợ chồng anh Yang 
liên tục cãi vã.

Tuy nhiên, hành vi đâm đổ rào chắn trên 
đường của anh Yang đã bị nhân viên trực gần đó 
phát hiện và gọi điện cho cảnh sát địa phương. 
Chiếc xe tải của tài xế Yang bị công an yêu cầu 
dừng ở điểm kiểm soát tiếp theo. Tại đây, anh Yang 
và vợ đã mấy 5 tiếng đồng hồ làm việc với lực 
lượng chức năng, và bị xử phạt lỗi vi phạm giao 
thông.

Điều đáng nói, khi làm việc với công an, anh 
Yang đã bình tĩnh trở lại và làm hòa với người vợ. 
Sau đó, cặp đôi quyết định sẽ không ly hôn nữa.

Hồi tháng Sáu, theo SCMP, cư dân sinh sống 
ở ít nhất 50 thành phố của Trung Quốc đang phải 
thực hiện làm xét nghiệm PCR cứ vài ngày một lần 
để có thể cầm trên tay tờ kết quả âm tính có giá trị 
trong vòng 48 - 72 giờ theo yêu cầu của chính 
quyền địa phương nhằm nhanh chóng phát hiện 
các ca mới mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Đây cũng là biện pháp mới nhất được Trung 
Quốc ban hành nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan 
nhanh chóng của biến chủng Omicron trong quá 
trình thi hành chiến lược “zero Covid-19” (không 
ca nhiễm Covid-19). Song nhiều người cho rằng, 
biện pháp này không những gây gián đoạn cuộc 
sống thường nhật của người dân, mà còn dẫn tới 
các vấn đề pháp lý và khiến khoản ngân sách dành 
cho cộng đồng càng căng thẳng.

Còn theo dữ liệu của Bộ Dân chính Trung 

Quốc, khoảng 9,5 triệu cặp đôi ở nước này đăng ký 
kết hôn trong năm 2020. Cùng năm, Trung Quốc có 
khoảng 4,2 triệu cặp ly hôn.

Để ngăn chặn tình trạng ly hôn gia tăng, vào 
tháng 1/2021, Trung Quốc ban bố bộ luật yêu cầu 
các cặp đôi muốn ly hôn phải chờ 30 ngày cho tới 
khi quá trình giải quyết ly hôn được hoàn tất. Chính 
phủ Trung Quốc nhấn mạnh động thái này nhằm 
cải thiện sự ổn định của xã hội, cũng như để các cặp 
đôi có thêm thời gian suy nghĩ chín chắn. Tuy 
nhiên, nhiều người lại cho rằng bộ luật đã vi phạm 
quyền tự do hôn nhân của người dân. ■

Ngôi làng “cô đơn” nhất 
Nhật Bản: Cư dân trẻ nhất cũng 
đã 50 tuổi, sự thật đằng sau 
khiến nhiều người không khỏi 
chạnh lòng

Thoạt nhìn, ngôi làng Nagoro cũng yên 
bình như bao ngôi làng nào khác ở 
Nhật Bản. Tuy nhiên nếu đến gần 

những người dân đang làm việc trong làng, bạn sẽ 
giật mình sửng sốt khi nhận ra rằng đó không phải 
người thật mà chỉ là những con bù nhìn kích cỡ lớn.

Trong thung lũng Shikoku thuộc tỉnh 
Tokushima, miền tây Nhật Bản có một ngôi làng 
nhỏ vô cùng đặc biệt được gọi tên là Nagoro. Dù có 
cảnh sắc thơ mộng trữ tình, không khí trong lành 
nhưng nơi đây cũng gợi lên sự cô liêu, tĩnh lặng đến 
kinh dị vì vắng đi bóng dáng của con người.

Trước đây, dân số tại làng Nagoro có khoảng 
hơn 300 người, sinh sống với nghề làm rừng và 
canh tác nông nghiệp là chủ yếu. Từ thập niên 60, 
khi mà công nghiệp kỹ thuật phát triển bùng nổ ở 
xứ sở mặt trời mọc, người trẻ bắt đầu đổ dồn về các 
thành phố lớn để mưu sinh và tìm kiếm cơ hội đổi 
đời, để lại tầng lớp trung niên và người già.

Thời gian trôi qua, những cư dân ở lại cũng đã 
dần già đi và qua đời. Dân số già đi khiến ngôi làng 
miền núi xa xôi này không thoát khỏi hiện thực 
nghiệt ngã: đã hơn 20 năm qua không có bóng dáng 
của trẻ em xuất hiện. Hiện tại, Nagoro chỉ có 
khoảng 27 người trưởng thành sinh sống, người trẻ 
tuổi nhất cũng đã bước sang tuổi 50. Đến đây, 
những điều mà bạn được nhìn thấy chỉ những con 
búp bê sống thay cho cuộc sống của con người.

Vào một ngày chủ nhật mùa thu năm 2011, cụ 
bà Tsukimi Ayano - một người con xa quê từ khi 
còn nhỏ đã trở lại Nagoro và làm sống lại ngôi làng 
đơn độc, hoang tàn này bằng cách sử dụng những 
hình nộm búp bê thay cho con người.

Bà Ayano là con cả trong gia đình có 4 anh chị 
em. Bà rời khỏi Nagoro năm 12 tuổi khi cha bà đi 
làm cho một công ty thực phẩm ở Osaka. Sau đó, 
bà cưới chồng và sinh con tại đó. Khi đến tuổi nghỉ 
hưu, cha của bà trở về Nagoro. 18 năm trước, bà 
Ayano cũng trở về làng để chăm sóc cha nhưng ông 
đã qua đời. Để tưởng niệm người cha đáng kính của 
mình bà đã làm một con búp bê có kích thước, hình 
dáng và trang phục trông giống như người thật. Sau 
đó, bà tạo hình các thành viên trong gia đình và 
những người dân trong làng.

Cứ thế, “dân số” tại Nagaro dần tăng lên, 
nhưng không phải con người mà là búp bê. Đến 
nay, làng Nagoro có tổng cộng có tất cả 350 con 
búp bê, mỗi con mang hình dáng, kích thước, trang 
phục và biểu thị cảm xúc khác nhau, đại diện cho 
linh hồn những người từng sống tại miền đất hoang 
sơ, hẻo lánh này. Mọi người đã dàn dựng những 
con búp bê này trong nhiều khung cảnh khác nhau 
để tái hiện lại ngôi làng ngày vẫn còn đông đúc.

Nếu bạn đi một vòng quanh làng, bạn sẽ phát 
hiện những con búp bê ở khắp mọi nơi. Một búp bê 
bà già chăm sóc một ngôi mộ bên đường, búp bê 
đang nằm trên xe lăn, búp bê cha trên xe chở những 
đứa con, búp bê đang làm ruộng, đang câu cá, trò 
chuyện hay chỉ đơn giản là ngồi ở trong nhà... 
Chính những điều đó đã biến ngôi làng này trở 
thành ngôi làng kỳ quái nhất ở Nhật Bản và trở 
thành điểm đến du lịch độc đáo của xứ sở mặt trời 
mọc.

Ban đầu ngôi làng vô tình được khám phá bởi 
ứng dụng Streetview của Google. Sau đó, khách du 
lịch đã tìm đến, cảm thấy lạ lùng, thậm chí là sợ hãi 
khi lần đầu trông thấy những con búp bê giống như 
người thật ở khắp mọi nơi. Thế nhưng khi biết rõ 
câu chuyện đằng sau đó thì ai cũng cảm động, 
thương xót cho làng quê dần bị bỏ hoang. Cứ như 
vậy, làng Nagaro dần trở nên nổi tiếng.

Từ một nơi bị con người bỏ rơi, làng Nagoro 
dần “hồi sinh” và trở thành vùng đất hấp dẫn du 
khách tìm đến. Giờ đây, miền quê bị lãng quên 
trong quá khứ, Nagaro được thế giới biết đến với 
cái tên “làng búp bê”. Dù vậy, người dân trong làng 
vẫn còn phảng phất những nỗi buồn không thể dấu 
kín. Một cư dân ở đây đã từng chia sẻ rằng thật 
đáng buồn khi ngôi làng Nagoro giờ đây được biết 
đến vì những con búp bê chứ không phải vì những 
người sống ở đây. Bà cho biết: “Nếu đó là những 
con người thật thì đây sẽ là nơi thực sự hạnh phúc”.

Còn về người đã “thổi hồn” cho làng quê, hiện 
bà Ayano thỉnh thoảng mở những lớp dạy làm búp 
bê tại một thị trấn gần đó hoặc cho khách du lịch 
đến thăm xưởng của mình. Đôi khi bà cũng nhận 
được đơn hàng làm búp bê từ khắp nơi ở Nhật Bản. 
■  
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Người phụ nữ ở trong căn 
nhà suốt 104 năm, chưa một lần 
đổi chỗ ở

Elsie Allcock sinh ngày 28/6/1918, sống 
cùng cha mẹ trong một ngôi nhà trên 
phố Barker ở Huthwaite, Anh. Bố mẹ 

của Elsie thuê căn nhà này vào năm 1902 với giá 
khoảng 30 bảng Anh theo giá trị ngày nay.

Người phụ nữ đã lên chứ cố sống tại căn nhà 
đó trong 104 năm, trải qua hai cuộc chiến tranh thế 
giới, 4 đời vua và nữ hoàng, cùng 25 thủ tướng.

“Tôi chẳng muốn sống ở chỗ nào khác, đây là 
nhà của tôi và nó là tất cả đối với tôi”, bà nói.

Elsie Allcock là con út trong gia đình có 5 
người con. Khi Elsie Allcock 14 tuổi, mẹ qua đời vì 
bệnh viêm phổi. Elsie Allcock kết hôn với chồng 
Bill vào năm 1941.

Elsie Allcock cho biết: “Mẹ tôi đã qua đời khi 
tôi còn rất trẻ, bố chăm sóc tôi và khi tôi lớn lên, tôi 
muốn là người chăm sóc bố. Khi kết hôn với Bill, 
chúng tôi quyết định sống trong căn nhà này cùng 
với bố và không bao giờ chuyển đi đâu hết. Bố tôi 
mất năm 1949, chúng tôi mua lại căn nhà vào 
những năm 1960”.

Vào thời điểm đó, Elsie Allcock mua lại căn 
nhà mà gia đình đã thuê nhiều năm với giá khoảng 
250 bảng Anh. Tài sản hiện có giá trị khoảng 
75.000 bảng Anh.

Lúc đó gia đình Elsie Allcock không có đủ 250 
bảng Anh, vì vậy bà phải đi vay tiền. Việc đầu tiên 
mà Elsie Allcock và chồng làm là thay thế bồn tắm 
thiếc bằng một nhà tắm. Họ vẫn giữ buồng vệ sinh 
ở phía nhà sau vì nó vẫn hoạt động tốt. Từ đó đến 
nay, căn nhà có rất ít thay đổi. Bà Elsie chỉ thích ở 
nơi này.

“Tôi chưa từng có ý định sống ở bất kỳ nơi nào 
khác ngoài căn nhà từ thời thơ ấu”, Elsie Allcock 
nói.

Elsie Allcock có 2 người con, 6 người cháu và 
29 người chắt. Người con trai Ray của bà chào đời 
tại căn nhà này. Sau một thời gian sống ở nơi khác, 
ông chuyển về nhà khi bố qua đời vào năm 1996, 
hưởng thọ 79 tuổi.

Ray, con trai 75 tuổi của bà cho biết Elsie rất 
yêu ngôi nhà vì nó chứa đựng những kỷ niệm từ 
thời thơ ấu của bà. “Mẹ tôi quen thuộc với ngôi nhà 
đến mức không cần bật đèn, bà vẫn làm được mọi 

việc”, Pat Allcock con dâu của Elsie cho biết. ■

Cận cảnh loài hoa súng 
khổng lồ, lá rộng 3 mét

Các chuyên gia mô tả loài hoa súng có 
kích thước khổng lồ tại vườn bách 
thảo Kew , London, Anh là kỳ quan 

thực vật thế giới. Lá rộng đến 3 mét, những bông 
hoa súng phát triển đường kính khoảng 36 cm khi 
nở hoàn toàn.

Loài hoa này thuộc giống hoa súng khổng lồ, 
xuất hiện trong vườn bách thảo Kew từ năm 1845 
với những chiếc lá rộng khoảng 2,7 mét khi phát 
triển hoàn toàn.

Trước đây, các chuyên gia cho rằng đây là hoa 
súng lai giữa hai loài, tuy nhiên, sau nhiều nghiên 
cứu, quan sát, các nhà khoa học phát hiện rằng, đây 
là loài hoa súng khổng lồ thứ 3, chưa từng được 
biết đến từ trước đến nay. Hoa súng khổng lồ mới 
có tên gọi là Victoria Boliviana, tên gọi là sự kết 
hợp giữa tên Nữ hoàng Victoria và nhóm các tác 
giả nghiên cứu đến từ Bolivia, một trong những 
ngôi nhà của hoa súng ở Nam Mỹ.

Victoria Boliviana sinh trưởng trong hệ sinh 
thái dưới nước ở khu vực Llanos de Moxos, 
Bolivia. Những bông hoa chuyển từ màu trắng 
sang màu hồng, chỉ nở bắt đầu từ lúc hoàng hôn.

Loài hoa này có thân lá gai, bảo vệ nó khỏi cá 
và các loài động vật khác, nhưng bề mặt và phần 
bên trong mềm.

Mẫu lá hoa súng lớn nhất thế giới nằm ở Vườn 
La Rinconada, Bolivia dài đến 3,2 mét. Carlos 
Magdalena, nhà nghiên cứu tại vườn bách thảo 
Kew cho biết vào năm 2016, ông bắt đầu đến các 
khu vườn ở Bolivia để hỏi thăm, tìm kiếm và sau đó 
được tặng một bộ sưu tập hạt giống hoa súng khổng 
lồ.

Khi trở về Anh, Carlos Magdalena bắt đầy tìm 
cách gieo hạt, nảy mầm trong vườn bách thảo Kew 
và may mắn ông đã thành công. Không những thế, 
ông phát hiện thêm điều mới mẻ, khác lạ.

Ông chia sẻ rằng: “Những người làm vườn lâu 
năm hiểu rất kỹ về thực vật. Tôi thấy rằng cây trồng 
ở Kew không hoàn toàn giống với những gì mô tả 
về một trong hai loài hoa súng Victoria từng được 
biết đến trước đây. Trong gần 2 thập kỷ, tôi đã xem 
xét kỹ lưỡng từng bức ảnh về các loài hoa Victoria. 
Tôi rất vui vì ngay tại Kew, chúng tôi trồng được tất 
cả các loài cùng nhau, trong cùng một điều kiện. 

Chúng có sự thay đổi về hình dáng, màu sắc do 
điều kiện môi trường”.

Vườn bách thảo Kew là nơi duy nhất trên thế 
giới hiện tồn tại cả 3 loài hoa súng khổng lồ thuộc 
giống Victoria là V.amazonica, V.cruziana và bây 
giờ là V.boliviana. ■ 

Phát hiện hóa thạch cổ giải 
đáp bí ẩn về cách gấu trúc ăn 
chay 

Việc phát hiện hóa thạch gấu trúc 6 
triệu năm ở Trung Quốc giúp các nhà 
nghiên cứu giải đáp bí ẩn về cách loài 

khổng lồ phát triển trở thành loài ăn chay duy nhất 
trong họ nhà gấu.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy hóa thạch có niên 
đại khoảng 6 triệu năm ở khu vực Vân Nam, Trung 
Quốc, đó là phần xương cổ tay rất to của gấu trúc.

Hóa thạch thuộc về họ hàng cổ đại hiện đã 
tuyệt chủng của gấu trúc Ailurarcto sống ở Trung 
Quốc từ sáu đến tám triệu năm trước.

Nghiên cứu cho thấy ngón tay cái giả dài hơn 
ngón tay cái thường thấy ở gấu trúc hiện đại, nhưng 
không có móc bên trong. Sở dĩ tiến hoá như ngày 
nay vì nó phải “chịu gánh nặng đáng kể của trọng 
lượng cơ thể”.

Wang Xiaoming, làm việc tại Bảo tàng lịch sử 
tự nhiên Los Angeles cho biết: “Gấu trúc khổng lồ 
là trường hợp hiếm hoi về loài động vật lớn ăn thịt 
nhưng chuyên ăn chay. Ngón tay cái giả của 
Ailurarcto chứng minh thời gian và các bước xảy 
ra trong quá trình tiến hóa ăn chay hoàn toàn của 
gấu trúc”.

Theo các chuyên gia, ngón tay cái giả của gấu 
trúc hoạt động tương tự như ngón tay cái của con 
người trong khoảng một thế kỷ. Tuy nhiên, việc 
không tìm thấy bằng chứng hóa thạch khiến các 
nhà nghiên cứu không tìm được lời giải đáp về cách 
thức và thời điểm gấu trúc tiến hóa xuất hiện ngón 
tay cái giả. 

Mặc dù ngón tay cái giả không thực sự khéo 
léo nhất, nhưng ngay cả một cục u nhỏ nhô ra ở cổ 
tay cũng giúp gấu trúc trong việc cầm nắm tre trúc 
dài. Các hoá thạch cũng là bằng chứng lâu đời nhất 
được biết đến về ngón tay cái giả của gấu trúc 
khổng lồ hiện đại. Ngón tay giả này cho phép gấu 
trúc dễ dàng kẹp và bẻ gãy những thân tre.

“Mặc dù ngón tay cái giả của gấu trúc khổng lồ 
trông không bắt mắt và cũng không khéo léo nhất. 
Nhưng chỉ cần một cục u nhỏ nhô ra ở cổ tay cũng 
trợ giúp khá tốt trong việc ngăn tre trượt khỏi các 
ngón tay cong”, Wang Xiaoming nói.

Gấu trúc chuyển đổi chế độ ăn giàu protein, ăn 
tạp của tổ tiên để chọn sang tre trúc, loại thức ăn ít 
chất dinh dưỡng nhưng có sẵn quanh năm ở khu 
vực nam Trung Quốc.

Gấu trúc thường ăn tới 15 giờ mỗi ngày. Một 
con gấu trúc trưởng thành tiêu thụ khoảng 45 kg tre 
mỗi ngày. ■ 

 



Trang 16

Issue # 2005 * Tuesday, July 26,  2022

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

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
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 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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