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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Lee Se Young - Sao nhí “Dae 
Jang Geum” vào showbiz vì sợ 
bị bắt cóc, bạn tẩy chay vì nổi 
tiếng

Lee Se Young là viên ngọc sáng của làng 
phim Hàn. Sau thành công của “Cổ tay 
áo màu đỏ”, sự nghiệp của mỹ nhân 

này lên như diều gặp gió và khán giả mới nhận ra cô 
từng là sao nhí nổi tiếng trong “Nàng Dae Jang 
Geum”.

Trở thành diễn viên vì bố mẹ sợ bị bắt cóc

Lee Se Young sinh ngày 20/12/1992, là nữ 
diễn viên người Hàn Quốc. Trước khi tham gia bộ 
phim Nàng Dae Jang Geum vào năm 2003, Lee Se 
Young đã bỏ túi 18 tác phẩm truyền hình. 11 tuổi, 
Lee Se Young đã trở thành một trong những diễn 
viên nhí triển vọng nhất.

Lee Se Young tham gia đóng phim từ khi mới 
lên 5 nhưng ít ai biết lý do khiến cô bén duyên với 
nghệ thuật. Theo đó, cơ duyên đưa nữ diễn viên 
bước chân vào showbiz vô cùng thú vị, đó là vì ba 
mẹ cô sợ con gái quá xinh xắn nên sẽ bị bắt cóc. 
Lúc Lee Se Young vừa được 5 tuổi, ở Hàn Quốc đã 
xảy ra một vụ án bắt cóc chấn động và đáng sợ, 
chính vì vậy bố mẹ của nữ diễn viên đã quyết định 
cho con gái đi đóng phim. Ông bà hy vọng nếu con 
gái mình nổi tiếng, sẽ có nhiều người nhận ra cô bé 
và dễ dàng giúp đỡ nếu cô bé thực sự xảy ra 
chuyện.

Điều này cũng đã giúp điện ảnh Hàn Quốc có 
được một cô bé tài năng Lee Se Young, diễn xuất 
lúc còn bé nhưng Lee Se Young đã thể hiện rất tốt 
vai diễn của mình qua các phim như: The Brothers' 
River, When I Turned Nine, Lovely Rivals và The 
Wonder Years. Đến năm 11 tuổi, Lee Se Young để 
lại ấn tượng trong phim Nàng Dae Jang Geum với 
vai cung nữ Choi lúc nhỏ - một người bạn nhưng 
luôn đối đầu với Dae Jang Geum.

Nhan sắc của Lee Se Young được đánh giá rất 
cao trong số các diễn viên nhí. Lee Se Young sở 
hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to lanh lợi, 
đường nét ấn tượng và khá giống BoA. Tuy nhiên 
càng lớn, Lee Se Young càng bị lu mờ về ngoại 
hình. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên tuy rất 
xinh đẹp nhưng thần thái lại quá phổ thông, không 

có dấu ấn riêng. Cũng vì vậy mà cái tên Lee Se 
Young vẫn chưa thực sự khiến công chúng nhớ tới 
vào thời điểm đó.

Bên cạnh đó, từ sau Nàng Dae Jang Geum, 
Lee Se Young không đóng phim nhiều mà tập trung 
vào học hành. Đến năm 2016, nữ diễn viên trở lại 
với vai phụ trong phim Tiệm may quý ông, diễn 
xuất tự nhiên đã giúp Lee Se Young đạt được giải 
thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong hạng 
mục truyền hình tại giải Baeksang Arts Award.

Nối tiếp thành công, năm 2017 Lee Se Young 
tham gia bộ phim Hoa Du Ký vào vai cương thi 
Boo Ja. Vai diễn này đã giúp khán giả yêu mến Lee 
Se Young nhiều hơn và ưu ái đặt cho cô danh xưng 
“Ma nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn”.

Hoa Du Ký đã thành công giúp Lee Se Young 
lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, cô bắt đầu 
nhận được kịch bản đóng vai chính. Người đẹp 9x 
được sánh đôi cùng nhiều nam thần Hàn Quốc như: 
Yeo Jin Gu, Yoo Seung Ho, Ji Sung,… qua các 
phim: Chàng hề thế thân, Memorist, Doctor 
John,…

Cuối tháng 10/2020, Lee Se Young trở lại màn 
ảnh với bộ phim trinh thám viễn tưởng Kairos sánh 
đôi cùng nam tài tử Shin Sung Rok, bộ phim là 
“điểm nhấn khác biệt” với thể loại độc đáo khác 
nhiều phim với motip tình cảm khác.

Cổ tay áo màu đỏ là dự án phim truyền hình 
mới nhất của Lee Se Young. Trong phim cô vào vai 
Sung Deok Im, một cung nữ thông minh và xinh 
đẹp. Deok Im luôn muốn sống cuộc sống tự do, 
thay vì trở thành một trong nhiều người phụ nữ của 
nhà vua. Vậy nhưng, định mệnh vẫn đưa cô đến với 
vua Yi San (Lee Junho thủ vai). Mặc cho sự khác 
biệt về thân thế và địa vị, cả hai đã có một mối tình 
lãng mạn.

Bộ phim của Lee Se Young được chuyển thể từ 
tiểu thuyết cùng tên. Chuyện phim cuốn hút với các 
tình tiết bất ngờ. Bên cạnh đó, sức hút của phim còn 
nhờ vào tài năng diễn xuất của các diễn viên.

Lee Jun Ho và Lee Se Young đã nhận được 
nhiều lời khen ngợi của khán giả. Riêng Lee Se 
Young đã thể hiện tròn trịa vai diễn cung nữ hoạt 
bát, thông minh và gan dạ. Bên cạnh đó, tác phẩm 
còn gặt hái được thành tích khủng với tỷ suất người 
xem trung bình cao nhất là 17.4%.

Tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2021, 
không chỉ cùng nhau đạt giải Cặp đôi đẹp nhất, Lee 
Se Young và Lee Junho còn lần lượt vinh dự giành 
được giải thưởng Nữ diễn viên chính và Nam diễn 
viên chính xuất sắc nhất.

Ngày càng lột xác quyến rũ

Nhìn những hình ảnh lúc nhỏ của Lee Se 
Young, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một cô bé đáng 
yêu. Nhưng khi trưởng thành, Lee Se Young rất 
biết cách chăm sóc bản thân, cô tập thể thao, ăn 
uống điều độ để có được một thân hình quyến rũ 
nhưng vẫn mảnh mai đúng với gu thẩm mỹ của 

người Hàn. Nữ diễn viên tiết lộ, cô đã phải squad 
700 lần/ngày để có được vòng 3 đáng mơ ước. Dù 
chỉ cao 1m63 nhưng Lee Se Young luôn biết cách 
khéo léo diện trang phục khoe đôi chân thon dài và 
thân hình đồng hồ cát. Lee Se Young được đánh giá 
là một trong những sao nhí lột xác thành công nhất 
bên cạnh Kim Yoo Jung, Kim So Hyun.

Không chỉ có tài diễn xuất, khả năng ca hát và 
nhảy múa của Lee Se Young cũng được đánh giá 
cao. Nữ diễn viên đã có dịp khoe giọng hát thông 
qua chương trình King of masked singer. Sở hữu 
giọng hát ngọt ngào, Lee Se Young khiến khán giả 
và dàn khách mời bất ngờ khi tháo mặt nạ lộ danh 
tính trong chương trình. Hơn nữa, trong một tập 
phim của Hoa Du Ký, Lee Se Young đã thể hiện 
được kỹ năng nhảy điêu luyện không thua gì một 
idol qua bài hát debut quốc dân Pick Me.

Trong cuộc sống, Lee Se Young được nhiều 
tiền bối và hậu bối yêu quý và dành nhiều lời khen 
cho sự lễ phép, luôn nỗ lực hết mình cho công việc. 
Sở hữu nhiều yếu tố để trở thành một diễn viên nổi 
tiếng, Lee Se Young hứa hẹn sẽ khiến khán giả 
ngày càng yêu mến hơn qua nhiều vai diễn đáng 
nhớ.

Bị tẩy chay vì nổi tiếng sớm

Dù đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng Lee 
Se Young vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Nổi tiếng từ 
sớm nên cô có ít bạn bè do đó cô lấy việc tập trung 
vào sự nghiệp để quên đi nỗi cô đơn.

Lee Se Young từng xuất hiện trên chương trình 
“Radio Star” của đài MBC và thú nhận rằng cô đã 
bị tẩy chay khi bước vào năm đầu tiên tại trường 
cấp 2.

Cô ấy bày tỏ sự thất vọng và nói rằng: “Tôi 
biết chuyện này khi nói chuyện điện thoại với một 
người bạn. Một người bạn thân đã quay sang tẩy 
chay và bắt nạt tôi. Người này thậm chí đã lập một 
trang anti tôi trên mạng. Dù đã cố gắng làm hòa, 
nhưng người bạn đó vẫn thật sự không thích tôi”.

Lee Se Young lý giải cho việc cô bị bạn bè ghét 
bỏ, tẩy chay là do các thầy cô giáo đã khen cô học 
hành chăm chỉ ở trường và là một diễn viên nhí 
tiềm năng, nổi tiếng trong khi lại chỉ ra lỗi lầm của 
các học sinh khác. Điều này đã tạo ra sự khó chịu và 
thù hận giữa họ.

Nữ diễn viên cũng nói thêm nếu cô cư xử cẩn 
thận hơn thì có lẽ đã có thể thân thiết hơn với các 
bạn bè của mình.

Để từ một diễn viên nhí lên hàng ngôi sao hạng 
A, Lee Se Young đã trải qua một quá trình dài. Dù ở 
thể loại chính kịch, hài hước, kinh dị, giả tưởng hay 
cổ trang, nữ diễn viên cũng không ngừng thể hiện 
tài năng của mình. Những bộ phim của Lee Se 
Young đóng cho khán giả thấy được cô xứng đáng 
là một trong những diễn viên trẻ đình đám của xứ 
sở kim chi.

                                                          Linh Phương
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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

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

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

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

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

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

NEW

792-2015/1583

Baùn Tieäm Röôïu

Caàn baùn tieäm röôïu giaù $95,000 coäng tieàn 

haøng. Rent $2,400.

Neáu thaät loøng muoán laøm chuû coâng 

vieäc ít giôø, thu nhaäp oån ñònh.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-746-0683

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. 
Giaù baùn coù theå thöông löôïng.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993

NEW

798-2016/1584

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails khu daân cö, giaù cao, 
khu mix, income $35k up/thaùng. Vuøng 
45 North gaàn phi tröôøng Bush. 

Giaù $120k

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: 936-207-3123

NEW

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Veà höu caàn baùn tieäm laøm ñeïp vôùi caùc dòch vuï: Toùc, Nails, 

Lashes, Facial vaø trung taâm massage. Taát caû coù theå laø cuûa 

baïn vôùi giaù $165k. Thu nhaäp $320k cho caû dòch vuï vaø cho 

thueâ choã laøm. Tieàn thueâ $5,400. Moät cô hoäi hieám ñeå sôû 

höõu cô sôû kinh doanh mô öôùc cuûa baïn ôû khu vöïc Southeast.

Southeast Area

Xin lieân laïc Mai: 713-398-6861

NEW

803-2017/1585

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails gaáp vì lyù do doïn ñi xa.

- Tieäm roäng 1,500 sqft.

- Rent + Raùc + Nöôùc döôùi $2,500. Landlord coù ngöôøi Vieät.

- Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, khu traéng, ngay trung taâm Tomball.

- Supply môùi nhaäp vaøo ñaày ñuû caû naêm.

- Giaù baùn $70,000

Tomball - 249

Anh chò caàn sang xin vui loøng goïi 281-736-7148
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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

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

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

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

794-2016/1584

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: 

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

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: 

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).

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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Yoon Kye Sang nói về sự trỗi 
dậy của “The Outlaws”, gửi lời 
cảm ơn BTS, “Squid Game” và 
“Parasite”

Nam tài tử chia sẻ: “Đây là điều mà tôi 
rất biết ơn. Lý do tôi có thể tiếp tục 
diễn xuất là vì hiệu ứng Jang Chen. Vì 

tôi được chọn trong các dự án mới ngoài dự đoán 
bỏi hiệu ứng 'Jang Chen' khác, nên tôi rất biết ơn 
'The Outlaws'”.

Yoon Kye Sang đã bày tỏ lòng biết ơn đối với 
“The Outlaws”, BTS, “Squid Game” và “Parasite” 
trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Theo đó, vào 
tháng trước, phần tiếp theo của bộ phim “The 
Outlaws” năm 2017 của đạo diễn Lee Sang Yong 
đã ra rạp và nhanh chóng trở thành bộ phim nhanh 
nhất trong 3 năm vượt qua con số 2 triệu khán giả.

Kể từ đó, “The Outlaws 2” (còn được gọi là 
“The Roundup”) đã vượt qua “Parasite” để trở 
thành bộ phim phát hành tháng 5 bán chạy nhất 
trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc và trở thành bộ 
phim Hàn Quốc thứ 14 từng thu hút hơn 12 triệu 
khán giả.

Mặc dù Yoon Kye Sang không xuất hiện trong 
phần phim tiếp theo, sự nổi tiếng của “The Outlaws 
2” đã khiến bộ phim đầu tiên lấy lại được sự nổi 
tiếng trên các dịch vụ phát trực tuyến, thu hút sự 
chú ý cho Yoon Kye Sang và nhân vật của anh ấy là 
Jang Chen.

Nói về sự nổi tiếng gần đây của Jang Chen, 
Yoon Kye Sang nhận xét: “Những người ở độ tuổi 
đôi mươi thậm chí còn không biết tên tôi. Họ chỉ 
biết tôi là Jang Chen. Chỉ những người hâm mộ ở 
độ tuổi của tôi mới nhớ đến tôi như một thành viên 
của g.o.d.”.

Anh ấy tiếp tục: “Bốn năm trước, tôi cảm thấy 
áp lực khi chỉ được gọi là Jang Chen, nhưng bây 
giờ thì ổn rồi. Bây giờ, tôi nghĩ thật tuyệt khi được 
đóng vai một nhân vật được mọi người nhớ đến 
mạnh mẽ, giữa tất cả các dự án và nhân vật mới ra 
mắt. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể làm điều gì đó như 
vậy một lần nữa hay không”.

Mặc dù “The Outlaws” được xếp hạng R, nó 
vẫn vượt qua 6,8 triệu lượt người xem - có nghĩa là 
có thể dễ dàng vượt qua mốc 10 triệu nếu được xem 
là phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Với thành công 

của “The Outlaws 2”, Yoon Kye Sang tiết lộ rằng 
anh ấy đã nhận được cuộc gọi từ những người xem 
lại bộ phim đầu tiên, để khen ngợi tác phẩm của 
mình trong vai Jang Chen.

Nam tài tử chia sẻ: “Đây là điều mà tôi rất biết 
ơn. Lý do tôi có thể tiếp tục diễn xuất là vì hiệu ứng 
Jang Chen. Vì tôi được chọn trong các dự án mới 
ngoài dự đoán bỏi hiệu ứng 'Jang Chen' khác, nên 
tôi rất biết ơn 'The Outlaws'”.

Jang Chen không chỉ được nhớ đến qua bộ 
phim đầu tiên, mà nhân vật này cũng rất cần thiết 
cho bối cảnh khi đối đầu nhân vật phản diện trong 
“The Outlaws 2”, do Son Suk Ku thủ vai. Ngoài ra, 
loạt phim “The Outlaws” có khả năng tiếp tục đến 
tám phần và Jang Chen sẽ phải được nhớ đến cho 
đến cuối cùng.

Yoon Kye Sang cho biết: “Những ngày này, có 
rất nhiều bình luận tiếng Anh trên mạng xã hội của 
tôi. Chỉ điều đó thôi đã là hấp dẫn rồi”. Anh ấy giải 
thích rằng, khi tham gia bộ phim truyền hình “Chị 
dâu 19 tuổi của tôi” năm 2004, sự nổi tiếng của anh 
đã tăng lên ở Nhật Bản nhờ fandom của Bae Yong 
Joon dẫn đầu làn sóng Hàn Quốc.

Anh chàng đã sử dụng khoảng thời gian này để 
chiêm nghiệm về sự “hồi sinh” của mình trong sự 
nổi tiếng ở nước ngoài, đồng thời cảm ơn các nghệ 
sĩ và các dự án Hàn Quốc khác đã giúp nền giải trí 
dễ dàng được công nhận và đánh giá cao trên quy 
mô toàn cầu: “Các fandom đã lớn mạnh khi BTS 
nổi tiếng hàng đầu K-Pop, 'Squid Game' và 
'Parasite' thì giành được nhiều giải thưởng… Nhờ 
đó, tôi nghĩ rằng, tôi có thể dễ dàng nhận được tình 
cảm đến từ nước ngoài. Cảm giác như thế giới 
không còn xa nữa”.

Yoon Kye Sang ra mắt với tư cách là một 
thành viên nhóm nhạc g.o.d vào năm 1999 và lần 
đầu tiên mạo hiểm tham gia diễn xuất vào năm 
2004. Khi được hỏi làm thế nào mà anh có thể nhận 
được sự yêu mến lâu đến vậy, Yoon Kye Sang đã 
nói là do “sự trung thực”:

“Rất nhiều người biết tôi. Tôi đã phải chịu 
đựng những khó khăn như thế nào và tôi có suy 
nghĩ gì khi chịu đựng những khó khăn đó. Tôi đã 
quá trung thực trong suốt thời gian qua. Tôi đã 
không sắp xếp bản thân để trông tốt đẹp hơn…”.

“Tôi muốn làm tốt không ngừng và tôi muốn 
vươn xa hơn nữa. Tôi hy vọng sẽ đến ngày tôi có 
thể xem phim của mình với nhiều người và không 
cảm thấy xấu hổ và quan trọng nhất là, tôi thực sự 
muốn diễn xuất thật tốt”.

Trước đó, sau quãng thời gian dài chờ đợi, 
nam thần 1 thời Yoon Kye Sang và cô dâu Cha Hye 
Young đã tổ chức đám cưới vào ngày 9/6 tại khách 
sạn Shilla, Seoul. Cô dâu Cha Hye Young sinh năm 
1983, kém tài tử đình đám 5 tuổi và là CEO của 1 
thương hiệu mỹ phẩm. Cặp đôi gặp nhau từ cuối 
năm 2020 và đăng ký kết hôn từ ngày 13/8/2021.

Trước khi kết hôn, Yoon Kye Sang từng có 
mối tình sâu đậm dài 7 năm với “Hoa hậu Hàn đẹp 

nhất thế giới” Honey Lee. Cặp đôi bên nhau từ năm 
2013 nhưng “đường ai nấy đi” vào năm 2020. Giờ 
đây, cả 2 đều có hạnh phúc riêng. Honey Lee kết 
hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn từ tháng 
12/2021 và đã hạ sinh con đầu lòng.

                                                          Linh 
Phương

Diễn viên Seo In Guk: 'Tôi 
thích phụ nữ thông minh hơn 
xinh đẹp'

Theo SCMP, Café Minamdang là bộ 
phim đang nhận được sự chú ý của 
khán giả. Theo miêu tả của truyền 

thông, Café Minamdang được ví như tách cà phê 
hay chiếc quạt giúp người xem hạ nhiệt vào mùa hè 
oi bức.

“Giống một chiếc quạt cần thiết trong thời tiết 
nóng bức, Café Minamdang mang đến câu chuyện 
thú vị trong cái nóng nực của mùa hè”, nam chính 
Seo In Guk nói với Soompi. Trong Café 
Minamdang, vai diễn của Seo In Guk đối đầu với 
Oh Yeon Seo và Kang Mi Na.

Seo In Guk không phải gương mặt mới trong 
mảng phim Hàn Quốc. Anh đã xuất hiện trên màn 
ảnh được một thập kỷ.

Muốn phát triển ở cả hai lĩnh vực ca hát, 
diễn xuất

Seo In Guk sinh năm 1987. Từ nhỏ, nam diễn 
viên có ước mơ trở thành một tay đua hay vận động 
viên cử tạ. Có lúc, anh ước mơ được làm tổng 
thống. Cuối cùng, Seo In Guk đánh bại 720.000 
ứng viên khác để giành chiến thắng trong mùa giải 
đầu tiên của chương trình Superstar K năm 2009. 
Ba năm sau, anh trở thành diễn viên góp mặt vào bộ 
phim đắt khách Love Rain và Reply 1997. Hai vai 
diễn giúp Seo In Guk đạt được vài giải thưởng 
trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016, theo 
Channel Korea.

Nhiều năm qua, Seo In Guk chú tâm vào sự 
nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa 
bao giờ bỏ quên đam mê ca hát của bản thân. Anh 
sáng lập phòng thu riêng, viết nhiều bài hát và từng 
sản xuất nhạc phim. Ngày 14/6, Seo In Guk phát 
hành album Love & Love - album đánh dấu sự trở 
lại của Seo In Guk kể từ album Walk Together ra 
mắt vào năm 2017. Chia sẻ với SBS PopAsia, In 
Guk cho biết âm nhạc và điện ảnh là những điều 
quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của anh.

“Tôi thuận cả hai tay nên nếu được yêu cầu lựa 
chọn giữa việc trở thành ca sĩ và diễn viên, giống 
như thể bạn đang yêu cầu tôi không sử dụng một 
tay. Tôi tập trung vào diễn xuất của mình khi tôi 
diễn, nhưng tôi sống trong âm nhạc của mình vào 
bất kỳ lúc nào khác. Tôi cảm thấy diễn xuất và ca 
hát cùng tồn tại bên trong bản thân mình. Tôi nghĩ 
câu trả lời chính xác là tôi sẽ làm việc chăm chỉ để 
phát triển ở cả hai lĩnh vực”, In Suk nói với InStyle.

Về diễn xuất, năm 2022, Seo In Guk ghi dấu 
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ấn trong nhiều vai diễn. Từ nam sinh trung học đến 
một vận động viên bơi lội hay người thừa kế giàu 
có hoặc một hoàng tử, anh đều thể hiện thành công. 
Sau khi thử sức ở nhiều vai chính diện, In Guk bày 
tỏ sự hứng thú nếu có cơ hội được đóng vai phản 
diện.

“Dù là nhân vật phản diện nào, tôi cũng muốn 
thử sức. Có nhiều lý do khiến tôi muốn thử vai phản 
diện. Tôi tò mò muốn biết mình sẽ thể hiện vai diễn 
dạng này như thế nào. Tôi có nhiều kỳ vọng về bản 
thân và tôi muốn thể hiện với mọi người rằng mình 
có thể làm tốt”, anh nói với Spotlight.

Muốn yêu người hơn tuổi

Seo In Guk là người sống tình cảm. Với anh, 
mẹ là hình mẫu lý tưởng về nhân cách để anh theo 
đuổi. Từ người có xuất thân khiêm tốn, mẹ In Guk 
đã thu thập đồ tái chế và đem bán để nuôi gia đình. 
Bà cũng không ngừng công việc dù con trai đã nổi 
tiếng.

“Tôi đã từng đề nghị mẹ dừng lại nhưng mẹ 
không muốn. Bà nói rằng bà sẽ phát bệnh nếu 
không được làm việc. Tôi nghĩ mình giống mẹ ở 
điểm này rằng không thể nghỉ ngơi”, nam diễn viên 
nói với Allkpop.

Seo In Guk từng tặng bố mẹ tất cả số tiền thắng 
giải Superstar K trị giá 90.000 USD. Anh cũng mở 
cho mẹ một quán cà phê ở quê nhà Ulsan để kinh 
doanh. Về sở thích, nam diễn viên từng trả lời 
thẳng thắn rằng đam mê của anh là ăn uống. “Tôi 
phấn khích và hạnh phúc khi thấy nước chuối dâu 
tây”, anh chia sẻ với The Celebrity trên Daegorr.

Ngoài ra, In Guk cho biết thực phẩm giúp anh 
giải tỏa căng thẳng luôn là gà, thịt, socola và đồ 
ngọt. Nam diễn viên cho hay anh ít khi uống rượu 
trừ trường hợp bất khả kháng.

Nói về “vũ khí bí mật” của bản thân, Seo In 
Guk cho biết anh tự hào khi có má lúm đồng tiền.

Khi được hỏi về gu bạn gái, nam diễn viên cho 
biết từ cấp hai, anh thường thích những cô gái lớn 
tuổi hơn. Lúc này, Seo In Guk giải thích rằng vì mẹ 
anh hơn cha 7 tuổi nên anh bị ảnh hưởng bởi điều 
này. Lớn lên, quan điểm của nam diễn viên vẫn 
không đổi.

“Tôi nghĩ rằng tình yêu không có ranh giới 
tuổi tác. Tôi thích một người phụ nữ thông minh 
hơn một người xinh đẹp”, In Guk nói với One TV 
Asia.

                                                                   Mi 
Vân

Châu Nhuận Phát bỏ trốn 
khỏi giới giải trí

Nam diễn viên được xem là “báu vật 
của giới giải trí Hong Kong”. Lối 
sống giản dị, thân thiện của ông được 

nhiều người yêu mến.

Châu Nhuận Phát rút khỏi ngành giải trí sau 
khi hoàn thành tác phẩm Đừng gọi tôi là Thần bài 
(2019), hợp tác với Viên Vịnh Nghi. Ba năm qua, 
nam diễn viên không xuất hiện trong showbiz. 
Trên On, đạo diễn Trương Uyển Đình nói tài tử “bỏ 
trốn khỏi giới nghệ thuật”. Ở tuổi 67, Châu Nhuận 
Phát sống giản dị, bình yên.

Vắng bóng ở sự kiện nhưng Châu Nhuận Phát 
vẫn được mệnh danh là “ngôi sao dễ gặp nhất xứ 
Cảng”. Người hâm mộ Hong Kong nhiều lần bắt 
gặp Châu Nhuận Phát chạy bộ, leo núi. Những năm 
qua, ngôi sao Bến Thượng Hải chú trọng dưỡng 
sinh, rèn thể lực và thực hiện lối sống lành mạnh, 
tốt cho tuổi già.

Ông ăn uống thanh đạm, ngủ sớm dậy sớm và 
duy trì chạy bộ, leo núi bất kể ngày nắng hay mưa. 
Việc tập luyện cường độ cao khiến Châu Nhuận 
Phát gầy gò. Trên On, ông khẳng định sức khỏe tốt, 
cơ thể khỏe khoắn.

Châu Nhuận Phát cũng được mệnh danh là 
“ngôi sao phố Cửu Long”. Ông là khách quen của 
các hàng quán bình dân ở đây. Trên Apple Daily, 
Châu Nhuận Phát cho biết mình là người dân bình 
thường, không phải ngôi sao lớn. Nam diễn viên 
thích ăn uống ở sạp hàng ven đường, mua sắm vật 
dụng sinh hoạt giá rẻ. Tài tử cho biết mỗi tháng chỉ 
xài 100 USD tiền tiêu vặt.

Năm 2021, Châu Nhuận Phát được Hong 
Kong Baptist University trao bằng tiến sĩ danh dự 
để vinh danh thành tựu nghề nghiệp, đóng góp của 
ông cho nền phim ảnh toàn cầu. Hiện, nam diễn 
viên dành thời gian lặn biển, nghiên cứu bấm huyệt 
chân, chữa bệnh bằng massage. Trong cuộc phỏng 
vấn, ông từng cho hay đang cân nhắc trở thành 
huấn luyện viên leo núi sau khi nghỉ hưu.

Nói về cuộc hôn nhân với nữ doanh nhân Trần 
Hội Liên, Châu Nhuận Phát thổ lộ vợ chồng ông 
bằng lòng và vui vẻ với cuộc sống không con cái. 
Ngôi sao Ngọa hổ tàng long chia sẻ tiền bạc do vợ 
quản lý.

Ông đùa rằng bản thân có vị trí ngoài xã hội, 
nhưng không có tiếng nói trong gia đình. “Tôi chạy 
bộ cả ngày, nhiều lúc còn chẳng có tiền đi taxi. Ở 
nhà tôi bị đối xử tệ...”, nam diễn viên hài hước chia 
sẻ. Châu Nhuận Phát cho biết phải đi chợ, nấu cơm, 
giặt quần áo và quét dọn nhà cửa giúp vợ hàng 
ngày.

Châu Nhuận Phát bên Quách Phú Thành tại sự 
kiện ra mắt phim Vô song vào năm 2019. Theo 
Sina, Châu Nhuận Phát hiện còn phim Đừng gọi tôi 
là Thần bài chờ công chiếu. Tác phẩm sản xuất năm 
2019. Phim có các cảnh Châu Nhuận Phát bị đòi 
nợ, đánh đập. Trong quá trình quay, tài tử bị bạn 
diễn Huỳnh Đức Bân đánh chảy máu đầu và phải đi 
viện xử lý vết thương.

Trong trailer giới thiệu, Châu Nhuận Phát để 
tóc dài, ăn vận lôi thôi. Ông vào vai kẻ nghiện trò 
đỏ đen, từng trăm trận trăm thắng. Nhưng sau đó 
nhân vật của tài tử hết vận đỏ, mất toàn bộ tài sản và 
đối mặt với các khoản nợ khổng lồ. Tác phẩm chưa 
ấn định ngày ra mắt chính thức.

Trước khi nghỉ hưu, Châu Nhuận Phát cống 
hiến nhiều vai diễn hay, chinh phục khán giả bằng 
tài nghệ diễn xuất lão luyện, phong cách điềm đạm. 
Các tác phẩm nổi bật của Ảnh đế Hong Kong có thể 
kể đến Bến Thượng Hải, Dương gia tướng, Tô 
Khất Nhi, Bản sắc anh hùng, Thần bài, Ngọa hổ 
tàng long, Hoàng Kim Giáp, Vô song...

Châu Nhuận Phát sở hữu khối tài sản lên tới 
700 triệu USD, song vợ chồng ông thống nhất tiêu 
xài tiết kiệm và dùng toàn bộ tài sản làm từ thiện. 
“Chúng tôi cảm thấy tiền bạc đều không phải của 
mình. Khi đến với thế giới, chúng tôi chẳng có gì 
thì khi đi cũng vậy”, nam diễn viên nói.

                                                                   Mi 
Vân

Jay Park trở lại với “Need To 
Know” vào 12/7

Ngày 5/7, Jay Park thông báo sẽ ra mắt 
bài hát mới “Need To Know” vào 
ngày 12/7 qua video teaser đăng tải 

trên tài khoản mạng xã hội chính thức của công ty 
quản lý MORE VISION. 

Trước đó, Jay Park đã thành lập một công ty 
giải trí mới mang tên MORE VISION và đang 
thực hiện nhiều hoạt động âm nhạc khác nhau.

                                                                    
An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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Đèn LED đầu tiên trên thế 
giới làm từ vỏ trấu

hóm nghiên  cứu  từ  Đạ i  học NHiroshima 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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“Sông hứng lửa”: Địa danh 
kỳ lạ quanh năm sống cùng 
“Thiên lôi”

Nơi đang giữ kỷ lục Guinness cho số 
lần sét đánh tối đa trong một phút là 
cửa sông Catatumbo đổ vào hồ 

Maracaibo, thuộc bang Zulia, Tây Bắc Venezuela.

Trong nhiều thế kỷ nay, khu vực cửa sông 
Catatumbo đổ vào hồ Maracaibo, thuộc bang 
Zulia, Tây Bắc Venezuela đang giữ kỷ lục 
Guinness cho số lần sét đánh tối đa trong một phút. 
Tại đây, mỗi năm có khoảng 160 đêm bị sét đánh và 
10 giờ một ngày.

Mỗi giờ sét đánh 280 lần, mỗi phút khoảng 40 
lần, tương ứng với 1,2 triệu lần sét đánh trong năm. 
Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này có tên là sét 
Catatumbo.

"Sông lửa trên bầu trời", "dòng sông hứng lửa 
từ trời" hay "Relámpago del Catatumbo" hoặc 
"Rib a-ba" là những biệt danh mà người dân địa 
phương dùng để miêu tả về hồ Maracaibo.

Chính vì chỉ đánh ở một địa điểm duy nhất, 
nên những tia sét ở hồ Maracaibo còn được xem là 
ngọn hải đăng tự nhiên trong suốt 1500 năm qua.

Người bản địa xem những tia sét Catatumbo là 
niềm tự hào của mình, là lá bùa hộ mệnh thiêng 
liêng. Bên cạnh đó, họ còn tận dụng ánh sáng tự 
nhiên này để xác định phương hướng khi đi thuyền 
trong đêm tối.

Hơn thế nữa, mật độ sét dày đặc còn góp phần 
tái tạo tầng ozon của trái đất, bảo vệ môi trường. 
Phóng điện do sét cũng là nguồn phân đạm trời cho 
làm mùa màng tươi tốt.

Thời điểm hồ Maracaibo bị "trời phạt" nhiều 
nhất trong năm là vào tháng 10. Đó là lúc hàng loạt 
các cơn bão mang theo mưa lớn cùng sấm chớp đổ 
xuống. Có những lúc nơi này chịu tới 28 cú sét 
trong một phút - đủ nguồn năng lượng thắp sáng 
cho 100 triệu bóng đèn.

Suốt nhiều thế hệ, người dân trong làng bị 
choáng ngợp bởi sự "cuồng nộ" của tự nhiên với 
những cơn bão sét hoành hành. Chính vì thế, các 
chuyên gia cũng cố gắng tìm kiếm lời giải đáp cho 
hiện tượng đặc biệt này suốt hàng thế kỷ. Trong 
nhiều thập kỷ trước, các nhà khoa học tin rằng 
những mỏ uranium ở khu vực hồ là nguyên nhân 
hút sét, khiến nơi này chịu mật độ sét đánh dày đặc 

như vậy.
Tuy nhiên, hiện tại, nhiều người nghiêng về 

giả thuyết sự kết hợp của địa hình và gió của hồ 
Maracaibo mới là nguyên nhân chính. Theo giải 
thích của Tiến Sĩ Daniel Cecil, thuộc Trung tâm 
Thời tiết và Thủy văn toàn cầu (Mỹ), địa hình đóng 
vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy luồng gió 
nóng hay lạnh, qua đó hình thành nên những cơn 
bão.

Sự thiếu ổn định của không khí và độ ẩm là 
yếu tố then chốt và sét Catatumbo được tăng cường 
nhờ địa hình độc đáo. Hồ Maracaibo và vùng đồng 
bằng xung quanh bị chắn ba phía bởi các rặng núi 
lớn, bao gồm Andes, Perijá và Cordillera de 
Mérida, để lại một hành lang hẹp hướng về phía 
bắc vịnh Venezuela, tạo nên các luồng gió lạnh 
mạnh thường xuyên thổi xuống hồ.

Biển Caribbean chảy vào cung cấp nguồn 
nước ấm trong khi khí hậu nhiệt đới nóng bức 
khiến nước bốc hơi mạnh, tạo ra không khí nóng 
ẩm. Những cơn gió mạnh bốc không khí nóng ẩm 
lên cao, tạo thành mây vũ tích. Khi các giọt nước 
trong không khí nóng ẩm va chạm với các tinh thể 
băng từ không khí lạnh, nó tạo ra điện tích, sinh ra 
sét quanh năm.

Ban ngày, ở khu vực Tây Bắc Venezuela, hồ 
Maracaibo chảy qua thành phố cùng tên vào biển 
Caribbean. Hơi nước từ mặt hồ được mặt trời sưởi 
ấm bốc lên cao. Về đêm, gió mậu dịch từ biển thổi 
tới đẩy khối không khí ấm áp này vào tầng không 
khí lạnh thổi ra từ các ngọn núi, tạo nên những 
"đám mây bão" phát ra tia lửa điện gọi là sét.

Một yếu tố đáng ngạc nhiên của những tia sét 
nhất quán này là chúng không có sấm đi kèm. Một 
số người tin rằng sét Catatumbo không gây ra sấm 
và đây thực sự là một bí ẩn.

Lý do đằng sau sự vắng mặt của âm thanh là do 
một thực tế những cơn bão sét xảy ra cách các nhân 
chứng từ 50 - 100 km.

Khoa học nói rằng bạn sẽ gần như không thể 
nghe được tiếng sấm nếu bạn ở cách xa những tia 
chớp từ 25 km trở nên. Vì vậy, điều này được dùng 
để lý giải cho bí ẩn nói trên.

Hiện tượng tự nhiên này còn liên quan tới một 
câu chuyện thú vị trong lịch sử. Một buổi tối năm 
1595, những chiếc tàu chiến do thủy thủ người Anh 
Francis Drake chỉ huy, đang trên đường đánh úp 
thành phố Maracaibo (thuộc sở hữu của Tây Ban 
Nha lúc bấy giờ).

Khi đi qua khu vực này, những vệt sáng trên 
bầu trời đã khiến họ bị lộ diện, cuộc tấn công vì thế 
mà bị hủy bỏ. Câu chuyện này cũng đã được ghi lại 
trong bài thơ sử thi 16 La Dragontea.

Bên cạnh đó, sét Catatumbo cũng gắn liền với 
nền độc lập của đất nước Venezuela. Năm 1823, 
những đợt sấm chớp này đã giúp quân đội 
Venezuela phát hiện tàu chiến của quân Tây Ban 
Nha và giành chiến thắng trước kẻ thù. Chính vì 
thế, hình ảnh tia chớp xuất hiện cả trên lá cờ và 
quốc ca của bang Zulia.

Vào năm 2014, Tổ chức Guinness đã trao 

chứng nhận để công nhận sét Catatumbo là hiện 
tượng khí tượng độc đáo.

Do những tiềm năng độc đáo vốn có, chính 
phủ Venezuela đang cố gắng để sét Catatumbo 
được xếp hạng Di sản Thế giới của UNESCO. 
Điều này sẽ khiến loại sét này trở thành hiện tượng 
thiên nhiên đầu tiên được đưa vào danh sách.

Đến khu vực hồ, bạn có dịp chứng kiến những 
màn trình diễn sấm sét vô cùng độc đáo và ngoạn 
mục mà không nơi nào có, thậm chí vẫn có thể nhìn 
rõ ở khoảng cách hơn 40 km.

Ngoài ra, khu rừng nhiệt đới bao quanh hồ 
Maracaibo còn là nơi cư trú của các loài báo, cá 
sấu, trăn Nam Mỹ, bướm và vô số loài động thực 
vật khác. Sẽ không lãng phí nếu bạn dành thời gian 
để khám phá thế giới tự nhiên hoang dã nơi đây.

Đêm xuống khá nhanh đồng nghĩa với việc 
màn trình diễn sẽ sớm bắt đầu. Bầu trời ngày càng 
sáng rực và đường chân trời như đang bắn ra tia lửa 
điện liên hồi. Đặc biệt hơn nữa là những tia sét này 
đôi lúc có màu trắng, màu đỏ, thậm chí cả màu tím.

Không thể tin được là những người dân làng 
chài lại tận dụng những "ngọn hải đăng thiên 
nhiên" này để đánh bắt cá vào buổi tối. Họ quả thật 
dũng cảm... ■

Cướp biển Râu đen và bí ẩn 
hộp sọ tráng bạc

Thế kỷ XVIII, Đại Tây Dương xuất hiện 
cướp biển đáng sợ nhất: Edward Teach 

(1680 – 1718). Y sở hữu bộ mặt dữ tợn với bộ râu 
cực rậm, đến nỗi có thể tết thành nhiều bím to. 
Người ta gọi y là Râu Đen.

Hải tặc kỳ tài
Teach khai sinh tại Bristol (Anh) và bắt đầu 

nổi tiếng vào thập niên 1700, nhờ tài chèo thuyền 
và kỹ năng chiến đấu trên biển. Y tham gia Chiến 
tranh Kế vị Tây Ban Nha (1701 – 1714), đầu quân 
cho Anh, chiến đấu với các tàu địch ở vùng Tây Ấn.

Sau chiến tranh, Teach lọt vào mắt cướp biển 
lừng danh Benjamin Hornigold (1680 – 1719, 
Anh), được chiêu mộ vào băng. Năm 1716, 
Hornigold giao cho Teach quyền chỉ huy chiếc 
thuyền buồm mới cướp. Sau gần 1 năm, bộ đôi hải 
tặc quyết định rời vùng biển ẩn náu là New 
Providence (Bahamas), cướp tàu thuyền thương 
mại.

Chỉ vài tháng ra quân, Hornigold và Teach đã 
cướp được một số thuyền buôn bột mỳ và rượu. 
Giới hải tặc cho rằng, mọi công cán đều thuộc về 
Teach và thèm muốn có y trên thuyền.

Cùng thời gian, Hornigold và Teach gặp hải 
tặc mới vào nghề, Stede Bonnet (1688 – 1718). 
Bonnet than thở, đoàn cướp 70 thành viên dưới tay 
mình chê chỉ huy, mời Teach tiếp quản với tư cách 
thuyền trưởng. Teach đồng ý, cùng Hornigold lèo 
lái 3 thuyền cướp biển. Sau ít tháng, họ lại cướp 
thêm được 1 thuyền.

Hiền hơn lời đồn
Không có bất cứ ghi chép nào cho thấy Teach 
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hay Hornigold dùng bạo lực để cướp tàu. 
Hornigold chỉ tấn công người ra tay với hắn trước, 
còn Teach thì chẳng đánh đấm lần nào.

Sự hiền lành của y khiến đoàn cướp biển của 
Hornigold ngao ngán. Năm 1717, Hornigold quyết 
định đường ai nấy đi. Hắn lấy tàu ban đầu của mình 
và 1 chiếc khác, để cho Teach 2 chiếc còn lại. Từ 

lúc này, họ không bao giờ gặp lại nhau.
Chân dung cướp biển Edward Teach (1680 – 

1718)
Vừa tách đôi, Teach đã tấn công và cướp được 

tàu Concord (Pháp) đang neo gần Saint Vincent. Y 
đổi tên nó thành Queen Anne's Revenge, trang bị 
40 khẩu súng và đưa 300 cướp biển lên. Trong 
vòng 1 năm, Queen Anne's Revenge là tàu hải tặc 
chủ lực, giúp Teach đánh hạ không ít thuyền.

Cũng chính trong năm này, các nhà văn chú ý 
đến bề ngoài với bộ râu đáng kinh ngạc của Teach. 
Họ mô tả nó dài, rậm và đen nhánh, phủ kín khuôn 
mặt. Teach phải tết bớt râu lại rồi buộc dây cho gọn. 
Cũng vì bộ râu này, y mới có biệt danh Râu Đen.

Nhiều nhà sử học cho rằng, Teach chỉ dùng 
ngoại hình để dọa nạt người khác chứ không hề có 
hành vi hung ác. Y thành công chiếm nhiều thuyền 
buôn nhờ tàu lớn, hỏa lực mạnh, lực lượng hải tặc 
đông. Ít nhất, cho đến nay, chưa có bằng chứng nào 
chỉ ra Teach từng giết người.

Kết cục tàn bạo
Cuối năm 1718, Teach bao vây bờ biển Nam 

Carolina (Mỹ), cướp bóc và gây hoảng loạn. Sau 
khi dỗ ngọt người dân ven bờ, y tới Bắc Carolina, 
xin Thống đốc Charles Eden (1673 – 1722) ân xá. 
Không rõ y miệng lưỡi hay đút lót, nhưng Eden 
bằng lòng.

Trong lúc ai nấy đều tưởng thời đại của Râu 
Đen đã chấm dứt, Teach cướp 2 tàu Pháp ở ngoài 
khơi bờ biển Bermuda. Hai tàu này chở đầy 2 mặt 
hàng quý giá là ca cao và đường.

Teach đưa chúng về Bắc Carolina, nói dối 
rằng "nhặt được trên biển". Eden cho phép Teach 
đem hàng hóa đi bán, nên bị các chỉ huy dưới quyền 
nghi ngờ thông đồng với cướp biển và âm thầm 
tính cách lật mặt rồi giết Teach.

Người tiên phong diệt trừ Teach là Alexander 
Spotswood (1676 – 1740). Ông đích thân tài trợ và 
giao quyền đột kích cho Robert Maynard (1684 – 
1751).

Sáng ngày 22/11, Maynard tấn công Teach. Vì 
chỉ có 57 lính, ông sớm bị áp đảo. Biết không thể 

thắng bằng thế đơn lực mỏng, Maynard mạo hiểm 
đánh lừa. Ông lợi dụng khói, giấu tàn quân dưới 
đuôi tàu, khiến Teach lầm tưởng đã thành công mà 
nhảy sang thuyền của mình.

Khi khói tan, Teach thật sự mắc câu. Y đem 
một toán nhỏ, sục sạo thuyền của Maynard. Ngay 
khi Teach tới đuôi tàu, Maynard và các hải quân 
còn lại lao ra thét vang. Hai bên cận chiến dữ dội.

Nhờ đông người hơn, Teach đẩy lùi Maynard. 
Tuy nhiên, đang lúc thượng phong, y bị trúng một 
dao vào cổ. Vết thương nặng khiến Teach sụp 
xuống và dính loạn đao, loạn đạn.

Mất thuyền trưởng, các tên cướp biển lập tức 
đầu hàng. Maynard kiểm tra thi thể Teach, thấy 
trúng 5 viên đạn và bị chém 20 nhát. Ông chặt đầu 
Teach, xỏ dây treo lên mũi tàu.

Hộp sọ lưu lạc
Lên bờ, Maynard cắm cọc thủ cấp của Teach 

ngay cửa vịnh Chesapeake, cảnh cáo những tên 
cướp biển khác. Nhiều năm tiếp theo, hộp sọ này 
nằm yên tại chỗ.

Lời đồn đại hồn ma không đầu của Râu Đen 
lởn vởn Chesapeake xuất hiện khắp nơi. Dân gian 
Mỹ còn kể, khi thi thể không đầu của Râu Đen bị 
ném xuống biển, nó bơi quanh con tàu 7 vòng rồi 
mới chìm.

Xung quanh vịnh Chesapeake, cứ mỗi khi 
thấy đốm sáng lạ, người ta lại cho đó là "đèn ma 
Teach". Một ngày, hộp sọ của Teach biến mất khỏi 
đầu cọc. Suốt gần 200 năm, Mỹ tin rằng nó được 
chuyền tay từ người này sang người khác.

Truyền thuyết Mỹ còn khẳng định, hộp sọ của 
Teach đã được tráng bạc làm bát uống. Mỗi khi có 
cuộc họp quan trọng về cướp biển, người ta lại đem 
bát hộp sọ này ra uống nước hoặc uống rượu. Ở khu 
vực New England, nó còn được dùng như bát nghi 
lễ trong nghi thức kết giao bằng hữu…

Thế kỷ XX, hộp sọ của Râu Đen có khả năng 
nằm trong bộ sưu tập của nhà văn Edward Rowe 
Snow (1902 – 1982). Khi Snow qua đời, nó được 
tặng cho Bảo tàng Peabody-Essex, Massachusetts.

Peabody-Essex không dám trưng bày hộp sọ 
Râu Đen, sợ "không chính chủ". Vài bảo tàng khác 
từng mượn hộp sọ này trưng bày, nhưng đều ghi 
chú rõ "không chắc chắn là của Râu Đen". ■ 

Đã có bằng chứng về tế bào 
bí ẩn ở hệ miễn dịch người

Trong khi làm việc để lập bản đồ mọi tế 
bào trong cơ thể con người, các nhà 
khoa học đã phát hiện ra một loại tế bào 

miễn dịch khó nắm bắt lần đầu tiên xuất hiện trong 
bụng mẹ.

Các nhà nghiên cứu đã công bố bằng chứng về 
tế bào B-1 ở người.

Các tế bào bí ẩn này, được gọi là tế bào B-1, 
lần đầu tiên được phát hiện ở chuột vào những năm 
1980, theo một đánh giá trên Tạp chí Miễn dịch 
học. Các tế bào này phát sinh sớm trong quá trình 
phát triển của chuột, trong bụng mẹ, và chúng tạo 
ra các kháng thể khác nhau khi được kích hoạt.

Một số kháng thể này bám vào các tế bào của 
chuột và giúp loại bỏ các tế bào chết ra khỏi cơ thể. 
Các tế bào B-1 được kích hoạt cũng tạo ra các 
kháng thể hoạt động như một tuyến phòng thủ đầu 
tiên chống lại các tác nhân gây bệnh, như virus và 
vi khuẩn .

Sau khi phát hiện ra tế bào B-1 ở chuột, một 
nhóm nghiên cứu đã báo cáo rằng, họ đã tìm thấy 
các tế bào tương đương ở người, nhưng những kết 
quả này không được chấp nhận. 

Tiến sĩ Thomas Rothstein, giáo sư và chủ tịch 
sáng lập Khoa Y học Điều tra và Giám đốc Trung 
tâm Sinh học Miễn dịch tại Trường Y khoa Homer 
Stryker MD của Đại học Western Michigan, Mỹ, là 
tác giả chính của công trình trước đó.

Bây giờ, một nghiên cứu mới, được công bố 
vừa qua trên tạp chí Khoa học, cung cấp bằng 
chứng chắc chắn rằng tế bào B-1 xuất hiện trong 
quá trình phát triển ban đầu của con người.

Tiến sĩ Nicole Baumgarth, giáo sư tại Trung 
tâm Miễn dịch học và Bệnh truyền nhiễm UC 
Davis, cho biết: “Tôi nghĩ đây là dữ liệu thuyết 
phục nhất” ủng hộ ý kiến cho rằng con người mang 
tế bào B-1.

Nghiên cứu mới được công bố cùng với ba 
nghiên cứu khác được thực hiện gần đây bởi tập 
đoàn Human Cell Atlas (HCA), một nhóm nghiên 
cứu quốc tế đang làm việc để xác định vị trí, chức 
năng và đặc điểm của mọi loại tế bào trong cơ thể 
con người. 

Cùng với nhau, bốn nghiên cứu - tất cả đều 
được công bố trên tạp chí Science - bao gồm phân 
tích hơn 1 triệu tế bào người, đại diện cho hơn 500 
loại tế bào riêng biệt được lấy mẫu từ hơn 30 mô 
khác nhau.

Để giúp xây dựng tập bản đồ cơ thể người này, 
Teichmann và các đồng nghiệp của cô gần đây đã 
tập trung nỗ lực vào các tế bào miễn dịch , và đặc 
biệt, các tế bào miễn dịch xuất hiện trong quá trình 
phát triển ban đầu của con người. 

Thông qua công việc này, họ đã phát hiện ra 
bằng chứng về tế bào B-1 của con người. "Những 
gì chúng tôi cho thấy là chúng thực sự tồn tại trong 
cơ thể người", Teichmann phát biểu trong một cuộc 
họp báo.

Nhìn chung, dữ liệu đề cập đến giai đoạn phát 
triển ban đầu từ 4 đến 17 tuần sau khi thụ tinh.

Những tế bào đặc biệt này có thể phục vụ mục 
đích gì ở một người đang phát triển? Teichmann 
cho biết chúng có thể giúp tạo ra các mô mới khi 
chúng hình thành.

Baumgarth nói: “Khi bạn nghĩ về sự phát triển 
của thai nhi, nói chung, luôn có một quá trình tu sửa 
lớn của các mô. Ví dụ, con người ban đầu phát triển 
lưới giữa các ngón tay của họ, nhưng lớp màng này 
sẽ được cắt tỉa lại trước khi sinh. Có thể các tế bào 
B-1 giúp chỉ đạo việc cắt tỉa các mô như vậy trong 
quá trình phát triển”.

Ngoài ra, các tế bào B-1 có thể cung cấp một 
số mức độ bảo vệ miễn dịch chống lại các mầm 
bệnh đủ nhỏ để vượt qua hàng rào nhau thai. ■ 
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Giả thuyết tổ tiên người da 
đỏ di cư tới một nơi không ai 
ngờ tới ở châu Á

Những cư dân cổ đại ở miền nam Trung 
Quốc được cho là có họ hàng với tổ 
tiên của người da đỏ. Họ đã thâm 

nhập vào phía Nam của Đông Á khoảng 40 nghìn 
năm trước.

Các nhà cổ sinh học từ Trung Quốc lần đầu 
tiên giải mã bộ gene của một trong những cư dân cổ 
đại trên lãnh thổ phía Nam của đất nước và phát 
hiện ra rằng người này là họ hàng gần gũi với tổ 
tiên của người da đỏ Bắc Mỹ hiện đại. Phát hiện 
của các nhà khoa học đã được công bố trong một 
bài báo trên tạp chí Current Biology.

Cho đến gần đây, các nhà sử học cho rằng tổ 
tiên của người da đỏ hiện đại đã di chuyển đến 
vùng lãnh thổ hiện do Mỹ chiếm đóng (bao gồm cả 
Alaska) từ Nam Siberia và Altai khoảng 14-15 
nghìn năm trước trong một làn sóng di cư. Những 
khám phá khảo cổ sau đó và việc giải mã DNA của 
tổ tiên người da đỏ cho thấy thực tế không phải như 
vậy.

Ảnh minh họa 
Hiện nay các nhà khoa học tin rằng tổ tiên của 

người da đỏ đến lãnh thổ của Tân Thế giới là kết 
quả của ít nhất ba hoặc thậm chí bốn làn sóng di cư. 

Các làn sóng di cư này diễn ra vào những thời 
điểm khác nhau và bắt đầu từ những nguồn khác 
nhau. Bản chất của các đợt di cư này cũng được các 
nhà di truyền học và khảo cổ học đã cố gắng khám 
phá trong hai thập kỷ qua.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Nam 
Trung Quốc hiện đại là một trong những nguồn 
này. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận này sau 
khi tái tạo lại bộ gene của một người cổ đại (14 
nghìn năm tuổi), người có xương được tìm thấy 
trong hang động Red Deer ở tỉnh Vân Nam vào 
năm 2012.

Tổ tiên của người da đỏ cổ đại
Nguồn gốc của những bộ hài cốt này, theo ghi 

nhận của các nhà khoa học, vẫn còn gây ra nhiều 
tranh cãi giữa các nhà nhân chủng học. Hiện vẫn 
chưa thể nói chắc chắn liệu cư dân của hang động 
này là đại diện của loài người Homo sapiens hay 
các loài hominids khác.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã có thể 

trích xuất các đoạn DNA hạt nhân và bộ gene ti thể 
từ xương hộp sọ. Nhờ đó, họ đã khẳng định được 
nguồn gốc loài người của mình. Phân tích cho thấy 
rằng cư dân trong hang động Red Deer thuộc nhóm 
cư dân Đông Á ngày nay đã không còn tồn tại (tổ 
tiên của người Ấn Độ hiện đại thuộc về quần thể 
này).

“Việc phân tích DNA cổ đại của chúng tôi cho 
thấy rằng những cư dân ở phía Nam của Đông Á có 
đặc điểm là có mức độ đa dạng cao về di truyền và 
hình thái, sau đó di cư về phía Bắc và phía Đông”, 
Su Bin, nhà nghiên cứu tại Viện Động vật học 
thuộc Học viện Khoa học ở Bắc Kinh (Trung 
Quốc) cho biết.

Đặc biệt, điều này được hỗ trợ bởi sự hiện diện 
của những điểm tương đồng giữa các đoạn DNA 
của con người từ hang động Red Deer và bộ gen 
được phục hồi của những người da đỏ cổ đại sống ở 
Alaska hoặc ở phía Tây Nam của Mỹ hiện đại 
khoảng 11-12,5 nghìn năm trước. 

Về mặt này, cư dân của hang động này gần gũi 
với người da đỏ hơn nhiều so với những cư dân cổ 
đại khác ở Đông và Đông Nam Á.

Vì lý do này, các nhà khoa học cho rằng tổ tiên 
của cư dân trong hang động Red Deer đã thâm 
nhập vào phía Nam Đông Á khoảng 40 nghìn năm 
trước. 

Khoảng 17-16 nghìn năm trước, một số người 
trong số họ bắt đầu di cư về phía Bắc và phía Đông, 
kết quả là họ đã vượt qua eo đất Bering và thâm 
nhập vào Bắc Mỹ.

Các nhà nghiên cứu hy vọng, các cuộc tìm 
kiếm và nghiên cứu thêm về các hài cốt dọc theo 
tuyến đường được đề xuất của tổ tiên người da đỏ 
sẽ giúp xác nhận giả thuyết này. 

Nó cũng sẽ làm rõ liệu những người Homo 
sapiens đã tuyệt chủng này có để lại dấu vết di 
truyền của họ ở các khu vực khác của Đông Á, bao 
gồm cả các đảo của Nhật Bản hay không. ■

Khoảnh khắc đáng nhớ tại 
hôn lễ ở Hawaii: Con sóng lớn 
vô tình “cuốn trôi” bữa tiệc 
khiến khách mời tán loạn

Nhiều người nói đùa rằng có lẽ đây là 
điềm báo về một cuộc hôn nhân đầy 
“sóng gió” của cô dâu, chú rể.

Đám cưới là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc 
đời mỗi người. Ai cũng hy vọng rằng sẽ có một hôn 
lễ đẹp như mơ và tràn ngập niềm vui.

Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những điều bất 
ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước được. 
Cặp đôi Riley và Dillon Murphy đã gặp phải tình 
huống không thể nào quên trong hôn lễ của mình, 
được tổ chức ở Kailua-Kona, Đảo Hawaii cuối 
tuần qua.

Một đoạn clip được chia sẻ trên truyền thông 
cho thấy, đám cưới lãng mạn đang diễn ra với 
không khí sôi động, náo nhiệt bên bờ biển thì bất 

ngờ một con sóng lớn tràn tới, vượt qua bờ kè ập tới 
vị trí tổ chức hôn lễ.

Hàng chục khách vội bỏ chạy trước khi cơn 
sóng dữ lật đổ bàn ghế trong bữa tiệc. Một số người 
không kịp chạy đi đã bị cơn sóng làm ướt sũng 
trang phục. 

Cô dâu chú rể cho hay, cơn sóng lớn “vô tình” 
này là hệ quả từ cơn bão nhiệt đới Darby mang lại. 
Nó đã càn quét Hawaii vào cuối tuần vừa rồi, gây ra 
mưa lớn trên diện rộng kèm theo những đợt sóng 
cao.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình 
địa phương KHON, cặp đôi cho hay họ đã nghe dự 
báo thời tiết và biết rõ cơn bão này nhưng không 
ngờ nó đến quá sớm. 

Mặc dù cơn bão đã làm hỏng hôn lễ nhưng cô 
dâu chú rể cho hay chiếc bánh cưới đã “may mắn” 
còn nguyên vẹn và không một ai bị thương sau sự 
cố này. Đó là điều họ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Cặp đôi còn nói đùa rằng cơn bão dường như 
là lời nhắc nhở cho họ về cuộc sống phía trước. 
Trong hôn nhân luôn có những “sóng gió” ập đến 
không thể lường trước được, quan trọng là cách 
mỗi người đối phó với nó mà thôi.

Khách mời trong hôn lễ bỏ chạy tán loạn vì 
sóng dữ ập đến

Chú rể Dillon chia sẻ suy nghĩ của mình về 
hôn lễ không được trọn vẹn: “Mặc dù gặp phải sự 
cố không mong muốn, chúng tôi vẫn có những bức 
ảnh đẹp với cơn sóng dữ dội.

Dù khi đó mọi thứ không thể tiếp tục nhưng 
vào đêm hôm ấy, tất cả chúng tôi đã nhảy múa cùng 
nhau. Điều đó thật là tuyệt vời, chúng tôi đã có một 
đêm thực sự vui vẻ”.

“Điều quan trọng nhất là trong ngày vui của 
chúng tôi, tất cả gia đình, bạn bè và những người 
thân yêu đều ở đây. Hôn lễ vì thế mà trở nên đặc 
biệt và ý nghĩa hơn rồi”, cặp đôi chia sẻ thông điệp 
đầy lạc quan trong cuộc phỏng vấn với đài địa 
phương.

Theo nhà khí tượng học Jane Minar, cơn bão 
Darby đã tạo ra những cơn sóng có thể cao tới 6m 
dọc theo bờ biển phía nam của Đảo Hawaii. 

Một số tòa nhà đã bị hư hại vì những cơn sóng 
dữ này và một vài con đường buộc phải ngừng hoạt 
động vào cuối tuần qua. ■



Trang 13

Issue # 2007 * Tuesday, August 09,  2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Khai quật pháo đài 2.000 năm 
tuổi, các nhà khảo cổ tin rằng đã 
tìm thấy thành phố hoàng gia bị 
“xóa sổ” từ lâu

“Thân thế” phía sau pháo đài cổ này có thể 
chứa đựng những sự thật thú vị khác.

Những cuộc khai quật khảo cổ học đều chứa 
đựng các giá trị lịch sử lớn lao, nó góp phần hé lộ 
một bức tranh chân thực về cuộc sống của người 
xưa với biết bao điều thú vị.

CNN mới đây đưa tin, một pháo đài 2000 năm 
tuổi được xây dựng ở khu vực sườn núi thuộc vùng 
đất Kurdistan, Iraq ngày nay có thể là một phần của 
thành phố hoàng gia đã bị xóa sổ, có tên là 
Natounia.

Nằm ở khu vực dãy núi Zagros, pháo đài đá 
Rabana-Merquly bao gồm công trình phòng thủ - 
bảo vệ dài gần 4km, 2 khu dân cư nhỏ, những bức 
phù điêu được chạm khắc trên đá và một quần thể 
tôn giáo.

Pháo đài nằm ở khu vực biên giới Adiabene, 
nơi đây từng tồn tại một vương quốc nhỏ lâu đời. 
Công trình khảo cổ này do Michael Brown, một 
nhà nghiên cứu thuộc Đại học Heidelberg tại Đức 
thực hiện với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở 
Iraq.

Các nhà nghiên cứu đang khai quật những di 
tích của lịch sử ở Kurdistan, Iraq

Theo ông Michael Brown, những bức chạm 
khắc ở lối vào pháo đài mô tả một vị vua của 
Adiabene, dựa trên trang phục và chiếc mũ của 
người này. Bức chạm khắc có nhiều điểm tương tự 
với một số bức tượng khác nói về các vị vua 
Adiabene từng được tìm thấy cách đó 230km, tại 
một thành phố cổ có tên là Hatra.

Nhà nghiên cứu Brown tin rằng pháo đài cổ 
được tìm thấy là thành phố hoàng gia đã bị “xóa sổ” 
được gọi là Natounia hoặc Natounissarokerta, 
thuộc một phần của Vương quốc Adiabene.

“Thành phố Natounia chỉ thực sự được biết 
đến qua những đồng tiền cổ quý hiếm, không hề có 
bất kỳ tài liệu tham khảo lịch sử nào nói chi tiết về 
thành phố này”, nhà nghiên cứu đưa ra nhận định 
của mình.

Bảy đồng xu cổ được tìm thấy đã mô tả một 
thành phố được đặt theo tên của một vị vua là 

Natounissar. Vị vua trong bức chạm khắc có thể là 
người sáng lập thành phố Natounia hoặc hậu duệ 
trực tiếp của người này.

Nghiên cứu cũng cho hay địa danh 
Natounissarokerta được ghép từ tên thành viên 
hoàng gia Natounissar, người sáng lập triều đại 
Adiabene và từ “Parthia” có nghĩa là pháo đài.

Ông Brown đưa thêm nhận định về sự tồn tại 
của pháo đài Rabana-Merquly: “Có thể pháo đài 
này là một khu định cư lớn, được sử dụng để buôn 
bán với các bộ lạc, duy trì quan hệ ngoại giao hoặc 
gây áp lực quân sự. Việc xây dựng và duy trì một 
pháo đài có quy mô như thế này cho thấy các hoạt 
động của nhà nước thời bấy giờ”.

Mặc dù vậy, tất cả vẫn chỉ là nhận định dựa 
trên việc xâu chuỗi và phân tích những gì đã tìm 
thấy. 

Ông Brown cho hay: “Pháo đài Rabana-
Merquly không phải là khả năng duy nhất cho 
Natounia nhưng nó là 'ứng cử viên' phù hợp nhất 
cho thành phố hoàng gia đã mất ở thời điểm hiện 
tại”.

Được biết, các thông tin trong nghiên cứu trên 
đã được tạp chí Antiquity công bố vào ngày 19/7. ■ 

Thực khách phát hiện “báu 
vật” cổ đại có tuổi đời trăm triệu 
năm trong sân nhà hàng

Một thực khách tại Trung Quốc phát 
hiện dấu tích cổ đại có tuổi đời cả 
trăm triệu năm khi ghé thăm một 

nhà hàng ở Tứ Xuyên.
Một nhà hàng ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Tây 

Nam Trung Quốc mới đây đã trở thành tâm điểm 
của những người yêu khoa học thiên nhiên, khi 
khai quật được một báu vật cổ đại.

Cụ thể, khi ghé thăm tại nhà hàng nói trên hôm 
10/7, thực khách Ou Hongtao đã tinh mắt phát hiện 
ra một “vết lõm đặc biệt” trên mặt đất. Vốn có niềm 
hứng thú với cổ sinh vật học, Ou lập tức liên hệ với 
chuyên gia Lida Xing, phó giáo sư tại Đại học 
Khoa học Địa chất Trung Quốc.

Nhóm của Xing mau chóng đến hiện trường. 
Sau khi sử dụng máy quét 3D, họ xác nhận hóa ra 
đó là 2 dấu chân khủng long sauropod từ kỷ Phấn 
Trắng, có niên đại 100 triệu năm.

Sauropod, hay Khủng long chân thằn lằn, còn 
được biết đến với cái tên khủng long cổ dài, là một 
loại khủng long ăn cỏ nổi bật với phần đuôi và cổ 
cực kỳ dài, cùng cơ thể khổng lồ nhất trong số các 
sinh vật trên cạn từng “ngao du” mặt đất.

Chúng có thể dài bằng 3 chiếc xe buýt học sinh 
nối đuôi nhau, và bước chân có thể làm rung 
chuyển cả mặt đất. 

Theo giáo sư Xing chia sẻ với CNN, 2 chú 
khủng long “bé bự” trên có chiều dài ước tính là 8 
mét.

Mặc dù nhiều hóa thạch khủng long từ kỷ Jura 
đã được phát hiện ở Tứ Xuyên, nhưng số hóa thạch 
từ kỷ Phấn trắng đã được tìm thấy hiếm có hơn 

nhiều. 
Kỷ Phấn trắng là khi “khủng long thực sự phát 

triển mạnh mẽ”, Xing nói và cho biết thêm, “Khám 
phá này thực sự giống như một miếng ghép, bổ 
sung thêm một phần bằng chứng về kỷ Phấn trắng 
tại Tứ Xuyên và sự đa dạng của các loài khủng long 
(tại đó)”.

Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc 
trong những thập kỷ gần đây đã khiến cổ sinh vật 
học - nghiên cứu về sự sống cổ đại thông qua các hồ 
sơ hóa thạch - trở nên khó khăn hơn, Xing chia sẻ.

Ông nói: “Rất hiếm để tìm thấy hóa thạch 
trong thành phố, vì chúng đều bị bao phủ bởi các 
tòa nhà”. 

Nhóm của ông thường đặt mục tiêu đến thăm 
các địa điểm tiềm năng trong vòng 48 giờ sau khi 
nhận được báo cáo, vì sợ rằng chúng “có thể bị phá 
hủy bởi công việc xây dựng chỉ trong vài ngày”, 
ông nói thêm.

Rất may, trước khi trở thành một nhà hàng, địa 
điểm này được sử dụng như một trang trại gà, do đó 
dấu chân khủng long bị chôn vùi bởi nhiều lớp đất 
và cát bảo vệ chúng khỏi sự xói mòn và tác hại của 
thời tiết.

Số đất đá che phủ chỉ được dọn đi từ khoảng 1 
năm trước, khi nhà hàng mở cửa. Chủ sở hữu thích 
vẻ tự nhiên của mặt đá lồi lõm, vì vậy đã để nguyên 
nó thay vì san lấp bằng xi măng, Xing nói.

Nhóm của giáo sư Xing đang khảo sát hiện 
trường

Kết quả là, “những dấu chân này đã được bảo 
vệ tốt”. “Khi đến đó, chúng tôi thấy rằng các dấu 
chân rất sâu và khá rõ ràng, nhưng chưa ai nghĩ đến 
(khả năng xảy ra khám phá này)”.

Chủ nhà hàng hiện đã rào khu vực này để ngăn 
mọi người bước lên hố và có thể xây dựng thêm 
khu bảo vệ để gìn giữ các “báu vật” khảo cổ này, 
Xing nói thêm rằng đó là một dấu hiệu đáng hoan 
nghênh về sự quan tâm khoa học ngày càng sâu sắc 
của công chúng.

“Nếu là 10 năm trước, sẽ không ai gửi cho tôi 
những bức ảnh nghi là khủng long (hóa thạch hoặc 
dấu chân)”, ông giãi bày. 

“Nhưng bây giờ, tôi nhận được khá nhiều từ 
những người dân bình thường, và tôi xác nhận 
được khá nhiều dấu chân khủng long mỗi năm”. ■ 



Trang 14

Issue # 2007 * Tuesday, August 09,  2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Chỉ vì chiếc bánh mì ăn dở 
mang từ Singapore sang 
Australia, nữ hành khách bị 
phạt 

Ngành hàng không và du lịch đã “rục 
rịch” hồi sinh trở lại sau đại dịch. Tuy 
nhiên, sau 2 năm yên ắng, giờ lại là 

lúc những sự việc hàng không dở khóc dở cười liên 
tiếp diễn ra. Gần đây, một nữ hành khách Australia 
trở về nhà từ Singapore đã có một trải nghiệm “nhớ 
đời”.

Theo đó, cô Jessica Lee từ Perth, Australia 
chia sẻ trên một nền tảng trực tuyến rằng cô đã chịu 
mức phạt khá nặng - 2.664 AUD chỉ vì quên khai 
một chiếc bánh mì kẹp thịt ở sân bay. Cô Lee vừa 
có chuyến đi châu Âu và có một chặng quá cảnh ở 
Singapore.

Theo Lee, cô đã mua một chiếc bánh mì dài 
khoảng 30cm sau khi hoàn thành thủ tục hải quan ở 
sân bay Singapore, sau đó ăn một nửa và để dành 
phần còn lại cho chuyến bay.

Tuy nhiên, cô đã không ăn hết phần bánh mì và 
bị phát hiện bởi nhân viên hải quan Australia là đã 
không khai thành phần thịt gà cùng xà lách có trong 
chiếc bánh. Họa vô đơn chí, cô gái này còn đang 
thất nghiệp và chật vật trả tiền thuê nhà.

Kể lại trải nghiệm, Lee cho biết cô đã quá đói 
sau một chuyến bay 11 tiếng nên mới mua chiếc 
bánh mì. Ngoài ra, nữ hành khách tưởng phần khai 
hải quan khi về Australia là chỉ dành cho hành lý 
xách tay và ký gửi, nên mới không điền 2 loại thực 
phẩm trên vào.

Rõ ràng, sai lầm đó đã khiến cô phải trả giá 
bằng chiếc sandwich “đắt đỏ” nhất mình từng mua.

Trong trạng thái bàng hoàng, cô nói mình phải 
trả khoản phạt trên trong vòng 28 ngày - là việc 
không dễ dàng gì trong thời gian này vì “Tôi mới 
bỏ việc trước chuyến đi này, và vẫn còn tiền thuê 
nhà phải trả”.

Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp 
Australia phạt những du khách vi phạm Đạo luật 
An ninh Sinh học do không khai báo các mặt hàng 
bị hạn chế. Do cô Lee không khai báo món 
sandwich của mình trên tờ khai dành cho hành 
khách đến, cô bị coi là đã vi phạm pháp luật.

Vì là dân bản địa, cô Lee cũng không thể 
hưởng cơ chế “linh động” như các hành khách 
quốc tế khác, do không có rào cản ngôn ngữ hoặc 
khác biệt về pháp luật.

Bộ phận an ninh sinh học tại các sân bay 
Australia có cả chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý của 
khách để đảm bảo kiểm soát các mặt hàng có yếu tố 
sinh học.

Cũng may, hãng bánh mì cung cấp chiếc bánh 
“tai họa” nói trên đã đền bù cho hành khách xui xẻo 
này bằng một phiếu quà tặng trị giá tương đương 
với lệnh phạt - ít ra cô gái này sẽ không phải quá lo 
lắng về tiền ăn trong thời gian tới.

Một phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp, 

Thủy sản và Lâm nghiệp Australia cho biết, mọi 
chuyến bay đều phát cảnh báo bằng các loại hình 
truyền thông đa phương tiện như video, âm thanh 
trước khi máy bay hạ cánh để cảnh báo hành khách 
về quy định an ninh sinh học. Theo đó, mọi người 
đều cần khai các loại thực phẩm và thành phần 
mang theo, cũng như để lại mọi đồ ăn trên khoang 
máy bay.

Australia có luật kiểm soát sinh học rất 
nghiêm. Do vị trí địa lý tách biệt, đa dạng sinh học 
độc đáo và thiếu thiên địch, đất nước này luôn lo 
ngại các tác nhân như dịch bệnh từ bên ngoài mang 
vào, đe dọa nền nông nghiệp và sinh học trong 
nước. Tất cả các loại thực phẩm, đặc biệt là thịt, cá, 
trứng, sữa và rau củ từ nước ngoài do hành khách 
quốc tế mang vào đều cần được khai báo. ■

Phát hiện hành lý thất lạc 
cách mình cả đại dương, hành 
khách bị hãng hàng không yêu 
cầu “tự đi lấy”?

Trở về nhà sau chuyến đi châu Âu, Jamie 
O'Grady - một cư dân bang North 
Carolina, Mỹ nhận được tin nhắn từ số 

lạ nói rằng họ đã tìm được hành lý thất lạc của anh. 
Tưởng như đó là tin vui, nhưng có điều hành lý đó 
còn đang mắc kẹt ở khu vực nhận lại trong sân bay 
Heathrow - London, cách anh hơn 6.000 cây số.

Chia sẻ với trang Insider, Jamie cho biết anh 
đã báo cáo với hãng bay American Airlines về tin 
nhắn trên. Tuy nhiên phản hồi của hãng khiến anh 
ngỡ ngàng vì họ yêu cầu anh tự đi lấy về, mặc cho 
việc nó đang nằm ở bờ bên kia đại dương.

Ảnh minh họa
Từ Faro, Bồ Đào Nha, Jamie bay về nhà ở tiểu 

bang North Carolina và có một chặng quá cảnh ở 
sân bay Heathrow, London, Anh. Chặng bay đã 
diễn ra từ hôm 9/7 vừa qua và theo Jamie cho biết, 
dù anh đặt vé của American Airlines nhưng chuyến 
đầu tiên từ Bồ Đào Nha đến Anh là liên danh của 
hãng với Finnair.

Ban đầu, Jamie ký gửi 2 kiện hành lý ở sân bay 
Faro. Trong đó một vali chứa đồ dùng thông 
thường và vali còn lại chứa gậy chơi golf. Theo 
Jamie, sau khi hạ cánh ở London, anh đã chờ cả 
tiếng đồng hồ ở băng chuyền hành lý tại sân bay 
quê nhà khi về đến nơi, nhưng không thấy tăm hơi 
của chúng đâu hết. Nhân viên hỗ trợ tại quầy của 
American Airlines sau đó nói với Jamie rằng hành 
lý của anh chưa bao giờ được quét và họ cũng 

không rõ tung tích chúng đang ở đâu tại thời điểm 
đó.

Đáng chú ý, khi quá cảnh tại sân bay 
Heathrow, Jamie đã phát choáng vì số lượng hành 
lý thất lạc khổng lồ đang chất đống tại khu vực chờ 
nhận lại. Khi đó, anh đã lo sợ số phận tương tự sẽ 
diễn ra với mình - và linh cảm của hành khách Mỹ 
này rốt cục đã không sai.

“Tôi hoàn toàn cảm thấy choáng váng bởi số 
lượng hành lý có trong khu vực đó. Tôi còn tự nghĩ 
'Mình không tự tin lắm rằng hành lý của mình thậm 
chí sẽ được chuyển đi cho chuyến bay ngày mai.'“.

“Và này, khi tôi quay về nhà, đúng là chúng đã 
không theo cùng” - Jamie chia sẻ.

Để khiến mọi chuyện thêm phần bi hài, mặc 
dù đi chung với khoảng 30 đồng nghiệp khác, 
không ai trong số đó mất hành lý còn anh thì thất 
lạc sạch cả 2 kiện.

Tưởng như đã thất lạc hẳn, Jamie lại may mắn 
được một người lạ liên hệ vì tìm thấy túi hành lý 
chơi golf của anh. Người đó cho biết họ để ý hành 
lý này và quyết định liên hệ vì trên đó có số điện 
thoại trùng mã vùng với họ.

Sau khi gửi tin nhắn đoạn hội thoại cho 
American Airlines để xác minh việc hành lý vẫn 
còn kẹt tại điểm trung chuyển, hãng bay liền đáp 
lời: “Chúng tôi gợi ý anh nên đi ngay đến sân bay 
đó để sắp xếp mọi việc càng sớm càng tốt”. Vấn đề 
lớn nhất là sân bay Heathrow đang ở cách anh hàng 
ngàn cây số.

Theo một báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải 
Hoa Kỳ, chỉ riêng tháng 4, các chuyến bay của 
American Airlines hoặc các đối tác liên danh của 
hãng đã xử lý sai với tỷ lệ khoảng 1/140 hành lý.

Con số này cao hơn tỷ lệ tương đương 
Southwest, Delta và United, và cao hơn đáng kể so 
với tỷ lệ hành lý mà chính American Airlines đã xử 
lý sai vào cùng kỳ năm ngoái..

Jamie nói với trang Insider rằng may mắn là 
cuối cùng American Airlines đã chuyển được 1 
kiện hành lý của anh về sân bay ở North Carolina 2 
ngày sau khi về. Anh đã đến sân bay để tự mình lấy 
nó về vì “không tin” hãng bay sẽ chuyển được về 
đúng địa chỉ nhà mình.

Gần 1 tuần sau, tức ngày 15/7, kiện hành lý 
chơi golf còn lại mới về tay chủ. Jamie miêu tả toàn 
bộ trải nghiệm là vô cùng khó chịu.

Hành khách phải đối mặt với tình trạng hỗn 
loạn hàng không ngày càng gia tăng do sự kết hợp 
của việc thiếu nhân lực và nhu cầu đi lại bùng phát 
sau đại dịch. Điều đó đồng nghĩa với việc các hãng 
hàng không và sân bay đang phải trì hoãn và hủy bỏ 
hàng nghìn chuyến bay, để thất lạc hành lý, cũng 
như quá tải người bay. O'Grady nói rằng trong thời 
gian quá cảnh tại Heathrow, anh đã ra khỏi sân bay 
và phải mất khoảng 2 tiếng rưỡi để làm thủ tục an 
ninh khi quay trở lại.

“Tôi đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới” anh 
nói. “Mà chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế 
này”. ■   
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Cực kỳ thông minh và đáng 
yêu, cá voi Beluga còn có một 
năng lực đặc biệt khiến con 
người phải rùng mình

Cá voi Beluga là một trong những động 
vật thông minh nhất đại dương.

Cá voi Beluga, còn được gọi là cá voi trắng, là 
một trong những loài cá voi nhỏ nhất thế giới động 
vật. Chúng sở hữu làn da trắng mịn đặc trưng, cùng 
cái đầu với chiếc “trán bướng” kinh điển giúp 
chúng có ngoại hình không thể bị nhầm lẫn.

Cá voi Beluga thường sống theo bầy đàn; 
chúng có tổ chức xã hội vô cùng cao và có nhiều 
phương thức giao tiếp đa dạng, như những tiếng 
huýt sáo chẳng hạn. 

Chúng sinh sống ở vùng biển Bắc Băng 
Dương hoặc cận cực, một số còn có thể được tìm 
thấy ở các vùng nước sâu gần bờ. Cá voi Beluga có 
thức ăn là các loài động vật biển nhỏ hơn và có thói 
quen săn mồi giống cá voi sát thủ. Tuy nhiên, 
chúng lại vô cùng thân thiện và yêu mến con người.

Cá voi Beluga trưởng thành có kích thước lên 
đến 4 mét và sở hữu bộ não gấp đôi con người, 
thậm chí còn có nhiều nếp gấp hơn. Chúng có kỹ 
năng xử lý vấn đề, giao tiếp, có thể giữ bình tĩnh 
trong những tình huống ngặt nghèo và có thể dễ 
dàng huấn luyện.

Nhờ khả năng sao chép nhiều âm thanh khác 
nhau và thậm chí “ca hát”, cá voi Beluga còn được 
coi là “chim hoàng yến” của biển cả.

Nhưng đây mới là điều đáng chú ý. Năm 2017, 
Newsweek đưa tin một con cá voi Beluga đã “học” 
được “ngoại ngữ” là tiếng cá heo khi chuyển đến 
sống cùng bầy cá heo này. Trước đó, con cá voi 
Beluga ấy sống chung với đồng loại và “nói” tiếng 
Beluga bình thường.

Sau 2 tháng “chuyển nhà”, nó bắt đầu tạo ra 
những tiếng huýt sáo mới với những thanh âm 
tương tự như “anh em” cá heo sống chung. Thậm 
chí, nó còn có thể tạo ra những tiếng huýt sáo đặc 
trưng không khác gì cá heo thông thường để dễ 
dàng hòa nhập.

Điều đó thực ra cũng không đến nỗi quá ngỡ 
ngàng, vì vốn cá voi Beluga và cá heo mũi chai là 
họ hàng gần gũi với nhau.

Hiện tượng kỳ quái và lý giải thực sự

Điều khiến người ta thực sự rùng mình là một 
con cá voi Beluga từng bị nuôi nhốt mang tên 
NOC.

NOC được nuôi nhốt tại một trung tâm động 
vật hải dương ở San Diego, California, Mỹ, cho tới 
khi qua đời năm 1999. Vào năm 1984, các nhà 
khoa học phát hiện một hiện tượng kỳ quái khi xuất 
hiện tiếng người nói quanh khu vực nuôi nhốt của 
NOC khi không có ai đứng xung quanh đó cả.

Đồng tác giả của nghiên cứu khi đó thừa nhận 
khu vực xuất hiện tiếng người nói, nhưng rất khó 
để nhận ra những thanh âm ấy để hiểu người ta 
đang cố gắng giao tiếp điều gì.

Tất nhiên, các nhà khoa học không tìm lời lý 
giải ở những hiện tượng siêu nhiên. Sự việc trở nên 
ly kỳ hơn khi một thợ lặn trong bể cá voi phát hiện 
tiếng có người đuổi mình, với âm thanh như từ 
“out” (“ra ngoài” trong tiếng Anh).

Hóa ra, tiếng nói đó phát ra từ NOC. Trên thực 
tế, anh bạn này đã có rất nhiều cơ hội để lắng nghe 
các đoạn hội thoại của con người, từ cả những 
người ngoài bể lẫn các thợ lặn khi giao tiếp với 
nhau. 

Trong một bài kiểm tra khắt khe hơn để xem 
NOC có thể thực sự bắt chước con người hay 
không, các nhà khoa học đã thưởng cho anh bạn 
những món ăn nhẹ khi nó tạo ra những âm thanh 
đó, khiến nó phải làm như vậy đủ lâu để họ ghi âm.

Phân tích âm thanh của NOC cho thấy một 
nhịp điệu tương tự như giọng nói của con người. 
Chúng cũng hiển thị các tần số cơ bản thấp hơn vài 
quãng tám so với âm thanh cá voi điển hình và gần 
hơn nhiều so với âm thanh của giọng người.

Nhà nghiên cứu Sam Ridgway, nhà sinh vật 
học thần kinh, bác sĩ thú y và chủ tịch của National 
M a r i n e  M a m m a l  F o u n d a t i o n ,  n ó i  v ớ i 
LiveScience: “Chúng tôi rất ngạc nhiên - chúng tôi 
rất ngạc nhiên - âm thanh đó thực sự khiến chúng 
tôi nhớ đến tiếng nói giống như con người và 
không giống như âm thanh của cá voi bình thường. 
Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì 
như thế này trước đây”.

Ngoài NOC, nhiều người cũng kể câu chuyện 
về một con cá voi Beluga khác ở Vancouver, 
Canada khi nó tự biết thốt ra tên mình, “Lagosi”. ■

Đi Châu Âu chơi, du khách 
không ngờ hành lý của mình 
được bay vòng quanh lục địa 
già, thất lạc gần 1 tháng chưa 
thấy tăm hơi

Một du khách bay từ Mỹ đến châu Âu 
đã có trải nghiệm nhớ đời khi hành 
lý chứa thuốc của anh được 

“khuyến mãi” thêm chuyến du lịch vòng quanh lục 
địa già.

Việc thất lạc hành lý không phải là quá hiếm 
gặp trong ngành hàng không, nhưng ttrường hợp 
giống như của Justin Camilleri có lẽ phải “năm thì 
mười họa”.

Justin bay cùng bố mẹ từ Orlando, Florida, 
Hoa Kỳ đến Venice, Ý trên chuyến bay của hãng 
Canada để chuẩn bị cho một chuyến đi du thuyền 
nghỉ hè. Nhưng anh không ngờ rằng chuyến đi lại 
trở thành một câu chuyện vừa bi vừa hài.

Vấn đề to hơn cả việc thất lạc quần áo và hành 
lý cá nhân thông thường là ở chỗ Justin mắc bệnh 
viêm đường ruột Crohn và thuốc điều trị nằm cả 
trong vali thất lạc. Hiện anh và gia đình vẫn đang 
nỗ lực tìm lại hành lý mất tích, sau gần 1 tháng nó 
lưu lạc ở trời Âu mà không có chủ nhân.

Nghiêm trọng hơn, 2 kiện hành lý chứa thuốc 
của Justin đã thất lạc không chỉ 1, mà tới 2 lần. “Họ 
gửi hành lý của tôi nhầm chỗ tới khoảng 4 địa điểm 
bao gồm Munich, Athens, và lần cuối tôi nghe 
được là nó đang ở Venice” - Justin nói với trang 
Insider.

Gia đình Camilleri đến Venice để lên du 
thuyền thăm thú, nhưng lại đối diện tình cảnh dở 
khóc dở cười.

Khi biết Justin đã rời Venice, hãng bay cố gắng 
gửi hành lý tìm thấy tại thành phố này tới địa điểm 
mới của anh ở Malta. Tiếc là, trong quá trình vận 
chuyển, nó lại thất lạc lần nữa.

Tính đến 11/7, Justin đã cố gắng tìm kiếm 
hành lý của mình trong 25 ngày. Gia đình anh xoay 
xở tìm được một vài bộ quần áo miễn phí, đã được 
là ủi trên chiếc du thuyền họ lên ở Venice. Có điều, 
theo anh chia sẻ với Insider, mặc dù đã nỗ lực nhiều 
lần nhưng anh vẫn không thể liên hệ với hãng bay 
Air Canada.

Hiện Air Canada chưa phản hồi yêu cầu bình 
luận về vụ việc.

Tương tự như Justin, nhiều “khổ chủ” khác ở 
khắp nơi trên thế giới cũng than phiền về tình trạng 
thất lạc hành lý suốt mùa hè này khi đi du lịch, giữa 
bối cảnh mà Insider miêu tả là “hỗn loạn” ở các sân 
bay toàn cầu.

Gần 220.000 hành lý đã thất lạc, bị hư hỏng, 
hoãn hoặc thiệt hại khi bay với các hãng hàng 
không Mỹ chỉ tính riêng trong tháng 4/2022, tăng 
135% so với cùng kỳ năm 2021.

Một khách bay khác - cũng sử dụng dịch vụ 
của Air Canada - kể với Insider rằng cô đã cố tình 
đóng một kiện hành lý xách tay thôi để tránh sự 
“hỗn loạn” trên, nhưng sau đó đã được yêu cầu 
kiểm tra kiện hành lý đó khi nó bị để nhầm chỗ.

Các hãng hàng không và sân bay khắp thế giới 
đang chật vật đáp ứng nhu cầu du lịch tăng đột biến 
hè này. Nhân lực hạn chế còn lại từ thời hậu đại 
dịch làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực 
phục vụ số lượng lớn khách hàng.

Cũng theo Insider, nhiều hãng hàng không đã 
phải cắt bớt các chuyến bay để tránh gián đoạn và 
tình trạng hoãn chuyến.

Tình cảnh hành lý chất đống ở sân bay 
Heathrow, London.

Hơn nữa, hành lý đang bị “chất đống” tại các 
sân bay lớn như Pearson (Toronto) và Heathrow 
(London) trong bối cảnh hàng loạt các vụ hủy 
chuyến diễn ra. ■  
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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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