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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Jang Hyuk - Nam tài tử xứ 
Hàn suýt mất sự nghiệp vì lỗi 
lớn, hôn nhân viên mãn bên cô 
vợ hơn tuổi

Cuối thập niên 90, đầu những năm 2000 
điện ảnh Hàn Quốc đã khiến khán giả 
toàn châu Á phải trầm trồ bởi thế hệ 

diễn viên chất lượng từ ngoại hình đến kỹ năng 
diễn xuất đỉnh cao. Jang Hyuk là 1 trong những 
diễn viên nổi bật của thời kỳ này này.

Nam thần nổi danh điêu đứng sự nghiệp vì 
phạm lỗi lớn

Jang Hyuk tên thật Jeong Yong Jun, sinh năm 
1976, là một diễn viên, rapper người Hàn Quốc. 
Anh chính thức đi vào con đường nghệ thuật vào 
năm 1997 qua một vai nhỏ trong phim Model 
(Người Mẫu) dưới cái tên Jang Hyuk. 

Những năm đầu sự nghiệp, bên cạnh serie 
phim truyền hình đình đám School và một vai nhỏ 
trong một bộ phim kém tiếng Zzang (The Best), 
Jang Hyuk cũng xuất hiện trong video ca nhạc To 
Mother của nhóm nhạc nam nổi tiếng G.o.d.

Sự nghiệp của Jang Hyuk bắt đầu khởi sắc từ 
năm 2001, khi anh được chọn vào vai chính của 
phần phim ngoại truyện Volcano High cùng nữ 
diễn viên Shin Min Ah. Vốn đang là một nam phụ 
kém tiếng, Jang Hyuk gây bất ngờ cho nhiều khán 
giả bởi diễn xuất tuyệt vời trong vai một người đàn 
ông lập dị.

Năm 2002, anh tiếp tục tạo dựng tên khi góp 
mặt trong bộ phim trong Jungle Juice, bom tấn 
phòng vé thời đó. 

Sự nổi tiếng của anh càng tăng cao khi anh 
xuất hiện trong bộ phim truyền hình cực kì nổi 
tiếng Successful Story of a Bright Girl cùng nữ 
diễn viên Jang Na Ra. 

Từ đó cho đến nay, Jung Hyuk vẫn được cho là 
bạn diễn phù hợp nhất với mỹ nhân họ Jang. Những 
năm sau đó, sự nghiệp của anh vô cùng thành công, 
anh còn được gọi với những cái tên như “quái vật 
diễn xuất”, “thánh diễn xuất” nhờ loạt phim nổi 
danh như Please Teach Me English, Windstruck,…

Sự nghiệp của Jang Hyuk đang trên đà phát 
triển thì cuối năm 2004, anh cùng với các đồng 
nghiệp là Song Seung Heon và Han Jae Suk bị phát 
hiện đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc thông 
qua công ty quản lý SidusHQ. 

Phải hiểu, việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự ở 
Hàn Quốc nó còn bị chỉ trích nặng nề hơn trộm cắp, 
giết người. Chính vì thế anh bị khán giả lên án 
mạnh mẽ, thậm chí Jang Hyuk đã phải lên tiếng xin 
lỗi và sau đó là hoàn thành việc nhập ngũ.

Nỗ lực làm lại từ đầu, nhanh chóng lấy lại 
danh tiếng

Năm 2006, sau khi xuất ngũ, Jang Hyuk nhanh 
chóng trở lại với bộ phim Thank You. Bộ phim cảm 
động về tình người, tình mẫu tử đã thắng lớn ngoài 
phòng vé, giúp Jang Hyuk lấy lại danh tiếng sau bê 
bối. Những năm sau đó, anh liên tục khẳng định 
bản thân, đặc biệt là còn thành công ở thị trường 
quốc tế. Đầu tiên là dự án hợp tác quốc tế Dance of 
the Dragon, khi anh đóng với bạn diễn người 
Singapore - Fann Wong. 

Nhờ bộ phim này, anh đã giành được giải 
thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại khai 
mạc Liên hoan phim Quốc tế Tây Hollywood. 
Không dừng lại ở đó, anh liên tục dấn thân và thành 
công ở các thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung 
Quốc với bộ phim Fall in Love with Anchor 
Beauty (2011).

Khán giả Hàn Quốc vốn rất khắt khe và Jang 
Hyuk là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi có thể 
thuận lợi tái xuất sau bê bối. Và cũng chính vì việc 
từng gặp bê bối trong quá khứ nên suốt sự nghiệp 
của mình, Jang Hyuk luôn cố gắng để giữ hình 
tượng và đời tư thật trong sạch.

Cuộc hôn nhân viên mãn

Từng là chàng trai trong mộng của rất nhiều cô 
gái nhưng Jang Hyuk lại sớm kết hôn ngay từ năm 
2008 với Kim Yeo Jin, một vũ công ba lê hơn anh 2 
tuổi. Được biết Jang Hyuk và vợ quen nhau từ năm 
2002 khi Yeo Jin làm huấn luyện viên tại một 
phòng tập thể dục nơi Jang Hyuk luyện tập.

Thích Yeo Jin ngay từ những lần đầu gặp, Jang 
Hyuk đã nỗ lực tiếp cận, thậm chí là đăng ký cả lớp 
học của người thương. Hai người sau đó đã yêu 
nhau và Yeo Jin thì luôn đồng hành với Jang Hyuk, 
kể cả khi anh gặp bê bối và sau đó là nhập ngũ 2 
năm. 

Hiện tại anh đã là bố của ba con nhỏ, cuộc sống 
gia đình vô cùng viên mãn. Jang Hyuk cũng được 
biết đến là một ông bố mẫu mực, dù bận rộn nhưng 
vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho các con nhỏ.

Chưa thôi ám ảnh về tai nạn phim trường

“Cách đây rất lâu, hơn 20 năm, khi đang quay 
bộ phim Zzang (1998), tai nạn đột ngột xảy ra trên 
phim trường khiến một diễn viên đóng thế bị 
thương. Sau khi tận mắt chứng kiến sự việc, tôi 
luôn tự nhủ với lòng phải cố gắng đảm nhận tất cả 
các cảnh hành động của mình” Jang Hyuk chia sẻ.

Dù không mô tả cụ thể về hiện trường tai nạn 
nhưng anh tâm sự luôn mang cảm giác lo sợ và tội 
lỗi nếu ai đó vì mình mà gặp chuyện không may. 
Đây cũng chính là nguyên do thôi thúc Jang Hyuk 
từ đó về sau, luôn chăm chỉ luyện tập nhiều bộ môn 
thể thao như triệt quyền đạo, đấm bốc và cưỡi 
ngựa, nhằm bổ trợ hữu ích cho những phân cảnh 
đòi hỏi sức mạnh cơ bắp. “Nếu tham gia một bộ 
phim cổ trang, bạn phải biết cách sử dụng kiếm và 
cưỡi ngựa” - Jang Hyuk cho biết thêm.

Nhìn lại quãng thời gian hơn 20 năm hoạt 
động nghệ thuật. Khi được hỏi về lần đầu tham gia 
tác phẩm School (1999), hóa thân vào vai trẻ tuổi, 
nổi loạn có giống tính cách anh ngoài đời thời điểm 
đó không, Jang Hyuk hồi đáp: “Có những lúc cảm 
xúc sẽ ảnh hưởng và quyết định đến hành động của 
tôi”. Đến bây giờ, nam tài tử thú nhận rất hiếm khi 
dám xem lại các vai diễn của bản thân trong quá 
khứ.

Đề cập về kinh nghiệm đóng các bộ phim cổ 
trang, Jang Hyuk thẳng thắn cho biết bản thân còn 
rất nhiều thiếu sót trong cách diễn ở dự án đầu tay 
Daemang (2002). 

Nhưng đến khi đóng Săn nô lệ (2010), siêu 
phẩm truyền hình đình đám xứ kim chi thời bấy 
giờ, độ chín trong tuổi đời lẫn tuổi nghề giúp anh có 
màn thể hiện xuất sắc.

Người bạn thân nhất chính là Jang Nara

Được coi là cặp đôi nhiều duyên nợ nhất của 
làng phim Hàn khi có tới 4 lần hợp tác chung, trên 
thực tế Jang Hyuk và Jang Na Ra cũng có 1 mối 
quan hệ vô cùng tốt đẹp ngoài đời thật.

Ở bộ phim đầu tiên của Jang Na Ra là Cô Gái 
Thông Minh, chị đã bắt cặp với Jang Hyuk. Bộ 
phim này đã ghi nhận rating lên tới 42.6%, giúp nữ 
thần ngày ấy ra mắt đình đám, cũng giúp cặp đôi 
2Jang trở thành couple màn ảnh kinh điển. 

Sau đó Jang Hyuk và Jang Na Ra còn tiếp tục 
hợp tác trong Fated To Love You với vai diễn một 
cặp vợ chồng, và tiếp đó nữa là Old Farewell, tất cả 
đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán 
giả.

Và mới đây, cả hai đã xác nhận đóng cặp với 
nhau lần thứ 4 trong bộ phim mới mang tên Family. 
Ngay khi tin tức này được tung ra, cư dân mạng đã 
bày tỏ sự vui mừng hớn hở, cho rằng Jang Hyuk và 
Jang Na Ra là sự kết hợp bất khả chiến bại.

Cả hai diễn rất ăn ý và đẹp đôi, lần thứ 4 rồi 
vẫn không chán, có tiếp tục thêm nhiều lần nữa thì 
khán giả vẫn ủng hộ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Jang Nara cho biết 
họ “thường xuyên gặp gỡ và chia sẻ với nhau nhiều 
điều trong cuộc sống”.

                                                             Hoàng Anh
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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:

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

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

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

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

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

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

Saép veà höu (semi retired) 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

NEW

813-2011/1580

Baùn Nhaø Haøng Caù Chieân

Gaàn 290 quaùn aên nhanh gaø raùn vaø caù chieân sang nhöôïng kinh 

doanh ñoà aên Trung Quoác taïi Houston. Cöûa haøng 20 naêm tuoåi, 

löôïng khaùch oå ñònh, cöûa haøng ñoäc laäp, giaù thueâ thaáp, aên toái, 

mang ñi, Drive-Thru, thích hôïp kinh doanh gia ñình.

Houston, TX

Neáu baïn quan taâm. xin vui loøng goïi
832-366-3968 caûm ôn baïn!
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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

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: 

ĐIỆN ẢNH ÂM NHẠC
Im Soo Hyang của Cô Nàng 

Trong Trắng Oh Woo Ri: Xinh 
đẹp, tài năng

ữ diễn viên Im Soo Hyang đã trở lại Nmàn ảnh nhỏ năm 2022 với bộ phim 
Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri 

(Woori The Virgin) và tiếp tục gặp lại khán giả vào 
tháng 6 trong tác phẩm Doctor Lawyer hợp tác với 
So Ji Sub. 

Người đẹp chăm chỉ này dự sẽ trở thành cái tên 
sáng giá của làng phim Hàn trong thời gian tới. 
Hôm nay hãy cùng mình điểm lại một số bộ phim 
Im Soo Hyang đã tham gia để hiểu rõ hơn về tài 
năng và nhan sắc của cô nàng nhé!

New Tales Of Gisaeng (Góc Khuất Của Số 
Phận)

Theo mình biết, Im Soo Hyang debut diễn 
xuất vào năm 2009 và chỉ 2 năm sau đó, cô đã sở 
hữu vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình 
New Tales Of Gisaeng (2011), kể về cuộc đời của 
các Gisaeng - kỹ sinh thời Goryeo và Joseon. 

Qua tác phẩm, Im Soo Hyang xuất sắc chiến 
thắng giải thưởng của Korea Drama Awards và 
SBS Drama Awards cho hạng mục Diễn viên mới 
xuất sắc nhất. Đây chính là bước đệm hoàn hảo cho 
sự nghiệp của cô.

Trong phim, nữ diễn viên vào vai Dan Sa Ran, 
một nữ nhân dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ. 
Diễn xuất ấn tượng của Im Soo Hyang nhận được 
nhiều lời khen từ công chúng và thậm chí còn khiến 
bạn diễn Sung Hoon thán phục. Tuy nhiên phải sau 
11 năm, Im Soo Hyang và Sung Hoon mới lại có 
dịp tái ngộ, khi tiếp tục đóng vai cặp đôi trong bộ 

phim Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri (2022). 

I DO, I DO và IRIS 2 (Mật Danh IRIS 2) 

Sau thành công của New Tales Of Gisaeng, Im 
Soo Hyang để lại ấn tượng lớn và chiếm được tình 
cảm của mình. Nhìn vào list phim của nữ diễn viên, 
mình đánh giá cao sự đa dạng và biến hóa trong 
phong cách diễn xuất của cô. 

Có thể nói, Im Soo Hyang không để bản thân 
bị “đóng khuôn” vào một hình tượng nhất định. 
Thay vào đó, cô liên tục thử thách bản thân với 
những vai diễn mới, cá tính và có chiều sâu hơn. 

I Do, I Do là bộ phim đánh dấu chặng đường 
thử thách khả năng diễn xuất của Im Soo Hyang 
khi cô thủ vai Na Ri - con gái của gia đình giàu có, 
cố che đi tâm hồn mong manh dưới lớp vỏ ngoài tài 
giỏi và đầy tham vọng.

Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong dàn cast 
“all-stars” của bom tấn hành động Iris 2 (Mật Danh 
Iris 2). Trong bộ phim, mình đánh giá cao Im Soo 
Hyang, khi cô đã mang đến một hình tượng nhân 
vật lạnh lùng, chuyên nghiệp và đầy quyến rũ. 

Inspiring Generation (Cảm Ơn Thời Đại)

Đối với mình, Im Soo Hyang là một nữ diễn 
viên vô cùng chăm chỉ và có tâm với nghề. Sau 
thành công của hai tác phẩm kể trên, cô tiếp tục 
tham gia vào bộ phim Inspiring Generation. 

Lần này cô nàng hóa thân vào vai quý cô Gaya 
Deguchi thanh lịch, đượm buồn một lần nữa giúp 
cô khẳng định tiềm năng và khả năng diễn xuất đa 
dạng của bản thân. 

Lovers In Bloom (Tựa Vào Nơi Anh)

Năm 2017, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với 
vai nữ cảnh sát Goong Hwan trong bộ phim truyền 
hình dài 120 tập Lovers In Bloom. Tác phẩm dài 

tập này chính là cột mốc đánh dấu sự nghiệp quan 
trọng của Im Soo Hyang, khi cô chính thức trở 
thành gương mặt thân quen của dòng phim tâm lý 
gia đình. 

My ID Is Gangnam Beauty (Người Đẹp 
Gangnam) 

Một trong những bộ phim của Im Soo Hyang 
để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với mình phải kể đến 
My ID Is Gangnam Beauty (2018). Cốt truyện 
xoay quanh hành trình đi tìm niềm tin và tình yêu 
của Kang Mi Rae (Im Soo Hyang), một cô gái từng 
bị miệt thị ngoại hình. 

Nhờ nhan sắc gây thương nhớ, diễn xuất tuyệt 
vời và phản ứng hóa học với nam chính Cha Eun 
Woo, tên tuổi của cô bắt đầu được khán giả quốc tế 
biết đến nhiều hơn. 

Graceful Family (Gia Đình Đức Hạnh) 

Graceful Family tiếp tục là tác phẩm giúp Im 
Soo Hyang khẳng định tên tuổi và diễn xuất của 
bản thân. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Mo 
Seok Hee - cô gái tài giỏi, xinh đẹp và vô cùng bản 
lĩnh phải đi tìm sự thật đằng sau sự ra đi của mẹ.

Theo mình, đây là một vai diễn vô cùng thành 
công của Soo Hyang khi Graceful Family tạo được 
nhiều tiếng vang và trở thành bộ phim có rating cao 
nhất trong lịch sử của đài MBN tại thời điểm lên 
sóng. Thần thái quyến rũ và sắc sảo của Soo Hyang 
trong phim cũng để lại nhiều ấn tượng với mình.

Với tài năng, sự nhiệt huyết và nhan sắc của nữ 
diễn viên, mình tin rằng sự nghiệp của Im Soo 
Hyang sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Hãy cùng 
mình theo dõi và ủng hộ những tác phẩm tiếp theo 
của cô nàng nhé!

                                                          Linh Phương
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Kim Woo Bin và màn tái xuất 
ấn tượng sau 6 năm điều trị ung 
thư

Kim Woo Bin đã chính thức quay trở lại 
làng giải trí sau 6 năm gián đoạn kể từ 
khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư 

vòm họng vào tháng 5/2017.

Nam diễn viên Kim Woo Bin trở lại màn ảnh 
rộng lần đầu tiên sau 6 năm với bộ phim khoa học 
viễn tưởng “Alienoid” của đạo diễn Choi Dong 
Hoon. Anh xuất hiện khoẻ mạnh, háo hức được gặp 
công chúng sau một thời gian dài điều trị căn bệnh 
ung thư vòm họng.

Kim Woo Bin ra mắt với tư cách là một người 
mẫu sàn diễn vào tháng 10/2008. Anh lấn sân sang 
diễn xuất vào tháng 1/2011 với vai chính trong bộ 
phim truyền hình “White Christmas” của đài 
KBS2. Anh ra mắt cùng thời điểm với các diễn 
viên như Kim Young Kwang, Lee Soo Hyuk, 
Kwak Jung Wook, Hong Jong Hyun và Esom.

Bước đột phá của Kim Woo Bin đến tương đối 
sớm trong sự nghiệp diễn xuất với bộ phim truyền 
hình dài tập “School 2013” của đài KBS2 và 
“Người thừa kế” (2013) của SBS. Nhân vật của 
Kim Woo Bin ở cả hai bộ phim có nét tương đồng 
nhưng vẫn có sự khác biệt.

Trong phim, Kim Woo Bin vào vai thanh thiếu 
niên bất chấp, nổi loạn ở trường trung học. Nếu bộ 
phim “School 2013” khai thác vấn đề thực tế ở các 
trường trung học Hàn Quốc như vấn nạn bắt nạt, 
bạo lực học đường, dạy thêm,... thì “Người thừa 
kế” lấy bối cảnh một trường trung học hư cấu dành 
cho con nhà giàu và đi sâu vào mối quan hệ giữa 
các học sinh khi họ chuẩn bị tiếp quản đế chế kinh 
doanh của gia đình. Giữa tình cảm lãng mạn, tình 
bạn và những xung đột giữa các nhân vật, 2 bộ 
phim cũng gián tiếp làm nổi bật các vấn đề xã hội 
như phân cấp giai cấp và bắt nạt học đường.

Thành công của “School 2013” và “Người 
thừa kế” đã giúp Kim Woo Bin đảm nhận vai chính 
trong các bộ phim ăn khách như “The Con Artists” 
(2014) và “Twenty” (2015). Vai chính trên truyền 
hình đầu tiên của Kim Woo Bin là trong bộ phim 
“Uncontrollably fond” (2016) đóng cùng Suzy. 
Trong phim anh vào vai  một ngôi sao hàng đầu tên 
là Shin Joon Young được chẩn đoán mắc bệnh u 
thần kinh đệm thân não và chỉ còn một năm để 

sống.

Thời gian sau, Kim Woo Bin dự kiến sẽ xuất 
hiện trong một bộ phim của đạo diễn Choi Dong 
Hoon có tựa đề dự kiến là “Wiretap”. Đây là phiên 
bản làm lại của bộ phim Hong Kong “Overheard” 
(2009) với dàn diễn viên toàn sao bao gồm Lee 
Jung Jae, Yum Jung Ah và Kim Eui Sung, nhưng 
bất ngờ phải dừng mọi hoạt động của mình khi bị 
chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào tháng 
5/2017.

Tuy nhiên, thay vì thay thế Kim Woo Bin, 
Choi Dong Hoon đã tạm dừng hoàn toàn việc sản 
xuất phim. Kim Woo Bin cho biết lần đầu tiên anh 
nghe về quyết định của nhà làm phim về “Wiretap” 
là trong buổi giới thiệu phim “Alienoid Part 1” vào 
ngày 18/7.

“Tôi đã quyết định đóng “Wiretap” nhưng sau 
đó tôi bị ung thư. Đạo diễn Choi nói với tôi rằng chỉ 
cần tập trung vào việc hồi phục và tạm dừng dự án. 
Quá trình tiền sản xuất cho bộ phim đã được tiến 
hành, nhưng tôi nghe nói rằng đạo diễn đã trao đổi 
với nhà phân phối rằng anh ấy không muốn làm 
việc với bất kỳ ai khác trong vai trò đó ngoại trừ 
Kim Woo Bin. Và nhà phân phối hiểu, tôi rất xúc 
động, biết ơn. Có rất nhiều lý do và những người đã 
cho tôi sức mạnh để trở lại, nhưng một trong những 
người đóng góp lớn nhất là đạo diễn Choi Dong 
Hoon”, Kim Woo Bin chia sẻ.

Nam tài tử nói thêm: “Tôi luôn nghĩ rằng mình 
nên trả ơn anh ấy sau khi quay trở lại với ngành 
công nghiệp. Nếu tôi trở lại, và nếu đạo diễn Choi 
cần tôi theo bất kỳ cách nào, dù đó là vai khách mời 
hay bất cứ vai nhỏ nào, tôi sẽ nhận lời”. Và khi Kim 
Woo Bin đang suy nghĩ về việc quay trở lại đóng 
phim, đạo diễn Choi Dong Hoon là người đã liên 
lạc với anh và đưa ra lời mời đóng bộ phim khoa 
học viễn tưởng “Alienoid”.

Trong “Alienoid” ra mắt vừa qua, Kim Woo 
Bin đóng vai một người ngoài hành tinh được gọi là 
“người canh gác” có nhiệm vụ duy trì trật tự trên 
Trái đất bằng cách canh chừng những tù nhân 
ngoài hành tinh bị nhốt bên trong não người. Tại 
hành tinh mà anh ta đến, những tên tội phạm bị đày 
xuống Trái đất như một hình phạt, nơi họ bị giam 
cầm bên trong con người và mất đi ký ức về họ là ai 
và họ đến từ đâu.

Vai diễn này đã cho tài tử họ Kim cơ hội thể 
hiện nhiều khía cạnh khác nhau của mình. Cùng 
với hình ảnh người bảo vệ lạnh lùng, xa cách, Kim 
Woo Bin còn khắc họa ba tính cách khác, đều là 
những hình dạng khác nhau của “Thunder” - đồng 
nghiệp robot của đội bảo vệ.

Lý giải về nhân vật trong “Alienoid”, Kim 
Woo Bin chia sẻ: “Tôi nghĩ người bảo vệ như một 
linh hồn cô đơn. Anh ấy tồn tại để hoàn thành 
nhiệm vụ của mình và cố gắng không để bản thân 
vướng vào các tình huống khác, và anh ấy không 
thể hiện cảm xúc của mình. Tôi nghĩ về anh ấy như 
một nhà quan sát, trong nhiều thế kỷ, đã nhìn thấy 

con người, những sai lầm và cái chết của họ. 
Những người có thể sẽ cô đơn vì anh ấy không bao 
giờ tiếp xúc với bất cứ ai. Đối với Thunder, mặc dù 
là một người máy nhưng trớ trêu thay lại thể hiện 
bản thân nhiều hơn người bảo vệ.Đối với người 
bảo vệ, cảm xúc của anh ấy phải được thể hiện 
thông qua những hành động nhỏ”.

Không chỉ trở lại màn ảnh rộng với bom tấn 
“Alienoid”, Kim Woo Bin còn tái xuất truyền hình 
với vai diễn trong bộ phim “Our blues” cùng dàn 
diễn viên đình đám. Xoay quanh câu chuyện của 
14 cư dân ở đảo Jeju, “Our blues” chiếm trọn cảm 
tình khán giả bởi những câu chuyện giản dị, gần 
gũi trong cuộc sống, hành trình “chữa lành” của 
mỗi nhân vật truyền tải những thông điệp nhân văn.

Sắp tới, Kim Woo Bin sẽ góp mặt trong loạt 
phim mới của Netflix mang tên “Black Knight” sẽ 
được công chiếu vào cuối năm nay. Anh sẽ vào vai 
người lái xe giao hàng mang một ý nghĩa hoàn toàn 
mới trong thế giới có không khí ô nhiễm đến mức 
mọi người không thể tự do di chuyển xung quanh 
và cần phải dựa vào mặt nạ phòng độc để thở.

Chia sẻ về 6 năm nghỉ diễn, chiến đấu với căn 
bệnh ung thư, Kim Woo Bin cho biết đó là khoảng 
thời gian cho phép anh nhìn lại bản thân và trở 
thành một người tốt hơn.

Kim Woo Bin thổ lộ: “Trước đây, tôi chỉ sống 
vì tương lai. Tôi đã không ngừng thúc đẩy bản thân 
trở thành một diễn viên tốt hơn với một vóc dáng 
đẹp hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, 
tôi nhận ra rằng mình thực sự không thể nhớ những 
khoảnh khắc khi tôi hạnh phúc. Tôi biết mình đã có 
được những điều đó, nhưng tôi không thể nhớ ra. 
Tôi chỉ nhớ đã thúc đẩy bản thân, đả kích, thúc giục 
bản thân phải làm tốt hơn. Điều đó làm tôi cảm thấy 
buồn và hối hận...”.

“Tôi không nghĩ rằng mình đã thực sự tự an ủi 
mình. Tôi nghĩ đó là bởi vì tôi bắt đầu làm việc từ 
khi còn trẻ, khi tôi 20 tuổi và tôi chỉ muốn sống 
theo sự kỳ vọng của những người đã tin tưởng giao 
cho tôi một dự án hay công việc. Tôi không bao giờ 
để mình có được sự bình yên, luôn cố gắng lấp đầy 
những lỗ hổng. Vì vậy, bây giờ, tôi cố gắng tự vỗ về 
mình, tự nhủ mình đã làm rất tốt và yêu bản thân 
mình hơn. Tôi trở nên hạnh phúc hơn và tôi nghĩ 
điều đó cũng cho tôi không gian để yêu người khác 
nhiều hơn”, nam tài tử Hàn Quốc chia sẻ.

                                                                   Lê Anh

Fan đứng kín 4 tầng trung 
tâm thương mại để chờ Lý Dịch 
Phong

Lý Dịch Phong chứng mình sức hút khi 
tham gia sự kiện thương mại. Người 
hâm mộ đã đứng kín 4 tầng để chờ đón 

nam diễn viên.

Ngày 10/8, Sina đưa tin Lý Dịch Phong tham 
dự một sự kiện tại Quảng Châu. Đoán trước được 
sức hút của tài tử Cổ kiếm kỳ đàm, quản lý trung 
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tâm đã gấp rút tuyển thêm hàng chục bảo vệ để đảm 
bảo an toàn cho nam diễn viên.

Trước giờ sự kiện diễn ra, đã có hàng trăm 
nghìn người hâm mộ tới nơi tổ chức để được tận 
mắt thấy Lý Dịch Phong. Nam diễn viên khó khăn 
di chuyển trong sự săn đón của fan. Theo Sina, sự 
kiện chứng minh độ nổi tiếng của Lý Dịch Phong 
với khán giả đại chúng.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, từng được xếp 

vào nhóm “Tứ đại lưu lượng”, tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi 
tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc, 
cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm.

Nam diễn viên vào showbiz từ năm 2007. 
Nhưng phải mất 7 năm, tên tuổi của Lý Dịch Phong 
mới bước lên tầm cao mới nhờ vai chính Bách Lý 
Đồ Tô trong Cổ kiếm kỳ đàm. Anh trở thành thần 
tượng mới của giới trẻ Trung Quốc vào thời điểm 
dòng phim chuyển thể lên ngôi, khán giả yêu thích 
nam chính có vẻ ngoài điển trai, tính cách vui vẻ, 
ứng xử khéo léo.

Sau đó, Lý Dịch Phong xuất hiện trên màn ảnh 
nhỏ với tần suất dày đặc trong nhiều tác phẩm như 
Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru 
tiên Thanh Vân chí. 

Hiện tại, nam diễn viên nỗ lực thoát khỏi mác 
“diễn viên thần tượng”. Anh đóng nhiều vai diễn 
gai góc hơn như Thế giới động vật, The Pioneer, Bí 
ẩn mà vĩ đại, Hào thủ tựu vị.

Trong nhiều năm sự nghiệp, Lý Dịch Phong 
không công khai bạn gái. Tháng 3/2021, tài tử bị 
bắt gặp hẹn hò nữ diễn viên Phương An Na. 

Tuy nhiên, phía Lý Dịch Phong sau đó lên 
tiếng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè gặp 
gỡ bình thường. Hiện tại, Lý Dịch Phong vẫn là cái 
tên được các nhà sản xuất phim, nhãn hàng ưu ái.

                                                                    
An Chi

Nam diễn viên bị chỉ trích thô 
lỗ

Nam diễn viên Sung Hoon tỏ ra thiếu 
kiên nhẫn khi đứng xếp hàng chờ 
trước quán ăn. Khán giả cho rằng anh 

không tìm hiểu kỹ format chương trình.

Ngày 10/8, Newsen đưa tin công ty quản lý 
của nam diễn viên Sung Hoon lên tiếng xin lỗi sau 

khi nam diễn viên bị công chúng chỉ trích vì thái 
độ, hành động “khó hiểu, thô lỗ” trên chương trình 
The Must-Try Restaurants.

Đại diện công ty chia sẻ với Ten Asia: “Chúng 
tôi thừa nhận anh ấy cư xử thái quá khi cố gắng tạo 
ra tính giải trí cho chương trình. Chúng tôi xin lỗi vì 
đã khiến người xem cảm thấy không thoải mái. Kể 
từ bây giờ, chúng tôi cẩn thận hơn”.

The Must-Try Restaurants do đài tvN sản xuất 
là chương trình giải trí về chủ đề ẩm thực. Tại đây, 
MC và khách mời ghé qua các nhà hàng nổi tiếng 
đến mức khách hàng xếp hàng dài để trải nghiệm 
món ăn.

Sung Hoon xuất hiện trên chương trình vào 
ngày 8/8. Anh cùng diễn viên hài Park Na Rae và 
YouTuber Haetnim đến thăm quán ăn ở 
Hwanghak-dong, Seoul.

Khi Sung Hoon thấy nhiều người tụ tập trước 

nhà hàng dù chưa đến giờ mở cửa, anh phàn nàn: 
“Họ có phải quay cảnh chúng ta xếp hàng chờ vào 
quán không?”.

Nam diễn viên kéo tay Park Na Rae và bày tỏ: 
“Tôi không thể đứng chờ. Tôi không phải kiểu 
người hay tìm đến những nhà hàng nổi tiếng nhất. 
Dù chỉ có một người đang đứng đợi, tôi cũng đến 
nhà hàng tiếp theo ngay lập tức”.

Khi cả ba vào trong nhà hàng và bắt đầu dùng 
bữa, Sung Hoon lắc mạnh đầu nhằm gạt bớt mồ hôi 
trên người. Anh dùng kẹp nướng thịt để ăn thay vì 
sử dụng đũa.

Một số khán giả chỉ trích thái độ của Sung 
Hoon. Họ cho rằng anh không hiểu đúng format 
chương trình và có hành vi “mất vệ sinh” trên bàn 
ăn.

“Chẳng phải anh ấy nên kiểm tra kỹ format 
chương trình trước khi tham gia sao?”, “Tôi nghĩ 
anh ấy tức giận vì đói”, “Tôi đã xem show, và tôi 
thậm chí còn thất vọng hơn. Tôi không rõ anh ấy là 
ai, nhưng tôi không muốn theo dõi anh ấy nữa”, 
Top Star News trích dẫn bình luận từ khán giả.

Ngược lại, vài khán giả cho rằng Sung Hoon 
không cố tình hành động thô lỗ. “Có vẻ anh ấy chỉ 
tập trung vào ăn uống”, “Tôi không nghĩ nhiều về 
chuyện này lắm”, “Tôi cảm thấy anh ấy là người 
không thể chịu đựng cảm giác đói bụng thôi” là vài 
bình luận tiêu biểu.

Sụng Hoon tên thật là Bang In Gyu, sinh năm 
1983. Anh ra mắt dưới tư cách diễn viên vào năm 
2011. Anh trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên 
chương trình I Live Alone do Park Na Rae làm 
MC. Gần đây, nam diễn viên góp mặt trong bộ 
phim truyền hình ăn khách Yêu, kết hôn, ly dị.

                                                                    
An Chi

Ma Dong Seok hóa chiến 
binh diệt côn trùng khổng lồ

Ma Dong Seok đóng nam chính trong 
loạt phim cải biên dựa trên 
webtoon nổi tiếng “HIVE”.

Hôm 11/8, Starnews đưa tin Ma Dong Seok 
đảm nhận vai nam chính trong HIVE. Đây là loạt 
phim trên nền tảng trực tuyến đầu tiên của tài tử 51 
tuổi.

Dựa trên webtoon cùng tên của Kim Kyu Sam, 
HIVE lấy bối cảnh hậu tận thế, nơi một loài côn 
trùng khổng lồ xuất hiện và hủy diệt nền văn minh. 
Phim do Kwak Kyung Taek và Lee Khan đồng đạo 
diễn.

Trong HIVE, Ma Dong Seok thủ vai Dogman, 
một chiến binh dũng mãnh có nhiệm vụ tiêu diệt lũ 
côn trùng khổng lồ. 

Với ngoại hình rắn rỏi hợp nguyên tác, cùng 
tài năng đã được công nhận, Ma Dong Seok được 
kỳ vọng sẽ không làm người hâm mộ bộ truyện thất 
vọng. Sau khi hoàn thành The Outlaws 3 và The 
Outlaws 4, anh sẽ tham gia HIVE đầu năm sau.

Với kinh phí hơn 20 tỷ won (khoảng 15,4 triệu 
USD), mùa đầu tiên bao gồm 6 tập. Phim dự kiến 
có sự đột phá về hình ảnh, khi kết hợp VFX (kỹ 
xảo) và real-time engine (tính năng nổi bật cho 
phép người xem tương tác với môi trường 3D).

Ma Dong Seok (hay Don Lee) sinh năm 1971, 
là diễn viên Mỹ gốc Hàn. Anh bắt đầu nghiệp diễn 
từ năm 2005, chuyên đảm nhận các vai gai góc, 
mạnh mẽ. Một số phim tiêu biểu của anh gồm Train 
To Busan, The Outlaws, Eternals… 

Ngoài vai trò diễn viên chính, Ma Dong Seok 
còn tham gia sản xuất các tác phẩm ăn khách như 
The Roundup, The Outlaws,…

                                                                 Tuệ Lâm
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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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In New Viet Hoa 

Supermarket area
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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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Hợp nhất 8 loại kim loại quý 

thành hợp kim: Tương lai mới 

cho pin nhiên liệu hydro

Mọi người trên thế giới đều biết đến 

các kim loại quý phổ biến như 

vàng, bạc và bạch kim, nhưng 

thực tế có tất cả 8 loại kim loại trên thế giới xứng 

đáng với danh hiệu “quý” vì độ hiếm, độ sáng và 

ứng dụng trong thực tế của chúng. Năm kim loại 

quý còn lại trong danh sách này là palađi, rhodi, 

iridi, ruthenium và osmi.
Đặc tính của những kim loại này thường được 

nâng cao khi trở thành hợp kim, trong đó chúng 

được trộn với các kim loại hoặc chất khác để tạo ra 

các vật liệu như vàng trắng và bạc sterling.
Nhưng hiện tại, một nhóm các nhà nghiên cứu 

từ Đại học Kyoto đã tạo ra một loại hợp kim chưa 

từng có trong lịch sử loài người bằng cách kết hợp 

tất cả tám kim loại quý thành một hợp kim duy 

nhất.
Đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và có thể 

so sánh với việc cố gắng trộn nước, dầu, sữa chua, 

tương ớt tabasco, nước cam, rượu vodka, xi-rô 

phong, Kool-Aid nho và trà xanh thành một chất 

lỏng thống nhất. Một trong số chúng có thể trộn 

được với nhau, nhưng việc trộn tất cả chúng vào 

với nhau cùng một lúc là bất khả thi.
Để tạo ra hợp kim chưa từng có này, các nhà 

nghiên cứu đã tạo ra một dung dịch mang ion của 

tất cả tám kim loại với số lượng như nhau và đưa 

dung dịch vào chất khử ở nhiệt độ 200 độ C (392 độ 

F). Chất khử đem lại các electron cần thiết để các 

ion khác nhau liên kết và hợp kim có thể được tạo 

ra thành công.
Tất nhiên điều này nói dễ hơn làm và đã là thứ 

mà con người mơ ước nhưng không thể thực hiện 

được trong 5.000 năm qua, kể từ Thời đại đồ đồng 

bắt đầu.
Thành quả của nghiên cứu vẫn chưa đủ đáng 

kể để quan sát. Thí nghiệm thành công đã mang lại 

một lượng hợp kim chỉ có thể đo được bằng 

nanomet, tương đương với quy mô của các sợi 

DNA. Tuy nhiên, với kỹ thuật mà họ đã phát triển, 

nhóm nghiên cứu cho rằng họ có thể sản xuất hàng 

loạt hợp kim này với nguồn kinh phí phù hợp.
Kết quả của nghiên cứu rất đáng được quan 

tâm, vì mặc dù bản thân kỳ tích tạo ra hợp kim mới 

vốn đã rất ấn tượng, nó cũng có tiềm năng cho các 

ứng dụng thay đổi cuộc sống.
Cho đến nay, bạch kim vẫn là chất xúc tác phổ 

biến nhất cho pin nhiên liệu hydro, nhưng vào năm 

2020, nhóm nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng, 

hợp kim làm từ bạch kim và năm kim loại quý có 

hiệu suất cao gấp đôi.

Thế nhưng hợp kim làm từ tám kim loại quý 

mới còn hiệu quả hơn. Kết quả này cho thấy hoạt 

tính xúc tác trong pin nhiên liệu hydro tăng gấp 

nhiều lần.
Hiệu suất này đạt được khi mới chỉ chế tạo hợp 

kim từ tám kim loại có số lượng bằng nhau. 

Các nhà khoa học đã tạo ra một loại hợp kim 

chưa từng có trong lịch sử loài người
Bằng cách điều chỉnh các đại lượng tương đối 

theo những cách khác nhau, một chất xúc tác thậm 

chí còn hiệu quả hơn có thể được tạo ra để nâng cao 

khả năng cung cấp năng lượng cho pin nhiên liệu 

hydro, làm cho việc sử dụng chúng rộng rãi trở 

thành một giải pháp thay thế thực tế hơn cho các 

nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm hiện tại. 

■ 
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Hải tặc và cuộc chiến ngàn 
năm không hồi kết 

Không chỉ trong thế kỷ 21, hải tặc và 
chống hải tặc là cuộc chiến dai dẳng 
kéo dài cả hàng ngàn năm qua. 

1. Rủi ro nghề đi biển xa 
Và hiểm họa vẫn luôn rình rập từ những nòng 

súng AK trên những chiếc canô như bóng ma bất 
ngờ xé sóng ập tới.

Nghề bảo tiêu trên biển
Điều đầu tiên các chủ tàu nghĩ đến là tìm cách 

làm nản lòng những kẻ có ý định tấn công, không 
tự đặt con tàu buôn vào thế "mỡ treo miệng mèo". 
Vậy là các tàu hàng bắt đầu chạy tốc độ hành trình 
cao hơn, hàng rào dây thép gai được lắp xung 
quanh tàu trước khi đi qua vùng biển có nguy cơ 
cao. 

Các phòng an toàn được ví như "lô cốt" cho 
thủy thủ đoàn, với đủ đồ ăn thức uống và chống 
được đạn súng trường, được bổ sung trong bản 
thiết kế để tránh người rơi vào tay cướp biển. Vòi 
phun nước công suất lớn, thiết bị định hướng âm 
thanh tầm xa (LRAD) hay súng laser cũng được 
đưa lên tàu để chống cướp biển.

Những năm 2008 - 2012 chứng kiến sự bùng 
nổ của các giải pháp phi vũ trang để chống cướp 
biển từ tầm xa như LRAD và súng laser đến tầm 
gần hơn như lưới chống cướp biển. Loại lưới này 
được thả từ các cần trục trên tàu hàng và sẽ nổi trên 
mặt nước quanh thân tàu. Xuồng của cướp biển khi 
chạy vào đây sẽ mắc lưới và không thể cập mạn tàu. 

Ngoài ra còn có dung dịch trơn trượt bôi quanh 
thân tàu khiến cướp không thể đu bám và leo lên 
boong. Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ an 
ninh hàng hải ở Mỹ còn tạo ra loại dung dịch có 
màu xanh lá cây chuyên trị bọn cướp đã lên được 
boong tàu. 

Cướp biển bị hất chất này lên người sẽ có cảm 
giác như bị lửa đốt trên da, buộc chúng phải nhảy 
xuống biển để thoát khỏi cảnh nóng rát kèm mùi 
thối không thể chịu được.

Tuy nhiên, đến cuối cùng thì các công ty vận 
tải biển lớn cũng phải cậy nhờ các đội vệ sĩ có vũ 
trang. Những người này đa số là cựu quân nhân 
hoặc từng tham gia lực lượng cảnh sát vũ trang ở 
một số nước, và khi lên tàu, bản thân họ trở thành 
tuyến phòng thủ cuối cùng trước cướp biển. 

Theo người trong ngành, sự xuất hiện của 
những nhóm "bảo tiêu trên biển" đã lật ngược tình 
thế khi giờ đây kẻ phải bỏ chạy lại thường là bọn 
cướp. Tận dụng lợi thế ở trên tàu có mặt boong cao 
và được che chắn bằng các công sự dã chiến, các vệ 
sĩ vũ trang có thể bắn cháy động cơ hoặc tiêu diệt 
cướp biển trước khi chúng tiếp cận con tàu. 

Không một con tàu thương mại nào có vũ 
trang bảo vệ trên boong bị cướp ngoài khơi 
Somalia kể từ năm 2012. Tuy nhiên, sự hiện diện 
của các đội bảo vệ có vũ trang đã gây ra một số lo 
ngại. Chính phủ nhiều nước châu Âu đã miễn 
cưỡng dỡ bỏ lệnh cấm đeo vũ khí kiểu quân sự lên 

tàu buôn. 
Phần lớn các nước ven biển đều cấm hoặc hạn 

chế các tàu dân sự đem theo súng khi cập cảng. Để 
tránh rắc rối cho bản thân và khách hàng, một số 
công ty chọn cách đưa rước vệ sĩ bằng xuồng cao 
su ngay trên biển.

Cướp nhà giàu, cướp nhà nghèo
Có người từng đi trên tàu Hoàng Sơn Sun sau 

vụ chạm trán với cướp Somalia đã chuyển qua một 
con tàu khác. Nhưng như sự trêu đùa của số phận, 3 
năm sau đó con tàu người này đi lại rơi vào tay 
cướp biển Đông Nam Á. Lần này thủy thủ đoàn bị 
bắt nhốt gần một tuần, còn bọn cướp thì chỉ lấy dầu 
trên tàu rồi bỏ đi.

Cũng từ vụ này, nhiều người mới biết trong 
giới cướp biển có cướp chuyên nhắm "tàu nhà 
giàu" để đòi tiền chuộc và những nhóm chuyên 
nhắm "tàu nhà nghèo" để lấy hàng hóa mà chủ yếu 
là dầu.

2. Dai như nghề cướp biển
Francis Drake (1540-1596) là cướp biển hợp 

pháp nổi tiếng nhất nước Anh. Vào thế kỷ 16, ông 
ta đã nổi danh vì tấn công các tàu chở kho báu của 
Tây Ban Nha trở về từ Tân Thế giới và chia sẻ lợi 
nhuận với Nữ hoàng Elizabeth I. Chuyến thám 
hiểm hàng hải của Drake cũng mở đường cho nước 
Anh đặt tham vọng soán ngôi cường quốc biển của 
Tây Ban Nha. Vì những thành tích của mình, 
Drake được Elizabeth I phong tước hiệp sĩ và sau 
này trở thành phó đô đốc chỉ huy hạm đội Anh, góp 
phần vào chiến thắng trước hạm đội Tây Ban Nha 
năm 1588.

Caesar cũng bị cướp biển
Hiếm có "nghề" nào có bề dày lịch sử như 

cướp biển. Một số tài liệu cổ còn nhắc đến sự xuất 
hiện của một liên minh hải tặc có tên gọi "Các dân 
tộc biển" từ thế kỷ 14 trước Công nguyên (TCN), 
chuyên đi cướp tàu bè các nền văn minh Aegean và 
Địa Trung Hải. Sự tồn tại của liên minh này cho 
đến nay vẫn còn là một câu hỏi lớn cho các sử gia vì 
thiếu các tài liệu để xác định cụ thể họ là ai.

Sử sách phương Tây ghi nhận các vụ cướp 
biển đầu tiên từ hơn 2.000 năm TCN vào thời Hy 
Lạp cổ đại. Ngay cả các tàu của La Mã cũng trở 
thành mục tiêu bị cướp, bao gồm cả tàu chở Julius 
Caesar lúc này vẫn chưa trở thành nhà độc tài. 

Trong quyển Parallel Lives (tạm dịch: Những 
cuộc đời song hành), nhà sử học Plutarchus (46 - 
119 sau Công nguyên) viết Caesar bị cướp biển bắt 
vào năm 75 TCN khi đang đi tàu qua vùng biển gần 
đảo Farmakonisi. Khi bị đòi phải trả 20 talent (đơn 

vị tiền tệ thời đó) để được thả, Caesar đã cười lớn 
và cho rằng bọn cướp ngu dốt không biết đã tóm 
được ai rồi trả giá... lên 50 talent.

Trong 83 ngày bị bắt nhốt trên đảo 
Farmakonisi, Caesar không những không sợ sệt 
mà trái lại còn đọc thơ và diễn thuyết cho bọn cướp 
biển nghe. Những ai không hiểu hay tán thưởng sẽ 
bị Caesar chửi là kẻ man rợ thất học và hăm he treo 
cổ nếu ông được tự do. Những biểu hiện của Caesar 
trở thành trò tiêu khiển của bọn cướp, kể cả khi ông 
dọa sẽ đóng đinh cả bọn, chúng vẫn chỉ nghĩ đó là 
lời của kẻ gàn dở. 

Nhưng nhà độc tài tương lai đã không nuốt lời. 
Khi tiền chuộc được gửi đến, việc đầu tiên Caesar 
làm khi về tới cảng Miletus (ngày nay thuộc Thổ 
Nhĩ Kỳ) là huy động một đội chiến thuyền đến 
hang ổ cướp biển. Vì đã rành đường đi nước bước, 
ông bắt được tất cả và đóng đinh chúng như "lời 
hứa" lúc bị giam cầm.

Bất chấp các nỗ lực trấn áp của Rome, cướp 
biển vẫn không hoàn toàn biến mất và chỉ chờ lúc 
La Mã rối ren để trở lại. Những vụ cướp bóc không 
chỉ diễn ra trên biển mà còn trên bờ, ở các thành 
phố giàu có ven biển. 

Trong thời kỳ này xuất hiện hai loại cướp biển 
hợp pháp và bất hợp pháp. Cướp biển hợp pháp là 
những nhóm được sự bảo trợ của một quốc gia, 
nhận lãnh trách nhiệm tấn công và cướp bóc tàu 
buôn của nước khác, đôi khi còn truy lùng những 
toán cướp biển tấn công tàu của quốc gia bảo trợ. 
Những thứ cướp được thường được chia chác, với 
phần lớn thuộc về cướp biển và số còn lại nằm 
trong quốc khố của nước bảo trợ.

Thứ duy nhất phân biệt đâu là cướp biển hợp 
pháp và bất hợp pháp là giấy phép do chính quyền 
cấp dưới dạng một lá thư biểu dương và kêu gọi trả 
thù. Nếu không có "giấy phép" này, hành động tấn 
công và cướp bóc tàu buôn, dù là tàu nước ngoài, 
cũng sẽ bị xem là cướp biển và thường trả giá bằng 
mạng sống.

Ở một khía cạnh nào đó, cướp biển hợp pháp 
mang dáng dấp của những người lính đánh thuê 
nhưng có thêm niềm tự hào dân tộc. Chưa có ước 
tính chính xác cho thấy có bao nhiêu "giấy phép" 
cướp biển đã được cấp trong suốt kỷ nguyên 
thuyền buồm. Thay vì đổ tiền cho hải quân trong 
thời bình, bằng cách tư nhân hóa, các chính phủ đã 
tiết kiệm được hàng loạt chi phí từ nhân mạng đến 
lương bổng và đóng tàu.

Vì sao có cướp biển?
Trong kỷ nguyên thuyền buồm, hình phạt 

dành cho cướp biển bất hợp pháp không gì ngoài 
treo cổ thị chúng. Theo Bảo tàng hoàng gia Anh, 
xác của những cướp biển sẽ bị bỏ vào lồng sắt và 
treo ở cửa sông, bến cảng để răn đe những người có 
ý định làm hải tặc. 

Tuy nhiên nhiều người từng phục vụ trong các 
tàu buôn hoặc tàu hải quân vẫn chọn trở thành cướp 
biển. Những người da màu bị bán làm nô lệ trong 
các đồn điền ở Bắc Mỹ và vùng Caribbean cũng 
chiếm số đông trong các nhóm hải tặc.

Cuộc sống trên một con tàu hải tặc có lẽ với 
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những người này là rất hấp dẫn vì không chịu sự 
ràng buộc của bất kỳ luật pháp quốc gia nào, chưa 
kể tiền và châu báu cướp được chia đều. Hầu hết 
những người muốn làm hải tặc đều hy vọng trở nên 
giàu có nhanh chóng nếu chiếm được một con tàu 
chở châu báu. 

Khi bắt được các tàu buôn, thuyền trưởng hải 
tặc sẽ yêu cầu thủy thủ đoàn tình nguyện phục vụ 
dưới quyền mình. Đa số sẽ đồng ý trở thành cướp 
biển vì cuộc sống sẽ tốt hơn trước, đặc biệt với 
những người đã làm trên các tàu buôn nô lệ. Đây là 
cách hành xử thường thấy của hải tặc cờ đen, trái 
ngược với hải tặc cờ đỏ luôn sẵn sàng giết tất cả nếu 
gặp phải kháng cự.

Thoạt đầu cờ hải tặc chỉ có một màu đỏ như 
máu báo hiệu kết cục của những tàu chống đối. Về 
sau, khoảng đầu những năm 1700, khi hoạt động 
cướp biển trở nên "nhộn nhịp hơn" và mang tính cá 
nhân, nhiều cờ hải tặc hơn đã xuất hiện. Trong đó 
cờ hình đầu lâu và xương chéo (Jolly Roger) trên 
nền đen phổ biến hơn cả và được biến tấu tùy ý 
thuyền trưởng hải tặc. Biểu tượng này lấy ý tưởng 
từ ký hiệu có người chết được sử dụng trong nhật 
ký hải trình.

3. Huyền thoại và đời thực kho báu cướp 
biển

William Kidd, một cướp biển người Anh ở thế 
kỷ 18, là số ít hải tặc chôn giấu của cải cướp được 
trên đảo Gardiners ngày nay thuộc Mỹ. Khi bị bắt, 
gã cố gắng dùng vị trí chôn kho báu được như con 
bài thương lượng nhưng không thành và cuối cùng 
bị treo cổ năm 1701.

"Cộng hòa cướp biển" ở Caribbean
Theo nhà sử học hàng hải David Cordingly, 

hải tặc hiếm khi "tiết kiệm" đến mức chôn giấu của 
cải vì chúng thường đem nướng hết vào bài bạc, 
rượu rhum hoặc phụ nữ ngay khi lên bờ.

Vào cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, Nassau 
trên đảo New Providence (thuộc Bahamas ngày 
nay) trở thành điểm tập kết của cướp biển người 
Anh. Khi cuộc chiến tranh kế vị Tây Ban Nha bùng 
nổ tại châu Âu năm 1701, chiến sự cũng lan sang 
Bắc Mỹ và vùng Caribbean, nơi có các thuộc địa 
của Anh và Tây Ban Nha. 

Các cuộc tấn công của liên quân Pháp - Tây 
Ban Nha vào Nassau khiến phần lớn người dân và 
quan chức Anh bỏ đi, vậy là cướp biển nghiễm 
nhiên trở thành chủ nhân mới của hòn đảo.

Trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh kế vị 
(1701 - 1714), những tên cướp biển ở Nassau mặc 
sức tấn công các tàu của Pháp và Tây Ban Nha vì 
đang ở phe đối địch với Anh mà không sợ bị trừng 
phạt. Vì những thành công trong việc cướp bóc, 
Benjamin Hornigold nhận được sự tôn trọng lớn tại 
Nassau và tuyên bố thành lập "một nền cộng hòa 
của cướp biển". 

Trên thực tế, đây không phải là một nước cộng 
hòa theo đúng nghĩa đen mà hoạt động dựa trên "bộ 
quy tắc" do Hornigold đặt ra và được tôn trọng gần 
như tuyệt đối.

Một số nguyên tắc này mang tính dân chủ khá 
cao, chẳng hạn thủy thủ đoàn có quyền phản đối 

quyết định và hình phạt của thuyền trưởng nếu đa 
số cho rằng nó không hợp lý. Cướp biển cũng có 
thể tự chọn và bầu thuyền trưởng mới nếu đa số tán 
thành. Của cải cướp được cũng được chia đồng đều 
giữa các thành viên ngoại trừ thuyền trưởng và 
thuyền phó. 

Sau chiến tranh kế vị, số cướp biển đổ về 
Nassau tăng đột biến vì "mất việc làm" ở châu Âu. 
Tại Caribbean, chúng tiếp tục cướp bóc tàu Pháp 
và Tây Ban Nha, đồng nghĩa việc đã vi phạm quy 
ước với nước bảo trợ Anh vì lúc này các bên đã 
giảng hòa.

Sụp đổ
Vào thời đỉnh cao, Nassau có hơn 1.000 tên 

cướp và đủ sức đấu tay đôi với lực lượng hải quân 
đồn trú tại Caribbean. Tuy nhiên, nền cộng hòa 
cướp biển không tồn tại được lâu vì lòng tham của 
con người là vô đáy. Hornigold vẫn cố gắng duy trì 
nguyên tắc bất thành văn là không tấn công tàu bè 
Anh với hy vọng nó sẽ giúp gã giữ được hình ảnh là 
một cướp biển hợp pháp được London bảo trợ. 
Điều này đã tạo ra sự bất mãn ở Nassau và ngay 
chính trên tàu của Hornigold.

Cuối cùng, sau một cuộc bỏ phiếu, Hornigold 
bị lật đổ khỏi ghế thuyền trưởng và mất vị thế tại 
Nassau. Sau khi hạ bệ Hornigold, những tên cướp 
bắt đầu manh động hơn và tấn công các tàu của 
Anh, bao gồm cả tàu chở nô lệ. Hành động này đã 
khiến giới quý tộc và thương nhân ở London tức 
giận, cộng thêm những lời phàn nàn Tây Ban Nha, 
nước Anh quyết định cử lực lượng hải quân đến 
Nassau để thiết lập lại trật tự.

Điều thú vị là trọng trách này được giao cho 
Woodes Rogers, một cướp biển hợp pháp trong 
chiến tranh kế vị. Trước khi Rogers đến Nassau, 
nhà vua đã ra lệnh xá tội cho tất cả hải tặc nếu 
chúng bỏ nghề và trọng thưởng nếu bắt được cướp 
biển. Điều này đã dẫn đến sự đầu hàng của hàng 
trăm tên cướp biển ở Nassau, trong đó có 
Hornigold. 

Sau khi Rogers đến Nassau, Hornigold tình 
nguyện trở thành thuyền trưởng tàu lùng cướp biển 
như một hình thức lấy công chuộc tội. Cộng hòa 
cướp biển ở Nassau tồn tại đến năm 1718 là chấm 
dứt nhưng trong khoảng 10 năm, nó thu hút được 
những cướp biển sừng sỏ nhất khu vực, bao gồm cả 
cướp biển Râu Đen Edward Teach. 

Giai thoại kể lại rằng trong cuộc đấu cuối cùng 
với hải quân Anh, Râu Đen chỉ gục ngã sau khi bị 
đâm hàng chục nhát và bị bắn 5 lần. Những mô tả 
về Râu Đen được ghi chép lại sau này đã giúp gã trở 
thành hình tượng cho rất nhiều nhân vật cướp biển 
trong các bộ phim và tiểu thuyết.

Những nữ cướp biển nổi tiếng
Không có nhiều nữ hải tặc trong lịch sử vì dân 

đi biển thời đó tin rằng thật xui xẻo khi có phụ nữ 
trên tàu. Bartholomew Roberts, cướp biển được 
xem như cha đẻ của lá cờ đầu lâu xương chéo, đã 
đặt ra những quy định hết sức nghiêm khắc về việc 
này. Theo đó, thủy thủ nào đem phụ nữ lên tàu hoặc 
giúp cô ta cải trang và che giấu thân phận để lên tàu 
sẽ bị giết ngay lập tức.

Mặc dù vậy vẫn có những trường hợp trở 
thành nữ cướp biển, tất nhiên không phải trên tàu 
của Roberts. Hai nữ cướp biển nổi tiếng nhất là 
Anne Bonney và Mary Reed, bị bắt vào năm 1720 
và đưa ra xét xử ở Jamaica. Cả hai đều bị kết án tử 
hình nhưng được tha vì đang mang thai. 

Mary Reed chết do sốt vài tháng sau phiên tòa. 
Riêng Anne Bonney, nữ cướp biển đã từng đến 
Nassau vào thời hoàng kim của nó, không ai rõ 
tung tích sau khi được thả.

Tuy nhiên khi nhắc đến những nữ hải tặc, 
không ai vượt qua được Trịnh Nhất Tẩu (tên thật là 
Thạch Dương) sống vào thời nhà Thanh vì quyền 
lực của bà ta đối với đế chế hải tặc Hồng Kỳ bang. 

Trong quyển Cướp biển ở bờ biển phía nam 
Trung Quốc từ năm 1790 đến 1810, tiến sĩ Dian H 
Murray cho biết cái tên Trịnh Nhất Tẩu là do bề 
dưới kính nể gọi sau khi Thạch Dương trở thành vợ 
của Trịnh Nhất, một cướp biển từng sang Việt Nam 
thần phục nhà Tây Sơn. Khi Nguyễn Ánh đánh bại 
nhà Tây Sơn, nhóm cướp biển quay trở về Quảng 
Đông (Trung Quốc).

Nhờ tài mưu lược của vợ, Trịnh Nhất thống 
nhất được các nhóm cướp biển ở Quảng Đông dưới 
trướng và chia thành các đội Cờ Đỏ, Cờ Đen, Cờ 
Trắng, Cờ Xanh, Cờ Vàng và Cờ Tím đi gieo rắc 
kinh hoàng dọc bờ biển phía nam Trung Quốc từ 
năm 1805. Trong đó đội Cờ Đỏ (Hồng Kỳ) của 
Trịnh Nhất có nhiều tàu nhất và thiện chiến nhất. 

Năm 1807, Trịnh Nhất Tẩu thâu tóm quyền 
lực sau cái chết của chồng và chỉ sau 1 năm đã củng 
cố vị trí người đứng đầu liên minh cướp biển.

Theo tiến sĩ Murray, đế chế hải tặc của Trịnh 
Nhất Tẩu có lúc lên tới 1.200 tàu lớn nhỏ và 70.000 
thành viên, riêng bà chỉ huy trực tiếp 24 tàu và con 
trai nuôi cũng là người tình Trương Bảo chỉ huy 
hơn 200 tàu. 

Trong vòng 3 năm, các băng cướp dưới quyền 
Trịnh Nhất Tẩu đã đánh bại các đội tàu của chính 
quyền Mãn Thanh ở Quảng Đông, buộc Bắc Kinh 
phải cầu cứu hai nước Anh và Bồ Đào Nha cuối 
năm 1809.

Nội bộ chia rẽ và việc mất nhiều tàu trong các 
trận giao chiến khiến Trịnh Nhất Tẩu bất an. Đúng 
lúc này, năm 1810, triều đình Mãn Thanh chủ 
trương chiêu hàng và cam đoan không bắt tội Trịnh 
Nhất Tẩu cùng thuộc hạ nếu Hồng Kỳ bang giải 
tán. 

Bà chớp cơ hội để điều đình, cuối cùng chấp 
nhận đầu hàng để được giữ lại tài sản đã cướp và 
sống an nhàn đến khi qua đời năm 1844 ở tuổi 69. 
Sự ra đời của tàu hơi nước khiến hoạt động cướp 
biển dần lụi tàn vào giữa thế kỷ 19 vì hải tặc không 
có loại thuyền nào có thể chạy với tốc độ nhanh mà 
không cần gió.

Với Tuyên bố Paris về tôn trọng luật hàng hải 
được ký kết năm 1856, các quốc gia mạnh về hàng 
hải thời bấy giờ cam kết không sử dụng tư nhân để 
bắn phá và cướp bóc tàu bè của nhau, đồng nghĩa 
kể từ đó không còn cái gọi là cướp biển hợp pháp... 
■ 
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Chân dung người phụ nữ 
"quyền lực" nhất lịch sử Trung 
Quốc: Mẹ của 4 hoàng đế và 2 
hoàng hậu

Lâu Chiêu Quân có sáu con trai, hai con 
gái. Mỗi lần sinh con, bà đều mộng 
thấy điềm lạ: Bốn lần thấy rồng, hai 

lần thấy trăng, hai lần thấy chuột đào đất...
Trong lịch sử Trung Quốc có một người phụ 

nữ vô cùng quyền lực. Bà có 8 đứa con, trong đó 4 
người làm Hoàng đế, 2 con gái làm Hoàng hậu. Bà 
là Lâu Chiêu Quân, vơ ̣ cuả  Cao Hoan - Thượng trụ 
quốc nhà Đông Ngụy.

Lâu Chiêu Quân xuất thân là kiều nữ nhà giàu. 
Cha nàng là Lâu Can, từng giữ một chức quan nhỏ 
trong triều đình Bắc triều, vốn là người tộc Tiên Ti, 
ở địa phương rất có quyền uy, danh vọng.

Theo sử sách ghi chép, Lâu Chiêu Quân là một 
mỹ nhân xinh đẹp như hoa lại hiểu biết lễ nghĩa hơn 
người. Khi đến tuổi cập kê, Lâu Chiêu Quân không 
thiếu người theo đuổi, muốn dâng sính lễ hỏi cưới. 

Tuy nhiên, Lâu Chiêu Quân từ nhỏ tính tình 
ngang bướng lại được chiều chuộng, nàng muốn tự 
mình làm chủ hôn sự của bản thân. Công tử nhà 
giàu, thiếu gia con quan, nàng không ưng ai cả.

Thực chất, Lâu Chiêu Quân luôn nghĩ, người 
mình lấy làm chồng phải là anh hùng cái thế, tài 
năng hơn người, có thể gây dựng nghiệp lớn.

Một ngày nọ, Lâu Chiêu Quân đi dạo, nhìn 
thấy Thần Vũ Đế Cao Hoan (lúc bấy giờ vẫn chỉ là 
một binh sĩ giữ cổng ở Bình Thành). Vừa gặp đã 
cảm mến, Lâu Chiêu Quân nhìn thấy Cao Hoan 
phong thái hiên ngang, thần thái bất phàm, bèn giật 
mình nói: "Người này chính là chồng ta".

Sau đó, bà đã bí mật phái tì nữ đến kết giao với 
Cao Hoan, nhiều lần tặng tiền bạc cho Cao Hoan, 
bảo ông lấy số tiền bạc đó đem đến nhà mình làm lễ 
vật hỏi cưới. Mặc dù cha mẹ bà không hài lòng, 
nhưng sau cùng cũng phải bất đắc dĩ chấp nhận.

Cao Hoan bắt đầu gây dựng sự nghiệp, kết 
giao với anh hào khắp nơi. Lâu Chiêu Quân cũng 
nhiều lần tham dự cùng. Năm 525, khởi nghĩa lục 
trấn bùng nổ, Cao Hoan theo phò Đỗ Lạc Chu, bắt 
đầu con đường binh nghiệp. 

Đến năm 532, khi thế lực phát triển đủ mạnh, 
Cao Hoan tiêu diệt Nhĩ Chu thị, trừ khử hai Phế Đế, 
tiếm vị Bột Hải vương trong triều đình, Lâu Chiêu 
Quân được phong làm Vương phi. Sang năm 535, 
Bắc Ngụy phân liệt thành Đông Ngụy và Tây 
Ngụy.

Lâu Chiêu Quân có sáu con trai, hai con gái. 
Mỗi lần sinh con, bà đều mộng thấy điềm lạ.

Trong đó, 4 lần thấy rồng khi mang thai 4 
người con trai thì họ đều trở thành Vua. Còn hai 
người con trai còn lại khi mang thai, Lâu Chiêu 
Quân thấy chuột chui vào quần áo của mình. Sau 
này cả hai người họ đều không được nối ngôi và 

xưng Vương.
Còn khi mang thai hai người con gái, Lâu 

Chiêu Quân đã mơ thấy mặt trăng trong vòng tay 
mình. Sau này người con gái lớn trở thành hoàng 
hậu của triều đại Bắc Ngụy, và người con gái nhỏ 
trở thành hoàng hậu của triều đại Đông Ngụy.

4 người con làm vua
Năm 521, Chiêu Quân sinh hạ người con trai 

đầu tiên là Cao Trừng. Trước khi sinh con trai cả – 
Cao Trừng Lâu Chiêu Quân đã mơ thấy một con 
rồng khổng lồ, nhưng nó đã bị cắt đứt làm đôi.

Khi mang thai đứa con trai thứ hai Lâu Chiêu 
Quân lại mơ thấy Thiên Long. Điều này thật rất kỳ 
diệu. Nó báo hiệu gần như chắc chắn rằng người 
con thứ sẽ lên ngôi Vương trong tương lai.

Thật vậy Cao Dương sau này đã lên kế vị anh 
mình. Năm 550, Cao Dương cướp ngôi Bắc Ngụy, 
lập ra Bắc Tề. Lâu Chiêu Quân được tôn làm 
Hoàng Thái hậu.

Khi mang thai con trai thứ ba Cao Diễn, bà mơ 
thấy một con rồng nằm trên mặt đất và khi mang 
thai con trai thứ năm là Cao Đam bà mơ thấy một 
con rồng khổng lồ đang chao đảo trên biển. Điều 
này dự báo rằng hai người con trai này liên tiếp lên 
ngôi, và mỗi người đều là những điều phi thường.

Cao Diễn lên ngôi vào mùa thu năm 560 lấy 
hiệu là Diên An còn gọi là Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế. 
Cao Đam nối ngôi Cao Diễn trở thành Bắc Tề Vũ 
Thành Đế.

Tới năm 562, Lâu Thái hậu bị bệnh, bèn đổi họ 
của mình là Thạch, tức Thạch Chiêu Quân. Cùng 
năm, ngày 20/4 bà băng hà, thọ 62 tuổi, thụy hiệu là 
Thần Vũ Minh hoàng hậu, được chôn cất với Cao 
Hoan ở Chiêu Bình lăng. Vũ Thành đế trong lúc 
chịu tang không chịu mặc đồ tang và tiếp tục dùng 
lễ nhạc.

Ca ̉ môṭ  đơì , Lâu Chiêu Quân đều môṭ  loǹ g vi ̀
chôǹ g vi ̀ con, pho ̀ ta ́ 4 con trai lên ngôi nhưng 
nhưñ g gi ̀ ba ̀ nhâṇ  laị  đêù  la ̀ sư ̣dưn̉ g dưng va ̀ bât́  
hiêú . ■ 

Nguyễn Phúc Bảo Long - Vị 
hoàng thái tử cuối cùng của 
phong kiến Việt Nam đã sống 
cuộc đời ra sao?

Nguyễn Phúc Bảo Long là đích trưởng 
tử của vua Bảo Đại và Nam Phương 
hoàng hậu. Ông sinh vào đêm ngày 4 

tháng 1 năm 1936 tại điện Kiến Trung trong Đại 
Nội Huế. Ngày 7 tháng 3 năm 1939, Bảo Long 
được tấn phong làm Hoàng thái tử khi mới 3 tuổi.

Sinh ra trong hoàng tộc, mẹ là “tường thành 
nhan sắc” của Đông Dương, cha là vị vua bảnh bao 
nức tiếng, hiển nhiên thái tử đã có nét điển trai cùng 
khí chất nổi bật ngay từ khi còn bé. Bảo Long bấy 
giờ được mệnh danh là Đệ nhất nam nhân xứ An 
Nam vì vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng nhưng vẫn 
nam tính, cứng cáp.

Từ nhỏ, không giống như cách giáo dục truyền 
thống của cung đình thời bấy giờ, thái tử Bảo Long 
được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục đậm 
chất Pháp. Ở nhà, cha mẹ hay các quan trong triều 
muốn giao tiếp với thái tử đều dùng tiếng Pháp, thế 
nên khả năng sử dụng thứ ngoại ngữ này của thái tử 
vô cùng trôi chảy.

Sau khi vua cha Bảo Đại thoái vị, đánh dấu sự 
kết thúc của chế độ quân chủ, ông cùng các em theo 
hoàng hậu Nam Phương về cung An Định sống và 
theo học tại trường Đồng Khánh. 

Vốn sinh hoạt trong gia đình với cha mẹ chỉ 
nói tiếng Pháp nên sau Cách mạng tháng Tám, Bảo 
Long phải nỗ lực để học được tiếng Việt. Phải đến 
tận năm ông 10 tuổi, Bảo Long mới thành thạo 
tiếng Việt.

Năm 1948, sau khi sang Pháp, bà Nam 
Phương quyết định cho Bảo Long vào học trường 
Roches – một ngôi trường với kỷ luật nghiêm khắc 
và được nhà thờ Công giáo bảo trợ. Bà rất hiểu tính 
nết bướng bỉnh khó bảo của con trai, và hy vọng 
học trường này, con bà sẽ trở nên thuần thục hơn.

Bảo Long cố gắng khép mình vào kỷ luật học 
đường, nhanh chóng hòa nhập với tập thể. Ông giỏi 
các môn như văn học, ngôn ngữ như tiếng Hy Lạp 
cổ.

Sau ngày tốt nghiệp, ông gặp biến cố lớn, Bảo 
Đại bị Ngô Đình Diệm phế truất, tài sản riêng của 
cha ông ở cả Pháp và Việt Nam đều bị chính quyền 
Ngô Đình Diệm tịch thu.

Bảo Long trở thành một người sống lưu vong, 
giấy tờ duy nhất còn giá trị là hộ chiếu ngoại giao 
cho công dân Liên hiệp Pháp.

Sau đó, ông gia đăng lính lê dương Pháp, 
chiến đấu ở Algérie với mục đích tìm lấy cái chết ở 
chiến trường.

Từ giã binh nghiệp, ông theo học ngành Luật 
và Khoa học Chính trị tại Paris, làm việc trong một 
ngân hàng của gia đình bên ngoại rồi sống lặng lẽ, 
không còn dính dáng đến việc chính trị; ngoại trừ 
một lần đã từng cộng tác với ông Yves Claude Vĩnh 
San (Nguyễn Phúc Bảo Vàng – con trai của cựu 
hoàng Duy Tân) trong nhiều dự án về từ thiện, giáo 
dục và văn hóa cho người Việt Nam.

Suốt cả cuộc đời, thái tử Bảo Long không kết 
hôn. Ông qua đời lặng lẽ ở Pháp năm 2007, ở tuổi 
71, sau cái chết của cha mình 10 năm. ■ 
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Đại gia ngầm của showbiz 
Trung Quốc

Vợ chồng đạo diễn, diễn viên Từ Tranh 
và Đào Hồng đang vướng bê bối kinh 
doanh đa cấp. Hai nghệ sĩ có khối tài 

sản lớn, làm chủ hàng chục công ty.

Ngày 22/4, trang 163 đưa tin Cục quản lý và 
giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang xác 
nhận nữ diễn viên Đào Hồng đang bị điều tra vì 
hành vi tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp 
của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Bên cạnh đó, chồng của Đào Hồng là đạo diễn 
Từ Tranh cũng bị nghi tham gia hoạt động kinh 
doanh của công ty chủ TST do Trương Đình thành 
lập. Từ Tranh từng là người đại diện quảng cáo cho 
công ty. Trong một buổi họp báo, Trương Đình 
cũng giới thiệu đạo diễn nổi tiếng là “giám đốc của 
công ty chúng ta”.

Theo QQ, khi vướng vào nghi vấn tham gia 
hoạt động kinh doanh trái phép, công chúng tò mò 
khối tài sản của vợ chồng Từ Tranh - Đào Hồng. 
Thực tế, họ là những đại gia ngầm của Cbiz. Hai 
nghệ sĩ không phô trương tài sản quá mức, nhưng 
kiếm được nhiều tiền từ việc sản xuất phim ảnh và 
đầu tư.

Từ Tranh là đạo diễn tỷ USD

Từ Tranh sinh năm 1972 tại Thượng Hải, tốt 
nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 1994. 
Từ Tranh không chỉ là diễn viên giỏi mà còn là đạo 
diễn tài năng. Năm 1998, anh đạt giải Bạch Ngọc 
Lan dành cho Nam chính xuất sắc trong phim 
truyền hình Màu chứng khoán. Năm 2012, anh 
cũng đạt được danh hiệu Đạo diễn xuất sắc tại Liên 
hoan phim Hoa biểu. Đây là hai giải thưởng quan 
trọng, có giá trị trong mảng truyền hình tại Trung 
Quốc.

Từ Tranh tham gia nhiều bộ phim truyền hình 
nổi tiếng với khán giả Việt Nam như Tây du ký: 
Chàng trư si tình, Lý Vệ làm quan, Chuyện tình 
vượt thời gian (2001)... Ở phần 2 của Lý Vệ làm 
quan, ngoại trừ vai trò diễn viên chính, anh còn 
kiêm luôn việc đạo diễn phim. Từ đó, sự nghiệp 
của nam diễn viên một đường thăng tiến.

Năm 2006, nhờ thành công của bộ phim Hòn 
đá điên cuồng, Từ Tranh thành công chuyển sang 
hoạt động ở màn ảnh rộng và trở thành diễn viên 
hài tiếng tăm. Sau đó, nam diễn viên tham gia loạt 
phim như Tay đua điên cuồng (2009), Tiếng gọi 
tình yêu dịch chuyển, Lạc lối: Về quê ăn tết 
(2010)...

Sau thành công của phim hài Lạc lối: Về quê 
ăn tết, Từ Tranh phát triển sự nghiệp, trở thành một 
đạo diễn, nhà sản xuất. Anh liên tiếp thực hiện các 
phần phim như Lạc lối ở Thái Lan, Lạc lối ở Hong 
Kong, Lạc lối ở Nga.

Series Lạc lối mang về cho Từ Tranh không 
chỉ danh tiếng, giải thưởng mà còn cả doanh thu 
khổng lồ: Lạc lối ở Thái Lan (2012) đạt 1,267 tỷ 
NDT, Lạc lối ở Hong Kong (2015) đạt 1,613 tỷ 
NDT. Ngoài ra, còn có Tâm hoa lộ phóng đạt 1,1 tỷ 
NDT, Tôi không phải dược thần đạt doanh thu 
khoảng 3 tỷ NDT, cũng là những bộ phim thành 
công vang dội.

Bên cạnh đó vai diễn Lục Dũng trong Tôi 
không phải dược thần cũng giúp Từ Tranh đạt được 
ngôi vị Ảnh đế - Nam diễn viên chính xuất sắc tại 
LHP Kim Mã 2018.

Với những thành tích kể trên, Từ Tranh là đạo 
diễn Trung Quốc thứ 2 cán mốc doanh thu 10 tỷ 
NDT (1,5 tỷ USD). Có thể nói nam đạo diễn là cái 
tên ăn khách bậc nhất trên thị trường điện ảnh 
Trung Quốc, là diễn viên uy tín mà khi phim ra mắt 
sẽ có hàng triệu khán giả ủng hộ.

Theo SCMP, cát-xê của Từ Tranh cũng thuộc 
hàng cao nhất giới giải trí, năm 2017 Từ Tranh 
nhận số tiền 30 triệu NDT (4,6 triệu USD) cho một 
vai diễn.

Ngoài ra, Từ Tranh còn nhận thù lao cho vị trí 
biên kịch, đạo diễn. Với phim Lạc lối ở Thái Lan, 
ngoài cát-xê diễn xuất, đạo diễn Từ Tranh nhận 
thêm 10% lợi nhuận khi phim phát hành, số tiền 
này lên tới hơn 40 triệu NDT (6,1 triệu USD).

Tới Lạc lối ở Hong Kong, Từ Tranh nâng cấp, 
trở thành nhà đầu tư, thu lợi nhuận ròng hơn 150 
triệu NDT (23,1 triệu USD).

Năm 2015, Từ Tranh gia nhập công ty Huanxi 
Media, trở thành cổ đông, nắm trong tay 19% cổ 
phần của công ty. Sau khi Lạc lối ở Hong Kong ra 
mắt, nam diễn viên nhận thêm 10 triệu NDT (1,5 
triệu USD) nhờ cổ phần của mình.

Theo QQ, với việc giá cổ phiếu của Huanxi 
Media tăng 925%, hiện tại, Từ Tranh nắm trong tay 
khối tài sản là 1,8 tỷ NDT tiền cổ phiếu (hơn 278 
triệu USD).

Ngoài việc là cổ đông của Huanxi Media, Từ 
Tranh còn sở hữu hai hãng phim, là cổ đông lớn của 
7 công ty khác.

Đào Hồng đam mê kinh doanh

Từ Tranh và nữ diễn viên Đào Hồng kết hôn 
năm 2003. Cả hai phải lòng nhau khi cùng tham gia 

bộ phim Chàng trư si tình.

Đào Hồng là diễn viên có tiếng tại Trung 
Quốc, thậm chí, trong những năm đầu sự nghiệp, 
cô nổi danh hơn ông xã Từ Tranh. Tuy nhiên, sau 
khi kết hôn, Đào Hồng dần chuyển hướng sang 
kinh doanh, thỉnh thoảng mới tham gia đóng phim.

Theo 163, hiện tại Đào Hồng là người sáng 
lập, cổ đông của 16 công ty. Trong đó, nổi bật nhất 
là hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của vợ chồng 
Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Trang 163 cho biết Đào Hồng đã được trả lãi 
420 triệu NDT (65,4 triệu USD) trong 5 năm (từ 
2016-2020). Trong số đó, có 260 triệu NDT (hơn 
40 triệu USD) là tiền lời trong 3 năm (2018-2020) 
mà công ty Darwin kinh doanh theo hình thức bán 
hàng đa cấp.

Phóng viên trang 163 đã truy vấn một nền tảng 
về thông tin doanh nghiệp, trong đó kê khai Đào 
Hồng từng là giám đốc của công ty TNHH Darwin 
chi nhánh Thượng Hải. Nữ diễn viên nắm giữ 
1,93% cổ phần trực tiếp, là cổ đông đứng thứ 7.

Ngoài ra, thông qua hoạt động đầu tư của một 
công ty may mặc có tên Nhất Đào Nhiên, Đào 
Hồng nắm giữ thêm 4,7% cổ phần khác của 
Darwin Thượng Hải, là cổ đông đứng thứ 5. Công 
ty may mặc Nhất Đào Nhiên còn đầu tư vào 3 công 
ty khác, trong chuỗi hoạt động kinh doanh của vợ 
chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Theo QQ, năm 2020, vợ chồng Trương Đình 
mua một tòa nhà 17 tầng bên sông Hoàng Phố, 
Thượng Hải, để tặng đối tác. Tòa nhà có giá trị 1,7 
tỷ NDT. Trong đó, Đào Hồng cũng nhận được một 
tầng, như vậy Đào Hồng đã nắm trong tay bất động 
sản trị giá lên tới 100 triệu NDT.

Bên cạnh đó, vợ chồng nữ diễn viên từng mua 
nhiều bất động sản tại Bắc Kinh, Thượng Hải, ở các 
vị trí đắc địa. Mới đây, trong thời gian cách ly, nữ 
diễn viên chia sẻ căn nhà tại đường Tân Hoa, 
Thượng Hải có giá lên tới hơn 15.000 USD/m2.

Ngoài ra, hai diễn viên từng đeo những chiếc 
túi xách, đồng hồ có giá từ vài chục đến vài trăm 
nghìn USD.

Đạo diễn Từ Tranh đã mua một chiếc xe 
Peugeot có giá hơn 300.000 USD. Các dòng xe 
sang như Audi, Cadillac, BMW đều đã được nam 
nghệ sĩ sử dụng. Hiện tại, Từ Tranh lái chiếc xe 
Rolls-Royce Phantom có giá khoảng gần 1,5 triệu 
USD.

Theo QQ, cuộc sống của vợ chồng Từ Tranh 
khá kín tiếng. Họ không tham gia các chương trình 
giải trí, nên khán giả không biết được dinh cơ mà 
cặp nghệ sĩ đang sống.

                                                             Quốc 
Minh
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Độc đáo với những món ăn 
được chế biến từ… hoa

Ẩ
m thực Việt xưa nay vốn phong phú, 
mỗi vùng miền lại có một đặc trưng 
riêng, một cách chế biến riêng, khiến 

cho những người say mê tìm hiểu đi hết từ ngạc 
nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Chỉ tính riêng món ăn được chế biến từ hoa 
thôi đã phong phú lắm rồi.

Loại hoa chế biến được nhiều món nhất là 
hoa chuối

Những búp hoa chuối tây sau khi đã “hoàn 
thành sứ mệnh” với việc đậu đến dăm bảy nải chuối 
con thì người ta thường vặt đi để cây lấy sức nuôi 
quả. 

Hoa chuối sau khi bóc vài lớp áo phía ngoài 
còn lại bên trong một lớp non mỡ thì lúc ấy mới thái 
thật mỏng, từng lớp, từng lớp, rồi ngâm vào nước 
muối nhạt, hoặc nước có pha vài thìa giấm cho khỏi 
thâm. 

Những lát hoa được thái mỏng đó có thể trộn 
với rau muống chẻ ăn kèm riêu cua, hoặc có thể làm 
nộm.

Nộm hoa chuối có nhiều cách làm, nhưng 
thông dụng nhất vẫn là trộn với tai lợn luộc. Hoa 
chuối sau khi thái nhỏ, ngâm nước muối loãng, rửa 
sạch rồi vớt ra để ráo. 

Tai lợn luộc chín, ngâm nước đ đ đá cho ạt ộ 
giòn nhất có thể, sau ó thái thật mỏng. Cùng với đ
đ đ ăm nhỏ, rau thơm, cà rốt bào só là tỏi ập dập, b ợi, 
tất cả trộn cùng với nước mắm chua ngọt và lạc giã 
dập. Hoa chuối cũng có thể thả vào lẩu riêu cua 
cùng với rau diếp, rau mùi, tía tô, kinh giới. 

Những tưởng rau bí ăn đã ngon rồi, nhưng 
hoa bí còn ngon hơn

Tương tự hoa chuối, những bông hoa bí vàng 
ươm còn làm được rất nhiều món ngon. Rau bí sơ 
chế hơi phức tạp, hoa bí cũng tương tự, tức là muốn 
đem ra mà xào, mà nấu thì phải tước hết lớp xơ phía 
ngoài, chỉ giữ lại cọng non mỡ bên trong. 

Rau bí ực từng bông sau khi rửa sạch thì đ đem 
xào tỏi, phức tạp hơn thì là tẩm bột chiên giòn, 
tương tự như món tempura của Nhật Bản. Cũng có 
khi nhồi giò sống vào bên trong bông hoa rồi nấu 
canh, hoặc xào cùng ngao, cùng hến…

Ngoài hoa bí ra còn có hoa mướp. Cụ thể là 

hoa mướp ực, vì đ để trên giàn nhiều quá cũng 
chẳng có tác dụng gì, thế là hái. 

Hoa mướp xào tỏi rất thơm và ngon. Hoặc nấu 
canh cua mà thả vài cái hoa mướp vào thì chỉ nhìn 
thôi ã thấy hấp dẫn lắm rồi.đ

Món ăn trứ danh nhất đất Tây Bắc mỗi dịp 
xuân về là hoa ban

Mùa này hoa ban thi nhau nở trắng rừng. 
Người Tây Bắc hái hoa, em ra chợ bán như một đ
thứ rau sạch. 

Đ ăể chế biến những món n từ hoa ban trước 
tiên phải nhặt cánh và nhụy riêng, chần nước nóng, 
sau mới nấu hay xào thì tùy. đó Hoa ban hay được 
đem đồ với xôi, người Thái gọi là ban đồ. Ban đồ 
khi ăn được chấm kèm với chẩm chéo. 

Hoa ban có vị bùi, ngọt, thoang thoảng mùi 
thơm dịu, hòa quyện vào mùi nếp thơm ó là món đ
ăn ai cũng muốn thử.

Nộm hoa ban không giống nộm vùng miền 
khác, thường có lạc, chanh và vị chua. Gia vị trộn 
nộm hoa ban chuẩn nhất thiết phải là loại tương ủ 
lên men của dân tộc Thái và riềng giã nhỏ. 

Người Hà Nội không ai là không biết đến 
hoa thiên lý và những món ăn chế biến từ loài 
hoa này

Hoa thiên lý ngọt, mát thường được xào thịt 
bò, hoặc xào tim, cật. Xưa, khi Hà Nội đất rộng 
người thưa, những ngôi nhà ven đô thường có riêng 
hẳn một giàn thiên lý, đến mùa hoa sai thì cứ thế hái 
vào mà chế biến. 

Thứ hoa này đương nhiên không được bán 
ngoài chợ. Khi đất đai co hẹp lại, người thì cứ tăng 
lên theo cấp số nhân thì hoa thiên lý lại được bán 
đầy ngoài chợ, thích ăn lúc nào cũng có.

Không chỉ có xào, hoa thiên lý còn được nấu 
canh. Vị của hoa thanh nên các đồ nấu cùng cũng 
phải thanh. 

Không nhiều người nấu nó với thịt băm, bởi 
đơn giản như thế là vẫn mỡ mà phải nấu với giò 
sống thả. Như thế mới đảm bảo độ trong nhất của 
canh.

Về miền Tây mùa nước nổi, món ăn đặc sắc 
nhất là canh chua nấu với đủ các loại hoa

Dân miền Tây có câu ca thế này: “Miền Tây 
nước lũ tràn ồng/Canh chua bông súng nấu xong đ
chờ chàng”. 

Nhụy bông súng màu vàng, cả hoa và nhụy 
đều có thể ăn được, nhưng người ta chỉ ăn phần 
cuống. Bông sún đg tước vỏ, cắt khúc hai ốt ngón 
tay, làm rau sống cho món lẩu mắm. 

Hoặc trộn gỏi với rau bồn bồn, thịt ba rọi và 
tôm bóc nõn, hoặc nấu canh chua với cá đồng, hay 
cũng có thể ngâm giấm làm dưa… 

Ở ồng bằng sông Cửu Long, mùa nước nổi đ
cũng là mùa của những bông iên đ điển nở rộ. 
Người ta thường nấu đi điển thàn ăên h các món n 
ngon như gỏi chua bông iên n đ điển, điê điển xào 
tép, nộm bông điê điển… n 

Nhưng ngon nhất phải kể đến món canh chua 
bông điê điển nấu cá linh. Công thức nấu canh n 
chua thế nào, xưa nay vẫn thế, nhưng khi cho thêm 

bông điê đin ển vào thì tạo nên một mùi vị vô cùng 
hấp dẫn.

Người miền Tây còn có món mắm cá linh 
muối n ăn kèm bông điê điển. Mắm cá linh muốn 
ngon nhất định phải ăn kèm với bông điên điển và 
các loại cá tươi vừa mới bắt lên. 

Như vậy mới có thể cảm nhận được hết hương 
vị giản dị nhưng không kém phần hấp dẫn. Về miền 
Tây, thực khách không khỏi thích thú khi thưởng 
thức một bữa lẩu mắm với ủ các loại rau hoa. đ

Một chút rau t đắng màu xanh mát, một chú
hoa g tím sẫm, điên điển vàng tươi, ít bông sún
bông hẹ trắng, d m trái ớt cả xanh lẫn ỏ, rau bồn ă đ
bồn… Chỉ là món n thôi mà ẹp như một bức ă đ
tranh.

Hoa là một món n ngon ược sử dụng ở nhiều ă đ
nước trên thế giới. Ở nước ta hoa cũng xuất hiện tại 
các bữa n của người Việt. ă

Món n ược chế biến từ hoa khá a dạng, có ở ă đ đ
khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Những món n ă
này từ hoa chuối, hoa bí, hoa thiên lý… mang 
hương vị rất ặc trưng tạo nên những món n tinh tế đ ă
và bổ dưỡng. Nhờ vậy mà ẩm thực Việt vốn đã giàu 
bản sắc, nay lại trở nên vô cùng phong phú và mang 
đậm nét tinh túy. ■ 

2 đặc sản trứ danh được làm 
theo phương pháp “hầm vĩnh 
viễn” trong suốt nhiều thập kỷ

Nhờ hầm đi hầm lại một chảo nước 
dùng trong suốt ngần ấy năm, những 

món ăn này đã trở thành đặc sản nổi tiếng khiến 
không ít du khách thích thú.

Nhắc ến Thái Lan hay Nhật Bản chắc ai cũng đ
nghĩ ngay ến những món ặc sản nổi tiếng như đ đ
Pad Thái, tom yum, sushi, sashimi… 

Nhưng nếu bỏ qua 2 món "neua tune" và Oden 
thì quả là thiếu sót rất lớn. 2 món n " ộc nhất vô ă đ
nhị" này có iểm chung là ều ược nấu theo công đ đ đ
thức "hầm vĩnh viễn" vốn có từ rất lâu ời.đ

"Hầm vĩnh viễn" (perpetual stew) hay "món 
hầm của thợ s n" (hunter's stew) là phương pháp ă
nấu n vốn ã xuất hiện từ lâu trong nhiều nền v n ă đ ă
hóa với niềm tin rằng hâm càng kĩ thì nước dùng 
càng ậm vị và thơm ngon khó tả. đ

Nhà hàng luôn giữ lại phần nước dùng còn sót 
lại sau một ngày và bảo quản trong tủ lạnh, đợi đến 
ngày hôm sau thì lại cho nước dùng cùng nguyên 
liệu mới vào nồi hầm.

Tại Thái Lan và Nhật Bản hiện nay có 2 nhà 
hàng vô cùng nổi tiếng với ặc sản "hầm vĩnh viễn" đ
có tuổi ời lên ến nhiều thập kỷ.đ đ

1. Mì bò hầm "neua tune" - Nhà hàng 
Wattana Panich (Bangkok, Thái Lan)

Được khai trương từ năm 1970, nhà hàng gia 
đ ăn như mình này chuyên phục vụ các món ì, bún, 
phở, trong  món ì bò hầm là đó  m đặc sản làm nên 
thương hiệu của quán. Thực ra theo như chính chủ 
nhà hàng chia sẻ, các loại thành phần chính của 
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món neua tune cũng không quá đặc biệt, gồm thịt 
bò hầm, bò viên, bò tái, lòng bò... nhưng phần nước 
dùng gia truyền nấu theo phương pháp "hầm vĩnh 
viễn" mới chính là linh hồn của món ăn có tuổi đời 
nửa thế kỷ này.

Giá của mỗi bát mì không quá đắt, chỉ tầm 100 
baht. Mỗi ngày nhà hàng tiêu thụ 25 kg thịt bò. Anh 
Nattapong Kaweenuntawong - truyền nhân đời thứ 
3 là chủ quản lý chính của nhà hàng. 

Hầu như phục vụ cả ngày, mẹ anh là người 
chuẩn bị nguyên liệu nấu trong khi người vợ quản 
lý những công việc còn lại. 

Gia ình 3 người thay phiên nhau quản lý nhà đ
hàng để đảm bảo độ ngon và lưu giữ bí quyết gia 
truyền.

Với sự ặc biệt trong món n, nhà hàng ã đ ă đ
nhận được logo Shell Shuan Shim (tương đương 
với sao Michelin ở Thái). 

Theo những người đ ăn ở đây chia sẻ, ã từng 
thịt b đò của quán ược chế biến rất kỹ với 2 lần hầm, 
mỗi lần khoảng 3 - 4h nên thịt cực kỳ mềm, cảm 
giác như giòn tan trong miệng. Gần đây, nhà hàng 
đ đắt gần gấp ã phát triển thêm món mì dê với giá 
đôi so với mì bò hầm.

2. Lẩu xiên que Oden - Nhà hàng Otafuku 
(Tokyo, Nhật Bản)

Công thức "hầm vĩnh viễn" không chỉ có tại 
nhà hàng Thái Lan mà còn thịnh hành tại một số 
quốc gia khác như Nhật Bản, Ấn ộ, Trung Quốc... Đ

Trong ó, iển hình nhất là Nhật Bản với món đ đ
Oden nổi tiếng. Đây là một loại lẩu bao gồm trứng, 
thịt, rau củ, đậu phụ, các loại chả cá, nhưng tinh tuý 
nhất vẫn là phần nước dùng ược hầm i hầm lại.đ đ

Ở Nhật Bản, các nhà hàng thường hầm nước 
dùng Oden trong khoảng thời gian dài, chuyện hầm 
nước dùng trong 10 n m không phải là hiếm ở ất ă đ

nước này. 
Tuy nhiên, ể hầm nồi nước dùng tới 75 n m đ ă

như nhà hàng Otafuku là một iều hiếm thấy. Với đ
lịch sử kéo dài hơn 100 n m, Otafuku là nhà hàng ă
Oden lâu ời nhất ở Tokyo, và phần nước dùng của đ
nơi ây ã  tính đ đ được hầm đi hầm lại từ năm 1945,
đ đ ăm tuổi đời.ến nay ã tròn 75 n  

Cũng giống như nhà hàng Wattana Panich ở 
Thái Lan, ầu bếp ở Otafuku không bao giờ ổ i đ đ đ
phần nước dùng cũ. 

Thay vào ó, họ sẽ lấy nước dùng ra khỏi nồi đ
đ đ đ đ đồng ể vệ sinh nồi. Sau ó, nước dùng sẽ ược ổ 
lại vào nồi và ậy nắp ể qua êm, ồng thời cũng đ đ đ đ
không ược làm lạnh. đ

Ngày hôm sau, nước dùng sẽ ược un nóng đ đ
lại, với thực phẩm tươi ngon và nước sẽ ược thêm đ
vào nồi nếu cần.

Oden thường ược bán tại các xe bán thực đ
phẩm. Dù ban ầu chỉ ược xem là món n mùa đ đ ă
đông thường bán từ tháng 9, tháng 10. 

Thế nhưng trong những n m gần ây, một số ă đ
người bắt ầu phục vụ oden trong suốt cả n m ở đ ă
Nhật. Người ta bày bán nhiều loại khác nhau, với 
các loại chỉ có một thành phần có mức giá rẻ tầm 
100 yen. ■ 

Đủ món ngon không thể bỏ 
lỡ ở Phan Thiết

Bánh quai vạc, bánh canh chả cá, gỏi cá 
mai Phan Thiết là một món ăn khá nổi 
tiếng, hiện diện từ lâu trong ẩm thực 

Phan Thiết và có vị trí đặc biệt trong lòng người mê 
ẩm thực như chính hương vị mộc mạc của nó vậy.

Bánh quai vạc
Bánh quai vạc nghe khá lạ tai với nhiều người 

nhưng chắc chắn ai cũng sẽ biết món ăn này vì hình 
dáng và mùi vị của chúng y hệt món bánh bột lọc 
đặc trưng của Huế. 

Phần bột bánh trong trong, bên trong có nhân 
chút thịt cùng một con tôm tẩm màu chấm kèm 
nước mắm chua ngọt sệt sệt. 

Để chế biến món ăn này, người ta sử dụng bột 
mì tinh được chế nước sôi cho bột chín tới và nhào 
bột từ lúc nóng bỏng tay cho đến khi còn ấm, là bột 
đã đủ độ dẻo để nặn bánh.

Nhân bánh quai vạc Phan Thiết được làm từ 
tôm tươi, thịt ba rọi cắt nhỏ bằng tôm xào chung, 
nên nếm gia vị và trộn hành lá thái nhỏ cho thêm 
phần hấp dẫn. 

Nước chấm dùng với bánh quai vạc là nước 
mắm chua ngọt và thật cay – đúng theo vị của 
người Phan Thiết, Bình Thuận. 

Khi dùng bánh quai vạc, người ta còn rắc ít 
hành tím phi vàng và tóp mỡ lên trên bánh trước khi 
chan nước mắm nên trông đĩa bánh cực kỳ bắt mắt 
muốn thưởng thức ngay tức khắc.

Loại bánh này có ở nhiều nẻo đường Phan 
Thiết, tuy vậy, muốn tìm thấy dễ dàng, thì nên ra 
những khu vực bãi biển, đây là nơi luôn túc trực 
những người quang gánh bán loại bánh này.

Gỏi cá mai
Cá mai là loại đặc sản nổi tiếng ở các tỉnh miền 

Trung, thịt cá trong, thơm, dai, giòn, không tanh. 
Loài cá này rất phù hợp để chế biến thành các món 
ăn thơm ngon như món lẩu thả và món gỏi cá mai 
thanh mát. 

Nếu đến Phan Thiết bạn nhất định nên thử 
món ăn này bởi điều khác biệt thu hút du khách khi 
thưởng thức món ăn này có lẽ là ở nước chấm với 
hương vị rất đặc trưng. 

Nước chấm cá mai tương đối cầu kỳ, sền sệt 
rất hấp dẫn cùng mùi thơm của me, chuối chín, tỏi 
và ớt. Khi ăn có thể cuốn bánh tráng cùng khế, 
chuối xanh, dưa leo, xà lách…

Bánh căn Lân Nguyệt 
Bánh căn Lân Nguyệt được chế biến trực tiếp 

trên bếp, khách gọi đến đâu làm đến đấy chính vì 
vậy mà lúc thưởng thức bạn vẫn có thể cảm nhận 
được vị nóng hổi giòn tan ở bên ngoài nhưng bên 
trong lại mềm dẻo ngon tuyệt. 

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn nhiều món khác 
nhau như bánh căn trứng cút, tóp mỡ hay ăn cùng 
các loại hải sản khác nhau như tôm, mực…

Chả lụi Hàm Tân
Dành cho những tín đồ yêu thích ăn vặt, quán 

chả lụi Hàm Tân là địa chỉ ăn vặt cực hấp dẫn ở 
Phan Thiết mà giới trẻ thường xuyên tới ăn. 

Mỗi một suất chả lụi có giá khoảng 15.000 – 
25.000 đồng với nem nướng, trứng luộc, nem chua 
cuộn cùng rau sống, dưa chuột, xoài hoặc dứa rồi 
chấm nước mắm chua cay rất dễ ăn. 

Cứ mỗi buổi chiều khoảng từ 4h là các quán 
chả lụi ở đường Trần Hưng Đạo lại nghi ngút khói 
với hương thơm tỏa ra từ các xiên chả nem nướng 
làm ai cũng muốn vào ăn. 

Bánh canh chả cá Bà Lý
Nói đến bánh canh chả cá ở Phan Thiết, người 

dân địa phương nơi đây thường nhắc đến bánh 
canh bà Lý ở đường Trần Hưng Đạo bởi hương vị 
rất riêng. 

Sợi bánh canh rời, đục không trong, không 
dính như là bánh canh thường hay ăn, và giống như 
cọng bún bò, đảm bảo du khách sẽ nhớ mãi.

Quyết định đến chất lượng của món bánh canh 
chính là nước dùng, nước dùng ở đây được hầm từ 
xương heo, thêm các loại cá như cá cam, cá chai, cá 
bớp...  

Điểm thêm màu vàng của những miếng chả cá 
chiên, cộng thêm màu xanh của hành ngò, mùi tiêu 
bốc lên thơm phức, khi ăn có thể vắt một miếng 
chanh, thêm một ít nước mắm dầm ớt cho đậm đà. 

Chả cá phải được quết thật nhuyễn từ cá thu, 
cá chai, cá rựa, cá mối... Khi ăn bạn có thể cho thêm 
tí chanh, tiêu, nước mắm ớt để thưởng thức cái vị 
ngọt của nước, ngọt béo bùi của chả cá, vị cay nồng 
của tiêu, ớt. Giá một tô bánh canh khoảng 20.000 
đồng. ■ 
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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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