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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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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

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!

NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

Lôøi Nguyeän

TAM

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).
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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:

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

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Triṇ h Tu ́ Văn sau vụ chồng 
ngoại tình với á hậu

Triṇ h Tu ́ Văn đươc̣  goị  vơí  biêṭ  danh 
“ngươì  con gaí  Hong Kong”. Cô la ̀
biêủ  tươṇ g thơì  trang va ̀ đươc̣  khen 

ngơị  ngoaị  hiǹ h tre ̉ trung.

Ngày 18/6, trang Read01 đưa tin diva Hong 
Kong Trịnh Tú Văn đã có buổi họp báo chia sẻ về 
việc tổ chức lại các buổi biểu diễn sau 3 năm bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh. “Tôi sẽ ra các bài hát mới, vì 
tôi không thích hát lại toàn bài cũ trong đêm nhạc 
của mình. Nhưng bao giờ mới tổ chức được concert 
thì phải sắp xếp, vì có nhiều ngôi sao đã đăng ký 
với nơi tổ chức”.

“Tôi háo hức được gặp lại các bạn trong buổi 
biểu diễn. Ngoài ra, tôi cũng tham gia vai diễn mới, 
nhưng chưa có thời gian phát hành cụ thể”, diva 
Hong Kong chia sẻ.

Bên cạnh đó, Trịnh Tú Văn còn xuất hiện trên 
tạp chí thời trang. Nữ ca sĩ tự tin khoe thân hình săn 
chắc nhờ nhiều năm luyện tập khắc khổ để giữ vóc 
dáng.

Trịnh Tú Văn thường chia sẻ hình ảnh cô tập 
luyện. Mỗi ngày cô chạy 8 km trong hơn 10 năm 
qua, kết hợp với ăn kiêng và tập nhiều bài aerobic 
khác.

QQ cho biết nữ ca sĩ đã phải chống chọi với 
căn bệnh trầm cảm từ nhiều năm qua. Trịnh Tú Văn 
luôn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Nữ ca sĩ 
thường xuyên đi tập gym như cách làm tăng sức đề 
kháng và giảm stress.

Trịnh Tú Văn được khen trẻ trung hơn tuổi. 
Không chỉ vóc dáng thon gọn, gương mặt của cô 
hồng hào, ít nếp nhăn. Cô còn là biểu tượng thời 
trang với phong cách thời thượng, cá tính.

Trịnh Tú Văn, sinh năm 1972 tại Hong Kong, 
là một trong những diva nổi tiếng nhất nhì xứ 
Hương Cảng. Cô được coi là người thừa kế hoàn 
hảo tài năng và danh tiếng của những diva thế hệ 
trước như Vương Phi hay Mai Diễm Phương. Cô 
được gọi là “người con gái Hong Kong”.

Trang Sina đưa tin: “Ở Hong Kong có câu nói: 
'Không ai là không thích Trịnh Tú Văn, bởi cô ấy 
chính là hình ảnh thu nhỏ của xứ Hương Cảng'. Cô 
luôn toát lên vẻ đẹp rực rỡ”.

23 năm, 1990-2013, Trịnh Tú Văn đã ra mắt 
hơn 50 album với 25 triệu bản được bán ra. Ngoài 
ra, cô còn là diễn viên tài năng với nhiều giải 
thưởng diễn xuất và được truyền thông Hong Kong 

ca tụng là nữ diễn viên có sức lôi kéo phòng vé bậc 
nhất giai đoạn 1997-2007 với doanh thu tổng lên 
đến 360 triệu USD.

Theo Read01, Trịnh Tú Văn có địa vị cao 
trong giới giải trí: “Khi Trịnh Tú Văn biểu diễn, có 
một nửa giới giải trí Hong Kong tới ủng hộ cô. Chỗ 
ngồi luôn chật kín, giá vé được đẩy lên cao”.

Trịnh Tú Văn có mối tình đẹp được mệnh danh 
là “tình yêu đồng thoại cuối cùng của Hong Kong” 
với nam ca sĩ, diễn viên Hứa Chí An. Họ bên nhau 
hơn 20 năm, Trịnh Tú Văn là người nâng đỡ sự 
nghiệp Hứa Chí An. Nam ca sĩ phải 7 lần cầu hôn 
mới được diva đồng ý. Thậm chí ngày họ kết hôn 
còn được ca ngợi là “sự kiện hạnh phúc nhất ở 
Hong Kong” những năm đó.

Tuy nhiên, tháng 4/2019, Hứa Chí An bị bắt 
gặp ngoại tình với Á hậu Hong Kong 2013 Huỳnh 
Tâm Dĩnh. Sự kiện khiến danh tiếng của Hứa Chí 
An bị ảnh hưởng nặng nề, làm Trịnh Tú Văn suy 
sụp một thời gian. Sau đó, cô chấp nhận tha thứ cho 
chồng để giữ gìn hôn nhân.

“Sự việc vừa qua là bài học cho cuộc hôn nhân 
của chúng tôi. Khoảng thời gian này, chúng tôi đã 
cùng trải qua những thăng trầm trong tình cảm, 
cũng đã nói chuyện với nhau rất lâu về chuyện này. 
Đây là bài học cho cuộc sống hôn nhân về sau. 
Chúng tôi cùng bước trên con đường hôn nhân đã 
lâu, ngoài những hạnh phúc, ấm áp từng đem đến 
cho đối phương, cũng có sự bao dung cho lỗi lầm 
và tha thứ cho nhau”, Trịnh Tú Văn chia sẻ.
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“Tượng đài dao kéo xứ Hàn” 
Park Min Young: Nhan sắc bị bỏ 
quên ở tuổi U40, nghi vấn tình 
cảm với Park Seo Joon chưa có 
lời giải

Nhiều người cho rằng, để trở thành 
ngôi sao, ngoài tài năng thì nhan sắc 
cực phẩm cũng là một điều vô cùng 

quan trọng. Bởi lẽ đó mà trong giới giải trí luôn tràn 
ngập những tính toán và tranh chấp. Người ta 
thường tôn vinh nét đẹp tự nhiên, việc phẫu thuật 
thẩm mỹ là điều thường xuyên bị kỳ thị. Tuy vậy, 
xứ sở Kim Chi lại có một ngoại lệ.

Đó không ai khác chính là Park Min Young - 
một trong những sao nữ được săn đón nhất Kbiz 
hiện nay. Cô nàng được khán giả xứ Hàn mệnh 
danh là “nữ hoàng dao kéo” với màn “lột xác” 
ngoạn mục để bước lên tầm cao mới.

Nhiều năm nay, mỹ nhân “Thợ săn thành phố” 
không chỉ có được sự nghiệp rực rỡ mà còn luôn 
khiến netizen trầm trồ bởi khuôn mặt không góc 
chết mỗi khi cô xuất hiện.

Từ “vịt con xấu xí” đến biểu tượng nhan sắc

Park Min Young sinh ra với ngoại hình không 
quá nổi bật, nếu không nói là có phần kém sắc so 
với các bạn bè cùng trang lứa. Thời còn đi học, nữ 
diễn viên vô cùng tự ti với khuôn mặt to, các đường 
nét khá thô, mắt một mí và mũi tẹt. 

Thấy con gái buồn bã vì nhan sắc của mình, bố 
mẹ Min Young đã ủng hộ cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. 
Họ không hề biết chính điều này đã làm thay đổi 
cuộc đời người con gái nhỏ.

“Người tình màn ảnh” của Park Seo Joon sau 
khi “chỉnh sửa” thì như lột xác thành một con 
người khác. Park Min Young xuất hiện lần đầu trên 
màn ảnh trong bộ phim “Gia đình là số một” năm 
2006 với nhan sắc vô cùng xinh đẹp, trẻ trung và 
thanh thoát. 

Khi đó, dù mới chỉ bước chân vào làng giải trí 
hơn 1 năm nhưng cô nàng đã chinh phục được trái 
tim người hâm mộ với ngũ quan hài hòa, đôi mắt 
hai mí to và sáng, sống mũi cao, cằm nhỏ và nụ 

cười hút hồn.

Nhờ thành công từ bộ phim sitcom đầu tay ấy, 
Park Min Young đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều 
đạo diễn và nhà sản xuất phim. Những dự án đình 
đám liên tiếp tìm đến cô như một món quà bất ngờ: 
Chuyện tình Sungkyunkwan, Công Chúa Ja 
Myung Go, City Hunter, Thư Ký Kim Sao Thế?, Bí 
Mật Nàng Fangirl,...

Năm 2018, khi bộ phim “Thư ký Kim sao 
thế?” được công chiếu, khán giả màn ảnh đã một 
lần nữa “phát cuồng” trước nhan sắc rạng rỡ của 
Park Min Young. Ngay cả khi thông tin cô từng 
phẫu thuật thẩm mỹ bị tiết lộ, những bức hình hồi 
còn là “vịt con xấu xí” lan truyền thì người hâm mộ 
vẫn không hề quay lưng với cô. 

Nhiều người cho rằng, việc phẫu thuật thẩm 
mỹ đã thay đổi vận mệnh của Park Min Young. 
Trong khi những thảm họa thẩm mỹ như Han Mi 
Ok, Tiết Chỉ Luân, Hoàng Hạ Huệ,... đã từng khiến 
cho netizen không khỏi rùng mình thì mỹ nhân họ 
Park lại được xem như sao nữ “dao kéo” thành 
công nhất châu Á.

Đến tận thời điểm hiện tại, Park Min Young 
vẫn luôn được coi là một hiện tượng lạ của Kbiz. 
Bởi lẽ ở một nơi vốn chuộng vẻ đẹp tự nhiên như 
showbiz Hàn mà lại chấp nhận và thậm chí thán 
phục trước vẻ đẹp của mỹ nhân này. Cô được tôn 
thành biểu tượng nhan sắc và thậm chí còn tiên 
phong “đánh bay” những định kiến về dao kéo.

Đến nay, dù đã ở tuổi 36 nhưng Park Min 
Young vẫn giữ được nhan sắc “gây thương nhớ” 
mỗi khi xuất hiện. Cùng với đó, nữ diễn viên còn 
rất tự tin khoe mặt mộc với làn da căng mọng, trắng 
hồng, vẻ đẹp không hề thay đổi theo năm tháng.

Có thể nói, Park Min Young là một trong 
những sao nữ thành công và được săn đón bậc nhất 
xứ Hàn hiện nay. Giờ đây, chẳng ai còn nhớ đến 
“vịt con xấu xí” năm xưa, thay vào đó, hình ảnh ghi 
dấu trong lòng người hâm mộ chính là nữ thần xinh 
đẹp, ngọt ngào hiện tại.

Tin đồn tình ái với toàn nam thần màn ảnh

Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim 
ảnh, Park Min Young còn rất được lòng các tạp chí 
cao cấp. Cô thường xuyên xuất hiện trên trang bìa 
của tạp chí đình đám Marie Claire, Elle, Bazaar, 
Vogue,... Mỗi lần xuất hiện như vậy, người đẹp 
“Thư ký Kim sao thế” lại gây sốt cõi mạng bởi vẻ 
đẹp không tỳ vết của mình.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, thường xuyên 
được sánh vai với các “soái ca” như Lee Min Ho, 
Park Seo Joon, Ji Chang Wook , Song Kang, Kim 
Jae Wook, Song Joong Ki,... thì Park Min Young 
cũng có đời tư đáng chú ý với loạt tin đồn hẹn hò 
với toàn các “nam thần đình đám”.

Năm 2011, bộ phim “City Hunter” gây bão 
màn ảnh, đây cũng chính là nơi se duyên cho Park 
Min Young và nam thần màn ảnh cực hot Lee Min 
Ho. Họ đã nảy sinh tình cảm trong thời gian quay 
phim, không chỉ giúp đỡ nhau trên phim trường mà 

còn thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò sau khi lịch trình 
kết thúc.

Rất nhanh chóng, chỉ sau 1 tháng hẹn hò bí 
mật, Park Min Young - Lee Min Ho lọt tầm ngắm 
của Dispatch và nhanh chóng bị tờ báo này khui 
loạt bằng chứng hẹn hò. Khi đó, những hình ảnh 
cặp đôi hẹn hò lãng mạn tại quán cafe đã khiến 
người hâm mộ phát sốt khi cảnh trong phim “Thợ 
Săn Thành Phố” ngày nào giờ đây đã bước ra ngoài 
đời thật. 

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi công khai, cặp 
đôi đã thông báo chia tay với lý do muôn thuở lịch 
trình bận rộn, không có thời gian dành cho nhau.

Đến tận năm 2018, khi Park Min Young và 
Park Seo Joon cùng góp mặt trong phim “Thư ký 
Kim sao thế?”, nữ diễn viên mới lại dính nghi án 
hẹn hò bạn diễn thêm lần nữa. Vì quá tình tứ trong 
phim, cặp đôi phó chủ tịch - thư ký khiến người 
hâm mộ đồng loạt “đẩy thuyền” và luôn mong mỏi 
họ cũng có được cái kết đẹp như phim.

Dân mạng đã nhanh chóng soi được hàng loạt 
những “bằng chứng” hẹn hò của cặp đôi họ Park 
này như đi du lịch chung, sử dụng đồ đôi, mặc áo có 
in số ngày sinh nhật đối phương, cùng check in tại 
một địa điểm. 

Thậm chí, dân mạng còn đồn rằng Park Min 
Young - Park Seo Joon đã hẹn hò bí mật được 3 
năm. Tuy nhiên đến giờ “chính chủ” vẫn chưa từng 
lên tiếng chính thức về việc này.

                                                       Nguyễn Hương

Sai lầm của Trần Khôn

Sina đưa tin bộ phim Phong khởi Lũng 
Tây do Trần Khôn đóng chính có tỷ lệ 
người xem chạm đáy. Phim chỉ đạt mức 

0,3%-0,6% dù là bom tấn truyền hình được đầu tư 
lớn, dựa theo Tam quốc diễn nghĩa.

Sự thất bại của phim xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân, song Trần Khôn với vai trò nam 
chính bị chê bai. Thậm chí, nam diễn viên còn bị 
nhận định “đóng phim nào thất bại phim đó”, và 
gọi với biệt danh “Trần Khôn Flop”.

Liên tiếp dự án thất bại

Theo Sina, Trần Khôn từng nằm trong danh 
sách Tứ đại tiểu sinh (các diễn viên nam trẻ tuổi tài 
năng) do tạp chí Nam Đô bình chọn năm 2002 gồm 
Trần Khôn, Lý Á Bằng, Lục Nghị, Huỳnh Lỗi. Sau 
đó nhiều năm, Trần Khôn luôn nằm trong danh 
sách này cùng nhiều tên tuổi thực lực như Lưu 
Diệp, Đồng Đại Vy, Nhiếp Viễn. Địa vị và tài năng 
của Trần Khôn đã được khán giả công nhận từ lâu.

Trần Khôn có nhiều tác phẩm thành công, 
được xem là phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ 
như Như sương như mưa lại như gió, Kim phấn thế 
gia, Vân thủy dao, Họa bì, Hoa Mộc Lan, Nhượng 
tử đạn phi, Long môn phi giáp.

Tuy nhiên, việc từ bỏ mảng điện ảnh để tập 
trung đóng phim truyền hình dường như là quyết 
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định sai lầm của Trần Khôn. Nam diễn viên 
thất bại trong việc thu hút khán giả, bị đánh giá là 
“rơi khỏi thần đàn” khi diễn xuất bị chê bai.

Một diễn viên thường gây tranh cãi về diễn 
xuất như Huỳnh Hiểu Minh cũng tìm được kịch 
bản và vai diễn phù hợp, đã giành được giải Ảnh đế 
(Nam chính xuất sắc của giải thưởng Kim Kê). Đến 
nay, Trần Khôn vẫn chưa nhận được giải thưởng 
lớn về diễn xuất nào, cho thấy sự nghiệp ngày càng 
đi xuống của nam diễn viên.

Theo Sina, năm 2018, bộ phim Thiên thịnh 
trường ca do Trần Khôn và Nghê Ni đóng chính, 
vốn là dự án được khán giả mong chờ. Trước đó, 
Trần Khôn vốn được đánh giá là nam diễn viên có 
thực lực, phong cách diễn xuất cuốn hút. Đây cũng 
là dự án trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm của Trần 
Khôn. Trong khi đó, Nghê Ni là tiểu hoa đán 8X tài 
năng.

Tuy nhiên, khi phim phát sóng, rating chỉ đạt 
chưa tới 0,3%, khiến đài truyền hình Hồ Nam phải 
chiếu nhanh để tránh lỗ. Cú ngã ngựa này mở đầu 
cho loạt phim thất bại liên tiếp phía sau như Thắng 
thua, Thoát thân, Thuyền cứu hộ hòa bình và giờ là 
Phong khởi Lũng Tây.

Đáng nói, các dự án của Trần Khôn luôn được 
sản xuất với chi phí cao, đầu tư vào từng chi tiết 
dựng phim, bối cảnh, phục trang với đội ngũ sản 
xuất hùng hậu, từng có nhiều thành tích trong quá 
khứ. Do đó, việc Trần Khôn thất bại khiến người 
hâm mộ cảm thấy khó hiểu.

“Nhiều phim thất bại khiến khán giả không 
còn tin tưởng diễn xuất của Trần Khôn, mất dần 
thiện cảm với anh. Trong khi đó, nhà sản xuất lo 
ngại sẽ bị lỗ nặng nếu giao vai chính cho Trần 
Khôn đảm nhiệm”, Sina bình luận.

Sai lầm

Theo Sina, nguyên nhân các bộ phim có sự 
tham gia của Trần Khôn thất bại đến từ phía khách 
quan và cả từ chính nam diễn viên.

Bộ phim Phong khởi Lũng Tây bị đánh giá là 
có màu phim tối, khó theo dõi. Trong tập đầu, nhiều 
nhân vật xuất hiện và qua đời khiến người xem khó 
nắm được hết mối quan hệ giữa các nhân vật hay 
nội dung câu chuyện. Khán giả muốn xem phải 
kiên nhẫn, phải có kiến thức về giai đoạn tam quốc 
diễn nghĩa. Trong khi đó, xu hướng của người xem 

là thích những bộ phim giải trí nhẹ nhàng, vui vẻ.

Dự án Thắng thua cũng chỉ đạt mức rating 0,2-
0,3%. Phim gây thất vọng vì lộ nhiều lỗ hổng trong 
kịch bản, bị đánh giá thiếu chân thực, phát triển 
thiếu thuyết phục, mang màu sắc của những phim 
truyền hình thần tượng cũ kỹ hàng chục năm trước.

Sina bình luận Trần Khôn có nhiều sai lầm 
trong cách lựa chọn kịch bản. Các dự án anh tham 
gia đều có nội dung khó tiếp cận với người xem. Dù 
được đầu tư về mặt hình ảnh, những phim này chưa 
đủ sức hấp dẫn khán giả, do đó khó tạo danh tiếng 
khi ra mắt.

Sina bình luận sự thất bại hiện tại của Trần 
Khôn còn đến từ chính cá tính mạnh của anh. Nam 
diễn viên có phong cách diễn xuất đặc trưng, song 
không phù hợp với màn ảnh nhỏ.

Trong quá khứ, Trần Khôn từng thể hiện vai 
thái giám Vũ Hóa Điền rất thành công trong Long 
Môn Phi Giáp. Nhân vật phản diện này khiến 
người xem ấn tượng với khả năng võ công thượng 
thừa, tính cách quả quyết, đôi mắt sắc sảo. Theo 
Sina, các nhân vật Trần Khôn đóng đều tài giỏi, 
đứng trên người khác giống Vũ Hóa Điền, ví dụ 
trong Âm dương sư: Thị thần lệnh, Ma thổi đèn - 
Tầm long quyết. Kiểu nhân vật có cá tính mạnh, 
đặc biệt này được khán giả yêu thích.

Song, khi Trần Khôn áp dụng phong cách diễn 
xuất này trong các bộ phim truyền hình, nhân vật 
của anh bị lặp lại và lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm. 
Khán giả cũng nhận thấy Ninh Dịch (trong Thiên 
thịnh trường ca) và Trần Cung (Phong khởi Lũng 
Tây) có nhiều nét giống nhau.

Nếu không phải diễn một kẻ thâm trầm, nhiều 
bí ẩn, Trần Khôn sẽ có cách diễn khoa trương như 
trong phim Thắng thua. Nhân vật Chu Duệ bị đánh 
giá là luôn thể hiện bản thân đẹp trai, có sức hút, 
cách diễn có nhiều động tác nhỏ thừa thãi.

“Tôi luôn nghĩ Trần Khôn thuộc phái thực lực, 
nhưng qua phim này tôi thấy trình độ của anh ấy 
cũng chỉ như Huỳnh Hiểu Minh”, “Diễn xuất của 
Trần Khôn lúc nào cũng như muốn nói với khán giả 
'Tôi đẹp trai nhất'“, “Trần Khôn đánh rơi phong độ 
diễn xuất, đánh mất cả danh tiếng thực lực”, là bình 
luận của khán giả sau khi xem phim Thắng thua 
trên Sohu, Douban.

Trần Khôn đang gặp bế tắc trong việc làm mới 
mình trên màn ảnh nhỏ. Các nhân vật của anh khá 
giống nhau, phong cách diễn xuất một màu. Do đó, 
dù Trần Khôn không phải diễn viên tệ, khán giả vẫn 
không còn hào hứng theo dõi tác phẩm của anh.

Bên cạnh đó, Sina còn bình luận Trần Khôn 
từng mắc sai lầm khi coi trọng danh tiếng, địa vị 
của bản thân hơn chất lượng kịch bản.

Mới đây, tác giả tiểu thuyết Thiên thịnh trường 
ca là Thiên Hạ Quy Nguyên đã lên tiếng tố cáo 
đoàn phim chỉnh sửa hết nguyên tác truyện.

Thực tế, tiểu thuyết vốn đứng dưới góc nhìn 
của nữ chính, nhưng do Trần Khôn tham gia, biên 

kịch đã chỉnh sửa, thêm thắt nhiều tình tiết để anh 
có đất diễn nhiều, vai trò nhân vật quan trọng hơn 
và trở thành phim đại nam chủ (kể về cuộc đời của 
nam chính). Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bộ 
phim khi lên sóng gặp thất bại.

                                                             Quốc Minh

Ma Dong Seok quay phim lấy 
bối cảnh ở Việt Nam

Ngày 13/5, trong cuộc phỏng vấn với 
SPOTV News, nam diễn viên Ma 
Dong Seok chia sẻ cảm nghĩ của anh 

khi tham gia dự án phim The Outlaws 2.

Nam diễn viên bày tỏ: “Trên hết, tôi vui khi 
quay lại với tác phẩm công chúng yêu thích, nhưng 
tôi cũng thấy lo lắng. Sẽ là nói dối nếu tôi khẳng 
định không bị áp lực. Tất cả diễn viên và nhân viên 
đều làm việc chăm chỉ để đảm bảo chúng tôi không 
chỉ đang lặp lại bộ phim trước”.

Bối cảnh The Outlaws đặt tại Hàn Quốc và 
Việt Nam, với nhiều phân cảnh hành động, rượt bắt 
tội phạm được Ma Dong Seok nhận xét là “mãn 
nhãn và gay cấn hơn”.

Ngoài đảm nhận vai chính, Ma Dong Seok còn 
tham gia vào khâu lên kế hoạch và sản xuất dự án. 
Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng 
bối cảnh thế giới trong phần thứ hai, sau khi phần 
phim trước tập trung nhiều hơn vào định hình nhân 
vật.

Ma Dong Seok có nhiều cảnh hành động trong 
The Outlaws 2. Nam diễn viên cho biết bên cạnh 
quyền anh, anh trau dồi thêm một số kỹ năng đặc 
biệt như judo và võ tự vệ nhằm cho thấy sự tiến bộ 
so với phần phim trước.

Nam diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho 
bạn diễn của anh trong The Outlaws 2.

Anh nói: “Họ đều là diễn viên kỳ cựu, những 
người có khả năng kết hợp sự hài hước và yếu tố 
hành động để phù hợp với bầu không khí bộ phim. 
Nhờ vậy, tôi có thể đặt niềm tin vào họ và đắm 
mình trong vai Ma Seok Do”.

Theo Ma Dong Seok, đoàn làm phim không có 
“diễn viên tồi” nào. Anh cho biết các diễn viên ghi 
hình cùng anh ở Việt Nam cũng đem lại trải nghiệm 
tốt.

The Outlaws 2 là phần tiếp theo của bộ phim 
hành động ăn khách The Outlaws ra mắt năm 2017. 

ĐIỆN ẢNH ÂM NHẠC
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The Outlaws 2 (còn được gọi là The Roundup) 
xoay quanh cuộc phiêu lưu thú vị của thám tử 
huyền thoại Ma Seok Do (Ma Dong Seok thủ vai) 
và đội phòng chống tội phạm bạo lực.

Lần này, họ truy lùng Kang Hae Sang (Son 
Seok Gu thủ vai), tên sát nhân độc ác đang gây tội 
ác ở Việt Nam. Bên cạnh Ma Dong Seok, bộ phim 
còn có sự xuất hiện của Choi Gwi Hwa, Heo Dong 
Won, Ha Jun và Park Ji Hwan - các gương mặt 
quen thuộc từ phần phim trước.

                                                                 Thúy Hà

Cuộc sống của Lưu Diệc Phi 
ở tuổi 35

Lưu Diệc Phi vừa quay phim, vừa tận 
hưởng cuộc sống. Cô hiện có hai dự án 
được trông đợi gây sốt truyền thông là 

“Mộng hoa lục” và “Đi đến nơi có gió”.

Sina đưa tin Lưu Diệc Phi xuất hiện dịu dàng, 
trang nhã trong bộ ảnh mới được chia sẻ trên trang 
cá nhân. Nữ diễn viên hiện quay tác phẩm Đi đến 
nơi có gió cùng tài tử Lý Hiện ở Đại Lý, Trung 
Quốc. Ngoài thời gian đóng phim, Lưu Diệc Phi 
thư giãn, tham quan cảnh đẹp tại địa điểm ghi hình 
dự án.

Đi đến nơi có gió là dự án truyền hình mới nhất 
của Lưu Diệc Phi, sau Mộng hoa lục. Ở tác phẩm 
thuộc thể loại hiện đại - lãng mạn, nữ nghệ sĩ có 
hình tượng giản dị, trẻ trung.

Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu 
Hồng, cô gái rơi vào bế tắc sau cái chết của người 
bạn thân. Để vực dậy tinh thần, cô đến thôn Vân 
Miêu ở Đại Lý nghỉ ngơi. Tại đây, Hứa Đậu Hồng 
gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - người cũng bỏ thành 
phố về quê để cân bằng cuộc sống. Họ sau đó cùng 
nhau xây dựng khách sạn, phát triển du lịch địa 
phương.

Hiện, Lưu Diệc Phi có tác phẩm Mộng hoa lục 
đóng cùng Trần Hiểu được khán giả chờ đợi. Phim 
dự kiến lên sóng vào mùa hè. Dự án được giới thiệu 
là có quy mô sản xuất lớn, hình ảnh chỉn chu, nội 
dung về cuộc sống của ba người phụ nữ thời cổ đại, 
cố gắng sống tốt sau khi gặp nhiều biến cố. Bộ 
phim được hy vọng giúp “thần tiên tỷ tỷ” vực dậy 
sự nghiệp ảm đạm.

Vài năm qua, Lưu Diệc Phi không có bước 

tiến trong sự nghiệp phim ảnh. Danh tiếng của nữ 
diễn viên hiện tại là nhờ vào những vai diễn thành 
công trong quá khứ như Tiểu Long Nữ, Vương 
Ngữ Yên.

Lưu Diệc Phi thường ít nhận dự án phim, mỗi 
năm chỉ đóng một bộ, trong khi thời gian hậu kỳ và 
xếp lịch lên sóng tác phẩm ở Trung Quốc thường 
kéo dài nên cô không có nhiều vai diễn để khán giả 
thưởng thức. Sina cho rằng sự nghiệp của “thần 
tiên tỷ tỷ” chậm phát triển vì Lưu Diệc Phi lười 
đóng phim.

                                                                    
An Chi

Kim Woo Bin phát hiện ung 
thư vòm họng nhờ Lee Byung 
Hun

Nam diễn viên Lee Byung Hun khuyên 
Kim Woo Bin đi kiểm tra sức khỏe 
sau khi thấy anh bị chảy máu mũi. 

Nhờ vậy, Kim Woo Bin phát hiện bệnh ung thư ở 
giai đoạn đầu.

The JoongAng đưa tin tài tử Lee Byung Hun là 
người giúp nam diễn viên Kim Woo Bin phát hiện 
anh bị ung thư vòm họng.

Cụ thể, trong một buổi phát sóng trực tiếp, cựu 
phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ rằng vào tháng 
5/2017, Kim Woo Bin bắt đầu bị chảy máu mũi. 
Đây là một trong số dấu hiệu của ung thư vòm họng 
giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, nam diễn viên không đi khám sức 
khỏe chi tiết. Anh chỉ nghĩ cơ thể mình bị mệt mỏi 
do phải hoàn thành quá nhiều lịch trình.

Về sau, trong một lần Lee Byung Hun và Kim 
Woo Bin đi uống rượu cùng nhau, Byung Hun vô 
tình nhìn thấy Woo Bin bị chảy máu mũi. Tài tử 
khuyên Woo Bin đi kiểm tra sức khỏe một cách kỹ 
lưỡng. Nhờ nghe theo lời dặn của đàn anh, Kim 
Woo Bin phát hiện mình bị ung thư vòm họng khi 
căn bệnh mới ở giai đoạn đầu.

Chia sẻ về tình trạng của Kim Woo Bin tại thời 
điểm ấy, Sidus HQ - công ty chịu trách nhiệm quản 
lý nam diễn viên - bày tỏ: “May mắn thay, việc điều 
trị được tiến hành kịp thời”.

Ung thư vòm họng là căn bệnh ung thư xảy ra 
ở vùng mũi, họng, amidan. Khi được phát hiện 
sớm, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân lên tới khoảng 
70%. Tuy nhiên, nếu để ung thư di căn lên não, 
người bệnh có thể bị tê liệt dây thần kinh. Do vậy, 

việc điều trị kịp thời là rất quan trọng.

Tháng 5/2017, Kim Woo Bin tạm ngừng hoạt 
động sau khi anh được chẩn đoán mắc bệnh ung 
thư vòm họng. Sau thời gian dài tập trung điều trị, 
anh dần quay trở lại showbiz từ cuối năm 2020.

Vào tháng 4, Kim Woo Bin tái xuất màn ảnh 
nhỏ thông qua bộ phim truyền hình Our Blues. Tác 
phẩm còn có sự góp mặt của Shin Min Ah, bạn gái 
nam diễn viên, và tài tử Lee Byung Hun. Đây là lần 
đầu anh và Shin Min Ah cùng tham gia một bộ 
phim.

                                                                 Tuệ Lâm

James Gunn hé lộ về 'Tuyệt 
đỉnh Kung Fu 2'

“Đây là tác phẩm võ thuật - hành động 
tuyệt nhất từng được sản xuất. Tôi ở đây và mong 
đợi vào màn ra mắt của Tuyệt đỉnh Kung Fu 2”, nhà 
làm phim nổi danh cho biết.

Theo 163, trong buổi quảng bá Vua hài kịch 2 
năm 2019, Tinh Gia từng úp mở việc sản xuất tác 
phẩm mang cốt truyện giống Tuyệt đỉnh Kung Fu, 
nhưng quay ở nước ngoài. Kế hoạch này sau đó im 
hơi lặng tiếng khi Châu Tinh Trì bận rộn trên phim 
trường Mỹ nhân ngư 2.

Hiện, thông tin xoay quanh Tuyệt đỉnh Kung 
Fu 2 như dàn diễn viên, nội dung vẫn là ẩn số với 
truyền thông Trung Quốc. Một số nguồn tin cho 
biết Tuyệt đỉnh Kung Fu 2 có bối cảnh hiện đại, tập 
trung vào nhân vật chính là nữ.

Liên quan đến tin Châu Tinh Trì sẽ tái xuất 
màn ảnh, đóng chính trong tác phẩm, phía nam đạo 
diễn phủ nhận. Họ đồng thời cũng bác bỏ tin tức 
Tuyệt đỉnh Kung Fu 2 phát hành trong năm 2022.

Tuyệt đỉnh Kung Fu ra mắt năm 2004, đạt 102 
triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu. Tác 
phẩm trở thành hiện tượng văn hóa không chỉ ở 
Hong Kong mà còn khắp thế giới. 

Đến nay vai diễn của Châu Tinh Trì trong 
phim vẫn được xếp vào hàng kinh điển. Trong 
Tuyệt đỉnh Kung Fu, ông vào vai Tinh - gã lưu 
manh bèo bọt, vô tình gây sự với băng đảng Lưỡi 
Búa. Trong hoàn cảnh tính mạng nghìn cân treo sợi 
tóc, Tinh thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng của bản thân 
là cao thủ luyện Như Lai Thần Chưởng.

                                                                    An Chi

ĐIỆN ẢNH ÂM NHẠC
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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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Vì sao đồng hồ Thụy Sĩ nổi 
danh toàn thế giới?

Đồng hồ Thụy Sĩ là biểu tượng của sự 
sang trọng, cao cấp, sản phẩm kết 
hợp giữa mức độ chính xác tuyệt đối 

với vẻ đẹp hoàn mỹ, thủ công truyền thống với 
công nghệ tinh vi.

Thụy Sĩ là quốc gia đi đầu trong ngành sản 
xuất đồng hồ. Ngay cả hiện nay, khi smartwatch 
dần trở thành thiết bị đeo phổ biến trên cổ tay của 
mọi người, đồng hồ Thụy sĩ vẫn có giá trị riêng, 
không thể thay thế.

Đồng hồ Thụy Sĩ được xem là chuẩn mực của 
sự sang trọng, hoàn hảo và vượt thời gian. Những 
thương hiệu nổi danh nhất trong ngành như Patek 
Philippe, Audemars Piguet, TAG Heuer… đều trải 
qua lịch sử hàng trăm năm tại đất nước Tây Âu này. 
Dưới đây là 5 lý do giúp đồng hồ Thụy Sĩ trở nên 
khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

Di sản lâu đời
Đồng hồ Thụy Sĩ ngày nay kế thừa di sản lâu 

đời từ các nhà sản xuất đồng hồ thượng hạng, 
những người đã hoàn thiện nghệ thuật chế tác đồng 
hồ qua nhiều thế hệ.

Khi nói đến đồng hồ, phần lớn giá trị của nó 
đến từ nguồn gốc thương hiệu và những người thợ 
đồng hồ Thụy Sĩ. Các nghệ nhân đã làm việc chăm 
chỉ, truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Qua mỗi thời đại, nghề thủ công đặc biệt này lại 
được nâng lên một tầm cao mới.

Bí mật của nghề làm đồng hồ Thụy Sĩ được 
truyền lại cho những người thật sự xứng đáng. Họ 
lại tiếp tục mang di sản này và các tác phẩm hiện 
đại.

Truyền thống và công nghệ song hành
Ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đứng vững 

trước thử thách của thời gian nhờ nhanh chóng nắm 
bắt, sử dụng công nghệ hiện đại, trong khi vẫn giữ 
những đặc điểm truyền thống - yếu tố đã gây dựng 
danh tiếng của họ.

Các công ty đồng hồ Thụy Sĩ đã bỏ ra nhiều 
năm để nghiên cứu, phát triển công nghệ tốt nhất, 
đồng thời tiếp tục dựa trên tay nghề chế tác thủ 
công truyền thống, tạo ra những kiệt tác trong thế 
giới hiện đại.

Vật liệu cao cấp
Khi nói đến chất lượng của kim loại trong 

đồng hồ, người Thụy Sĩ hiểu rõ nhất. Họ chỉ sử 
dụng những kim loại có chất lượng hàng đầu như 
vàng 18 carat, bạch kim, titan.

Những vật liệu này không phản ứng với tác 
động của môi trường hoặc hóa chất thông thường, 
khiến chúng trở nên cực kỳ đắt tiền hiếm có. Các 
nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ sử dụng những kim 
loại cao cấp này để mang lại cho đồng hồ của họ vẻ 
ngoài sang trọng và bề bỉ hơn theo thời gian.

Đính kèm đá quý
Một trong những yếu tố quan trọng khiến 

đồng hồ Thụy Sĩ khác biệt với hầu hết đồng hồ trên 
thế giới là dùng các loại đá quý đắt đỏ như kim 
cương, hồng ngọc. Thêm vào đó, sự tinh xảo của 
các thiết kế cao cấp khiến chúng trở thành lựa chọn 
hàng đầu.

Đồng hồ Thụy Sĩ được xem là biểu tượng của 
thời trang, món trang sức đẳng cấp mà mọi người 
đều yêu thích

Độ chính xác và tuổi thọ
Nhờ vật liệu cao cấp, công nghệ tinh vi và tay 

nghề thủ công truyền thống nối tiếp hàng thế kỷ, 
đồng hồ Thụy Sĩ mang đến mức độ chính xác gần 
như tuyệt đối.

Các bộ máy bên trong đồng hồ Thụy Sĩ được 
đánh giá là kiệt tác nghệ thuật của ngành cơ khí 
chính xác. Ngay cả những công nghệ tiên tiến hiện 
nay cũng khó có thể thực hiện hoàn hảo như vậy. 
Ngoài ra, sản phẩm này có tuổi thọ cao hơn hầu hết 
phần còn lại trong ngành.

Sự sang trọng, đẳng cấp cùng với chất lượng 
hoàn hảo, đồng hồ Thụy Sĩ có thể xem là tài sản giá 
trị, được truyền lại cho nhiều thế hệ như một di vật 
vượt thời gian. ■
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Vụ trốn trại lạ lùng

Bị bắt làm tù binh rồi âm mưu trốn 
trại, Felice Benuzzi, Giovanni và 
Vincenzo trốn thoát bằng cách 

vượt qua đỉnh núi Kenya cao 5.900m, là ngọn núi 
cao nhất trong dãy Kenya, châu Phi. Tuy nhiên lúc 
đã có thể tự do, họ lại quay về để… đầu thú.

Kế hoạch trốn trại
Felice Benuzzi sinh ngày 16-11-1910 ở 

Vienna, Áo. Năm 1938, sau khi tốt nghiệp khoa 
Luật tại Đại học Rome, Italia, ông gia nhập Bộ 
Thuộc địa Italia rồi lúc Thế chiến II bùng nổ, ông 
được cử đến Ethiopia, châu Phi với tư cách là viên 
chức điều hành các vấn đề thuộc địa.

Trại 354
Năm 1941, trong lúc làm việc tại thủ đô 

Addis Ababa của Ethiopia thì văn phòng của Felice 
bị người Anh tấn công. Felice bị bắt và giam giữ tại 
Trại 354 nằm trong vùng Nanyuki. 

Trong cuốn hồi ký “Thoát khỏi Kenya”,  
Felice viết: “Vì không phải là lính, chỉ phụ trách 
những vấn đề về dân sinh, xã hội ở Addis Ababa 
nên tôi và những người khác được quân đội Anh 
đối xử khá tử tế. Tuy nhiên tôi không biết bao giờ 
mình mới tự do vì tin tức nghe được từ lính canh 
cho thấy cuộc chiến ngày càng lan rộng và kéo 
dài…”.

Vì vậy, Felica quyết định trốn trại. Việc đầu 
tiên của ông là quan sát địa thế để tính toán đường 
đi. Ba mặt giáp với Trại 354 là những cánh đồng cỏ 
và những cụm rừng thưa, chỉ duy nhất ở mặt phía 
bắc là dãy núi Kenya sừng sững với 3 ngọn núi cao 
thấp khác nhau, quanh năm trên đỉnh tuyết phủ 
trắng xóa. Theo ước lượng của Felice, đỉnh cao 
nhất có lẽ phải đến 6.000m còn thấp nhất cũng gần 
5.000m.

Thông thường, lính canh trại giam chỉ tuần 
tra ở ba mặt kia còn về phía núi thì hầu như họ bỏ 
trống. Trong hồi ký, Felice viết: “Tôi quyết định sẽ 
trốn trại theo hướng núi nhưng có 3 việc mà tôi cần 
chuẩn bị. Một là tôi phải có đủ quần áo ấm, hai là 
phải đủ thức ăn cùng một số dụng cụ mưu sinh và 
ba là phải có bạn đồng hành để giúp đỡ nhau những 
lúc cần thiết”.

Lợi dụng một số điều khoản trong Công 
ước Geneve về vấn đề tù binh, Felice viết thư về 
nhà ở Italia, xin gia đình gửi cho giày ủng, mũ, áo 

len. 
Bên cạnh đó, ông quyết định bỏ hút thuốc 

lá rồi dùng số thuốc ấy đổi lấy bánh quy, chocolate, 
nho khô từ những tù nhân khác mỗi khi họ nhận 
được quà thăm nuôi của gia đình, đồng thời âm 
thầm tìm kiếm trong thùng rác của lính canh để 
chọn ra những vật dụng hữu ích, chẳng hạn như vỏ 
đồ hộp mà sau này sẽ dùng để nấu nước hoặc cắt ra 
rồi mài thành lưỡi dao.

Riêng cái nhãn hộp, ông bóc nó rồi vẽ ở mặt 
sau tấm bản đồ dựa theo những gì ông quan sát 
được. Trong một lần xuống xưởng mộc, ông còn ăn 
cắp cái búa nhỏ đã gãy cán. Cái búa ấy được Felice 
biến thành cái móc, giúp ông và Giovani Balletto, 
người cùng trốn trại với ông vượt qua những sườn 
dốc phủ đầy băng tuyết trên đỉnh Kenya.

Chuẩn bị xong “đồ nghề”, Felice bắt đầu 
tìm bạn đồng hành. Người đầu tiên mà ông nhắm 
tới là bác sĩ Giovani Balletto, đã từng là vận động 
viên leo núi, còn người thứ hai là Vincenzo 
Barsotti, nổi tiếng là khéo tay.

Trong hồi ký, Felica viết: “Vì là bác sĩ nên 
lính canh ưu ái Giovani hơn những tù nhân khác. 
Anh ta được cấp một mảnh đất nhỏ trong trại để 
trồng rau, cà chua. Khi Giovani nhận lời trốn trại, 
chúng tôi dùng vườn rau để cất giấu những thứ cần 
thiết. Tôi, Giovani và Vincenzo quyết định sẽ thoát 
ra bằng lối này, nhưng điều khó nhất là muốn vào 
vườn thì phải đi qua một cánh cổng có khóa, và chỉ 
Giovani mới được phép, cũng như chỉ được vào lúc 
ban ngày”.

Vận may đến với họ khi một buổi trưa, 
Vincenzo nhìn thấy chiếc chìa khóa cổng vườn rau 
nằm hớ hênh trên bàn trong chòi gác, còn lính canh 
thì không biết đã đi đâu. 

Nhanh như chớp, anh ta bốc một nắm đất, 
bóp vụn và… đái vào, biến nó thành một thứ bột 
nhão để lấy dấu chìa khóa. Quả không hổ danh với 
hai chữ “khéo tay”, chỉ trong 3 ngày, Vincenzo đã 
làm xong chiếc chìa khóa từ một… mẩu sắt.

Vượt đỉnh Kenya
Nửa đêm 24-1-1943, gần 2 năm sau khi bị 

bắt, Felica, Giovanni và Vincenzo chui vào lỗ 
thông gió, bò ra khỏi buồng giam rồi nương theo 
bóng tối, chạy đến vườn rau nhưng khi Felica đưa 
chiếc chìa vào ổ khóa, nó không xoay được. Sau 
mấy lần thử đi thử lại mà ổ khóa vẫn chẳng nhúc 
nhích, Vincenzo nói: “Đưa cho tôi”.

Một lần nữa, sự khéo tay của anh ta đã 
mang lại kết quả. Ra khỏi vườn rau, con đường dẫn 
họ đến chân dãy núi Kenya lởm chởm đá và càng 
lúc càng dốc. 

Gần sáng, cả ba ẩn mình dưới những mô đá 
hộc. Trong hồi ký, Felica viết: “Chúng tôi ai nấy 
đều hồi hộp. Chỗ trốn quá trống trải. Nếu từ trại 
giam thì có thể lính canh không nhìn thấy, nhưng 
họ chỉ cần bước lên cao là bắt được chúng tôi”.

7 giờ sáng, sau khi điểm danh tù nhân, trại 
giam báo động bằng những hồi kẻng dài nhưng 
lính canh chỉ chia ra từng nhóm, tìm kiếm ở những 
vùng đất bằng phẳng và không một ai chú ý đến 
hướng núi. 

Chiều tối, họ thu quân về thì cũng là lúc 
Felica, Giovani và Vincenzo tiếp tục cuộc hành 
trình. Cuối ngày thứ 3, khi đã chạm chân núi, họ 
mới nhận ra rằng để sang được phía bên kia, họ 
phải vượt qua 3 ngọn núi mà về sau họ mới biết nó 
là Batian, Point Lenana và Kenya.

Sáng ngày thứ 4, Felica và Giovani quyết 
định lập một trại nhỏ ở độ cao 4.250m, nằm khuất 
dưới những tán cây mà họ đặt tên là “Trại căn cứ”. 
Sau đó, họ thuyết phục Vincenzo ở lại vì anh ta 
chưa quen với việc leo trèo trên sườn núi đầy băng 
tuyết.

Để trấn an, Felica chia số thực phẩm làm ba 
phần với lời hứa khi đã tìm đường lên được đỉnh 
núi, Felica hoặc Giovanni sẽ quay lại đón anh ta. 
Trong hồi ký, Felica viết: 

“Ngày 2-2, chúng tôi đến thung lũng 
Hausburg. Lúc ấy chúng tôi đang ở mặt phía Bắc 
của núi Batian nhưng không biết phải leo từ chỗ 
nào vì tất cả đều là những vách đá dựng đứng. Cuối 
cùng, chúng tôi đi vòng qua phía Nam rồi bắt đầu 
lên đỉnh Batian từ nơi này”.

Sau khi leo được hơn 15 tiếng, một trận bão 
tuyết với sức gió 80km/giờ bao vây họ nên cả hai 
phải quay xuống Trại căn cứ. Vincenzo vẫn ở đó 
nhưng anh ta hầu như không ăn một thứ gì trong số 
thực phẩm để dành cho anh ta. Theo Vincenzo, anh 
ta muốn tiết kiệm cho đến khi Felica và Giovani 
tìm được đường lên núi.

1 giờ 50 phút sáng ngày 6-2, Felica và 
Giovani quyết định thay đổi hướng đi. Lần này họ 
chọn đỉnh Point Lenana làm mục tiêu. Sử dụng cây 
búa đóng đinh, Felica bổ cái mũi nhọn của nó vào 
lớp băng làm điểm tựa rồi với đôi giày mà dưới đế 
được buộc một miếng thép có đóng đinh, Felica 
thận trọng tiến lên từng mét trong lúc Giovani bám 
sát theo sau. 

Trong hồi ký, Felica viết: “Đến trưa, chúng 
tôi đặt chân lên đỉnh núi. Và vì sườn núi Point 
Lenana liên kết với sườn núi Kenya nên việc lên 
đỉnh Kenya không còn khó khăn gì nhiều”.

Ngày 7-2, lúc 10 giờ sáng, Felica và 
Giovani đứng trên đỉnh Kenya cao 5.900m. Dưới 
chân họ là những cánh rừng nguyên sinh nhìn hút 
tầm mắt, kéo dài về phía Tây đến Uganda, phía Bắc 
đến Sudan, phía Nam đến Tanzania còn phía Đông 
là Somalia và Ấn Độ Dương. 

Trên đỉnh núi, họ lấy ra 3 mảnh vải trắng, 
xanh lục và đỏ mà họ đã chuẩn bị từ trước, ghép lại 
thành lá cờ Italia rồi buộc nó vào một hòn đá. Tiếp 
theo, Felica đặt xuống dưới chân hòn đá một chai 
thủy tinh, bên trong có cái nhãn dán ở lon đồ hộp, 
mặt sau viết tên 3 người: Felica, Giovani, 
Vincenzo.

Quay về
Lúc này, cả Felica lẫn Giovani đều cảm 

thấy phấn khích. Họ đã chinh phục được ngọn núi 
cao nhất Kenya trong những điều kiện khó tưởng 
tượng. Tuy nhiên chẳng hiểu sao cái ý tưởng chạy 
trốn lại chẳng còn trong đầu họ nữa.

Felica viết: “Không phải là chúng tôi sợ 
cánh rừng trước mặt vì chắc chắn nó sẽ cung cấp 
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cho chúng tôi điều kiện sinh tồn nhiều hơn 
là trên núi chỉ có đá và tuyết. Nhưng trong thâm 
tâm tôi và Giovani, chúng tôi thấy mình đã đạt 
được mục đích trốn trại, vượt núi. Chúng tôi hài 
lòng với kết quả ấy nên tôi và Giovani quyết định 
quay về dù biết rằng sẽ bị trừng phạt”.

Ngày 10-2, Felica và Giovani xuống Trại 
căn cứ rồi sáng 11, cả ba quay lại trại giam 354. 
Đến đêm, họ lặng lẽ chui qua hàng rào trở về buồng 
giam. Sáng 12, cả ba xuất hiện trong buổi điểm 
danh hàng ngày như thường lệ đã khiến không chỉ 
lính canh mà hầu như tất cả mọi tù nhân trong trại 
đều sửng sốt.

Chỉ huy Trại 354 là đại úy Williams Cosney 
nói: “Thoạt đầu, tôi tưởng họ về trại sau 18 ngày bỏ 
trốn là vì họ không tìm được đường đi, không có 
thức ăn nhưng khi nghe họ kể, tôi tin rằng họ trở lại 
là vì họ muốn trở lại chứ không vì những lý do nào 
khác”.

Vẫn theo đại úy Williams Cosney, lẽ ra ông 
sẽ lập tòa án binh để xét xử Felica, Giovani và 
Vincenzo nhưng vì họ không phải là lính, hơn nữa 
họ lại tự đầu thú nên ông chỉ phạt biệt giam cả ba 28 
ngày nhưng đến ngày thứ 7, một nhóm lính canh 
sau khi tiến hành kiểm tra thực tế con đường trốn 
trại của Felica, Giovani và Vincenzo, đã xác nhận 
rằng trên đỉnh núi, họ thấy lá cờ Italia cùng cái chai 
và họ đã mang về nên đại úy Williams Cosney ra 
lệnh tha họ. 

Cosney nói: “Tôi giảm thời gian hình phạt 
cho họ vì tôi tôn trọng ý chí họ. Họ đã thành công 
trong điều kiện bình thường, ít người dám làm”.

Năm 1946, Trại 354 giải tán, phần lớn tù 
nhân được phóng thích, trong đó có Felica. Năm 
1948, ông thi vào ngành ngoại giao Italia rồi được 
bổ nhiệm là Phó tổng lãnh sự Italia tại Paris, Pháp. 

Đến năm 1951, ông chuyển sang công tác 
tại Đại sứ quán Italia ở thành phố Brisbane, 
Australia. Năm 1955, ông là Bí thư thứ nhất Đại sứ 
quán Italia ở Karachi, Pakistan rồi từ 1956 đến 
1959, ông là Ủy viên hội đồng Italia tại Canberra, 
Australia.

Từ đó cho đến năm 1976, là năm Felica 
nghỉ hưu, ông còn kinh qua nhiều chức vụ trong 
ngành ngoại giao như Tổng Lãnh sự tại Berlin, 
Cộng hòa liên bang Đức; Đại sứ tại Montevideo; 
Đại sứ tại Paraguay. 

Sau khi nghỉ hưu, Felica được Bộ Ngoại 
giao Italia ủy nhiệm tiến hành các cuộc đàm phán 
liên quan đến Nam Cực, đồng thời còn là một trong 
những người sáng lập tổ chức phi chính phủ 
Mountain Wilderness với mục đích bảo tồn những 
ngọn núi trên thế giới.

Felica qua đời tại Rome, Italia năm 1988. 
Trước đó ông đã cho ra mắt cuốn hồi ký “Thoát 
khỏi Kenya”, kể lại về cuộc trốn trại của ông.

 Còn hai người bạn đồng hành thì Vincenzo 
Barsotti, người đã ở lại Trại căn cứ, trở thành doanh 
nhân tại Đông Phi. Riêng bác sĩ Giovani Balletto, 
ông kết hôn với một phụ nữ người Kenya ở gần 
Trại 354. Cả hai có một con trai, đặt tên là John. 
Khoảng yên ngựa nằm giữa núi Point Lenana và 

núi Kenya hiện nay được đặt tên là Benuzzi Col để 
vinh danh Felica.

Theo giáo sư Malcom, chuyên gia tâm lý 
thuộc Đại học Yale, Mỹ, có thể cả Felica lẫn 
Giovani đã gặp phải “hội chứng Stockholm” - 
nghĩa là người bị tù hay bị bắt, sau một thời gian 
bỗng nảy sinh tình cảm quyến luyến với kẻ đã bắt 
mình hoặc nơi mình bị giam giữ. Ông Malcom nói: 
“Tôi nghĩ đó chính là lý do để họ quay về…”. ■

Dùng điện toán đám mây, 
một nhân viên Google Cloud 
tính toán được 100.000 tỷ chữ 
số đầu tiên của số Pi

Đây là lần thứ hai cô lập được kỷ lục 
về khả năng tính toán độ dài của số 
Pi.

Nhà phát triển Emma Haruka Iwao của 
Google Cloud

Sử dụng dịch vụ đám mây của công ty, một 
nhân viên Google Cloud, nhà phát triển Emma 
Haruka Iwao đã tính toán được 100.000 tỷ chữ số 
đầu tiên của số Pi, biến cô trở thành người đầu tiên 
từng biết đến số có đơn vị hàng trăm nghìn tỷ. 
Google hiện đang làm việc với tổ chức Kỷ lục Thế 
giới Guinness để chính thức xác nhận thành tích 
của cô.

Đây là lần thứ hai Iwao đạt được một cột 
mốc như vậy, vào năm 2019, cô đã từng lập kỷ lục 
khi tính toán được 31,4 nghìn tỷ chữ số đầu tiên của 
số Pi. Cô cho biết: "Số Pi là niềm đam mê của tôi kể 
từ khi còn nhỏ", và nhớ lại về việc sử dụng một 
chương trình có tên gọi Super Pi khi mới 10 tuổi để 
tính toán khoảng 1 triệu chữ số của hằng số huyền 
thoại này.

Số Pi, hằng số cho biết tỷ lệ giữa chu vi của 
hình tròn với đường kính của nó, không thể biểu 
diễn chính xác dưới dạng phân số, vì vậy có thể tính 
toán và biểu diễn nó dưới dạng một dãy số dài tùy 
ý. Việc tính toán các dãy số dài của số Pi từ lâu đã là 
một thách thức đối với các nhà toán học và các nhà 
khoa học máy tính nghiệp dư cũng như chuyên 
nghiệp.

Iwao cho biết, bước nhảy vọt đáng kể từ 
năm 2019 đến nay là do tăng khả năng xử lý cho 

dịch vụ Compute Engine của Google, bao gồm bộ 
xử lý nhanh hơn, lưu trữ dữ liệu nhanh hơn và tăng 
năng lực mạng để đồng bộ phần cứng với việc tính 
toán.

"Đó là bước tiến mà tôi hy vọng sẽ làm mọi 
người hào hứng về đám mây và khuyến khích họ sử 
dụng đám mây cho các chương trình của họ", Iwao 
cho biết.

Google hiện đang phát hành bản demo của 
chương trình này – được đăng tải trên GitHub – để 
bất kỳ ai cũng có thể tính toán được một lượng nhỏ 
dãy số Pi trên đám mây của mình.

Google không cho biết chi phí của việc tính 
toán này, nhưng tiết lộ chương trình đã sử dụng 128 
bộ xử lý ảo cùng 864 GB bộ nhớ và chạy trong 157 
ngày. Tổng cộng chương trình đã ngốn đến 82.000 
TB dữ liệu – dung lượng tương đương với việc lưu 
trữ các bộ phim HD có thời lượng 2.598 năm. 

Iwao cũng sử dụng một chương trình miễn 
phí có tên y-cruncher và làm việc với người sáng 
tạo phần mềm này, Alexander J. Yee, để xác thực 
kết quả tính toán.

Để xác minh được kết quả này, Iwao sử 
dụng một thuật toán để tạo ra một đoạn các chữ số 
của số Pi mà không cần biết các chữ số đứng trước 
nó. Bằng thuật toán này, Iwao có thể xác thực một 
số chữ số cuối trong phép tính của mình là chính 
xác, nghĩa là gần như các chữ số đứng trước nó 
cũng chính xác. Iwao cũng so sánh các chữ số đầu 
tiên với kết quả tính toán của những người khác.

Hiện kết quả tính toán của Iwao cũng đã 
được lưu trên đám mây – do vậy bất cứ ai cũng có 
thể tải xuống toàn bộ 100.000 tỷ chữ số hoặc sử 
dụng một giao diện lập trình để xem được các chữ 
số cụ thể trong phép tính. Trong khi các nhà khoa 
học và các kỹ sư thường không cần đến 100.000 tỷ 
chữ số đầu tiên của số Pi cho các phép tính chính 
xác của mình, Iwao cho biết mọi người quan tâm 
đến việc phân bố các chữ số khác nhau trong hằng 
số này.

Iwao cũng hy vọng dự án giúp mọi người 
nhận ra được sức mạnh của điện toán đám mây đối 
với khoa học nói chung. Và cô tưởng tượng rằng 
khi công nghệ này tiếp tục được cải thiện, đây sẽ 
không phải lần cuối cô tính toán được chữ số Pi với 
độ dài ấn tượng như vậy. ■

* Thích mỗi chữ ký
Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với 

vẻ trầm trồ thích thú. 
Thấy vậy, họa sĩ hỏi:
- Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào?
- Rất thích!
- Thích ở chỗ nào?
- Chữ ký của anh đẹp và bay bướm quá!!!

Vui Cöôøi
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Hành trình từ công ty dệt 
nhỏ vươn mình thành đế chế xe 
hơi của Toyota

Gia tộc danh giá Toyoda đã có nhiều 
cống hiến cho đất nước Nhật Bản, 
đáng kể nhất chính là thương hiệu 

xe hơi Toyota là thành quả lao động, sáng tạo của 
hai cha con ông Sakichi Toyoda và Kiichiro 
Toyoda.

Ông Sakichi Toyoda - người sáng lập nên 
đế chế Toyota

Người ta thường nói nền công nghiệp của 
Nhật Bản có hai thứ để tự hào vượt trội, thứ nhất là 
ngành công nghiệp điện tử, thứ hai là ngành công 
nghiệp ô tô. Nếu như Panasonic là nhà sản xuất 
điện tử lớn nhất Nhật Bản thì Toyota chính là “ông 
trùm” đế chế ô tô nổi tiếng xứ hoa anh đào.

Từ một thợ mộc tài hoa...
Nhà sáng lập Toyota là Sakichi Toyoda 

sinh năm 1867 trong một gia đình nghèo có cha 
làm thợ mộc tại Shizuoka. 

Do hoàn cảnh mà ông đã phải dừng việc 
học và bắt đầu học làm nghề mộc khi mới 13 tuổi. 
Nhờ có một sức sáng tạo khá tốt và tinh thần chăm 
chỉ làm việc mà Sakichi Toyoda đã tự tay tạo ra 
chiếc khung dệt thủ công đầu tiên khi chỉ mới 23 
tuổi.

Vào năm 1897, Sakichi Toyoda đã nghiên 
cứu và chế tạo ra khung dệt chạy bằng máy dầu, 
còn có tên là máy dệt Toyoda. Cũng trong năm đó, 
ông cùng một số người quen thành lập một HTX 
dệt may để sản xuất vải sợi bằng chính máy dệt 
Toyoda.

Không chỉ là một người thợ tài hoa, ngay từ 
đầu Toyoda đã tỏ ra là một người sáng tạo và có đầu 
óc nhanh nhạy. Khi tạo ra chiếc máy dệt này, ông đã 
nhanh chóng đăng ký bản quyền sáng chế và sau đó 
sản xuất hàng loạt để bán. 

Sau gần 10 năm phát triển thì HTX dệt may 
của Sakichi Toyoda đã lớn mạnh và ông đã không 
ngần ngại bước ra thành lập riêng Công ty dệt may 
Toyoda vào năm 1906 với việc tập trung sản xuất 
vải dệt xuất sang thị trường Trung Quốc.

Không bằng lòng với những gì có được, 
Sakichi Toyoda tiếp tục lao vào nghiên cứu và ông 
đã thu được thành tựu khi chiếc máy dệt sợi tự động 
ra đời vào năm 1926. 

Đây là sản phẩm để đời của Sakichi Toyoda 
với các chức năng, công đoạn từ se sợi cho đến dệt 
may đều được tự động hóa, đưa ông trở thành một 
trong những nhà phát minh tiên phong trong ngành 
công nghiệp dệt may nổi tiếng trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, trong một lần sang Mỹ để tìm 
hiểu thông tin cho dự án máy dệt tự động mà ông 
đang nghiên cứu, Sakichi Toyoda tình cờ nhận thấy 
ô tô đã xuất hiện ở Mỹ khá nhiều mà Nhật Bản chưa 
có. Nắm bắt cơ hội, ngay sau khi có thông tin Nhật 
Bản phải nhập 800 chiếc xe ô tô của hãng Ford thì 
lòng tự ái dân tộc của Sakichi Toyoda lại dâng cao.

... đến đế chế xe hơi tỷ đô
Năm 1929, khi nhận thấy rằng ngành công 

nghiệp ô tô ngày càng phát triển, ông cử con trai 
sang Anh và bán bằng sáng chế chiếc máy dệt của 
mình cho công ty Platt Brothers để lấy 100.000 
bảng Anh. Với số tiền này ông bàn giao cho con trai 
để đầu tư vào việc chế tạo và sản xuất ô tô.

Sakichi Toyoda qua đời vào năm 1930. 
Trước khi tạ thế, ông đã nhắn lại với con trai 
Kiichiro rằng đời ông đã tạo ra chiếc máy dệt thì 
đời con phải phát triển những chiếc xe hơi, làm ra 
những thứ phục vụ đất nước và nhân dân. Kiichiro 
đã biến đó thành động lực để tạo nên một trong 
những thương hiệu ô tô nổi tiếng toàn cầu Toyota.

Kiichiro Toyoda sinh ngày 6/11/1894 tại 
Nagoya, là con trai trưởng của nhà phát minh 
Sakichi Toyoda. Thừa hưởng những tố chất thông 
minh, cộng với sự giáo dục nề nếp từ người cha mà 
Kiichiro chính là một trong những nhân tài của đất 
nước mặt trời mọc từ thuở niên thiếu.

Ông tốt nghiệp Đại học Tokyo năm 1921 và 
được cha cử sang châu Âu học nghề và nắm bắt kỹ 
thuật ô tô. Sau khi về nước, Kiichiro Toyoda vẫn 
tiếp tục làm việc tại công ty dệt may Toyoda, cho 
đến năm 1926 thì ông quyết định tách riêng bộ 
phận chế tạo máy dệt tự động và tự mình điều hành 
nhưng vẫn trực thuộc công ty mẹ của ông Sakichi 
Toyoda.

Sau khi cha ông là Sakichi Toyoda có lời 
gợi mở về việc phát triển ngành công nghiệp ô tô 
tại Nhật Bản thì Kiichiro Toyoda đã tức tốc lên 
đường công tác châu Âu khoảng 6 tháng để chuẩn 
bị cho việc thành lập Toyota Motor.

Năm 1934 chiếc xe mẫu đầu tiên ra đời và 
được đưa vào sản xuất đại trà vào năm 1935. Đến 
năm 1936, con trai của ông chính thức tiếp quản 
công ty và chính thức thay chữ “d” bằng chữ “t” 
trong tên gọi Toyota với kỳ vọng mang lại sự may 
mắn và tượng trưng cho sự lớn mạnh không ngừng.

Tháng 4/1937, Toyota chính thức được 
đăng ký bản quyền thương mại và trở thành biểu 
tượng của ngành công nghiệp ô tô xứ hoa anh đào 
khi những mẫu xe hơi thông dụng bắt đầu được ra 
đời và trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, vừa thành lập chưa lâu thì 
Toyota Motor của Kiichiro Toyoda gặp những biến 

cố từ kinh tế suy giảm, bùng nổ Thế chiến khiến 
việc sáng chế và phát triển sản phẩm gặp nhiều khó 
khăn và phải dừng lại. 

Không chịu bó tay trước nghịch cảnh, 
Kiichiro Toyoda tiếp tục công việc yêu thích của 
ông với những cải tiến và phát triển dòng xe bốn 
bánh với mẫu sedan AE được ra đời vào năm 1940; 
đồng thời ông giữ chức phó Tổng giám đốc của 
công ty luyện thép Toyota vừa được thành lập 
trong năm đó. 

Từ đây, Kiichiro Toyoda đã mở ra một xu 
thế mới cho Toyota là trở thành một tập đoàn đa 
ngành với chế tạo ô tô, dệt may và cả luyện thép.

Thập niên 1940 chứng kiến sự tăng trưởng 
và mở rộng thần kỳ của Toyota khi sản lượng xe 
tăng đều đặn qua các năm. Đến năm 1947, Toyota 
đã sản xuất 100.000 chiếc. 

Đến năm 1955, Toyota bắt đầu đánh dấu 
quá trình vươn ra thế giới của mình bằng việc xuất 
khẩu 2 dòng xe Land Cruiser và Toyopet sang thị 
trường Mỹ. Tuy nhiên, sự bành trướng của hãng xe 
này ra các thị trường bên ngoài thực sự bắt đầu vào 
năm 1957, khi Toyota trở thành hãng xe Nhật đầu 
tiên bước chân vào thị trường Mỹ với thương hiệu 
Toyota Crown.

Thập niên 1960, hãng xe của Toyota lần 
lượt chinh phục thành công thị trường Australia và 
châu Âu. Đến năm 1970, doanh số xuất khẩu xe 
của Toyota chính thức cán mốc 1 triệu xe. Cũng từ 
thời điểm đó, họ điền tên mình vào bản đồ các hãng 
xe lớn của thế giới.

Có thể nói, giai đoạn này, Toyota phát triển 
nhanh như vũ bão. Cuối những năm 1950, Toyota 
chỉ là một công ty rất bé trên thế giới nhưng đến 
năm 1963, nó là hãng xe đứng thứ 93 trên thế giới 
và năm 1966 vượt lên vị trí thứ 47.

Trải qua gần 30 năm làm việc, cống hiến, 
Kiichiro được xem là nhà cách mạng tiên phong 
trong việc phát minh, sáng chế ra động cơ mang 
thương hiệu Nhật Bản. 

Đồng thời, tầm ảnh hưởng của Toyota 
trong nước đã lay động, thúc đẩy những thương 
hiệu ô tô khác phải học hỏi, thay đổi để theo kịp 
thời đại cũng như tạo dựng nên một nền công 
nghiệp ô tô phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Có thể nói, để trở thành một trong những 
thương hiệu lớn ở thị trường ô tô toàn cầu, thành 
công của Toyota bắt nguồn từ sự kết hợp giữa tài 
năng kinh doanh của ông Sakichi Toyoda và con 
trai Kiichiro Toyoda - những người đặt nền móng 
đầu tiên cho tập đoàn Toyota có được như ngày 
hôm nay.

Năm 2015, Toyota là một trong những 
thương hiệu hàng đầu thế giới, có giá trị hàng chục 
tỷ USD. Thời điểm đó, Toyota sở hữu 522 công ty 
con trên khắp hành tinh. Đây cũng là một trong 3 
công ty xe hơi lớn nhất thế giới, chỉ sau General 
Motors (GM) và Volkswagen (VW). Trong năm 
tài chính 2015, theo Toyota, “doanh số bán xe hợp 
nhất đạt 8.971.864 chiếc”.

Hiện nay, Toyota đang sở hữu nhiều 
thương hiệu xe nổi tiếng và thông dụng trên toàn 
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thế giới như Lexus, Scion. Năm 2014, 
doanh số Toyota đạt khoảng 213,78 tỷ USD, tăng 
trưởng 16,1% trong đó mảng ô tô chiếm 92,56%.

Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát 
triển, Toyota đã nắm bắt những cơ hội phát triển để 
biến đổi không ngừng, từ đó đạt được những thành 
tựu nổi trội trên trường quốc tế. 

Quả thực, một doanh nghiệp biết thích ứng 
với thời thế, nhận rõ sự lên xuống của thời đại sẽ tự 
tạo ra được thời cơ cho mình mà thành công. Đây 
chính là điều mà các doanh nghiệp non trẻ hay 
trưởng thành cần phải học hỏi nếu muốn bứt phá 
trên thương trường. ■

Vũ trụ có trung tâm hay 
không?

Không như những gì chúng ta 
thường nghe trong các phim khoa 
học viễn tưởng, vũ trụ thực ra 

không hề có trung tâm. Ít nhất thì đó là điều các nhà 
khoa học khẳng định dựa trên hiểu biết hiện tại của 
loài người về vũ trụ.

Theo "Thuyết Big Bang", vũ trụ hình thành 
thông qua một vụ nổ từ một điểm vô hạn với khối 
lượng vô hạn gọi là điểm kỳ dị. Bạn có thể từng 
nghe thấy khái niệm "điểm kỳ dị" rồi, đặc biệt sau 
sự kiện phát hiện ra Sagittarius A* - một hố đen 
nằm trong Dải Ngân hà của chúng ta.

Trung tâm của một hố đen được gọi là một 
điểm kỳ dị. Tuy nhiên, điều chúng ta thường nhầm 
lẫn khi hình dung về Big Bang là nó giống một vụ 
nổ thông thường, bắt đầu từ một điểm đơn nhất, 
như một quả bom vậy. 

Vụ nổ lớn này khác biệt ở chỗ nó kích hoạt 
sự giãn nở của kết cấu không gian - thời gian, và 
cùng với đó là toàn bộ vũ trụ. Và tất cả mọi thứ đều 
đồng thời mở rộng, di chuyển ra xa tất cả mọi thứ 
khác, theo cùng một cấp số nhân như nhau.

“Vũ trụ quan sát được” là một thứ có đôi 
chút khác biệt

Khái niệm phức tạp này có thể được minh 
họa rõ ràng nhất bằng “phép loại suy bong bóng” 
nổi tiếng, lần đầu được đưa ra bởi nhà thiên văn học 
người Anh Arthur Eddington trong cuốn sách “The 
Expanding Universe” ra mắt năm 1933. 

Giải thích một cách dễ hiểu, nếu bạn vẽ một 
loạt chấm trên bề mặt một quả bong bóng và làm nó 

nổ tung, những chấm đó sẽ di chuyển ra xa khỏi 
nhau theo cách y hệt các ngân hà trong vũ trụ. Lưu 
ý rằng các ngân hà không mở rộng, bởi chúng bị 
ràng buộc bởi định luật hấp dẫn bên trong ngân hà 
của chính chúng.

Ngay cả Sherlock Holmes cũng không 
thể tìm ra trung tâm vũ trụ

Khi nhìn vào không gian bằng một chiếc 
kính thiên văn, mọi thứ dường như giống hệt nhau 
bất kể chúng ta hướng kính về điểm nào. 

Theo Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ, các ngân 
hà nhìn thấy được từ Trái đất có vẻ nằm rải rác ở 
những khoảng cách như nhau, chứng tỏ trong vũ 
trụ không có phương hướng thực sự nào, hay thậm 
chí là không hề có trung tâm. 

Điều này phù hợp hoàn hảo với “Nguyên lý 
Vũ trụ học”, trong đó nói rằng vũ trụ vừa đồng nhất 
(không có nơi nào đặc biệt), vừa đẳng hướng 
(không có hướng nào đặc biệt).

Tuy nhiên, “vũ trụ quan sát được” là một 
thứ có đôi chút khác biệt. Nó được định nghĩa là 
vùng không gian chúng ta có thể thấy từ Trái đất - 
vị trí quan sát của chúng ta. Nó là ánh sáng từ tất cả 
các vật thể vũ trụ đã và đang di chuyển xuyên qua 
không gian kể từ sự kiện Big Bang diễn ra khoảng 
13,8 tỷ năm về trước.

Âm thanh sử dụng những bước sóng cao 
hơn hoặc thấp hơn để cho chúng ta biết nó đang 
tiến lại gần hoặc đi ra xa (giống như tiếng còi xe 
cứu thương). 

Ánh sáng cũng tương tự, nhưng sử dụng 
màu sắc để cho chúng ta biết thông tin đó. Theo 
Forbes, những bước sóng dài hơn tương đương các 
tần số và năng lượng thấp hơn, nhìn thấy được dưới 
màu đỏ. 

Những bước sóng ngắn hơn thì tương 
đương với các tần số và năng lượng cao hơn, nhìn 
thấy được dưới màu xanh dương. Do đó các vật thể 
phát ra ánh sáng xanh dương có thể nằm gần với 
Trái đất hơn là các vật thể phát ra ánh sáng đỏ.

Vũ trụ chúng ta quan sát được dựa hoàn 
toàn vào góc nhìn của chúng ta. Quan sát vũ trụ từ 
một hành tinh cách hàng triệu năm ánh sáng sẽ cho 
bạn thấy một vũ trụ quan sát được khác xa so với 
hiện nay, bởi toàn bộ khung tham chiếu sẽ thay đổi. 

Dù con người chúng ta nghĩ mình quan 
trọng như thế nào đi nữa, thì Trái đất hoàn toàn 
không phải là trung tâm của vũ trụ, bởi vũ trụ làm gì 
có trung tâm! ■ 

Phát hiện hố đen lang 
thang, có thể là nhỏ nhất trong 
Dải Ngân hà

Một hố đen lang thang mới được 
phát hiện trong Dải Ngân hà có 
thể là hố đen nhỏ nhất, theo một 

ước tính về khối lượng của nó.
Nhóm các nhà thiên văn học tại Viện Khoa 

học quản lý kính viễn vọng không gian ở 
Baltimore, Maryland, Mỹ, đã công bố phát hiện hố 
đen có khối lượng sao đầu tiên được biết đến.

Ảnh minh họa về một hố đen trong Dải 
Ngân hà

Hố đen này cách Trái Đất 5.000 năm ánh 
sáng và được phát hiện nhờ sức mạnh của lực hấp 
dẫn. Lực hấp dẫn của hố đen hoạt động như một 
thấu kính hấp dẫn, phóng đại ánh sáng của một 
ngôi sao cách xa 19.000 năm ánh sáng.

Ban đầu, hố đen được phát hiện bởi 2 cuộc 
khảo sát trên mặt đất, một là thí nghiệm thấu kính 
hấp dẫn quang học (OGLE) do Ba Lan dẫn đầu, 
chủ yếu sử dụng Đài quan sát Las Campanas ở 
Chile và hai là dự án tại Đài quan sát Đại học 
Mount John ở New Zealand.

Nhóm của nhà thiên văn học Kailash Sahu 
đã sử dụng Kính viễn vọng Không gian Hubble để 
theo dõi và khám phá và mức độ của thấu kính hấp 
dẫn giúp họ kết luận rằng hố đen có khối lượng lớn 
hơn khối lượng của Mặt Trời khoảng 7,1 lần.

Tuy nhiên, một nhóm khác đã tìm ra cách 
tính khối lượng khác. Nhóm nghiên cứu do Casey 
Lam thuộc Đại học California, Berkeley dẫn đầu, 
kết luận rằng hố đen này có khối lượng chỉ gấp 1,6-
4,4 lần khối lượng của Mặt Trời.

Các hố đen có khối lượng sao là sản phẩm 
của các siêu tân tinh của các ngôi sao có khối lượng 
lớn hơn Mặt Trời 20 lần. Mặt khác, khi các ngôi sao 
có khối lượng từ 8 - 20 lần Mặt Trời chuyển sang 
siêu tân tinh, chúng sẽ để lại một ngôi sao neutron.

“Dù nó là gì đi nữa, vật thể này là tàn tích 
của sao tối đầu tiên được phát hiện lang thang trong 
Dải Ngân hà mà không có sự hỗ trợ của một ngôi 
sao khác”, nhà thiên văn học Casey Lam cho biết.

Mặc dù các ngôi sao có khối lượng lớn hơn 
Mặt Trời 20 lần chỉ chiếm 0,1% tổng số các ngôi 
sao trong Dải Ngân hà, nhưng có rất nhiều ngôi sao 
trong Dải Ngân hà (khoảng 100–200 tỷ).

Theo Space, khám phá này chỉ là “phần nổi 
của tảng băng trôi”. Kính viễn vọng Không gian La 
Mã Nancy Grace của NASA, được lên kế hoạch 
phóng vào năm 2027, sẽ khảo sát các vùng rộng lớn 
của Dải Ngân hà và dự kiến sẽ xác định được vài 
nghìn vật thể có kích thước siêu nhỏ, nhiều trong số 
đó có thể là hố đen. ■
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Hé lộ cuộc sống kín tiếng 
của siêu mẫu Claudia Schiffer

Claudia Schiffer là siêu mẫu biểu 
tượng của thập niên 1990 với vẻ 
đẹp lộng lẫy và phong thái cuốn 

hút. Cô sống khép kín nhưng vẫn duy trì được 
phong độ, sức hút với người hâm mộ. 

Claudia Schiffer là chân dài đình đám của 
làng mốt thế giới ở thập niên 90

Được coi là một trong những siêu mẫu 
thành công nhất thế giới và được ưu ái gọi là huyền 
thoại tóc vàng của làng thời trang, Claudia Schiffer 
hiện đã 52 tuổi và có cuộc sống hạnh phúc bên 
chồng và 3 con, xa rời hào quang showbiz. Không 
chỉ vậy, cô còn được công chúng ngưỡng mộ bởi 
lối sống kín tiếng và nói không với scandal.

Claudia Schiffer nằm trong nhóm những 
siêu mẫu thập niên 1990, vốn được ca tụng như 
những ngôi sao nhạc rock. Siêu mẫu được phát 
hiện vào năm 17 tuổi trên sàn nhảy của một vũ 
trường ở Dusseldorf, thành phố phía Tây nước 
Đức. 

Sau đó, một công ty người mẫu đã liên lạc, 
mời cô tới Paris, Pháp chụp hình thử. Từ đó, cô gái 
trẻ sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm trở 
thành ngôi sao. "Trước đó, tôi chưa bao giờ có cảm 
giác được chú ý", Claudia Schiffer chia sẻ với tờ 
Elle về những tháng ngày mới gia nhập làng mốt. 

Đầu những năm 1990, Claudia Schiffer 
xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí và các sàn diễn 
thời trang lớn cùng Naomi Campbell, Linda 
Evangelista, Cindy Crawford... 

Những đặc điểm thương hiệu của Claudia 
Schiffer như đôi mắt xanh, bờm tóc vàng và cái bĩu 
môi huyền thoại xuất hiện tràn ngập trên trang bìa 
các tạp chí thời trang hàng đầu. Claudia Schiffer sở 
hữu chiều cao 180 cm và dáng vóc nóng bỏng.

Claudia Schiffer là một siêu mẫu nguyên 
tắc, kỷ luật, không tiệc tùng, không scandal. 

Suốt thập niên 1990, cô là nàng thơ của các 
tạp chí danh tiếng. Cô xuất hiện hơn 60 lần trên 
trang bìa tạp chí Vogue và có hơn 1.000 lần lên bìa 
các tạp chí lớn nhỏ toàn thế giới. Cô là người mẫu 

độc quyền của nhãn hiệu đình đám Chanel và là 
gương mặt ưa thích của nhiều thương hiệu thời 
trang, may mặc và thực phẩm. 

Trong những năm 1990, Claudia Schiffer 
kiếm được khoảng 10 triệu USD/năm. Đó là thời 
kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên siêu mẫu nhưng đó 
cũng là thập kỷ suy đồi khi các siêu mẫu thích tiệc 
tùng, ưa cuộc sống xa hoa của ngôi sao. Tuy nhiên, 
Claudia Schiffer không giống họ, cô sống kỷ luật, 
chăm chỉ, nói không với scandal và không lui tới 
những bữa tiệc ồn ào. 

Siêu mẫu còn góp mặt trong một số bộ 
phim như vai khách mời trong The Blackout, 
Black and White, Life without Dick, Zoolander và 
Love, Actually... Sang thập niên 2000, sự nghiệp 
của Claudia Schiffer có dấu hiệu chững lại. 

Năm 2017, trong cuốn tự truyện của mình, 
chân dài Đức từng viết: "Trong 30 năm, tôi được 
biết đến như một "Nữ hoàng băng giá". Hơi chút 
lạnh lùng, chuyên nghiệp và luôn kiềm chế cảm 
xúc khi ra ngoài ánh đèn sân khấu. Đó là sự miêu tả 
có phần khắc nghiệt, nhưng không phải là không 
công bằng".

Cô từng có mối tình tốn không ít giấy mực 
truyền thông với “vua ảo thuật”  David 
Copperfield. Cặp đôi đã trúng tiếng sét ái tình vào 
năm 1993 khi gặp nhau trong show diễn của David 
Copperfield ở Berlin (Đức) và đính hôn năm 1994. 
Năm 1999, cả hai đã đường ai nấy đi với lý do 
không có thời gian dành cho nhau.

Claudia Schiffer tiếp tục sự nghiệp người 
mẫu vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, kể từ khi 
kết hôn với nhà sản xuất phim kiêm đạo diễn điện 
ảnh Matthew Vaughn vào năm 2002, cô quyết định 
giảm công việc, dành thời gian cho chồng và ba 
người con. 

"Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ 
cảm thấy an toàn hay hạnh phúc hơn. Tôi không cố 
gắng để có cảm giác trẻ hơn", Claudia chia sẻ với tờ 
Telegraph vào năm 2020 về cuộc sống khi bước 
vào tuổi 50. 

Hiện gia đình Claudia Schiffer sống ở một 
vùng nông thôn thuộc Oxfordshire, cách thủ đô 
London, Anh khoảng 100 km. Khi các con đã lớn, 2 
con gái Clementine 18 tuổi, Cosima 12 tuổi và con 
trai Caspar 19 tuổi, Claudia Schiffer đã có thời gian 
cho mình nhiều hơn... Cô vẫn nhận được những lời 
mời làm gương mặt đại diện hay trở lại sàn diễn 
thời trang, chụp hình quảng cáo nhưng siêu mẫu rất 
cân nhắc trước những lời mời làm việc.

Năm 2018, cô một lần nữa xuất hiện "bùng 
nổ" trong show diễn của Donatella Versace cùng 
với các siêu mẫu thập niên 1990 gồm Naomi 
Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni và Helena 
Christensen. 

Theo Celebrity Net Worth, tài sản của 
Claudia khoảng 55 triệu USD và người đẹp sở hữu 
biệt thự giá 6 triệu USD tại Suffolk, Anh. Ngoài ra, 
vào năm 2013, siêu mẫu người Đức còn mua nhà ở 
Majorca, Tây Ban Nha giá 11,7 triệu USD. 

Mới đây, người đẹp sinh năm 1970 ở Đức 
chia sẻ một số ảnh diện bikini khi thư giãn ở biển 

trong một kỳ nghỉ lên Instagram cá nhân có 1,7 
triệu người theo dõi. 

Trong loạt ảnh, có thể thấy chân dài đình 
đám một thời vẫn giữ được body mảnh khảnh, cân 
đối nhưng cơ thể đã có dấu hiệu của tuổi tác như da 
không còn mịn màng, săn chắc, da tay và cổ nhăn 
nheo... Cô từng sở hữu vóc dáng thon nuột, body 
hoàn hảo với số đo "vàng" 90-60-90 (cm).

Chia sẻ với tờ Elle UK về sự già đi, huyền 
thoại làng thời trang khẳng định ai cũng phải già đi 
nên coi đó là điều tự nhiên. Bên cạnh đó, cô không 
hề cảm thấy ghen tị với những người mẫu đàn em 
trẻ đẹp hơn.

"Tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi 
tuyệt vời ở thời đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, khi 
giai đoạn đó qua đi, thì bạn cũng phải chấp nhận. 
Bạn không thể xinh đẹp hoàn hảo trong suốt cuộc 
đời của mình. Đó là kỷ niệm đẹp và rồi thế hệ trẻ 
tiếp nối thì đó là điều tự nhiên nên tôi không ganh 
ghét, đố kỵ".

Bên cạnh đó, bà mẹ 3 con cho biết sự 
nghiệp làm người mẫu đã giúp cô có nhiều trải 
nghiệm trong cuộc sống, được giao lưu và có nhiều 
mối quan hệ, giúp cô thoát khỏi sự nhút nhát vốn có 
mà cô từng nghĩ sẽ khó vượt qua được. ■ 

Những câu chuyện tình 
huyền thoại trong lịch sử từng 
làm biến động và thay đổi cả 
thời đại

Thay vì chịu thua số phận cùng 
những rào cản của thời đại, những 
cặp đôi này đã đấu tranh đến cùng 

và tạo nên chuyện tình cổ tích cho mình.
Tình yêu vẫn luôn là chủ đề bất tận từ trước 

đến nay và những câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm 
không phải là lạ. Vì nhiều lý do từ quan niệm xã 
hội, tôn giáo, sắc tộc, tình yêu lứa đôi vào thời 
trước có thể bị ngăn cấm. Trước những áp lực của 
thời đại, thay vì chịu thua, nhiều cặp đôi nổi tiếng 
đã lựa chọn đấu tranh và tạo nên những chuyện tình 
ghi vào sử sách.

Vua Edward VIII và Wallis Simpson
Người hoàng gia bao giờ cũng phải tuân 

thủ những quy định nghiêm ngặt khác với người 
thường, nhất là vào vài chục năm trước. 

Phối ngẫu của nhà vua hay người kế vị luôn 
được lựa chọn từ tầng lớp quý tộc để có thể làm 
mẫu nghi thiên hạ. Vào thế kỷ 19, hoàng gia nước 
Anh đã gặp biến cố lớn mãi đi vào lịch sử khi Vua 
Edward VIII từ bỏ cả ngai vàng vì người mình yêu.

Năm 1931, Edward VIII - khi ấy còn là thái 
tử đã gặp gỡ và đem lòng yêu say đắm Wallis 
Simpson - một người phụ nữ mắc mọi "lỗi lầm" mà 
không một hoàng gia nào có thể tiếp nhận: đã có 1 
đời chồng, đang kết hôn với người chồng thứ 2, là 
người Mỹ, khác biệt tôn giáo và làm nghề diễn 
viên.

Vốn mang tiếng đào hoa lãng tử, ban đầu ai 
cũng nghĩ đây cũng chỉ là một cuộc phiêu lưu tình 
ái nữa của chàng thái tử đa tình. Thế nhưng Edward 
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VIII đã thực sự muốn từ bỏ tất cả để được 
bên Wallis Simpson. 

Sau nhiều cuộc tranh cãi gay gắt với Giáo 
hội Anh, ông đưa ra quyết định thoái vị, truyền 
ngôi cho em trai George VI - cha của đương kim 
Nữ hoàng Elizabeth II hiện tại. Cuộc thoái vị vô 
tiền khoáng hậu này đã gây ra khủng hoảng lớn cho 
hoàng gia và nước Anh trong nhiều năm.

Từ vị trí quân chủ quốc gia, Edward VIII 
sẵn sàng trở thành Công tước xứ Windsor, từ bỏ 
hoàng tộc và sang đất nước khác sinh sống nốt 
phần đời còn lại bên người phụ nữ mình yêu. 

Cặp đôi đã chung sống bình yên bên nhau 
35 năm cho đến khi cựu vương qua đời dù không có 
con cái. Dù gây ra rất nhiều tranh cãi và biến động 
cho thời đại nhưng tình yêu của Edward VIII si 
tình dành cho Wallis Simpson vẫn luôn được coi là 
một chuyện tình hiếm có khó tìm.

Richard và Mildred Loving
Câu chuyện tình của cặp đôi Loving đã trở 

thành cổ tích hiện đại của nước Mỹ và truyền cảm 
hứng cho rất nhiều tiểu thuyết, bộ phim. Richard 
vốn xuất thân là một công nhân công trường da 
trắng gốc Anh, trong khi Mildred là người Mỹ gốc 
Phi. 

Thời bấy giờ, khi nạn phân biệt chủng tộc 
và phân cấp xã hội vẫn còn phổ biến, chuyện tình 
của họ là bất khả thi. Lúc đó, luật pháp tại bang 
Virginia nghiêm cấm cặp đôi khác sắc tộc được 
phép kết hôn.

Bất chấp định kiến xã hội, Richard và 
Mildred Loving vẫn nhất quyết ở bên nhau, kết hôn 
và bỏ trốn khỏi quê nhà để tránh bị trừng phạt. 

Về sau, vì vẫn nhớ và muốn trở về quê, họ 
đã đưa ra một quyết định dũng cảm và làm thay đổi 
pháp luật, đó là đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ để 
đòi công bằng, đòi quyền được ở bên cạnh nhau 
một cách đường đường chính chính.

Sự đấu tranh của vợ chồng Loving sau đó 
thực sự đã được đền đáp. Cuộc hôn nhân của họ 
được công nhận và cặp đôi được đem con cái trở về 
bang Virginia định cư. 

Thế nhưng điều quan trọng là họ đã không 
chỉ giải thoát cho chính mình, mà còn giúp hàng 
triệu cặp đôi khác trong tương lai được hưởng 
quyền bình đẳng tương tự. Nhờ tiền lệ của họ, toàn 
nước Mỹ đã xóa bỏ điều luật cấm kết hôn giữa 
người khác sắc tộc, đem quyền bình đẳng màu da 

tiến lên một bước mới vượt bậc.
Seretse Khama và Ruth Williams
Lý do cặp đôi này bị ngăn cản cũng tương 

tự như vợ chồng Loving, đó là vì màu da và câu 
chuyện của họ bấy giờ được truyền thông miêu tả 
là "chuyện tình gây sốc cho thế giới".

Seretse là hoàng tử của Bechuanaland - lúc 
đó là một vùng lãnh thổ thuộc bảo hộ của Anh. 
Hoàng tử Seretse từng là sinh viên Đại học Oxford. 
Tại đây, ông đã gặp gỡ, yêu đương rồi bí mật kết 
hôn với Ruth Williams - một phụ nữ Anh da trắng 
điển hình.

Tất nhiên điều này đã bị gia đình Seretse 
phản đối kịch liệt vì ông bị định sẵn phải trở về quê 
hương, kết hôn với một phụ nữ địa phương và thừa 
kế ngai vàng. 

Khi biết tin Seretse yêu và lấy một người 
Anh, Chính phủ Anh đã đối mặt với sự phản đối dữ 
dội từ Chính phủ đất nước Nam Phi và những khu 
vực cấm hôn nhân khác chủng tộc. Làn sóng phản 
đối này đã kéo theo khủng hoảng chính trị giữa 
Bechuanaland và nước Anh.

Seretse Khama và Ruth Williams đã phải 
sống lẩn trốn để tránh bão dư luận. Năm 1956, các 
lãnh đạo của bộ tộc Bechuanaland đã gửi điện cho 
Nữ hoàng Anh đề nghị phải ép tộc trưởng của mình 
quay về. Khi trở về, Seretse đã từ bỏ mọi quyền lực 
của tộc trưởng.

Điều đáng nói là sau đó, ông đã trở về quê 
hương với tư cách là công dân bình thường và 
thành công tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên 
của đất nước. Thay vì làm tộc trưởng, Seretse được 
bầu làm Tổng thống đầu tiên của quốc gia tên 
Botswana ngày nay. Con trai của cặp đôi tên Ian 
hiện là Tổng thống thứ 4 của Botswana. ■

Xi măng làm từ tảo thân 
thiện môi trường

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà 
nghiên cứu Mỹ tạo ra xi măng sinh 
học dựa trên vi tảo giúp giảm phát 

thải carbon.
Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học 

Colorado Boulder, Đại học North Carolina 
Wilmington và Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái 
tạo Quốc gia Mỹ đã phát triển một phương pháp 
trung hòa carbon độc đáo bằng cách sử dụng xi 
măng có thể sản xuất từ đá vôi sinh học. 

Vật liệu mới này hứa hẹn có thể giảm thiểu 
đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt 
động xây dựng trên toàn cầu gây ra.

Theo một báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Mỹ (EPA), xi măng đứng thứ ba trong số 10 
nguồn gây ô nhiễm công nghiệp lớn nhất. 

Mỗi năm có khoảng 2 tỷ tấn CO2 thải vào 
môi trường do quá trình sản xuất và sử dụng xi 
măng. Dù là ở đâu, thật khó để hình dung các hoạt 
động xây dựng sẽ như thế nào nếu không có bê tông 
và xi măng, đặc biệt là xi măng Portland.

Trong khi nêu bật ý nghĩa của bê tông, 
trưởng nhóm nghiên cứu Wil Srubar, Giáo sư tại 

Đại học Colorado Boulder, lưu ý rằng quá trình sản 
xuất thương mại xi măng Portland liên quan đến 
việc đốt một lượng lớn đá vôi dẫn đến phát thải 
CO2, chất ô nhiễm và khí độc, ảnh hưởng nặng nề 
tới chất lượng không khí của khu vực xung quanh.

Giải pháp cho vấn đề này nảy ra trong đầu 
Srubar trong một chuyến đi đến Thái Lan, nơi ông 
thấy các cấu trúc canxi carbonate (CaCO3) được 
xây dựng tự nhiên xung quanh các rạn san hô. 

Đá vôi cũng được tạo ra từ canxi carbonate. 
Nhìn vào các mỏ CaCO3, Srubar nghĩ rằng đá vôi 
cũng có thể được nuôi cấy tự nhiên thay vì khai 
thác từ mỏ đá. Ông tự hỏi mình: "Nếu thiên nhiên 
có thể nuôi trồng đá vôi, tại sao chúng ta lại không 
thể?".

Khi trở về Mỹ, Srubar cùng các cộng sự 
quyết định nuôi cấy một nhóm vi tảo có tên là 
Coccolithophore. Các thành viên của nhóm tảo này 
có khả năng tạo ra đá vôi sinh học bằng cách hình 
thành các mỏ canxi carbonate trong quá trình 
quang hợp. 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, không 
giống như đá vôi tự nhiên phải mất hàng triệu năm 
để hình thành bên dưới mặt đất, phiên bản sinh học 
của Coccolithophore có thể được tạo ra trong thời 
gian thực. Hơn nữa, tảo Coccolithophore tạo ra 
canxi carbonate nhanh hơn so với các rạn san hô 
mà Giáo sư Srubar đã quan sát ở Thái Lan. 

Nguyên liệu thô cần thiết để hình thành đá 
vôi sinh học trong nước biển chỉ bao gồm carbon 
dioxide hòa tan và ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, vì vi 
tảo có thể tồn tại ở cả nước mặn và nước ngọt, 
chúng có thể được sử dụng để sản xuất đá vôi ở hầu 
hết mọi nơi.

Điều đáng ngạc nhiên là sản xuất xi măng 
từ đá vôi sinh học không chỉ trung hòa cacbon mà 
còn loại bỏ carbon do vi tảo hấp thụ CO2 từ môi 
trường và lưu trữ dưới dạng canxi carbonate. Do 
đó, bê tông được hình thành từ xi măng này có thể 
mở ra một kỷ nguyên xây dựng bền vững mới trên 
toàn thế giới.

Với nghiên cứu đột phá này, Srubar đã 
được trao giải thưởng CAREER của Tổ chức 
Khoa học Quốc gia và gần đây, nhóm của ông đã 
nhận được khoản tài trợ trị giá 3,2 triệu USD từ Bộ 
Năng lượng Mỹ. Họ cũng đã hợp tác với nhiều 
công ty tư nhân để mở rộng quy mô các hoạt động 
nghiên cứu và sản xuất liên quan đến đá vôi sinh 
học. ■
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