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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

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail
Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

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 $150k. 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

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:

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït 

ñoäng laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 

sqft. Toïa laïc 59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy 

laïnh, siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, 

granite beáp. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû 

tieàn HOA haøng thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft 

lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes 

Benz GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 

36K miles. Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù 

môùi $65K, baùn gaáp $35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

NEW

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + 

Beltway 8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 

1,000 sqft. Giaù thueâ $2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông 

löôïng. Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tieäm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Danny

832-853-4823
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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

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 

S Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, 

good location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, 

caàn baùn. Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Tieäm income cao, giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

Tiêu Chiến khiến dân tình 
xuýt xoa với làn da “trắng phát 
sáng” trong buổi đóng máy 
phim mới

Đóng máy phim mới “Vùng biển trong 
mơ ấy”, Tiêu Chiến được khen nức 
nở vì làn da “trắng phát sáng”.

Cách đây không lâu, người hâm mộ đã vô 
cùng vui mừng khi nghe tin Tiêu Chiến sẽ hợp tác 
cùng Lý Thấm trong bộ phim Vùng biển trong mơ 
ấy. Lần thứ 5 hợp tác cùng nhau, khán giả hy vọng 
cặp đôi sẽ tạo ra thành tích ấn tượng.

Mới đây, dự án Vùng biển trong mơ ấy cuối 
cùng cũng đã kết thúc những cảnh quay cuối, loạt 
ảnh Tiêu Chiến trong buổi đóng máy khiến dân tình 
mê mẩn, đứng ngồi không yên.

Theo đó, xuất hiện trong buổi đóng máy phim 
Tiêu Chiến diện một chiếc áo phông trắng rất đơn 
giản. Kiểu tóc mái lệch bồng bềnh càng làm tôn 
thêm vẻ điển trai của chàng mỹ nam Trần Tình 
Lệnh. Thế nhưng, điểm khiến dân tình chú ý nhất 
lại chính là nước da trắng hồng hào của Tiêu Chiến. 
Không khó để nhận ra trạng thái của anh chàng 
đang vô cùng tốt.

Trước đó, Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 
không khỏi xót xa vì làn da đen nhẻm, thân hình 
gầy gò. Tuy nhiên, không khó để fan anh chàng 
nhận ra đây chỉ là tạo hình trong phim để hợp với 
nhân vật mà thôi.

Một số bình luận của cư dân mạng: Nhìn ảnh 
này lại nhớ đến Ngụy Vô Tiện, hồi đó đẹp trai xỉu 
luôn, giờ cũng vẫn đẹp; Tiêu Chiến trong buổi 
đóng máy đẹp trai thật đó, da trắng phát sáng luôn; 
Tiêu Chiến quá đẹp, Còn ai đẹp hơn Tiêu Chiến...

Vùng biển trong mơ ấy được xem như một 
bước đột phá lớn của Tiêu Chiến, dù sao thì anh 
chàng cũng chưa từng đóng phim dân quốc bao 
giờ. Đồng thời, trong tác phẩm, nam chính sẽ thể 
hiện giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa 
là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần 
phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật.

Trong tác phẩm này có cả tình huynh đệ cùng 
nhau lập nghiệp, xen kẽ là câu chuyện tình yêu 
ngây ngô nhưng rất đẹp, chắc chắn sẽ mang đến 
nhiều bất ngờ cho khán giả.

Với sự góp mặt của Tiêu Chiến và nội dung 
kịch bản như thế này giúp Vùng biển trong mơ ấy 
trở thành một dự án vô cùng hứa hẹn và được nhiều 
người chờ đón.

Vùng biển trong mơ ấy được do đạo diễn Phó 
Ninh chỉ đạo, đây là người từng làm nên thành 
công của Thu Thiên và Khi Gió Lại Thổi.

Tiêu Chiến, là nam diễn viên/ca sĩ nổi tiếng 
nhất nhì hiện nay của Trung Quốc. Anh được xem 
là một trong những nghệ sĩ thế hệ 9x của Trung 
Quốc có lượng fan khủng nhất tại châu Á.

Năm 2019, bộ phim Trần Tình Lệnh được phát 
sóng đã tạo nên một cơn sốt đẩy danh tiếng của 
Tiêu Chiến lên hàng đỉnh cấp lưu lượng.

Trong thời gian phim phát sóng, độ nổi tiếng 
của Tiêu Chiến đã đạt được những thành tích đáng 
kể. Anh đứng đầu Top 10 nam diễn viên có chỉ số 
lực ảnh hưởng trên mạng cao nhất, trang cá nhân có 
thêm 8 triệu người theo dõi, là từ khóa tìm kiếm 
“hot” nhất Trung Quốc.

Sau thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh, 
anh trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn 
hiệu và được săn đón mời tham dự nhiều sự kiện 
lớn.

                                                             Quốc Minh

Nam phụ quốc dân đổi đời 
nhờ bom tấn rating: được sánh 
đôi bên chị đại quyền lực, danh 
tiếng vượt mặt hội đàn anh

Why Her hiện đang là một trong số 
những tựa phim Hàn hot nhất hiện 
nay. Mới chiếu đến tập 4, rating 

phim đã lập tức cán mốc 2 chữ số, cụ thể là 10,1%, 
một thành tích mà hiếm phim Hàn nào trong năm 
2022 làm được. Ngoài chị đại Seo Hyun Jin, nam 
chính của phim - Hwang In Yeop - cũng nhờ Why 
Her mà được quan tâm, chú ý hơn rất nhiều.

Trong Why Her, Hwang In Yeop vào vai Gong 
Chan, một nam sinh ấm áp nhưng ẩn sau đó là một 
quá khứ đau thương, cậu yêu thầm người phụ nữ 
hơn mình khá nhiều tuổi Soo Jae (Seo Hyun Jin) và 
sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô. Chuyện 
tình của họ được nối dài khi Soo Jae dính vào một 
vụ bê bối lớn khiến cô bị sa thải khỏi văn phòng 
luật và buộc phải trở thành giảng viên tại một 
trường đại học luật nơi mà Gong Chan đang theo 
học.

Được mệnh danh là thánh hack tuổi màn ảnh 
Hàn, ở tuổi 31, Hwang In Yeop thêm một lần nữa 
chinh phục khán giả khi xuất hiện ở tạo hình nam 
sinh. Thế nhưng không còn là cậu nam sinh yêu 
đơn phương nữ chính như ở True Beauty hay gần 
đây nhất là The Sound Of Magic, Hwang In Yeop 
lần này đã lên tầm nam chính, sánh đôi bên nữ 
chính của riêng mình. Đáng chú ý hơn khi nữ chính 
của anh lại là Seo Hyun Jin, một mỹ nhân quyền 
lực của làng phim Hàn với khả năng biến hóa khôn 
lường và mắt chọn kịch bản cực tốt. 

Dù phải làm bạn diễn với một chị đại dày dặn 
kinh nghiệm diễn xuất nhưng Hwang In Yeop 
dường như không hề lép vế. Anh thể hiện rất tốt 
cảm xúc của nhân vật, tạo cho người xem cảm giác 
thoải mái. Phản ứng hóa học giữa cặp chính cũng 
vô cùng bùng nổ dù ban đầu khán giả lo ngại hai 
người sẽ khó lòng bắt cặp vì vấn đề chênh lệch tuổi 
tác. 

Tài năng, điển trai, Hwang In Yeop từng khiến 
khán giả tiếc nuối khi mãi vẫn chỉ là nam phụ. 
Trong lần tái xuất này, anh đã thực sự thăng hạng cả 
về danh tiếng lẫn diễn xuất. Với sức hút ngoài 
mong đợi của Why Her, cái tên Hwang In Yeop nhờ 
vậy mà cũng liên tục lọt top đầu trên các bảng xếp 
hạng danh tiếng hàng tuần, vượt mặt cả hội tiền bối 
trong loạt tác phẩm đình đám lên sóng gần đây.

                                                                    An Chi
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Gong Hyo Jin - Shin Min Ah 
và tình bạn thân thiết gắn bó 20 
năm có lẻ

Không hay thể hiện, cũng ít khi khoe ra 
nhưng Gong Hyo Jin và Shin Min Ah 
đã có một tình bạn khắng khít mà tôi 

nghĩ chúng ta sẽ không thể nào biết nó lại dài lâu 
đến như vậy nếu bản thân hai chị đẹp không tự nói 
ra.

Gong Hyo Jin năm nay 42 tuổi, Shin Min Ah 
thì đã 38, hai chị đẹp đều là những tên tuổi hàng đầu 
trong làng giải trí Hàn. Mỗi người một con đường, 
một hình tượng khác nhau và ít người còn nhớ rằng 
tác phẩm gần nhất mà cả hai từng hợp tác từ cách 
đây rất lâu rồi. Năm 2008, hai chị đẹp từng đóng 
chung trong bộ phim điện ảnh mang tên Sisters On 
The Road, nhưng tình bạn của họ thì có từ trước đó 
rất lâu.

Nói về quan hệ bạn bè lâu năm của mình, 
Gong Hyo Jin chia sẻ: “Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghĩ 
những mối quan hệ cá nhân rất dễ có được. Nhưng 
càng trưởng thành hơn, tôi càng thấy bạn bè lâu 
năm trở nên càng quý giá. Tôi thường cảm giác như 
mới thấy Min Ah mặc đồng phục học sinh ngày 
hôm qua thôi và chúng tôi vẫn cứ trò chuyện với 
nhau thật lâu cho tới khi lạc cả giọng. Hơn hết, thật 
may mắn là cả tôi và Min Ah đều đang rất ổn, 
không hề gặp bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Tôi cảm 
giác chúng tôi đã sắp xếp mọi việc rất tốt”.

Thì ra hai chị đẹp đã quen nhau từ lâu, thực tế 
lần gặp đầu tiên của họ là khi Gong Hyo Jin là nữ 
sinh trung học phổ thông còn Shin Min Ah thì là cô 
bé đang học lớp 8. Nói về cô em, cô bạn thân của 
mình, chị Gong rất tự hào: “Min Ah đĩnh đạc và 
trưởng thành hơn tuổi của em ấy vì vậy chúng tôi 
đã trở thành bạn bè như những người bằng tuổi 

nhau vậy”. 

Sau khi vào showbiz, Gong Hyo Jin và Shin 
Min Ah đã hợp tác lần đầu trong dự án phim đầu tay 
của Shin Min Ah, Volcano High vào năm 2001. 
Bảy năm sau cả hai gặp lại nhau lần nữa trong 
Sisters On The Road. Sau đó, cả hai đều trở thành 
những ngôi sao nổi tiếng, luôn bận rộn với hàng 
loạt dự án khác nhau, cho đến hiện tại vẫn vậy.

Vốn đã thân quen nhau từ lâu nên khi hợp tác 
trong Sisters On The Road với vai diễn hai chị em 
nhưng không ưa gì nhau, chị đẹp Gong Hyo Jin còn 
cảm thấy lúng túng. Nhắc lại thời điểm đó, chị nói 

đùa rằng: “Tôi rất hạnh phúc vì mình đóng vai chị 
em với Min Ah trong phim. Nhưng trong phim hai 
chị em lại không ưa nhau lắm vì vậy tôi còn lo lắng, 
liệu chúng tôi có nên giả vờ không thân thiết trên 
phim trường để tăng độ chân thật không?”. 

Còn Shin Min Ah thì hào hứng: “Thật tuyệt 
khi chúng tôi có thể quay phim cùng nhau. Vào 
thời điểm đó hiếm khi các nữ diễn viên lại đóng 
chính cùng nhau trong một bộ phim của một đạo 
diễn nữ”. 

Gong Hyo Jin còn tiết lộ rằng chị đã bí mật ra 
rạp xem lại phim để chắc chắn rằng khán giả đã 
không bỏ lỡ diễn xuất xuất thần của cô em thân 
thiết Shin Min Ah.Nào phải chỉ gắn bó với nhau từ 
khi còn nhỏ, cùng hợp tác với nhau rất ăn ý khi vào 
showbiz và duy trì tình bạn hơn 20 có lẻ của mình, 
Gong Hyo Jin còn tiết lộ thêm rằng, hai người 
ngoài đời tính cách thực sự khác nhau nhưng lại rất 
thân thiết chưa từng có vấn đề gì. Ngoài ra, sinh 
nhật của hai chị em cũng chỉ cách nhau 1 ngày mà 
thôi. 

Còn Shin Min Ah thì rất muốn xem lại những 
bộ phim mà cả hai đóng cùng nhau, và càng mong 
hơn cơ hội tiếp theo sẽ đến để được hợp tác với 
người chị xinh đẹp và tài năng của mình.

Qua những chia sẻ này, tôi mới phát hiện ra hai 
chị đẹp thân nhau đến vậy, tình bạn của họ đã trải 
qua bao năm tháng, từ thuở cả hai còn chưa có tên 
tuổi cho đến nay thì cả Gong Hyo Jin và Shin Min 
Ah đều đã những ngôi sao hàng top cả rồi, thực sự 
đáng quý. 

Tôi bỗng nghĩ, tháng 10 tới đây, Gong Hyo Jin 
sẽ kết hôn, mà nhóm bạn thân công khai của chị 
đẹp đã kết hôn hết cả, cô em thân thiết họ Shin thì 
lại có một mối tình tuyệt đẹp ai cũng chờ nghe tin 
vui. Chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều, tôi cũng 
đoán được bó hoa cưới của Gong Hyo Jin sẽ giao 
vào tay ai rồi đấy. Và rất hy vọng mong muốn đó 
của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Có một tình bạn đẹp lâu bền sẽ giúp chúng ta 
bước trên đường đời thêm thênh thang, thêm tự tin 
và vui vẻ. Mỗi khi phát hiện ra một câu chuyện về 
tình bạn giữa những minh tinh thì tôi lại càng thấy 
vui và khâm phục họ hơn bởi cái nghề này khắc 
nghiệt và cạnh tranh không ngừng, giữ được sơ tâm 
và đi cùng nhau dài lâu thế này chứng minh họ thực 
sự trân trọng và yêu quý nhau. Mong rằng con 
đường sắp tới của cả Gong Hyo Jin và Shin Min Ah 
đều thuận lợi, toàn có tin vui mà thôi. À đương 
nhiên nếu hai chị đẹp tái hợp thì tôi càng vui rồi, dù 
biết là khó.

                                                       Nguyễn Hương

Showbiz Trung Quốc tẩy 
chay tài tử bạo hành vợ khi 
mang thai

Sau khi thừa nhận hành vi bạo lực gia 
đình, Vương Đông bị loại khỏi dự án 
“Soi sáng em” và “Dạ lữ nhân”.

Ngày 29/8, Sohu đưa tin các đoàn phim ở 
Trung Quốc có động thái tẩy chay nam diễn viên 
Vương Đông sau khi anh bạo hành vợ.

Theo đó, ê-kíp Soi sáng em (Trần Vỹ Đình, 
Trương Nhược Nam đóng chính) đã xóa tên Vương 
Đông khỏi danh sách diễn viên. Họ đang tiến hành 
chỉnh sửa hậu kỳ, cắt cảnh quay của tài tử Ngự giao 
ký để tránh bị tuýt còi trong khâu kiểm duyệt vì để 
nghệ sĩ vướng bê bối, gây ảnh hưởng xấu đến xã 
hội, xuất hiện trên màn ảnh.

Tác phẩm Dạ lữ nhân xóa toàn bộ bài viết 
tuyên truyền liên quan đến Vương Đông. Tai tiếng 
của Vương Đông khiến dự án này tiếp tục rơi vào 
cảnh bế tắc trong việc tìm đường lên sóng. Trước 
Vương Đông, Đặng Luân gây thiệt hại cho đoàn 

phim Dạ lữ nhân vì bê bối trốn thuế.

Ngày 27/8, vợ Vương Đông đăng tải video 
nam diễn viên đánh đập cô dã man trong thời gian 
chung sống. Trong clip, tài tử Ngự giao ký ném các 
vật nặng, bóp cổ, dùng chân đá vào người và lăng 
mạ vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Đáng nói thời điểm 
này, vợ Vương Đông đang mang thai ở tháng thứ 7. 
Cô cho biết cơ thể bầm dập và tâm lý bất ổn sau khi 
chịu trận đòn roi.

Trước làn sóng phẫn nộ trong dư luận, Vương 
Đông phát văn bản xin lỗi. Anh thừa nhận hành vi 
đánh vợ của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên cho 
biết video chưa phản ánh đúng sự thật đằng sau 
cuộc hôn nhân của anh.

Theo Vương Đông, thời gian qua, anh bị vợ 
dùng video nói trên giày vò và đe dọa phá hủy sự 
nghiệp nghệ thuật. Ngôi sao 44 tuổi cho biết đã nhờ 
luật sư giải quyết vấn đề pháp lý liên quan với vợ.

Sau khi Vương Đông lên tiếng, đài truyền hình 
trung ương CCTV, China Women's Daily, China 
Times, Tân Hoa Xã đồng loạt lên án hành vi của 
nam nghệ sĩ. Các đơn vị truyền thông hàng đầu nêu 
quan điểm “bất kỳ lý do nào cũng không phải là cái 
cớ cho bạo lực gia đình”, và yêu cầu cơ quan chức 
năng vào cuộc xử lý Vương Đông.

Từ tháng 5, cuộc hôn nhân của Vương Đông 
gây chú ý trong dư luận. Anh bị vợ tố cáo bỏ bê gia 
đình, ngoại tình với vợ cũ và lên kế hoạch chiếm 
đoạt tài sản của cô.

Vương Đông sinh năm 1978, là người mẫu 
kiêm diễn viên. Anh đắt show làm mẫu ảnh nhờ vẻ 
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ngoài phong trần, điển trai. Vương Đông từng 
diễn xuất trong các phim như Tương dạ, Ngọc lâu 
xuân, Thượng thực, Bạo phong nhãn, Sơn hà lệnh, 
Linh lung, Sở Kiều truyện. Gần đây, anh có vai 
diễn Tiên sư gây chú ý trong Ngự giao ký (Địch Lệ 
Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng chính).

                                                                    An Chi

Sooyoung (SNSD) từng phải 
điều trị tâm lý

Sooyoung chia sẻ bị mắc kẹt trong quá 
khứ do thiếu trải nghiệm tuổi trẻ. Đây 
chính là hậu quả của xu hướng thần 

tượng ra mắt quá sớm.

Theo KpopStarz, trong chương trình thực tế 
Soshi TamTam, Sooyoung chia sẻ việc từng phải 
điều trị tâm lý khi trò chuyện cùng thành viên 
Yoona.

Bác sĩ tâm lý cho rằng cô bị mắc kẹt ở quá khứ, 
như thể vẫn còn là học sinh trung học. Yoona tán 
thành ý kiến này.

Sooyoung cho biết thêm giám đốc công ty chủ 
quản hiện tại từng khuyên cô cần có thú vui khác 
ngoài làm việc. Chính vì vậy, cô đã thử làm bánh 
mì. Khi nhắc tới việc du lịch, Yoona chia sẻ cô trải 
nghiệm tự đi du lịch lần đầu vào năm 29 tuổi. Khi 
ấy, mọi thứ đều mới mẻ. Thậm chí, khi đặt phòng 

khách sạn, Yoona cảm thấy sốc vì mức giá.

Đáp lại, Sooyoung kể bản thân được trải 
nghiệm điều này sớm hơn Yoona nhưng vẫn là 
muộn so với bạn bè đồng trang lứa. Nhiều người 
hâm mộ khen ngợi Sooyoung cởi mở khi mạnh dạn 
chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Gần đây, những tác động tiêu cực của việc 
thần tượng Kpop ra mắt khi còn nhỏ khiến dư luận 
chú ý. Một số trường hợp mới gồm Ni-Ki của 
ENHYPEN, Lee Seo của IVE và Hyein của 
NewJeans.

Theo chuyên gia, những thần tượng ra mắt 
làng giải trí sớm có nguy cơ cao bị thiếu hụt về sự 
phát triển tâm lý và sự trưởng thành. Điều này bao 
gồm việc bỏ lỡ nhiều trải nghiệm của người bình 
thường như tự đặt xe, đặt phòng du lịch.

“Ra mắt ở độ tuổi nhỏ như vậy có nghĩa họ 
phải bỏ nhiều trải nghiệm. Trong trường hợp xấu 
nhất, nếu không thành công với tư cách là người 

nổi tiếng, nghề nghiệp sẽ bị hạn chế vì rất có thể họ 
đã bỏ bê việc học để làm thần tượng”, nhà phê bình 
Ha Jae Kun May nói.

Yoona và Sooyoung đều ra mắt khi còn trẻ và 
có thể đã bỏ lỡ nhiều cột mốc quan trọng trong suốt 
thời thiếu niên. Trước khi ra mắt với Girls' 
Generation, Sooyoung (khi ấy 12 tuổi) là thành 
viên của nhóm nhạc tên Route 0 tại Nhật Bản. 
Nhóm này tan rã vào năm 2003 và Sooyoung trở lại 
SM Entertainment để ra mắt vào năm 2007 với 
Girls' Generation.

                                                             Trúc Giang

Phim y khoa TVB bị lên án vì 
bôi nhọ bệnh nhân tâm thần

Ngày 27/8, On đưa tin bộ phim Người 
hùng blouse trắng 2 tiếp tục bị phản 
ứng vì loạt tình tiết gượng ép, tạo 

điểm nhìn xấu về nghề y.

Trong tập phát sóng mới nhất, có phân cảnh 
một người đàn ông trẻ phát bệnh tâm thần (Đàm 
Vĩnh Hạo) và tấn công bằng dao với nhiều người 
trong ga tàu điện ngầm.

Cảnh quay bị Viện Tâm thần Hong Kong lên 
án vì xây dựng bệnh nhân tâm thần bạo lực, tấn 
công người không lý do. “Cảnh phim trong Người 
hùng blouse trắng 2 miêu tả phóng đại triệu chứng 
bệnh của người mắc tâm thần. Tại sao phải đem 
bệnh nhân tâm thần để gây chú ý và tạo tình huống 
giật gân, kịch tính trên màn ảnh. Họ đang bôi nhọ 
người mắc bệnh tâm thần”, đại diện Viện Tâm thần 
Hong Kong bức xúc.

Ở phân đoạn khác, bộ phim y khoa của TVB 
bị chỉ trích coi thường tính mạng bệnh nhân, đặt 
tình tiết thương cảm không đúng chỗ. Cụ thể, nhân 
vật bác sĩ Zoe (Đường Thi Vịnh) đã cản trở Đường 
Minh (Mã Quốc Minh) phẫu thuật cho nạn nhân 
trong vụ ngã thang máy chỉ vì cô gái khóc lóc, cầu 
xin cho gặp mẹ. Sự trì hoãn của Zoe khiến Đường 
Minh không kịp cứu chữa cho bệnh nhân. Hậu quả 
Đường Minh bị kỷ luật.

Theo On, nhân vật Zoe của Đường Thi Vịnh 
nhiều lần khiến khán giả bức xúc. Dưới bàn tay 
biên kịch, cô bị xây dựng thành nữ bác sĩ ích kỷ, 
làm việc không phân nặng nhẹ, chỉ quan tâm đến 
cảm xúc bản thân và không có tình mẫu tử.

Trước phản ứng tiêu cực của dư luận, nhà sản 

xuất La Vĩnh Hiền xin lỗi về loạt tình tiết sai lệch 
thực tế, gây hiểu lầm về nghề y và bệnh nhân tâm 
thần.

Người hùng blouse trắng là series phim truyền 
hình thuộc đề tài y khoa do TVB sản xuất. Phần 1 
từng nằm trong top tác phẩm ăn khách nhất năm 
2019.

Phần 2 bấm máy vào năm 2020, và lên sóng 
vào tháng 6 năm nay. Nội dung phim xoay quanh 
câu chuyện cải cách y học, cứu người và tranh đấu 
nội bộ của các thành viên trong bệnh viện Minh 
Thành Bắc. Người hùng blouse trắng 2 có sự tham 
gia diễn xuất của các ngôi sao hàng đầu TVB như 
Quách Tấn An, Trần Hào, Mã Quốc Minh, Hồ Định 
Hân và Đường Thi Vịnh.

                                                                Tuệ Lâm

Tài tử Kang Tae Oh thông 
báo ngày nhập ngũ

Mới đây, Kang Tae Oh đã tổ chức 
buổi gặp gỡ người hâm mộ trực 
tuyến “TikTok Stage Connect: 

SweeTaeOh”. Trong sự kiện này, nam diễn viên đã 
đích thân thông báo với người hâm mộ trên toàn 
thế giới rằng anh sẽ lên đường nhập ngũ với tư cách 
là một người lính tại ngũ vào ngày 20/9.

Trước đó nam diễn viên đã xác nhận rằng “Nữ 
luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” sẽ là bộ phim cuối 
cùng của anh trước khi nhập ngũ. Tuy nhiên trong 
thời gian Kang Tae Oh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 
khán giả vẫn có thể được thấy anh trên màn ảnh với 
bộ phim kinh dị “Target” đóng cùng Shin Hye Sun.

Gần đây, Kang Tae Oh đã tái hợp với dàn diễn 
viên và đoàn làm phim “Run On” để nói lời tạm 
biệt trước khi nhập ngũ.

Kang Tae Oh đang là nam diễn viên được săn 
đón sau thành công của hiện tượng truyền hình 
“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”. Tuy nhiên, anh 
sẽ phải nhập ngũ trong năm nay và có sự gián đoạn 
trong sự nghiệp. Liên quan đến việc nhập ngũ sắp 
tới của mình, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi cảm thấy 
như vai diễn đã cho tôi một lời cảnh báo trước khi 
tôi nhập ngũ, nói rằng, “Hãy làm tốt hơn từ bây 
giờ”. Nhờ có bộ phim này, tôi rất vui vì có thể tự tin 
nói rằng “Tôi sẽ trở lại an toàn”.

                                                                    An Chi
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Nữ ca sĩ 35 tuổi ra mắt trong 
nhóm nhạc Kpop thế hệ mới

Sinh năm 1987, Song Min Kyung là 
thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc 
nữ sắp ra mắt YaYaYa.

YaYaYa là nhóm nhạc nữ KPop sắp ra mắt 
gồm 5 thành viên, trong đó thành viên lớn tuổi nhất 
- Song Min Kyung - đang thu hút chú ý.

Song Min Kyung sinh năm 1987, là ca sĩ solo 
thuộc thế hệ thần tượng thứ hai. Cô ra mắt năm 
2008 với nghệ danh JB (viết tắt của Jolly Baby), 
chịu sự quản lý của công ty Kiroy Y Group.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Kiroy Y Group 
vào năm 2012, JB gia nhập Core Contents Media 
và hoạt động với tư cách trưởng nhóm The SeeYa. 
Năm 2015, nhiều nhóm nhạc nữ ra mắt, cạnh tranh 
với The SeeYa khiến nhóm buộc phải tan rã.

Năm 2018, nữ ca sĩ một lần nữa ra mắt trong 
nhóm nhạc TaesaBiae, song họ cũng không thể 
hoạt động lâu dài do gặp vài sự cố.

Trong buổi phỏng vấn với The Issue Maker 
vào năm 2021, Song Min Kyung cho biết cô đã 
phải điều trị tâm lý sau khi trải qua không ít khó 
khăn trong sự nghiệp.

“Để vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi đã phải 
điều trị tâm lý và thậm chí theo học chuyên ngành 
tâm lý trị liệu. Sau khi chuẩn bị kỹ càng về mặt thể 
chất lẫn tinh thần, giờ đây tôi đã có thể xuất hiện 
trước công chúng một lần nữa”, Song Min Kyung 
chia sẻ với The Issue Maker.

Quay trở lại ngành giải trí không phải là lựa 
chọn dễ dàng đối với Song Min Kyung, cô nói: 
“Việc xuất hiện trước công chúng một lần nữa 
không phải là lựa chọn dễ dàng đối với tôi. Tôi đã 
lo lắng rất nhiều, tôi cảm thấy không tự tin”.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cảm thấy nghệ thuật là đam 
mê của cô và quyết tâm theo đuổi tới cùng. Ở tuổi 
35, Song Min Kyung thử sức trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Cô từng 
tham gia 2 bộ phim Radiant Office và Secret Love.

Sắp tới, Song Min Kyung tái xuất trong nhóm 
nhạc nữ YaYaYa, thuộc thế hệ thần tượng thứ 4.

                                                               Minh Hạo

BLACKPINK - Nhóm nhạc 

nữ đầu tiên trong lịch sử đứng 
đầu BXH Billboard Toàn cầu

Mới đây, Billboard đã công bố loạt 
bảng xếp hạng âm nhạc trong tuần 
này. Trong đó, người hâm mộ vô 

cùng háo hức khi ca khúc mới của BLACKPINK 
mang tên Pink Venom đã ra mắt ở vị trí đầu bảng 
trên cả 2 bảng xếp hạng Billboard Toàn cầu 200 và 
Billboard Toàn cầu ngoài Mỹ. Điều này giúp 
BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên 
trong lịch sử xếp hạng đầu bảng Billboard Toàn 
cầu.

Với riêng BLACKPINK, Pink Venom cũng 
là ca khúc đầu tiên của nhóm leo lên hạng 1 trên 
BXH này. Trước đó, Lovesick Girls vào năm 2020 
đứng ở vị trí thứ 2.

Theo dữ liệu được cung cấp bởi Luminate 
(trước đây là MRC Data), Pink Venom thu về 
212,2 triệu lượt stream, 36.000 lượt download chỉ 
trong tuần đầu ra mắt. Có thể nói, đây là một con số 
vô cùng ấn tượng và đã giúp nhóm có thêm nhiều 
thành tích và kỉ lục mới.

Trên BXH danh giá nhất Billboard Hot 100, 
Pink Venom cũng góp mặt ở vị trí thứ 22. Pink 
Venom cũng đánh dấu ca khúc thứ 8 của nhóm góp 
mặt trong BXH này. 

Tuy nhiên, đây vẫn không phải ca khúc có thứ 
hạng ca nhất của BLACKPINK. Ice Cream kết 
hợp cùng Selena Gomez, How You Like That, Sour 
Candy kết hợp cùng Lady Gaga là những ca khúc 
có thứ hạng cao của BLACKPINK trên BXH 
Billboard Hot 100.

Pink Venom gần đây đã trở thành video âm 
nhạc của K-Pop đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất 
trong năm 2022. Ngoài ra, ca khúc mới của 
BLACKPINK cũng là ca khúc Hàn Quốc trụ hạng 
quán quân lâu nhất trên BXH Spotify toàn cầu. 

Chỉ mới hôm qua, nhóm cũng một lần nữa 
khẳng định sức hút của mình khi xuất hiện tại lễ 
trao giải MTV VMAs (MTV Video Music 
Awards) và trình diễn ca khúc mới trước sự cổ vũ 
của nhiều ngôi sao nổi tiếng và khán giả Mỹ. 

Nhóm cũng mang về 2 giải thưởng, trong đó 
có 1 giải cá nhân dành cho em út Lisa.

                                                                    An Chi

Hyun Bin và Gong Yoo bất 

ngờ bị truyền thông Mỹ “réo 
tên” vì lý do gây sốc

Gong Yoo và Hyun Bin đều là những 
ngôi sao hàng đầu của Kbiz. Mới đây, 
bộ đôi nam thần Gong Yoo và Hyun 

Bin bị báo CNN của Mỹ “điểm mặt gọi tên” vì lý 
do dở khóc dở cười.

Gong Yoo và Hyun Bin là minh tinh hạng A 
của Hàn Quốc. Ngoài thế mạnh diễn xuất, cả hai 
còn có vẻ ngoài cực phẩm, phong độ. Mới đây, hai 
nam diễn viên xuất hiện trên báo Mỹ với lý do cực 
bất ngờ.

Cụ thể, kênh CNN của Mỹ đưa tin những 
người phụ nữ từ nhiều nước đang đến Hàn Quốc 
sau khi xem xong các bộ phim ngôn tình - đặc sản 
của màn ảnh xứ kim chi. Trong đó Hạ Cánh Nơi 
Anh và Yêu Tinh (Goblin) với sự xuất hiện của 
Hyun Bin, Gong Yoo đặc biệt được yêu thích.

Min Joo Lee (người chuyên nghiên cứu vấn đề 
về giới và chủng tộc tại ĐH Indiana - Mỹ) cho biết 
các cô gái bị cuốn hút bởi những người đàn ông 
Hàn Quốc tinh tế, lãng mạn, giàu tình cảm và sẵn 
sàng che chở bảo vệ cho phái nữ. Hình mẫu này 
khác xa những người đàn ông phương Tây: Không 
quan tâm đến ngoại hình của bản thân và có đầu óc 
cứng nhắc.

CNN còn tiết lộ thêm năm 2005, chỉ có 2,3 
triệu phụ nữ chọn Hàn Quốc là điểm đến du lịch 
nhưng con số này đã tăng lên 10 triệu vào năm 
2019. Có thể thấy phim ảnh Hàn quốc đã đồng thời 
thu hút một lượng lớn khách du lịch cho đất nước 
xinh đẹp này.

Không chỉ vậy, thông tin hẹn hò của các cặp 
đôi Hàn Quốc cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn 
là các cặp đôi phương Tây.

Nói về Gong Yoo, anh chính thức gia nhập 
làng giải trí với vai diễn đầu tay trong phim School 
4 nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Năm 2005, 
Gong Yoo nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình và 
chiều cao ấn tượng qua vai diễn nam học sinh ngổ 
ngáo trong Cô giáo và kẹo bông gòn.

Sau tác phẩm đóng cùng Gong Hyo Jin, Gong 
Yoo tiếp tục góp mặt trong “Ngày tươi đẹp” và đạt 
giải Diễn xuất đặc biệt thể loại phim ngắn tại MBC 
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Drama Awards 2006.

Tên tuổi Gong Yoo chỉ thực sự lan rộng khắp 
châu Á khi “Tiệm cà phê hoàng tử” trình chiếu năm 
2007 và đạt rating cao ở Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan. Phim 
mang về cho anh giải thưởng Diễn viên xuất sắc tại 
MBC Drama Awards 2007 và được khán giả ưu ái 
gọi bằng “Hoàng tử Hallyu”.

2016 là một năm tỏa sáng của Gong Yoo với 
thành công ở cả địa hạt điện ảnh và truyền hình. 
Bom tấn “Chuyến tàu sinh tử” là một trong 3 đại 
diện của Hàn Quốc tại Liên hoan phim Cannes lần 
thứ 69, bán được gần 5 triệu vé trong tuần đầu tiên 
công chiếu, đứng thứ 11 trong những phim Hàn 
Quốc ăn khách nhất lịch sử.

Nửa cuối năm 2016 đánh dấu một thành công 
khác của Gong Yoo với “Yêu tinh”, đem về cho anh 
giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại 
Baeksang Art Awards 2017. Sau Goblin, Gong Yoo 
được khán giả nhớ đến với biệt danh “ông chú yêu 
tinh”, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người 
hâm mộ.

Gong Yoo nổi tiếng là một “ngôi sao bí ẩn” vì 
hiếm khi tham gia chương trình giải trí, không 
dùng mạng xã hội. Trong khi đó, Hyun Bin được 
mệnh danh là “hoàng tử xứ Hàn” nhờ khuôn mặt 
điển trai, nụ cười đẹp, ngoại hình chuẩn cùng khả 
năng diễn xuất tốt. Những bộ phim anh tham gia 
đều trở nên nổi tiếng và có sức hút khắp châu Á.

Hyun Bin lần đầu được công nhận rộng rãi nhờ 
vai diễn đáng trong bộ phim truyền hình hài đình 
đám năm 2005 “Tôi là Kim Sam Soon”.

Sau bộ phim, Hyun Bin trở thành cái tên nổi 
tiếng khi góp mặt trong loạt phim truyền hình ăn 
khách của Hàn Quốc như “Khu vườn bí mật”, “Ký 
ức Alhambra”, “Kẻ lừa đảo, “Cuộc đàm phán”, 
“Hạ cánh nơi anh”…

Ngoài các dự án phim truyền hình và điện ảnh, 
Hyun Bin cũng còn kiếm được số tiền không nhỏ từ 
việc đóng quảng cáo, làm gương mặt đại diện. Anh 
là một trong những sao nam được các nhãn hàng 
săn đón. Hyun Bin là gương mặt đại diện của loạt 
thương hiệu nổi tiếng như Tom Ford Fragrance, 
Omega, Bench và Lazada Mall.

Phía sau màn ảnh, Hyun Bin được mệnh danh 
là vua tiết kiệm của showbiz Hàn. Vào Ngày lễ tiết 
kiệm của Hàn Quốc năm 2013, anh từng được tổng 

thống biểu dương về điều này. Năm đó hơn 30 tuổi, 
nam diễn viên công khai sở hữu tài khoản 3.5 tỷ 
won. Lúc mới vào nghề, Hyun Bin kể mọi khoản 
thu nhập đều gửi mẹ, mỗi tháng chỉ giữ lại 350 
nghìn won làm tiền tiêu vặt, giữ cho mình lối sống 
đơn giản, không hoang phí.

Hiện tại, anh đang có cuộc hôn nhân viên mãn 
bên nữ diễn viên Son Ye Jin. Theo đó, cặp đôi đang 
chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

                                                                 Tuệ Lâm

Nữ diễn viên 'Penthouse' tiết 
lộ từng sảy thai

Trên chương trình giải trí Oh! My 
Wedding của đài SBS hôm 21/8, ca sĩ 
Cha Jong Won và người mẫu Maria 

cùng chia sẻ những e ngại và suy nghĩ trước đám 
cưới, theo AllKpop.

Maria lần đầu tiết lộ về việc mắc chứng mất 
ngủ sau khi sảy thai. Cô đã luôn tự trách bản thân vì 
không chăm sóc cơ thể tốt trong thời gian đầu của 
thai kỳ. Sau khi nghe Maria chia sẻ, Eugene an ủi 
và tiết lộ cô cũng từng trải qua chuyện như vậy.

“Ngày nay, những chuyện như vậy vẫn thường 
xảy ra. Tôi cũng từng bị như vậy và có rất nhiều 
phụ nữ đã tự trách mình vì điều đó. Nhưng tôi đảm 
bảo đó không phải lỗi do bạn. Tôi hy vọng bạn sớm 
hồi phục sau nỗi buồn. Tôi cũng tin rằng bạn có thể 
nhanh chóng khoẻ lại vì bạn vẫn còn trẻ”, nữ diễn 
viên nói.

Oh! My Wedding là chương trình hướng đến 

việc tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi không thể tổ 
chức hôn lễ vì nhiều lý do khác nhau. Yoo Se Yoon, 
Eugene, Bong Tae Gyu và Yoo Byung Jae là những 
thành viên cố định, hóa thân thành những người tổ 
chức đám cưới cho các đôi.

Eugene ra mắt làng giải trí khi mới 16 tuổi 
trong nhóm nữ S.E.S thuộc SM Entertainment. 
Sau khi nhóm tan rã năm 2002, cô chuyển hướng 
sang diễn xuất. Cô nhanh chóng nhận được sự yêu 
mến và ủng hộ của khán giả thông qua loạt vai diễn 
trong các phim Vua Bánh Mì, Penthouse,...

Chồng của diễn viên Eugene là diễn viên Ki 
Tae Young. Họ bén duyên qua dự án Tạo nên số 
phận năm 2009 và kết hôn năm 2011. Bốn năm sau, 
hai nghệ sĩ sinh con đầu lòng. Dù đã cưới hơn 10 
năm, cặp đôi rất kín tiếng về đời sống hôn nhân của 

mình.

                                                                    An Chi

Diễn viên 'Tiệm mì mỹ nam' 
thông báo cưới

Ngày 23/8, Lee Ki Woo khiến người 
hâm mộ bất ngờ khi thông báo tin vui 
bằng những dòng chữ viết tay trên 

Instagram cá nhân.

Anh viết: “Xin chào. Tôi là Lee Ki Woo. Đây 
là lần đầu tiên tôi chào các bạn qua một bức thư viết 
tay như thế này. Cảm giác có một chút kỳ cục và 
một chút thú vị. Hôm nay, từ tận đáy lòng, tôi muốn 
chia sẻ với các bạn một tin. 

Nhiều năm trước, tôi đã gặp một người thông 
minh và chính trực, một người có sự đồng điệu với 
tôi. Người luôn sẵn sàng chia sẻ. Một người biết 
tìm kiếm niềm vui của sự cho đi”.

Lee Ki Woo tiếp tục: “Chúng tôi tôn trọng 
nhau, bước đi cùng nhau và học hỏi lẫn nhau. Tôi 

biết, mình muốn đi tiếp với cô ấy trong tương lai. 
Điều này đã cho tôi những mục tiêu lớn hơn trong 
cuộc sống. Tôi muốn xây dựng gia đình với cô ấy. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chúng tôi sẽ đáp lại 
bằng một hình ảnh trưởng thành hơn”.

Vì vợ sắp cưới không làm trong ngành giải trí, 
tài tử xứ Hàn không tiết lộ nhiều thông tin cá nhân. 
Anh mong muốn tổ chức một đám cưới ấm cúng, 
riêng tư bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Lee Ki Woo là một gương mặt quen thuộc với 
fan K-dramas bởi gương mặt nam tính cùng chiều 
cao nổi bật 1,92 m. Mới đây, nam diễn viên sinh 
năm 1981 tham gia bộ phim My Liberation Notes - 
bộ phim truyền hình gây chú ý nhất nửa đầu năm 
2022 của Hàn Quốc. Trước đó, anh từng được khán 
giả yêu mến qua một số bộ phim như A Love to Kill 
đóng cùng Bi Rain, A Star's Lover hay Tiệm mì mỹ 
nam, 18 Again.

Trước khi công bố kết hôn, Lee Ki Woo từng 
có một mối tình 5 năm với nữ diễn viên Lee Chung 
Ah. Cặp đôi chia tay năm 2018 nhưng vẫn giữ mối 
quan hệ bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau.

                                                                   Mi Vân
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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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4 cách mặc quần áo ảnh 

hưởng đến sự thành công của 

bạn

Trang phục đẹp có thể giúp người 

mặc cảm thấy tự tin khi đứng trước 

đám đông.
Nhiều chuyên gia cho rằng có thể tìm hiểu 

về tính cách, địa vị, tuổi tác và thu nhập của một 

người thông qua bức ảnh chụp cận đôi giày hay 

gout ăn mặc của họ.
Trang phục ảnh hưởng đến sự tự tin
Theo tâm lý học, những người mặc quần áo 

chỉn chu, lịch lãm thường thể hiện tốt hơn trong các 

nhiệm vụ được giao và đặc biệt có sự vượt trội về tư 

duy sáng tạo. Với nhóm người này, họ có sự tự tin 

hơn khi đứng trước đối phương.
Ngoài ra, người mặc trang phục chỉn chu 

thường dễ dàng thuyết phục đối tác trong cuộc đàm 

phán. Riêng đối tượng thích mặc trang phục theo 

kiểu tùy hứng, xuề xòa thường đạt mức độ thấp về 

liều lượng testosterone (sự hưng phấn và cảm giác 

hạnh phúc), cũng như khả năng thuyết phục người 

khác.
Màu sắc trang phục ảnh hưởng đến 

người mặc
Năm 1986, Timothy Brown và các nhà 

nghiên cứu tại Đại học Old Dominion (Anh) xem 

xét ảnh hưởng của quần áo lên sự phán xét của sinh 

viên về sức hấp dẫn giữa sự nam tính và nữ tính. 

Kết quả cho thấy màu sắc trang phục ảnh hưởng 

đến cách nam giới đánh giá vẻ hấp dẫn của phụ nữ.

Nghiên cứu của Guéguen và Jacob cũng 

đưa ra phát hiện tương tự. Khi các nhân viên nữ 

mặc áo thun có màu sắc khác nhau làm việc trong 

một nhà hàng, nam giới có khuynh hướng để lại 

tiền thưởng cao hơn với những người mặc áo đỏ.
Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra màu đỏ giúp 

người mặc cảm thấy mạnh mẽ, kiên nghị và uy 

nghiêm. Đối với nam giới, phụ nữ mặc gam đỏ 

cũng thể hiện được vẻ gợi cảm. Tông xanh thúc đẩy 

khả năng suy nghĩ sáng tạo, khiến người ta dễ dàng 

liên tưởng đến sự cởi mở, bình yên.
Ngoài ra, mức độ tập trung của một người 

trong công việc cũng đến từ màu sắc trang phục. 

Những người mặc áo khoác trắng giống bác sĩ luôn 

có sự tập trung cao độ đối với các nhiệm vụ được 

giao, ít mắc lỗi sai và hoàn thành đúng thời hạn.
Phong cách giúp thể hiện bản thân
Không nên cố gắng tạo ra sự rập khuôn về 

một bộ trang phục chỉn chu trong mắt nhà tuyển 

dụng. Thay vào đó, nhiều chuyên gia thời trang cho 

rằng bạn nên ăn mặc theo cách mà bản thân thể hiện 

đúng cá tính trước đối phương. Bởi việc chia sẻ 

tính cách của ứng viên quan trọng với nhà tuyển 

dụng hơn bạn nghĩ.
Ngoài ra, theo đánh giá của Bright Side, 

những người mặc trang phục không phù hợp tính 

chất công việc sẽ khiến hình ảnh trở nên thiếu tinh 

tế và không được xem như chuyên gia trong lĩnh 

vực của họ. Phong cách thời trang có thể ảnh 

hưởng đến khả năng thu hút người khác, thể hiện cá 

tính của người mặc. 
Quần áo nói lên mục tiêu của bản thân
Theo các nghiên cứu, quần áo là cách thể 

hiện ra bên ngoài sự phán đoán của bộ não và chia 

sẻ những mục tiêu mà chúng ta mong muốn đạt 

được. Ví dụ như việc xắn tay áo sẽ nói lên quyết 

tâm hoàn thành công việc của bạn. Hay câu chuyện 

mặc trang phục chỉn chu tại những sự kiện sang 

trọng phần nào cho thấy nhu cầu muốn kết nối với 

xã hội. ■ 
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Sự chờ đợi suốt 54 năm để 
lên xe hoa khi đã 78 tuổi

Yêu nhau nhưng không đến được 
khi còn thanh xuân tuổi trẻ, cô gái 
đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ để chính 

thức bước lên xe hoa.
Đối với nhiều người, tình yêu cũng chẳng 

thắng nổi thực tế cuộc sống. họ sẽ phải Đôi khi 
chiều theo xã hội, gia ình mà từ bỏ người yêu nếu đ
như cả hai có những rào cản không thể vượt qua 
được. Vậy nhưng đoạn cuối của câu chuyện tình ấy 
khiến nhiều người cảm kích.

Phải làm phù dâu ngay trong hôn lễ 
người yêu

Trương Mậu Uyên chính là cô ruột của nữ 
v n sĩ nổi tiếng Trương Ái Linh. Chuyện tình yêu ă
của Trương Mậu Uyên khiến nhiều người phải 
thổn thức. Mậu Uyên là một người rất thông minh, 
đến mức cô cháu gái nổi tiếng Ái Linh phải bày tỏ 
rằng "có cảm giác áp lực" mỗi khi nói chuyện với 
bà.

N m 25 tuổi, bà sang Anh du học trên một ă
con tàu xuất bến ở Thượng Hải. Trên chuyến tàu 
đ đ Đệ. ó, bà gặp người àn ông lịch lãm Lý Khai 
Thời gian này, họ L đý cũng sang Liverpool ể học 
lên Thạc sĩ.

Khi ấy, Trương Mậu Uyên bị say sóng rất 
nặng. Khai ệ như một quý ông xuất hiện, chạy tới Đ
chạy lui ch m sóc bà với nước nóng, kh n ấm và trà ă ă
Long Tỉnh. Tối hôm ó, Mậu Uyên ứng ở mũi tàu đ đ
đ đ đ để ngắm cảnh biển, có một người àn ông i ến từ 
đ đằng sau, khoác lên vai bà một chiếc áo, ó chính là 
Lý Khai Đệ.

Họ có cảm tình với nhau ngay từ ngày đầu 
tiên như vậy. L Đ đý Khai ệ ọc cho Trương Mậu 
Uyên nghe những bài thơ của Byron bằng tiếng 
Anh. Vốn là người am hiểu sâu về v n học, Mậu ă
Uyên bày tỏ sự ngưỡng mộ ối với chàng trai trẻ cả đ
hai tình cờ gặp gỡ trên tàu này. Tình yêu nảy nở tự 
nhiên và đơn thuần như thế.

Tuy nhiên, không lâu sau khi cả hai xác 
nhận mối quan hệ, Lý Khai Đệ biết được ông nội 
của bạn gái là một tội nhân, cha của bạn gái cũng là 
vị quan hèn nhát, nghiện thuốc phiện trong thời đại 
nhà Thanh.

Rào cản còn ước ó ã đến từ việc họ Lý tr đ đ
được hứa hôn với một sinh viên khác đang du học. 
Những khó khăn chồng chất xuất hiện.

Lý Khai ệ từ áp lực gia ình, chẳng thể Đ đ
làm gì khác ngoài việc đành chia tay Trương Mậu 
Uyên, bước vào hôn nhân với cô gái được sắp đặt 
trước đó. Trước khi người yêu đi lấy vợ, Mậu Uyên 
gửi một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: "Em sẽ chờ đợi 
anh. Nếu không thể đợi được trong kiếp này, em sẽ 
đợi kiếp sau!".

Bà hiểu những khó kh n và rào cản mà ă
người yêu phải chịu. Bà không muốn ông trở thành 
"vết nhơ" của gia tộc khi kiên quyết cãi lời tất cả để 
cưới một cô gái khác. Trương Mậu Uyên nhận 
được thiệp mời đến tiệc cưới hoành tráng đó. Bà 

xuất hiện rất duyên dáng và thậm chí còn được mời 
làm phù dâu vì thông thạo tiếng Anh.

Sau khi chia tay, rất nhiều người àn ông ã đ đ
đến và tán tỉnh Trương Mậu Uyên. Tuy nhiên, 
trong mắt bà chẳng ai bằng được L Đý Khai ệ. Bà từ 
chối tất cả những người àn ông theo uổi và thậm đ đ
chí cũng chẳng thèm i ến một cuộc xem mắt hay đ đ
đ đồng ý mối hôn sự nào do gia ình sắp xếp.

Cuộc hôn nhân sau 54 năm yêu trong 
kiên định đợi chờ

Sau khi Lý Khai ệ kết hôn, cả hai người Đ
vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, họ cố ý 
không sống gần nhau ể tránh i những hiểu lầm đ đ
không cần thiết.

Bà cố tình giữ khoảng cách với ông cũng 
như không làm phiền gia ình hạnh phúc của ông. đ
Hai người giống như những người bạn bình 
thường, thỉnh thoảng trao ổi lịch sự và thỉnh đ
thoảng chào hỏi như bạn bè trong một bữa tiệc. 
Mọi chuyện ược diễn ra tự nhiên nhất có thể.đ

Khai ệ về Trung Quốc làm việc còn Mậu Đ
Uyên làm kế toán cho một ngân hàng thương mại 
của Anh sau ó chuyển sang phát thanh viên tại đ
Đức.

Có những thời kỳ Trương Mậu Uyên nghèo 
đ đ đến mức phải bán hết ồ ạc, trang sức. Duy chỉ có 
một chiếc kh n choàng Lý Khai ệ tặng là bà giữ ă Đ
bên mình. Nhiều lúc suy tư, bà lại mang nó ra ngắm 
nghía.

"Cô rất trân quý một chiếc khăn choàng 
màu hồng, người ngoài chẳng ai được đụng vào 
đâu, cô coi nó như một hạt ngọc quý giá vậy", 
Trương Ái Linh viết.

N m 1939, Trương Ái Linh i học ở Hong ă đ
Kong. Thời iểm ó, Trương Mậu Uyên nhờ Khai đ đ
Đ đ đệ cũng ang ở ó trở thành người giám hộ của 
cháu gái giúp.

Trong thời gian ấy, Lý Khai ệ ã chĐ đ ăm 
sóc Trương Ái Linh đầy đủ như một người cha. 
Cũng vì lý do này, Trương Ái Linh luôn gọi họ Lý 
là chú.

Một thời gian sau, Trương Mậu Uyên quay 
về Trung Quốc. Bà làm việc dịch thuật tại nhà hát 
Daguangming. ồng thời bà cũng là thư ký của Đ
giám ốc nhà hát.đ

Nhan sắc xinh ẹp, nước da trắng, khí chất đ
cao quý của bà khiến nhiều người giàu có mê mệt. 
Tuy vậy, bà ều từ chối tất cả.đ

Sau này, gia ình của Lý Khai đ Đệ cũng về 
Thượng Hải sinh sống. Hai người lại gặp nhau, đi 
ăn, uống cà phê. Vợ của ĐLý Khai ệ biết về mối 
quan hệ cũ của chồng mình. Tuy nhiên, bà tin 
tưởng vào nhân phẩm của Trương Mậu Uyên. Suốt 
10 n m tiếp theo ó, Mậu Uyên và Khai ệ giữ ă đ Đ
nguyên mối quan hệ bạn bè, không i xa hơn.đ

N m 1965, vợ của Lý Khai ệ ốm nặng. ă Đ
Đ ă đó là thời kỳ họ Lý khó kh n chồng chất với ủ vấn 
đề ngoài xã hội. May mắn cho ông, Trương Mậu 
Uyên tình nguyện chăm sóc vợ giúp trong những 
ngày nằm viện.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, người vợ này 
cầm lấy tay Trương Mậu Uyên rồi nghẹn ngào: 
"Thật ra tôi biết hai người đã từng yêu nhau nhưng 
không thể là vợ chồng được vì tôi. Khi đó, anh ấy 
cũng bị lung lay bởi gia đình cùng những chuyện 
không hay về nhà cô.

Sau khi kết hôn, anh ấy hiểu rõ sự kiên 
cường và tính cách kiên định của cô nhưng lúc đó 
tôi lại mang thai mất rồi. Anh ấy có hối hận, tự 
trách nhưng mọi thứ đã muộn. Tôi hi vọng sau khi 
mình ra đi, cả hai sẽ thật sự được ở bên nhau".

Trương Mậu Uyên gật ầu ồng ý và đ đ
những giọt nước mắt rơi như mưa.

Tuy nhiên, thời thế cuộc sống lúc ó chẳng đ
hề dễ dàng gì. Biến cố xã hội n m 1966 nổ ra, Lý ă
Khai ệ gặp phải rất nhiều khó kh n trong cuộc Đ ă
sống. Người thân và bạn bè ều tránh xa ông nhưng đ
may mắn, Trương Mậu Uyên vẫn tiếp tục sát cánh 
như ngày nào.

N m 1979, Lý Khai ệ ược minh oan. ă Đ đ
Lúc này, Trương Mậu Uyên ã 78 tuổi. Bà viết một đ
bức thư gửi Lý Khai ệ: Đ "Không phải em không 
muốn chờ đợi mà em sợ thời gian sẽ chẳng cho em 
đợi nữa".

Sau khi nhận ược thư, Lý Khai ệ rơi đ Đ
nước mắt và gửi lại: "Mặc dù anh đã đi khắp nơi 
nhưng trái tim chưa bao giờ rời đi".

Sau ó, ông ã hỏi ý kiến con gái về chuyện đ đ
kết hôn lần nữa và ược ồng ý. Ông quyết ịnh kết đ đ đ
hôn cùng mối tình đầu. Trương Mậu Uyên chính 
thức lên xe hoa sau 54 năm chờ đợi đằng đẵng. Khi 
đó, bà 78, chồng 80 tuổi, dù đã già nhưng cuộc 
sống hôn nhân bắt ầu bước vào những tháng ngày đ
đầu tiên.

Trong ngày cưới, Trương Mậu Uyên run 
run cầm chiếc kh n hồng n m xưa Lý Khai ệ tặng ă ă Đ
để quàng lên người. Sau khi kết hôn, họ cùng nhau 
sống trong một c n hộ tại Thượng Hải.ă

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân muộn ó chẳng đ
tồn tại ược bao lâu. N m 1989, Trương Mậu Uyên đ ă
phát hiện mắc bệnh ung thư ã di cđ ăn đến phổi. Lý 
Khai Đệ đau đớn nhưng giấu toàn bộ sự thật. Ông 
đ đ để giúp ưa vợ i du lịch vòng quanh Quảng Châu 
bà có những ngày còn lại thật hạnh phúc.

Về Thượng Hải, ông nghe tin có một con 
rắn ộc có thể chữa ược bệnh ó. Ông ngay lập đ đ đ
tức mua nó với giá cao. Chẳng biết có phải niềm tin 
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mù quáng hay iều kỳ diệu gì mà giúp cho đ
Trương Mậu Uyên sống thêm ược 2 n m 4 tháng đ ă
nữa.

N m 1991, Trương Mậu Uyên trút hơi thở ă
cuối cùng. Khi ó bà 91 tuổi.đ

Trương Mậu Uyên chờ ợi cả ời người đ đ
cuối cùng cũng ến ược với người yêu. Bà ã kiên đ đ đ
trì với tình yêu từ năm 1925 cho đến khi được ở bên 
nhau năm 1979. Suốt 54 năm dài đằng đẵng đó, 
Mậu Uyên vẫn một đúng  lòng một dạ vì tình yêu và 
như lời bà nói: "Sẽ mãi chờ đợi, không chờ được 
kiếp này thì hẹn kiếp sau". ■

Cô gái xinh đẹp không ngờ 
thân thế chồng tương lai được 
"tiên tri" sau 1 bài hát

Màn song ca quá ăn ý khiến mọi 
người tâm đắc. Và dường như, 
đôi thanh mai trúc mã không 

ngờ ca khúc ấy là lời tiên tri cho tương lai của họ.
Hạnh phúc khi về già
Những câu chuyện tình yêu thời xưa luôn 

có sức hấp dẫn nhất định. Nó mộc mạc, chân 
phương lại có chút kì diệu như định mệnh trong 
phim ngôn tình vậy. Đó là câu chuyện của Tưởng 
Anh - mỹ nhân bất chấp tuổi tác của thời Trung Hoa 
dân quốc.

Tưởng Anh được biết đến với nhan sắc 
xinh đẹp, yêu kiều, diễm lệ nhưng ít ai biết bà là 
con gái thứ 3 của nhà quân sự Tưởng Bách Lý, là 
chị họ của nhà thơ nổi tiếng Từ Chí Ma, là em họ 
của nhà văn Kim Dung.

Định mệnh sắp đặt từ lúc 3 tuổi và lời 
tiên tri từ 1 bài hát

Cha của Tưởng Anh và cha của Tiền Học 
Sâm là bạn thân với nhau. Gia đình Tưởng Anh có 
5 cô con gái trong khi Học Sâm lại là con trai 1. Vì 
mối thâm tình đã lâu, bố mẹ Học Sâm ngỏ ý muốn 
nhận Tưởng Anh làm con gái nuôi. Vào thời điểm 
đó, nhà họ Tiền còn tổ chức tiệc linh đình để kết 
nạp cô bé xinh xắn, thông minh nhanh nhẹn vào gia 
đình.

Trong 1 buổi họp mặt, Tưởng Anh và Tiền 

Học Sâm cùng nhau hòa tấu 1 ca khúc. Màn song 
ca quá ăn ý khiến mọi người tâm đắc. Và dường 
như, đôi thanh mai trúc mã không ngờ ca khúc ấy là 
lời tiên tri cho tương lai của họ.

Sau này, Tưởng Anh kể lại: "Cha mẹ tôi 
chẳng muốn tôi rời khỏi nhà họ Tiền nhưng ở đây 
lại quá tẻ nhạt với tôi. Mẹ Học Sâm nói sẽ để tôi về 
nếu thực hiện 1 thử thách: “Lúc nhỏ làm con gái 
cưng nhưng lớn lên hãy làm con dâu mẹ”. Khi tôi 
lên cấp 2 họ cũng giới thiệu họ là cha mẹ đỡ đầu 
khiến tôi khá khó xử".

Sau đó, Tưởng Anh sang Đức học nhạc còn 
Tiền Học Sâm đi Mỹ. Vào năm 1935, đêm trước 
khi Học Sâm đi Mỹ, Tưởng Anh cùng cha mẹ đến 
nhà anh trai nuôi để chào từ biệt. Hôm đó, Tưởng 
Anh chơi bản nhạc của Mozart và đã vô tình 
"cướp" mất trái tim chàng trai 23 tuổi từ lúc ấy. 
Tưởng tiểu thư tặng Tiền công tử 1 bài thơ Đường 
và được ông lưu giữ cẩn thận trong vali, làm hành 
trang sang nước Mỹ xa xôi.

Lời tỏ tình và cầu hôn "2 trong 1" khiến 
cô dâu chỉ biết gật đầu

Năm 1946, Tưởng Anh kết thúc sự nghiệp 
học tập 10 năm ở Đức và trở về quê hương. Bà tổ 
chức buổi biểu diễn gây chấn động Thượng Hải 
thời bấy giờ. Báo chí nhận xét Tưởng Anh là tàì 
năng xuất chúng, trình độ giỏi và vô cùng xinh đẹp.

Còn anh chàng thư sinh ngày nào đã trở 
thành giáo sư. 2 gia đình vẫn giữ liên lạc với nhau 
dù những đứa trẻ năm ấy đã lớn khôn, thành đạt.

"Lúc đó mẹ anh ấy hỏi: “Học Sâm có bạn 
không?”. Ai cũng biết anh ấy có quá nhiều bạn bè, 
giao thiệp rộng. Còn tôi thực ra lúc ấy có nhiều 
người theo đuổi nhưng cũng không ấn tượng với ai. 
Lúc ấy cha Học Sâm hay gửi đồ ăn và anh ấy 
thường đến nhà chúng tôi chơi. Tôi với chị gái cũng 
giới thiệu người yêu cho Học Sâm nhưng anh ấy 
đều dửng dưng. Tuy nhiên Học Sâm lại nhìn tôi ẩn 
ý khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau đó 
anh ấy thường xuyên ghé thăm nhà chúng tôi 
chơi", Tưởng Anh kể lại.

Quen biết nhau từ khi nàng 3 tuổi còn 
chàng 11 tuổi, hẳn không mấy khi có mối thâm tình 
đẹp đẽ, trong sáng đến vậy. Có lẽ vì thế nên cách tỏ 
tình cũng rất đặc biệt.

"Một lần Học Sâm nói: “Hãy đi Mỹ với 
anh”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao em phải đi Mỹ 
cùng anh. Hay chúng ta có thể làm quen trước 
được không?”. Nhưng anh ấy dứt khoát: “Không, 
chỉ cần rời đi ngay bây giờ' và tôi đã đầu hàng”. 
Tôi rất ngưỡng mộ Học Sâm bởi 36 tuổi anh đã là 
giáo sư", Tưởng Anh thổ lộ.

Chắc hẳn đôi nam thanh nữ tú này đã rung 
động với nhau từ lâu nhưng chưa ai nói lời yêu. Bởi 
hiểu nhau quá rõ nên việc đi đến hôn nhân là điều 
hoàn toàn dễ dàng.

Sau này, giáo sư Tiền còn kể về vợ với niềm 
đam mê vô tận: "Ngay khi hàng nghìn người quay 
lại, bạn có thể thấy đó là cô ấy. Dù cô ấy ăn mặc 
bình thường giống mọi người nhưng cô ấy có 1 khí 
chất rất khác biệt".

Tin đồn vợ ngoại tình và cách xử lý đáng 

nể của chồng
Hôn nhân nào cũng có những lúc sóng gió 

và tình yêu của cặp đôi Tưởng Anh - Tiền Học Sâm 
cũng vậy.

Tưởng Anh đã có 1 thời gian bị đồn là quan 
hệ bất chính với ca sĩ Lý Song Giang và lừa dối 
Tiền Học Sâm. Đó là lúc Tiền Học Sâm bị mắc kẹt 
ở Hoa Kỳ. 

Nghe tin xấu về vợ phản ứng đầu tiên của 
ông là bác bỏ hoàn toàn và thể hiện niềm tin, bảo vệ 
vợ hết lòng. Cũng nhiều người cho rằng, vợ chồng 
họ bị đặt điều là do những kẻ xấu dựng lên nhằm 
bôi nhọ danh dự. Thế nhưng, dù ai nói ngả nói 
nghiêng, lòng Học Sâm vẫn vững như kiềng 3 
chân.

Cuộc hôn nhân của họ dường như là 1 sự 
kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và khoa học. Tại 
cuộc hội thảo nhân kỷ niệm 40 năm giảng dạy của 
Tưởng Anh, Tiền Học Sâm lúc ấy 88 tuổi, đã viết 
một bài phát biểu bằng văn bản và yêu cầu con gái 
ông đọc nó thay cho ông: 

“Khi tôi gặp khó khăn trong công việc, phải 
phân vân thì tiếng hát của Tưởng Anh thường khiến 
tôi ngộ ra nhiều điều...”.

Vợ chồng họ đã sống cả đời hạnh phúc bên 
nhau trong tình yêu dung dị. Tiền Học Sâm đã dành 
được nhiều giải thưởng vào những năm cuối đời. 
Ông còn hài hước nói với vợ mình rằng: "Tiền 
thuộc về em, còn giải thưởng là của anh".

Câu chuyện mà họ để lại thực sự khiến 
người đời sau ngưỡng mộ. Đừng nói ở bên nhau lâu 
sẽ nhanh chán, hiểu nhau quá nhiều sẽ nhanh tàn, 
hôn nhân bền chặt hay nhanh vỡ là tùy thuộc vào sự 
vun đắp, đồng lòng của cả 2 vợ chồng. ■

* Số 5 kỳ diệu
Một anh chàng mê chơi cá ngựa thường 

hay bị thua. Một hôm, anh ta nằm mơ thấy có 5 con 
ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng. Tỉnh 
dậy, anh ta đi ăn sáng thì thấy có 5 chiếc xe hơi chạy 
vèo qua mặt. Vào quán ăn, nhìn quanh quẩn, anh ta 
cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị khách (kể cả anh 
ta). Anh ta nghĩ bụng:

- Tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là 
trời ban cho mình con số 5 may mắn đây?

Ăn xong, anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ 
mông lung về con số 5. Chợt anh ta lại trông thấy 
một cậu bé cầm 5 que kem đang đứng bên đường.

- Được rồi! Lần này đúng là trời phù hộ ta. 
Nhất định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng.

Nói thế, anh ta quyết định về gom hết tài 
sản để mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5.

Ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm 
cười một mình. Phen này thắng lớn đây.

Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra. Con 
ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ... 5.

Vui Cöôøi
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Nhạc sĩ ghi ta và vụ cứu 
sống hàng trăm người trên 
chiếc tàu đang chìm 

Khi chiếc tàu sang trọng Oceanos 
bắt đầu gặp khó khăn do biển động 
trong chuyến hành trình quanh bờ 

biển Nam Phi vào năm 1991, nhạc sĩ Moss Hills và 
đồng nghiệp bỗng trở thành người quyết định tính 
mạng của toàn bộ hành khách trên tàu.

1. Tình thế nguy hiểm
Trong bữa tối, Moss Hills bắt đầu nhận ra 

cơn bão nghiêm trọng đến mức nào. Moss là nghệ 
sĩ guitar đến từ Zimbabwe, đang làm việc trên tàu 
du lịch cùng với vợ là Tracy, một người chơi bass. 
Moss chưa bao giờ thấy người phục vụ làm rơi 
khay đồ bao giờ. 

Bình thường, họ hoàn toàn thành thạo việc 
mang đồ uống và thức ăn cho khách mà không làm 
đổ bất cứ thứ gì, nhưng tối đó, họ đã rất vất vả.

Hai vợ chồng Moss và Tracy sau khi được 
giải cứu

Trước đó, vào ban ngày, gió giật mạnh và 
mưa lớn đã khiến chặng cuối cùng của hành trình 
tới Durban bị trì hoãn nhiều lần. Nhưng không có 
dấu hiệu thời tiết sẽ khá lên nên cuối cùng thuyền 
trưởng quyết định nhổ neo và tàu Oceanos chở 581 
khách và thủy thủ đoàn đã ra khơi trong thời tiết gió 
giật 74km/h và sóng cao 9m.

Vợ chồng Moss và Tracy đều ở độ tuổi 30. 
Họ thường biểu diễn phục vụ các bữa tiệc trên 
boong tàu ở khu vực hồ bơi khi con tàu khởi hành 
rời cảng. Nhưng ngày hôm đó, bữa tiệc đã được 
chuyển vào bên trong. Moss gồng mình khi chơi 
ghi ta, cố gắng giữ thăng bằng khi con tàu nghiêng 
ngả. Cơn bão ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Vào bữa tối, Tracy rất điềm tĩnh và quyết 
định vào cabin để sắp xếp một túi đựng đồ khẩn cấp 
để đề phòng. Khi Tracy đi rồi đột nhiên, đèn tắt hết.

Khi không có sĩ quan nào của con tàu xuất 
hiện để hướng dẫn hành khách, Moss bắt đầu cảm 
thấy bất an. Sau này, Moss nhớ lại: “Bạn đang ở 
trên một con tàu giữa đại dương, trong đêm tối, 
trong một cơn bão khủng khiếp. Tôi cảm thấy bụng 
mình thắt lại”.

Khi đèn khẩn cấp mờ sáng bật lên, Moss đi 
đến phòng khách để kiểm tra các nhạc cụ trên sân 
khấu. Các giá đỡ micrô và chũm chọe đổ ngổn 
ngang. Sau đó, Moss chợt nhận ra không nghe thấy 
tiếng ồn của động cơ. Con tàu bị mất điện và đang 
chạy chậm lại. Ngay sau đó, chiếc tàu Oceanos dài 
153m liên tục bị sóng đánh vào hai bên.

Những vị khách trong tâm trạng lo lắng bắt 
đầu tràn vào phòng khách. Những chậu cây, gạt tàn 
và ghế trượt đổ khắp nơi. Mọi người phải ngồi 
xuống sàn khi con tàu chao đảo điên cuồng từ bên 
này sang bên kia, từ mạn trái sang mạn phải.

Khoảng một giờ trôi qua, và không khí 
trong phòng chờ trở nên căng thẳng. Moss cầm lấy 
một cây ghi ta và bắt đầu hát cùng một số nghệ sĩ để 
cố gắng giữ cho mọi người bình tĩnh. Nhưng thời 
gian trôi qua, Moss nhận thấy rằng con tàu đang 
nghiêng đi, không còn quay trở lại vị trí thăng bằng 
khi tàu đang bị cuốn vào cơn bão.

Moss nói với vợ: “Có điều gì đó tồi tệ đang 
xảy ra. Anh sẽ thử và tìm hiểu xem chuyện gì đang 
xảy ra”.

Bám vào tay vịn, Moss và một nghệ sĩ giải 
trí khác trên tàu là ảo thuật gia Julian đã lần mò 
trong bói tối dưới boong. Họ có thể nghe thấy 
nhiều người nói đủ thứ tiếng. Nhân viên tàu di 
chuyển khắp nơi, người mang túi, người mặc áo 
phao. Ai cũng trông sợ hãi. Moss và Julian liên tục 
hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng người như không 
ai để ý.

Julian và Moss tiếp tục xuống buồng máy - 
phần thấp nhất của con tàu. Moss kể lại: “Chúng tôi 
ở dưới ngấn nước, trong bóng tối, và không có ai ở 
đó. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra cả khi bạn đã 
cập bến”.

Các cánh cửa kim loại dày đóng chặt. 
Những cánh cửa này đóng vai trò làm rào chắn an 
toàn để ngăn nước tràn từ khoang này sang khoang 
khác trong trường hợp ngập nước. Có vẻ như có 
một khối nước lớn đang dâng lên phía sau những 
cánh cửa kín nước đó. Tàu Oceanos đang chìm 
dần.

Trở lại phòng khách trên tàu, vẫn không có 
bất kỳ thông báo nào về những gì đang xảy ra. 
Moss tìm gặp quản lý tàu và người này cho biết 
thuyền trưởng đã nói với bà rằng họ sẽ phải rời con 
tàu. Một thuyền cứu sinh đã rời đi, chở theo rất 
nhiều thủy thủ đoàn và các sĩ quan cấp cao.

Moss và những người khác không biết làm 
thế nào để sơ tán người trên tàu du lịch, cũng như 
không biết làm thế nào để hạ xuồng cứu sinh treo 
cao trên boong dọc theo mỗi bên tàu. Không ai biết 
phải làm thế nào.

Họ thử vào từng chiếc một, họ bắt đầu hạ 
xuồng cứu sinh mạn phải xuống boong. Họ không 
biết cách giữ cho xuồng ổn định khi mọi người 
bước lên, vì vậy Moss đã đứng một chân trên 
boong tàu và chân kia trên xuồng cứu sinh.

Nhưng mỗi khi con tàu nghiêng sang mạn 
phải, Moss sẽ phải nhảy trở lại tàu Oceanos trước 
khi xuồng cứu hộ trượt đi cách tàu vài mét rồi đập 
trở lại vào thân tàu.

Mỗi chiếc xuồng cứu sinh hiện có tới 90 
người trong đó, nhiều người la hét sợ hãi trong lúc 
chờ xuồng được hạ xuống biển bằng dây cáp. 
Nhưng Moss không biết cách khởi động động cơ 
hay thậm chí là vị trí chìa khóa.

Moss kể lại: “Chúng tôi thả họ vào giữa 
đêm đen, trôi theo những con sóng lớn. Những 
người trên xuồng cứu sinh đã trải qua một khoảng 
thời gian cực kỳ khổ sở. Họ chìm hoàn toàn trong 
sương mù, trời lạnh và bóng tối, nhưng chúng tôi 
phải tiếp tục cho đến khi tất cả các thuyền cứu sinh 
bên mạn phải được thả xuống”.

Lúc này, nước đang tràn vào tàu Oceanos 
ngày càng nhiều và nghiêng đáng kể về phía mạn 
phải. Việc hạ các xuồng cứu sinh còn lại bên mạn 
trái một cách an toàn là điều gần như không thể.

Thay vì được hạ xuống mặt nước khi đã có 
đầy người, các xuồng cứu sinh sẽ bám vào mạn tàu 
cho đến khi con sóng lớn tiếp theo ập đến, làm 
nghiêng xuồng đủ để mọi người nhảy xuống.

Sau đó, trọng lực đột ngột khiến xuồng cứu 
sinh rơi từ ba hoặc bốn mét, xuống mặt biển. Cách 
này quá nguy hiểm nên Moss không tiếp tục vì sợ 
có thể làm hành khách tử vong trong khi cố gắng 
cứu họ.

Thế nhưng, thời gian không còn nhiều. 
Không thể hạ thêm thuyền cứu sinh nào nữa, 
nhưng hàng trăm người vẫn đang cần được giải 
cứu. Moss và những người khác tiến lên cầu tàu. 
Họ muốn gặp thuyền trưởng và các sĩ quan cấp cao 
còn lại để hỏi xem phải làm gì tiếp theo.

Moss nói: “Chúng tôi đã nhìn vào bên 
trong, nhưng không có ai ở đó. Đó là khi chúng tôi 
nhận ra chỉ còn lại mình chúng tôi”.

Đèn màu đỏ cam nhấp nháy trong bóng tối, 
nhưng Moss không biết hầu hết các thiết bị dùng để 
làm gì. Trước đây, anh không bao giờ bận tâm xem 
các thiết bị này hoạt động như thế nào.

2. Cuộc giải cứu băng trực thăng
Moss và mọi người thay phiên nhau cố 

gắng sử dụng radio để gửi tin cầu cứu khẩn cấp và 
chờ ai đó trả lời.

Đột nhiên, họ nghe thấy một giọng nói to 
đáp lại lời kêu cứu. Cảm thấy nhẹ người, Moss giải 
thích rằng anh đang ở trên con tàu du lịch Oceanos 
và tàu đang chìm. 

Anh nói không biết tàu còn nổi được bao 
lâu nữa, chỉ biết lan can mạn phải tàu chìm trong 
nước và nước tràn vào ngày càng nhiều, còn ít nhất 
200 người trên tàu. Moss thông báo vị trí của tàu là 
ở khoảng nửa đường giữa cảng Đông London và 
Durban.

Tuy nhiên, người ở bên kia nói: “Không, 
không, không, tọa độ của anh là gì?”. Moss không 
biết tọa độ của họ là gì. Anh giải thích mình chỉ là 
nghệ sĩ ghi ta trên tàu. Sau đó, Moss được kết nối 
với hai tàu nhỏ gần Oceanos. 

Họ bảo Moss tìm thuyền trưởng và đưa ông 
ấy lên cầu tàu. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng 
Moss cũng thấy thuyền trưởng, ngồi ngay phía sau 
con tàu, đang hút thuốc trong bóng tối. 

Moss nói rằng họ cần sự giúp đỡ của ông 
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ấy, rất khẩn cấp. Thuyền trưởng nhìn Moss 
với ánh mắt trống rỗng: “Không cần nữa. Không 
cần nữa”. Ông có lẽ bị sốc nặng trước sự cố của tàu 
Oceanos.

Hai con tàu gần Oceanos chỉ có một xuồng 
cứu sinh, vì vậy họ có thể giúp đỡ rất ít người. Họ 
đã chia sẻ tọa độ của con tàu đang chìm với các nhà 
chức trách Nam Phi và phía Nam Phi bắt đầu tổ 
chức nhiệm vụ cứu hộ trên không.

Khi cơn bão tiếp tục đánh ầm ầm con tàu, 
vợ chồng Moss và Tracy ngồi bên nhau trong bóng 
tối, cầu mong sẽ có người giúp đỡ trước khi quá 
muộn. Moss nói với vợ: “Anh nghĩ con tàu sắp 
chìm và rất có thể chúng ta sẽ chìm cùng nó”.

Moss và Tracy có một cô con gái 15 tuổi. 
Cô bé Amber đã lên tàu Oceanos trong những ngày 
nghỉ và xuống tàu chỉ vài ngày trước đó. Amber đã 
trở lại trường nội trú ở Nam Phi. Moss nhớ lại 
khoảnh khắc đó: “Con bé không thể mất cả cha lẫn 
mẹ. Dù chúng tôi làm gì, chúng tôi phải đảm bảo 
rằng ít nhất một hai chúng tôi còn sống”.

Hơn ba giờ trôi qua mới thấy chiếc trực 
thăng cứu hộ đầu tiên tới và bay lơ lửng trên con 
tàu. Hai thợ lặn hải quân đã xuống boong tàu 
Oceanos. 

Họ nói rằng họ cần có người giúp đỡ để đưa 
mọi người ra khỏi tàu trước khi nó chìm. Không ai 
khác, người có thể giúp họ chính là Moss. Anh đã 
được dạy cách sơ tán bằng trực thăng trong 5 phút. 

Người thợ lặn hải quân dặn Moss: “Hãy 
nhớ rằng dây đai cần phải buộc khá chặt dưới nách 
của mọi người. Phải đảm bảo làm đúng cách vì nếu 
không họ sẽ lộn ngược và rơi ra ngoài. Anh sẽ 
khiến họ chết trên boong tàu. Buộc hai người một 
lúc nếu không chúng ta sẽ không còn thời gian”.

Một thợ lặn hải quân tổ chức cuộc giải cứu 
bằng trực thăng ở phía sau con tàu, còn Tracy và 
Moss sẽ tổ chức cuộc giải cứu thứ hai ở phía trước. 
Nhưng khi con tàu ngày càng chìm xuống dưới 
những con sóng, mọi người bắt đầu nhảy khỏi 
boong dốc đứng trong cơn hoảng sợ và người ta 
phải thả phao xuống biển để cứu những người này.

Lơ lửng giữa không trung từ dây cáp trực 
thăng, những người mà Moss đang cố gắng cứu đã 
bị gió mạnh thổi đập vào các bộ phận của con tàu 
khi họ đang được kéo lên. 

Không có cách nào để biết họ có bị thương 
nặng không và trong giây lát, Moss cảm thấy 
hoảng sợ. Nhưng khi có rất nhiều người vẫn còn 
trên tàu, anh nhận ra rằng anh không còn lựa chọn 
nào khác ngoài việc tiếp tục.

Tổng cộng, 5 chiếc trực thăng đã tham gia 
nhiệm vụ cứu hộ, bay đi bay lại, chở 12 người cùng 
lúc đến nơi an toàn khi bình minh ló dạng và bóng 
tối tan dần.

Bị kiệt sức và mệt lả, Moss và Tracy là hai 
trong những người cuối cùng được giải cứu. Khi 
đang lở lửng phía trên, Moss nhìn xuống dưới và có 
thể thấy tàu Oceanos đang ở trong tình trạng nguy 
cấp. Những con sóng xô qua mũi tàu, nơi mọi 
người vừa được giải cứu.

Khi chiếc trực thăng chở Moss chạm xuống 

bãi cỏ, những hành khách trên tàu chạy về phía 
Moss hát hò, cổ vũ và vươn tay ôm lấy anh. Moss 
kể lại: “Tôi bắt đầu nghẹn ngào nức nở và sau đó tôi 
gục xuống”.

Vào ngày 4/8/1991, khoảng 45 phút sau khi 
người cuối cùng trên tàu được giải cứu bằng trực 
thăng an toàn, tàu Oceanos biến mất khỏi mặt 
nước. Tất cả những người đã sơ tán bằng xuồng 
cứu sinh trước đó đều được các tàu đi qua cứu sống 
và đáng chú ý là không có người nào thiệt mạng.

Vợ chồng Moss và Tracy, hiện sống ở 
Liverpool, tiếp tục làm công việc giải trí trên tàu du 
lịch trong nhiều năm. Ngay cả bây giờ, sau ba thập 
kỷ trôi qua, bà Tracy không muốn nói về vụ chìm 
tàu hay về việc họ suýt mất mạng. 

Nhưng ông Moss, người đã được hỏi về 
Oceanos rất nhiều lần, lại tràn ngập cảm xúc khi 
nói về sự việc. Ông nhìn lại những gì đã xảy ra một 
cách nhẹ nhõm. Ông nói: “Tôi không phải là bất 
khả chiến bại nhưng nếu tôi có thể vượt qua điều 
đó, tôi có thể vượt qua bất cứ điều gì”. ■ 

Bên trong hang động pha 
lê khổng lồ: Đẹp là vậy nhưng 
tuyệt đối không được ở lại lâu, 
tiềm ẩn nguy hiểm chết người

ách đây 22 năm, hai anh em thợ mỏ Ctên Juan và Pedro Sanchez đang 
tìm mỏ quặng mới cho công ty khai 

thác Industrias Peñoles ở núi Sierra de Naica ở 
Chihuahua, Mexico. 

Họ đã bắt gặp cảnh tượng bất ngờ và tuyệt 
vời. Những tinh thể selente khổng lồ, màu trắng 
sữa cao ngất ngưởng xung quanh họ, lấp đầy hang 
động hình móng ngựa. Chúng nhô ra từ mọi hướng, 
bao gồm sàn, tường và trần.

Những tinh thể này thực sự được làm từ 
thạch cao, loại khoáng chất được sử dụng làm chất 
độn trong ngành công nghiệp giấy, dệt may hoặc 
xây dựng. Mẫu tinh thể lớn nhất có chiều cao gần 
12m, thể tích khoảng 5m khối và khối lượng ước 
tính là 12 tấn.

Phía trên hang động là ngọn núi chứa nhiều 
trầm tích bạc, chì và kẽm. Ngoài Hang Pha lê, hai 
hang động khác cũng được phát hiện trong khu vực 
bao gồm Cave of Swords, chứa các tinh thể thạch 
cao ngắn hơn, và Ice Palace, được phát hiện vào 
năm 2009.

Kể từ khi được phát hiện bởi công ty khai 
thác mỏ Industrias Peñoles, "căn phòng" dưới lòng 
đất đã thu hút các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên 
thế giới, lôi cuốn họ bằng vẻ đẹp hiếm có và bí ẩn 
khoa học.

Juan Manuel García-Ruiz, nhà tinh thể học 
tại Đại học Granada, đã đi từ Tây Ban Nha đến 
Mexico để tận mắt chiêm ngưỡng những tinh thể 
này. García-Ruiz đã nuôi cấy tinh thể trong bình thí 
nghiệm từ năm 15 tuổi. Do vậy, được tiếp xúc với 
các tinh thể khổng lồ này là khoảnh khắc quý giá 
trong cuộc đời của anh.

"Lần đầu tiên bước vào, sau vài phút sững 
sờ đầu tiên, tôi đã phá lên cười vì quá hưng phấn", 
anh nói. Tuy nhiên, điều kiện khắc nghiệt bên trong 
hang động là điều cản trở các nhà thám hiểm. Với 
độ ẩm từ 90-99%, nhiệt độ có thể lên tới 58 độ C và 
không có một chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào.

Ngay cả không khí cũng có tính axit, có thể 
gây nguy hiểm cho con người. Nơi này quá ẩm ướt 
nên nếu nhà thám hiểm nán lại quá lâu, họ có nguy 
cơ bị ngưng tụ chất lỏng bên trong phổi, có thể dẫn 
đến tử vong.

Trong những năm kể từ khi phát hiện ra, 
các nhà nghiên cứu - bao gồm cả García-Ruiz - đã 
bất chấp điều kiện nóng ẩm khắc nghiệt của hang 
động để tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của 
tinh thể. Khi đã trả lời được câu hỏi này, các nhà 
khoa học tiếp tục hướng tới việc học cách bảo vệ và 
giữ gìn các tinh thể cho các thế hệ tương lai, nếu 
các lực lượng làm việc trong mỏ và núi cho phép 
điều đó.

Lúc đầu, các nhà thám hiểm bị giới hạn thời 
gian ở trong hang động là 10 phút, do lo ngại về an 
toàn. Nhưng với những bộ quần áo làm mát được 
thiết kế đặc biệt, các nhóm nhà khoa học cuối cùng 
đã có thể kéo dài chuyến thăm của họ một chút. 
Những người mặc trang phục được cung cấp 
không khí lạnh, thoáng khí từ mặt nạ phòng độc đi 
kèm. Các chuyến khám phá kéo dài 15-60 phút trở 
nên khả thi, theo How Stuff Works.

Khách du lịch không được phép vào Hang 
động Pha lê, trong khi các nhà khoa học phải có 
giấy phép đặc biệt mới được vào hang động.

Hang động Pha lê đã được khám phá kể từ 
khi được phát hiện vào tháng 4 năm 2000. Tuy 
nhiên, cuộc thám hiểm toàn diện đã được tiến hành 
vào năm 2006 bởi nhóm các nhà khoa học do Paolo 
Forti dẫn đầu.

Nhóm nghiên cứu mặc bộ quần áo lạnh và 
quần yếm trong hang động để chống lại nhiệt độ 
cực nóng và sử dụng mặt nạ thở Sinusit để hỗ trợ hô 
hấp cho họ khi ở trong hang. Nhóm khoa học, bao 
gồm các nhà khoáng vật học, nhà tinh thể học và 
nhà sinh vật học, đã xác định tuổi tối đa của các tinh 
thể là 500.000 năm. Nhóm nghiên cứu cũng xác 
định tốc độ tăng trưởng là 0,000012-000016 
Newton-mét mỗi giây.

Khoảng 26 triệu năm trước, một gò magma 
bắt đầu di chuyển về phía bề mặt Trái đất ở khu vực 
Đông Nam Chihuahua và hình thành ngọn núi 
Naica. Magma dồn nước nóng giàu khoáng chất 
vào các khe hở và hang động trong các tảng đá vôi, 
hình thành nên một phần của ngọn núi. Chính tại 
khu vực này, những tinh thể khổng lồ của Naica đã 
được sinh ra.

Hang động chứa đầy nước giàu canxi 
sunfat. Canxi sunfat có thể tạo thành một số 
khoáng chất. Song thực tế thạch cao (CaSO4  
2H2O), đặc biệt là một loại trong suốt, không màu 
được gọi là selente, đã trở thành khoáng chất chủ 
đạo trong hang động. ■
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Điều gì sẽ tới khi Milk Way 
va chạm với Andromeda

4,5 tỷ năm nữa tính từ lúc này, thiên hà 
của chúng ta sẽ trải qua biến động lớn 
nhất trong suốt lịch sử của nó. Đó là 

khi nó va chạm với thiên hà Andromeda.
Từ hàng trăm triệu năm trước đó, nếu như 

nền văn minh của chúng ta còn tồn tại trong Hệ Mặt 
trời hoặc đâu đó khác trong thiên hà, những thế hệ 
rất, rất nhiều đời sau của chúng ta sẽ được chứng 
kiến một cảnh tượng ngoạn mục, mặc dù nó là sự 
chuẩn bị cho một trong những sự kiện dữ dội nhất 
có thể xảy ra trong vũ trụ.

Trái đất cùng toàn bộ Hệ Mặt trời của 
chúng ta tồn tại trong một cấu trúc khổng lồ được 
gọi là thiên hà Milky Way - nơi có chứa ít nhất là 
hơn 100 tỷ ngôi sao. Thiên hà này thuộc về một tập 
hợp lớn hơn được gọi là Cụm Địa Phương - một 
nhóm gồm hơn 50 thiên hà xoắn nằm cách chúng ta 
khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng. 

Trên bầu trời những đêm quang đãng và 
không trăng, bạn có thể nhìn thấy nó ngay cả bằng 
mắt thường, dưới dạng một vệt sáng nhỏ và mờ ở 
khu vực của chòm sao Andromeda.

Andromeda là một mục tiêu thú vị đối với 
các nhà quan sát nghiệp dư. Vì có thể thấy ngay cả 
bằng mắt thường, nó càng rõ nét hơn khi được nhìn 
qua các kính thiên văn.

Với các nhà thiên văn, việc quan sát thiên 
hà này cũng đóng nhiều vai trò trong việc tìm hiểu 
về tiến hóa của các thiên hà nói chung cũng như 
chính thiên hà của chúng ta nói riêng.

Vì ở khá gần và là thiên hà lớn nhất trong 
Cụm Địa Phương, lại có cấu trúc dạng xoắn tương 
tự Milk Way, Andromeda là một mẫu tuyệt vời để 
quan sát và kiểm tra các mô hình về cấu trúc và tiến 
hóa của thiên hà mà các nhà thiên văn đang có, qua 
đó hoàn thiện hơn hiểu biết của chúng ta về các 
thiên hà trong vũ trụ, đặc biệt là về chính thiên hà 
của chúng ta.

Sự áp sát của Andromeda
Quan sát của các nhà thiên văn cho thấy có 

sự dịch chuyển xanh trong quang phổ thu được của 
thiên hà Andromeda. Một cách dễ hiểu, dịch 
chuyển xanh là hiện tượng ánh sáng thu được 
tương ứng với một hoặc một số nguyên tố nào đó 
phát ra từ một thiên hà hoặc ngôi sao có bước sóng 
ngắn hơn so với bước sóng thông thường của nó.

Vì mỗi nguyên tố phát xạ ra bước sóng đặc 
trưng của mình, nên việc thu được bước sóng ngắn 
hơn so với thông thường cho thấy nguồn phát (ở 
đây là thiên hà hoặc ngôi sao đang được quan sát) 
đang di chuyển lại gần.

Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng 
Doppler. Ngược lại, nếu thiên hà hoặc ngôi sát 
được quan sát đang dịch chuyển ra xa thì các nhà 
thiên văn sẽ thấy bước sóng thu được dài hơn bước 
sóng gốc, được gọi là dịch chuyển đỏ.

Ngày nay, các nhà thiên văn đều biết rằng 
vũ trụ đang giãn nở theo mọi hướng. Bằng chứng 

rõ ràng của việc đó là người ta quan sát thấy dịch 
chuyển đo trong quang phổ của tất cả các thiên hà ở 
xa.

Việc này được phát hiện ra lần đầu tiên vào 
năm 1929 nhờ các quan sát của Edwin Hubble. 
Điều đó khiến bạn có thể đang tự hỏi rằng, vậy tại 
sao chúng ta lại thu được dịch chuyển xanh ở thiên 
hà Andromeda nếu như vũ trụ đang giãn nở không 
ngừng?

Câu trả lời nằm ở khoảng cách. Các quan 
sát của Hubble cho thấy thiên hà ở càng xa thì càng 
dịch chuyển ra xa chúng ta nhanh hơn. Từ đó ông 
khái quát thành định luận Hubble, trong đó vận tốc 
dịch chuyển ra xa của thiên hà tỉ lệ thuận với chính 
khoảng cách của chúng.

Điều đó có nghĩa là ở khoảng cách càng 
nhỏ thì sự giãn nở của vũ trụ càng không rõ rệt, hay 
nói cách khác là thứ gì đó làm vũ trụ giãn nở (mà 
ngày nay các nhà khoa học tạm gọi là năng lượng 
tối) có tác dụng rất yếu ở khoảng cách gần. Trong 
khi đó, mọi vật thể khối lượng lớn trong vũ trụ đều 
gây tác động lên chuyển động của nhau bởi trường 
hấp dẫn của chúng.

Mà như công thức nổi tiếng của Newton đã 
cho chúng ta biết, độ lớn của lực hấp dẫn tỷ lệ 
nghịch với bình phương khoảng cách, có nghĩa là 
càng gần thì lực hấp dẫn càng mạnh.

Sự trái ngược của hai thứ này (năng lượng 
tối và lực hấp dẫn) khiến cho các thiên hà dịch 
chuyển ra xa khỏi nhau một cách rõ rệt ở khoảng 
cách lớn (sự giãn nở rất mạnh còn hấp dẫn rất yếu), 
nhưng ngược lại đối với khoảng cách nhỏ. 2,5 triệu 
năm ánh sáng ngăn cách giữa Milk Way và 
Andromeda là rất nhỏ khi xét trên thang khoảng 
cách thiên hà.

Ở khoảng cách đó, khối lượng khổng lồ của 
hai thiên hà này khiến chúng gây tác động hấp dẫn 
lên nhanh rõ rệt hơn rất nhiều so với sự dịch ra xa 
do giãn nở của vũ trụ.

Nói cách khác, không phải vũ trụ không 
giãn nở ở khoảng cách ngắn, mà là với khoảng cách 
đó thì sự kéo giãn yếu hơn nhiều so với chuyển 
động do hấp dẫn - giống như bạn đi bộ trên băng 
chuyền của một chiếc máy chạy bộ nhưng lại đi 
chậm hơn tốc độ của chính băng chuyền vậy. Bạn 
vẫn có tiến lên, nhưng về tổng thể thì lại bị kéo lùi 
lại phía sau.

Hiện nay, hệ số dịch chuyển xanh đo được 
cho thấy thiên hà Andromeda đang tiến về phía 
thiên hà của chúng ta với vận tốc khoảng 110 km/s. 
Tuy nhiên, vận tốc này không phải cố định mà sẽ 

tăng thêm theo thời gian khi khoảng cách giữa hai 
thiên hà tiếp tục rút ngắn. Theo ước tính của các 
nhà thiên văn, thời điểm mà va chạm bắt đầu xảy ra 
sẽ bắt đầu vào khoảng 4,5 tỷ năm tới.

Điều gì sẽ xảy ra và số phận nào chờ đợi 
thiên hà cũng như hệ hành tinh của chúng ta?

Sáp nhập thiên hà
Dựa vào các tính toán lý thuyết cùng các 

mô hình máy tính chi tiết, đa số các nhà thiên văn 
tán thành rằng kết quả của vụ va chạm giữa hai 
thiên hà lớn này trong tương lai sẽ dẫn tới kết quả là 
một thiên hà mới được hình thành tự sự kết hợp của 
chính hai thiên hà này. Những vụ sáp nhập thiên hà 
như vậy trong vũ trụ không quá hiếm.

Bản thân Andromeda cũng như Milk Way 
được cho rằng đã từng hợp nhất - hoặc nuốt lấy - 
một số thiên hà nhỏ (được gọi là các thiên hà lùn) 
trước khi chúng lớn như ngày nay.

Quá trình áp sát và hợp nhất này hiển nhiên 
có những hệ quả lớn với cả hai thiên hà cũng như 
các sao và hành tinh bên trong chúng. Tuy nhiên, 
có thể nó không giống như tưởng tượng của đa số 
mọi người.

Trước hết, sự va chạm giữa các sao và hành 
tinh giống như kịch bản của nhiều bộ phim khoa 
học viễn tưởng về cơ bản sẽ không xảy ra. Mặc dù 
nhìn qua những bức ảnh thiên văn, bạn có thể thấy 
rằng các thiên hà (chẳng hạn như Andromeda) 
giống như một khối hỗn độn và chất đầy sao trong 
nó, nhưng thực tế là mật độ sao trong các thiên hà là 
rất nhỏ.

Ví dụ đơn giản nhất ở khu vực lân cận của 
chúng ta, ngôi sao gần Mặt trời nhất đã cách chúng 
ta tới 4 năm ánh sáng, trong khi khoảng cách từ Trái 
đất tới Mặt trời là 8 phút ánh sáng, còn từ Trái đất 
tới Mặt trăng thì chỉ hơn 1 giây ánh sáng.

Điều đó có nghĩa là khoảng trống giữa các 
sao trong thiên hà lớn hơn rất nhiều so với kích 
thước của các sao và hành tinh. Xác suất để hai 
ngôi sao xa xôi có thể va chạm với nhau còn khó 
hơn rất, rất nhiều lần việc bạn và một ai đó nữa ném 
hai viên sỏi rất nhỏ từ hai đầu của một sân vận động 
về phía nhau và hy vọng chúng sẽ chạm nhau giữa 
đường.

Như vậy có thể nói rằng gần như không có 
khả năng nào về việc một ngôi sao khác từ 
Andromeda hay kể cả từ chính Milk Way sẽ lao vào 
Hệ Mặt trời của chúng ta. Nhưng điều đó không nói 
lên rằng Hệ Mặt trời sẽ hoàn toàn bình yên.

Trên thực tế, tác động của Andromeda 
không đợi tới khi va chạm bắt đầu. Khoảng cách 
thu ngắn dần khiến lực hấp dẫn giữa hai thiên hà 
mạnh dần lên và gây ảnh hưởng trực tiếp tới quỹ 
đạo của các sao trong cả hai thiên hà. Từ hàng triệu 
năm trước khi va chạm bắt đầu, quỹ đạo của Mặt 
trời bắt đầu bị ảnh hưởng.

Mặc dù mật độ và quỹ đạo chính xác của 
các sao trong Andromeda chưa được quan sát đủ 
chi tiết để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng có khá 
nhiều khả năng rằng những sao nằm ở gần rìa của 
Milk QQay như Mặt trời sẽ bị đẩy ra khỏi thiên hà 
khi quá trình va chạm diễn ra. Quá trình đẩy ra đó 
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cũng sẽ khiến cấu trúc của hệ hành tinh 
thay đổi phần nào. Trái đất và các hành tinh sẽ 
không còn quỹ đạo như hiện nay.

Số phận của Trái đất và nhân loại
Việc bị đẩy ra khỏi quỹ đạo hiện tại hiển 

nhiên có hệ quả rõ rệt với hành tinh của chúng ta. 
Hãy tưởng tượng rằng ngay bây giờ khoảng cách từ 
Trái đất tới Mặt trời tăng lên hoặc giảm đi chỉ 1,5 
lần thôi thì điều gì sẽ xảy ra? 

Nhiệt độ chắc chắn sẽ rất khác bây giờ 
(lạnh hơn rất nhiều nếu đi ra xa hơn và nóng hơn 
nếu tới gần Mặt trời hơn); chu kỳ năm (và cùng với 
nó là chu kỳ thời tiết) sẽ thay đổi hoàn toàn, thủy 
triều, động đất, sóng thần... sẽ diễn ra theo những 
chu kỳ khác (có thể nguy hiểm hơn, có thể không) 
và nhiều hệ quả khác nữa.

Tất nhiên, nếu sự thay đổi quỹ đạo không 
quá nhiều, cụ thể là vẫn ở mức xa hơn sao Kim và 
gần hơn sao Hỏa (tính từ Mặt trời) hiện tại, thì tiến 
trình hàng triệu năm đó sẽ đủ để nhiều loài sinh vật 
tiến hóa và thích nghi.

Vấn đề là hiện tại chúng ta chưa biết chắc 
được rằng sự biến đổi này có nằm trong giới hạn đó 
hay không, hay Trái đất sẽ bị đẩy ra rìa của Hệ Mặt 
trời, hoặc ngược lại bị đẩy vào vị trí quỹ đạo của 
sao Thủy hiện nay hay thậm chí là gần Mặt trời hơn 
thế nữa - ở cả hai trường hợp đó, sẽ không còn hy 
vọng nào cho sự sống nữa.

Trên thực tế thì bạn cũng không cần lo lắng 
cho kịch bản vừa nêu. Theo tính toán của các nhà 
thiên văn thì quá trình tiến hóa của Mặt trời sẽ 
khiến lượng bức xạ của nó tăng lên rất nhiều sau 
khoảng 3,75 tỷ năm nữa.

Sự gia tăng bức xạ đó sẽ làm Trái đất nóng 
lên tới mức toàn bộ nước lỏng sẽ bay hơi khỏi bề 
mặt, và như vậy thì về cơ bản, tới thời điểm đó trên 
Trái đất vốn đã không còn sự sống nữa.

Cũng trong hơn 3 tỷ năm đó, nếu như các 
thế hệ sau của chúng ta vẫn giữ được mình tồn tại 
và phát triển khoa học công nghệ, họ hẳn đã khai 
thác cạn kệt các nguồn tài nguyên trên Trái đất và 
cũng đã có đủ thời gian để tạo ra những phương 
tiện cho phép họ di chuyển tới những hệ hành tinh 
khác trong thiên hà.

Thậm chí, nếu giống loài của chúng ta hoàn 
toàn không bị diệt vong thì sau khoảng thời gian 
đó, quá trình tiến hóa chắc chắn cũng đã biến đổi 
hậu duệ của chúng ta thành những sinh vật với ít 
điểm giống với loài người hiện nay - bởi bạn đừng 
quên rằng các loài khủng long mới tuyệt chủng 
cách đây khoảng 65 triệu năm, thời điểm mà các 
loài động vật có vú còn chưa có bất cứ đặc điểm 
hình dạng nào giống với con người cũng như các 
loài linh trưởng ngày nay.

Nếu tồn tại và phát triển được tới thời điểm 
3 tỷ năm nữa, những chủng loài văn minh của Trái 
đất khi đó sẽ đủ khả năng để dễ dàng di chuyển giữa 
các hành tinh và sống sót qua những biến động xảy 
ra do sự sáp nhập của hai thiên hà.

Hơn 3 tỷ năm nữa, bất cứ sinh vật nào còn 
sống trong Milk Way sẽ được chứng kiến một cảnh 
tượng ngoạn mục khi một thiên hà khổng lồ luôn 

hiện hữu ở một vùng rộng lớn của bầu trời đêm.
Xa hơn nữa, các thiên hà trong Cụm Địa 

Phương sẽ tiếp tục sáp nhập và rồi có thể sẽ trở 
thành một thiên hà khổng lồ duy nhất. Tuy nhiên, 
đó là câu chuyện của ít nhất là 150 tỷ năm nữa, khi 
mà bản thân các sao trong thiên hà hầu hết đã tắt, 
hoạt động tạo sao cũng gần như không còn.

Thiên hà khổng lồ được tạo thành khi đó sẽ 
là một thiên hà elip già cỗi với khu vực sáng suy 
nhất là vùng trung tâm nơi có một lỗ đen siêu nặng 
hơn lỗ đen hiện nay ở trung tâm của Milk Way, tiếp 
tục bồi tụ khí và bụi xung quanh vào nó. ■ 

Vì sao các phi hành gia bị 
lão hóa hàng chục tuổi sau 
nhiều tháng sống ngoài vũ trụ?

Một nghiên cứu mới đã phát hiện 
ra rằng, các phi hành gia lên sao 
Hỏa sống hơn sáu tháng trở lên 

phải chịu đựng lượng xương mất đi tương đương 
với việc bị lão hóa hàng chục tuổi, phần lớn trong 
số đó không thể phục hồi được.

Đối với các nhiệm vụ kéo dài sáu tháng 
hoặc lâu hơn, việc các phi hành gia tiếp xúc với 
trọng lực vi mô khiến họ bị mất xương tương 
đương với hai thập kỷ lão hóa. Và chỉ một nửa số 
xương bị mất phục hồi sau một năm trở lại Trái đất.

Các nhà nghiên cứu đã viết trong một 
nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific 
Reports.

Xương, giống như cơ bắp, luôn phát triển 
và chúng đã tiến hóa để tự định hình lại dưới sức 
căng cơ học liên tục do lực hấp dẫn của Trái đất gây 
ra. Và, cũng giống như cơ bắp, nếu xương chịu 
trọng lượng không được sử dụng - chẳng hạn như 
trong một thời gian dài, trọng lực thấp trong vũ trụ - 
chúng có thể bị suy yếu không thể phục hồi.

Tác giả chính Leigh Gabel, giáo sư về 
Kinesiology tại Đại học Calgary ở Canada, cho 
biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng, xương chịu trọng 
lượng chỉ phục hồi một phần ở hầu hết các phi hành 
gia một năm sau chuyến bay vũ trụ. Điều này cho 
thấy, sự mất xương vĩnh viễn do bay vào vũ trụ 
tương đương với một thập kỷ mất xương liên quan 
đến tuổi tác trên Trái đất".

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá xương của 
17 phi hành gia đã ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế 
(ISS). Các phi hành gia - 14 nam và 3 nữ - có độ 
tuổi trung bình là 47. Thời gian họ ở trên ISS kéo 
dài từ 4 đến 7 tháng.

Để theo dõi sự suy thoái và phục hồi xương 
của các phi hành gia, các nhà nghiên cứu đã quét 
các vùng cụ thể trên cơ thể các phi hành gia - chẳng 
hạn như cổ tay, mắt cá chân và ống chân - trước khi 
họ lên ISS và ngay sau khi họ quay trở lại. Sau đó, 
các nhà khoa học đã tiến hành hai lần quét tiếp theo 
vào 6 và 12 tháng sau khi các phi hành gia bước lên 
mặt đất vững chắc.

Quá trình quét được thực hiện bằng một kỹ 
thuật chụp cắt lớp vi tính định lượng ngoại vi độ 
phân giải cao (HR-pQCT), giúp xây dựng hình 

ảnh 3D của cấu trúc xương người ở quy mô mịn 
hơn chiều rộng của sợi tóc người. Bằng cách sử 
dụng các bản quét này, các nhà nghiên cứu đã tìm 
ra hàm lượng khoáng chất trong xương và mật độ 
xương của các phi hành gia - những chỉ số chính về 
mức độ dễ bị gãy của xương.

Các phi hành gia sống trên sao Hỏa hơn 6 
tháng thường bị mất đi một lượng xương tương 
đương lão hóa 10 năm

Kết quả cho thấy, trong số 17 phi hành gia, 
16 phi hành gia vẫn chưa lấy lại được sức mạnh 
xương chày trước không gian sau một năm hồi 
phục. 

Ngoài ra, sau năm hồi phục, tám phi hành 
gia đã trải qua hơn sáu tháng sống ngoài vũ trụ có 
xương chày bị lão hóa một thập kỷ. Ngược lại, 
xương của cánh tay dưới của các phi hành gia hầu 
như không bị xấu đi, có thể là do những xương này 
không chịu được trọng lượng.

Nghiên cứu trước đây đã dự đoán rằng, 
trong chuyến đi 3 năm tới sao Hỏa, 33% phi hành 
gia trở về sẽ có nguy cơ bị loãng xương, một tình 
trạng tiến triển khiến các lỗ và không gian của tổ 
ong lớn dần lên, khiến họ dễ bị gãy hơn.

Và không chỉ xương bị thoái hóa trong điều 
kiện trọng lực thấp. Các nghiên cứu trước đây cũng 
chỉ ra rằng cơ bắp, mắt, não, tim, gai và thậm chí 
các tế bào đều có thể bị tổn thương khi ở lâu trong 
không gian - tất cả đều là những thách thức đặc biệt 
đối với chuyến bay vũ trụ thời gian dài. ■

* Nên lịch sự cho
Anh chàng nọ đi xem hát. Trong rạp hát anh 

ngồi phía sau hai bà nọ. Họ cứ ba hoa chích chòe 
liên tục. Hơi nhỏm người về phía trước, anh chạm 
nhẹ vai một bà. Anh nhỏ nhẹ nói:

- Xin lỗi bà, tôi không thể nghe được điều 
gì cả.

Bà ta gay gắt đáp trả:
- Anh không nên thế! Đây là chuyện riêng 

của chúng tôi, anh muốn nghe để làm gì???

Vui Cöôøi
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