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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

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 Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng deã 

thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 4 

baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. Ñaày 

ñuû vaøo laøm ngay. 

Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

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

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

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m

Những thói quen thường 
ngày giúp bạn trẻ lâu trông thấy

ây chính là những thói quen mà Đcác mĩ nhân Trung Quốc thường 
xuyên làm để trở nên trẻ lâu hơn 

so với tuổi thật.
Không ăn quá nhiều muối
Các nhà nghiên cứu cho biết, muối có thể là 

một tác nhân quan trọng tỏng các phản ứng miễn 
dịch dị ứng, Một điều nhỏ như giảm lượng natri có 
trong muối cũng có thể giúp làm chậm quá trình lão 
hóa. Do đó, bạn nên tạo thói quen nêm nếm gia vị 
nhạt dần để có một lối sống khỏe mạnh.

Uống trà sen
Trà lá sen có thể được dùng cả khi uống 

nóng và uống lạnh và có rất nhiều lợi ích trong ức 
khỏe. Theo khoa học, trà sen có thể giúp lợi tiểu, 
giảm cân và giúp chữa cách bệnh về dạ dày. Đặc 
biệt, trà sen cũng được khuyến khích dành cho 
người dung nạp nhiều loại thức ăn béo và dầu mỡ. 
Để phát huy tác dụng tốt nhất của loại trà này, các 
bác sĩ chuyên khoa khuyên rằng bạn nên sử dụng 3-
4 tách trà sen mỗi ngày khi bụng đói.

Tập Tai chi (Thái cực quyền)
Các chuyên gia chứng minh rằng Thái cực 

quyền có thể làm giảm căng thẳng, lo lắng, trầm 
cảm, đồng thời tăng cường năng lượng, sức chịu 
đựng và tính linh hoạt của cơ thể. Đây là một sự 
thay thế tốt nếu bạn không muốn tập yoga mỗi 
ngày. Với Thái cực quyền, bạn chỉ cần tập 10 phút 
mỗi ngày là đủ để cơ thể sảng khoái và tràn đầy 
năng lượng hơn.

Sử dụng mặt nạ đậu xanh
Đậu xanh chính là một trong những bí 

quyết làm đẹp cổ xưa của người Trung Quốc. Tất 
cả những gì bạn cần làm là nghiền nát đậu xanh cho 
đến khi được một hỗn hợp sền sệt và bắt đầu đắp 
lên da. Việc này giúp chữa lành mụn trứng cá vô 
cùng hữu hiệu.

Ăn chay mỗi tuần một lần
Theo y học cổ truyền của Trung Quốc, một 

trong những điều quan trọng nhất để giữ gìn sắc 
đẹp và tuổi thanh xuân chính là giải độc cơ thể. Bên 
cạnh việc ăn thực phẩm tươi và tránh các đồ độc 
hại, nhiều người tin rằng nên ăn thuần chay mỗi 
tuần một lần để cơ thể được đào thải và trở nên nhẹ 
nhàng hơn.

Sử dụng mặt nạ nghệ
Một loại mặt nạ khác bạn có thể sử dụng 

mang lại hiệu quả rõ rệt chính là mặt nạ từ tinh bột 
nghệ. Loại này giúp điều trị một số tình trạng da 
nhất định. Để làm mặt nạ này, bạn có thể thêm sữa 
chua hoặc mật ong và đắp trực tiếp lên mặt. Tuy 
nhiên, cần lưu ý rằng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến 
của bác sĩ để tránh trường hợp dị ứng hoặc kích ứng 
da.

Ăn nấm nhiều hơn 
Ở Trung Quốc, nấm là một loại thực phẩm 

không thể thiếu trong nhiều món ăn, không chỉ bởi 
nấm rất ngon mà còn vì nấm có tác dụng chữa bệnh 
trong y học cổ truyền. Chúng chứa các hợp chất 
độc đáo có hiệu quả chống lại virus. Theo các nhà 
khoa học, những loại nấm tốt nhất cho sức khỏe 
con người là nấm rơm, nấm hương, nấm cục. 
Ngoài ra, sản phẩm này cũng là một nguồn cung 
cấp vitamin D dồi dào, chứa nhiều khoáng chất và 

ít calo, đồng thời có thêm chất oxy hóa - một chất 
quan trọng để giúp cơ thể trẻ lâu. ■

Phát hiện mới về tai giữa của 
người tiến hóa từ mang cá

ác nhà khoa học Trung Quốc cuối 

Ccùng ã tìm ra manh mối của bí ẩn đ
trong các hóa thạch được khai quật 

ở các tỉnh Chiết Giang và Vân Nam, cung cấp bằng 
chứng giải phẫu và hóa thạch về nguồn gốc của ống 
thở trong các động vật có xương sống là từ mang.

Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học 
Trung Quốc, Thụy Điển và Anh thực hiện cho thấy 
tai giữa của con người tiến hóa từ mang cá.

Theo nhà nghiên cứu Gai Zhikun của Học 
viện Khoa học Trung Quốc và là tác giả đầu tiên 
của bài báo “Sự tiến hóa của vùng hô hấp từ cá 
không hàm đến động vật bốn chân”, có rất nhiều 
bằng chứng từ phôi và hóa thạch cho thấy tai giữa 
của con người tiến hóa từ lỗ thở của loài cá.

Tuy nhiên, nguồn gốc của lỗ thở đã khiến 
các học giả đau đầu trong suốt một thế kỷ. Các hóa 
thạch được đưa đến Thụy Sĩ để quét ảnh và tái tạo 
lại cấu trúc 3D.

Nhà nghiên cứu Gai cho biết phát hiện này 
giúp giải thích tại sao tai và miệng của con người 
lại kết nối với nhau, nhờ một đường thở được 
truyền lại từ miệng qua mang của cá.

Nhà khoa học này giải thích rằng đây là vết 
tích tiến hóa của loài cá từ hơn 400 triệu năm trước, 
mà ngày nay chúng ta gọi là ống Eustachian (ống 
nối tai giữa và vòm họng, có nhiệm vụ cân bằng áp 
lực tai và xả dịch dư thừa từ tai giữa). ■  

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 

vaø moät baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù 

vuoâng xanh 50” vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Kim Young Ok - Người bà quốc 
dân: Từng nếm trải nỗi đau gia 
đình ly tán, U90 vẫn miệt mài 
đóng phim 

Kim Young Ok là một nữ diễn viên gạo cội 
của làng giải trí Hàn Quốc. Mang đến 
tiếng cười trong nhiều phim Hàn nhưng ít 

ai biết rằng bà từng hai lần rơi nước mắt trên sóng 
truyền hình vì chuyện buồn đời tư.

Bà Kim Young Ok, năm nay tròn 85 tuổi, vô cùng 
đẹp lão nhờ đôi mắt hiền từ. Khác với nhiều đồng 
nghiệp cùng lứa, bà vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ 
thuật. Bà Kim Young Ok sở hữu gia tài phim ảnh 
hơn 160 bộ phim với 65 năm hoạt động nghệ thuật.

Bà khởi nghiệp vào năm 1957 và từ đó, nữ diễn 
viên làm việc liên tục, được giới chuyên môn đánh 
giá cao và chiếm nhiều cảm tình của khán giả. Bà 
từng thắng các giải thưởng danh giá của điện ảnh 
Hàn Quốc như Baeksang Art Awards 1979, KBS 
Drama Awards…

Năm 2018, Kim Young Ok được trao giải Thành 
tựu trọn đời tại Korea Drama Awards. Trong làng 
phim Hàn Quốc đương đại, bà thuộc số ít ngôi sao 
cao niên, được xếp vào nhóm những người bà, 
người ông thân quen trên màn ảnh.

Kim Young Ok chia sẻ, bà từng mơ ước trở thành 
diễn viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng 
không được bố mẹ ủng hộ. Do đó, bà chuyển 
hướng làm phát thanh viên và từng là giọng nói 
được yêu thích trên sóng radio.

Sau tám tháng bà gắn bó với công việc này, nhà đài 
cắt giảm nhân sự vì lương phát thanh viên quá cao. 
Cùng nhiều phát thanh viên khác, Kim Young Ok 
được chọn làm diễn viên phụ trong các phim dài 
tập, xem như hoàn thành giấc mộng thanh xuân.

Biệt hiệu “người bà quốc dân” được dành cho bà từ 
cuối những năm 2000 với hàng loạt vai diễn bà nội, 
bà ngoại, mẹ, mẹ chồng của nhân vật chính; quản 
gia trong phim hiện đại, ma ma tổng quản trong 
phim cổ trang… Năm 2009, bà hóa thân thành 
quản gia cương nghị nhưng ấm áp trong Boys Over 
Flowers. Trước đó, bà gặp lại Lee Min Ho khi trở 
thành thượng cung No trong phim The King: Quân 
vương bất diệt.

Thực tế, nghệ sĩ Kim Young Ok thử sức vai diễn 

lớn tuổi từ thuở U40. Trong phim Nữ sinh trung 
học năm 1976, bà đảm nhận vai mẹ chồng của Na 
Moon Hee, một người bà nổi tiếng khác của phim 
Hàn và chỉ kém bà bốn tuổi. Sẵn tính trẻ trung và 
cởi mở, bà duy trì nhiều thử nghiệm mới lạ như vậy 
trong những năm tháng sau này, chẳng hạn mặc đồ 
thể thao, đeo dây chuyền lớn và đội mũ hip hop 
trong một bộ ảnh quảng cáo. Trang Today.line bình 
chọn Kim Young Ok là người bà sành điệu nhất của 
phim Hàn.

Đặc biệt, dù đã lớn tuổi nhưng nữ diễn viên sinh 
năm 1937 này còn từng gây bão khắp Hàn Quốc thi 
tham gia chương trình truyền hình Nation of Hip 
Hop của đài jTBC tổ chức (2016). Là thí sinh sắp 
chạm ngưỡng 80 thế nhưng tài “bắn rap” và nhảy 
của Kim Young Ok lại vô cùng điêu luyện. Thậm 
chí, cụ bà xì tin này còn chơi DJ chuyên nghiệp 
không kém gì giới trẻ khiến khán giả ai cũng phải 
ngạc nhiên và thán phục.

Năm 2021, ở độ tuổi 83, thay vì nghỉ ngơi và an 
dưỡng tuổi già, bà vẫn khỏe mạnh để tiếp tục góp 
mặt trong nhiều bộ phim ăn khách đang nổi đình 
đám hiện nay là Hometown cha-cha-cha (Điệu 
cha-cha-cha làng biển) và Squid Game (Trò chơi 
con mực). Như mọi lần, người phụ nữ lớn tuổi lại 
vào vai quen thuộc là bà hoặc mẹ của nhân vật 
chính. Tuy không xuất hiện trong quá nhiều phân 
cảnh ở cả 2 bộ phim trên nhưng Kim Young Ok vẫn 
để lại cho người xem những ấn tượng nhất định.

“Thời trẻ không xem mắt nhiều đúng là đáng 
tiếc!”

Kim Young Ok đã thốt lên đầy tếu táo như vậy khi 
được hỏi về tình sử. Ở thế hệ bà, chuyện xây dựng 
gia đình qua xem mắt và làm quen môi giới là một 
trào lưu. Vậy nhưng mẹ bà từ chối vì cảm thấy con 
gái còn trẻ người non dạ. Chồng bà sau này là đối 
tượng duy nhất bà tìm hiểu, hẹn hò và tiến tới hôn 
nhân. Tình yêu đến với họ từ quan hệ đồng nghiệp 
thời phát thanh viên. Bà bảo: “Ông ấy 'thả thính' 
khắp nơi, thế nào tôi lại 'cắn câu'!”.

Nỗi đau gia đình chia cắt

Ở phim The King: Quân vương bất diệt, nhân vật 
thượng cung No lấy nước mắt người xem bởi quá 
khứ lạc mất gia đình trong chiến tranh. Đảm nhận 
vai diễn này, nghệ sĩ Kim Young Ok tìm thấy sự 
đồng cảm bởi ngoài đời, bà cũng từng nếm trải nỗi 
đau gia đình ly tán trong nội chiến Hàn Quốc.

Năm Kim Young Ok 8 tuổi, quân đội Bắc Hàn tràn 
vào Seoul. Mẹ bà tìm mọi cách giấu hai anh trai của 
bà, nhưng người anh cả không may bị đưa đi và từ 
đó bặt vô âm tín. Sau gần nửa thế kỷ, bà và anh trai 
mới được nhìn nhau trong cuộc hội ngộ của các gia 
đình chia lìa bởi chiến tranh - một hoạt động do hai 
miền Nam - Bắc Triều Tiên cùng tổ chức năm 
2000. Gặp lại nhau khi mái tóc đã điểm bạc, anh em 
họ Kim mừng mừng tủi tủi, ôm nhau trong làn 
nước mắt. “Tôi vốn không biết anh mình sống chết 
ra sao, nay thấy anh khỏe mạnh như vậy là tôi cảm 
tạ trời đất rồi”, bà bật khóc trên sóng truyền hình. 

Thế nhưng sau cuộc gặp ấy, họ tiếp tục đứt liên lạc. 
Đến giờ, Kim Young Ok không biết anh trai còn 
sống hay đã chết.

Nỗi sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Một lần đang quay show thực tế ở biển năm 2015, 
nghệ sĩ Kim Young Ok bất chợt nước mắt giàn 
giụa, ai nhìn cũng thương tâm. Thì ra, bà nhớ đến 
những kỷ niệm với cháu ngoại nơi đây. Lúc ấy, cậu 
bé nằm trên giường bệnh, trải qua đợt điều trị kéo 
dài sau tai nạn thảm khốc bị một tài xế say rượu 
đâm trúng. Một mình chăm lo con trai, con gái bà 
cũng ngày một tiều tụy, nhiều lần ngất xỉu. Nỗi sợ 
cháu trai rời xa mình xâm chiếm tâm trí bà ngày 
qua ngày.

Bà tâm sự: “Cháu tôi chìm vào hôn mê và suýt chết. 
Thật may mắn, nó sống lại và dần hồi phục trên xe 
lăn. Con gái tôi yếu dần vì chăm sóc con. Thành 
thật mà nói con bé chỉ đau chút thôi, tôi cũng đủ 
hóa điên. Tôi động viên con bé phải khỏe mạnh để 
làm chỗ dựa cho con trai. Nhìn con gái và cháu 
ngoại, tôi càng chăm lo hơn cho sức khỏe của 
mình. Tôi cũng phải khỏe để chăm sóc cho con 
cháu”.

Ở tuổi hiếm của người nghệ sĩ, Kim Young Ok miệt 
mài với nghề diễn nhưng ưu tiên sức khỏe, chú ý 
dinh dưỡng và chịu khó nâng cao đời sống tinh 
thần qua những chuyến du lịch. Dù có thâm niên và 
danh tiếng, bà giữ cho mình sự dung dị và gần gũi, 
hệt như các vai diễn thương hiệu của bà.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà Kim Young 
Ok luôn cho thấy vẻ lạc quan cùng nét hài hước 
duyên dáng. Trong chương trình truyền hình thực 
tế 2 ngày 1 đêm, bà khẳng định vẫn còn đam mê với 
diễn xuất và sẽ tiếp tục làm việc. Nữ nghệ sĩ gạo gội 
cũng chia sẻ bản thân ghét ở nhà không làm gì.

                                                            Hoàng Phúc

Wi Ha Joon: Vụt sáng nhờ 
Squid Game, nay mờ nhạt trong 
loạt phim 2022

Wi Ha Joon gây ấn tượng với Seul nhờ vẻ 
ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất 
ấn tượng. Bên cạnh đó, những vai diễn 

của anh cũng đọng lại trong Seul nhiều dấu ấn sâu 
sắc.

Theo Seul được biết, Wi Ha Joon sinh năm 1991, 
anh bước chân vào làng giải trí với tư cách là người 
mẫu và diễn viên. Năm 2012, anh chính thức tham 
gia diễn xuất với tác phẩm đầu tay mang tên Peace 
In Them.

Những năm sau đó, anh chàng bắt đầu tham gia vào 
nhiều tác phẩm khác như Something In The Rain, 
18 Again, Romance Is A Bonus Book... Tuy nhiên, 
tên tuổi của anh vẫn chưa được nhiều người biết 
đến và ở thời điểm đó, nam thần chưa có một vai 
diễn nào thật ấn tượng.

Đến năm 2021, tên tuổi nam thần vụt sáng sau khi 
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anh chàng góp mặt trong bộ phim đình đám Squid 
Game (Trò Chơi Con Mực). Tuy đất diễn ít ỏi 
nhưng với sự điển trai và phong cách mạnh mẽ, 
nam diễn viên khiến truyền thông bùng nổ nhờ vai 
diễn cảnh sát Hwang Jun Ho. Từ đây, danh tiếng 
của anh trở nên phổ biến và được nhiều đạo diễn để 
mắt tới.

Thậm chí, nhờ hiệu ứng Squid Game mà bộ phim 
điện ảnh trước đó của anh mang tên Midnight cũng 
hot trở lại. Với diễn xuất điên rồ cùng biểu cảm ma 
mị, anh thành công lột tả hình tượng kẻ ác nhân tàn 
độc Do Shik. Thậm chí, nhân vật này còn cho Seul 
thấy được khía cạnh nhập thân tài tình của Wi Ha 
Joon.

Đầu năm 2022, anh có dịp đảm nhận vai chính 
trong bộ phim Bad And Crazy kết hợp cùng Lee 
Dong Wook. Trong phim, nam diễn viên hóa thân 
thành K, một chàng trai trẻ yêu công lý, ghét sự bất 
công và chuyên có những hành động quái đản 
khiến Su Yeok (Lee Dong Wook) phải bất lực.

Khi phim mới lên sóng, bộ đôi nhận được phản hồi 
khá tích cực nhờ sự hài hước của mình. Thậm chí 
một số màn đối thoại của hai nam chính còn trở nên 
viral nhờ sự vui nhộn. 

Tuy nhiên, đến chặng giữa, bộ phim trở nên kém 
nhiệt do nội dung nhạt nhòa và cách triển khai cốt 
truyện có phần lê thê. Khá tiếc khi Wi Ha Joon 
cùng đàn anh không gặt hái được thành công 
nhưng đây cũng là tác phẩm giúp anh củng cố khả 
năng diễn xuất.

Đến nửa cuối năm nay, anh chàng tiếp tục góp mặt 
trong Little Women (Những Người Phụ Nữ Bé 
Nhỏ). Lần này nam thần có dịp hợp tác cùng loạt 
gương mặt đình đám như Kim Go Eun, Uhm Ki 
Joon,.... Trong phim, anh chàng thủ vai Choi Do Il, 
một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn. Anh tốt 
nghiệp từ một trường đại học danh tiếng có mối 
quan hệ với On In Ju (Kim Go Eun).

Dù tạo hình lịch lãm và xuất hiện ngay từ đầu phim 
nhưng Seul nhận định vai diễn của Wi Ha Joon khá 
mờ nhạt. Tương tác của anh với nữ chính cũng 
không có gì đặc sắc, đôi lúc còn gượng gạo. 

Seul cho rằng tuyến nhân vật này không có sự nổi 
bật về tính cách hay gia cảnh. Chưa kể, đất diễn ít ỏi 
cũng khiến cho màn thể hiện của Wi Ha Joon thực 
sự thiếu sức sống.

Đối với Seul, lần trở lại này của nam thần chưa 

bùng nổ và không có gì đặc sắc. Nhưng Seul vẫn kỳ 
vọng rằng trong chặng sắp tới của phim, anh chàng 
sẽ thể hiện thêm nhiều khía cạnh thú vị của bản 
thân hơn thay vì mờ nhạt giữa các đàn anh, đàn chị.

Wi Ha Joon là một nam diễn viên có tài, có sắc. 
Nhưng có vẻ con đường trở thành diễn viên nổi 
tiếng của anh vẫn còn lận đận. Cùng chúc cho nam 
thần sớm có một vai diễn để đời và mang đậm dấu 
ấn cá nhân trên màn ảnh nhỏ.

                                                            Hoàng Phúc

Châu Tinh Trì và kế hoạch quay 
phim tới cuối đời

Cách đây ít lâu, Ngạc Tĩnh Văn - nghệ sĩ dưới 
trướng Châu Tinh Trì có chia sẻ một số 
thông tin liên quan đến thầy trong cuộc 

phỏng vấn của mình. Theo tìm hiểu thì biết được, 
nữ diễn viên cho biết bản thân cô thường trò 
chuyện với Châu Tinh Trì những lúc rảnh rỗi và có 
hỏi ông: “Quay phim mệt như thế, thầy dự tính khi 
nào thì về hưu”?, và các bạn có đoán được câu trả 
lời của Tinh Gia là gì không ạ?

Khi nghe được câu hỏi này, Châu Tinh Trì đã suy 
nghĩ rất lâu mới trả lời: “Tôi dự định quay đến hết 
đời”. Không những như thế, ông còn hỏi ngược lại 
Ngạc Tĩnh Văn: “Thế còn trò, trò tính đóng đến khi 
nào?” và nữ diễn viên đã trả lời không khác thầy 
của mình: “Con cũng dự tính diễn tới nhắm mắt 
xuôi tay”.

Trong mắt của các khán giả hiện nay, Châu Tinh Trì 
là thiên tài của dòng phim hài kịch, những tác phẩm 
của ông luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc. Chẳng những có bộ óc tài ba trong việc làm 
phim, Tinh Gia còn sở hữu khả năng diễn xuất 
tuyệt vời. 

Dù là diễn những nhân vật nhỏ thuộc tầng lớp dưới 
đáy xã hội hay ông chủ, doanh nhân với sự nghiệp 
thành công đều mang đến tiếng cười, những cung 
bậc cảm xúc cho khán giả, và những tác phẩm này 
đã trở thành kinh điển đến ngày nay.

Khi tuổi tác ngày càng lớn, không thể mãi làm diễn 
viên như ý định ban đầu được nữa, ông dần lui về 
hậu trường, chuyển mình sang làm đạo diễn và 
nhường sân khấu cho các bạn trẻ. Dù ở vai trò nào 
đi chăng nữa, Tinh Gia luôn hoàn thành nhiệm vụ 
một cách xuất sắc, những tác phẩm dưới vai trò đạo 
diễn như Vua Hài Kịch; Mỹ Nhân Ngư… đều phá 

vỡ những kỷ lục về doanh thu phòng vé.

Thành danh đã lâu, cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi 
nhiều lần đọc được tin tức Châu Tinh Trì nắm trong 
tay khối lượng tài sản khổng lồ. Chẳng những mua 
được biệt thự trên núi với giá 320 triệu NDT, người 
đàn ông này còn sở hữu nhiều bất động sản, tài sản 
ước tính lên tới hơn 2 tỷ HK$. 

Sự nghiệp thành công là thế nhưng Châu Tinh Trì 
lại khá lận đận trong tình duyên. Trải qua nhiều mối 
tình không thành, hiện ông vẫn sống cuộc sống độc 
thân, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Chỉ cần 
đọc câu “Tôi muốn quay phim đến hết đời” cũng đủ 
thấy bao tâm huyết của ông rồi phải không các 
bạn?

                                                       Nguyễn Hương

Park Yoo Chun trở lại sau một 
năm bị cấm sóng

Ngày 14/9, Osen đưa tin bộ phim điện ảnh 
To Evil có sự góp mặt của Park Yoo Chun 
sẽ ra rạp vào tháng 10. Bộ phim đánh dấu 

sự trở lại của Park Yoo Chun sau gần một năm bị 
cấm sóng.

Theo Nate, thông thường trước khi phim ra rạp sẽ 
có thông cáo báo chí và phỏng vấn diễn viên chính, 
nhưng To Evil là dự án phim độc lập nên sẽ không 
có các khâu trên. Đặc biệt, lịch trình hoạt động của 
Park Yoo Chun cũng không được tiết lộ. Nate cho 
biết Park Yoo Chun hiện ở nước ngoài và cân nhắc 
thận trọng về các hoạt động tại Hàn Quốc.

To Evil là phim của đạo diễn Kim See Woo và thuộc 
thể loại melodrama, gay cấn. Phim xoay quanh mối 
quan hệ giữa Tae Hong (Park Yoo Chun thủ vai) - 
bác sĩ nổi tiếng, con rể của một gia đình giàu có 
nhưng sau đó đã mất tất cả - và Hong Dan (Lee Jin 
Ri thủ vai) - một người phụ nữ bất hạnh.

Năm 2019, Park Yoo Chun từng tuyên bố giải nghệ 
sau khi vướng vào bê bối mua bán, tàng trữ và sử 
dụng chất cấm. Năm 2020, anh rục rịch quay lại 
làng giải trí bằng việc tổ chức gặp mặt người hâm 
mộ, phát hành album và mở kênh riêng.

To Evil là dự án phim điện ảnh đầu tiên mà Park 
Yoo Chun tham gia sau 7 năm kể từ khi dự án Sea 
Fog phát hành.

                                                                    An Chi



Trang 06

Issue # 2015 * Tuesday, October 04,  2022

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Song Kang - “Trai hư” thừa 
nhan sắc, dư thực lực của Kbiz 
và tin đồn hẹn hò Han So Hee

Nhận được sự chú ý mạnh mẽ của công 
chúng sau dự án phim Nevertheless, ít ai 
biết rằng, Song Kang từng có khoảng thời 

gian dài lận đận tìm chỗ ứng cho mình vì mãi  đ
không thể tỏa sáng.

Song Kang là nam diễn viên, người mẫu xứ Hàn có 
đời tư sạch sẽ và diễn xuất được đánh giá là khá ấn 
tượng. Anh ra mắt với vai trò diễn viên qua một số 
vai phụ và dần vươn mình chứng minh thực lực bản 
thân qua các vai chính phim truyền hình lẫn phim 
điện ảnh.

Song Kang được khán giả yêu mến không chỉ nhờ 
khả năng diễn xuất mà còn ở cách nam diễn viên 
9X thể hiện bản thân một cách hiền lành, đôi chút 
ngây thơ, nhút nhát nhưng rất đáng yêu. Trong sự 
nghiệp, Song Kang đã góp mặt trong một số tác 
phẩm nổi tiếng như Love Alarm, Beautiful 
Vampire, The Liar and His Lover, Sweet Home,…

Vào nghề muộn nhưng vẫn chứng minh được 
năng lực

Song Kang sinh ra và lớn lên ở thủ đô Seoul - Hàn 
Quốc, anh bắt đầu tham gia diễn xuất khá muộn so 
với nhiều diễn viên khác. Định hướng làm diễn 
viên của Song Kang được xác định khi nam diễn 
viên xem vai diễn Jack của Leonardo DiCaprio 
trong phim Titanic. 

Theo học tại một trường đại học Seoul và sở hữu 
ngoại hình cao ráo, điển trai nhưng suốt những năm 
đại học Song Kang vẫn chưa thành công tham gia 
diễn xuất. 

Đến năm 2017, khi đã 23 tuổi Song Kang mới góp 
mặt vào vai phụ trong một bộ phim tên The Liar 
And His Lover. Nét duyên dáng và ngoại hình nổi 
bật giúp Song Kang được khán giả biết đến và mở 
đường cho những sản phẩm đóng chính sau này 
của anh.

Những năm sau đó, Song Kang ý thức được chuyện 
mình gia nhập làng giải trí muộn nên chăm chỉ 
nhận nhiều kịch bản khác nhau. Khả năng diễn 
xuất của nam diễn viên được đánh giá cao và luôn 
cải thiện qua từng vai diễn dù tác phẩm nam diễn 
viên tham gia có thành công hay không.

Những bộ phim nổi bật nhất của Song Kang có thể 
kể đến như chàng trai ngây thơ si tình trong 
Beautiful Vampire (2018) hay thanh niên nửa 
người nửa quái vật bị rối loạn tâm lý do tổn thương 
trong quá khứ trong Sweet Home (2020).

Và gây ấn tượng nhất chính là vai nam chính giàu 
có nhưng chung tình trong phim tình cảm viễn 
tưởng học đường mang tên Love Alarm (2019). 
Qua bộ phim này, tên tuổi của Song Kang được biết 
đến rất nhiều và nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp 
ảnh đều tìm đến anh.

Không ngừng nỗ lực, Song Kang trở lại màn ảnh 
nhỏ năm 2021 với 3 tác phẩm gốm Love Alarm 2, 
Navillera và Nevertheless. Các bộ phim đều ăn 
khách, để lại dấu ấn trong lòng khán giả quốc tế.

Tiếp tục phần 1, bộ phim Love Alarm 2 sẽ tiếp tục 
chuyện tình của 3 nhân vật chính. Bộ phim này 
được nhiều người mong đợi hơn 1 năm kể từ ngày 
kết thúc phần một, hy vọng nam diễn viên sẽ tiếp 
tục giữ vững phong độ của mình.

Còn về phim Navillera, Song Kang sẽ hóa thân vào 
vai một vũ công ba lê 23 tuổi Lee Chae Rok. Với sự 
nghiệp đang lên nhờ tài năng tuyệt vời của bản 
thân, cậu hay tự trách mình vì để xảy ra chấn 
thương thường xuyên. 

Cậu nhận được sự ủng hộ hết mình và nhận được 
nhiều bài học cuộc sống sau khi gặp được Shim 
Duk Chool, một vũ công mới, người theo đuổi ước 
mơ một cách chân thành hơn bất cứ ai khác mà Lee 
Chae Rok từng gặp. Tác phẩm đòi hỏi khả năng 
múa ba lê chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ là một cơ hội 
để Song Kang thể hiện khả năng vào vai tốt của 
mình, ghi dấu ấn nhiều hơn với khán giả.

Đặc biệt, bộ phim Nevertheless đánh dấu sự 
nghiệp của Song Kang với vai diễn bad boy, khá 
lạnh lùng và đầy nội tâm. Đây là một trong những 
phim truyền hình được bàn tán tại Hàn Quốc nhiều 
nhất. 

Phim gắn mác 19 , ngập tràn cảnh nóng. Dù bị 
nhiều người lên án, Nevertheless vẫn đứng đầu 
danh sách phim được xem nhiều nhất trên Netflix 
tại nhiều quốc gia châu Á. Nhờ hiệu ứng của bộ 
phim cùng “chemistry” quá ngọt ngào mà từ khóa 
Song Kang Han So Hee được tìm kiếm trong một 
thời gian dài.

Đây là một trong những phim truyền hình được bàn 
tán tại Hàn Quốc nhiều nhất hiện nay. Phim gắn 
mác 19 , ngập tràn cảnh nóng. 

Dù bị nhiều người lên án, Dẫu biết vẫn đứng đầu 
danh sách phim được xem nhiều nhất trên Netflix 
tại nhiều quốc gia châu Á. Nhờ hiệu ứng của bộ 
phim cùng “chemistry” quá ngọt ngào mà từ khóa 
Song Kang Han So Hee được tìm kiếm trong một 
thời gian dài.

Tham gia chương trình thực tế cùng nhiều nhân vật 
nổi tiếng như MC quốc dân Yoo Jae Suk, Jennie,… 

Song Kang đã thể hiện một con người hoàn toàn 
khác trên phim, rất đáng yêu và có đôi chút… ngu 
ngơ. Anh chàng đốn tim khán giả với những cử chỉ 
ngây ngô, đáng yêu và ngượng ngùng khác hẳn các 
nhân vật trên phim đã giúp nam diễn viên nhận 
được nhiều sự yêu mến hơn.

Một bí mật thú vị mà Song Kang từng chia sẻ rằng 
khi quay phim, nam diễn viên đã không thể tập 
trung được và tỏ ra khá bối rối chỉ vì nghe được 
tiếng cười của các nhân viên đoàn làm phim. Điều 
này đã gây trở ngại không nhỏ đến tâm lý và công 
việc nhưng đến cuối cùng Song Kang đã giải quyết 
được yếu điểm ấy mà tập trung hóa thân vào nhân 
vật.

Mặc dù tham gia diễn xuất khá muộn so với nhiều 
bạn diễn khác nhưng Song Kang vẫn dần xây dựng 
được hình tượng là một diễn viên thực lực trong 
lòng khán giả. Nam diễn viên luôn cân nhắc những 
kịch bản phù hợp để đem đến cho khán giả những 
tác phẩm hay, thú vị nhất. Mong rằng Song Kang sẽ 
ngày càng phát triển tại thị trường trong nước lẫn 
quốc tế.

Vướng tin hẹn hò Han So Hee

Song Kang và Han So Hee đóng chính phim 
Nevertheless, tháng 6 năm ngoái. Cả hai thường 
xuyên tương tác khá ngọt ngào trong bộ phim 
Nevertheless ra ngoài đời thực, hàng loạt các tin 
tức bộ đôi diễn viên “phim giả tình thật” đã lan 
truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Sau khi phim kết thúc, cặp nghệ sĩ dính tin đồn hẹn 
hò do nhiều lần bị bắt gặp tại cùng một địa điểm. 
Một số nhân chứng kể thường bắt gặp Song Kang ở 
Hyang-dong, Gyeonggi-do, nơi Han So Hee sống.

Đặc biệt, trong một chương trình truyền hình, Song 
Kang và Han So Hee đã cùng nhau trả lời những 
câu hỏi do ban tổ chức và các fan đưa ra. Tương tác 
gần gũi, thân mật của bộ đôi nhanh chóng lọt vào 
tầm mắt của khán giả.

Ngay sau đó, một số mọt phim đã tinh ý nhận ra 
chiếc nhẫn mà hai diễn viên đeo có cùng kiểu dáng 
giống nhau. Nhiều người hâm mộ cực kì thích thú 
và cho rằng đó có thể là dấu hiệu để bộ đôi chính 
Nevertheless xác nhận chuyện hẹn hò. Số khác thì 
cho rằng chiếc nhẫn mà hai diễn viên đeo đơn 
thuần là trùng hợp, không thể nói lên mối quan hệ 
thật sự của Song Kang và Han So Hee.

Những người làm việc chung cũng thường xuyên 
bắt gặp phản ứng hóa học của cả hai. Hơn thế nữa, 
họ thường xuyên có những tương tác hết sức tình tứ 
khiến nhiều fan nghi ngờ Song Kang và Han So 
Hee thực sự là cặp đôi ngoài đời.

Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân 
mạng bởi lẽ người trong cuộc chưa từng lên tiếng 
xác nhận về mối quan hệ này.

                                                          Linh Phương
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Lee Si Young: Từ nữ phụ bị ghét 
nhất Vườn Sao Băng đến hoa 
khôi boxing, 40 tuổi viên mãn 
bên ại giađ

Có thể thấy dù không hoạt động nghệ thuật 
nhiều như những đồng nghiệp bước ra từ 
Vườn Sao Băng nhưng Lee Si Young có 

cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Ít ai biết rằng, nữ 
diễn viên cũng từng là võ sĩ boxing với loạt thành 
tích thi đấu ấn tượng.

Vườn Sao Băng bản Hàn từng là bộ phim quốc dân 
của nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Sau 
13 năm, bộ phim vẫn có những hiệu ứng nhất định, 
dàn diễn viên năm đó vẫn được nhiều người nhớ 
đến. Ngoài dàn nhân vật chính, khán giả còn ấn 
tượng với Min Ji, cô bạn thân trong trường 
Shinhwa của Geum Jan Di.

Nhân vật này không kiêu ngạo như những con nhà 
giàu khác mà thân thiện. Nữ sinh này đã sát cánh 
cùng Jan Di trong việc chống lại Jun Pyo nhưng rồi 
cũng chính cô là người “lật mặt” đẩy bạn mình vào 
chỗ nguy hiểm. Bởi thế nhân vật này được xem là 
bị ghét nhất trong dàn cast Vườn Sao Băng. Nữ 
diễn viên hóa thân thành Min Ji là Lee Si Young. 
Nhiều năm trôi qua, cái tên này đã có những rẽ 
hướng không khỏi bất ngờ trong sự nghiệp nghệ 
thuật của mình.

Từng là võ sĩ boxing

Lee Si Young sinh năm 1982. Cô theo học chuyên 
ngành thiết kế thời trang tại Đại học Dongduk 
nhưng lại bén duyên với phim ảnh từ năm 2008. So 
với đồng nghiệp, cô được cho là bắt đầu vào nghệ 
khá muộn. Dù vậy, thành công của Vườn Sao Băng 
cũng giúp sự nghiệp của cô nhanh chóng thăng 
tiến. Nữ diễn viên được thử sức với nhiều loại vai 
từ hành động đến kinh dị. Một số dự án cô từng 
tham gia là Five Senses of Eros, The Righteous 
Thief, Sooni, Where Are You?

Tuy nhiên, con đường làm diễn viên của Lee Si 
Young không mấy thuận lợi sau giai đoạn ấy. Cô 
chưa có vai diễn nào thực sự bứt phá và tạo ấn 
tượng mạnh mẽ với công chúng. Nhiều năm liền cô 
dậm chân tại chỗ. Đặc biệt, năm 2015, cô còn dính 
phải tin đồn lộ clip riêng tư dù không có bằng 
chứng xác thực. Sau đó, cô đã minh oan được cho 
mình nhưng sự việc khiến nữ diễn viên lao đao 
không ít.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Lee Si Young còn được 
biết đến là vận động viên boxing chuyên nghiệp.

Cơ duyên đến với đấm bốc của Lee Si Young khá 
đặc biệt. Được biết, cô bắt đầu yêu thích môn thể 
thao mạnh mẽ này khi tình cờ tham gia thử vai cho 
bộ phim về nữ võ sĩ quyền anh vào tháng 9/2010.

Mặc dù bộ phim này bị trục trặc không thể tiến 
hành quay nhưng nó lại mang đến cho Lee Si 
Young tình yêu với môn boxing.

Khi biết Lee Si Young đến với môn đấm bốc, có rất 
nhiều người cảm thấy không thể tin nổi bởi đây là 
môn thể thao không dành cho những người luôn 
cần phải giữ gìn nhan sắc như các diễn viên và 
người mẫu, ca sĩ.

Tuy nhiên, mọi khoảng cách và ranh giới đã trở nên 
mong manh khi tình yêu với boxing của Lee Si 
Young trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Điều này đã được chứng minh khi chỉ sau 4 tháng 
tập luyện Si Young đã ghi tên mình với những 
chiến thắng đầu tiên tại giải đấu nghiệp dư vào 
tháng 11/2010.

17/3/2011, cô đã giành chức vô địch tại Giải vô 
địch đám bốc hạng nghiệp dư toàn quốc lần thứ 7.

Sau đấy nửa năm, 7/2011, Lee Si Young lại tiếp tục 
bước lên bục chiến thắng với huy chương vàng ở 
giải đấu toàn thành phố Seoul ở hạng cân 50kg 
dành cho nữ và sau đó là hạng cân 48kg vào tháng 
7/2012. Với những thành tích liên tiếp, Lee Si 
Young đã gây chấn động mạnh trong làng quyền 
anh nghiệp dư Hàn Quốc và đó cũng là động lực 
giúp cô gái mạnh mẽ này tiếp tục bước tới những 
đỉnh cao trong môn thể thao dành cho phái mạnh 
này.

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa 
nên mỗi trận đấu Lee Si Young thi đấu luôn thu hút 
rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và các 
khán giả. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong 
lĩnh vực boxing thì Lee Si Young thực sự có tố chất 
với môn thể thao hạng nặng này khi sở hữu thể lực 
tốt, sải tay dài và tinh thần thi đấu quyết chiến.

Thời điểm đó, mỹ nhân của “Vườn sao băng” đã 
bật khóc trên sàn đấu với chiến thắng trước đối thủ 
Kim Da-som, 21 tuổi để dành suất đại diện cho Hàn 
Quốc dự thi Olympic mùa đông tại Sochi, Nga 
tháng 2/2014. Trải qua 4 vòng loại tại Giải đấu 
boxing nữ toàn quốc 2013, Lee Si Young đã tỏa 
sáng trên sàn đấu với tất cả đam mê mà cô dành cho 
môn thể thao đầy bạo lực này.

Tuy nhiên, chiến thắng của cô nàng này đã tạo nên 
một cơn bão lớn trong cả làng thể thao và giải trí 
Hàn Quốc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc có 1 nữ vận 
động viên quyền Anh xinh đẹp và bốc lửa như thế 
này dự thi. Ngoài lý do xinh đẹp thì cơn bão tranh 

luận cũng nổ ra khi có nhiều ý kiến cho rằng Liên 
đoàn quyền Anh Hàn Quốc đã trao quyền cho Lee 
Si Young vì nữ diễn viên này quá xinh đẹp và sở 
hữu 1 lượng fan khổng lồ.

Tuy nhiên, mọi nghi vấn đã được Liên đoàn quyền 
Anh Hàn Quốc bác bỏ và họ khẳng định Lee chiến 
thắng bằng chính thực lực của cô.

Nhưng tiếc thay, cô phải từ giã việc thi đấu vì chấn 
thương. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì việc luyện 
tập. Bởi thế, dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Min Ji 
của Vườn Sao Băng vẫn giữ được thân hình khoẻ 
khoắn, không mỡ thừa.

Làm dâu hào môn

Về chuyện tình cảm, Lee Si Young kết hôn với 
doanh nhân Cho Seung Hyun hồi năm 2017. Cả hai 
đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, nay đã 
lên 4 tuổi. Nhờ kết hôn với người chồng giàu có, 
Lee Si Young có cuộc sống sung túc, sang chảnh.

Theo tiết lộ, Cho Seung Hyun bắt đầu kinh doanh 
từ năm 20 tuổi và đạt được nhiều thành công trong 
lĩnh vực thực phẩm. Hiện tại, anh giữ chức vụ 
Giám đốc điều hành của công ty do mình thành lập 
và có giá trị tài sản ròng xấp xỉ 2,5 tỷ won (khoảng 
2,13 triệu USD). Con số này chưa bao gồm bất 
động sản có giá trị 4,75 tỷ won (khoảng 4,06 triệu 
USD).

Sau khi kết hôn và sinh con, Lee Si Young vẫn duy 
trì sở thích rèn luyện thể thao cường độ mạnh. Năm 
2020, nữ diễn viên trở lại với bộ phim Sweet Home 
của Netflix và gây choáng ngợp với thân hình cơ 
bắp săn chắc chỉ có 8% mỡ thừa.

Sao nữ cũng gây ấn tượng nhờ vào việc tự mình 
thực hiện những pha hành động nguy hiểm mà 
không cần đóng thế. Hồi cuối năm 2020, dư luận 
xứ Hàn không khỏi xôn xao trước thông tin vợ 
chồng nữ diễn viên Lee Si Young bán 2 tòa nhà và 
thu về khoản tiền lãi khổng lồ. Được biết, 2 tòa nhà 
tọa lạc lại Seongsudong, Seoul được bán vào cùng 
thời điểm và thu về số tiền lãi lên tới 4,075 tỷ won 
chỉ sau 4 năm.

Theo nguồn tin từ những người trong ngành, giá 
nhà đất tại thời điểm vợ chồng Lee Si Young mua là 
khá thấp so với lúc bán nên việc nữ diễn viên nhận 
về khoản tiền lãi khổng lồ sau khi bán nhà là 
chuyện không khó hiểu. Nhưng với việc thu về hơn 
4 tỷ won chỉ sau 4 năm là điều hiếm ai có thể làm 
được. Đáng chú ý, thông tin liên tục xuất hiện trên 
trang chủ nhiều tờ báo lớn xứ Hàn, chứng tỏ độ 
quan tâm của công chúng với tin tức này rất lớn.

Trước đó vào đầu năm 2020, Lee Si Young đã bán 
một tòa nhà nhỏ hơn cũng tại Seongsudong với giá 
4,3 tỷ won. Đồng thời, chồng của nữ diễn viên 
cũng bán một tòa nhà mua hồi tháng 4/2018 ở cùng 
địa điểm và thu về 3,7 tỷ won. Như vậy, nhờ vào 
việc đầu tư thông minh, hai vợ chồng Lee Si Young 
đã trở thành những đại gia bất động sản của giới 
nghệ sĩ Hàn.

                                                             Hoàng Anh
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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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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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Người phụ nữ mất đôi 
chân ở hồ nước, vạch trần sự 
tàn khốc của biến đổi khí hậu

Cuộc sống của người phụ nữ này và 
các gia đình khác ã ảo lộn hoàn đ đ
toàn chỉ vì một hồ nước.

Cô Winnie Keben từng cảm thấy thật may 
mắn khi được nuôi dạy những người con của mình 
trong ngôi nhà mà chồng cô từng khôn lớn, nơi chỉ 
cách bờ hồ Baringo 500 mét.

Hồ nước ngọt rộng lớn ở Kenya với tiếng 
chim líu lo mỗi ngày và các sinh vật thủy sinh 
phong phú đã trở thành địa điểm thu hút người đến 
câu cá và khách du lịch quốc tế.

Nhưng trong 1 thập kỷ qua, hồ Baringo đã 
tăng gấp đôi diện tích, chủ yếu do lượng mưa lớn 
và sự biến đổi khí hậu, theo các nhà khoa học, làm 
cho lượng nước trong hồ ngày một đầy hơn. Hồ mở 
rộng đã “nuốt chửng” các ngôi nhà, đồng thời 
mang đến những con cá sấu và hà mã xuất hiện 
trước cửa nhà hay trong lớp học của người dân địa 
phương.

Cô Keben chưa bao giờ tưởng tượng mình 
sẽ phải rời bỏ ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm.

Hồ nước thân quen đã lấy đi gần như tất cả 
mọi thứ!

Trong những giây phút cuối cùng trước khi 
bi kịch ập đến, cô Keben đang tưới nước cho khu 
vườn từ nước hồ Baringo. Khi trời bắt đầu nhá 
nhem, cô chuẩn bị về nhà để nấu bữa tối.

Nhưng có thứ gì đó đang từ từ di chuyển 
đến gần.

“Ngay sau khi tôi cúi xuống để rửa chân 
phải của mình trước khi về nhà, tôi đã nhìn thấy 
một con cá sấu trồi lên từ mặt nước. Tôi đã hét rất to 
nhưng không may tôi đã bị rơi xuống hồ”, cô 
Keben nhớ lại ký ức kinh hoàng.

Con cá sấu kéo cô xuống vùng nước sâu 
hơn trong khi Keben cố gắng vùng vẫy chống trả. 
Chồng cô đã nhanh chóng chạy đến ngay sau khi 
nghe thấy tiếng hét lớn.

Anh Laban nhanh chóng túm lấy tay vợ 
nhưng bị con vật hung dữ giữ lại. Laban cố gắng 
thử lại một lần nữa. Sau lần thứ 3 thì vợ anh, mẹ của 
3 đứa trẻ đã bất tỉnh.

“Khi ấy tôi nghĩ vợ tôi đã chết, bỏ lại tôi 
một mình”, anh Laban cho hay.

Khi nghĩ đến con gái nhỏ chỉ mới 6 tháng 
tuổi và 2 đứa con khác, anh bắt đầu la hét cầu cứu 
sự giúp đỡ. Một người đàn ông khác chạy đến 
mang theo một con dao và tấn công con cá sấu. Đột 
nhiên, nó bơi đi và bỏ lại “con mồi”.

Laban cùng với dân làng đã nhanh chóng 
đưa vợ anh đi qua những con đường gập ghềnh để 
đến bệnh viện ở thị trấn bên cạnh. Tuy nhiên, các 
bác sĩ cho biết họ không đủ trang thiết bị để chữa trị 
vết thương nặng như vậy. Họ phải đi qua 2 bệnh 
viện nữa và khi đó người mẹ 3 con nghĩ mình sẽ 
chết.

Các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ đôi chân để 

cứu mạng sống của cô. Gia đình đã phải bán gà và 
dê để trang trải chi phí cho người phụ nữ này. 
Nhưng trong khi cô đang điều trị thì một cơn mưa 
không ngớt rơi xuống, nước hồ dâng lên tràn vào 
nhà và cả những cánh đồng của họ.

Tất cả buộc phải rời khỏi ngôi nhà quen 
thuộc. Cô Keben tiếc nuối nói: “Tôi rất yêu nơi ở 
của mình vì tôi có thể làm nông với chồng, kiếm 
thêm tiền ăn và học phí”.

Chỉ còn một chân, cô Keben không thể làm 
nông được nữa. Chồng cô trở thành trụ cột chính 
trong gia đình, nhận làm việc tại các trang trại.

Baringo là một trong 10 hồ ở Thung lũng 
Rift của Kenya đã được mở rộng trong thập kỷ qua. 
Các vùng nước ngập mưa đã nhấn chìm nhiều ngôi 
làng và hòn đảo, khiến những con cá sấu hung dữ 
sống gần với người dân hơn.

Theo một báo cáo năm 2021 về các hồ đang 
mở rộng của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Kenya 
cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, nước 
hồ dâng cao do biến đổi khí hậu đã khiến hơn 
75.000 hộ gia đình phải di dời. Theo báo cáo, lũ lụt 
xung quanh hồ Baringo luôn nằm trong mức độ 
nghiêm trọng khiến hơn 3.000 hộ gia đình bị phá 
hủy.

Hồ Baringo vẫn là nguồn cung cấp nước 
ngọt quan trọng cho dân làng, vật nuôi, nghề đánh 
bắt cá và động vật hoang dã. Nhưng các nhà khoa 
học lo ngại một ngày nào đó nó có thể hợp nhất với 
một hồ nước mặn cách đó không xa, hồ Bogoria. 
Nó cũng đang mở rộng đe dọa đến hồ nước ngọt.

Cô Keben chia sẻ: “Hà mã và cá sấu ở sâu 
bên trong hồ, cách xa chúng tôi. Nhưng giờ đây, 
chúng đã tấn công tất cả mọi thứ”.

Người phụ nữ vẫn còn ám ảnh bởi cuộc tấn 
công cách đây 10 năm về trước. Cô đã không bao 
giờ trở lại ngôi nhà xưa cũ, dù chỉ là chuyến thăm 
ngắn ngủi. Rủi ro ngày một cao lên khi nhiều cá sấu 
và hà mã đã xuất hiện ở nơi đây.

Hiện tại, không hiếm những đứa trẻ trong 
làng phải mang vết sẹo từ những dấu răng sắc nhọn 
hung bạo. Những người khác, giống cô Keben, bị 
mất tứ chi hoặc nhiều người không rõ sống chết ra 
sao.

Một cậu bé 10 tuổi gần đây đã bị một con hà 
mã kéo đi và vẫn chưa được tìm thấy. Keben nói 
rằng cô không có kế hoạch trở lại nơi cũ. Mặc dù cô 
luôn nhớ chốn xưa da diết.

“Đó là nơi tôi gọi là nhà”, Keben nghẹn 
ngào nói. ■ 

Bí ẩn 'hộp sọ rồng' được 
tìm thấy trong cát trên bãi biển 
nước Anh

Hộp sọ kỳ lạ trông giống như phần 
đầu của một con “rồng” bất ngờ 
xuất hiện trên bãi biển ở Anh.

Những bức ảnh về chiếc đầu lâu kỳ dị có vẻ 
giống hệt như trong bộ phim bom tấn 'Game of 
Thrones' lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội 
sau khi đăng tải trên Reddit.

Bài đăng chú thích rằng: “Trông giống một 
hộp sọ của loài động vật chưa được biết đến bất ngờ 
xuất hiện trên bãi cát ở bãi biển Bridlington. Có ai 
biết sinh vật này là gì không?”

Hộp sọ có hai mắt nhọn ở phía trên và cái 
mõm dài ở phía dưới. Nó cũng có một đường gờ 
dài, một phần chứa mắt của sinh vật thần thoại.

Trong khi một số ý kiến cho rằng hộp sọ 
thuộc về con rồng, thì những người khác nói rằng 
đây là hộp sọ của sinh vật huyền thoại có ngoại 
hình giống rắn, có cánh và hai chân, không giống 
như rồng bốn chân.

“Đó chính là hộp sọ của rồng, những lỗ nhỏ 
trên đỉnh để thoát khi nóng giúp đầu của nó không 
bị nổ”, “Chắc chắn đây là hộp sọ của một con rồng 
cổ đại”, “Đây trông giống xương chậu của mòng 
biển”... cư dân mạng bình luận.

Nhà sinh vật học Ellen Snyder từng chia sẻ 
về một khám phá tương tự vào năm 2013.

Ellen Snyder cho biết: “Tôi đã mang về nhà 
một mảnh xương động vật từ bãi biển Seapoint, 
Ireland. Lúc đầu, chúng tôi nghi ngờ rằng đây là 
một phần của con rồng con. Nhưng sau khi tìm 
kiếm trên internet, kết nối với các nhà nghiên cứu 
khác như  tiến sĩ Karen Petersen tại Khoa sinh học, 
Đại học Washington ở Seattle, Mỹ, chúng tôi phân 
tích thêm những bức ảnh giải phẫu động vật có 
xương sống để so sánh. Mảnh xương từ bãi biển 
Seapoint khớp với phần xương chậu của mòng 
biển”.

Hộp sọ kỳ lạ trông giống như phần đầu của 
một con “rồng” bất ngờ xuất hiện trên bãi biển ở 
Anh

Câu trả lời liên quan đến hình ảnh hộp sọ 
rồng lan truyền trên Reddit vẫn chưa rõ ràng, các 
nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục thu thập hình ảnh, thông 
tin để đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, tại Anh, một cậu bé 6 tuổi tình cờ 
bắt gặp chiếc răng cá mập Megalodon ba triệu năm 
tuổi hiếm có ỏ bãi biển Bawdsey, Suffolk, nơi nổi 
tiếng là một điểm nóng đối với những người săn 
tìm hóa thạch.

Giáo sư Ben Garrod, Đại học East Anglia ở 
Norwich tiết lộ rằng răng thuộc về Megalodon, 
một loài cá mập đã tuyệt chủng phát triển mạnh từ 3 
triệu đến 20 triệu năm trước. Hóa thạch cho thấy 
loài cá mập khổng lồ đạt chiều dài tối đa 18 mét. Cá 
mập Megalodon sống ở các đại dương và biển trên 
khắp thế giới, là một trong những kẻ săn mồi thống 
trị đại dương một thời. ■ 
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Bốn địa điểm đáng kinh 
ngạc đang bị đe dọa, cần được 
bảo tồn khẩn cấp

Các nhà thám hiểm chú ý đến những 
địa điểm hoang sơ và quý giá tuyệt 
vời đang bị ọa. đe d

Tác động của con người đối với thiên nhiên 
còn vượt xa sự thay đổi khí hậu, bao gồm săn bắt 
trộm và buôn bán động vật hoang dã, phá rừng và ô 
nhiễm nguồn nước. Dưới đây là 4 địa điểm mà một 
số nhà thám hiểm hàng đầu thế giới muốn bạn biết 
đến trước khi cảnh quan thay đổi mãi mãi.

Vườn quốc gia Kasanka ở Zambia
Mới 29 tuổi, nhà làm phim về động vật 

hoang dã và Nhà thám hiểm địa lý quốc gia Bertie 
Gregory đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc, sản 
xuất và lưu trữ một số phim tài liệu đoạt giải 
thưởng với Nat Geo trên khắp thế giới. Nhưng một 
nơi cần được bảo tồn nổi bật trong ký ức của anh: 
Vườn quốc gia Kasanka ở Zambia.

Trong khi quay một tập của Epic 
Adventures for Nat Geo, nhóm của anh đã chứng 
kiến   cuộc di cư của dơi ở Vườn quốc gia Kasanka, 
cuộc di cư của động vật có vú lớn nhất ở châu Phi. 
Những con dơi ăn quả có màu vàng rơm lao ra kiếm 
ăn dưới sự bao phủ của bóng tối và đang chạy đua 
với thời gian: Nếu trời sáng, chúng có thể trở thành 
mồi của các loài khác.

Bertie Gregory nói: “Nhìn thấy 10 triệu 
con vật lấp đầy bầu trời khiến bạn cảm thấy phấn 
khích và thực sự là khá khó khăn để não của bạn xử 
lý những gì đang diễn ra. Cảm giác như đang quay 
ngược thời gian trở lại hành tinh tiền sử Trái đất khi 
tiếng vỗ cánh và tiếng gọi của chúng tràn ngập 
không khí. Chúng tôi đã ở đó trong một tháng và 
buổi sáng nào cũng đầy cảm hứng”.

Ảnh minh họa 
Tuy nhiên, dơi và tất cả các loài động vật 

hoang dã khác tại đây đang bị đe dọa từ tác động 
của con người. Gregory cho biết khi anh đến thăm, 
những khu rừng khổng lồ đã bị chặt phá bất hợp 
pháp gần ranh giới vườn quốc gia.

“Các nhà khoa học gắn thẻ theo dõi trên 
một số con dơi và nhận thấy chúng có thể bay ra 
ngoài hơn 30 dặm từ chuồng mỗi đêm để kiếm ăn. 
Nó nằm ngoài khu vực được bảo vệ, vì vậy nếu khu 
vực xung quanh vườn quốc gia bị phá rừng, cuộc di 
cư hoành tráng này sẽ biến mất”, Bertie Gregory 
nói. 

Mất những con dơi này là một bi kịch vượt 

xa việc mất đi một cảnh tượng động vật hoang dã 
đáng kinh ngạc. Những con dơi ăn quả màu rơm 
được biết đến như những kẻ làm vườn của châu 
Phi. Đó là bởi vì khi dơi ăn trái cây, chúng sẽ nuốt 
hạt và “trồng” chúng qua phân. Phá rừng có nguy 
cơ phá vỡ chu kỳ tự nhiên này.

Thung lũng thiêng liêng của người Inca, 
Peru

Carmen Chávez là một nhà sinh vật học 
nhiệt đới và Nhà thám hiểm Địa lý Quốc gia đã bắt 
đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình khi tham 
gia vào các dự án nghiên cứu tại Trạm sinh học 
Cocha Cashu trong Vườn quốc gia Manú của Peru. 
Khi cô còn nhỏ, gia đình cô thường cắm trại ở 
Thung lũng thiêng liêng của người Inca.

Một trong những ký ức đầu tiên của cô là 
cha cô dành tặng món cá bắt được trong ngày cho 
cô vào sinh nhật lần thứ năm của cô - đó là một con 
cá hồi, một loài xâm lấn đã được du nhập từ Bắc 
Mỹ một cách có chủ ý để giúp đỡ nền kinh tế nhiều 
thập kỷ trước đó. Gia đình cô đã tiếp tục mua đất 
nông nghiệp ở trung tâm của Thung lũng thiêng và 
dành cả cuộc đời của họ cho việc trồng ngô và 
khoai tây truyền thống.

Chávez nói: “Khi còn là một đứa trẻ, tôi 
chạy tự do trên cánh đồng và bơi trong những con 
sông và lạch nhỏ đầy cá và nước sạch. Chính phụ 
lưu của sông Vilcanota là thời thơ ấu của tôi, nhưng 
bây giờ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng”.

Bà nói: “Xử lý nước tối thiểu và các hệ 
thống thoát nước thô sơ đổ nước thải trực tiếp vào 
các con lạch chảy ra sông Vilcanota thiêng liêng. 
Con sông này vẫn là nguồn tưới tiêu chính cho mọi 
hoạt động canh tác trong thung lũng. Việc khai thác 
cát và đá bất hợp pháp cũng làm gián đoạn dòng 
chảy tự nhiên của sông và góp phần gây ra lũ lụt 
cho các trang trại và thị trấn địa phương”.

Khu vực này là một nơi thiêng liêng đối với 
nền văn hóa Inca phần lớn bởi vì những vùng đất 
màu mỡ của nó đã hỗ trợ nền văn minh phát triển 
mạnh mẽ trước khi các thực dân Tây Ban Nha đến. 
Thung lũng Sacred tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng 
bằng quinoa, kiwicha (một loại ngũ cốc có thể 
được sử dụng thay thế bột mì), các loại khoai tây và 
ngô trắng khổng lồ, chỉ mọc ở đây.

Chávez nói: “Những người nông dân, 
giống như cha và anh trai tôi, hiện đang sống trong 
sự không chắc chắn về những thay đổi chưa từng 
có trong các kiểu thời tiết và những hậu quả không 
thể phủ nhận của khí hậu ấm lên. Thế hệ trẻ có rất ít 
quan tâm đến việc tiếp tục canh tác truyền thống và 
ngày càng có nhiều sự phụ thuộc vào phân bón 
tổng hợp có hại”.

Biến đổi khí hậu trên núi Kilimanjaro, 
Tanzania

Nhà thám hiểm Phil Henderson lần đầu 
tiên leo lên Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất ở châu 
Phi với độ cao 5.895 m vào năm 2000.

Ông cho biết: “Con người, văn hóa và vùng 
đất đều được kết nối với nhau. Nếu bạn nhìn vào 
chính ngọn núi, nó là duy nhất bởi vì nó mọc ra từ 
vùng đồng bằng của châu Phi không phải giữa một 

dãy núi”. 
“Đó là nơi mà mọi người thực sự có thể 

được giáo dục về biến đổi khí hậu và sự kết nối giữa 
con người với nhau. Lý do chúng tôi đến một nơi 
như thế này không phải để trải nghiệm vùng hoang 
dã này, mà là để trải nghiệm văn hóa”.

Người Chagga, nhóm dân tộc lớn thứ ba ở 
Tanzania, gắn bó chặt chẽ với ngọn núi. Họ sống 
trên sườn phía Nam và phía Đông của Kilimanjaro, 
sản xuất chuối, cà phê và kê trên đất màu mỡ. Các 
cộng đồng của họ là nhân chứng cho sự co lại của 
các chỏm băng và sông băng trên núi, có thể biến 
mất trong vòng 25 năm tới, theo các chuyên gia, 
phần lớn là do biến đổi khí hậu.

Henderson nói: “Tôi đã quay trở lại vào 
năm 2018 và có một sự thay đổi mạnh mẽ về lượng 
băng vĩnh cửu trên núi. Tại ngọn núi đang có mưa 
bão nghiêm trọng và nhiệt độ thực sự cao, sau đó là 
hạn hán nghiêm trọng”.

Henderson nói rằng, giải pháp phải nằm 
trong một nỗ lực toàn cầu để hạn chế biến đổi khí 
hậu. Anh hy vọng những người leo lên Kilimanjaro 
sẽ giúp truyền bá thông điệp đó.

Lắng nghe tiếng sư tử trong Vườn quốc 
gia Nam Luangwa, Zambia

Thandiwe Mweetwa, nhà sinh vật học 
động vật hoang dã người Zambia và Nhà thám 
hiểm địa lý quốc gia, quản lý chương trình giáo dục 
bảo tồn động vật ăn thịt Zambian. 

Sáng kiến   này được thiết kế để thu hút sự 
ủng hộ của địa phương trong việc bảo vệ các loài 
động vật ăn thịt lớn và môi trường sống của chúng 
cũng như thúc đẩy sự quan tâm đến các ngành nghề 
dựa vào bảo tồn trong giới trẻ địa phương.

Một trong những địa điểm yêu thích của 
Mweeta là Nsefu Sector trong Vườn quốc gia Nam 
Luangwa ở Zambia, nơi cô đến thăm để làm việc và 
vào các kỳ nghỉ.

Cô nói: “Tôi đến thăm nơi này lần đầu tiên 
vào năm 2009 vào ngày đầu tiên làm việc với tư 
cách là tình nguyện viên của Chương trình Động 
vật Ăn thịt Zambian, và tôi ngay lập tức bị cuốn hút 
bởi vẻ đẹp của khu vực này”.

“Đó là một khu bảo tồn động vật hoang dã 
giàu trò chơi trên bờ phía đông của sông Luangwa. 
Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang 
dã có sức lôi cuốn, chẳng hạn như chó hoang, sư tử, 
đàn trâu lớn và những đàn chim lớn mang tính biểu 
tượng, như sếu vương miện. Khu vực này cũng có 
các di tích lịch sử và văn hóa thực sự thú vị, chẳng 
hạn như một địa điểm làm mưa cũ - một nơi mà các 
cộng đồng trong quá khứ đã cầu mưa trong thời 
gian hạn hán”, Thandiwe Mweetwa chia sẻ.

Mweeta nói sư tử và các động vật hoang dã 
khác trên khắp châu Phi đang bị ọa, không  đe d
thoát khỏi tác động của các hoạt ộng bất hợp  đ
pháp, chẳng hạn như săn trộm bằng bẫy dây do 
buôn bán thịt rừng bất hợp pháp. Sự chung sống 
không thoải mái của con người với động vật hoang 
dã cũng là một vấn đề. Và sư tử và các loài ăn thịt 
khác đôi khi làm mồi cho vật nuôi của người dân 
địa phương. ■ 
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Nơi người dân sống trên 
72.000 tấn kim cương

Ở
 thị trấn Nordlingen, Đức, dù biết 
đang sống trên hàng tấn kim cương, 
người dân nơi đây không có ý định 

làm giàu từ vật liệu quý này.
Nordlingen là thị trấn cổ điển của Đức. Nơi 

đây thu hút du khách ghé thăm bởi câu chuyện về 
hàng nghìn tấn kim cương rải rác khắp vùng. 

Những viên kim cương là kết quả khi một 
tiểu hành tinh rơi xuống khu vực này với tốc độ 25 
km/s khoảng 15 triệu năm trước. 

Dưới sức nóng và áp lực lớn, vụ va chạm đã 
tạo ra đá thô suevite. Đây là loại đá chứa các thành 
phần thủy tinh, pha lê và kim cương. 

Gisela Posges, nhà địa chất học địa phương 
cho biết tiểu hành tinh là một khối đá có trọng 
lượng khoảng 3 tỷ tấn. 

Vào năm 898 sau Công nguyên, những 
người định cư bắt đầu tới và xây dựng thị trấn 
Nordlingen. 

Trong thời trung cổ, họ xây dựng bức 
tường bảo vệ thị trấn. Công trình này vẫn còn tồn 
tại đến ngày nay. Để xây dựng, các công nhân đã 
thu thập vật liệu, trong đó có mảnh suevite. 

Trong quá trình xây dựng thị trấn, người 
dân thị trấn đã không nhận ra rằng họ đang sống 
trên hàng tấn kim cương giá trị. 

Mãi đến những năm 1960, các nhà địa chất 
học xác nhận nơi đây từng xảy ra vụ va chạm lớn 
khi một tiểu hành tinh rơi xuống Trái Đất. 

Một thập kỷ sau, các nhà khoa học mới 
phân tích các tảng đá và phát hiện những viên kim 
cương. Khắp thị trấn được bao phủ bởi bụi kim 
cương. Họ ước tính rằng thị trấn là nơi chứa hơn 
72.000 tấn đá quý. Nhà thờ St. Georgs nổi tiếng ở 
đây được làm bằng suevite, chứa khoảng 5.000 
carat kim cương. 

Tuy nhiên, những viên kim cương rất nhỏ, 
lớn nhất là 0,3 mm, không đem lại giá trị kinh tế. 
Bạn chỉ có thể quan sát chúng bằng kính hiển vi. 

Do đó, người dân nơi đây không tính 
chuyện làm giàu từ đá quý dù biết nơi họ sống chứa 
nhiều kim cương. Thay vào đó, thị trấn tập trung 
phát triển du lịch từ câu chuyện này. 

Ngày nay, thị trấn kim cương đã thu hút 
nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm. 

Ngoài nhà thờ St. Georgs, tới thị trấn, bạn có thể 
ghé thăm nhiều điểm tham quan thú vị khác để tìm 
hiểu lịch sử đặc biệt của nơi đây như bảo tàng 
miệng núi lửa Ries, bảo tàng Stadtmuseum... 

Bảo tàng miệng núi lửa Ries của 
Nordlingen thường xuyên tổ chức các chuyến 
tham quan có hướng dẫn trong thị trấn với các mẫu 
vật trưng bày được thu thập ở địa phương và đến từ 
nhiều nơi khác. 

Điểm đến này cũng là nơi để du khách 
khám phá ẩm thực, tận hưởng không gian yên bình 
và check-in tuyệt đẹp với nhiều góc sống ảo trên 
đường phố, trong các nhà hàng, quán cà phê. ■

Bagan, vùng đất từng bị bỏ 
quên ở Myanmar

Là một khu khảo cổ quan trọng của 
Myanmar với diện tích khoảng 40 
km2, Bagan (Myanmar) hội tụ 

nhiều công trình kiến trúc, đền chùa độc đáo nổi 
tiếng nhất vùng Đông Nam Á thu hút được nhiều 
du khách ưa khám phá.

Nơi thời gian ngưng đọng
Bagan từng là kinh đô của vương quốc 

Pagan.  Với cuộc thôn t ính vương quốc 
Ramannadesa, vua Anawrahta đã đem về thủ đô 
Pagan nhiều thánh tích và kinh văn Phật giáo cùng 
nhiều nghệ sĩ, nhà kiến trúc tài ba. 

Trong thời gian từ thế kỷ XI đến thế kỷ 
XIII, các vua Pagan đã cho xây dựng hơn 10.000 
đền chùa và tu viện trên vùng đất kinh đô. 

Đây cũng là thời kỳ chuyển tiếp từ Phật 
giáo Đại thừa sang Phật giáo Theravada, đánh dấu 
sự khởi đầu của những truyền thống Phật giáo mới 
ở Myanmar.

Trải qua thời gian với bao biến thiên dâu 
bể, Bagan ngày nay vẫn là một thị trấn cổ tích đúng 
nghĩa. 

Ngoài hai con đường lớn có trải nhựa, dài 
khoảng 10 km mỗi đường chạy từ Bắc xuống Nam, 
còn lại đều là đường đất, không có thềm đường hay 
cống rãnh… 

Nhìn cảnh người nông dân đánh đôi bò trên 
cánh đồng đầy cát giữa những đền tháp hoang tàn, 
tưởng như nơi đây thời gian đang ngừng lại.

Nhiều ngôi đền bị bỏ quên
Hiện trên vùng đất Bagan cổ vẫn còn lại 

2.217 ngôi đền chùa, trở thành bảo tàng sống minh 
chứng một thời hoàng kim của vương triều Pagan, 
hiện thân của lối kiến trúc Mon hầu như không còn 
tồn tại (Kiến trúc Mon với đặc trưng là những chùa 
bút tháp đặc kín trong giai đoạn đầu và đến thời hậu 
Mon là những ngôi đền có kiến trúc rỗng bên 
trong). 

Và chỉ có vài chục ngôi đền chùa chính 
trong số đó được chăm nom đồng thời được khách 
hành hương ghé thăm. 

Hàng ngàn ngôi đền ít nổi tiếng và nằm xa 
khuất bị rơi vào tình trạng hoang phế, không tồn tại 
nổi trước sức công phá của thời gian, đặc biệt trận 
động đất năm 1975 đã chôn vùi rất nhiều đền, chùa.

Nét cổ kính thu hút khách du lịch
Những tưởng Bagan với cuộc sống trầm 

lặng cùng những đền chùa cổ kính và hoang phế sẽ 
dần đi vào quên lãng theo thời gian, nhưng du lịch 
với những khuynh hướng khám phá điều kỳ thú 
như làn gió mới đã đánh thức nơi đây.

Du khách đến Bagan là để được sống lại cái 
thời hoàng kim của Pagan, để được tận mắt chiêm 
ngưỡng bộ sưu tập những ngôi đền chùa cổ kính - 
nơi mà những dấu ấn thời đại và lịch sử văn hóa xa 
xưa vẫn còn bàng bạc trong không gian và thời 
gian.

Bagan tập trung các kiệt tác kiến trúc đồ sộ 
mà giá trị có thể sánh ngang với hai quần thể đền 
tháp Phật giáo vĩ đại là đền Angkor Wat của 
Campuchia và đền Borobodur tại miền Trung đảo 
Java (Indonesia). 

Cùng với chùa Shwezigon được đánh giá 
cổ kính nhất, Bagan còn tồn tại nhiều công trình nổi 
tiếng như ngôi đền Ananda rộng lớn nhất và được 
bảo quản tốt nhất; đền Thatbyinyu với kỷ lục về 
chiều cao được xây dựng vào giữa thế kỷ XII, có 
thể được nhìn thấy tại bất cứ đâu trong vùng; chùa 
Dhamma Yangyi là một công trình đồ sộ nhất…

Bên cạnh giá trị lịch sử thì điểm thú vị thu 
hút khách tham quan nhất của các công trình này là 
hầu như không sử dụng đến chất kết dính như thời 
hiện đại mà vẫn bảo đảm được kết cấu bền vững 
với thời gian. 

Sự tinh tế của người thợ xưa được thể hiện 
khá rõ nét qua việc xây dựng những mái vòm lớn, 
việc bố cục cửa sổ có tính toán để vận dụng các tia 
nắng chiếu vào khuôn mặt của bức tượng Phật, tạo 
nên các vầng hào quang tự nhiên vô cùng kỳ ảo.

Các điểm tham quan không nên bỏ lỡ ở 
Bagan

Đến Bagan, du khách hãy dành thời gian để 
ghé thăm ngôi làng lá Salay ở phía Nam, nơi vẫn 
còn lại một số ngôi đền và tu viện cổ được xây dựng 
hoàn toàn bằng gỗ. 

Điển hình trong số đó phải kể đến đền 
Youqson Kyaung được xây dựng từ thế kỷ XIX, 
với những chi tiết chạm khắc gỗ độc đáo mô tả 
cuộc đời của Đức Phật. 

Ở về phía Bắc Bagan, ngọn núi Popa cũng 
là một trung tâm tín ngưỡng và là niềm tự hào của 
người dân Myanmar. 

Trên đỉnh ngọn núi thiêng có ngôi đền thờ 
lưu giữ rất nhiều tượng Phật lớn, thu hút người 
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sùng đạo đến từ khắp nơi. 
Bao quanh ngọn núi Popa là vườn quốc gia, 

những chuyến du khảo bằng xe ngựa hoặc đi bộ 
xuyên rừng là cơ hội thú vị khám phá các loài chim 
quý hiếm. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm các cơ 
sở làm sơn mài ở làng Myinkaba… Đặc biệt là trải 
nghiệm ngồi khinh khí cầu lơ lửng trên cao, quan 
sát toàn cảnh khu di tích và leo lên ngôi chùa cổ 
Shwesandaw để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn 
trầm mặc. ■

Về Tây Đô, xuôi dòng quá 
khứ thăm vùng đất Long Tuyền

Xa xưa, Long Tuyền là tên một xã 
nhưng qua thời gian, đã trở thành 
một địa danh nổi tiếng bao trùm 

một vùng rộng lớn gắn với lịch sử phát triển xứ Cần 
Thơ. 

Địa danh này mang ý nghĩa là “suối rồng” 
hay người xưa gọi là “long mạch”, theo hình dung 
đầu vàm Long Tuyền như miệng rồng và con rạch 
Long Tuyền như thân rồng uốn lượn.

Địa danh Long Tuyền bao gồm từ chợ An 
Thới đến mạn Đông cầu Trà Nóc và chạy sâu vô 
bên trong theo trục đường Bùi Hữu Nghĩa - Bình 
Thuỷ, nối với tỉnh lộ 923 và kéo tận đến phường 
Long Tuyền. 

Do phạm vi rộng lớn và có nhiều di tích văn 
hóa - lịch sử cổ kính nên vùng này còn được gọi là 
làng cổ Long Tuyền, với đầu mối là ngôi miếu cổ 
Long Tuyền - nay được gọi là đình Bình Thuỷ.

Đình Bình Thủy
Đình Bình Thủy là một công trình mang 

đậm giá trị kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của người 
Việt trong những năm tháng khai hoang ở miền 
Tây Nam Bộ, với những họa tiết trang trí, khắc gỗ 
tinh tế và sinh động. 

Phía ngoài có hai miếu lớn thờ thần Nông 
và thần Hổ, gần cổng có hai miếu thờ thần Rừng và 
thần Khai kênh dẫn nước. 

Trong khuôn viên đình Bình Thủy được 
chia làm 2 khu vực: khu đình chính và khu lục ấp. 
Khu đình chính có 5 ngôi nhà gồm: 2 nhà vuông là 
tiền đình và chính điện, và 3 nhà nối hai nhà vuông 
với nhau. Khu lục ấp gồm: 1 nhà hát và khu nhà 
dùng để chuẩn bị đồ cúng lễ.

Ngôi tiền đình và chính điện có hình 

vuông, mỗi mặt có 6 hàng cột. Ngôi chính điện có 3 
mái chồng lên nhau theo lối kiến trúc “thượng lầu 
hạ hiên”; trên nóc có gắn tượng người, kỳ lân, cá 
chép hóa rồng; các cột được chạm khắc hình rồng, 
hoa mẫu đơn quấn quanh; bên trong đặt các bàn thờ 
Thành hoàng làng và thờ các vị có công với nước 
như: Võ Huy Tập, Đinh Công Tráng, Nguyễn 
Trung Trực, Bùi Hữu Nghĩa…

Mặc dù trải qua quãng thời gian thăng trầm 
lịch sử, đình Bình Thủy vẫn lưu giữ được nhiều yếu 
tố nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của một làng cổ tại 
vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Đến tận hôm 
nay, đình Bình Thủy vẫn tiếp tục được bảo tồn, trở 
thành điểm tham quan giá trị của du lịch Cần Thơ. 

Cứ hàng năm, nơi đây thường diễn ra ngày 
lễ Thượng điền (12 - 14 tháng 4 âm lịch), lễ Hạ điền 
(14 - 15 tháng chạp) rất đông vui, náo nhiệt với các 
tiết mục diễn xướng và trò chơi dân gian như: hát 
bội, thả vịt, kéo co, nữ công gia chánh… được duy 
trì từ xưa cho đến ngày nay, thu hút đông đảo người 
dân tham gia.

Chùa Nam Nhã
Chùa Nam Nhã không chỉ gây ấn tượng 

cho khách hành hương bởi cảnh quan thiên nhiên 
thanh tịnh tuyệt đẹp - lối kiến trúc cổ kính bề thế, ẩn 
mình giữa vườn cây xanh cổ thụ được chăm chút 
kỹ lưỡng, mà lịch sử lâu đời gắn bó với phong trào 
cách mạng chống Pháp cũng là lý do khiến bất kì 
du khách nào khi đến Cần Thơ cũng muốn ghé 
thăm.

Tiền thân nơi đây là một tiệm thuốc bắc có 
tên Nam Nhã Đường, sau được xây dựng lại và đổi 
tên thành Chùa Nam Nhã, vừa là nơi thờ phụng tín 
ngưỡng, vừa là trụ sở chính của phong trào Đông 
Du (1907-1940). 

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa nức 
danh là nơi tập hợp, nuôi dưỡng phong trào yêu 
nước và sản sinh ra những bậc sĩ phu văn thân có 
lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống giặc 
ngoại xâm. 

Qua thời gian, chùa ngày nay đã không còn 
vẻ tráng lệ như xưa, nhưng là một trong số ít các 
công trình kiến trúc cổ với giá trị còn hơi nguyên 
vẹn.

Chùa bao gồm ba khu chính: nhà Chính 
Điện, nhà Đông Lan và nhà Tây Lan. Nhà Chính 
Điện là nơi đặt điện thờ cúng, gồm ba pho tượng 
Phật được đúc bằng đồng, bên cạnh ra chùa còn lưu 
giữ tương đối rộng rãi cổ vật quý hiếm, đặc thù là 
những bộ bàn ghế gỗ trong chùa với đường nét 
khắc họa tinh tế đậm nét Nam Bộ xưa. 

Trước cổng chùa, 3 chữ “Nam Nhã 
Đường” cùng 2 câu liễn đối ở 2 bên cổng như ẩn 
như hiện in bóng bên bờ sông Bình Thủy, càng làm 
tăng thêm vẻ thanh bình, tĩnh lặng của chùa.

Không giống những ngôi chùa ở nước ta, 
các sư ở chùa Nam Nhã chỉ ăn chay, không cạo đầu, 
không mặc nâu sòng, lấy việc tu tâm tích đức làm 
kim chỉ nam, bởi thế không khí trong chùa luôn 
giản dị và gần gũi.

Nhà cổ Bình Thủy
Ngoài Nam Nhã đường và đình Bình Thuỷ, 

khu vực này còn có nhiều nhà cổ. Nhưng nổi bật 
nhất trong làng cổ Long Tuyền là ngôi nhà cổ Long 
Tuyền của dòng họ Dương xây dựng từ năm 1870 - 
thường được gọi là “nhà cổ Bình Thủy”.

Nhà cổ Bình Thủy là mẫu nhà cổ hiếm hoi 
còn sót lại khá nguyên vẹn giúp các nhà nghiên 
cứu, khảo cổ học tìm hiểu đời sống sinh hoạt, văn 
hoá cũng như quá trình phát triển của nét văn hóa 
dưới sự tồn tại qua 2 thời kỳ. 

Ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa 
phương Đông và phương Tây nên tạo cho nơi đây 
vẻ đẹp hiện đại, nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa 
dân tộc Việt Nam.

Ngôi nhà có kiến trúc theo kiểu nhà Pháp, 
nền nhà cao hơn mặt đất 1m, có bốn bậc tạo thành 
hình cánh cung nối kết nhà với một khoảng sân 
rộng, trần cao, trang trí hoa văn đẹp mắt, mở nhiều 
cửa lớn nhỏ với khung sắt khá đơn giản giúp nhà 
thông thoáng, mặt tiền trang trí phù điêu đắp nổi 
được thể hiện nhiều họa tiết hoa văn đẹp mắt. Dẫn 
lên gian nhà chính là hai lối cầu thang màu vàng 
nổi bật uốn lượn duyên dáng.

Bước qua rào cổng kiên cố bằng bê tông và 
sắt theo kiểu dinh thự Pháp là một cổng phụ nằm 
thẳng hàng với cổng rào, chếch về bên trái từ 
đường, xây dựng theo kiến trúc Á Đông. 

Hệ thống rui, mè, xà ngang bằng gỗ, mái 
lợp ngói ống, gờ bó mái bằng men xanh lục. Trên 
bờ nóc, đầu hồi trang trí hoa lá, cá vàng, kỳ lân, 
người cưỡi trâu, bình hoa… bằng xi măng vô cùng 
tinh xảo.

Không chỉ nổi tiếng bởi gian nhà chính 
lộng lẫy và nguy nga, nhà cổ Bình Thủy còn nổi 
tiếng gần xa với vườn lan Bình Thủy và kho cổ vật 
phong phú vô cùng giá trị. 

Được biết, ông Dương Văn Ngôn hậu duệ 
đời thứ năm của gia tộc họ Dương có thú chơi hoa 
kiểng. 

Ông Ngôn đã sưu tầm về vườn nhà rất 
nhiều giống lan quý hiếm từ khắp mọi nơi. Đặc biệt 
trong đó phải kể đến cây xương rồng Mexico Kim 
hơn 40 năm tuổi vô cùng nổi tiếng.

Nhiều bộ phim như L'amant, Người đẹp 
Tây Đô, Dòng sông Hoa Trắng… đã được thu hình 
một số cảnh phim tại ngôi nhà nổi tiếng này. ■

* Cùng lầm
Hai hành khách, một người àn ông và một đ

người àn bà, cùng ngồi một dãy ghế trên toa tàu. đ
Bỗng người àn ông không tìm thấy chiếc kính đ để 
đọc báo, bèn vu cho bà bên cạnh lấy cắp. 

Lát sau, ông ta thấy chiếc kính lủng lẳng 
trong ngực áo khoác của mình, bèn xin lỗi. 

Bà ngồi bên cạnh ôn tồn nói:
- Không sao! Cả hai chúng ta ều lầm. Ông đ

thì tưởng tôi là kẻ cắp, còn tôi thì tưởng ông là 
người lịch sự!!!

Vui Cöôøi
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Đôi vợ chồng chênh nhau 
46 tuổi, làm đám cưới rình rang 
giờ ra sao?

Có người nói rằng, tình yêu thì không 
phân biệt tuổi tác, chỉ cần 2 trái tim 
yêu hướng về nhau là đủ. Trên phim 

ảnh hay trong văn thơ, chúng ta đã từng chứng kiến 
không ít những mối tình như vậy. Thế nhưng, liệu 
tình yêu không tuổi tác có thật sự tồn tại ngoài đời 
thực hay không?

Mới đây, câu chuyện về một đám cưới kỳ lạ 
ở Indonesia khi chú rể đã 65 tuổi còn cô dâu mới có 
19 tuổi đã thu hút sự chú ý của truyền thông.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Mothership, 
vào tháng 5 vừa qua, ông Haji Sondani, 65 tuổi đã 
quyết định kết hôn với một cô gái xinh đẹp mới có 
19 tuổi tên là Fia Barlanti. Không rõ cả 2 đã quen 
biết hay yêu đương nhau ra sao, nhưng được biết, 
để có thể “đưa nàng về dinh”, ông Haji đã phải đưa 
cho nhà gái số tiền là 500 triệu rupiah. Ngoài ra, 
ông Haji cũng mua cho vợ một ngôi nhà và một 
chiếc ô tô.

Đám cưới của họ đã diễn ra vào ngày 18/5 
tại Tây Java, và cả 2 đã hạnh phúc chia sẻ bức ảnh 
đám cưới cũng như giấy chứng nhận kết hôn của 
họ.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn được hơn 2 
tháng, cặp đôi này đã khiến truyền thông bất ngờ 
khi tuyên bố đã ly hôn. Nguyên nhân của việc ly 
hôn không được tiết lộ, nhưng những người quen 
biết họ thì cho rằng, chỉ 2 tuần sau đám cưới, họ đã 
thấy dấu hiệu không ổn khi cô gái có vẻ rất xa cách 
và lạnh lùng với người chồng lớn tuổi.

Cặp vợ chồng hạnh phúc chia sẻ giấy 
chứng nhận kết hôn

Một bức ảnh chụp họ cho thấy ông Haji và 
vợ, Fia ngồi gần nhau ở trước ngôi nhà của họ, 
nhưng trông cả 2 rất xa cách. Fia ngồi cách chồng 
một khoảng trống và đang chăm chú vào điện 
thoại. Điều này trái ngược hẳn với biểu cảm hạnh 
phúc và vui vẻ của họ vào ngày kết hôn.

Tin tức về việc ly hôn đã được thông báo 
trên Instagram vào ngày 3/8.

Thực ra, chuyện làm đám cưới rồi ly hôn 
vốn không phải điều gì quá kỳ lạ, chỉ là vì nó diễn ra 
quá chóng vánh nên đã khiến cho các netizen bàn 
tán xôn xao. Nhiều người cho rằng, có lẽ ngay từ 
ban đầu cô dâu đã không đến với chú rể bằng tình 

cảm thực sự, mà có động cơ vật chất. Họ cho rằng 
chú rể đã thể hiện bản thân là người rất hào phóng 
nên đã bị nhà gái lợi dụng.

Nhiều hãng truyền thông vào thời điểm đó 
cũng đưa tin đám cưới của ông Haji và cô Fia rất 
rình rang, khi được hộ tống bởi 1000 chiếc mô-tô.

Chưa hết, cặp đôi còn tới thăm Thánh địa 
Mecca và ông Haji đã trả toàn bộ chi phí của 
chuyến đi cho cả gia đình cô dâu.

Thế nhưng, rõ ràng là cuộc sống hôn nhân 
của ông Haji đã không diễn ra như những gì ông dự 
định. Một nguồn tin khẳng định là hàng xóm của 
ông Haji cho biết ông đã bị ốm sau vụ ly dị này. ■ 

Cầu thủ Paraguay làm rơi 
máy bay chỉ bằng một cú sút 
bóng

Roberto Gabriel Trigo, một cầu thủ 
bóng đá đã giải nghệ đến từ 
Paraguay, có lẽ là người duy nhất 

trên hành tinh này đã “bắn rơi máy bay” chỉ bằng 
một quả bóng đá.

Roberto Gabriel Trigo là một cầu thủ 
chuyên nghiệp đã từng thi đấu cho các câu lạc bộ 
bóng đá Paraguay trong sáu thập kỷ. Tuy nhiên 
người ta nhớ về ông nhiều nhất là một sự kiện có ít 
liên quan tới bóng đá.

Khi ấy Trigo mới 17 tuổi và đang chơi ở vị 
trí hậu vệ cho câu lạc bộ General Genes (hiện đã 
giải tán) ở thủ đô Asuncion. Quá bực mình vì một 
chiếc máy bay nhỏ đang lượn khá thấp tại khu vực 
ngay phía trên sân bóng mà mình đang chơi, Trigo 
đã sút một quả bóng lên trời.

Không ngờ quả bóng đã đập trúng vào 
động cơ của máy bay, khiến nó rơi xuống một bãi 
đất trống các đó khoảng 200 m. Một số nhân chứng 
cho biết sự việc xảy ra trong một trận đấu bóng đá 
chính thức,  nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó diễn 
ra tại một buổi tập. Chỉ có điều, tất cả các nhân 
chứng đều khẳng định Trigo là người đã thực hiện 
cú sút bóng tai hại.

“Người phi công điều khiển chiếc máy bay 
đó luôn bay qua sân bóng của chúng tôi, giữa các 
trận đấu hoặc trong lúc chúng tôi đang luyện tập. 
Tôi đã từng nói với anh ấy bằng thổ ngữ Guarani 
rằng đừng làm như thế nữa, nếu không tôi sẽ đá 
bóng trúng máy bay. Nhưng nghe thấy thế, anh ấy 
chỉ cười lăn ra, bởi anh ấy là bạn tôi và nghĩ rằng tôi 
đang đùa”, Trigo nói với hãng thông tấn EFE cách 
đây vài năm.

Người lái chiếc máy bay là Alfredo Lird, 
một fan cuồng của CLB General Genes và cũng là 
bạn của Trigo. Lird thích bay gần sân bóng và cũng 
nghe các cầu thủ nói về việc sẽ đá bóng trúng máy 
bay của mình. Không một ai nghĩ rằng chuyện sẽ 
xảy ra như vậy, cho tới cái ngày Trigo thực hiện cú 
sút.

Trigo, năm nay đã bước sang tuổi 80, dù 
không nhớ rõ mọi chi tiết cụ thể, nhưng vẫn khẳng 
định sự việc xảy ra vào tháng 2/1957, trong một 
trận đấu với câu lạc bộ bóng đá Presidente Hayes.

Như thường lệ, Lird lại bay thấp qua sân 
bóng. Sau một quả đá phạt góc của đối phương, 
Trigo đã giành được bóng. Tiếp theo, ông tung 
chân sút bóng về hướng chiếc máy bay. Ông không 
nghĩ rằng quả bóng sẽ trúng máy bay nên hoàn toàn 
bị sốc khi thấy nó rơi xuống đất.

“Trong một khoảng thời gian ngắn, trận 
đấu đã dừng lại. Tôi hoảng loạn. Người ta đưa tôi ra 
khỏi sân, cho tôi uống nước mát. Họ còn đổ nước 
lên đầu để giúp tôi bình tĩnh. Sau đó họ nói với tôi 
rằng: “Đừng lo, không có gì nghiêm trọng xảy ra 
cả. Người phi công vẫn ổn”. Nghe thấy thế, tôi mới 
an tâm”, Trigo nhớ lại.

Khi tai nạn xảy ra, Lird có chở theo một cậu 
bé trong máy bay. Nhưng may mắn thay cả cậu bé 
này và Lird đều không bị thương dù máy bay rơi. 
Sau khi mọi chuyện ổn định, trận đấu lại tiếp tục 
diễn ra và đội bóng của Trigo đã giành chiến thắng 
thuyết phục với tỷ số 2-0.

“Lird không giận tôi. Chúng tôi là bạn và 
luôn đùa với nhau rằng lúc nào đó tôi sẽ sút anh ấy 
băng một quả bóng. Vấn đề ở đây là chúng tôi chưa 
bao giờ nghĩ rằng chuyện đó (bóng trúng máy bay) 
sẽ thực sự xảy ra”, Trigo kể.

Cú sút của Trigo đã khiến ông thu hút sự 
chú ý của truyền thông Paraguay. Câu chuyện về 
sau còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khiến ông 
trở thành một huyền thoại.

Câu lạc bộ General Genes giờ đã không 
còn tồn tại. Nhưng tất cả vẫn nhớ về Roberto 
Gabriel Trigo, cầu thủ đã “bắn rơi” một chiếc máy 
bay chỉ bằng một cú sút bóng. ■ 

Bức tượng Colossus of 
Rhodes

Colossus of Rhodes là một bức tượng 
được xây dựng để kỷ niệm ngày 
thành phố Rhodes (thuộc Hy Lạp 

ngày nay) giải phóng khỏi cuộc xâm lược kéo dài 1 
năm của Demetrius Poliokret. Bức tượng cổ cao 
nhất với chiều cao khoảng 33 mét được coi là một 
trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. 

Tuy nhiên, nó không tồn tại được lâu khi 
được xây vào năm 280 trước Công nguyên, tồn tại 
54 năm và sụp đổ trong một trận động đất năm 226 
trước Công nguyên. Trong thế kỷ 21, đã có những 
đề xuất xây dựng một Colossus mới ở bến cảng 
Rhodes nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi. ■
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Cận cảnh lò xúc xích Đức 
truyền thống cổ hiếm hoi tại Sài 
Gòn

Thực khách sẽ không khỏi bất ngờ 
khi chứng kiến toàn bộ quá trình 
làm ra một cây xúc xích đúng chuẩn 

truyền thống của Đức.

Đi tìm lò xúc xích truyền thống kiểu Đức 
duy nhất tại TPHCM.

Tìm gặp ông Klaus Rutt, người làm xúc 
xích truyền thống kiểu Đức (sinh năm 1968, ngụ 
quận 12, TPHCM) vào lúc rạng sáng để tìm hiểu 
quy trình làm ra một cây xúc xích Đức, bất ngờ đầu 
tiên chính là kho xưởng, máy móc. 

Những chiếc máy nghiền, xay, nhồi, lò 
xông khói... có tuổi đời vài chục năm nhìn còn rất 
mới vì được làm bằng inox chất lượng cao.

Đức có một nền công nghiệp phát triển từ 
rất sớm. Chính vì thế mà những chiếc máy của ông 
Klaus Rutt nhìn cứ như mới nhưng tuổi đời thực ra 
là đã vài chục năm. Những chiếc máy này chính là 
vật “gia bảo” mà ông mang từ Đức sang Việt Nam 
từ những ngày đặt chân tới TPHCM.

Bất ngờ kế tiếp chính là câu chuyện sử 
dụng gia vị. Đa phần mỗi loại xúc xích được hòa 
trộn rất nhiều gia vị, có xúc xích dùng 5 loại, có loại 
dùng tới 7 - 9 thành phần gia vị. Tất cả những loại 
gia vị đều được nhập từ Đức, kể cả muối quặng.

Bên trong kho gia vị có mùi khá đặc trưng. 
Đây là những chiếc lá nguyệt quế khô nhập từ Đức 
để tạo mùi cho xúc xích.

 Ông Klaus Rutt kể: “Khi tôi về đây thấy 
người Việt chưa có nhiều thông tin về xúc xích của 
người Đức nên tôi muốn mang đến hình ảnh xúc 
xích truyền thống cũng như cách làm một cây xúc 
xích Đức truyền thống là như thế nào. Tôi cũng 
không có ý định thay đổi khẩu vị của quê hương 
mình, vì làm như thế thực khách Việt sẽ không biết 
vị truyền thống của Đức là như thế nào. Rất may là 
người Việt rất thích điều đó”.

Theo ông Klaus Rutt, đặc thù xúc xích 
truyền thống của nông dân Đức là không sử dụng 
phụ gia, chất tạo màu, tạo mùi nên không thể giữ 
được lâu. Khi đưa vào siêu thị, cách bảo quản 
không đúng, tiếp xúc qua nhiều thân nhiệt từ lòng 
bàn tay của khách hàng thì sẽ nhanh hư.

Chính vì điều này mà nông dân Đức làm 
xúc xích thường có truyền thống bán lẻ và làm xúc 

xích theo một quy trình khép kín, từ khâu chăn 
nuôi, xẻ thịt, làm xúc xích và đưa ra thị trường.

Ông đang chuẩn bị cho mẻ thịt kế tiếp, ông 
Rutt không dùng bao tay vì khó thao tác, đây cũng 
là cách trộn thịt của những người nông dân Đức. 

Phần thịt xay có cho thêm thành phần đá 
lạnh, một cách xay khá lạ vừa để bảo quản thịt 
trong lớp áo vừa giữ đúng hương vị truyền thống 
của người Đức. Kể cả phần cối xay cũng được lạnh.

 “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy 
thực khách thưởng thức cây xúc xích của mình. Có 
những người ăn thật nhanh, có người ngồi trên xe 
máy để ăn, ngồi trên vỉa hè ngấu nghiến từng 
miếng xúc xích. Tôi cảm nhận người Việt khá niềm 
nở, tình cảm thể hiện qua cách vừa ăn, vừa trò 
chuyện. Tôi thấy mình thật gần gũi với con người 
Việt Nam khi phục vụ tận tay cho họ cây xúc xích”, 
ông Klaus Rutt tâm sự.

Ở Đức, người dân hay kẹp xúc xích vào 
bánh mì và cầm tay để ăn. Người Việt thì khác hơn, 
thích xiên vào que hoặc xắt ra thành từng miếng 
nhỏ. Thường sau một ngày bán xúc xích ở vỉa hè, 
ông Klaus trở về lò và bắt đầu công việc làm xúc 
xích của mình từ lúc 7h tối. Đến 2 - 3h sáng hôm 
sau, công việc làm xúc xích để bán cho ngày tiếp 
theo mới hoàn thành.

Tuy rất vất vả, nhưng theo người đàn ông 
này, làm xúc xích là một công việc ông rất yêu 
thích, ông luôn mong muốn giới thiệu thêm nhiều 
loại xúc xích đặc biệt hơn tại Việt Nam, quê hương 
mà ông đã chọn gắn bó gần 10 năm qua.

Chiếc xe của ông Klaus Rutt hay đậu trên 
các con đường như Phan Xích Long (quận Phú 
Nhuận), Bạch Đằng (quận Gò Vấp).

Liên tục thăm dò nhiệt độ. Tất cả các công 
đoạn làm món ăn truyền thống này chỉ ông Rutt 
thực hiện. Sinh ra trong một gia đình có truyền 
thống làm xúc xích ở bang Eppstein (Đức), người 
nông dân này luôn dồn hết tâm huyết của mình vào 
món ăn gia truyền này.

Nhồi thịt vào ống bao Collagen vì hôm nay 
ông Rutt làm loại xúc xích lớn dài khoảng 15m, 
thường thì chỉ dùng ruột heo và ruột cừu. Với 50 kg 
thịt tươi có thể làm ra từ 800 - 1.000 cây xúc xích.

“Ngày xưa khi chưa mua máy hay thời gian 
trước khi công nghiệp phát triển, người nông dân 
Đức phải nhồi bằng tay như thế này”, ông Rutt chia 
sẻ. Xúc xích phải trải qua nhiều chế độ khác nhau 
trong lò. Sức chứa của một lò ở đây hơn 1.000 cây 
và phải mất 2 giờ 30 phút để xông khói. ■ 

Về Phú Yên ăn cá... giấu 
đầu lòi đuôi

Chình bọc là cách gọi quen thuộc của 
ngư dân vùng biển tỉnh Phú Yên. Ở 
các địa phương khác, loại cá này 

còn được gọi là cá ninja, cá... giấu đầu lòi đuôi.
Gọi cá ninja vì nó thoắt ẩn thoắt hiện trong 

dòng nước. Gọi cá giấu đầu lòi đuôi vì đầu và đuôi 
có hình dạng như nhau, nhìn từ bên ngoài khó phân 
biệt đâu là đầu, đâu là đuôi. Gọi chình bọc vì toàn 

thân cá có một lớp da đen giống như chiếc bao. 
Mỗi nơi gọi một kiểu, mỗi người gọi một 

cách, nhưng có điều ai cũng phải công nhận, cá 
chình thật sự là món ngon hiếm có của vùng.

Loại cá chình ở Phú Yên mỗi con to trung 
bình bằng nắm tay người lớn, dài độ 40 cm, được 
ngư dân đánh bắt bằng cách thủ công như câu hoặc 
lưới. Thời điểm đầu xuân tiết trời ấm cũng là lúc 
được mùa chình bọc. 

Sau khi đánh bắt về, con chình còn tươi, 
tiến hành lột bỏ da và ruột, rửa sạch rồi chế biến, 
hoặc đem cất ngăn đông tủ lạnh. Đặc điểm của cá 
này là không có xương, chỉ có sụn, thịt dai ngọt nên 
chế biến được rất nhiều món ngon.

Tùy theo từng món mà có thể cắt thành 
từng khúc ngắn dài hoặc để nguyên con. Phổ biến 
nhất là cắt thành từng đoạn vừa gắp rồi tẩm ướp với 
các gia vị thông thường như sa tế, sả tươi giã lấy 
nước, gừng tươi, muối ớt và tiêu để khử vị tanh.

Từ cách ướp đơn giản trên, chúng ta có thể 
làm bất cứ món gì cũng đều ngon và nhất định 
không thể chê vào đâu được. Với thời điểm này, 
trời vừa nắng nhưng vẫn còn lành lạnh khi chiều về 
nên phù hợp hơn hết là món nướng.

Chỉ cần lò than, thổi lửa đượm hồng, gác 
thêm miếng vỉ, thế là cứ gắp từng khúc chình trải 
đều lên vỉ, trở qua trở lại đến khi miếng thịt vàng 
đều, dậy mùi thơm khắp cả xóm thì dùng. 

Món nướng chấm với chén muối giã ớt trái 
tươi kèm theo miếng chanh vắt nữa là khỏi phải 
chê. Tất nhiên, ăn kèm với vài loài rau thơm như 
húng, cúc tần, kinh giới, é trắng thì tuyệt vời hơn.

Ngoài nướng, ta cũng có thể nấu, xào với sả 
ớt hoặc om với chuối cây, chuối trái hoặc bắp chuối 
đều ngon.

Cái ngon của chình bọc là ngon từ thị giác 
đến khứu giác, vị giác và đến cả trường liên tưởng 
so sánh. Từ nhìn con chình tươi rói khi mới câu về 
đến từng miếng chình vàng ươm trên vỉ than, rồi 
mùi thơm dậy mũi, đến khi thưởng thức…

Ôi, vừa dai vừa ngọt như thịt bò, không có 
xương sống mà thay vào đó là lõi sụn ở giữa thân 
nên khi thưởng thức có cảm giác sừn sựt như nhai 
sườn non… Tất cả đều tuyệt vời! 

Cái cảm giác ấy còn được cảm nhận trong 
sự vui mừng nhớ nhung khi nghe bạn bè gọi bữa 
nay mùa này có chình bọc, và cả luyến tiếc vì một 
hôm nào bận bịu chẳng thể ghé bạn được. ■ 
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