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Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE 

PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) 
ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá 
baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem 
nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

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

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

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 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

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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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Cách đối phó với trẻ kén ăn

Cố gắng cho trẻ ăn dặm có thể khiến 
bạn đau đầu. Ngày hôm nay chúng 
thích món ăn bạn làm nhưng hôm 

sau, món ăn đó có thể sẽ rơi xuống sàn nhà hoặc bị 
ném đi.

Đối với các ông bố, bà mẹ, giai đoạn này 
thường gây ra nhiều căng thẳng nhưng đây là giai 
đoạn bình thường mà con bạn sẽ vượt qua với sự hỗ 
trợ phù hợp từ cha mẹ. Bài viết này sẽ cung cấp các 
mẹo đối phó với một đứa trẻ kén ăn và cung cấp các 
công thức nấu ăn dễ dàng để phục vụ cho trẻ mới 
biết đi của bạn.

Trong một hoặc hai năm đầu đời của con 
bạn, chúng dựa vào bạn để ăn. Cho dù đó là từ bình 
sữa, cho con bú hoặc thức ăn rắn trên thìa hoặc nĩa 
của trẻ, lượng calo của chúng hoàn toàn nằm trong 
tay bạn.

Sẽ đến lúc trẻ mới biết đi phát triển tư duy 
của riêng mình, trở nên độc lập hơn trên đường đi...

Chúng sẽ đưa ra ý kiến, thói quen, suy nghĩ 
và cảm xúc của riêng chúng về nhiều thứ. Quan 
trọng hơn, chúng có thể bày tỏ cảm giác của chúng 
về những thứ nhất định - bao gồm cả những gì 
chúng ăn.

Như bạn có thể đã học với trẻ sơ sinh hoặc 
trẻ sơ sinh của mình, trẻ em thích thói quen và bất 
cứ điều gì khác với thói quen đều có thể gặp phải sự 
phản kháng. Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho 
thực phẩm - việc cho trẻ ăn trái cây và rau quả mới 
thường dẫn đến sự phản đối từ con bạn.

Một số đứa trẻ kén ăn cũng không thích 
một số vị, mùi và kết cấu. Một số trẻ mới biết đi 
thích thức ăn giòn, trong khi những trẻ khác lại 
thích thức ăn mềm. Vì bất kỳ lý do gì, một số trẻ 
mới biết đi thích thức ăn của chúng không chạm 
vào nhau. Để có giải pháp dễ dàng cho vấn đề này, 
hãy mua đĩa có ngăn riêng biệt.

Trẻ em cũng có xu hướng làm theo sự 
hướng dẫn của cha mẹ, điều này khiến phong cách 
nuôi dạy của cha mẹ góp phần khiến trẻ kén ăn. Ví 
dụ về điều này bao gồm các bậc cha mẹ nghiêm 
khắc chỉ cung cấp một số loại thức ăn cho con cái 
của họ và bắt chúng ăn hết một số loại thức ăn trước 
khi chúng có thể ăn thêm.

Trong những trường hợp nghiêm trọng 
hơn, các vấn đề về hành vi có thể biểu hiện như kén 
ăn. Trên thực tế, kén ăn chỉ đơn giản là một triệu 
chứng của một vấn đề lớn hơn. Một số trẻ có vấn đề 
về hành vi từ chối ăn thức ăn như một cách để hành 
động.

Làm thế nào để trẻ ăn khi chúng từ chối?
Hãy xem xét những lời khuyên này khi cố 

gắng khuyến khích trẻ ăn.
Điều đầu tiên - đừng ép trẻ ăn.
Việc ăn uống phải thú vị: Việc ăn uống 

cần tạo cảm giác an toàn cho trẻ, không gây khó 
chịu. Càng căng thẳng trong việc ăn uống, bạn 
càng có nhiều khả năng tạo ra sự lo lắng cho con 

mình tại bàn ăn.
Cố gắng lặp lại: Trẻ em thích thói quen, vì 

vậy hãy duy trì lượng thức ăn bằng cách cho trẻ ăn 
ba bữa một ngày cộng với hai bữa phụ. Chia nhỏ 
bữa ăn ra để đảm bảo trẻ không quá đói hoặc quá no 
khi đến giờ ăn.

Luôn bắt đầu với lượng nhỏ: Kích thước 
khẩu phần ăn phải nhỏ khi đến thời điểm giới thiệu 
thức ăn mới. Thay vì ném vài cọng cần tây vào đĩa 
và mong con bạn ăn chúng, hãy cho chúng ăn một 
miếng nhỏ.

Cho phép trẻ tò mò: Trẻ nhỏ rất dễ thè lưỡi 
và thốt ra từ “yuck” khi gặp điều gì đó khó hiểu. 
Thay vì chấp nhận câu trả lời này, hãy đi sâu hơn và 
hỏi họ điều gì họ không thích về nó. Có lẽ đó là kết 
cấu hoặc mùi. Để giúp chống lại điều này, hãy dẫn 
dắt bằng ví dụ và mô tả cách nhìn, cảm nhận và mùi 
của một số loại trái cây và rau quả. Điều này có thể 
giúp giảm thiểu bất kỳ nỗi sợ hãi nào khi thử thức 
ăn mới.

Khi nghi ngờ, hãy thử lại: Hãy kiên nhẫn 
khi cho trẻ ăn thức ăn mới. Có thể mất tới 10 đến 15 
lần thử riêng biệt trước khi con bạn thích một loại 
thức ăn nhất định. Đừng ngại sáng tạo. Hãy thử một 
công thức khác với thức ăn rắc rối.

Đừng coi giờ ăn như một nhà hàng: Hãy 
nấu bữa ăn cho cả gia đình, không phải cho từng cá 
nhân. Điều quan trọng cần nhớ là bạn không phải là 
đầu bếp nhà hàng, sẵn sàng chuẩn bị bữa ăn theo 
yêu cầu. Nói cách khác, nếu con bạn không thích 
các loại thức ăn được cung cấp, đừng bắt buộc phải 
nấu một thứ gì đó riêng biệt.

Việc nhượng bộ các yêu cầu của họ không 
có khả năng thay đổi thói quen ăn uống.

Cho con bạn tham gia vào việc lập kế 
hoạch và nấu ăn: Sự tham gia là chìa khóa. Đưa 
con bạn đến cửa hàng tạp hóa để chọn những món 
ăn mà chúng thích. Bám sát lối đi bên ngoài nơi bày 
trái cây tươi, rau và thịt. Ở nhà, hãy chọn một công 
thức cùng nhau và nhờ họ hỗ trợ bạn. Ngay cả điều 
gì đó đơn giản như mở một gói hàng cũng có thể 
mang lại cho họ cảm giác đã hoàn thành. Các ví dụ 
khác bao gồm khuấy bát, đo thành phần hoặc đếm 
số lượng trái cây hoặc rau cần sử dụng cho một 
công thức...

Ảnh minh họa
Làm gương tốt: Con bạn có nhiều khả 

năng hứng thú với những món bạn ăn, vì vậy hãy 
cởi mở để tự mình thử những món mới. Ăn những 
thực phẩm này trước khi trẻ mới biết đi để trẻ biết 
mình không đơn độc trong hành trình này. Yêu cầu 
họ ăn rau trong khi bạn ăn bánh mì kẹp thịt và khoai 
tây chiên không phải là một ví dụ điển hình.

Ép ăn không phải là câu trả lời: Trẻ em 
cần calo để cung cấp năng lượng cho lối sống năng 
động, điều này có thể làm tăng mức độ căng thẳng 
trong trường hợp con bạn ăn không đủ. Tuy nhiên, 
câu trả lời là không bắt họ ngồi vào bàn cho đến khi 
đĩa của họ sạch sẽ. Làm như vậy sẽ tạo ra liên tưởng 
tiêu cực và trải nghiệm tiêu cực với thực phẩm, cả 
hai đều không hữu ích. Luôn có bữa ăn tiếp theo 
hoặc ngày hôm sau để bù vào lượng calo đó.

Đừng coi đó là cá nhân: Bạn sẽ dễ dàng tự 
đánh giá mình và nghĩ rằng mình là một bậc cha mẹ 
tồi nếu con bạn trở thành một kẻ kén ăn. Tuy nhiên, 
trẻ em là trẻ em - thường không phụ thuộc vào cách 
bạn làm cha mẹ. Cố gắng hết sức để dạy chúng về 
thức ăn, và phần còn lại hãy giao cho chúng.

Tránh dùng món tráng miệng để khuyến 
khích: Ăn uống không phải là một trò chơi, cũng 
không nên đối xử với nó như vậy. Mục tiêu không 
phải là kiếm phần thưởng khi kết thúc bữa ăn dưới 
dạng món tráng miệng. Hối lộ trẻ em sẽ chỉ dẫn đến 
những thói quen xấu trong tương lai và làm tăng 
khả năng chúng hình thành thói quen ăn uống kém 
- chúng sẽ học cách coi trọng món tráng miệng hơn 
những món ăn bổ dưỡng khác.

Hạn chế sự phân tâm: Tắt TV và cất điện 
thoại khi đến giờ ăn. Điều này đảm bảo mọi người 
trong bàn ăn đều sẵn sàng và không bị sao nhãng.

Vẻ ngoài là chìa khóa quan trọng: Khi trẻ 
phát triển, não bộ của chúng sẽ hấp thụ mọi thứ. 
Các đồ vật và màu sắc luôn có tính kích thích. Hãy 
tận dụng điều này để làm lợi thế của bạn bằng cách 
cho chúng ăn những thức ăn có màu sắc sặc sỡ và 
thức ăn có hình dạng của những đồ vật vui nhộn. Ví 
dụ, que cà rốt rất dễ cầm và là một lựa chọn tuyệt 
vời để nhúng. Thay vì làm một chiếc bánh mì 
sandwich thông thường, bạn hãy cắt nó thành 
những hình tam giác nhỏ hơn để hấp dẫn hơn.

Sáng tạo với các cách ghép nối: Bạn sẽ 
nhanh chóng nhận ra con mình thích đồ ăn ngọt và 
mặn, nhưng chúng có thể cau mày vì đồ ăn chua 
hoặc đắng. Để khắc phục điều này, hãy kết hợp 
ngọt với thức ăn có tính axit hoặc mặn với thức ăn 
đắng. Ví dụ, các loại rau thuộc họ cải có vị đắng 
hơn hầu hết các loại rau. Hãy thử phục vụ bông cải 
xanh hoặc súp lơ trắng phủ pho mát, mang lại 
hương vị mặn. Tương tự như vậy, rắc đường lên 
quả bưởi có thể giúp cân bằng vị đắng.

Công thức cho trẻ kén ăn: Mỗi đứa trẻ là 
một sự khác biệt. Nói cách khác, một công thức cụ 
thể có thể phù hợp với con bạn, trong khi một đứa 
trẻ khác có thể nhổ nó ra. Điều đó nói lên rằng, thử 
nghiệm các công thức nấu ăn mới là một quá trình 
thử và sai. Vì vậy, hãy đừng quá lo lắng nhé! ■
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Nam diễn viên sát cánh cùng 
Kim Go Eun trong 'L i t t le 
Women' là ai?

Trong phim, Cha Do Il là một người có 
tính cách lạnh lùng và rất thực tế về 
chuyện tiền bạc. Vậy còn “phiên bản 

ngoài đời” của nhân vật này - nam diễn viên Wi Ha 
Joon thì sao?

Được biết đến rộng rãi nhờ siêu phẩm 
“Squid Game”

Wi Ha Joon sinh ngày 5/8/1991, bắt đầu theo 
đuổi sự nghiệp diễn xuất kể từ năm 2015. Vốn dĩ, 
không phải diễn viên mà trở thành một nghệ sĩ giải 
trí mới là mơ ước của Wi Ha Joon. Hồi cấp hai, anh 
là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường học. Anh cũng 
từng tham gia thử giọng nhưng bị từ chối. Bởi vậy, 
nam diễn viên mới quyết định rẽ hướng.

Dù trở thành diễn viên không phải là giấc mơ 
thuở đầu của Wi Ha Joon, thế nhưng một khi đã lựa 
chọn nó làm sự nghiệp cho mình, Wi Ha Joon sẽ 
theo đuổi “tới nơi tới chốn”. Một trong những bằng 
chứng cho sự kính nghiệp của Wi Ha Joon, đó là 
việc để học tiếng Seoul, anh thậm chí còn hạn chế 
nói chuyện trực tiếp với bạn cùng quê trong gần 1 
năm để tránh bị lây lại khẩu âm cũ.

Dự án đầu tiên mà nam diễn viên 31 tuổi tham 
dự là “Phố người Hoa” (Coin locker girl) - bộ phim 
có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như 
Kim Go Eun, Park Bo Gum, Kim Hye Soo hay Go 
Kyung Pyo. Có một chi tiết thú vị được hé lộ, đó là 
vai diễn của Wi Ha Joon yêu cầu anh phải biết lái 
xe. Vốn dĩ, Wi Ha Joon không hề đạt yêu cầu 
nhưng để có thể nhận vai, anh nói dối rằng mình có 
thể làm được. Bởi thế mà sau đó, Wi Ha Joon phải 
thi lấy bằng lái xe một cách cấp tốc vì thời gian 
chuẩn bị chỉ có vỏn vẹn 3 tuần mà thôi.

Sau “Phố người Hoa”, Wi Ha Joon chăm chỉ đi 
đóng phim. Anh không nề hà những vai nhỏ để tìm 
kiếm cơ hội cho những vai lớn hơn. Năm 2018, Wi 
Ha Joon may mắn góp mặt trong bộ phim đình đám 
“Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” (Something in the 
rain) của Son Ye Jin và Jung Hae In. Ở tác phẩm 
này, mỹ nam 31 tuổi đảm nhận vai Yoon Seung Ho, 
em trai của nữ chính Yoon Jin Ah (Son Ye Jin).

Bước sang năm 2019, Wi Ha Joon tiếp tục có 

cơ hội làm việc chung với một ngôi sao hạng A 
khác, đó là Lee Jong Suk trong phim “Phụ lục tình 
yêu” (Romance is a bonus book). Dù “Phụ lục tình 
yêu” không thể tạo nên một cơn sốt lớn, thành tích 
của phim vẫn khá ổn với rating trung bình đạt 
5,15%.

Trong phim, Wi Ha Joon cùng với Lee Jong 
Suk là tình địch của nhau khi cả hai cùng dành tình 
cảm cho Kang Dan Yi (Lee Na Young). Tuy nhiên 
một trong những điều khiến khán giả nhớ nhất về 
Wi Ha Joon, đó lại là phân cảnh “đam mỹ” giữa anh 
cùng với ngôi sao Pinocchio.

Thông thường trong các bộ phim, nhân vật 
chính diện thường dành được sự chú ý lớn nhất. 
Thế nhưng với riêng Wi Ha Joon, anh lại ưu tiên 
việc trải nghiệm nhiều kiểu nhân vật khác nhau để 
hoàn thiện kỹ thuật diễn xuất của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên 
từng chia sẻ rằng anh muốn được hóa thân thành 
một kẻ phản diện giết người hàng loạt. Đó là vào 
năm 2018, và ước mơ của Wi Ha Joon đã trở thành 
hiện thực chỉ sau đó 1 năm. Cụ thể, anh được đạo 
diễn Kwon Oh Seung chọn mặt gửi vàng cho vai kẻ 
sát nhân tàn nhẫn, biến thái trong “Tiếng kêu cứu 
lúc nửa đêm” (Midnight).

Thực tế, “Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm” có phần 
kịch bản không quá xuất sắc, tuy nhiên diễn xuất 
của ấn tượng của Wi Ha Joon và Jin Ki Joo đã “cứu 
vớt” bộ phim. Để vào vai một cách trọn vẹn, Wi Ha 
Joon đã phải giảm tới 13kg. Chẳng những vậy, anh 
còn tìm hiểu profile của nhiều kẻ giết người hàng 
loạt để tìm ra những tính cách nổi bật của chúng 
nhằm phục vụ cho vai diễn.

Một lý do khác khiến diễn xuất của Wi Ha 
Joon trong “Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm” gây ấn 
tượng với khán giả, đó là bởi anh đã thực sự lột xác 
sau thành công với siêu phẩm đình đám “Trò chơi 
con mực” (Squid game). Cho những ai chưa biết, 
“Trò chơi con mực” chính là dự án phim giúp Wi 
Ha Joon được đông đảo công chúng biết tới. Trong 
phim, anh vào vai một cảnh sát có quyết đoán, táo 
bạo, nhanh nhạy và cực kỳ “ngầu”.

Đời tư sạch, mẫu bạn gái lý tưởng là “nữ 
cường”

Những thông tin ít ỏi về đời tư của Wi Ha Joon 
đều do chính anh chia sẻ với báo giới, và đáng chú 
ý nhất trong số đó là về hình mẫu bạn gái lý tưởng. 
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Star, Wi 
Ha Joon nói rằng anh thích những cô gái thông 
minh, tinh tế. Ngoài ra, cô bạn gái hoàn hảo trong 
mắt nam diễn viên còn phải là một người mạnh mẽ, 
độc lập và không ngại giúp đỡ, đứng về phía những 
người yếu thế.

Bảy năm trời theo đuổi nghiệp diễn, Wi Ha 
Joon luôn nỗ lực hết mình. Anh quản lý bản thân 
cực kỳ tốt và luôn chỉ tập trung vào cải thiện khả 
năng diễn xuất mà thôi. Chính vì thế mà ngay cả 
những tay săn tin thông thạo nhất cũng chẳng đưa 
được bất cứ tin đồn không hay gì về ngôi sao 31 
tuổi.

Nếu bạn muốn tìm những “kiss-scene” của Wi 
Ha Joon ở bên ngoài phim trường, vậy thì “nữ 
chính” chỉ có thể là cô cháu gái đáng yêu của anh 
mà thôi. Nhìn những hình ảnh Wi Ha Joon thân 
thiết với cháu gái, nhiều cư dân mạng khẳng định 
rằng ngôi sao “Trò chơi con mực” hẳn phải thuộc 
tuýp đàn ông của gia đình.

Đẹp trai, tài năng và giàu tình cảm, Wi Ha 
Joon quả thực là một chàng trai hoàn hảo. Vì thế, 
tin rằng anh sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp mà 
thôi. Còn về sự nghiệp, hiện tại bộ phim “Những 
người phụ nữ bé nhỏ” (Little Women) đang nhận 
được rất nhiều sự quan tâm. Bước sang năm 2023, 
Wi Ha Joon hứa hẹn sẽ tiếp tục thành công rực rỡ 
khi góp mặt trong dự án phim đình đám “Sinh vật 
Gyeongseong” (Gyeongseong Creature) cùng với 
Park Seo Joon và Han So Hee.

                                                       Nguyễn Hương

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'tình 
cũ không rủ cũng tới', tiếp tục 
tái hợp trong dự án phim mới 
'Anh Đào Hổ Phách'?

Rộ tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sớm 
ngày tái hợp trong dự án phim thanh 
xuân vườn trường, thanh mai trúc mã 

Anh Đào Hổ Phách.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xuất hiện 
nguồn thông tin cho biết, sau Tinh Hán Xán Lạn, 
bộ đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sắp tới sẽ tái hợp 
cùng nhau trong dự án phim mới Anh Đào Hổ 
Phách.

Anh Đào Hổ Phách do Dương Quang Chính 
Ngọ sản xuất, phim dự kiến gồm 24 tập, được 
chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân 
Trụ. Tác phẩm với trục thời gian trải dài suốt gần 
20 năm kể về nhóm bạn nhỏ ở một công trường xây 
lắp điện của thị trấn Quần Sơn.

Nhóm bạn nhỏ gồm bốn người - Lâm Kỳ Nhạc 
(tên thường gọi là Lâm Anh Đào), Dư Tiều, Đỗ 
Thượng, Thái Phương Nguyên - được thầy hiệu 
trưởng “ưu ái” gọi là “tứ nhân bang”, là bè lũ bốn 
tên nhóc chuyên trốn học đi thám hiểm, bày ra đủ 
trò rắc rối, phụ huynh là khách quen của hiệu 
trường, tới phòng làm việc của thầy như đi dạo.

Trong “tứ nhân bang” chỉ có Lâm Anh Đào là 
con gái nhưng đồng thời cô bé cũng là người đầu 
têu, nghĩ ra những ý tưởng lạ lùng và rủ rê bè bạn 
tham gia. Anh Đào là con gái của thợ điện Lâm - 
người tốt bụng hiền lành nhất công trường Quần 
Sơn. Cô sinh ra trong một gia đình êm ấm hòa hợp, 
được ba mẹ cưng chiều, được thỏa sức tự do làm 
điều mình thích, được tận hưởng tuổi thơ một cách 
trọn vẹn, không hề bị ép buộc vào một quy chuẩn 
nào.

Cô hồn nhiên trong sáng, tự do tự tại. Cô 
không biết che giấu cảm xúc cũng không sợ hãi bộc 
lộ cảm xúc. Cô luôn tươi sáng như ánh mặt trời, đôi 
mắt to linh động, khuôn mặt đầy sức sống, ở trước 
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mặt người lớn luôn ngoan ngoãn nghe lời, 
cười ngọt ngào như cả vườn hoa nở rộ, khiến cho 
cô dì chú bác ai nấy đều yêu thích, thậm chí coi cô 
như con gái trong nhà.

Năm 9 tuổi Anh Đào gặp Tưởng Kiều Tây - 
con trai của giám sát Tưởng vừa chuyển tới công 
trường. Sự trầm lặng và nét cô độc của cậu ngay lập 
tức khiến cô chú ý. 

Cô hỏi cậu có muốn nghe băng cát-xét không, 
có muốn đọc “Chuột Mickey” không, có muốn 
xem thỏ trắng nhỏ không - bao nhiêu thứ quý giá 
của Anh Đào đều được cô sẵn lòng bày ra trước mắt 
cậu, chỉ mong cậu được vui vẻ hơn. Câu chuyện 
tình yêu thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc 
mã bắt đầu từ đây.

Anh Đào Hổ Phách được dự kiến sẽ khai máy 
sau khi Triệu Lộ Tư quay xong Thần Ẩn. Mặc dù 
thông tin trên hiện vẫn chưa được đoàn làm phim, 
nhà sản xuất và các diễn viên xác nhận song cư dân 
mạng cũng không kìm được háo hức, mong chờ sự 
tái hợp của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

                                                                    An Chi

Thỉnh Quân của Lý Thấm - 
Nhậm Gia Luân: Những tranh 
cãi đi kèm thành tích

Bên cạnh những tranh cãi, “Thỉnh 
Quân” của Lý Thấm và Nhậm Gia 
Luân đã đạt những thành tích nhất 

định từ khi lên sóng đến nay.

Bộ phim Hoa ngữ Thỉnh Quân (Thousand 
Years For You) kể về chuyện tình lãng mạn giữa 
Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - chiến thần thời cổ đại 
nửa người nửa yêu bị phong ấn ngàn năm trong cổ 
mộ, một tên ác ma khó gần, trong nóng ngoài lạnh, 
có duyên tiền định với Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) - 
nữ thổ phỉ thời dân quốc. Cha nàng là một Tróc yêu 
sư (thầy bắt yêu) kỳ vọng trở thành đại đương gia 
của Thanh Tuyền Trại.

Kiếp trước, nàng là một thần nữ, vô tình gặp 
Tướng quân chiến quốc Lục Viêm là chân mệnh 
thiên tử của đời mình, hai người vừa gặp đã yêu.

Thỉnh Quân nhận được nhiều sự quan tâm từ 
khán giả khi có sự tham gia của Lý Thấm và Nhậm 
Gia Luân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, 

phim cũng gây không ít tranh cãi.

Thành tích của phim

Thỉnh Quân được chấm 6.4 điểm trên Douban 
với hơn 25.000 lượt đánh giá với tỉ lệ đánh giá 5 sao 
chiếm 26.7%, 4 sao chiếm 15.8%, 3 sao chiếm 
20.8%, 2 sao chiếm 21.7%, 1 sao chiếm 15.1%. 
Tính đến hiện tại, điểm số này được đánh giá là tạm 
ổn so với mặt bằng chung.

Có thể thấy 6.4 điểm không phải là con số cao 
nhưng nó cũng đủ sức vượt một số phim khác. 
Trong đó, có “Trầm vụ hương phai” của Dương 
Tử.

Thành tích của Thỉnh Quân trên Vlinkage khá 
ấn tượng, đứng top 1 bảng chỉ số truyền thông 
Vlinkage. Thỉnh Quân cũng là bộ phim tiếp theo có 
cả nam chính và nữ chính vượt mốc 9.0 trong bảng 
chỉ số nhân vật của Vlinkage.

Theo đó, chỉ số của nhân vật Lục Viêm đạt 
9.11 (vượt 9.0 trong 8 ngày liên tiếp, 9.11 là chỉ số 
cao nhất hiện tại). Trong khi đó, nhân vật Vu Đăng 
Đăng cũng không hề kém cạnh với số điểm 9.02.

Nhìn chung, Thỉnh Quân lại là một bộ phim 
không có sự góp mặt của đỉnh lưu (tức ngôi sao 
rating, đông đảo fan, độ phủ sóng cao). Thành tích 
này cũng đã chứng tỏ sự quan tâm của khán giả đối 
với tác phẩm của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm.

Tranh cãi

Bên cạnh nội dung, Thỉnh Quân không làm hài 
lòng một số khán giả vì chất giọng của Nhậm Gia 
Luân. 

Theo đó, nhiều khán giả nhận định khi theo 
dõi phim, giọng của nam tài tử khiến họ thấy chán 
nản vì không đủ khí chất khi vào vai Lục Viêm.

Ngoài ra, nhiều người xem còn phàn nàn về 
diễn xuất 1 màu của Nhậm Gia Luân. Dù đã tham 
gia nhiều dự án có tiếng, song Nhậm Gia Luân vẫn 
chưa có sự bứt phá trong cách diễn của mình. Các 
vai anh thể hiện đều na ná nhau.

Đồng thời, khán giả cho rằng kỹ xảo phim 
trông khá “rẻ tiền”, không thực sự thu hút người 
xem. So với các phim như “Thương lan quyết” hay 
“Tinh hán xán lạn” dù không phải là dự án được 
đánh giá cấp S (đầu tư khủng) nhưng ít nhiều họ 
cũng xử lý hậu kỳ ổn hơn Thỉnh Quân.

                                                       Nguyễn Hương

Khán giả rùng mình với diễn 

xuất của Kim Go Eun

Diễn xuất bùng nổ của Kim Go Eun 
trong tập 8 của “Little Women” đã 
giúp rating của tập phim đạt mức 

8.676%. Theo Insight, nữ diễn viên đã khiến khán 
giả “rùng mình”.

Insight đưa tin tập 8 của bộ phim Little 
Women đã hé lộ sự thật đằng sau vở kịch do Won 
Sang Ah (Um Ji Won thủ vai) dựng lên. Đặc biệt, 
diễn xuất bùng nổ của nữ diễn viên Kim Go Eun 
trong tập phim mới nhất cũng nhận được lời khen 
từ nhiều khán giả. Cụ thể, ở tập 8 của Little 
Women, Won Sang Ah đã không hề nghi ngờ Oh In 
Joo (Kim Go Eun) mà kể hết cho cô về kế hoạch 
của mình. Từ việc kết thân với Young Jin Hua và 
tạo dựng mối quan hệ với In Joo, tất cả đều nằm 
trong kế hoạch của Won Sang Ah.

Trong lúc Won Sang Ah đinh ninh mình đã 
chiếm được 70 tỷ won từ Oh In Joo, In Joo bất ngờ 
chĩa súng vào Sang Ah và nói: “Tôi thích nhất là 
biểu cảm này đấy”.

Theo khán giả, ánh mắt và biểu cảm gương 
mặt của Kim Go Eun khi đe dọa nhân vật Won 
Sang Ah khiến họ không thể rời mắt. Một số người 
thậm chí cảm thấy rùng mình bởi diễn xuất quá 
nhập tâm của nữ diễn viên. “Diễn xuất của Kim Go 
Eun tuyệt quá”, “Tôi đã nổi da gà khi nghe thấy 
tiếng cười của Kim Go Eun”, “Biểu cảm của Kim 
Go Eun làm tôi tưởng rằng mình đang xem phim 
kinh dị. Thật rùng rợn”, một số khán giả bình luận 
về màn thể hiện của Kim Go Eun.

Theo Nielsen Korea, tập 8 của Little Women 
đạt rating trung bình toàn quốc là 8.676%, tăng hơn 
2.6% so với tập 7 và phá vỡ kỷ lục trước đó của tập 
6 (8.338%), trở thành tập phim có rating cao nhất 
kể từ khi phim phát sóng.

Little Women là dự án phim truyền hình của 
đài tvN, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên 
của nhà văn người Mỹ Louisa May Alcott. Phim 
tập trung vào 3 chị em nhà họ Oh - những người 
phụ nữ nhỏ bé, nghèo khó phải vượt qua cám dỗ 
của đồng tiền để giữ được giá trị con người thật sự.

Theo Soompi, Little Women đang là bộ phim 
được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

                                                                    An Chi
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Kim Jae Young của Love In 
Contract: Từng mê hoặc mỹ 
nhân Seol In Ah

Là một trong 2 anh “chồng hờ” của nữ 
diễn viên Park Min Young trong bộ 
phim Love In Contract (Hợp Đồng 

Tình Yêu), mình tin rằng Kim Jae Young không 
phải là diễn viên xa lạ với mọt phim Hàn. Tuy 
nhiên, đây lại là lần đầu tiên nam diễn viên được 
đóng chính trong một tác phẩm truyền hình. 

Kim Jae Young sinh năm 1988, bắt đầu sự 
nghiệp với vai trò là một diễn viên. Mặc dù vậy, 
niềm đam mê với bộ môn điện ảnh chiều thứ 7 đã 
thôi thúc nam tài tử rẽ hướng, chuyển sang làm 
diễn viên để thỏa mãn mơ ước của mình. 

Tính đến nay, nam diễn viên đã có 10 năm 
trong nghề, nhưng ít ai biết rằng, anh đã có nhiều 
năm “ngụp lặn” trong giới showbiz và không được 
nhiều người biết tới dù khá chăm chỉ đóng phim.

Kim Jae Young tham gia diễn xuất từ năm 
2012 với một vai nhỏ trong bộ phim Roller Coaster 
2. Kể từ đó, anh có cơ hội góp mặt trong nhiều dự 
án khá nổi tiếng như Mỹ Nam Đại Chiến (2013), 
Người Sắt (2014), Thiên Tài Lang Băm (2015), 
Đoàn Tùy Tùng (2016), Sự Lãng Mạn Bí Mật 
(2017. 

Mặc dù được đóng chung cùng các ngôi sao 
xứ Hàn thời điểm đó, nhưng tên tuổi của anh vẫn 
rất mờ nhạt. 5 năm miệt mài tham gia các bộ phim 
lớn nhỏ, nhưng Kim Jae Young vẫn chỉ là một diễn 
viên vô danh tại xứ sở kim chi.

Phải đến khi vào vai phản diện trong bộ phim 
Lang Quân 100 Ngày, tên tuổi của Kim Jae Young 
mới được chú ý tới. Trong phim, nam diễn viên gây 
ấn tượng mạnh với mình khi hóa thân thành nhân 
vật máu lạnh Mo Yeon, kẻ sẵn sàng ra tay tàn độc 
với đối thủ của mình. Sở hữu ánh mắt sắc bén, thần 
thái lạnh lùng, mình thấy Kim Jae Young hoàn toàn 
phù hợp với vai diễn này.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất ổn định cũng 
giúp anh thể hiện thành công nhân vật Mo Yeon với 
nội tâm phức tạp, bình thường thì tàn nhẫn nhưng 
trong tình yêu thì lại ấm áp. 

Ngoài ra, tạo hình đẹp như tượng tạc cũng là 
yếu tố giúp nam diễn viên dù đóng vai phản diện 
nhưng lại thành công “chinh phục” trái tim của các 
khán giả nữ, khiến mình cũng cảm thấy không nỡ 
ghét khi xem phim dù là vai phản diện.

Sau thành công của vai diễn trong Lang Quân 
100 Ngày, Kim Jae Young lại tiếp tục có tác phẩm 
“để đời” đó là Beautiful Love, Wonderful Life 
(Tình Như Mơ, Đời Như Mộng), sánh đôi cùng nữ 
phụ đình đám Seol In Ah trong Hẹn Hò Chốn Công 
Sở. 

Bộ phim xoay quanh hành trình những người 
trẻ tìm kiếm ý nghĩa đích thực của hạnh phúc trong 
cuộc sống và được khán giả đón nhận nồng nhiệt 
khi lên sóng.

Phản ứng hóa học tuyệt vời giữa cặp đôi khiến 
mình vô cùng thích thú. Thậm chí, sự tương tác quá 
ngọt ngào giữa 2 bên có lúc làm mình ngỡ như họ 
đang yêu nhau thật. 

Tuy nhiên, sau tất cả, cặp đôi cho biết chỉ là 
bạn bè khiến mình tiếc hùi hụi, trong khi trước đó 
chính Seol In Ah cũng thừa nhận rằng cô đã “đổ 
gục” trước vẻ đẹp trai tỏa nắng của chàng Kim. 

Nếu nhìn Kim Jae Young hiện tại, ít ai biết 
rằng, anh từng là một “bé bự” chính hiệu trong quá 
khứ, khi có thời điểm nam diễn viên nặng hơn 100 
kg. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực trong suốt 2 năm 
tham gia nghĩa vụ quân sự, Kim Jae Young đã giảm 
cân thành công và mang đến cho chúng ta một hình 
ảnh mới lung linh như hiện tại. 

Trở lại với tác phẩm Love In Contract, đây là 
lần đầu tiên nam diễn viên bước lên hàng ngũ nam 
chính. Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật 
Choi Sang Eun (Park Min Young), người làm công 
việc “đóng vợ giả” cho các quý ông độc thân để 
xuất hiện trong những buổi tiệc gia đình, gặp gỡ 
bạn bè.

Choi Sang Eun có 2 khách hàng “thân thiết”, 
một là Jung Ji Ho (Go Kyung Pyo), người đàn ông 
có thân thế bí ẩn, ký hợp đồng “thuê” cô làm vợ vào 
các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Kang Hae Jin (Kim 
Jae Young), người sẽ “sở hữu” cô nàng vào các 
ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7.

Với cốt truyện khá thú vị, dự báo sẽ mở ra 
nhiều tình huống “dở khóc dở cười” cho các nhân 
vật chính, mình tin rằng Love In Contract sẽ là một 
trong những “bom tấn” truyền hình đáng gờm vào 
mùa thu năm nay. 

Không biết rằng, giữa 2 người “chồng hờ” đều 
sở hữu visual cực phẩm thế này, trái tim của mỹ 
nhân họ Park sẽ nghiêng về ai. 

Mình cực kỳ mong chờ rằng, bộ 3 này sẽ mang 
đến những khoảnh khắc hài hước, lãng mạn tan 
chảy cùng phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh. 

                                                          Linh Phương

'Đả nữ' Ha Ji Won ngọt ngào 
sánh đôi bên Kang Ha Neul 
trong phim mới 

Mới đây, đoàn phim Curtain Call: 
Trees Die on their Feet đã chia sẻ 
loạt ảnh tĩnh tiết lộ khoảnh khắc 

ngọt ngào của Ha Ji Won và Kang Ha Neul trong 
phim mới.

Curtain Call: Trees Die on their Feet là một bộ 
phim truyền hình do đài KBS sản xuất, nội dung 
phim xoay quanh một người phụ nữ lớn tuổi đến từ 
Triều Tiên không còn nhiều thời gian để sống và 
một diễn viên sân khấu giả danh cháu trai để hoàn 
thành ước nguyện cuối cùng của bà.

Trong phim, Kang Ha Neul sẽ vào vai Yoo Jae 
Heon, một chàng trai lạc quan, sống tự trọng mặc 
dù trưởng thành trong điều kiện khó khăn. 

Ha Ji Won sẽ đảm nhận vai Park Se Yeon, con 
gái út trong một gia đình tài phiệt, tổng giám đốc 
khách sạn Nakwon.

Các bức ảnh tĩnh mới tiết lộ cho thấy cuộc 
sống tương phản giữa Yoo Jae Heon, một diễn viên 
sân khấu giản dị đang nhìn về phía xa với vẻ mặt 
dịu dàng và Park Se Yeon, tổng giám đốc của một 
khách sạn, người luôn diện những bộ trang phục 
lộng lẫy mình. 

Trái ngược là vậy nhưng khi ở bên nhau, 
những bức ảnh tĩnh cho thấy một bầu không khí ấm 
áp và tình cảm khi Yoo Jae Heon và Park Se Yeon 
cùng trò chuyện thân mật bên trong xe. 

Một bức ảnh khác cho thấy khoảnh khắc rung 
động trái tim khi Park Se Yeon sửa cà vạt cho Yoo 
Jae Heon.

Những bức ảnh tĩnh cũng làm dấy lên dự đoán 
về “phản ứng hóa học” mà Yoo Jae Heon và Park 
Se Yeon sẽ thể hiện dù cả hai có hoàn cảnh sống 
khác nhau cùng những tình huống “dở khóc dở 
cười” mà họ phải đối mặt khi Yoo Jae Heon đến nhà 
Ja Geum Soo (Go Doo Shim) và giả vờ là cháu trai 
của bà.

Công ty sản xuất chia sẻ: “Phản ứng hóa học 
của các diễn viên đáng tin cậy đã khơi dậy sự đắm 
chìm và cảm xúc tuyệt vời. Đặc biệt, chúng tôi có 
thể cảm nhận được phản ứng hóa học vô song của 
họ từ cảnh họ đứng cùng nhau như một cặp đôi, vì 
vậy họ đã làm dấy lên sự mong đợi trong suốt quá 
trình quay phim. Hai diễn viên sẽ một lần nữa 
chứng minh giá trị của sức quyến rũ và kỹ năng 
diễn xuất của họ”.

Curtain Call: Trees Die on their Feet dự kiến 
phát sóng vào tháng 10, sau khi The Law Cafe kết 
thúc.

                                                                    An Chi

Hôn nhân xa cách của Trịnh 
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Y Kiện và Mông Gia Tuệ

Mông Gia Tuệ đã chuyển sang Nhật 
Bản sinh sống và học tập. Tài tử 
Trịnh Y Kiện chia sẻ không thể kề 

cận bên vợ vì vướng bận cha mẹ già, công việc ở 
Hong Kong.

Ngày 27/9, HK01 đưa tin Trịnh Y Kiện tham 
dự buổi họp báo giới thiệu dự án phim mới, do anh 
đóng chính, mang tên Late Night Dodge Ball. Tại 
sự kiện, tài tử Hong Kong chia sẻ về hôn nhân và 
cuộc sống của nữ diễn viên Mông Gia Tuệ ở Nhật 
Bản.

Trịnh Y Kiện cho biết Mông Gia Tuệ du học và 
trải nghiệm cuộc sống ở Nhật Bản, không phải định 
cư như truyền thông đưa tin. Ban đầu, cô đầu tư vào 
một công ty môi giới, giúp đỡ người Hong Kong 
sang Nhật Bản tìm việc làm và nhà cửa. Vì tài chính 
eo hẹp mùa dịch, nữ diễn viên quyết định sang 
Nhật điều hành công ty và đi học.

Theo Trịnh Y Kiện, mối quan hệ giữa anh và 
Mông Gia Tuệ đang có khoảng cách về địa lý. Nam 
diễn viên đã không được ở gần vợ gần 6 tháng qua. 
Ngôi sao Người trong giang hồ khẳng định điều 
này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ 
chồng anh. Song việc vợ chồng sống mỗi người 

một nơi khiến Trịnh Y Kiện gặp trở ngại.

Trịnh Y Kiện chia sẻ anh không thể kề cận mỗi 
ngày bên vợ ở Nhật Bản. Nam diễn viên vướng bận 
cha mẹ già ở Hong Kong. Vì vậy, anh chỉ có thể 
sang thăm vợ vài tuần, rồi lại trở về nước để thực 
hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Bản thân anh 
cũng phải cân nhắc lịch trình để vừa chăm lo chu 
toàn cho vợ và cha mẹ, vừa quay lại đóng phim và 
tham gia các sự kiện giải trí.

Tài tử Hong Kong rời Nhật Bản từ tháng 3. 
Anh sang Đài Loan tham gia bộ phim Hàng triệu 
người suy luận. Sau khi hoàn thành, Trịnh Y Kiện 
về Hong Kong nghỉ ngơi và quay dự án mới.

Trịnh Y Kiện sinh năm 1967, là diễn viên, ca sĩ 
nổi tiếng của Hong Kong. Anh được khán giả Việt 
Nam biết đến nhiều với vai diễn Trần Hạo Nam 
trong series phim điện ảnh Người trong giang hồ và 
vai Nhiếp Phong trong Phong Vân...

Mông Gia Tuệ sinh năm 1973 tại Hong Kong. 
Cô khá nổi tiếng khi dưới trướng TVB. Kiều nữ 

nhà đài TVB được yêu thích nhờ Bằng chứng thép 
1 và 2.

Hai nghệ sĩ kết hôn năm 2013. Sau 9 năm 
chung sống, cả hai quyết định không sinh con vì 
Mông Gia Tuệ muốn kéo dài cuộc sống tự do của 
vợ chồng son.

                                                                   Mi Vân

Nam thần tượng duy nhất ở 
Hậu Duệ Mặt Trời: Sự nghiệp 
đáng tiếc sau 6 năm

Dù là idol đá sân nhưng mỹ nam này 
từng thể hiện rất tốt ở Hậu Duệ Mặt 
Trời.

Hậu Duệ Mặt Trời là bộ phim kinh điển của 
truyền hình Hàn, quy tụ dàn diễn viên chất lượng, 
toàn “dân chuyên nghiệp” trong nghề. Trong dàn 
diễn viên của phim (không tính cameo, quần 
chúng), Onew là cái tên hiếm hoi thuộc hội “idol đá 
sân diễn xuất”. Dù vậy, anh vẫn thể hiện khá tốt vai 
diễn của mình, không để bản thân bị chênh lệch quá 
nhiều so với các diễn viên khác trong phim.

Ở Hậu Duệ Mặt Trời, Onew vào vai Lee Chi 
Hoon - một bác sĩ thực tập trẻ xuất thân từ gia đình 
quyền lực, vai vế trong xã hội. Anh luôn nỗ lực trở 
thành một bác sĩ thực thụ, là một chàng trai nhân ái 
và đầy trách nhiệm. Vai diễn của thành viên 
SHINee mang đến không khí vui tươi cho bộ phim.

Onew vốn là thành viên của nhóm nhạc đình 
đám SHINee. Trước Hậu Duệ Mặt Trời, Onew có 
đóng phim, tuy nhiên chỉ toàn vai khách mời không 
nhiều đất diễn cũng không giúp anh khẳng định 
bản thân ở vai trò diễn viên. Nhìn chung trước Hậu 
Duệ Mặt Trời, Onew vẫn chỉ hoạt động với tư cách 
một idol với khả năng ca hát và vũ đạo xuất sắc 
cùng vẻ bề ngoài thu hút. Nhờ Hậu Duệ Mặt Trời, 
Onew khẳng định được bản thân ở vai trò mới, 

đáng tiếc, anh không thể bứt phá sau vai diễn này vì 
một số lùm xùm đời tư.

Năm 2018, Onew dính lùm xùm khi bị kiện vì 
tội quấy rối. Vụ việc khiến hình tượng của anh bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh mất đi một dự án 
phim và cũng không thể góp mặt trong một số 
concert của SHINee. May mắn là sau đó, nam ca sĩ 
được kết luận trắng án trước mọi cáo buộc, đáng 
tiếc sự nghiệp của anh đã tụt dốc không phanh.

Từ 2018 đến nay, Onew rất ít xuất hiện trước 

công chúng, một phần là do anh phải hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự. Gần đây, Onew xác nhận sẽ trở 
lại trong bộ phim 4 Minutes 44 Seconds, bộ phim 
truyền hình đầu tiên mà anh có cơ hội đảm nhận vai 
chính. Hi vọng đây sẽ là tác phẩm giúp Onew vực 
dậy sự nghiệp sau nhiều năm lận đận.

                                                                   Mi Vân

Hôn lễ riêng tư của tài tử 
'Tiệm mì mỹ nam' Lee Ki Woo

Lee Ki Woo tâm sự anh hạnh phúc khi 
hôn lễ diễn ra tốt đẹp và được bạn bè, 
người hâm mộ chúc phúc. Nam diễn 

viên tổ chức đám cưới riêng tư.

Ngày 26/9, tờ My Daily đưa tin tài tử Lee Ki 
Woo chia sẻ hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ. Trong 
hình ảnh, nam diễn viên dắt theo cún cưng bước lên 
lễ đường. Lễ cưới của Lee Ki Woo diễn ra ngày 
24/9 tại đảo Jeju. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, hạn 
chế khách mời và truyền thông. Chỉ có các thành 
viên trong gia đình và bạn bè thân thiết tham dự 
buổi lễ. Trên trang cá nhân, Lee Ki Woo cho biết 
anh hạnh phúc khi ngày trọng đại diễn ra suôn sẻ.

“Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức hôn lễ, vì vậy 
có thể còn nhiều thiếu sót. May mắn mọi thứ diễn 
ra tốt đẹp và không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Khi 
chúng tôi bước đi cùng nhau tới lễ đường, tôi hồi 
hộp đến mức đổ đầy mồ hôi. Tôi muốn thay mặt hai 
bên gia đình gửi lời cảm ơn đến những người đã 

chúc phúc cho chúng tôi. Bây giờ gia đình của 
chúng tôi đón chào thêm thành viên mới”, diễn 
viên chia sẻ.

Lee Ki Woo cũng gửi lời cảm ơn vợ. Nam diễn 
viên nhắn nhủ tới vợ: “Anh chân thành chào đón và 
cảm ơn em từ tận đáy lòng. Em đã đi chặng đường 
dài để chăm sóc anh. Anh yêu em, cô gái của anh”. 
Vợ của Lee Ki Woo không hoạt động trong lĩnh 
vực giải trí.

Lee Ki Woo sinh năm 1981, nổi tiếng khi tham 
gia các bộ phim như The Classic, Tale of Cinema, 
A Love to Kill, Flower Boy Ramyun Shop (Tiệm 
mì mỹ nam), Rain or Shine và gần đây là My 
Liberation Notes. Anh từng chiến thắng giải 
thưởng Hot Star Award tại lễ trao giải Korea 
Drama Awards.

                                                                   Mi Vân

ĐIỆN ẢNH ÂM NHẠC
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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In New Viet Hoa 

Supermarket area
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN
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'Người phụ nữ cô đơn nhất 
thế giới': Biến hồ băng lạnh giá 
thành sân khấu

So với người mặc dù sống trong xã hội 
đông đúc nhưng không tìm thấy ý 
nghĩa thật sự, thì bà Lyubov luôn hài 

lòng với hiện tại, được cả thiên nhiên bầu bạn và 
sưởi ấm.

Ở tuổi 80, bạn sẽ chọn sống một mình?
Có lẽ quây quần bên con cháu được lựa 

chọn nhiều hơn vì tuổi già khiến người ta càng 
muốn được ấm áp bên tình thương gia đình. Nhưng 
bà Lyubov lại khác. Bà đã chọn sống một mình bên 
hồ Baikal (Nga) lạnh giá.

Gắn bó với hồ Baikal lạnh giá cùng 
những kỷ niệm thân thương

Phong cảnh xinh đẹp, tuyết trắng sạch sẽ, 
nhưng môi trường sống ở đây thật sự quá khắc 
nghiệt. Một nửa thời gian trong năm là mùa đông, 
nhiệt độ lạnh nhất có thể giảm xuống âm 40 độ C.

Không có phương tiện giao thông, cách xa 
bệnh viện 60km, ngay cả khi xe cứu thương cũng 
phải mất 1 giờ mới đến.

Người trẻ lần lượt ra đi, nhưng một người 
yêu hồ Baikal như Lyubov lại muốn dành trọn 
quãng đời còn lại ở nơi lạnh giá này.

Bà sinh ra ở khu vực hồ Baikal, sống cùng 
cha Nikolay là kiểm lâm và 7 anh chị em. Vì trường 
quá xa, bà đã học trượt băng từ năm 7 tuổi và trượt 
hết quãng đường 8km mỗi ngày để đến lớp.

Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại một nhà 
máy ở Irkutsk suốt 50 năm. Trong thời gian này, bà 
đã gặp được người chồng yêu quý.

Ảnh minh họa 
Sau khi kết hôn, bà và chồng xây dựng một 

ngôi nhà gỗ bên hồ Baikal. Bà Lyubov có 2 người 
con và 5 đứa cháu. Nhưng khi những đứa trẻ lớn 
khôn, chúng đã rời khỏi đây vì khát khao khám phá 
thành phố hiện đại, để lại bà Lyubov và chồng tự 
chăm sóc cho nhau.

Hai vợ chồng già sống với nhau vẫn hòa 
hợp như ngày nào. Chồng phụ trách đục băng để 
lấy nước và chặt củi, bà nhóm lửa và nấu ăn. Hai 
người sống bên cạnh hồ nước lạnh giá, đơn giản và 
hạnh phúc.

Nhưng mùa đông năm 2011, chồng bà 
Lyubov đã lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay trong giấc 
ngủ dài.

Sau khi chồng qua đời, các con trai và con 
gái lo lắng mẹ cô đơn nên đã mời bà đến Moscow 
sống, nhưng bà nhất quyết từ chối.

“Tôi chỉ muốn ở lại hồ Baikal và sống lặng 
lẽ với những kỷ niệm về chồng tôi”, bà Lyubov thủ 
thỉ.

Nếp sống quy củ bất chấp rét buốt khắc 
nghiệt

Sống một mình ở hồ Baikal? Nghe có vẻ cô 
đơn, nhưng trên thực tế, cuộc sống của bà Lyubov 
vô cùng đủ đầy, thậm chí còn nguyên tắc hẳn hoi.

Bà Lyubov sắp xếp 24 giờ trong ngày một 
cách rõ ràng.

Năm giờ sáng, khi hầu hết mọi người vẫn 
còn chìm trong giấc ngủ, bà thức dậy và bắt đầu đốt 
lửa nấu ăn.

Nơi đây dự trữ lương thực vô cùng khó 
khăn, ba bữa ăn chính của bà chủ yếu là khoai tây 
nướng. Ăn xong, bà chia thức ăn cả ngày cho 4 chú 
chó, 5 con bò, 2 chú bê, 4 con gà.

Nhiệt độ quá lạnh nên không thể trữ nước. 
Theo đó, bà Lyubov phải đi lấy nước và chẻ củi mỗi 
ngày. Trước đây chồng của bà làm công việc này, 
bây giờ bà chỉ có thể tự làm lấy. Ăn xong bữa sáng, 
khoảng 10 giờ, bà sẽ một mình trượt băng đi rất xa 
để đục băng lấy nước.

Quá trình lấy nước vốn không phức tạp như 
nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng vì bà Lyubov đã lớn 
tuổi, hơn nữa còn phải chuẩn bị nước cho vật nuôi 
uống, nên một ngày bà phải đi lại 10 chuyến mới 
lấy đủ nước.

Bà Lyubov ăn trưa cực kỳ đơn giản, nhưng 
những con vật nuôi của bà lại được ăn phong phú, 
đầy đủ.

Khoảng 2 giờ chiều, bà dành thời gian cho 
vật nuôi, dắt chó đi dạo, chăm sóc những con bò, 
con gà.

Đến 4 giờ chiều, bà lại trượt băng. Bà dùng 
đôi giày của bố tặng từ năm 1943. Đôi giày đã quá 
cũ nhưng bà không nỡ vứt đi vì chất chứa biết bao 
kỷ niệm về người cha quá cố.

Các phóng viên chứng kiến cách bà 
Lyubov trượt băng cũng rất ngỡ ngàng vì bà trượt 
còn nhanh và điêu luyện hơn cả thanh niên trẻ. 

Tự do tự tại trong băng tuyết mênh mông, 
toàn bộ hồ Baikal đều là sân khấu của bà Lyubov. 
“Băng tuyết có thể dẫn tôi đi bất cứ nơi nào”.

Sáu giờ tối, bà gọt khoai tây, nấu ăn cho 
mình và vật nuôi.

Sau bữa tối, nhiều người chúng ta thường 
lướt điện thoại di động và máy tính, nhưng Lyubov 
không có thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, thay vì hối tiếc và cô đơn, bà 
cảm thấy may mắn, vì có đủ thời gian để đọc một 
cuốn sách trong lặng lẽ hoặc vẽ một bức tranh.

Ngoài ra, bà còn thêu và dệt len, mang 
thành phẩm đến thị trấn để bán.

Hơn 9 giờ tối, trời tối đen như mực, bà 
Lyubov đi ngủ. Bà không có đồng hồ, nhưng thói 
quen của cuộc sống đã giúp bà xác định thời gian 
gần như chuẩn xác.

Sống một mình là niềm hạnh phúc ít 

được công nhận
Vào mùa hè, các con và cháu của bà thường 

đến thăm. Bà dạy các cháu cắt cỏ, chẻ gỗ, làm màn 
chống muỗi và trượt băng.

Những thanh niên trẻ sống gần đó cũng 
thường đến giúp bà đục băng và lấy nước, mặc dù 
bà đã từ chối nhiều lần. Điều này làm cho bà cảm 
thấy rất ấm áp và cảm nhận chút hơi người nơi băng 
giá lạnh lẽo.

Bà Lyubov cười nói: “Nhiều người nói 
rằng tôi sống một mình chắc chắn sẽ rất sợ, nhưng 
tôi không biết bản thân phải sợ cái gì”.

Sau khi câu chuyện của bà Lyubov được 
truyền thông đưa tin một cách “hơi thái quá” với 
danh xưng “Người phụ nữ cô đơn nhất thế giới”, 
nhiều người tò mò về cuộc sống của bà và đã lũ lượt 
tìm đến với đủ loại thiết bị ghi hình.

Bà Lyubov cảm thấy khó chịu: “Nếu như 
thật sự có chuyện làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, vậy 
hẳn là những du khách tùy tiện bước vào thế giới 
riêng của tôi”.

Vào mùa hè, khách du lịch đến hồ Baikal, 
nhưng họ để lại rất nhiều rác và vứt trực tiếp trong 
hồ. 

Mặc dù đã nhiều lần cảnh báo du khách và 
nhắc nhở họ mang rác đi, nhưng bà Lyubov luôn 
ngập tràn thất vọng khi tìm thấy đống rác trên hồ 
sau mùa du lịch. Thế là bà chỉ đành một mình dọn 
dẹp.

Nói như vậy, cuộc sống một mình thoải mái 
đến không tưởng, và sự xuất hiện của cộng đồng lại 
trở thành thứ cản trở con người ta cảm thấy hạnh 
phúc.

Tuy rằng sống một mình khó tránh khỏi 
thiếu vắng một vài sắc màu trong cuộc sống, nhưng 
lại có cơ hội để nhìn nhận bản thân nhiều hơn, tìm 
về thế giới nội tâm.

Đôi khi, tôi ngồi một mình trong nhà bếp, 
lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài, trái tim tôi 
cảm thấy rất hạnh phúc. 

Một số người chưa bao giờ thỏa mãn, họ 
luôn cảm thấy mọi chuyện không như ý. Có người 
muốn thật nhiều tiền, có người muốn ở cung điện 
lầu cao, nhưng suy cho cùng, căn nhà bốn bức 
tường là thứ ai cũng cần.

Bà Lyubov
Nhiều người cảm thấy bà Lyubov đáng 

thương vì sống côi cút một mình. Nhưng thật ra, 
người đáng thương mới nhìn ai cũng thấy đáng 
thương. So với người mặc dù sống trong xã hội 
đông đúc nhưng không tìm thấy ý nghĩa thật sự, thì 
bà Lyubov luôn hài lòng với hiện tại, được cả thiên 
nhiên bầu bạn và sưởi ấm.

Bà Lyubov không cần lòng trắc ẩn, cũng 
không ghen tị với cuộc sống thành phố ngoài kia. 
Bởi lẽ nội tâm đã đủ đầy, ngay cả biển tuyết trắng 
xóa, bà Lyubov cũng có thể nhìn ra trăm nghìn sắc 
trắng khác nhau. ■ 
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Chó cưng đi lạc nhiều ngày 
trở về với 1 tờ giấy trên lưng, 
chủ vừa đọc vừa 'tăng xông’

Nội dung trong mảnh giấy khiến chủ 
nhân của chú chó 'dở khóc dở cười' 
không biết nên xử lý chuyện này 

như nào mới phải.
Câu chuyện vô cùng éo le kể trên vừa được 

chia sẻ trên trang Sohu, Trung Quốc đã thu hút rất 
nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời 
khiến nhiều người trong “hội yêu chó mèo” phải 
cười nghiêng ngả vì tình tiết câu chuyện quá bất 
ngờ.

Theo đó, một người đàn ông cho biết nhà 
anh vốn nuôi một chú chó nhỏ vô cùng “thông 
minh”, mọi việc chỉ cần hướng dẫn một vài lần là 
cún cưng nhà anh có thể ghi nhớ vào thực hiện theo 
yêu cầu của chủ ngay lập tức. Chính vì vậy nên gia 
đình anh vô cùng cưng chiều chú chó nhỏ này dù 
chú ta không có ngoại hình xinh xắn như những 
chú chó Tây.

Hàng ngày sau khi tan làm về người đàn 
ông thường sẽ đưa chó cưng đi chạy bộ cùng mình, 
tuy nhiên vào một hôm do người đàn ông gặp 
người quen trên đường nên đã đứng lại nói chuyện 
và để lạc mất chú chó nhỏ.

Ngay sau đó gia đình anh đã đi tìm kiếm 
khắp nơi nhưng không ai thấy tung tích của chú chó 
đâu cả. Căn nhà vắng bóng chú chó khiến các thành 
viên trong gia đình rất buồn và lo lắng cho số phận 
của cún cưng. Người đàn ông cũng cảm thấy rất hối 
hận vì một phút lơ là mà để lạc mất chú cún.

Bẵng đi một thời gian, khi mọi người đều 
cho rằng chú chó đã không còn cơ hội quay về nữa 
thì đột nhiên “kỳ tích” xảy ra. Một hôm khi gia đình 
người đàn ông đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy 
tiếng sủa quen thuộc ngoài cửa. Cả nhà sau khi 
chạy ra thì vỡ oà hạnh phúc khi nhận ra cún cưng 
nhà mình. Tuy nhiên chưa kịp hết bất ngờ vì chú 
chó tự tìm được đường về nhà, thì người đàn ông 
phát hiện ra trên lưng cún cưng nhà mình có một 
mảnh giấy được buộc cẩn thận.

Sau khi đọc nội dung mảnh giấy người đàn 
ông ngay lập tức “tăng xông” vì cuối cùng anh 
cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra, cún cưng nhà anh vốn là chó cái, cô 
chó nhỏ nhà anh không phải vô tình đi lạc hay bị kẻ 
xấu bắt trộm mất mà là tự mình chạy theo một chú 
chó đực của nhà khác. Qua nội dung trên tờ giấy 
cho biết, cô chó nhà anh đã “bỏ nhà theo trai” và ăn 
nhờ ở đậu bên nhà người ta suốt thời gian qua. Chủ 
nhân của chú chó nhà bên thì không biết cô chó này 
từ đâu mà đến nhưng cũng rất nhiệt tình chăm nom 
cô chó nhỏ “lạc nhà”. Hiện tại cô chó nhỏ đã có bầu 
và chuẩn bị tới ngày sinh nở.

Tuy nhiên, vài ngày nay thấy cô chó nhỏ 
bồn chồn như muốn đi đâu đó, nên chủ nhân của 
chú chó nhà bên cho rằng có lẽ cô chó nhỏ muốn 
quay về nhà cũ để sinh con. Vì vậy, họ mới viết lá 
thư này buộc vào sau lưng cô chó nhỏ.

Cuối thư còn có số điện thoại và thông tin 
của người viết thư, đồng thời người này còn ngỏ ý 
muốn “chịu trách nhiệm” cùng mua sữa và đồ ăn 
cho những chú chó con sắp ra đời.

Người đàn ông sau khi hiểu được toàn bộ 
sự việc thì cảm thấy vừa mừng rỡ vì chó cưng nhà 
mình đã về, lại vừa thấy có chút buồn cười lẫn bất 
lực, không ngờ tình huống lại có diễn biến éo le 
như vậy.

Chỉ vì một phút lơ là mà “hậu quả” hiện tại 
thật khôn lường, giờ đây cô chó cưng nhà anh đã có 
bầu. “Bố” của bọn trẻ lại là một chú chó ta, người 
đàn ông lo rằng sau này chó nhà mình đẻ ra đem 
cho cũng ít có người chịu nhận nuôi, mà bản thân 
lại không đủ điều kiện nuôi hết cả đàn.

Nhiều người biết chuyện cho rằng người 
đàn ông không cần quá lo lắng, vì còn cả bên 
“thông gia” giúp đỡ cùng nên cũng không cần vội 
vàng. ■ 

Kỳ lạ gu làm đẹp của người 
Ba Tư, phụ nữ râu ria xồm xoàm 
được coi là vẻ đẹp chuẩn

Không nhìn lầm đâu, đó là một 
người phụ nữ được nhiều đàn ông 
mê mệt của người Ba Tư cuối thế 

kỷ XVIII đấy!
Mỗi đất nước, mỗi nền văn hóa, mỗi thời kỳ 

đều có những tiêu chuẩn riêng về vẻ đẹp và tiêu 
chuẩn ấy không ngừng thay đổi theo thời gian. Có 
những tiêu chuẩn với con người ngày nay có thể 
không còn là đẹp nữa nhưng trong quá khứ, chúng 
có thể là những đặc điểm mà nhiều người mơ ước 
sở hữu.

Mới đây, một bức ảnh về một người được 
cho là nàng công chúa Qajar được lan truyền, thu 
hút bao sự tò mò của cộng đồng mạng. Dù là nhìn 
xa hay nhìn gần, người ta cũng chỉ thấy một người 
đàn ông mặc bộ váy dài với thân hình béo tròn và 
bộ ria mép đen cùng đôi lông mày dày rậm.

Hoàng hậu Anis l-Doleh (bên phải) là 
người phụ nữ được vua Naser Al-Din Shah sủng ái 
nhất

Nhiều người còn sốc hơn khi có thông tin 
cô công chúa này đã làm 13 chàng trai tự kết liễu 
đời mình vì quá đau khổ khi bị cô từ chối. Cõi mạng 
cho rằng đây chắc chỉ là một trò đùa hoặc một sản 
phẩm của những phần mềm chỉnh ảnh. Tuy nhiên, 
đây hoàn toàn là một câu chuyện có thật trong lịch 

sử.
Cô gái trong ảnh là Công chúa Fatemeh 

Khanum “Esmat al-Dowleh” - con gái thứ 2 của 
vua Iran Naser Al-Din Shah cai trị đất nước Iran từ 
thời năm 1785. Lúc bấy giờ, quan niệm vẻ đẹp phụ 
nữ của vua Naser Al-Din Shah là phụ nữ phải có 
thân hình đẫy đà, đậm chất đàn ông chứ không phải 
theo kiểu “mình hạc xương mai”. Đối với ông, sự 
tự tin, thông minh và độc lập mới chính là điểm 
quyến rũ của người phụ nữ. Bên cạnh đó, tiêu 
chuẩn mỹ nữ trong thời đại của Nasser al-Din là 
những người phụ nữ có lông mày rậm rạp, bộ ria 
sắc nét để biểu tượng cho sự an nhàn, sung túc.

Chính vì vậy, ngoại hình của công chúa 
Fatemeh Khanum “Esmat al-Doleh” khi đó là một 
trong những nét đẹp chuẩn mực mà mọi người theo 
đuổi. Ngoại hình này của cô là do thừa hưởng từ vị 
hoàng hậu Anis l-Doleh. Thậm chí, 83 bà vợ khác 
của vua Naser Al-Din Shah hay những cô con gái 
của ông đều mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị này.

Không chỉ riêng Ba Tư, ở những thời đại 
trước cũng có những quan điểm về cái đẹp rất khác 
lạ so với ngày nay.

Người Trung Quốc từng yêu thích phụ 
nữ béo tròn

Vào thời nhà Đường, những người phụ nữ 
được coi là đẹp thời đường là phải tròn trịa, mập 
mạp. Xem lại những nhân vật nổi tiếng về sắc đẹp 
thời ấy như Dương Quý Phi hay Võ Tắc Thiên đều 
có thể thấy họ được miêu tả là những người có 
khuôn mặt tròn trịa và nước da trắng. Thậm chí, 
từng có tài liệu miêu tả Võ Tắc Thiên là bà có “mặt 
vuông trán rộng, béo phục phịch, đôi mắt phụng 
dài, có tướng đế vương.

Người châu Âu từng chuộng gương mặt 
không có lông mày

Phụ nữ châu Âu thời phục hưng thích cạo 
sạch lông mày của mình, bởi chuẩn mực vẻ đẹp của 
thời kỳ này chính là vầng trán cao. Mốt làm đẹp 
này hiện vẫn còn để lại dấu ấn trong rất nhiều bức 
tranh của các danh họa thời phục hưng để lại, trong 
đó nổi bật nhất chính là danh tác Mona Lisa của 
Leonardo da vinci.

Phụ nữ Nhật Bản thích nhuộm răng đen
Ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19, hầu như tất 

cả mọi người đều sở hữu một hàm răng đen tuyền 
và họ được gọi với cái tên là Ohaguro. Để có được 
hàm răng đặc biệt này, người Nhật xưa đã sử dụng 
một loại thuốc nhuộm với thành phần gồm: sắt, lá 
cây muối, dấm và một vài phụ gia khác.

Được biết, phương pháp nhuộm răng đen 
được người Nhật sử dụng với mục đích làm đẹp và 
giúp cho hàm răng của mình không bao giờ bị sâu.

Có thể thấy, quan niệm về cái đẹp sẽ thay 
đổi theo thời gian, chúng do chính con người, xã 
hội chúng ta tạo ra. Vì vậy, chị em không nên tự ti 
nếu bản thân mình có những đặc điểm không khớp 
với quan điểm làm đẹp hiện nay. Hãy cứ luôn yêu 
thương bản thân và làm mọi thứ mình thích, chỉ cần 
luôn đẹp trong mắt chính mình thì mới có thể đẹp 
trong mắt người khác. ■  
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Cụ ông 20 năm tạo 'ốc đảo 
xanh' giữa hoang mạc

Khu rừng trên hoang mạc Gobi của 
ông Baraaduuz Demchig, 82 tuổi, 
ngày càng mở rộng trong 20 năm 

qua. Trên hoang mạc Gobi cằn cỗi của Mông Cổ, 
chẳng có gì ngoài mặt trời, cát và xương gia súc. 
Nhưng tại khu rừng của ông Baraaduuz ở vùng 
phía nam sa mạc, cây du vươn cao lên bầu trời, bên 
dưới là cây ăn quả xen lẫn cây hắc mai biển, mọc 
trên lớp đất được cải tạo suốt nhiều năm.

Cách đó vài mét, ở bên kia hàng rào thép, là 
“vùng đất chết”, nơi không loài thực vật nào mọc 
được trên đất sa mạc khô cằn, thường xuyên hứng 
chịu hạn hán. Đây là nơi thường xuyên sinh ra 
những trận bão cát khổng lồ di chuyển khắp khu 
vực và tấn công nhiều thành phố. Ốc đảo xanh rộng 
16 ha của ông Baraaduuz không thể ngăn cản bão 
cát, nhưng giúp giảm nhẹ phần nào.

“Ở vùng này, không thể chỉ trồng riêng cây 
ăn quả và rau vì gió rất mạnh. Tôi phải trồng các 
loại cây khác để che chắn cho vườn rau”, ông 
Baraaduuz nói.

Ông tới vùng đất này khai hoang từ năm 
1992, với khởi đầu đầy gian nan, khi khu vườn 
thường xuyên hứng chịu gió và bão cát.

“Nhưng tới năm thứ hai, cây xung quanh đã 
đủ cao để che chắn cho rau. Những người khác 
nhận ra lợi ích của trồng cây và đề nghị tôi cho cây 
giống. Tôi cũng bắt đầu trồng nhiều cây hơn”, ông 
kể. “Bây giờ, cây tôi trồng đang phát triển từ 
Ulaanbaatar đến các tỉnh miền đông Mông Cổ”.

Ốc đảo xanh của ông Baraaduuz giữa 
hoang mạc Gobi nhìn từ trên cao

Ông ước tính đã trồng hơn 400.000 cây 
xanh trong hơn 30 năm. Chính phủ Mông Cổ cũng 
đang tìm cách tăng cường khả năng ứng phó với tác 
động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu 
bằng cách trồng thêm cây xanh.

Sa mạc hóa, quá trình đất đai thoái hóa, khô 
cằn và mất đi độ màu mỡ, đang ảnh hưởng tới hơn 
76% diện tích đất ở Mông Cổ. Biến đổi khí hậu và 
hoạt động của con người đều là nguyên nhân gây 
tình trạng này, tác động nghiêm trọng tới cuộc sống 
của người chăn nuôi du mục cũng như an ninh 
lương thực và nước của Mông Cổ.

Hồi đầu năm, Tổng thống Ukhnaa 
Khurelsukh phát động phong trào trồng một tỷ cây 
xanh, trong nỗ lực đảo ngược quá trình mở rộng 
của hoang mạc Gobi. Mông Cổ phấn đấu hoàn 

thành mục tiêu này trong năm 2030, một phần 
trong cam kết với chương trình Mục tiêu Phát triển 
Bền vững của Liên Hợp Quốc. Chính phủ đề ra 
nhiều biện pháp khuyến khích người dân trồng cây, 
cũng như yêu cầu các công ty khai thác mỏ tham 
gia.

Tỉnh Ömnögovi cam kết trồng 70 triệu cây 
xanh, đồng thời cung cấp gói hỗ trợ tài chính cho cá 
nhân trồng mới cây trong khu vực. Các chuyên gia 
của tỉnh đã quy hoạch 900.000 ha đất để trồng 
rừng. Theo các nhà khoa học khí hậu, ý tưởng này 
có giá trị rất lớn. Trong báo cáo của Ủy ban Liên 
chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) công bố 
năm 2019, “các loài cây bản địa và loài cây chịu 
hạn góp phần làm giảm bão cát, ngăn chặn xói mòn 
do gió, góp phần giữ carbon, đồng thời cải thiện vi 
khí hậu, thổ nhưỡng và khả năng giữ nước”.

Chính phủ Mông Cổ nhận định ngoài yếu 
tố môi trường, dự án cũng đóng góp tiềm năng kinh 
tế lớn.

“Người dân có thêm thu nhập. Người làm 
nghề chăn nuôi gia súc có thể trồng cây ở quê 
hương và nhận thêm trợ cấp từ trồng cây”, Bộ 
trưởng Môi trường và Du lịch Mông Cổ Bat-
erdene Bat-Ulzii nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, trên 
thế giới, nhiều chương trình trồng cây xanh cấp 
quốc gia và quốc tế vấp phải nhiều vấn đề do không 
đưa ra quy trình phù hợp. Tại Trung Quốc, khu vực 
giáp phía nam biên giới Mông Cổ, chương trình 
Vạn Lý Trường Thành đưa ra năm 1978 nhằm mục 
tiêu ngăn chặn quá trình sa mạc hóa các khu vực 
xung quanh hoang mạc Gobi thuộc vùng lãnh thổ 
Trung Quốc. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết về trồng 
cây nào, trồng ở đâu đã khiến sâu bệnh bùng phát.

Trồng cây độc canh giúp tạo độ che phủ cho 
rừng, nhưng không đem lại lợi ích như trồng rừng 
hỗn hợp, đặc biệt là các loài có khả năng loại 
carbon khỏi bầu khí quyển.

Năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận 
Bình cam kết trồng thêm 70 tỷ cây xanh để “phủ 
xanh hành tinh, chống biến đổi khí hậu và tăng 
lượng rừng lưu trữ carbon”.

Với Mông Cổ, các dự án như thế này không 
phải trả giá bằng nền kinh tế carbon thấp, theo các 
chuyên gia. Họ cũng cho rằng Mông Cổ cần tránh 
vấp phải sai lầm trong quá khứ gây ảnh hưởng xấu 
tới sinh thái.

“Trồng cây là vấn đề quan trọng, nhưng cần 
suy xét thấu đáo trước khi trồng”, Ganchudur 
Tsetsegmaa, chuyên gia hàng đầu về hoang mạc 
hóa tại Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ, nói.

“Chúng tôi cần trồng cây chịu hạn, cây bản 
địa ở Gobi, để chúng có thể lớn lên mà không cần 
nhiều công chăm bón. Chúng tôi cũng cần ứng 
dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Nếu không áp dụng 
những giải pháp này, chúng tôi sẽ lãng phí nguồn 
nước”, ông giải thích.

“Khu vực này ít sông suối, 80% lượng 
nước đến từ nước ngầm. Nếu họ đào giếng sâu 100 
mét để lấy nước ngầm tưới cây, đó sẽ là thảm họa 
sinh thái”, Tsetsegmaa cảnh báo.

Ông Baraaduuz tuổi đã cao, sức đã yếu, 
khó đi lại tới ốc đảo của mình để chăm sóc cây cối. 
Cháu nội ông hiện phụ trách khu rừng, nơi trở 
thành nguồn thu nhập chính cho gia đình.

“Để tránh mắc sai lầm khi trồng cây, hãy 
lắng nghe người có chuyên môn. Người Mông Cổ 
có câu: 'Thay vì nghe nhà sư đọc kinh, hãy nghe 
người thông thái đã vượt qua nghịch cảnh'”, anh 
nói.

“Nhiệt độ ở đây vào mùa đông xuống tới -
30 độ C, còn mùa hè lên tới 30 độ C. Đây là hai thái 
cực trái ngược, một rất lạnh, một rất nóng. Nếu cây 
nào sinh trưởng tốt ở nơi như vậy, chứng tỏ cây ấy 
sống được ở bất kỳ chỗ nào”, anh nói thêm. “Cách 
duy nhất để bảo vệ đất đai khỏi hoang mạc hóa là 
trồng cây. Vì vậy, nên khuyến khích mọi người 
trồng cây vì lợi ích bản thân họ”. ■ 

Chiêm ngưỡng thác nước 
có một không hai ở Ấn Độ

Thác nước ngoạn mục giữa khung 
cảnh thiên nhiên hùng vĩ được ví 
như châu Âu thu nhỏ giữa lòng Ấn 

Độ.
Các thác nước hùng vĩ cùng cảnh quan của 

rừng rậm bao phủ khiến bất kỳ du khách nào cũng 
phải thốt lên đầy ấn tượng. Pema Khandu, quan 
chức địa phương, người nổi tiếng trên mạng xã hội, 
thường xuyên chia sẻ ảnh và video về cảnh quan 
thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh nơi ông sinh 
sống.

Gần đây, Pema Khandu đã chia sẻ video 
tuyệt đẹp giới thiệu thác nước Yameng nằm trên 
đường từ Tawang đến làng Mago, Arunachal 
Pradesh. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự 
chú ý của cư dân mạng.

Theo người dân địa phương, thác nước này 
là một phần của thác Chumi Gyatse nổi tiếng, còn 
gọi là 'Holy Waterfalls', một tập hợp của 108 thác 
nước. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, hoang dã ở thác 
nước, một phần nguyên nhân đến từ những bí ẩn 
xung quanh nó. Xung quanh thác nước là cảnh 
quan xanh tươi, dãy núi Sulungti hùng vĩ, có tu 
viện cổ 400 năm tuổi, hồ nước nhỏ xanh sạch. Địa 
điểm được ví như châu Âu thu nhỏ giữa lòng Ấn 
Độ. Thời điểm từ tháng 12 đến tháng 2, nơi đây 
biến thành xứ sở thần tiên trắng xóa, tuyết rơi dày 
đặc. Pema Khandu cho biết: “Thác nước Yameng 
rất đẹp, một địa điểm mang tính biểu tượng khi đi 
từ Tawang đến Mago. Cây cối xanh tươi, vẻ đẹp 
quyến rũ trong khu vực mê hoặc bất cứ ai ghé thăm 
nơi này”. ■  
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Kỳ lạ người đàn ông kiếm 
tiền bằng cách nhận lỗi thay cho 
kẻ khác

Lực lượng hiến binh Civil Guard của 
quần đảo Balearic ở Tây Ban Nha 
vừa thông báo đã phát hiện ra một 

người đàn ông tới từ Armenia đang quảng cáo dịch 
vụ khá bất thường trên mạng.

Người đàn ông, tên tuổi chưa được tiết lộ, 
đề nghị sẽ nhận lỗi hộ các tài xế vi phạm luật giao 
thông, qua đó giúp họ có hồ sơ “sạch sẽ” để được 
giữ lại giấy phép lái xe và tránh bị phạt.

Tất nhiên, người đàn ông này không làm 
miễn phí. Anh ta sẽ thu từ 75 đến 200 euro cho mỗi 
điểm bị trừ khỏi giấy giấy phép lái xe của mình, sau 
khi nhận đã phạm lỗi. Điều đáng chú ý là cho tới 
trước khi bị bắt, người đàn ông này đang làm ăn rất 
phát đạt. Cơ quan điều tra cho biết mọi chuyện bắt 
đầu vào giữa năm 2021, khi lực lượng cảnh sát giao 
thông Mallorca tiến hành điều tra về một vụ tai nạn 
trên một đường cao tốc ở Andratx - thành phố nằm 
trên đảo Mallorca.

Lần đó, một người lái xe máy đã bị cảnh sát 
ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. 
Nhưng anh này đã phớt lờ mệnh lệnh và tiếp tục 
phóng tới, buộc viên cảnh sát phải nhảy tránh để 
không bị đâm trúng. Trong quá trình tẩu thoát sau 
đó, người lái xe máy không rõ danh tính này này 
còn vi phạm một loạt lỗi khác nhau.

Thật không may cho anh ta, cảnh sát giao 
thông đã ghi lại được biển số xe. Họ đã chuẩn bị 
tiến hành viết thông báo xử phạt khi một bất ngờ 
xảy ra: một người đàn ông gốc Armenia đã tìm tới 
cơ quan cảnh sát, tự thú rằng minh là thủ phạm 
trong vụ vi phạm giao thông tại Andratx.

Hành động tự thú có gây chút bất ngờ, 
nhưng không phải là chuyện hiếm. Vì vậy, các viên 
cảnh sát thụ lý đã không để tâm nhiều về vụ này, 
cho đến khi họ kiểm tra lại hồ sơ và thấy rằng người 
nhận tội không có bằng lái xe máy. Anh ta cũng 
không có điểm hợp lệ trên giấy phép lái xe ôtô và 
cũng chưa từng có mặt ở Mallorca vào ngày xảy ra 
vụ việc.

Một cuộc điều tra lập tức được triển khai, 
khiến vụ việc dần được làm rõ. Cảnh sát thấy rằng 
người đàn ông Armenia này đã xuất hiện trên khắp 
Mallorca, trong vai trò kẻ gây ra lỗi trong hàng loạt 
sự cố giao thông.

Sau tất cả những lần nhận lỗi đó, anh ta đều 
bị trừ điểm trên bằng lái, dù thực tế là chiếc bằng lái 
này đã bị đình chỉ hoạt động.

Gần như mọi vụ nhận lỗi thay đều diễn ra 
giống nhau. Người Armenia này khai rằng anh ta 
đã điều khiển xe máy phạm lỗi nghiêm trọng, dù nó 
thuộc sở hữu của người khác. Bằng cách này, chủ 
phương tiện không bị trừ điểm bằng lái.

Tây Ban Nha, giống như nhiều nước Châu 
Âu, sử dụng một hệ thống điểm để xử phạt các 
hành vi vi phạm luật giao thông. Mỗi người lái xe 
đều có 12 điểm trong bằng lái, riêng người mới 

nhận bằng sẽ chỉ có 8 điểm.
Khi họ phạm lỗi, số điểm này sẽ bị trừ dần. 

Ví dụ, việc sử dụng điện thoại trong khi lái xe sẽ 
khiến tài xế mất 3 điểm, cộng với việc bị phạt tiền. 
Nếu ai đó mất hết điểm, bằng lái xe của họ sẽ bị 
đình chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian.

Tiến hành kiểm tra hồ sơ của người đàn ông 
Armenia, lực lượng cảnh sát giao thông Mallorca 
thấy rằng anh ta có số điểm bằng lái là -321!

Phân tích sâu hơn về đối tượng, cảnh sát 
còn phát hiện thêm nhiều yếu tố bất thường khác. 
Ví dụ, hệ thống cho thấy anh ta đã vi phạm hai lỗi 
trong cùng một ngày, với mỗi lần chỉ cách nhau nửa 
giờ. Tuy nhiên hai điểm xảy ra lỗi lại nằm cách 
nhau tới 800 km!

Trong hơn một chục trường hợp khác, 
người đàn ông này thú nhận đã điều khiển xe máy 
với tốc độ cao quá mức cho phép, mặc dù hình ảnh 
do camera bắn tốc độ ghi lại cho thấy rõ ràng rằng 
người lái xe là phụ nữ.

Và dù đã bị treo bằng lái, người đàn ông 
này vẫn có thể nhận lỗi thay người khác. Anh ta 
kiếm được một khoản tiền khá lớn sau khoảng 100 
lần nhận lỗi thay cho rất nhiều người. ■ 

Kỳ lạ loài thực vật có quả 
sáng lấp lánh như kim cương

Quả của cây Pollia condensata, hay 
còn có tên quả mọng cẩm thạch, rất 
đặc biệt bởi chúng có đặc tính sáng 

bóng như bề mặt của kim cương hay kim loại dưới 
ánh nắng

Pollia condensata là loài thực vật mọc chủ 
yếu tại các khu rừng ở Trung Phi. Loại cây này có 
chiều cao chỉ khoảng 1 mét và trên thân sẽ mọc ra 
các chùm quả, với số lượng lên tới 40 quả mỗi 
chùm. Điều thú vị là những quả này có lớp vỏ trông 
bóng bẩy một cách ấn tượng.

Nhìn gần một quả mọng cẩm thạch, người 
ta sẽ thấy chúng trông như được phủ một lớp sơn 
màu xanh dương ánh kim loại. Hoặc trông nó 
giống một món đồ trang trí Giáng sinh sáng bóng, 
lấp lánh dưới ánh sáng Mặt trời.

Đây là một đặc điểm kỳ lạ nếu đem so với 
các loài thực vật khác. Bởi thế giới có vô số các loài 
thực vật và trái cây màu sắc rực rỡ, nhưng không 
loài nào có quả óng ánh mọng cẩm thạch.

Chính đặc điểm khác biệt này đã thu hút sự 
chú ý của các nhà khoa học. Sau khi tiến hành một 

loạt các thử nghiệm, họ đã đi tới kết luận rằng quả 
mọng cẩm thạch không chỉ là loại quả “sáng bóng” 
nhất trên thế giới mà còn là một vật chất hữu cơ tỏa 
sáng nhất.

Ở các quốc gia châu Phi như Ethiopia, 
Mozambique, Tanzania hay Ghana, quả mọng cẩm 
thạch từ lâu đã được biết tới và nổi tiếng với vẻ 
ngoài bóng bẩy, bắt mắt. Nhưng chỉ vài năm trở lại 
đây, các nhà khoa học mới biết được điều gì đã 
khiến nó như vậy.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại đại học 
Cambridge, Anh, trong khi đang tìm kiếm những 
loài thực vật có thể phản xạ ánh sáng theo những 
cách độc đáo đã tình cờ thấy một quả mọng cẩm 
thạch nằm ở Vườn thực vật hoàng gia Kew.

Quả này mọc ra trên một cây mọng cẩm 
thạch được mang sang Anh từ Ghana vào năm 
1974. Sau nhiều năm sống ở nước Anh, loài cây 
này vẫn cho ra những quả ấn tượng như khi nó còn 
ở châu Phi.

Theo các nhà khoa học, ngay cả những loài 
cây có màu sáng nhất cũng chỉ thường dựa vào sắc 
tố để tạo nên vẻ đẹp bề ngoài. Một khi chúng bắt 
đầu thoái hóa ở cấp độ tế bào, màu của chúng cũng 
sẽ đi xuống.

Nhưng quả của cây mọng cẩm thạch vẫn có 
một màu rực rỡ và ấn tượng trong nhiều thập kỷ, 
hoặc thậm chí lâu hơn. Đó là bởi màu xanh sáng 
bóng của nó không được tạo ra do sắc tố, mà do một 
loại cấu trúc tế bào độc đáo, có khả năng phản 
quang kì lạ. Nhờ vậy mà quả của cây này có thể tạo 
ra những hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp này.

Các nhà khoa học gọi dạng màu sắc này là 
“màu cấu trúc”. Đây là dạng màu xuất hiện ở nhiều 
loài động vật khác nhau, điển hình như loài công. 
Con chim công có lông màu nâu, nhưng khi phản 
chiếu ánh sáng lại biến thành màu xanh lam, xanh 
ngọc và xanh lục. Điều tương tự cũng xảy ra với 
một số loài bướm và bọ cánh cứng.

Vài loài thực vật cũng có màu cấu trúc trên 
cơ thể, nhưng quả mọng cẩm thạch là ví dụ rõ ràng 
và ấn tượng nhất trong thế giới thực vật. Khi phân 
tích loại quả này dưới kính hiển vi, các nhà khoa 
học phát hiện ra rằng vỏ ngoài của quả bao gồm ba 
đến bốn tầng tế bào có thành dày. Các thành tế bào 
cũng có nhiều lớp, được tạo bằng sợi xenlulo xếp 
theo hình xoắn ốc. Khi ánh sáng chiếu vào quả, một 
loạt hiệu ứng quang học sẽ xuất hiện do tình trạng 
phản xạ ánh sáng, qua đó tạo ra màu xanh lam lung 
linh tuyệt đẹp này.

Quả mọng cẩm thạch không thể ăn được, vì 
dù có vẻ ngoài sáng bóng, bên trong nó chủ yếu là 
hạt. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà chúng có thể 
giữ được hình dạng và màu sắc tươi sáng trong thời 
gian dài, lên tới vài thập kỷ.

Vài năm trở lại đây, các nhà thiết kế đồ ăn 
Bompas & Parr đã cùng với các nhà thiết kế đồ 
trang sức Maud Traon tạo ra một chiếc vòng đeo 
tay bằng bạc có đính những quả mọng cẩm thạch, 
khiến nó trở thành một món đồ trang sức rất độc 
đáo. ■ 
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Tranh cãi về chiếc bình sứ 
Trung Quốc giá 8 triệu USD

Trong 41 năm cầm búa tại nhà đấu 
giá, Jean-Pierre Osenat chưa từng 
chứng kiến phiên trả giá nào như 

thế.
“Thật điên rồ”, Jean-Pierre Osenat, người 

chủ trì màn đấu giá chiếc bình sứ Trung Quốc tại 
lâu đài ở Fontainebleau, gần thủ đô Paris ngày 
3/10, nhớ lại. “Không thể tưởng tượng nổi”.

Sự việc đã khiến một chuyên gia của nhà 
đấu giá phải nghỉ việc, sau khi chiếc bình Trung 
Quốc mà ông định giá là vật phẩm bình thường giá 
trị tối đa 2.000 euro được bán với giá gần 8 triệu 
euro (8 triệu USD), gấp 4.000 lần ước tính.

“Chuyên gia đã phạm sai lầm. Một người 
chống lại 300 người mua Trung Quốc không bao 
giờ đúng”, Onsenat nói. “Ông ấy từng làm việc cho 
chúng tôi và giờ không làm nữa. Dù sao ông ấy đã 
phạm sai lầm nghiêm trọng”.

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm, khi một 
phụ nữ người Pháp sống ở nước ngoài quyết định 
bán đồ nội thất và nhiều đồ vật trong nhà của người 
mẹ quá cố tại Brittany. Sua giao cho Osenat bán 
chiếc bình vốn thuộc về bà ngoại. Nó được đóng 
gói và chuyển tới Paris, tham gia phiên đấu giá đồ 
nội thất và tác phẩm nghệ thuật gồm 200 món, 
không món nào được định giá trên 8.000 euro.

Ngày 1/10, chiếc bình sứ Trung Quốc kiểu 
“thiên cầu” (thân tròn và cổ dài), men xanh trắng, 
họa tiết 9 con rồng bay trên mây, được đặt trong 
phòng đấu giá của Osenat. Chiếc bình cao 54 cm, 
rộng 40 cm, được đánh giá trong tình trạng tốt.

Nó được định giá 1.500 - 2.000 euro vì 
chuyên gia đánh giá đây chỉ là món đồ bình thường 
có niên đại từ thế kỷ 20. Nếu chiếc bình là cổ vật từ 
thế kỷ 18, nó sẽ là đồ cực hiếm.

Osenat cho hay bắt đầu cảm thấy có chuyện 
lạ khi danh mục đấu giá được đưa lên mạng và 
phiên triển lãm 15 ngày trước khi đấu giá thu hút 
300 - 400 người quan tâm.

“Họ mang theo đèn, kính lúp để xem kỹ. Rõ 
ràng họ đã nhận ra điều gì đó”, ông nói. “Có rất 
nhiều người đăng ký đấu giá trực tuyến nên chúng 
tôi phải cho dừng. Khi đó, chúng tôi hiểu có điều gì 
đó đang xảy ra”.

Cuối cùng, họ quyết định bỏ đấu giá trực 
tuyến và giới hạn số lượng người tham gia còn 30, 
một nửa số người đấu giá qua điện thoại và phải trả 

10.000 euro đặt cọc.
Khi chiếc bình xuất hiện, màn đấu giá bùng 

nổ. Giá tăng từ 2.000 euro khởi điểm lên 100.000, 
200.000, 300.000 rồi hai triệu euro. Thời điểm giá 
lên tới 5 triệu euro, 10 người vẫn cạnh tranh và còn 
hai người khi giá lên 7 triệu euro.

Khi chiếc búa hạ xuống, những tràng pháo 
tay vang lên chúc mừng người mua cuối cùng trả 
giá 7,7 triệu euro. Tính cả các khoản thuế phí, 
người thắng đấu giá phải trả tổng cộng 9,12 triệu 
euro (khoảng 9 triệu USD) để sở hữu chiếc bình.

Osenat cho hay người bán cảm thấy khó 
xử. “Chiếc bình ở trong nhà cô ấy nhiều thế hệ. Họ 
thường cắm hoa trong đó. Cô ấy sống cạnh chiếc 
bình 30 năm mà không ngờ được nó đáng giá như 
thế”, ông nói. “Cô ấy cảm thấy bất an. Nếu chiếc 
bình được bán giá 150.000 euro thì bình thường, 
nhưng 7,7 triệu euro lại là chuyện khác. Cô ấy rất 
sợ bị báo chí săn đón”.

Người mua trả giá qua điện thoại và đang 
sống ở Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng chiếc 
bình có từ thế kỷ 18, mang họa tiết rồng đạp mây, 
chi tiết mà nhiều nhà sưu tập châu Á săn lùng. Một 
số người có thể đã phát hiện ấn Càn Long, hoàng đế 
Trung Quốc thế kỷ 18, trên bình.

Chuyên gia bị sa thải vẫn giữ nguyên quan 
điểm ban đầu. Cedric Laborde, giám đốc phòng 
nghệ thuật châu Á của nhà đấu giá, bày tỏ không có 
bằng chứng thuyết phục cho thấy chuyên gia đã sai.

“Chúng tôi không rõ có phải đó là chiếc 
bình cổ hay không, hoặc tại sao nó lại có giá như 
vậy. Có lẽ chúng tôi không bao giờ biết”, Laborde 
nói.

“Chuyên gia đã đưa ra định giá theo đúng 
những gì ông nhận định. Tại Trung Quốc, việc sao 
chép các mẫu bình cổ cũng được coi là nghệ thuật. 
Trong trường hợp này, tôi không có câu trả lời. Vài 
năm qua, thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy chuyện 
bất ngờ trong các buổi đấu giá vật phẩm nguồn gốc 
châu Á”.

Osenat, người từng lập kỷ lục bán thanh 
gươm vua Napoleon mang trong trận Marengo 
năm 1800 với giá 4,8 triệu euro, cho rằng người 
mua luôn đúng.

“Chuyên gia cho rằng đó là bản copy bình 
cổ thực hiện vào thế kỷ 20, nên chúng tôi không 
thay đổi mức định giá nó. Cuối cùng, thị trường 
quyết định rằng chiếc bình có niên đại từ thế kỷ 
18”, ông nói. “Tôi luôn tin thị trường. Chuyên gia 
nói điều mà ông ấy nghĩ, nhưng giá cả do người 
mua quyết định”. ■ 

Bất ngờ bị đổi màu da sau 
khi uống thuốc chống trầm cảm

Một  người  đàn ông đến từ 
Louisiana, Mỹ, đã được coi là 
một bí ẩn về sinh học, sau khi làn 

da của anh ta chuyển màu từ trắng sang nâu vì dùng 
thuốc chống trầm cảm.

Tháng 1/2021, Tyler Monk, một viên thanh 
tra 34 tuổi trong ngành kiểm soát động vật xâm hại 

ở Louisiana, đã quyết định sẽ bắt đầu điều trị chứng 
lo âu và trầm cảm của bản thân.

Anh đến gặp bác sĩ tâm lý và được kê đơn 
thuốc chống trầm cảm fluoxetine - một chất ức chế 
tái hấp thu serotonin có chọn lọc, và thường được 
gọi là prozac.

Thật không may, thuốc không những chẳng 
phát huy hiệu quả mà còn mang tới nhiều tác hại 
hơn thế. Chỉ sau vài tháng dùng thuốc, nước da của 
Tyler đã có màu sậm hơn đáng kể. Dần dần, da anh 
hoàn toàn biến thành màu nâu.

Nhưng dù đã hơn một năm kể từ khi Tyler 
bắt đầu bị đổi màu da, không ai thực sự hiểu rõ điều 
gì đã gây ra hiện tượng này.

“Thực tế là họ (các bác sĩ) cũng không biết 
tại sao da tôi lại có thể đổi màu sắc”, Tyler Monk 
cho biết trong một video TikTok đang được chia sẻ 
nhiều gần đây, đã thu hút hàng triệu lượt xem. “Đầu 
tiên, họ nghĩ rằng nguyên nhân do da tôi nhạy cảm 
với ánh sáng và bị phản ứng. Nhưng dù không bị 
chút ánh nắng nào chiếu vào người, tôi vẫn trở nên 
đen hơn”.

Mặc dù người đàn ông 34 tuổi này đã 
ngừng dùng thuốc chỉ sau vài tuần, vì cho rằng nó 
không giúp giảm bớt chứng lo lắng và trầm cảm 
của mình, tình trạng da đổi màu vẫn tiếp tục diễn ra 
rất mạnh.

Ảnh minh họa
Ban đầu, Tyler không tin rằng mình bị thay 

đổi màu da. Chỉ sau khi nghe nhận xét của vài 
người bạn, anh mới quyết định chấp nhận điều này.

Mặc dù Tyler đã được một số bác sĩ da liễu 
thăm khám, đến nay vẫn không ai có thể đưa ra 
chẩn đoán rõ ràng. Điều đáng tiếc là chính Tyler 
cũng không thể làm gì để thay đổi tình hình.

Được biết khi Tyler đưa video lên TikTok, 
anh đã nhận về nhiều bình luận với nội dung trêu 
chọc, như “Michael Jackson đảo ngược”. Nhưng 
vẫn có những người tốt bụng, muốn giúp Tyler và 
vợ anh hiểu rõ hơn về bí ẩn.

“Thuốc fluoxetine có một thành phần làm 
tăng hormone melatonin trong cơ thể. Đây là lý do 
vì sao một số phần cơ thể của anh ấy sẽ bị ảnh 
hưởng sau khi tiếp xúc với ánh sáng” một người đã 
bình luận trên TikTok. Tuy nhiên nhận định này có 
đúng hay không vẫn còn phải chờ sự xác nhận từ 
các chuyên gia.

Hiện Tyler đã được giới thiệu tới với một 
nhóm các chuyên gia da liễu. Anh cũng bắt đầu kêu 
gọi quyên góp qua trang GoFundMe để có tiền chi 
trả cho các chi phí điều trị phát sinh. ■  
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Người đàn ông tìm thấy 
khuyên mũi trong phổi sau 5 
năm thất lạc

Một người đàn ông 35 tuổi sống tại 
Mỹ ã bị sốc nặng khi biết rằng  đ
chiếc khuyên mũi mà anh làm 

thất lạc cách đây 5 năm thực ra đang nằm yên ở một 
bên phổi.

Vài tuần trước, Joey Lykins, một người 
đam mê việc xỏ khuyên trên cơ thể sống tại 
Cincinnati, Mỹ, đã thức dậy vào nửa đêm với một 
cơn ho khủng khiếp. Cảm giác giống như có thứ gì 
đó chặn đường thở của Joey và anh đã ho nhiều đến 
mức bắt đầu thấy đau lưng.

Joey cảm thấy không thể thở được và nghi 
rằng mình bị viêm phổi hoặc một số bệnh nghiệm 
trọng liên quan đến đường hô hấp. Vì vậy, ngay 
ngày hôm sau, anh quyết định đến bệnh viện để 
kiểm tra. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện có 
thứ gì đó bất thường nằm ở khu vực phổi trái của 
Joey. Kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ cuối cùng cũng xác 
định được nguyên nhân.

Khi được xem hình ảnh X-quang, chính 
Joey cũng thấy sửng sốt. Vật khiến anh ho dữ dội 
cũng chính là thứ mà anh đã đánh mất nhiều năm 
trước đó và đã không bao giờ nghĩ rằng có thể tìm 
lại được nữa: một chiếc khuyên mũi.

Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh 
chiếc khuyên trong phổi của Joey

“Bác sĩ bước vào và cho tôi xem bức ảnh X-
quang, sau đó nói thứ này trông có quen không?” 
Joey Lykins nhớ lại. “Tôi lúc đấy kiểu như: “Ông 
đùa tôi phải không! Tôi đã tìm nó suốt”. Lúc đó tôi 
không biết chuyễn gì đang diễn ra nữa. Tôi không 
thể ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra”.

Theo lời Joey, vào một buổi sáng cách đây 
khoảng 5 năm, anh đã thức dậy và nhận thấy rằng 
mình không còn đeo khuyên mũi nữa. Lúc đó anh 
đã xỏ khuyên mũi được khoảng 4 năm và chưa bao 
giờ đánh mất chiếc khuyên. Nhưng lần đó, chiếc 
khuyên đơn giản là biến mất không một dấu vết.

Joey đã lục lọi khắp nơi để tìm chiếc 
khuyên. Cuối cùng anh phải bỏ cuộc và mua một 
chiếc khuyên khác.

Đã có lúc Joey nghĩ rằng có thể mình vô 
tình nuốt chửng chiếc khuyên. Nhưng anh chưa 
bao giờ tưởng tượng rằng mình đã hít nó vào thẳng 

trong phổi. Joey tin rằng chiếc khuyên mũi có thể 
đã rơi ra khi anh đang ngủ, chui vào mũi, đi xuống 
khí quản và mắc vào lá phổi trái của anh.

“Tôi không biết liệu chiếc khuyên có gây ra 
thương tổn nào hay không. Nhưng khi được phát 
hiện, nó nằm im trong một mô sẹo”, anh nói.

Sau khi xác định được dị vật, các bác sĩ đã 
lên lịch phẫu thuật khẩn cấp cho Joey. Họ đã làm 
thủ thuật mổ nội soi phế quản để lấy chiếc khuyên 
ra, trước khi nó gây ra bất kỳ ảnh hưởng nặng nề 
nào tới cơ thể anh. ■ 

Điều kỳ lạ gì khiến chiếc 
quần cũ rách này có giá tiền tỷ?

Chiếc quần jean cũ của hãng Levi's 
từ thế kỷ 19 đã được bán trong cuộc 
đấu giá với giá hơn 87.000 USD.

Michael Harris tự nhận mình là “nhà khảo 
cổ học denim” đã tìm thấy chiếc quần bò cũ  ở miền 
Tây nước Mỹ. Chiếc quần có niên đại từ những 
năm 1880 mà Michael Harris phát hiện ở một khu 
mỏ bỏ hoang vừa được bán với giá kỷ lục trong 
cuộc đấu giá ở New Mexico.

Michael Harris đã tìm kiếm trong ít nhất 50 
mỏ bỏ hoang suốt 5 năm mới phát hiện ra chiếc 
quần cũ trong tình trạng mềm nhưng khá nguyên 
vẹn. Không ai biết chiếc quần hơn 140 năm tuổi đã 
bị bỏ quên trong khu mỏ bỏ hoang đó bao lâu, hay 
chủ sở hữu ban đầu là ai.

Zip Stevenson, người đam mê đồ denim cổ 
điển, sinh sống ở Los Angeles, Mỹ cho biết: “Chiếc 
quần bò này thuộc dạng cực kỳ hiếm. Chiếc quần 
vẫn giữ được kích thước, tình trạng khá nguyên 
vẹn”.

Stevenson đã điều hành một cửa hàng sửa 
chữa denim ở Los Angeles trong gần ba thập kỷ 
nhưng ông chưa bao giờ tìm thấy một chiếc nào 
giống như thế này.

Chỉ có một vài chiếc quần cùng thời với 
chiếc quần bò này còn tồn tại đến ngày nay. Biển 
tên thương hiệu Levi's vẫn nhìn rõ ở phần cạp quần. 
Giá cuối cùng Zip Stevenson bỏ ra để sở hữu chiếc 
quần cũ này là 87.000 USD, vượt xa kỳ vọng ban 
đầu của mọi người.

Đây là một trong những mức giá cao nhất 
cho chiếc quần bò cũ tại các phiên đấu giá trên thế 
giới. Hiện tại, chiếc quần cũ đang đặt tại khu lưu 
trữ ở Los Angeles để mọi người có thể ghé thăm 

chiêm ngưỡng.
yên gia denim cổ điển, người tổ chức lễ hội 

kéo dài bốn ngày về đồ vintage cho biết: “Tôi làm 
công việc kinh doanh này trong một phần tư thế kỷ, 
tôi biết những chiếc quần bò cổ có giá trung bình 
khoảng 100 USD. Vì vậy, để tìm một vài chiếc có 
giá trị như chiếc quần bò đấu giá lần này có khi là 
cơ hội một lần trong đời”.

Trước đó, Brit Eaton ước tính chiếc quần 
này có giá từ 50.000 đến 100.000 USD nhưng số 
tiền thực tế đã vượt xa ngoài dự kiến. Theo các 
chuyên gia, những cuộc đấu giá quần bò cũ như thế 
này là cách tuyêt vời nhất để khẳng định chất lượng 
đáng tin cậy về sản phẩm. 

Zip Stevenson, chủ nhân mới của chiếc 
quần Levi's cổ hiện chưa có dự định gì với món đồ 
này. Một số ý tưởng nảy ra bao gồm bán lại cho một 
ai đó thực sự muốn sở hữu chiếc quần Levi's hoặc 
gửi tặng bảo tàng để trưng bày cho công chúng 
chiêm ngưỡng. ■  

Đau đầu tìm nguyên nhân 
hàng trăm con cá voi mắc cạn ở 
New Zealand

240 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở New 
Zealand thiệt mạng khiến các nhà 
khoa học đau đầu tìm nguyên nhân.

Cơ quan bảo tồn New Zealand cho biết tất 
cả 240 con cá voi hoa tiêu mắc cạn trên đảo Pitt đã 
chết. Đây là vụ cá voi mắc cạn hàng loạt sau vụ thứ 
nhất khiến 215 con chết trên đảo Chatham gần đó.

Dave Lundquist, cố vấn kỹ thuật biển tại 
Cơ quan bảo tồn New Zealand cho biết chuyên gia 
đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để đánh giá 
tình hình và cấp cứu cho những con cá voi còn sống 
sót. Đảo Pitt và Đảo Chatham nằm cách bờ biển 
phía đông của Đảo Nam của New Zealand khoảng 
840 km. Vị trí xa đất liền là một trong những 
nguyên nhân khiến đội cứu hộ không thể tiếp cận 
hiện trường nhanh chóng, cứu chữa cá voi hoa tiêu.

Dân cư trên đảo thưa thớt, có khoảng 800 
người sống trên Đảo Chatham, trong khi đó chỉ có 
40 người sống trên Đảo Pitt. Theo chuyên gia, vị trí 
của đảo gần nơi giao nhau giữa các đại dương cận 
nhiệt đới và cận Nam Cực, thu hút nhiều sinh vật 
biển trong khu vực.

Đất nước láng giềng của New Zealand là 
Australia cũng là điểm nóng về tình trạng cá voi 
hoa tiêu mắc cạn. Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn 
tiếp tục thu thập bằng chứng, phân tích để tìm hiểu 
nguyên nhân mắc cạn hàng loạt dẫn đến những cái 
chết đau lòng. Một số ý kiến cho rằng những con cá 
voi hoa tiêu mắc cạn do bị mất phương hướng khi 
đi săn quá gần bờ và không tìm ra cách quay trở lại 
biển.

Cá voi hoa tiêu là một trong những loài cá 
heo lớn nhất, kích thước chỉ bị vượt qua bởi cá voi 
sát thủ, thức ăn chủ yếu là mực, nhưng chúng cũng 
ăn cá. Chúng là những động vật thông minh và có 
tính cộng đồng cao, được nhiều quốc gia trên thế 
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