
Section B
The Vietnamese Business Daily

Website: thevietnampost.com *  Email: info@thevietnampost.com

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, Texas 77036
(goùc Harwin Dr.@ Corporate Dr.)

Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET 
Fax: 713-777-4848

Naêm Thöù 42

VH

2019
November 01, 2022



Trang 02

Issue # 2019 * Tuesday, November 01,  2022

NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 sqft, 

8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 (free 

nöôùc) - Raùc.

Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. Good location, 

parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 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

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

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

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

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp 

giaù reû ($59k). Tieäm good income, good 

location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & 
Dairy Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng 
(High End Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NEW

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-

10 East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546

NEW

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. 

Ñòa ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good 

income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Thực hư ăn nhiều kẹo, 
nước ngọt gây nên chứng rối 
loạn tăng động, giảm chú ý ở trẻ 
em: Đâu là thực phẩm cha mẹ 
nên dành cho con?

Rối loạn t ng ộng, giảm chú ý hay ă đ
bệnh  là một rối loạn phát ADHD
triển thần kinh liên quan ến sự đ

không tập trung, hiếu ộng thái quá và bốc ồng đ đ
cảm xúc. ây là một trong những trạng thái rối Đ
loạn phổ biến nhất mà trẻ em có thể mắc phải. Tình 
trạng này làm ảnh hưởng ến khả n ng làm việc, đ ă
học tập cũng như duy trì các mối quan hệ phù hợp 
từ đó có thể làm giảm chất lượng cuộc sống.

Nguyên nhân chính xác gây ra rối loạn tăng 
động và giảm chú ý vẫn chưa được các nhà khoa 
học xác định, song di truyền là yếu tố liên quan mật 
thiết nhất. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ môi trường 
cũng tác động tới quá trình phát triển thần kinh 
như: Thiếu hụt dinh dưỡng trong giai đoạn thai nhi, 
tiếp xúc với độc tố môi trường khi trong bụng mẹ 
hoặc khi còn nhỏ,…

Các thực phẩm trẻ mắc ADHD nên hạn 
chế

Các tác dụng của thực phẩm đối với hành vi 
là lĩnh vực còn khá mới mẻ với khoa học đồng thời 
cũng gây nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học hay 
các trường phái khoa học khác nhau. Tuy nhiên, 
một số nghiên cứu cũng đã nhận định rằng với một 
số loại thực phẩm nhất định có ảnh hưởng đến hành 
vi của con người. Ví dụ, caffeine có thể làm tăng sự 
tỉnh táo, hay socola có thể ảnh hưởng đến tâm trạng 
hay rượu có thể làm thay đổi hành vi của con 
người.

Đến nay, không có bằng chứng cho thấy 
chế độ ăn gây ra rối loạn hành vi tăng động, giảm 
chú ý. ADHD cũng không phải là bệnh có thể điều 
trị được mà chỉ có thể điều trị bằng cách giảm các 
triệu chứng của bệnh. Đồng thời thay đổi chế độ ăn 
uống hay chế độ dinh dưỡng để kiểm soát hành vi 
của trẻ.

Dưới đây là một số thực phẩm được các 
chuyên gia dinh dưỡng khuyên cha mẹ nên hạn chế 
cho trẻ bị tăng động, giảm chú ý sử dụng:

Nước tăng lực: Trong nước tăng lực có 

chứa một loạt thành phần khiến trẻ ADHD biểu 
hiện nghiêm trọng hơn như đường, chất làm ngọt 
nhân tạo, phẩm màu, caffeine và nhiều tác nhân 
khác.

Cá và hải sản: Trong hải sản và một số loại 
cá như cá kiếm, cá mập, cá thu hoàng đế và cá nàng 
đào (tilefish) có dư lượng thủy ngân. Chất độc này 
có thể tích tụ trong não và gây ảnh hưởng xấu đến 
chứng tăng động giảm chú ý trong thời gian dài nên 
trước khi cho trẻ ăn, cha mẹ nên xin tư vấn của bác 
sĩ.

Thực phẩm chứa chất phụ gia: Như 
aspartame, nitrit, natri benzoat,… có trong mì 
chính, các loại thực phẩm chế biến sẵn (xúc xích, 
mì tôm, pizza, lạp xưởng,…).

Đường tinh chế: Nhiều người, đặc biệt là 
trẻ em bị rối loạn tăng động giảm chú ý trở nên hiếu 
động, thiếu tập trung hơn sau khi ăn kẹo hoặc các 
loại đồ ăn, thức uống chứa nhiều đường khác như 
siro, mật ong, nước giải khát, nước ngọt… Do đó, 
cần hạn chế cho trẻ ăn những loại thực phẩm này.

Các chất kích thích: Caffein có trong cà 
phê, sô cô la đen… khiến người tăng động khó ngủ, 
ghi nhớ kém, giảm tập trung chú ý và khả năng hoạt 
động trí não vào ban ngày.

Thực phẩm chứa chất tạo màu nhân tạo, 
chất bảo quản: Những chất này có nhiều trong các 
loại bánh kẹo, đồ uống giải khát…

Một nghiên cứu theo dõi 800 trẻ nghi ngờ 
tăng động. Trong nhóm 75% trong số trẻ nghiên 
cứu đã cải thiện khi sử dụng chế độ ăn kiêng không 
chứa màu thực phẩm nhân tạo. Tuy nhiên, triệu 
chứng tăng động lại tái phát sau khi đưa chất tạo 
màu nhân tạo vào chế độ ăn.

Hay một nghiên cứu khác cho thấy sự hiếu 
động đã tăng lên ở trẻ khi tiêu thụ chất tạo màu thực 
phẩm nhân tạo, natri benzoat (chất bảo quản).

Đến nay, cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm (FDA) yêu cầu một số chất tạo màu nhân tạo 
nhất định phải được liệt kê trên bao bì thực phẩm. 
Đồng thời, liên minh Châu Âu (EU) cũng yêu cầu 
thực phẩm có chất tạo màu nhân tạo phải được ghi 
trên nhãn thực phẩm. Điều này nhằm mục đích 
cảnh báo tác động đối với sự chú ý và hành vi của 
trẻ em.

Các thực phẩm trẻ mắc ADHD nên ăn
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ em bị 

rối loạn tăng động, giảm chú ý do không có chế độ 
ăn uống cân bằng và thiếu hụt chất dinh dưỡng 
ngay từ khi mẹ mang thai hoặc còn nhỏ. Điều này 
khiến cho các nhà nghiên cứu suy đoán rằng các 
chất bổ sung có thể cải thiện được các triệu chứng 
của căn bệnh này.

Các nghiên cứu về dinh dưỡng đã xem xét 
tác dụng của một số chất bổ sung đối với triệu 
chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý bao gồm: 
Acid amin, vitamin, chất khoáng, acid béo omega-
3.

Acid amin
Mỗi tế bào trong cơ thể đều cần acid amin 

để hoạt động, trong đó một phần được dùng để tạo 

chất dẫn truyền thần kinh hay các phân tử tín hiệu 
trong não. 

Với rối loạn tăng động, acid amin tyrosine, 
tryptophan và phenylalanin là thành phần tạo chất 
dẫn truyền thần kinh dopamin, serotonin và 
norepinephrine.

Bổ sung những acid amin này giúp tăng 
cường chất dẫn truyền thần kinh, từ đó kiểm soát 
được chứng rối loạn tăng động ở trẻ em.

Vitamin và khoáng chất
Sự thiếu hụt kẽm và sắt chính là nguyên 

nhân gây suy yếu tinh thần ở trẻ em, kể cả trẻ rối 
loạn tăng động hoặc không. Nhiều nghiên cứu 
cũng chỉ ra, tỉ lệ lớn trẻ bị rối loạn tăng động thiếu 
hụt những chất này.

Vì thế, bổ sung sắt, kẽm cùng canxi, 
phosphor,… đều là những khoáng chất thiết yếu sẽ 
giúp cải thiện triệu chứng rối loạn tăng động mặc 
dù cơ chế chính xác chưa được xác định. Cùng với 
đó là các loại Vitamin như Vitamin C, Vitamin B6, 
Vitamin B3, Vitamin B5.

Trong điều trị chứng rối loạn tăng động, 
các loại Vitamin tổng hợp và chất khoáng đã được 
sử dụng như loại thuốc hỗ trợ.

Omega-3
Omega-3 là chất béo tốt cho não bộ, hàm 

lượng thấp chất này cũng được đưa ra trong nhiều 
nghiên cứu về chứng rối loạn tăng động. Ngoài ra, 
thiếu hụt omega-3 còn gây khó khăn trong việc 
phát triển trí tuệ, học tập và hành vi khó khăn.

Do đó, đừng bỏ qua thực phẩm giàu 
Omega-3 trong chế độ ăn cho trẻ rối loạn tăng động 
song vẫn cần nghiên cứu chuyên sâu thêm để chỉ ra 
mối quan hệ cụ thể. Thực phẩm phổ biến có nhiều 
axit béo omega-3 bao gồm: cá béo, dầu cá, hạt lanh, 
hạt chia, dầu hạt lanh và quả óc chó. ■

Đóng cửa khu bảo tồn sau 
cáo buộc ngược đãi động vật

Các nhà chức trách Mexico đã đóng 
cửa khu bảo tồn động vật hoang dã 
lớn ở thủ đô Mexico city sau những 

cáo buộc đối xử tàn ác với động vật tại địa điểm 
này.

Cảnh quay ghi lại tại khu bảo tồn Black 
Jaguar Sanctuary cho thấy nhiều con hổ và sư tử bị 
suy dinh dưỡng, một con sư tử trong số đó bị cụt 
mất đuôi. 

Những hình ảnh này đã gây ra một làn sóng 
phản đối của người dân đối với khu bảo tồn này. 
Đây là nơi trú ẩn của hơn 200 loài động vật.

Một đại diện pháp lý của khu bảo tồn giải 
thích rằng, đại dịch COVID-19 đã khiến khu bảo 
tồn gặp khó khăn về tài chính. 

Giới chức Mexico ang tiến hành một cuộc đ
đ đ đ điều tra ầy ủ tại khu bảo tồn, xác ịnh tình trạng 
sức khỏe của các loài ộng vật và sẽ chuyển chúng đ
sang các vườn thú có chất lượng tốt hơn. ■  
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Kim Hyun Jin “Cheer Up”: 
Mỹ nam Hàn bị “tẩy chay” vì quá 
đẹp trai, chiếm hết hào quang 
của nam chính

Kim Hyun Jin hiện đang gây sốt khắp 
Hàn Quốc và cả Việt Nam khi vào vai 
nam phụ 'gây thương nhớ'. Nam diễn 

viên kiêm người mẫu được xem là tân binh triển 
vọng khi vừa sở hữu nhan sắc đẹp trai lại diễn xuất 
vô cùng ồn, chiếm hết mọi hào quang của nam 
chính.

Bộ phim Cheer Up của đài SBS đang nhận 
được sự quan tâm của khán giả vì nội dung thanh 
xuân học đường tươi mới và dàn diễn viên trẻ 
trung, sở hữu nhan sắc cuốn hút. Thời gian đầu khi 
công bố tác phẩm, phim được chú ý nhờ nàng tiểu 
thư kiêu kỳ của Penthouse Han Ji Hyun có sự lột 
xác hoàn toàn khi vào vai nữ chính hiền lành, sống 
nghèo khó nhưng đầy nghị lực.

Tuy nhiên, sau vài tập phát sóng, sự tập trung 
của khán giả hiện tại lại chỉ xoay quanh nam phụ 
Kim Hyun Jin. Anh chàng đảm nhận vai cậu học 
sinh nhà giàu, điển trai Jin Sun Ho. Ngay từ tập 1, 
Sun Ho đã “say nắng” nữ chính Do Hae Yi (Han Ji 
Hyun đóng) khi chứng kiến cô bật khóc vì chia tay 
bạn trai. Cậu sinh viên sở hữu nụ cười tỏa nắng 
thậm chí sau đó đã thi vào cùng câu lạc bộ để có 
thời gian bên cạnh người con gái mình thích.

Nụ cười rực sáng, vẻ điển trai hiền lành cũng 
những hành động “nhũn tim” đang khiến Sun Ho 
được ủng hộ hơn cả nam chính. Những đoạn cut về 
nam phụ đang phủ sóng mạnh mẽ trên Tiktok, kèm 
theo đó là loạt bình luận hi vọng Sun Ho và nữ 
chính sẽ thành đôi bất chấp việc nhân vật Park Jung 
Woo mới là nam chính của bộ phim. Khán giả liên 
tục để lại bình luận : “Nam phụ quá đỉnh khiến chả 
ai quan tâm xem nam chính là ai nữa rồi. Xem phim 
mà cứ mong nam phụ, nữ chính thành đôi thì sao 

nhỉ?”.

Làn sóng ủng hộ nam phụ mạnh mẽ đến mức 
khiến nhân vật Park Jung Woo “chìm nghỉm”, 
không để lại ấn tượng sau những tập phim phát 
sóng. Điều này khiến fan của diễn viên Bae In 
Hyuk bực bội, khó chịu vì bị chiếm hết spotlight. 
Khó có thể phủ nhận Kim Hyun Jin đang là cái tên 

được săn đón hiện nay và được xem là nam phụ 
phim Hàn tiếp theo khiến khán giả yêu mến hơn cả 
nam chính.

Kim Hyun Jin sinh năm 1996 sinh ra và lớn lên 
ở Hàn Quốc. Anh sinh ra trong gia đình bình 
thường nhưng sớm theo đuổi hoạt động nghệ thật. 
Được ra mắt với vai trò là người mẫu, Hyun Jin 
nhanh chóng có được chỗ đứng khi liên tục xuất 
hiện trong các sàn diễn lớn. Anh dấn thân sang lĩnh 
vực diễn xuất cách đây không lâu và gây được sự 
chú ý lớn cho công chúng.

Năm 2015, Kim Hyun Jin gia nhập vào YG 
KPlus. Đây là công ty chuyên quản lý người mẫu 
lớn ở Hàn Quốc. Nhờ ngoại hình cao ráo, gương 
mặt điển trai hút người, Kim Hyun Jin nhanh 
chóng có mặt trên các sàn diễn lớn của một số 
chương trình. Bên cạnh đó, Kim Hyun Jin cũng 
thường xuyên xuất hiện cùng các tên tuổi lớn khác 
như: Kimseoryon, D.Gnak, Ordinary, Caruso, 
Sling Stone và SongGzio Homme,…

Cheer Up hiện đang đạt rating không cao 
nhưng phim lại được bàn tán khá nhiều trên mạng 
xã hội vì sự góp mặt của dàn diễn viên tươi trẻ, xinh 
đẹp. Xuất hiện ở hai tập đầu bên cạnh nữ chính là 
nam phụ Kim Hyun Jin, một cái tên đang rất được 
khán giả yêu thích hiện nay. Chỉ trong tập 1, Kim 
Hyun Jin đã liên tục để lại ấn tượng với khán giả, 
dù là công tử giàu có nhưng Sun Ho rất gần gũi, ấm 
áp và không bao giờ tạo khoảng cách giữa mình với 
mọi người.

Với thân phận nam phụ dù phim chưa đi tới 
đâu nhưng sau hai tập đầu tiên, khán giả đã bắt đầu 
thương cho thân phận của Sun Ho. Song song với 
điều này, những thông tin về Kim Hyun Jin cũng 
được khán giả săn lùng. Với nhiều mọt phim Hàn, 
Hyun Jin có lẽ là một cái tên quá xa lạ vì anh mới 
chỉ chính thức vào nghề được 2 năm và góp mặt 
trong một số dự án nhỏ như Peng, Sugar Coating, 
Can You Deliver Time?,… Trước đó, Kim Hyun 
Jin từng thử sức với diễn xuất vào năm 12 tuổi với 
một vai phụ trong Aeja's Older Sister, Minja tuy 
nhiên anh không theo nghề ngay mà tập trung cho 
việc học hành.

Có thể nói Cheer Up dù hiện tại không quá 
thành công nhưng vẫn là dấu mốc để đời của Kim 
Hyun Jin khi giúp anh được chú ý hơn rất nhiều. Và 
dù chỉ là nam phụ nhưng anh thậm chí được yêu 
mến hơn cả nam chính, chí ít là sau 2 tập đầu tiên. 
Có được điều này không chỉ nhờ vẻ ngoài điển trai, 
đúng chuẩn “cậu bạn nhà bên” mà còn bởi diễn 
xuất rất ấn tượng của anh.

Kim Hyun Jin gia nhập YG KPlus và ra mắt 
với tư cách người mẫu vào năm 2015. Sau thời gian 
hoạt động mạnh mẽ với vai trò người mẫu và đạt 
được những thành công nhất định, hiện tại, Kim 
Hyun Jin đang chuyển hướng và hoàn toàn tập 
trung sự nghiệp cho việc diễn xuất. Nhờ tài năng 
của mình cùng những dấu ấn mạnh mẽ hiện tại, 
nhiều khán giả đặt hy vọng sắp tới anh sẽ có nhiều 
cơ hội để xuất hiện và tỏa sáng trên màn ảnh.

Cheer Up lấy bối cảnh tại trường học, khai 
thác những vấn đề liên quan đến đội cổ vũ đã từng 
nổi tiếng, nhưng giờ đang lụn bại dần trong trường. 
Phim xoay quanh Do Hae Yi, cô sinh viên rất siêng 
năng và trong sáng của trường đại học Yeonhee. Vì 
tình hình tài chính, Hae Yi ưu tiên kiếm tiền hơn đi 
học và cô quyết tâm gia nhập đội cổ vũ Teyia đã tồn 
tại 50 năm. Tham gia đội cổ vũ vì tiền nhưng Hae 
Yi sau đó lại học được sự lãng mạn và tình yêu, thứ 
mà cô cho là rất xa xỉ trước đây.

Nói về nhân vật của mình, Kim Hyun Jin chia 
sẻ rằng anh đã bị cuốn hút bởi sự quyến rũ mới mẻ 
của nhân vật. 'Jin Sun Ho có nhiều điểm tương 
đồng với tôi. Tôi muốn thể hiện vai diễn vì nghĩ 
rằng sẽ có nhiều khía cạnh mà bản thân có thể thể 
hiện trong nhân vật này'.

Kim Hyun Jin cho biết sau khi vượt qua phần 
vũ đạo 'khó nhằn' nhất để tiến đến nhân vật của 
mình, anh và dàn diễn viên cũng tự nhiên trở nên 
thân thiết cả trong phim lẫn ngoài đời: 'Trong thời 
gian tập luyện cùng nhau, có rất nhiều tình huống 
không có trong kịch bản. Nó được tạo ra từ hoá học 
thân thiện và tuyệt vời của chúng tôi'.

Ngoài đời, Kim Hyun Jin thường gây sốt với 
những hình ảnh khoe vóc dáng đỉnh cao cùng với 
đó là gu thời trang thời thượng. Là một người mẫu, 
nam diễn viên gây ấn tượng một tỷ lệ cân đối tuyệt 
vời với khuôn mặt nhỏ nhắn, chiều cao khủng, đôi 
chân dài. Bên cạnh đó, Kim Hyun Jin cũng nhận 
được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ bởi làn da 
trắng và khí chất ngời ngời.

Là một diễn viên tay ngang, Kim Hyun Jin 
được đánh giá là thông minh khi lựa chọn một vai 
diễn phụ thay vì tìm kiếm vai chính. Dù diễn xuất 
được đánh giá là khá ổn áp, thế nhưng trước đó, 
không ít thần tượng khi lấn sân gây nên tranh cãi vì 
đảm nhận vai chính. Với xuất phát điểm ổn áp như 
hiện tại, cùng một đời tư sạch sẽ, Kim Hyun Jin 
được cho là sẽ có sự phát triển vượt trội trong tương 
lai.

                                                             Quốc Minh 

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc xoay 
xở kiếm tiền khi showbiz Hoa 
ngữ khó khăn

Giới giải trí Trung Quốc trong thời kỳ 
đóng băng, nhiều dự án không thể 
khởi quay khiến các diễn viên kiếm 

tiền bằng phương pháp khác.

Theo Sohu, do tình hình dịch bệnh, giới giải trí 
Trung Quốc đang trong thời kỳ ngưng trệ. Nhiều 
dự án không thể khởi quay dẫn tới khả năng kiếm 
việc của các diễn viên bị giảm thấp.

Do đó, nhiều nghệ sĩ từng từ chối livestream 
bán hàng giờ cũng bước chân vào ngành thương 
mại điện tử. Một số khác nhận lời xuất hiện trong 
các app để quảng cáo.

Trong đó, không phải các ngôi sao hạng A như 
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Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt 
Ba mà Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Âu Dương Na Na 
mới là những người được yêu thích và được trả phí 
quảng cáo cao nhất.

Thù lao quảng cáo giảm 2-3 lần

Sohu phỏng vấn Đại Cẩm, người đứng đầu 
Chijin Studio, chuyên hợp tác với các nghệ sĩ, 
thương hiệu tiết lộ thù lao quảng cáo của các nghệ 
sĩ Hoa ngữ thời gian qua giảm mạnh. Ba năm trước, 
nghệ sĩ nổi tiếng hạng A có thể nhận được phí đại 
diện lên tới 20 triệu NDT (2,7 triệu USD) thì nay 
họ chỉ được một nửa, thậm chí 7 triệu NDT 
(970.000 USD). Các nghệ sĩ hạng B, C còn gặp 
khó khăn hơn trong quá trình tìm kiếm dự án phim 
hay hợp đồng quảng cáo.

“Các nghệ sĩ hàng đầu ngày xưa có yêu cầu 
khá cao khi ký hợp đồng hợp tác quảng cáo. Họ 
muốn hợp đồng phải kéo dài ít nhất một năm, 
nhưng giờ đây, họ chấp nhận cả những mức thời 

gian ngắn hơn như 3 tháng”, Đại Cẩm nói.

Bên cạnh đó, dịch bệnh là nguyên nhân khiến 
giới giải trí Hoa ngữ ngưng trệ. Không chỉ phim 
ảnh bị ảnh hưởng mà lượng hợp đồng quảng cáo 
được ký kết cũng giảm sút rõ rệt.

Theo thống kê của Aiman, nửa đầu năm 2020, 
có khoảng hơn 600 thương hiệu tuyên bố người đại 
diện mới. Nửa đầu năm 2021, con số này là 915 
nhãn hàng, nhưng đến năm 2022 chỉ có 591 thương 
hiệu cần người phát ngôn quảng cáo.

Lượng phim đóng giảm, thù lao quảng cáo 
không hậu hĩnh như trước, buộc các nghệ sĩ phải 
tìm cách kiếm tiền mới. Tuy nhiên, việc livestream 
bán hàng mang lại nhiều rủi ro và bị coi là làm giảm 
giá trị của các diễn viên. Nhiều nghệ sĩ bị chỉ trích 
khi giới thiệu các sản phẩm kém chất lượng, gây 
thiệt hại cho người tiêu dùng.

Theo Sohu, một xu hướng mới mở ra là các 
nghệ sĩ sẽ đăng ký tài khoản trên app Xiaohongshu 
(Tiểu Hồng Thư) và giới thiệu sản phẩm tại đây.

Tuy nhiên, hình thức quảng cáo trên Tiểu 
Hồng Thư có sự khác biệt. Các nghệ sĩ không đơn 
giản quay một video quảng cáo hoặc đăng bài giới 
thiệu sản phẩm, mà thường chia sẻ dưới hình thức 
“sản phẩm tốt đã được họ sử dụng và giới thiệu cho 

mọi người”.

Các video thường là về hoạt động trong cuộc 
sống hàng ngày của nghệ sĩ như chơi thể thao, 
trang điểm, chăm sóc da, nấu ăn... Trong đó có vài 
cảnh tiết lộ sản phẩm họ đang sử dụng.

Theo Sohu, quảng cáo trên Tiểu Hồng Thư có 
đặc trưng riêng được các ngôi sao ưu ái hơn. “Tiểu 
Hồng Thư giúp các ngôi sao giữ được 'phẩm giá' 
mà vẫn kiếm được tiền”, giám đốc quan hệ xã hội 
có thâm niên trong ngành quảng cáo, người chuyên 
thực hiện các hợp đồng giới thiệu sản phẩm với 
nghệ sĩ, Sasy Đường tiết lộ.

“Khi livestream bán hàng có vẻ biến các diễn 
viên trở thành người hám lợi, thực dụng, làm giảm 
giá trị của nghệ sĩ, thì Tiểu Hồng Thư là nơi nghệ sĩ 
vẫn giữ được 'phẩm giá', hình ảnh cá nhân và bán 
được hàng. Họ không cần ngồi trong phòng bán 
hàng trực tiếp kêu gọi công chúng mua sản phẩm 
mà vẫn có thể kiếm tiền bằng cách thức tinh vi 
hơn”, Sasy Đường nói.

Triệu Lộ Tư, Lâm Duẫn, Bạch Lộc được 
săn đón

Theo Đại Cẩm, trước kia Tiểu Hồng Thư 
không phải app được các nghệ sĩ ưu ái sử dụng. 
Nền tảng phải trả tiền mời chào các nghệ sĩ xuất 
hiện trên nền tảng này. Hiện tại, đây là nơi các nghệ 
sĩ trẻ mở ra “giang sơn mới”.

Lâm Duẫn là nghệ sĩ lứa đầu tham gia Tiểu 
Hồng Thư. Hiện tại, tài khoản của cô có khoảng 10 
triệu người theo dõi, cao hơn nhiều các ngôi sao 
hạng A hàng đầu khác.

Sasy Đường tiết lộ đặc điểm của Tiểu Hồng 
Thư là không dựa vào danh tiếng có sẵn của nghệ sĩ 
mà là tình cảm của những khán giả đại chúng.

“Những ngôi sao có nội dung thu hút sẽ được 
yêu thích hơn”, cô nói. Do đó, Triệu Lộ Tư, Bạch 
Lộc, Âu Dương Na Na, Ngu Thư Hân, Chu Châu là 
những người hoạt động tích cực trên app này và 
nhận được thù lao quảng cáo cao hơn.

Đại Cẩm, người đứng đầu Chijin Studio, phân 
loại các ngôi sao trên Tiểu Hồng Thư theo giá trị 
thương mại của họ. Theo đó, đứng đầu là Triệu Lộ 
Tư, Bạch Lộc. Họ được giới chuyên môn đánh giá 
là những người có dữ liệu chuyển hóa tốt nhất, và 
nhận thù lao lên tới 800.000 NDT (110.000 USD) 
cho mỗi lần quảng cáo.

“Triệu Lộ Tư nổi lên từ Trần Thiên Thiên 
trong lời đồn, khi đó, cô báo giá 120.000 NDT 
(16.700 USD). Hai năm qua, nhờ thành công của 
các phim truyền hình như Thả thí thiên hạ, Tinh 
hán xán lạn, cát-xê quảng cáo của cô gấp 4 lần 
trước đó”, Đại Cẩm phân tích.

Nhóm thứ hai là Lâm Duẫn và Âu Dương Na 
Na. Họ dựa vào các nội dung thú vị để thu hút 
người xem và trở thành những người dẫn đầu.

Họ là những nghệ sĩ trẻ có độ nổi tiếng nhất 
định, có khả năng thúc đẩy việc mua hàng nhưng 
không được quan tâm nhiều như nhóm đầu. Do đó, 

thù lao quảng cáo của Lâm Duẫn và Âu Dương Na 
Na vào khoảng 600.000 NDT (83.000 USD).

Nhóm thứ ba là Chu Châu, Hà Siêu Liên, Ngu 
Thư Hân và một số nghệ sĩ có xuất thân giàu có, với 
khí chất “quý phái”. Họ mang lại cảm giác “chuyên 
dùng đồ tốt”, nên được nhiều người xem quan tâm.

“Ngu Thư Hân là thiên kim tiểu thư ngay từ 
khi ra mắt, cô báo giá khoảng 300.000 NDT 
(41.800 USD), nhưng sau thành công của Thương 
lan quyết, giá trị của người đẹp tăng gấp đôi”, Đại 
Cẩm đánh giá.

Ngoài ra, các chuyên gia chia sẻ có nhiều hình 
thức hợp tác quảng cáo, trong đó dễ thấy nhất là 
hình thức “chia sẻ kinh nghiệm”, giới thiệu sản 
phẩm tốt các nghệ sĩ đang dùng.

“Trong mỗi video, các ngôi sao nhận được 
khoảng 100.000 NDT. Nếu chi phí của bên quảng 
cáo chỉ khoảng 30.000 NDT cho sản phẩm đó, 
nghệ sĩ sẽ ghép 2-3 sản phẩm vào một video. Phí 
thu tiền cũng được tính theo thứ tự xuất hiện của 
mỗi thương hiệu hoặc thời lượng được giới thiệu 
trong video”, Sasy Đường phân tích.

Thứ hai là hình thức quay video ngắn. Các 
ngôi sao sẽ quay một clip ngắn giới thiệu sản phẩm, 
nhãn hàng mua lại và sử dụng video đó trong 
khoảng thời gian quy định. Đây là hình thức quảng 
cáo hợp đồng ngắn.

“Thù lao của nghệ sĩ được cộng thêm nếu 
quảng cáo có hiệu ứng tốt. Nghệ sĩ có thể nhận 
được từ vài trăm nghìn đến hàng triệu nhân dân tệ”, 

Sohu viết.

Hình thức cuối là người nổi tiếng gắn bó với 
một thương hiệu trong thời gian dài. Họ chỉ nhận 
mức phí cơ bản. Nhưng nếu hoàn thành KPI nhất 
định, họ nhận được phần trăm thu nhập từ việc bán 
sản phẩm. Theo Đại Cẩm, một số nữ nghệ sĩ nhờ 
tiền hoa hồng đã kiếm được hàng chục triệu NDT.

Theo Sohu, hình thức quảng cáo nào và ở nền 
tảng nào đều có những rủi ro nhất định. Khi quyết 
định giới thiệu sản phẩm, nghệ sĩ đã dựa vào lòng 
tin mà khách hàng dành cho mình để kiếm tiền, do 
đó, các ngôi sao cần có trách nhiệm với hành động 
của mình.

                                                          Linh Phương
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NewJeans - biểu tượng xu 
hướng mới của Kpop

Với mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ cả ở 
lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang, 
NewJeans hiện được công nhận là 

biểu tượng xu hướng mới của Kpop.

Ngay từ khi chưa ra mắt, thành công của 
NewJeans đã được chính Giám đốc điều hành 
ADOR (thuộc HYBE) - Min Hee Jin khẳng định 
trên sóng chương trình You Quiz On The Block: 
“Tôi rất tự tin với nhóm nữ mới của mình. Bài hát 
debut của nhóm đã được chuẩn bị từ hai năm trước. 
Tôi chắc chắn nhóm sẽ mang đến một luồng gió 
mới khác biệt trong ngành công nghiệp Kpop hiện 
nay”. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo của HYBE 
cũng khẳng định NewJeans sở hữu ngoại hình và 
kỹ năng không thua kém BlackPink.

Lời tuyên bố từ phía đại diện công ty chủ quản 
từng gây không ít tranh cãi. Bởi nhiều người cho 
rằng phía HYBE quá tự tin khi lăng xê “gà nhà” 
quá đà. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, sức ảnh 
hưởng của 5 cô gái 10X đã chứng tỏ lòng tin với 
nhóm hoàn toàn có cơ sở.

Dù chỉ mới ra mắt được hơn hai tháng, mức độ 
phủ sóng của nhóm không hề lép vế trước các 
nhóm tiền bối. Theo số liệu thống kê từ Viện 
Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố, 
NewJeans đứng trong top 5 nghệ sĩ đạt giá trị 
thương hiệu cao nhất Kpop tháng 9, thậm chí vượt 
qua nhiều đàn chị đình đám như TWICE, SNSD, 
aespa…

Theo Lee Hye Jin - giáo sư truyền thông tại 
trường Báo chí và Truyền thông USC Annenberg - 
các nhóm nhạc nữ mới ra mắt đã đưa ra một góc 
nhìn khác về phong cách và định hướng hình 
tượng, tránh xa khái niệm girl-crush đã quá quen 
thuộc trước đây.

“NewJeans tạo cảm giác thoải mái và tràn đầy 
năng lượng với phong cách cổ điển của những năm 
2000 (y2k). Vì tất cả thành viên đều ở độ tuổi 10X, 
phong cách y2k làm nổi bật sự ngây thơ, trẻ trung 
của nhóm. Và đơn giản, việc thay đổi của nhóm là 
rất đúng đắn, nhất là trong thời điểm khái niệm 
girl-crush đã bão hòa ở Kpop”, giáo sư Lee nói.

Dẫn đầu xu hướng âm nhạc

Theo Soompi, sau khi trở thành nhóm nữ 

Kpop có album đầu tay đạt doanh thu ngày đầu cao 
nhất lịch sử Hanteo, NewJeans tiếp tục phá vỡ kỷ 
lục khác. EP NewJeans ghi nhận tổng số 311.271 
bản tiêu thụ trong tuần đầu tiên - cao nhất trong số 
các album debut của nhóm nữ trong lịch sử Kpop.

Cũng theo trang này, ở mảng nhạc số trong 
nước, sau vài giờ phát hành trực tuyến, mini album 
NewJeans với 3 ca khúc chủ đề Attention, Hype 
Boy và Cookie đều lọt vào BXH Melon Daily 
Chart. Đặc biệt, Attention đã đạt được All-kill theo 
thời gian thực (RAK) đầu tiên vào lúc nửa đêm 
ngày 12/8 (giờ địa phương), tức khoảng 20 ngày 
sau khi phát hành.

Thành tích này giúp 5 cô gái nhà ADOR trở 
thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt được điều 
này sau BlackPink với Boombaya vào năm 2016. 
Ngoài ra, NewJeans cũng lọt vào top đầu các BXH 
âm nhạc nổi tiếng khác ở Hàn Quốc như Bugs 
Daily Chart, Genie Daily Chart…

Ở thị trường quốc tế, tân binh hai tháng tuổi đã 
chính thức vượt mốc 10 triệu lượt người nghe hàng 
tháng trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất 
thế giới Spotify. Đặc biệt, nhóm “em gái BTS” chỉ 
mất khoảng 49 ngày để đạt được cột mốc ấn tượng 
này. Với thành tích trên, NewJeans trở thành nhóm 
nhạc Hàn Quốc Gen 4 sở hữu số người nghe hàng 
tháng cao nhất trên Spotify với 10 triệu lượt. Tính 
đến thời hiện tại, chỉ có 4 nhóm nhạc Kpop chạm 
đến cột mốc lượt trên nền tảng này là BTS, 
BlackPink, TWICE và NewJeans.

Mới đây, BXH do Billboard - một hãng truyền 
thông âm nhạc của Mỹ - đã thông báo hai trong số 4 
ca khúc đầu tay của nhóm là Hype Boy và 
Attention đã trụ vững trên BXH Billboard World 
Album Chart và Billboard Global 200 suốt 10 tuần 
liên tiếp. Ngoài ra, ca khúc Attention còn đứng thứ 
36 trong danh sách phát “Today Top Hits” (TTH) 
của đại diện Spotify.

Trước đó, nghệ sĩ Kpop được lọt vào danh 
sách này chỉ có BTS và BlackPink. Bởi vậy, việc 
nhóm nữ mới ra mắt có tên trong Today Top Hits 
ngay sau khi phát hành ca khúc đầu tay đã phần nào 
chứng tỏ vị thế của NewJeans với tư cách là một 
nghệ sĩ toàn cầu giống như BTS và BlackPink.

Một chuyên gia trong ngành âm nhạc còn bày 
tỏ sự ngạc nhiên trước mức độ ảnh hưởng rộng rãi 
của NewJeans: “Việc nhóm đạt được thành tích rực 
rỡ trên BXH Spotify của Mỹ dù chưa chính thức ra 
mắt tại thị trường này và cũng chưa thực hiện các 
hoạt động quảng bá rộng rãi tại đây, là điều rất hiếm 
có. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy nghệ sĩ 
Kpop đã được công nhận trong thị trường âm nhạc 
Mỹ một cách tự hào như thế nào”.

Đại sứ thương hiệu triển vọng

Trang Daum nhận xét ngay từ MV ra mắt, 
NewJeans đã cho thấy sự khác biết không chỉ trong 
âm nhạc mà còn ở thời trang và màu sắc y2k của 
nhóm. Phong cách này đã trở thành trào lưu nhờ thể 
hiện đúng tinh thần năng động, sáng tạo của những 

cô gái thế hệ 10X. Dưới bàn tay của Giám đốc Min 
Hee Jin, NewJeans đã thể hiện mối liên kết chặt chẽ 
giữa thời trang và âm nhạc để tạo nên làn gió mới ở 
Kpop.

Theo Naver, nhóm nhạc nữ 10X của HYBE 
được truyền thông xứ Hàn công nhận là biểu tượng 
xu hướng mới trong ngành thời trang. Dù mới hoạt 
động chưa đầy hai tháng, thành công vang dội của 
EP đầu tay đã giúp NewJeans được hơn 100 công 
ty gửi lời mời hợp tác. Bởi vậy, HYBE đã phải cân 
nhắc kỹ lưỡng để tìm ra nhãn hàng phù hợp với 
hình ảnh mà nhóm đang hướng đến.

Trước đó, ngay sau khi ra mắt chỉ một ngày, cả 
5 thành viên đã lần đầu lộ diện truyền thông tại sự 
kiện của nhà mốt Chanel. Thế nhưng nhóm nữ nhà 
HYBE đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý 
nhờ diện mạo ấn tượng và phong thái đầy tự tin. Sự 
xuất hiện nổi bật của NewJeans tại sự kiện thời 
trang của nhà mốt đình đám nước Pháp đã giúp 
nhóm thể hiện sự chuyên nghiệp và tiềm năng vượt 
trội ở lĩnh vực thời trang.

Tới cuối tháng 9, NewJeans đã có CF đầu tiên 
trong sự nghiệp. Trong video quảng cáo cho 
thương hiệu SK TELECOM CM, “gà cưng” nhà 
HYBE được đánh giá cao về sự biến hóa đa dạng 
trong cách tạo dáng cũng như biểu cảm gương mặt.

Trang Naver cho biết tân binh nhà HYBE 
đang từng bước định danh tên tuổi ở lĩnh vực thời 
trang khi tiếp xúc với loạt thương hiệu xa xỉ như 
Chanel, Dior, Louis Vuitton, Celine, Burberry... 
Bên cạnh đó, 5 nữ idol 10X còn có cơ hội được xuất 
hiện trên các tờ tạp chí danh tiếng trong và ngoài 
nước như ELLE, Harper's Bazaar, GQ Korea… 
Nhiều ý kiến cho rằng NewJeans chính là nhóm nữ 
dẫn đầu khí chất của thế hệ gen 4 Kpop. Cả 5 thành 
viên đều được nhận xét có khả năng tạo dáng 
không kém cạnh người mẫu chuyên nghiệp.

Mới đây, nhóm nhạc nữ hai tháng tuổi đã được 
chọn làm người mẫu mới cho O! Oi - thương hiệu 
quần áo rất phổ biến với đối tượng thanh thiếu niên. 
Trước đó, giọng ca chính BlackPink - Rosé được 
chọn làm người mẫu cho thương hiệu này. Tuy 
nhiên, kể từ tháng 10/2022, vị trí này được trao cho 
NewJeans, bắt đầu với bộ sưu tập Thu Đông mới 
nhất.

Không chỉ đóng khung bản thân với hình ảnh 
trẻ trung, năng động, nhóm “em gái BTS” còn 
chứng tỏ khả năng biến hóa đa dạng, phù hợp với 
mọi concept và phong cách thời trang. Cụ thể, tại 
sự kiện thảm đỏ The Fact Music Awards 2022 vừa 
diễn ra hồi đầu tháng 10, NewJeans đã chiếm trọn 
spotlight ngay trong lần đầu tham gia lễ trao giải 
âm nhạc. Khác với vẻ năng động, trẻ trung thường 
thấy, 5 cô gái xuất hiện trong trang phục tông đen 
với cách trang điểm có phần trưởng thành và quyến 
rũ hơn hẳn.

Diện mạo mới của NewJeans nhanh chóng 
nhận được những phản ứng tích cực từ khán giả. 
Dù tông màu đen, trang phục vẫn giữ được chất 
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y2k trẻ trung qua kiểu dáng và cách phối đồ, 
phụ kiện. Cũng tại sự kiện này, thành viên gốc Việt 
- Hanni được truyền thông Hàn Quốc hết lời khen 
ngợi với vẻ đẹp vừa dễ thương vừa quyến rũ. Khán 
giả cũng xếp nữ idol 10X vào top những gương mặt 
tỏa sáng nhất trên thảm đỏ TMA 2022.

Theo Yonhap News, dù được coi là 'em út của 
Kpop' khi các thành viên chỉ ở độ tuổi (14-18 tuổi), 
NewJeans đã cho thấy tố chất và tiềm năng lớn ở 
mảng thời trang. Thành công vượt bậc ở cả lĩnh vực 
âm nhạc lẫn thời trang giúp nhóm nữ nhà HYBE 
tạo nên vị thế vững chắc tại làng giải trí xứ Hàn.

                                                               Minh Hạo

Hệ quả giảm cân cực đoan 
của 'Quách Tĩnh' Dương Húc 
Văn

Dương Húc Văn ăn kiêng theo chế độ 
cực đoan để ép cân trong thời gian 
quay phim. Việc này khiến anh kiệt 

sức và dẫn đến tai nạn phim trường.

Ngày 18/10, 163 đưa tin nam diễn viên Dương 
Húc Văn chia sẻ bị tai nạn phim trường khi ghi hình 
bộ phim Đường triều Ngụy sự lục. Tài tử Anh hùng 
xạ điêu cho biết ngất xỉu trong lúc quay cảnh hành 
động và phải khâu 6 mũi.

Theo Dương Húc Văn, nguyên nhân tai nạn 
xuất phát từ việc anh nhịn ăn để giảm cân. Ngôi sao 
sinh năm 1994 cho biết chỉ ăn rất ít trong suốt quá 
trình quay phim vì thuộc tạng người dễ béo.

Do đó, cơ thể anh ngày càng suy kiệt, không 
đủ năng lượng để trụ vững trước những cảnh hành 
động cường độ cao. Nam diễn viên bị hạ đường 
huyết, ngất đi và bị đạo cụ rơi trúng người. May 

mắn vết thương của anh không quá nghiêm trọng.

Sina cho biết không chỉ nghệ sĩ nữ, các diễn 
viên nam trong showbiz Trung Quốc cũng có chế 
độ ăn kiêng khắt khe, thậm chí phản khoa học để ép 
cân khi quay phim. Với các dòng phim cổ trang, họ 
phải có thân hình thật gầy để lên hình không trở nên 
mập mạp khi mặc trang phục nhiều lớp.

Huỳnh Hiểu Minh từng thừa nhận gặp nhiều 
vấn đề về sức khỏe sau quãng thời gian giảm cân 
phục vụ vai diễn. Anh bị rối loạn tiêu hóa, nhịp tim 
không ổn định và kiệt sức vì nhịn ăn đột ngột.

Đường triều Ngụy sự lục được chuyển thể tiểu 
thuyết cùng tên của nhà văn Ngụy Phong Hoa. 

Phim đòi hỏi Dương Húc Văn phải có nền tảng võ 
thuật điêu luyện, thuần thục. Tác phẩm có cảnh 
quay nổi bật là nam diễn viên đánh nhau với trăn 
thật.

Dương Húc Văn sinh năm 1994, tại Giang Tô 
(Trung Quốc) Năm 2014, Dương Húc Văn tham 
gia phim cổ trang Chế tạo mỹ nhân, chính thức 
bước vào ngành giải trí.

Con đường sự nghiệp của Dương Húc Văn rất 
thuận lợi. Ngay sau bộ phim đầu tay, anh được mời 
đóng chính trong các phim đầu tư lớn như Tru Tiên: 
Thanh Vân chí, Anh hùng xạ điêu (vai Quách 
Tĩnh), Chế tạo mỹ nhân, Liệt hỏa hải dương.

Giữa lúc đường sự nghiệp rộng mở, Dương 
Húc Văn vướng vào vụ án chết người. Anh bị điều 
tra vì liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Nhậm 
Kiều. Trước khi mất, Nhậm Kiều và Dương Húc 
Văn cùng vào khách sạn. Nhưng hôm sau, cô được 
phát hiện chết trong tình trạng lõa thể và bị rơi từ 
tầng 20.

Được công bố vô tội vì cái chết của Nhậm 
Kiều là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Dương Húc 
Văn vẫn bị công chúng ác cảm. Khán giả liệt anh 
vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức, tác 
phong.

Sina cáo buộc tài tử 9X có lối sống ăn chơi. 
Dương Húc Văn từng bị bắt gặp qua đêm với ba cô 
gái khác nhau trong ba ngày liên tiếp. Nhậm Kiều 
chỉ là một trong số bạn tình của nam diễn viên.

Sau nhiều năm chịu cảnh sự nghiệp đóng băng 
vì tai tiếng, Dương Húc Văn dần trở lại ngành giải 
trí. Nam diễn viên hiện có phim Bạn cùng phòng bí 
mật của tôi, đóng cùng người đẹp trẻ tuổi Hướng 
Hàm Chi, phát sóng.

                                                                    An Chi

Thành Long giàu thêm

Thành Long mua 8 gian nhà cổ ở Bắc 
Kinh chỉ với giá 4 triệu NDT vào 
những năm 1990. Hiện tại, tổng giá trị 

thị trường của khối bất động sản này là 96 triệu 
NDT.

Ngày 19/10, Kwongwah đưa tin Thành Long 
hốt bạc nhờ đầu tư bất động sản. 8 gian nhà cổ mà 
nam diễn viên mua từ những năm 1990, hiện tăng 
giá gấp vài chục lần so với giá trị ban đầu.

Nhờ vào cơn sốt bất động sản, trị giá lô nhà cổ 
của ngôi sao phim hành động tăng gấp 24 lần. 
Sinchew bình luận tầm nhìn độc đáo trong kinh 
doanh - đầu tư nhà đất của Thành Long đang giúp 
ông hưởng lợi và sở hữu khối bất động sản đắt đỏ.

Theo Kwongwah, Thành Long mua những 
căn nhà cổ khi đến Bắc Kinh quay phim vào những 
năm 1990. Vì công việc, ông phải ở lại đây hơn nửa 
năm. Do không hài lòng với khách sạn do đoàn 
phim sắp xếp, nam diễn viên quyết định sắm riêng 
cho bản thân một ngôi nhà. Qua môi giới trung 
gian, Thành Long bỏ ra 4 triệu NDT mua 8 gian 

nhà cổ vì yêu thích không gian sân vườn rộng lớn.

Tuy nhiên, sau khi chuyển vào ở, Thành Long 
mới thấm thía sự bất tiện. Căn nhà còn tệ hơn khách 
sạn đoàn phim sắp xếp cho ông khi không có điều 
hòa, khu vệ sinh trong nhà, bên trong hay bên ngoài 
đều lạnh như băng.

Sau khi quay phim xong, Thành Long trở về 
Hong Kong sinh sống, nhưng không bán dãy nhà 
cổ. Thời điểm năm 1990, ông mua một gian nhà 
với giá 500.000 NDT. Theo Kwongwah, hiện tại, 
giá một gian nhà cổ do Thành Long sở hữu là 12 
triệu NDT (hơn 1,66 triệu USD). Như vậy, với 
tổng cộng 8 gian nhà, sao võ thuật nắm trong tay 
khối bất động sản có giá trị 96 triệu NDT (13,2 
triệu USD).

Theo Sina, sau 52 năm làm nghề, Thành Long 

sở hữu khối tài sản hơn 460 triệu USD. Ông hiện là 
một trong những ngôi sao giải trí giàu có nhất 
Trung Quốc.

Cuối tháng 8, Thành Long chi 6 triệu USD để 
tậu căn hộ cao cấp ở Hàng Châu, Trung Quốc. Bất 
động sản có tầm nhìn hướng ra sông Tiền Đường, 
với nội thất dát vàng 18K, sử dụng 36 loại đá cao 
cấp. Thời gian qua, nam nghệ sĩ dùng trực thăng để 
di chuyển đến phim trường, dự sự kiện.

Gần chạm ngưỡng 70 tuổi, Thành Long vẫn 
tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông đóng phim, dự 
sự kiện thương mại, đầu tư sản xuất phim, tham gia 
giảng dạy diễn xuất và hoạt động từ thiện vì cộng 
đồng.

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của 
Hong Kong (Trung Quốc). Ông ghi dấu ấn trên 
màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái 
chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của 
ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ 
phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại 
Hollywood với một số thương hiệu hài - hành động 
như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải...

Ngày 13/11/2016, Thành Long nhận giải 
Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, 
ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được 
vinh dự này. Theo Sohu, ngôi sao sinh năm 1954 đã 
thực hiện hơn 200 bộ phim, gặp vô số tai nạn nguy 
hiểm trên phim trường.

                                                                   Mi Vân
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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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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THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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Mối tình mù quáng của bác 
sĩ tài hoa

Để cứu "người trong mộng", Carl 
Tanzler đưa thi hài cô về nhà, cho 
ăn mặc lộng lẫy và chế tạo máy 

bay để đi lên tầng bình lưu.  
Carl Tanzler sinh ngày 8/2/1877 tại Đức. 

Ông nổi tiếng tài giỏi, được cho là có tới 9 bằng đại 
học, từng làm thuyền trưởng trước khi trở thành 
bác sĩ X quang. Tuy nhiên, đời tư của Carl lại khiến 
người ta tranh cãi.

Năm 1927, một thời gian sau khi chuyển 
tới Mỹ cùng vợ con, Carl bỏ gia đình, một mình tới 
làm việc ở Bệnh viện Hàng hải Mỹ tại Key West, 
Florida. Ông sống kín tiếng cho đến ngày gặp 
Maria Elena Milagro de Hoyos.

Elena sinh ra trong gia đình giàu có gốc 
Cuba, đã kết hôn nhưng bị chồng bỏ rơi do sảy thai. 
Năm 1930, thiếu phụ lúc đó 21 tuổi được mẹ đưa 
tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Carl lập tức bị thu hút bởi Elena. Từ lâu, 
ông đã có niềm tin rằng tình yêu đích thực của đời 
mình là một cô gái tóc dài xinh đẹp và Elena đáp 
ứng đúng hai tiêu chí này. Bất chấp khoảng cách 32 
tuổi, Carl khẳng định Elena chính là người trong 
mộng mình vẫn tìm kiếm.

Khi kiểm tra sức khỏe cho Elena, Carl nhận 
ra cô bị lao, căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao thời bấy 
giờ. Bác sĩ dốc sức cứu cô, tự chế ra hàng loạt loại 
thuốc và mang thiết bị y tế đến nhà Elena để điều trị 
cho cô. Carl còn tặng Elena quà đắt tiền để thể hiện 
tình yêu. Nhưng Elena không hề rung động.

Bất chấp nỗ lực của Carl, ngày 25/10/1931, 
Elena qua đời do biến chứng lao. Carl khăng khăng 
đòi tự xây mộ cho Elena và cuối cùng được gia 
đình thiếu phụ chấp nhận. Một lăng mộ bằng đá 
được dựng lên, bên dưới đặt thi hài Elena.

Là người duy nhất giữ chìa khóa lăng mộ, 
Carl tới thăm Elena hàng đêm suốt hai năm. Đến 
khi bị bệnh viện đuổi việc vì lo sợ tai tiếng, ông 
không tới lăng mộ nữa.

Không ai biết rằng những chuyến thăm 
ngắn ngủi buổi đêm không đủ làm Carl hài lòng. 
Muốn có nhiều thời gian hơn với người trong 
mộng, ông quyết định đưa Elena về nhà, đặt trên 
giường ngủ của mình. Bác sĩ dùng mọi cách bảo 
quản thi hài, thậm chí xịt nước hoa và cho Elena 
mặc những bộ váy áo lộng lẫy.

Bảy năm sau, hàng xóm bắt đầu những câu 
hỏi khi thấy Carl thường xuyên mua đồ phụ nữ mà 
không tới lăng mộ nữa, một cậu bé còn nhìn thấy 
ông nhảy với con búp bê khổng lồ. Tháng 10/1940, 
chị gái Elena đến đối chất với Carl và phát hiện em 
gái mình trong nhà ông ta - được ông mặc đủ thứ 
quần áo lộng lẫy trên mình và bốc mùi đáng sợ.

Carl bị bắt và đưa ra xét xử vì tội phá hoại 
lăng mộ và di chuyển thi hài trái phép. Vụ việc trở 
thành chủ đề "nóng" cho truyền thông nhưng phần 
lớn người dân, đặc biệt là phái nữ, ủng hộ Carl, cho 
rằng ông chỉ là một kẻ lãng mạn lập dị.

Tại phiên tòa, Carl cho biết ông dự định 
dùng máy bay đưa Elena lên tầng bình lưu. "Như 
thế, bức xạ từ ngoài vũ trụ sẽ xuyên qua các mô, 
khôi phục lại sự sống cho cô ấy", bác sĩ giải thích. 
Cuối cùng, Carl không bị xử phạt với lý do vụ án đã 
hết hạn truy tố.

Do nhiều người quan tâm, thi hài của Elena 
được trưng bày ở một nhà tang lễ địa phương. Sau 
đó, cô gái trẻ được chôn cất tại một ngôi mộ không 
tên để không ai có thể tìm đến làm phiền.

Về phần Carl, ông vẫn đề nghị xin lại thi hài 
Elena nhưng tất nhiên bị từ chối. Ông chuyển nơi ở, 
dành thời gian viết sách. Carl không gây ra thêm vụ 
tai tiếng nào nhưng vẫn giữ một con búp bê lớn đeo 
mặt nạ Elena. Ngày 3/7/1952, Carl qua đời. Ba 
tuần sau, ông mới được phát hiện. Có người kể 
rằng Carl mất trong vòng tay của con búp bê. ■ 

Chuyện về mảnh đất "5 anh 
em lấy chung một cô vợ”

Trên thế giới vẫn tồn tại những cộng 
đ đồng cho phép người phụ nữ ược 
lấy nhiều chồng, và thường là 

những anh em ruột thịt trong một nhà.
Xã hội hiện đại, các quốc gia tôn trọng chế 

độ một vợ - một chồng, đưa cả vào luật pháp, và 
thậm chí nhiều người còn coi những kẻ ngoại tình 
là thứ gì  đó hết sức đáng khinh.

Thế nhưng ở Dehradun - ngôi làng nhỏ 
phía Bắc của Ấn ộ, câu chuyện lại diễn ra theo Đ
chiều hướng khác hẳn, khi rất nhiều àn ông tại đ
đây... lấy chung vợ. 

Rajo Verma là một trường hợp như thế. Cô 
là vợ của 5 người àn ông - là 5 anh em ruột. Họ có đ
con, nhưng chẳng ai biết âu là cha sinh học của đ
đ đ điển hứa trẻ. Gia ình cô là một ví dụ ình cho chế 
độ đa phu vẫn tồn tại đâu đó trong x đại - ã hội hiện 
ước tính khoảng 50 cộng đồng từ Tây Tạng, Nepal 
và Ấn Độ.

Đa phu, nhưng đàn ông vẫn là trụ cột
Phần lớn chiều dài lịch sử của con người, 

đ được lập nên với chế độ đa thê - đàn a số xã hội 
ông lấy nhiều phụ nữ. Nhưng trước đó, xa xưa hơn 
nữa, đ điểm phụ nữ lên ngôi, trở ã từng có thời 
thành trụ cột trong cộng đồng và được phép lấy 
nhiều người đàn ông một lúc. Đó là chế độ "đa 
phu".

Tuy nhiên cái " a phu" thời nay lại hơi khác đ
một chút. Những ông chồng lấy chung vợ thường 

là anh em ruột, trong ó ứng ầu là anh cả. đ đ đ

Anh cả sẽ là người chọn vợ cho mình và các 
anh em, đồng thời có thêm một quyền lợi nữa là lấy 
vợ 2, vợ 3. Ngoài ra, tất cả những đứa trẻ sinh ra sẽ 
coi anh cả là cha, những người em dưới là "chú", 
bất kể cha sinh học có là ai đi chăng nữa. 

Nguồn gốc của chế độ đa phu
Điều này chẳng ai biết rõ. Tuy nhiên, các 

nhà khoa học có thể đoán được nguyên nhân tạo ra 
chế độ này - hoàn toàn thuần về lý do kinh tế.

Khi cùng nhau lập nên một gia ình, các đ
anh em trong nhà không nhất thiết phải chia tài sản 
thừa kế cho nhau. 

Đ đây là một lợi thế rất lớn ối với nhiều bộ 
tộc. Như tại Tây Tạng và vùng núi Himalaya nói 
chung, ất ai của họ vốn khan hiếm. Còn tại Ấn đ đ
Độ, dân số lại đang bùng nổ quá nhanh, gây mất 
cân bằng giới tính nghiêm trọng.

Có hợp pháp hay không?
Chế ộ a phu thoạt nhìn có vẻ thuận tiện đ đ

đối với một số vùng, nhưng thực chất trên thế giới 
việc một vợ lấy nhiều chồng là hoàn toàn không 
hợp pháp. Tuy nhiên, họ cũng không bị pháp luật 
trừng phạt, bởi đây là một nét văn hóa của những 
vùng quê tại Tây Tạng và nhiều vùng đất khác. 

1 vợ, 5 chồng là chuyện bình thường
Chế ộ a phu tồn tại từ nhiều thế kỷ trước. đ đ

Nghĩa là ời cha mẹ, ông bà, tổ tiên của họ ã sống đ đ
như vậy trong rất nhiều n m rồi.ă

Thông thường, một người phụ nữ ở ây sẽ đ
có từ 2 - 5 người chồng, và tất cả ít nhất phải trên 18 
tuổi. Trong trường hợp có một thành viên dưới 18, 
đ đ đến lúc ủ tuổi họ sẽ ược phép lấy nhau. 

Dẫu các nhà khoa học tin rằng lý do tạo ra 
chế ì mục tế, thực sự thì độ đa phu thuần v đích kinh 
những gia ình như vậy khó có thể xem là giàu có đ
được. 

Đ đ đa số các trường hợp, ại gia ình sẽ chung 
sống trong một căn nhà nhỏ. Cánh đàn ông ra ngoài 
kiếm ăn, người vợ ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, chăm 
con. Đêm xuống, tất cả nằm lên sàn được lót chăn, 
bởi người Tây Tạng thường không nằm giường.

Các gia ình đ đa phu thường sống thành 
cộng đồng với 15 gia đình. Họ sống hòa thuận, giao 
lưu nhiều và luôn sẵn sàng dang tay giúp ỡ khi cần đ
thiết. Tuy nhiên, mỗi gia ình vẫn đ độc lập, có gia 
quy riêng, san sẻ đều trách nhiệm cho từng thành 
viên. Một số gia đ để phụ nữ ình thậm chí sẵn sàng 



Trang 11

Issue # 2019 * Tuesday, November 01,  2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

50 năm trước, cuộc sống 
thế giới có dễ dàng hơn hiện 
tại? Mua nhà rẻ hơn, một người 
đi làm vẫn đủ nuôi gia đình ở Mỹ

rang Insider đã chỉ ra 9 khía cạnh Ttươi đẹp của cuộc sống trên thế giới 
vào 50 năm trước mà giờ đây không 

còn nữa.
Không thể phủ nhận công nghệ giúp cho 

cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn trước 
rất nhiều. Từ đặt đồ ăn đến tìm kiếm nhanh trên 
Google, công nghệ đã làm cho thế giới trở nên tiện 
lợi hơn. Thế nhưng, không phải tất cả mọi thứ đều 
tốt hơn khi công nghệ phát triển. Có nhiều điều đã 
từng đơn giản, dễ dàng hơn nhiều trong quá khứ, và 
dưới đây là những điều như thế:

1. Gặp gỡ mọi người trong cuộc sống 
thực dễ dàng hơn

Ngày nay, mọi người chủ yếu liên lạc với 
nhau thông qua điện thoại và Internet. Nghiên cứu 
thực tế cho thấy việc phụ thuộc vào công nghệ 
khiến thế hệ trẻ ít giao tiếp hơn trong cuộc sống. Do 
đó, mọi người hiếm khi tương tác với người khác 
bên ngoài như 50 năm trước. Nhưng vào thời điểm 
đó, đây là cách duy nhất để gặp gỡ, làm quen nhau.

2. Dễ tìm thấy bạn đời hơn
Thật bất ngờ là nửa thế kỷ trước, người ta 

có thể gặp được "một nửa" của mình dễ dàng hơn. 
Ngày nay, nhờ các các ứng dụng hẹn hò, việc lựa 
chọn đối tượng của chúng ta cũng được mở rộng. 
Thế nhưng, một tỷ lệ đáng kể dân số vẫn không thể 
tìm thấy bạn đời.

Không phải do con người không cố gắng 
tìm kiếm, mà do nghịch lý về sự lựa chọn. Càng có 
nhiều lựa chọn, người ta càng khó đưa ra quyết 
định cuối cùng. Chúng ta sẽ có suy nghĩ rằng người 
tiếp theo còn tuyệt vời hơn thì sao? Tìm một người 
"tâm đầu ý hợp" với mình vốn đã khó. Trong một 
thế giới mà các lựa chọn gần như không có giới 
hạn, việc chọn một người lại trở nên khó khăn hơn.

Trong khi 50 năm trước, đối tượng hẹn hò 
của mọi người chỉ giới hạn trong vòng kết nối trực 
tiếp của họ. Chẳng hạn: trường học, nơi làm việc, 
hàng xóm, bạn bè, người quen… Khoanh vùng 
giới hạn tìm kiếm khiến con người ta bớt "đau đầu" 
hơn.

3. Cuộc sống riêng tư hơn và ít phụ thuộc 
vào công nghệ

Ngày nay, đa phần các công việc trong văn 
phòng đều được xử lý thông qua máy tính và công 
nghệ. Cho dù bạn đang sao chép, nhập danh sách 
việc cần làm, gửi email hay quét bảng tính nhưng 
một số người phụ thuộc vào những tiện ích này quá 
mức. Có người thậm chí còn gửi tin nhắn cho đồng 
nghiệp ngồi cách đó vài bước chân thay vì giao tiếp 
trực tiếp. 50 năm trước, giao tiếp trong văn phòng 
rất khác, mang tính cá nhân hơn nhiều.

4. Dễ tập trung hơn
Cùng với sự ra đời và phát triển của máy 

tính, điện thoại thông minh, hay Internet, sự tập 
trung của con người ta lại giảm đi đáng kể. Nhiều 
người ngày càng khó tập trung vào nhiệm vụ, đặc 
biệt là ở nơi làm việc. Một nghiên cứu thực tế cho 
thấy rằng vào năm 2004, trung bình cứ ba phút lại 
có một người bị phân tâm. Đến năm 2014, khoảng 
thời gian chú ý của họ giảm xuống còn 59,5 giây. 
Khả năng tập trung vào một nhiệm vụ của chúng ta 
đã giảm đáng kể theo thời gian.

5. Ngủ ngon hơn
Ngày nay, nhiều người có thói quen lướt 

mạng xã hội trên giường ngay trước khi ngủ. 
Nhưng các nghiên cứu cho thấy điều này ức chế 
việc sản xuất melatonin, một loại hormone quan 
trọng làm chúng ta buồn ngủ. Ánh sáng từ thiết bị 
điện tử ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. 
Chúng phá vỡ nhịp sinh học bằng cách lừa bộ não 
rằng đây vẫn là ban ngày. Đây chính là lý do vì sao 
các bác sĩ khuyên bạn nên tắt thiết bị điện tử 30 
phút trước khi đi ngủ. 50 năm trước, điều này 
không hề xảy ra.

6. Mọi người khỏe mạnh hơn cả về tinh 
thần và cảm xúc

Các nghiên cứu cho biết mọi người, đặc 
biệt là những người trẻ tuổi, bị căng thẳng, lo lắng, 
thậm chí trầm cảm do sử dụng mạng xã hội và điện 
thoại thông minh. Theo Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cứ 10 người Mỹ 
thì có một người mắc một số dạng trầm cảm.

Nguyên nhân của điều này có thể liên hệ 
với việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã 
hội. Trên các mạng xã hội như Facebook hay 
Instagram, mọi người đều có xu hướng chia sẻ 
những thứ nhìn đẹp đẽ. Điều này theo cách nào đó 
khiến họ trông có vẻ có cuộc sống tốt hơn. Khi 
những người xa lạ nhìn vào đó mà so sánh, sẽ cảm 
thấy lo lắng hơn.

Thế nhưng mạng xã hội không phải cuộc 
sống thực tế. Chúng chỉ là những chi tiết mà người 
kia muốn thể hiện ra bên ngoài chứ không phải cả 
bộ phim. Vài chục năm trước, không có mạng xã 
hội nên người ta bớt phải so sánh, có sức khoẻ tinh 
thần và cảm xúc tích cực hơn.

7. Có thể nuôi sống gia đình chỉ bằng 
lương của một người

Ngày nay, phần lớn tiền sinh hoạt của một 
gia đình đều dựa vào lương của cả bố và mẹ. 
Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng vậy.

Vào những năm 1960 ở Mỹ, 70% các ông 
bố là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Trong 
khi đó, hiện hơn 60% gia đình cần có thu nhập từ cả 
hai người. Dù vậy, cuộc sống không trở nên dễ 
dàng hơn.

8. Xem một bộ phim ở rạp dễ dàng hơn
Chúng ta có thể xem rất nhiều bộ phim trên 

Netflix, Hulu hay Amazon nhưng việc xem một bộ 
phim ở rạp ngày nay khó hơn trước kia. Bởi, chính 
những ứng dụng xem phim trực tuyến đã đẩy giá vé 
của các rạp phim tăng lên. 

50 năm trước, giá vé xem phim tại rạp rẻ 
hơn 20 lần giá vé hiện nay. Thêm vào đó, các bộ 
phim cũng được cập nhật trên tài khoản xem phim 

trực tuyến rất sớm, người xem sẽ không cần chờ 
đợi. Vì vậy, nhiều người dự đoán rằng các rạp chiếu 
phim sẽ dần dần mất ưu thế và nhường chỗ cho 
phim chiếu online.

9. Mua nhà dễ dàng hơn
Nhiều thập kỷ qua đi, giá nhà đất tăng lên, 

việc mua nhà cũng ngày càng khó khăn hơn. Theo 
Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, vào năm 1960 ở Mỹ, 
một ngôi nhà trung bình có giá 11.900 USD, trong 
khi thu nhập trung bình của hộ gia đình là 4.970 
USD (bằng gần một nửa chi phí của một ngôi nhà). 
Đến năm 2010, giá nhà trung bình là 221.800 
USD, trong khi thu nhập trung bình là 49.445 USD 
(chỉ bằng hơn một phần tư chi phí của một ngôi 
nhà)... ■

Pin nước Thụy Sĩ cung cấp 
điện cho 900.000 gia đình đi vào 
hoạt động

ông trình pin nước dưới lòng đất Ccủa nhà máy thủy điện Nant de 
Drance ở Thụy Sĩ vừa đi vào hoạt 

động có thể cung cấp điện cho tới 900.000 ngôi 
nhà.

Theo tờ Independent, dự án pin nước 
khổng lồ trị giá 2 tỷ euro nằm ở độ sâu 600m bên 
dưới dãy Alps (Thụy Sĩ) đã hoàn thành sau 14 năm 
xây dựng, có dung tích đến 25 triệu m3 đủ lớn để 
cung cấp điện cho 900.000 hộ gia đình cùng một 
lúc.

Với công suất lưu trữ lên đến 20 triệu kWh 
tương đương 400.000 ắc quy xe hơi, loại pin này có 
thể tích trữ năng lượng sản xuất dư thừa từ các 
nguồn tái tạo để sử dụng trong tương lai, do đó giúp 
ổn định lưới điện quốc gia và giảm sự phụ thuộc 
vào các nhiên liệu hóa thạch. 

Cơ chế hoạt động của pin là dùng tương tác 
dòng nước giữa hai bể chứa riêng biệt nằm ở độ cao 
khác nhau. Khi sản xuất điện tăng cao, điện dư thừa 
được sử dụng để chuyển nước từ bể thấp hơn lên bể 
cao hơn. Khi nhu cầu điện tăng, nước ở độ cao lớn 
hơn được giải phóng. Nước đổ xuống bể thấp hơn, 
chảy qua turbine sản xuất điện giúp cung cấp điện 
trong mạng lưới.

Nhà máy có 6 tuabin để đưa nước từ bể 
chứa Emosson lên bể chứa cao hơn Emosson 
Vieux trong trường hợp sản xuất thừa điện.

Thông cáo báo chí của nhà máy nêu rõ: 
“Đối mặt với thực trạng gia tăng khai thác năng 
lượng từ các nguồn tái tạo như gió và Mặt trời vốn 
không thể tạo ra điện liên tục, cần một phương án 
tích trữ năng lượng linh hoạt khác trong lưới điện 
để duy trì sự cân bằng giữa lượng sản xuất và tiêu 
thụ”.

Pin nước đã trở thành một phương pháp dự 
trữ điện phổ biến trên thế giới. Số liệu từ Văn 
phòng Hiệu quả Năng lượng và Năng lượng Tái tạo 
Hoa Kỳ (EERE) chỉ ra rằng 93% lưu trữ năng 
lượng của nước này đến từ thủy điện tích năng. ■ 
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Nhờ lời nhắc nhở của bố, 
cô gái lớn lên trở thành nhà 
nghiên cứu nổi tiếng, nuôi dạy 2 
con thành tỷ phú, 1 con là nhà 
ngoại giao

Bố từng viết những từ này vào một 
cuốn sổ và đưa cho tôi: Tình anh 
em, lòng biết ơn, sự chính trực, 

kiên nhẫn và lạc quan. Từ "kiến thức" được xếp sau 
các từ đó.

Bà Sarah Emas
Sarah Emas có bố là người Do Thái, mẹ là 

người Trung Quốc. Bà sinh ra tại thành phố 
Thượng Hải. Trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại, bà 
có 3 người con: 2 trai và 1 gái. Dù đời sống hôn 
nhân không hạnh phúc nhưng trong cách giáo dục 
con, Sarah được xem là "người mẹ huyền thoại" 
khi nuôi dạy thành công 2 người con trai thành tỷ 
phú và người con gái thành nhà ngoại giao. 

Được biết, Sarah Emas cũng là nhà nghiên 
cứu xuất sắc tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng 
Hải, thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị 
quận Hồng Khẩu, và là một trong những tác giả có 
sách bán chạy nhất ở Trung Quốc.

Trong các cuốn sách của mình và cả trong 
những lời trả lời phỏng vấn truyền thông, ngoài 
việc chia sẻ cách dạy con, bà cũng kể về người cha 
của mình. Đây chính là người đã dạy cho Sarah 
những bài học làm người quý giá, xây dựng nên sự 
thành công của bà sau này.

Dưới đây là những chia sẻ đáng suy ngẫm 
của Sarah về bố mình:

Giáo dục gia đình luôn đặt "nhân cách" 
lên hàng đầu

"Nếu là trước đây, bố sẽ cho con học đánh 
đàn, nhưng chúng ta bây giờ là người tị nạn Do 
Thái... Con không học được đàn mà phải học làm 
người", bố tôi nói.

Bây giờ, nhìn lại quãng thời gian lúc nhỏ, 
chỉ cần bố mở lời, hầu như đều là chân lý làm 
người. Bố dạy tôi phải "trả giá trước". Ông nói: "Ở 

Trung Quốc, chúng ta là người nước ngoài, và 
chúng tôi phải lịch sự trong mọi việc".

Khi còn nhỏ, tôi thường cùng các bạn nhảy 
dây chun. Bố giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu: Dây 
cao su rất dễ đứt, không nên dùng dây chun của bạn 
bè mà hãy dùng dây chun của chính mình và chơi 
với các bạn. Bố dạy tôi đặt người khác lên hàng 
đầu.

Khi tôi mười tuổi, một đầu bếp ở tầng dưới 
thường làm bánh mì kẹp thịt cho mọi người ăn, và 
tôi thường được cho phần góc. Nó khiến tôi không 
vui. 

Thấy vậy, bố sốt sắng nói: "Con à, con phải 
biết rằng cái này là do người khác tặng cho con, 
không phải do chính con làm ra. Con không có 
quyền lựa chọn, con đừng đòi hỏi người khác".

Khi tôi lớn lên, bố đặt vấn đề giáo dục nhân 
cách lên hàng đầu. Ông đã từng viết những từ này 
vào một cuốn sổ và đưa cho tôi: Tình anh em, lòng 
biết ơn, sự chính trực, kiên nhẫn và lạc quan. Từ 
"kiến thức" được xếp sau các từ đó.

Có kỷ luật trong lời nói và việc làm, 
không buông thả  

Từ khi tôi còn nhỏ, bố đã rất nghiêm khắc 
và đặt ra một số điều cấm. Ví dụ, không đi bơi, 
không mặc quần áo tắm. Những hạn chế của người 
Do Thái đối với con gái là: Váy ít nhất phải dài dưới 
đầu gối, vì vậy ông tuyệt đối không cho phép con 
mặc đồ bơi.

Vậy nên tôi đã không học bơi và vẫn chưa 
biết bơi. Ngoài ra, khi ăn không được gây tiếng 
động ồn ào. Nếu hai người nói chuyện, chỉ cần hai 
người đó nghe thấy giọng nhau, sẽ là bất lịch sự nếu 
làm ảnh hưởng đến người thứ ba. Ngoài ra, cũng 
không tùy tiện động tay chân với người khác. Vì 
một cô gái có học sẽ không tùy tiện tát mắng ai.

Ở trường, mặc dù tôi là người nước ngoài 
duy nhất, nhưng tôi được giáo dục như học sinh 
Trung Quốc, và bố đã nhiều lần nhắc nhở tôi tuân 
thủ các quy định của trường như học sinh Trung 
Quốc.

Tôi rất xinh đẹp, trên mặt có những đốm tàn 
nhang nhỏ, lông mi quăn và làn da trắng như tuyết, 
nên bố càng lưu tâm hơn. Ông vẫn luôn nhắc nhở 
tôi: "Chúng ta đang ở nước ngoài, chúng ta phải có 
kỷ luật trong lời nói và việc làm, đồng thời chúng ta 
phải nhã nhặn trong mọi việc, khiêm tốn với mọi 
người".

Cẩn thận với lời nói có thể làm tổn 
thương người khác

Bố từng kể cho tôi nghe câu chuyện về một 
con gấu bị thương nặng và đến bên ngoài cabin của 
một người kiểm lâm để cầu xin sự giúp đỡ.

Anh kiểm lâm nhìn nó, thấy thương và 
quyết định giữ lại. Vào buổi tối, người kiểm lâm đã 
kiên nhẫn và cẩn thận lau máu cho gấu, băng bó vết 
thương, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho nó 
thưởng thức. Điều này khiến gấu rất cảm động. Khi 
nó chuẩn bị ngủ, vì chỉ có một chiếc giường nên 
anh kiểm lâm đã mời con gấu ngủ cùng.

Ngay khi con gấu bước vào chăn bông, mùi 
khó chịu lọt vào lỗ mũi của nhân viên kiểm lâm. 

Anh ta nói: "Chúa ơi! Tôi chưa bao giờ ngửi thấy 
mùi hôi như vậy. Khủng khiếp quá". Con gấu 
không nói gì, và tất nhiên là không thể ngủ được.

Một lần, cả hai tình cờ gặp lại nhau sau 
nhiều năm. Người kiểm lâm hỏi con gấu: "Vết 
thương năm đó ổn rồi chứ?". Gấu trả lời: "Tôi đã 
quên đi nỗi đau ở da thịt, nhưng vết thương trong 
tim thì không bao giờ liền lại".

Bố đã dạy tôi ăn nói cẩn thận và trau dồi kỹ 
năng xã hội của mình mọi lúc mọi nơi, không được 
nói những lời tổn thương người khác. Ngôn ngữ 
thô tục không nằm trong ngôn ngữ và việc làm của 
tôi. 

Và tôi đã rèn luyện thói quen như vậy từ khi 
còn nhỏ. Đồng thời, tôi cũng kỷ luật ba đứa con của 
mình theo cách này: Không xúc phạm ai một cách 
tùy tiện, không nhận xét vô trách nhiệm, nói xấu 
sau lưng và cười nhạo khuyết điểm của người khác.

"Làm người thì nên chừa lại một con 
đường. Dù có lý do chính đáng cũng nên để lại ba 
phần cho người khác". Bố đã dạy điều này từ khi tôi 
còn nhỏ. Bố luôn nói với tôi rằng người Do Thái 
không có đất nước của riêng họ, họ sống trên đất 
của người khác, và họ phải để lại một phần ba thời 
gian của họ trong mọi việc họ làm. ■ 

Sau các nguyên liệu đắt đỏ 
như lithium hay nickel, nguyên 
liệu không ngờ đến này sẽ tạo 
ra bước tiến mới trong ngành 
sản xuất pin xe điện

Công ty Stora Enso và Northvolt 
Thụy Điển đã thử nghiệm những 
vật liệu hoàn toàn mới trong chế tạo 

pin xe điện với thành phần lấy từ cây tại các khu 
rừng ở Bắc Âu. Đây được kì vọng sẽ là bước tiến 
mới của ngành xe điện, với chi phí rẻ hơn và xanh 
hơn với môi trường.

Nhân tố mới trong ngành sản xuất pin xe 
điện

Các nhà sản xuất autor và các công ty năng 
lượng trên toàn cầu đang bước vào cuộc chạy đua 
pin xe điện để tìm ra những thành phần tối ưu nhất 
thúc đẩy sự bùng nổ của xe điện.

Thử nghiệm mới đây nhất trong lĩnh vực xe 
điện là việc sử dụng thành phần bằng gỗ trong pin 
xe điện, khiến cho những chiếc xe điện trở nên 
xanh hơn bao giờ hết.

Công ty Stora Enso đến từ Thụy Điển 
Northvolt do Volkswagen hậu thuẫn đã hợp tác 
phát triển một loại pin bền vững với cực dương 
được sản xuất từ carbon cứng dựa trên lignin có tên 
là Lignode, có nguồn gốc từ gỗ ở các khu rừng thứ 
sinh tại Bắc Âu.

Thông qua thỏa thuận hợp tác phát triển 
chung, hai công ty hy vọng sẽ thiết lập nên loại pin 
công nghiệp hóa đầu tiên sử dụng cực dương được 
làm hoàn toàn từ nguyên liệu thô của Châu Âu, 
giúp giảm lượng khí thải carbon của pin xe điện.

Mỗi công ty đều có những thế mạnh và 
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kinh nghiệm chuyên sâu về sản xuất pin, 
điều này sẽ là sự đóng góp lớn vào sự phát triển của 
kế hoạch này. Stora Enso sẽ cung cấp vật liệu cực 
dương dựa trên lignin có tên là Lignode, được sản 
xuất từ gỗ tại các khu rừng thứ sinh ở Bắc Âu. 

Lignin là một polyme có nguồn gốc thực 
vật được tạo ra từ thành tế bào của thực vật trên đất 
khô, chiếm từ 20 đến 30% ở cây. Enso đã có một 
nhà máy thí điểm mà họ sử dụng cho các vật liệu 
carbon dựa trên sinh học ở Phần Lan, sản xuất 
khoảng 50.000 tấn lignin mỗi năm. Hiện nó đang 
nghiên cứu tiềm năng sản xuất công nghiệp của 
Lignode.

Ông Johanna Hagelberg, Phó chủ tịch điều 
hành phụ trách vật liệu sinh học tại Stora Enso cho 
biết: 

"Kế hoạch hợp tác với Northvolt đánh dấu 
một bước tiến mới trong sản xuất pin xe điện với 
vật liệu từ cây cối. Carbon cứng dựa trên lignin của 
chúng tôi và Lignode của Stora Enso sẽ đảm bảo 
nguồn cung cấp nguyên liệu cực dương (anode) 
chiến lược cho châu Âu, phục vụ nhu cầu pin bền 
vững cho các ứng dụng từ di động cho đến lưu trữ 
năng lượng tĩnh".

Trong khi đó Northvolt sẽ phát triển quy 
trình thiết kế và sản xuất cell pin, sau đó sẽ mở rộng 
quy mô công nghệ để sản xuất thương mại. 
Northvolt được thành lập vào năm 2016 và là nhà 
cung cấp các nguyên liệu quan trọng cho hệ thống 
pin ở châu Âu. 

Cho đến nay họ đã thu hút được 55 tỷ USD 
từ các công ty như BMW, Fluence, Scania, 
Volkswagen, Volvo Cars và Polestar để phát triển 
một loại pin lithium carbon thấp. Công ty cũng 
đang phát triển khả năng tái chế pin của mình với 
mục tiêu cung cấp 50% nguyên liệu thô cho pin 
mới vào cuối thập kỷ này.

Giải pháp cho tương lai xanh
Ông Emma Nehrenheim, Giám đốc Môi 

trường tại Northvolt giải thích rằng: 
"Với sự hợp tác này, chúng tôi đang khám 

phá một nguồn nguyên liệu thô bền vững mới và 
mở rộng chuỗi giá trị pin của châu Âu. Đồng thời 
phát triển một loại pin hóa học ít tốn kém hơn. Đây 
là một minh chứng thú vị về cách chúng tôi theo 
đuổi ngành pin song song giữa những tác động tích 
cực cả về xã hội và chi phí".

Các nhà sản xuất autor và các công ty năng 
lượng ngày càng gặp khó khăn trong việc cung cấp 
các thành phần pin. 

Nguyên nhân của sự chậm trễ này một phần 
do chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19, 
ngoài ra nằm ở sự thiếu hụt trong các dự án khai 
thác đang hoạt động. Cơ quan Năng lượng quốc tế 
đã đưa ra giải thích rằng đang có một sự gia tăng 
trong nhu cầu về nguyên liệu sản xuất, bởi vậy cần 
khai thác rộng rãi để có thể cung cấp đủ cho nhu 
cầu của toàn cầu.

Một số quốc gia đặt mục tiêu loại bỏ dần 
việc bán xe chạy xăng và động cơ diesel kể từ cuối 
thập kỉ này, bởi vậy các nhà sản xuất autor đang 

cạnh tranh để phát triển các mẫu xe điện tốt nhất, 
tiết kiệm chi phí nhất khi nhu cầu từ các thị trường 
lớn như châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đang tăng lên 
nhanh chóng.

Vào tháng 6 vừa qua, EU đã trở thành khu 
vực tiên phong khi đưa ra quyết định cấm bán xe sử 
dụng động cơ đốt trong (ICE) vào năm 2035. Tuy 
nhiên việc cấm autor này sẽ đòi hỏi một khoản đầu 
tư lớn trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin 
cũng như mở rộng quy mô toàn cầu trong các hoạt 
động khai thác.

Quyết định cấm xe chạy bằng xăng và dầu 
diesel nằm trong mục tiêu của các Chính phủ trong 
việc giảm lượng khí thải carbon bằng 0 vào năm 
2050. Tuy nhiên việc chuyển đổi sự phụ thuộc từ 
tài nguyên thiên nhiên này sang tài nguyên thiên 
nhiên khác có thể khiến các nguyên liệu khác bị đe 
dọa.

Các dự án sản xuất cực dương bằng vật liệu 
gỗ có thể cung cấp một giải pháp thay thế bền vững 
hơn để phát triển pin. Nếu các thành phần tái tạo 
mới có thể được phát triển để sản xuất pin, nó sẽ 
giảm sự phụ thuộc vào khai thác khoáng sản vốn có 
thể gây suy thoái môi trường trên diện rộng.

Trong khi các nhà sản xuất autor và công ty 
năng lượng chạy đua để phát triển các loại pin 
lithium-ion sáng tạo và hiệu quả nhất thì một số 
công ty khác lại đi ngược lại. Họ tìm kiếm các vật 
liệu thay thế để sản xuất pin. 

Nếu các công ty thành công trong việc tìm 
ra giải pháp thay thế cho việc khai thác chuyên sâu 
tài nguyên thiên nhiên trong phát triển pin của họ, 
điều đó có thể cung cấp cho họ lợi thế cạnh tranh 
cần thiết để làm cho sản phẩm của họ nổi bật và bền 
vững hơn. ■

Đồng hồ cơ mỏng nhất thế 
giới ra mắt: Độ dày chỉ 1,75mm, 
giá 1.888.000 USD, số lượng 
giới hạn 150 chiếc trên toàn cầu

Chiếc đồng hồ cơ này là sản phẩm 
hợp tác giữa nhà chế tạo đồng hồ 
Richard Mille và hãng xe Ferrari.

Không có nhiều tính năng thời thượng như 
những chiếc đồng hồ thông minh đời mới, nhưng 
các nhà chế tạo đồng hồ cơ luôn biết cách biến mỗi 
sản phẩm của mình thành một tác phẩm nghệ thuật. 
Mới đây nhất là hãng Richard Mille khi mang tới 
cho công chúng chiếc đồng hồ cơ mỏng nhất thế 
giới: Richard Mille RM UP-01 Ferrari.

Trước đó, vào đầu năm nay, hãng Bulgari 
đã giới thiệu chiếc Octo Finissimo Ultra, chiếc 
đồng hồ cơ phá kỷ lục thế giới về độ mỏng khi đánh 
bại chiếc Altiplano Ultimate Concept của hãng 
Piaget. Giữ kỷ lục thế giới từ năm 2018 cho đến 
nay, chiếc đồng hồ của Piaget có độ dày 2mm, 
nhưng chiếc Octo Finissimo Ultra của Bulgari có 
độ dày chỉ 1,88mm.

Nhưng hãng Bulgari chỉ giữ được kỷ lục 

này có 3 tháng khi chiếc đồng hồ kết hợp giữa 
Richard Mille và hãng Ferrari được trình làng với 
độ dày chỉ 1,75mm.

Nhiều người cho rằng, một chiếc đồng hồ 
cơ quá mỏng như vậy sẽ trở nên vô nghĩa khi người 
dùng gần như chẳng có cảm giác nó hiện diện trên 
cổ tay mình. 

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự của cuộc 
đua giành danh hiệu chiếc đồng hồ cơ mỏng nhất 
thế giới chỉ nhằm cho thấy mức độ khả thi về mặt 
kỹ thuật, cũng như phô diễn trình độ của đội ngũ kỹ 
thuật đằng sau mỗi tác phẩm đó.

Lấp đầy các bánh răng, các mấu, lò xo với 
kích thước đặc biệt để nằm vừa trong bộ khung 
mỏng manh của chiếc đồng hồ chắc chắn là một kỳ 
công không dễ đạt được chút nào.

Được làm từ titan cấp 5, có độ bền tương 
đương thép và gấp đôi nhôm, để đảm bảo chiếc 
đồng hồ này có thể chống chịu được việc bị uốn 
cong khi đeo mà không hỏng hóc. 

Bộ máy của đồng hồ - toàn bộ phần chuyển 
động bên trong được Richard Mille đồng phát triển 
với một nhà chế tạo đồng hồ khác, Audemars 
Piguet Renaud & Papi – với độ dày chỉ 1,18mm khi 
lắp ráp hoàn chỉnh.

Với phần lớn không gian bên trong RM 
UP-01 được lấp đầy bởi bộ máy chuyển động và 
các bộ phận cơ khí, chiếc đồng hồ cơ mỏng nhất thế 
giới này chọn cách tiếp cận tối giản với một bộ kim 
chỉ giờ nhỏ xíu trên bề mặt – gần như không thể 
xem được giờ nếu chỉ nhìn lướt qua. Nhưng một 
lần nữa, khả năng sử dụng thực tế chưa bao giờ là 
trọng tâm của chiếc đồng hồ này.

Thay cho núm vặn thông thường ở cạnh 
đồng hồ để lên dây cót và chỉnh lại thời gian, RM 
UP-01 sử dụng một cặp nút vặn ngay trên bề mặt 
đồng hồ. 

Đây có lẽ là giải pháp dễ dàng nhất cho việc 
vặn dây cót và chỉnh giờ khi dùng một công cụ phù 
hợp. Dù trọng tâm được đặt vào khả năng thu nhỏ 
chiếc đồng hồ cơ đến mức tối đa, RM UP-01 vẫn 
có khả năng chống nước đến độ sâu 10m.

Mặc dù vậy, khả năng chống nước dường 
như hơi thừa đối với chiếc đồng hồ này. Với số 
lượng giới hạn chỉ 150 chiếc và mỗi chiếc có giá 
đến 1.888.000 USD, thật khó tưởng tượng ai đó sẽ 
đeo nó để đi bơi hoặc đi lặn biển. ■ 
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Puglia – Vẻ đẹp miền Nam 
nước Ý

Từ Milan, sau một đêm trên tàu, 
chúng tôi đến với Puglia – nơi được 
gọi là “gót ủng” của đất nước hình 

chiếc ủng. 
Hóa ra, làm nên sức hấp dẫn cho miền Nam 

nước Ý ngoài Napoli hay đảo Sicily còn có một 
vùng đất không lớn nhưng nhiều cảnh đẹp và di 
tích đáng giá.

Những thành phố trắng bên biển 
Adriatic

Thành phố Bari, thủ phủ của Puglia khá 
yên tĩnh dù vẫn có không khí cởi mở kiểu Nam Ý. 
Hai bên đại lộ V.Emmanuel toàn dinh thự phong 
cách Baroque sơn màu nâu và màu hồng đỏ, được 
trang trí thêm bởi những cây cọ to lớn trổ hoa vàng.

Phố biển như một công viên xinh đẹp với 
bãi đá nước trong veo, đường lát đá phiến chạy qua 
vườn hoa, tháp chuông nhà thờ, nhà hát và thư 
viện.

Khu phố cổ nằm trên bán đảo nhô ra biển, 
lối vòng vèo trong các hành lang vòm, rồi cầu 
thang đá, mở ra những mảnh sân xinh xắn, chỗ nào 
cũng nhiều hoa và chong chóng đủ màu.

Nhà trong phố cổ chủ yếu xây bằng đá vôi 
trắng. Đứng góc nào cũng thấy nhà thờ và tu viện.

Sau vài giờ ở Bari, chúng tôi lên tàu đi tiếp 
xuống phía Nam 70 cây số nữa để thăm Ostuni – 
điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu Puglia với tên gọi 
Thành phố Trắng.

Chưa đầy một giờ sau, thành phố trắng xóa 
với tháp mái lô nhô và những vòng tường thành 
sừng sững trên đồi cao hiện ra trong ánh nắng chói 
chang, xung quanh là rừng olive xanh thẫm.

Vùng này nhiều cây olive cổ thụ gốc to đến 
hai người ôm mọc nghiêng nghiêng trong những 
khu vườn mênh mông hoa anh túc đỏ, hoa chuông 
tím, hoa cúc vàng.

Từ dãy phố cổ trắng toát nằm trên dãy núi 
đá nhìn xuống phía dưới vịnh biển Adriatic, đá thô 
sơ màu nâu đậm bị cắt ngọt lịm thành những đường 
như thớ gỗ.

Phố cổ Ostuni nhỏ nhắn, xinh xắn. Tường 
thành cũng màu trắng ôm trọn từng con phố. Nhà 
được xây như đục vào đá, nhà nối nhà tạo nên 
những vòng tròn nối nhau, giữ nguyên phom dáng 
quả núi.

Trời nắng được đi bộ trên những con đường 
lát gạch nhỏ xíu có mái vòm che thật dễ chịu. Hai 
bên đường nhà cao nhà thấp, nhiều cầu thang nhỏ 
hẹp nối nhau đưa chân tới các ban công, rồi đưa lên 
tận trung tâm thành phố.

Ngoại trừ khu vực quảng trường trung tâm, 
phố cổ đa số nhà cửa đều nhỏ nhỏ, hầu hết các ngõ 
rất hẹp lại vòng vèo, lên thang xuống gác, cửa vòm 
cửa ngách, mà đâu đâu cũng trắng xóa nên du 
khách cứ như lạc vào mê cung.

Chúng tôi lúc đầu còn dùng được bản đồ để 
định vị và tìm đường, nhưng một lúc sau thì chịu vì 

ngõ ngách nhiều quá. Tường cao ánh nắng chẳng 
lọt được xuống nên cuối cùng mất cả khả năng định 
hướng.

Đi một lúc đến cuối phố rồi cứ theo chỗ có 
ánh nắng đi một lúc ra đến vòng thành ngoài cùng, 
nơi có ban công và con đường ngắm cảnh rộng 
thênh thang nhìn ra biển. 

Men theo con đường này chúng tôi đi 
ngược lên đỉnh đồi đối diện khu phố cổ. Đường đi 
đẹp tuyệt, toàn hoa dại, cây vả dại quả chín trĩu 
cành, đi hơn cây số đã tới ban công ngắm cảnh.

Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời: cả thành 
phố trắng xóa trải dài nhấp nhô, những tháp chuông 
nhà thờ, những vạt hoa đủ màu, và cả biển xanh 
biếc phía xa đều bừng lên sức sống mãnh liệt dưới 
nắng Địa Trung Hải!

Ngôi làng trullo ngộ nghĩnh
Ngày hôm sau chúng tôi đi thăm thị trấn 

Aberobello. Nơi đây từ lâu đã được UNESCO 
phong di sản thế giới nhờ những ngôi nhà trullo. 
Đó là những ngôi nhà nhỏ và thấp, cửa sổ và cửa ra 
vào cũng nhỏ, tường đá rất dày quét vôi trắng xóa.

Nét đặc trưng nhất của những căn nhà 
trullo là mái nhà hình kim tự tháp, phần mái có hình 
nón được xây dựng từ các phiến đá vôi. Xưa kia 
những ngôi nhà này được nhóm nông dân nghèo 
không có đất đai dựng lên.

Kiểu nhà này tận dụng được nguồn đá vôi 
sẵn có, lại giúp tránh được cái nóng mùa hè và cái 
lạnh mùa đông. Nhà trullo không cần vôi vữa và 
thường gồm nhiều khối nhà nối với nhau.

Ngoài Monti là khu phố cổ với hơn 1.000 
ngôi nhà san sát, xung quanh trung tâm Aberobello 
cũng có những ngôi nhà trullo rải rác trong các 
làng, giữa những vườn olive và anh đào trù phú.

Khu Monti trông khá mới vì thường xuyên 
được quét vôi, tu sửa, tạo thành những khu phố trải 
từ đỉnh đồi xuống chân đồi. Khu này đông khách 
du lịch nên hai bên dãy nhà trullo giờ toàn là cửa 
hàng bán đồ lưu niệm trang trí rất đẹp, mọi không 
gian đều được tận dụng để trồng hoa. Hàng hóa thì 
bày cả ra ngoài phố.

Nhà nào cũng có biển mời khách vào xem 
và lên ban công trên mái nhà ngắm cảnh miễn phí. 

Vào bên trong mới thấy nhà cũng khá rộng. Dù cửa 
và trần thấp, cầu thang hẹp nhưng chia nhiều 
phòng, cửa có rèm bằng hạt đá rất xinh.

Du khách trèo lên nóc nhà thấy xung quanh 
mình toàn mái nhà cao thấp lô nhô xen lẫn các bụi 
cây trắc bá diệp cũng khá thú vị. Cuối khu Monti là 
ngôi nhà thờ đồ sộ ba tầng cũng xây kiểu trullo 
trông thật đặc sắc.

Đối diện với khu Monti qua quảng trường 
là khu Aia Picola – nơi cũng toàn nhà trullo, nhưng 
không phải để cho khách du lịch xem, mà là nơi 
dân cư vẫn ở từ nhiều thế kỷ nay. Khu này không 
đẹp bằng, ít hoa lá trang trí và cửa hàng nhưng 
được cái rất vắng khách du lịch nên tha hồ ngắm 
nghía rồi vào vườn vào ngõ leo lên trèo xuống. 
Trong khu này có bảo tàng olive, bảo tàng thủ công 
nghiệp…

Cách Aberobello 10 phút tàu hỏa có 
Locorotondo – một ngôi làng từng được xếp hạng 
là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Ý. Ở 
đây, các ngôi nhà trullo tọa lạc giữa vườn cây hoặc 
giữa cánh đồng xanh ngắt.

Khi đứng trên cầu vượt, chúng tôi nhìn lên 
đã thấy ngọn đồi cao với nhà cửa và tháp chuông 
nhà thờ màu trắng giống Ostuni nhưng quy mô nhỏ 
hơn nhiều.

Nhìn xuống thì thấy một con đường làng có 
hàng rào xếp bằng đá tảng đi ngoằn ngoèo giữa 
cánh đồng và một triền đồi thấp.

Bên đồi, những mái trullo nhấp nhô giữa 
màu xanh của cây olive, anh đào, cây vả và cánh 
đồng ngô, rồi bạt ngàn xung quanh là hoa anh túc. 
Thế là mọi người theo con đường ấy đi sâu vào 
trong làng.

Ngôi làng này trông rất cổ kính. Đường 
làng, hàng rào bao các nhà, cổng vào nhà và vườn 
toàn là những tảng đá đen nguyên khối chồng lên 
nhau, mỗi gia đình sống trong một khu nhà trulllo 
cao to và nhiều gian hơn hẳn những nhà trullo trong 
phố, xung quanh nhà trồng đủ loại cây ăn quả phổ 
biến vùng Nam Ý.

Nhà khá thưa, quanh mỗi nhà là những 
mảnh vườn rất rộng chủ yếu trồng ngô, olive, anh 
đào và nho, tường rào thì có cây vả đã ra khá nhiều 
quả, rồi mơ, mận đang mùa trổ hoa rất đẹp. Riêng 
anh đào Puglia ngon nổi tiếng, trái to, ngọt, màu đỏ 
tím và chín sớm nhất ở nước Ý.

Nhiều người thích nhà trullo trong làng này 
hơn nhà trullo trong phố vì khung cảnh trù phú 
sống động. 

Đứng từ trong làng chụp ảnh thành phố 
Aberobello trên đồi cao, xung quanh là cánh đồng 
xanh mênh mông đẹp vô cùng... ■

Top 10 món ăn ngon nổi 
tiếng nhất ở Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha không chỉ là một cường 
quốc có khí hậu ấm áp nhất khu vực 
Châu Âu với phong cảnh thiên 

nhiên vô cùng tuyệt đẹp mà nơi đây còn được biết 
đến với nhiều món ăn ngon và phong phú.
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Ẩm thực của Bồ Đào Nha có nhiều nét đặc 
trưng của các nền ẩm thực khác nhau trên thế giới 
bởi những chuyến thám hiểm mà họ đi qua nhưng 
với sự tài tình sáng tạo, họ vẫn tạo ra những nét rất 
riêng biệt, rất đặc trưng cho ẩm thực của đất nước 
mình. 

Cùng trải nghiệm những món ăn ngon nổi 
tiếng nhất Bồ Đào Nha để hiểu hơn về điều đó.

1. Polvo à Lagareiro
Polvo à lagareiro là món ăn được làm từ 

bạch tuộc vô cùng hấp dẫn và trở thành món ăn đặc 
sản số 1 ở Bồ Đào Nha được thực khách yêu thích 
là luôn luôn tìm đến để thưởng thức khi có dịp đặt 
chân đến đất nước này. 

Bạch tuộc sẽ được làm cẩn thận cho sạch sẽ 
rồi đem luộc chín, sau đó sẽ đem ướp gia vị rồi 
quay trong lò nướng với thật nhiều tỏi và dầu olive 
để có một món ăn giòn giòn, thơm thơm vô cùng 
hấp dẫn. 

Món ăn này tương đối phổ biến ở Bồ Đào 
Nha nhưng ngon nhất vẫn phải kể đến A Tasquinha 
tại Nazare một ngôi làng ven biển cách thủ đô 
Lisbon 75 dặm về hướng Bắc với phong cảnh vô 
cùng hữu tình.

2. Bacalhau
Cũng là một món ăn được làm từ cá nhưng 

Bacalhau nổi tiếng hơn hẳn và là một món ăn mang 
tầm cỡ quốc gia được nhiều du khách tìm đến để 
thưởng thức. Món ăn này được sử dụng cá tuyết để 
nấu và thường được ăn nhiều nhất trong dịp Giáng 
sinh. 

Có rất nhiều cách để làm món bacalhau 
nhưng bacalhau à bras được nấu từ hành tây, khoai 
tây, quả olive, trứng, mùi tây và cá tuyết là ngon 
hơn cả. Đây cũng được đánh giá là một trong 
những món ăn hấp dẫn nhất ở Bồ Đào Nha.

3. Caldeirada de Enguias
Những món ăn được chế biến từ những chú 

lươn cũng rất nổi tiếng ở Bồ Đào Nha, đặc biệt là 
lươn nướng và súp lươn. 

Lươn sẽ được làm sạch cho hết nhớt rồi ướp 
với nghệ tây, nước mắm, cho thật đậm đà sau đó 
đem nướng hoặc làm súp lươn đều rất ngon và 
thơm, ăn kèm với ớt chuông cùng rượu vang trắng 
vùng Bairrada thì tuyệt vời vô cùng. 

Ai đã từng thưởng thức món lươn ở bờ biển 
Torreira thì chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được 

hương vị của nó.
4. Cataplana de Marisco
Là một món ăn đươc làm từ hải sản quen 

thuộc nhưng Cataplana de Marisco lại có cách chế 
biến và hương vị hoàn toàn khác biệt, hấp dẫn và 
đậm đà hơn hẳn. 

Hải sản sẽ được hầm và nấu chín trong chảo 
hai mặt, nêm nếm gia vị vừa ăn theo một công thức 
đặc biệt của người Bồ Đào Nha để ăn kèm với cơm 
và khoai tây chiên. Địa chỉ để thưởng thức món ăn 
đặc sản này chính là làng chài Porto Brandaoz.

5. Francesinha
Cũng giống như món bánh mì kẹp hay 

Sandwich của nhiều nước nhưng món Francesinha 
của Bồ Đào Nha lại có cách chế biến và nhiều 
nguyên liệu ăn kèm hơn hẳn. 

Món ăn này cũng gồm có 2 lát bánh mì 
được kẹp cùng với beefsteak, thịt lợn muối và xúc 
xích cay được rưới thật nhiều pho mát, sốt cà chua 
và tương ớt cay nồng. 

Không chỉ có vậy nó còn được ăn kèm với 
khoai tây hoặc trứng chiên tùy thuộc vào sở thích 
của từng thực khách mà nhà hàng ở đây sẽ phục vụ. 
Được đánh giá là một trong những món ăn không 
nên bỏ qua ở Bồ Đào Nha.

6. Arroz de Tamboril
Arroz de Tamboril là một món ăn được làm 

từ cá chày kết hợp với gạo khá phổ biến ở Bồ Đào 
Nha. 

Cá chày được làm sạch, để khô nước rồi 
đem nấu với quế, tỏi, cà chua và gạo để tạo thành 
một món cơm cá chày rất ngon gần giống với món 
“risotto” của Ý cũng được sử dụng gạo nấu cùng 
với nước dùng từ cá, thịt và kem. 

Địa chỉ để thưởng thức món Arroz de 
tamboril ngon nhất ở Bồ Đào Nha chính là 
Cacarola 1 – ngôi làng nhỏ ven bờ biển cách 
Coimbra không xa.

7. Porco Preto
Porco Preto là món thịt lợn muối và thịt lợn 

xông khói được làm theo công thức đặc biệt của 
người Bồ Đào Nha để món ăn có vị ám khói vô 
cùng đặc biệt, nó thơm chứ không hề có vị ngai 
ngái như những miếng thịt xông khói của những 
nơi khác. 

Một điều đặc biệt nữa là thịt lợn được sử 
dụng để làm món ăn này chính là những chú lợn 
đen thuộc giống Iberia vô cùng đắt đỏ trên thế giới, 
những chú lợn này được nuôi thả hoàn toàn tự 
nhiên nên thịt chắc, thơm chứ không hề bị nhão 
như những chú lợn nuôi công nghiệp. 

Thịt xông khói hoặc thịt lợn muối Porco 
Preto sẽ được ăn kèm với salad rau và khoai tây 
chiên.

8. Posta Mirandesa
Cũng là món beefsteak giống như người 

Pháp và người Ý nhưng nếu ai đã ăn thử món 
beefsteak ở Bồ Đào Nha sẽ nhận ra nó ngon hơn 
hẳn và có vị đặc biệt vô cùng khó tả. 

Posta Mirandesa là một miếng beefsteak sử 
dụng thịt của những chú bò được nuôi chăn thả 
khoa học ở những trang trại vùng Mirandesa nên 

thịt ngon và thơm, beefsteak ở đây được làm dày và 
to hơn những nước khác.

Sau đó sẽ được nướng trên lửa lớn để làm 
chín theo một cách tẩm ướp rất riêng của người Bồ 
Đào Nha để tạo nên hương vị riêng cho món ăn này.

9. Sopa de Cação
Tại Bồ Đào Nha những món ăn được làm từ 

cá rất được ưa chuộng. Vì thế mà từ cá với sự khéo 
léo và sáng tạo của người đầu bếp nơi đây đã có rất 
nhiều món cá được ra đời, trong đó phải kể đến 
Sopa de Cacão, một món súp cá ngon tuyệt vời ở 
đây. 

Cá sẽ được ướp gia vị cùng với rau mùi, 
chanh, tỏi và bột nêm trước khi nấu chín thành súp, 
món ăn này được ăn kèm với bánh mì hoặc bánh 
bột ngô đều rất ngon. 

Đây trở thành món ăn đặc sản hấp dẫn nhất 
ở Bồ Đào Nha dễ dàng chinh phục được cả những 
vị khách khó tính nhất.

10. Alheira de Mirandela
Là một món ăn có giá thành tương đối rẻ và 

tương đối phổ biến trong ẩm thực Bồ Đào Nha, 
Alheira de Mirandela chính là món xúc xích gà, 
không chỉ trẻ con ưa thích mà cả những người lớn 
tuổi cũng phải “gật gù” vì độ ngon của nó. 

Món ăn này có từ năm 1948 do những 
người Do Thái ở khu vực đông bắc Bồ Đào Nha 
sáng tạo ra, trải qua thời gian món ăn này có nhiều 
thay đổi trong gia vị để phù hợp hơn với sở thích 
của từng vị khách nhưng vẫn giữ nguyên được 
hương vị của món xúc xích gà truyền thống.

Không chỉ có nắng vàng, biển xanh, cát 
trắng mới là nhân tố thu hút khách du lịch đến với 
Bồ Đào Nha mà chính những món ăn nơi đây cũng 
là một điểm mạnh để chinh phục du khách tìm đến. 

Những món ăn nơi đây thường được chế 
biến từ cá hoặc những loại hải sản tươi sống vô 
cùng thơm ngon và hấp dẫn với những cách nấu 
hoàn toàn khác nhau để làm nên những điều riêng 
biệt cho từng món ăn. 

Vì thế khi đến đây thăm quan, nghỉ dưỡng 
mà không biết hết những món ăn hấp dẫn nhất Bồ 
Đào Nha thì kể như phí hoài cả một chuyến đi. ■

* Mẹ cháu không cho
Cô vợ cứ nằng nặc đòi ly dị chồng. Tổ hòa 

giải của khu phố đến nói chuyện với cô: 
- Anh chị đẹp đôi thế mà sao chị lại xin ly 

hôn?
- Vì anh ấy ngáy to quá làm cháu không ngủ 

được!
- Vậy trước khi cưới, chị ã tìm hiểu kỹ đ

chưa?
- Dạ! Tìm hiểu kỹ rồi ạ!
- Thế tại sao lúc ấy chị không phát hiện ra 

anh ta có bệnh?
- Vì mẹ cháu không cho cháu ngủ với anh 

ấy ạ!!!

Vui Cöôøi
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