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NEW

917-2030/1598

Nails Lux of Texas Pasadena Caàn Baùn

Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu Parking, tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 

baøn nail. Coù 8 thôï, 2 phoøng wax 2 phoøng restroom. Tieäm môùi ñaày ñuû supplies, chuû môùi voâ khoâng 

caàn söûa gì heát, income muøa heø $40k/$45k thaùng, muøa naøy $31k/$35k thaùng, chöa tính cash. Rent 

everything $7,000 thaùng, giaù caû thöông löôïng.

Pasadena, Texas

832-913-9370 * 713-498-3454Thaät loøng mua xin goïi:

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

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

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

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

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

NEW

919-2030/1598

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn 

sale naêm 2021 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

918-2030/1598

Baùn Tieäm Dryclean Plan

Caàn sang tieäm Dry Clean Plan. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Giaù baùn $130K

Gessner

Xin vui loøng lieân laïc Chi: 281-235-8684

Lôøi Nguyeän
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Quan Âm đã giúp con khỏe mạnh, an phúc lành - Hạnh Hương

NEW

932-1601/2033

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 

ñeøn giao thoâng. Khu vöïc ñoâng ñuùc. Rent $8,500 NNN lease. 

Chuû ñaõ sôû höõu 18 naêm. Giaù baùn $550,000. 

Beaumont, TX

832-877-9951Thaät loøng mua xin goïi Hieàn Nguyeãn:
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Công ty quản lý hoảng loạn 
khi thành viên BTS lần lượt 
nhập ngũ

Ngày 17/10, tờ Korea Times đưa tin Jin 
là thành viên đầu tiên của BTS nhập 
ngũ. Sau đó, các thành viên của BTS 

lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Họ hy vọng có 
thể tái hợp và hoạt động trở lại vào năm 2025.

Thông tin trên chấm dứt tranh cãi kéo dài hơn 
một năm qua của các quan chức lẫn công chúng 
Hàn Quốc về việc có nên miễn nghĩa vụ quân sự 
cho BTS hay không. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra 
nhiều mối lo ngại với tương lai của BTS, công ty 
quản lý HYBE lẫn ngành âm nhạc Hàn Quốc.

Thiệt hại cho công ty quản lý khi BTS nhập 
ngũ

Đầu tiên với BTS, danh tiếng và sức ảnh 
hưởng của nhóm có lẽ không bị quá ảnh hưởng dù 
họ tạm dừng hoạt động trong khoảng hai năm. 
Nhóm sở hữu lượng fan đông đảo và trung thành. 
Những người hâm mộ này sẵn sàng chờ đợi thần 
tượng của họ. Nhiều nhóm nhạc nam khác của 
Kpop đã chứng minh việc nhập ngũ không quá ảnh 
hưởng tới vị trí tại ngành công nghiệp âm nhạc, đặc 
biệt các nhóm nhạc hàng đầu. Big Bang là một ví 
dụ.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện ở Hàn Quốc. Ở thị 
trường Mỹ, tương lai của BTS là điều khó dự đoán. 
Lý do là chỗ đứng của BTS nói riêng và Kpop nói 
chung ở Mỹ chưa đủ vững chắc. Vị trí đó càng có 
thể lung lay khi nhóm tạm dừng hoạt động tới 2 
năm.

Với công ty quản lý Big Hit Music và tập đoàn 
HYBE, sự vắng bóng của BTS càng đáng lo ngại. 
Bởi thời gian qua, nguồn thu lớn nhất của HYBE 
đến từ nhóm nhạc BTS. Theo Billboard, thị phần 
của BTS chiếm 60% tổng doanh thu của HYBE 
vào năm 2021.

Theo tin tức đầu tháng 10 của My Daily, từ khi 
vấn đề nhập ngũ của BTS được đưa ra bàn luận, 
HYBE đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD trong năm qua. 
Cổ phiếu của HYBE giảm khoảng 70% từ mức giá 
đỉnh điểm xuống dưới mức giá IPO (Initial Public 
Offering tức giá phát hành công khai lần đầu). 
Đồng nghĩa, khi BTS chính thức nhập ngũ, HYBE 
có thể sẽ thiệt hại nhiều hơn.

Tờ My Daily thậm chí nhận định HYBE đang 
đứng trước tình trạng hoảng loạn, bất chấp việc 
thời gian qua tập đoàn này tích cực đầu tư vào công 
nghệ AI, CNTT, cũng như NFT nhằm giảm thiểu 
sự phụ thuộc vào BTS.

My Daily phân tích trên thị trường KOSPI, 
ngày 28/9, HYBE kết thúc giao dịch ở mức 
130.000 won, giảm 10.000 won (khoảng 7,14%) 
so với ngày trước đó. Tại thời điểm niêm yết là 
tháng 10/2020, giá chào bán cổ phiếu của HYBE 
ra công chúng là khoảng 135.000 won. Giá cao 
nhất cổ phiếu HYBE từng có là 421.500 won.

Ngày 17/10, trước những lo lắng của cổ đông 
và dư luận, HYBE cho biết việc BTS nhập ngũ 
không phải quyết định đột ngột. Tập đoàn đã có sự 
chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro từ vấn đề này trong 
suốt thời gian qua. HYBE trấn an các cổ đông 
nhằm tránh sự hỗn loạn quá lớn khi tin tức BTS 
nhập ngũ chính thức được công bố.

Trong quá khứ, HYBE bị chỉ trích vì để doanh 
thu dựa quá nhiều vào các hoạt động và thành tích 
của BTS. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới, HYBE 
khẳng định họ đang có hệ thống đa công ty với sự 
hội tụ âm nhạc và công nghệ sáng tạo. Tập đoàn 
đảm bảo phát triển liên tục và bền vững ngay cả khi 
các thành viên BTS vắng mặt.

“9 công ty con của tập đoàn đang tạo ra nhiều 
sản phẩm âm nhạc và nội dung khác nhau. Chúng 
tôi có thể xây dựng đội hình nghệ sĩ toàn cầu như 
Seventeen, TXT, ENHYPEN, Le Sserafirm, 
NewJeans, Zico, fromis_9, Justin Bieber và Ariana 
Grande”, tập đoàn tuyên bố.

HYBE cho biết thêm: “Chúng tôi cũng chuẩn 
bị một kế hoạch chi tiết để tăng cường sự ảnh 
hưởng của tập đoàn trên thị trường âm nhạc toàn 
cầu. Chúng tôi ra mắt 4 nhóm nhạc mới ở Hàn 
Quốc, Nhật Bản và Mỹ vào năm 2023”.

Bất chấp cam kết của HYBE, tập đoàn vẫn 
đang đứng trước khó khăn. Tờ Economist đưa tin 
sau khi thông tin về BTS được thông báo, giá cổ 
phiếu của HYBE đóng ở mức 115.000 won, giảm 
2,54% (3.000 won) so với hôm trước. Truyền 
thông Hàn Quốc phân tích các nhà đầu tư đang rụt 
rè trong việc mua cổ phiếu của HYBE do BTS 
tuyên bố ngừng hoạt động nhóm.

Tương lai của Kpop trên thị trường Mỹ

Kpop đang trên đà phát triển ở thị trường âm 
nhạc Mỹ và toàn cầu. Trong đó, BTS và BlackPink 
chính là hai nhóm nhạc đóng vai trò quan trọng 
nhất đồng thời có sức ảnh hưởng mạnh nhất tại Mỹ. 
Tuy nhiên, ngoài họ, Kpop chưa có nhóm nhạc nào 
khác thực sự nổi tiếng tại Mỹ cũng như thị trường 
toàn cầu.

Theo bài viết đăng cuối năm 2021, VOX nhận 
định BTS là nhóm nhạc Kpop duy nhất có bước đột 
phá ở Mỹ. Dựa trên số liệu của Soundcharts, VOX 
chỉ ra ngoài BTS, các nghệ sĩ Kpop khác có rất ít 
lượt phát sóng trên 40 đài radio chính thống và 
hàng đầu của Mỹ. Đồng nghĩa, Kpop còn rất mờ 

nhạt ở thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

Giờ đây, BTS tạm dừng hoạt động, cơ hội để 
Kpop tiếp tục tham vọng “xâm chiếm” Mỹ và thế 
giới càng trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, giới chính trị Hàn Quốc tranh luận 
suốt thời gian dài về việc có nên miễn nghĩa vụ 
quân sự cho BTS hay không. Lý do là BTS đang 
đạt nhiều thành công trên thị trường âm nhạc thế 
giới, từ đó mang về lợi ích kinh tế cho mọi lĩnh vực 
của Hàn Quốc. Nhiều chính trị gia cho rằng BTS 
cần được miễn nghĩa vụ quân sự để giảm thiểu thiệt 
hại kinh tế.

Lee Taek Gwang, giáo sư nghiên cứu văn hóa 
tại Đại học Kyung Hee nói với Billboard: “Chính 
phủ và các cơ quan chức năng quan tâm đến việc 
BTS được miễn nghĩa vụ quân sự vì nhóm mang 
lại lợi ích chính trị. Họ muốn ngăn chặn bất kỳ rủi 
ro của việc BTS nhập ngũ với nền kinh tế”.

Theo Viện nghiên cứu Hyundai, thành công 
của BTS giúp tạo ra khoảng 3,54 tỷ USD từ khách 
tham quan nước ngoài và xuất khẩu các mặt hàng 
tiêu dùng như quần áo, đồ trang điểm, thực phẩm. 
Đại diện Sung Il Jong của Đảng Quyền lực Nhân 
dân cầm quyền ước tính một bài hát đạt vị trí số 1 
trên bảng xếp hạng Billboard của BTS có thể tạo ra 
sự bùng nổ kinh tế trị giá 1,38 tỷ USD. Nhóm có 6 
bài hát đạt được thứ hạng này.

                                                               Minh Hạo

Cuộc sống của nữ diễn viên 
đẹp nhất phim Châu Tinh Trì

Ngày 18/10, trang 163 đưa tin nữ diễn 
viên Trương Mẫn xuất hiện trong 
video của nam nghệ sĩ Bồ Ba Giáp. 

Trong video, người tình tin đồn của ngôi sao Ỷ 
Thiên Đồ Long ký là Sư Huynh Phạn cũng góp 
mặt.

Sư Huynh Phạn và Trương Mẫn được cho là 
đã thành vợ chồng nhưng nữ diễn viên ít khi khoe 
hình bạn đời trên mạng xã hội.

Truyền thông cho rằng cả hai đã sống chung từ 
lâu. Vào tháng 12/2021, Sư Huynh Phạn quay một 
video trong phòng ngủ của Trương Mẫn. Lúc này, 
nữ diễn viên đã nghỉ ngơi nhưng bị bạn đời gọi dậy 
để chào khán giả. Sư Huynh Phạn gọi Trương Mẫn 
là “vợ”.

Người hâm mộ từng không hài lòng với mối 
quan hệ của Sư Huynh Phạn và Trương Mẫn. Lý do 
là việc nhà sản xuất kém Trương Mẫn 10 tuổi và 
danh tiếng cũng không bằng. Họ nói Sư Huỳnh 
Phạn “đào mỏ”.

Trên On, Trương Mẫn cho biết những cáo 
buộc là sai sự thật, cô và Sư Huynh Phạn đến với 
nhau vì chung sở thích, đam mê nghiên cứu, đọc 
sách Phật giáo, đi du lịch. Nữ diễn viên khẳng định 
họ có công việc riêng và không phải mối quan hệ 
lợi dụng lẫn nhau.

Theo 163, Trương Mẫn và Sư Huynh Phạn hẹn 
hò rất kín đáo từ năm 2017. Sư Huynh Phạn là một 
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nhà sản xuất kiêm đạo diễn ở lĩnh vực phim tài 
liệu. Tháng 11/2021, cả hai đến thăm nhà đạo diễn 
Trương Kỷ Trung và có những hình ảnh chụp 
chung đầu tiên.

Trước khi gắn bó với Sư Huynh Phạn, Trương 
Mẫn từng hẹn hò với nhiều ông trùm, đại gia như 
Hướng Hoa Thắng, em trai Hướng Hoa Cường, 
thiếu gia Uông Vũ - một trong “Kinh thành tứ 
thiếu” nổi danh của Bắc Kinh, quản lý Lưu Vĩnh 
Huy và cả Châu Tinh Trì.

Nhiều năm qua, Trương Mẫn tập trung đi du 
lịch và làm từ thiện, ít hoạt động giải trí.

Hồi tháng 1, nữ diễn viên nhận lời mời của đạo 
diễn Vương Tinh, xuất hiện trong show Đạo diễn 
xin chỉ giáo. Đây cũng là lần hợp tác thứ hai nữ 
diễn viên và đạo diễn Vương Tinh kể từ bộ phim Ỷ 
Thiên Đồ Long ký: Giáo chủ ma giáo.

Khi Trương Mẫn xuất hiện, khán giả ca ngợi 
khí chất cuốn hút, khả năng diễn xuất của nữ diễn 
viên. Trương Mẫn được khen trẻ trung hơn tuổi.

Trương Mẫn sinh năm 1968, từng là diễn viên 
nổi tiếng của Hong Kong. Những năm 1990, sự 
nghiệp Trương Mẫn thăng hoa khi quyết định gắn 
bó cùng Châu Tinh Trì. Theo On, nữ nghệ sĩ đóng 
tổng cộng 13 bộ phim, trở thành “Tinh nữ lang” 
đẹp nhất và đóng nhiều phim của Tinh Gia nhất 
như Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Lộc đỉnh ký, 
Trường học Uy Long, Thần bài...

Trong thời gian 8 năm từ 1986-1995, Trương 
Mẫn tham gia gần 70 bộ phim, hầu như đều là vai 
chính. Đỉnh điểm năm 1992, cô diễn trong 15 bộ 
phim, kỷ lục mà chưa diễn viên Hong Kong nào 
làm được.

                                                                   Mi Vân

Park Seo Joon bị chỉ trích vì 
quan điểm “không thích vợ đi 
làm, chỉ nên ở nhà chăm con”, 
thực hư thế nào?

Sáng ngày 19/10, trên các diễn đàn mạng 
xã hội Việt Nam, chia sẻ của nam diễn 
viên Hàn Quốc Park Seo Joon bất ngờ bị 

“đào” lại và gây ra làn sóng phản ứng trái chiều. 
Theo đó, Park Seo Joon được phóng viên đưa ra 
câu hỏi về tiêu chuẩn tìm vợ, liệu rằng anh hy vọng 
bạn đời tương lai có công việc bên ngoài hay chỉ 

tập trung chăm sóc gia đình.

Trước vấn đề nhạy cảm, Park Seo Joon thẳng 
thắn bày tỏ mong muốn người vợ tương lai có thể là 
một người nội trợ dành 100% thời gian cho gia 
đình. Sở dĩ anh có suy nghĩ này vì từ nhỏ, Park Seo 
Joon đã lớn lên trong hoàn cảnh có được sự chăm 
sóc toàn diện từ mẹ và anh hi vọng con của mình 
cũng sẽ cảm nhận được tình cảm đó.

“Suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi. Tôi lớn 
lên trong môi trường như vậy nên mong rằng các 
con sẽ được lớn lên trong vòng tay chăm sóc của 
mẹ. Tôi nghĩ cách chúng ta được nuôi dạy từ thuở 
nhỏ sẽ ảnh hưởng tới giá trị quan khi trưởng thành. 
Trẻ em không được yêu thương thì sẽ trở thành 
những người lớn có vấn đề. Họ có thể gặp các vấn 
đề xã hội, hoặc tệ hơn có thể trở thành tội phạm.

Tôi sẽ là một người cha tốt, nhưng một đứa trẻ 
đặc biệt cần mẹ ở bên. Đây có thể không phải đáp 
án đúng nhưng đó là điều đúng đắn với tôi” - Park 
Seo Joon chia sẻ về mẫu bạn đời lý tưởng.

Ngoài ra, anh cũng cho biết thường nảy sinh 
cảm tình với những cô gái có ngoại hình nhỏ gầy, 
yếu đuối vì nó khơi gợi được cảm giác muốn bảo vệ 
của “cánh mày râu”. Anh chia sẻ: “Một người tôi 
muốn bảo vệ. Tôi nghĩ một người cao ráo thì không 
cần tôi cũng không sao, nhưng tôi thích những cô 
gái khiến mình phải lo lắng cho họ, và những cô gái 
như thế thường hay gầy gò”.

Thế nhưng sau khi bài phỏng vấn này được 
đăng tải đã dẫn đến nhiều ý kiến tiêu cực từ khán 
giả Việt Nam. 

Thậm chí, có người còn thể hiện sự thất vọng 
vì quan điểm tìm bạn đời có phần gia trưởng, độc 
đoán của nam tài tử. Một số bình luận trái chiều 
như “Mình rất thích anh này nhưng nghe nói xong 
thì tạm biệt nhé”, “Ở nhà chăm con nấu cơm stress 
gấp tỷ lần, thôi anh ở nhà đi để em đi làm cho”, 
“Xin lỗi nhưng quan điểm này rất chê nhé”, “Đây 
là kiểu đàn ông gia trưởng điển hình ở Hàn Quốc”, 
“Tư tưởng thế này chả trách đến giờ vẫn không có 
bạn gái”, “Không thích suy nghĩ này chút nào”…

Không chỉ riêng Park Seo Joon mà khán giả 
cho biết đa phần đàn ông Hàn Quốc đều không 
muốn vợ ra ngoài làm việc. Họ chỉ mong người phụ 
nữ của mình quanh quẩn trong nhà để lo chuyện 
bếp núc gia đình. Thời hiện đại, tư tưởng ấy bị chỉ 

trích rất nặng. Nhiều người bày tỏ phụ nữ cũng cần 
có cuộc sống riêng, công việc riêng, không phụ 
thuộc vào bất kỳ ai, kể cả là chồng mình.

Tuy nhiên, fan hâm mộ của Park Seo Joon đã 
lên tiếng bênh vực nam diễn viên, cho rằng câu trả 
lời của anh bị cắt ghép cố ý. Họ đưa ra bằng chứng 
dù Park Seo Joon từng nói mong muốn vợ ở nhà 
chăm sóc con cái nhưng anh cũng không phản đối 
việc bà xã theo đuổi công việc bên ngoài. Trong 
một cuộc phỏng vấn vào năm 2015, Park Seo Joon 
khẳng định anh vẫn sẽ tôn trọng và ủng hộ nếu vợ 
muốn tiếp tục làm việc ngoài xã hội.

Park Seo Joon là nam diễn viên nổi tiếng của 
giới phim ảnh Hàn Quốc. Sở hữu khuôn mặt điển 
trai, vóc dáng lý tưởng và khả năng diễn xuất ổn 
định, Park Seo Joon gây tiếng vang trong các tác 
phẩm “Cô nàng xinh đẹp”, “Kill me, heal me”, 
“Thanh xuân vật vã”, “Thư ký Kim sao thế?”, 
“Tầng lớp Itaewon”… Đặc biệt, anh còn góp mặt 
trong bộ phim điện ảnh đoạt giải Oscar “Ký sinh 
trùng”. Mặc dù sự nghiệp thăng hoa nhưng đến 
nay, Park Seo Joon vẫn kín tiếng trong chuyện tình 
cảm.

                                                                   Mi Vân

Trương Bá Chi tuổi 42: Kiếm 
bộn tiền, không thích đàn ông 
đẹp trai, giàu có

Trương Bá Chi đang được mệnh danh là 
“ngôi sao của giới livestream”. Ở tuổi 
42, cô thừa nhận mình vẫn khao khát 

được yêu.

Thu nhập khủng, vẫn khao khát yêu

Những ngày gần đây, thông tin Trương Bá Chi 
kiếm bộn tiền nhờ livestream bán hàng thu hút sự 
chú ý của dư luận.

Cụ thể, Sohu tiết lộ, sau 12 tiếng bán hàng, cô 
thu hút hơn 6 triệu lượt người xem tích lũy và mua 
hàng, đạt doanh thu 100 triệu NDT (gần 13,9 triệu 
USD). Mặt hàng Trương Bá Chi bán rất đa dạng, từ 
hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo… đến đồ ăn.

Với doanh thu này, Trương Bá Chi bỏ túi 20% 
hoa hồng (gần 3 triệu USD). Cô cũng được đánh 
giá là nghệ sĩ đầu tiên có doanh số bán hàng vượt 
quá 100 triệu NDT trong năm nay.

Sohu nhận định, tên tuổi Trương Bá Chi thêm 
hot ở Đại lục, sau khi cô tham gia chương trình 
“Chị gái đạp gió rẽ sóng” mùa 2, năm 2021. Truyền 
thông ước tính, cô kiếm hơn 50 triệu NDT (6,9 
triệu USD) vào năm ngoái nhờ hiệu ứng truyền 
thông tích cực.

Nhờ cát-xê chương trình và các hợp đồng 
quảng cáo, cô mua được một căn hộ sang trọng ở 
Thượng Hải.

Bên cạnh thu nhập, cuộc sống hiện tại của mỹ 
nhân đình đám cũng khiến dư luận quan tâm. Trong 
livestream mới đây, Trương Bá Chi khẳng định, ở 
42 tuổi nhưng cô vẫn khao khát được yêu.
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Tuy nhiên, cô không háo hức tìm người đàn 
ông đẹp trai, giàu có, cũng không háo hức tìm 
người mình yêu sâu đậm. Cô cho biết sẽ rất may 
mắn nếu cô tìm được ai yêu thương thật lòng.

Trong gameshow Life is Beautiful, Trương Bá 
Chi từng thừa nhận, sẽ có rất nhiều cơ hội nếu cô 
sẵn sàng ra ngoài và gặp gỡ. Khi đến phòng tập 
gym, nhiều người đàn ông muốn kết bạn với cô trên 
mạng xã hội. Cô cũng đồng ý kết bạn với vài trong 
số họ. Tuy nhiên, Bá Chi thận trọng hơn trong việc 
hẹn hò

“Thực ra, em có khá nhiều người theo đuổi 
nhưng chưa tìm được ai ưng ý. Chị có nhớ một 
người em từng hẹn hò không? Em rất thoải mái khi 
ở bên anh ấy vì anh ấy không quan tâm đến những 
chuyện nhỏ nhặt. Anh ấy đi bất cứ đâu, làm những 
gì muốn và cũng chẳng bận tâm đến việc em không 
trang điểm. Bây giờ, em muốn một mối quan hệ 
như thế, một mối quan hệ em không phải lo lắng vì 
những thứ nhỏ nhặt”, Bá Chi tâm sự với MC Đặng 
Tụy Văn của chương trình.

Nữ minh tinh nói cô sợ những người đàn ông 
đeo bám cô nhưng cũng sợ những người thờ ơ, 
không quan tâm tới cô: “Họ quá tốt em cũng không 
thích, họ không đủ chu đáo, tử tế… em cũng không 
ưng. Giờ em kén chọn lắm vì muốn tìm người yêu 
mình thật lòng”.

Thay đổi từ khi làm mẹ đơn thân

Trương Bá Chi sinh năm 1980, gia nhập 
showbiz năm 18 tuổi, là ngôi sao điện ảnh - truyền 
hình Hong Kong cuối những năm 1990, đầu những 
năm 2000.

Khán giả biết đến cô với nhiều phim như: “Sư 
tử Hà Đông”, “Vua hài kịch”, “Vô cực”… Gần đây, 
cô ít đóng phim, chủ yếu tham gia show truyền 
hình.

Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với 
Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có với 
nhau hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và 
Quintus (sinh năm 2010).

Năm 2008, Trương Bá Chi lộ ảnh “nóng” với 
Trần Quán Hy. Vụ việc là một trong các nguyên 
nhân khiến hôn nhân giữa cô và Tạ Đình Phong 
trục trặc, đi tới đổ vỡ năm 2012.

Năm 2018, cô sinh thêm con trai Marcus, hiện 
4 tuổi. Cô không tiết lộ về bố của con trai thứ 3.

Trong gameshow Life is Beautiful, Trương Bá 

Chi thừa nhận, bản thân thay đổi lối sống và phong 
cách sinh hoạt vì trách nhiệm làm mẹ đơn thân. Cô 
cố gắng làm một bà mẹ bình thường, chú tâm vào 
công việc nội trợ, chăm sóc và phục vụ yêu cầu của 
các con.

Theo Trương Bá Chi, từ lúc hai con trai lớn 
bước vào độ tuổi đi học, cô phải ngủ sớm và dậy 
sớm để đưa hai con tới trường. Ngôi sao Hong 
Kong chia sẻ đó là cách để gắn kết tình cảm mẹ 
con, giúp cô bước vào thế giới riêng ngoài xã hội 
của các con.

                                                                 Tuệ Lâm

Triệu Văn Trác và vợ kỷ niệm 
20 năm hôn nhân mật ngọt

Mới đây, Triệu Văn Trác chia sẻ loạt 
ảnh mới cùng bà xã Trương Đan Lộ 
trên trang cá nhân, kỉ niệm 20 năm 

ngày cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Trong ảnh, anh vẫn 
nắm chặt tay bà xã ngọt ngào như lúc mới yêu.

Triệu Văn Trác tặng bà xã một bó hoa hồng 
lớn, nhiều cư dân mạng nhận xét không ngờ ngôi 
sao võ thuật khô khan cũng có phương diện lãng 
mạn đến vậy.

Triệu Văn Trác và Trương Đan Lộ từng hợp 
tác qua một vài tác phẩm như Hồng Nhan Cao Quý, 
Thần Y Hiệp Khách. Tuy nhiên theo tiết lộ từ Triệu 
Văn Trác, 2 người chính thức tìm hiểu thông qua 
người bạn chung.

Đến năm 2005, tài tử họ Trác công bố chuyện 
tình cảm với Trương Đan Lộ. Thời điểm ban đầu, 
chuyện tình giữa hai người không nhận được nhiều 
sự ủng hộ. Bộ phận cư dân mạng còn nuối tiếc tình 
yêu giữa tài tử họ Trác và Mai Diễm Phương.

Bên cạnh đó, Triệu Văn Trác đã là ngôi sao võ 
thuật nổi tiếng còn Trương Đan Lộ chỉ thuộc hàng 
diễn viên hạng B. Bỏ qua mọi điều tiếng, cả hai vẫn 
bên nhau và quyết định kết hôn vào năm 2006.

Sau khi kết hôn, Trương Đan Lộ gần như nghỉ 
hẳn đóng phim để tập trung chăm sóc gia đình. Cô 
chuyển sang làm quản lý cho chồng và sắp xếp chu 
toàn mọi việc. Hôn nhân của Triệu Văn Trác khá 
kín tiếng, không nhiều sóng gió. Trong những hình 
ảnh trên mạng xã hội, có thể thấy gia đình anh rất 
hạnh phúc.

Cặp đôi có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Trong đó 
cô con gái lớn tên Triệu Tử Nghi, năm nay 14 tuổi 
và đang học tại Thụy Sĩ.

Triệu Văn Trác sinh năm 1972, là ngôi sao võ 
thuật nổi tiếng người Trung Quốc. Anh từng tham 
gia các bộ phim Tân Phương Thế Ngọc, Hoắc 
Nguyên Giáp, Phong Vân, Hoàng Phi Hồng,…

                                                                  Hà Linh

Diễn viên 'Tình dục là chuyện 
nhỏ' kết hôn ở tuổi 52

Ngày 14/10, E-Daily đưa tin diễn viên 
Choi Seong Guk thông báo kết hôn ở 
tuổi 52. Vợ của anh không hoạt động 

trong giới giải trí, kém chồng 24 tuổi.

Cả hai có hơn một năm gắn bó trước khi quyết 
định về chung một nhà. Hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn 
ra vào tháng 11.

Choi Seong Guk cũng vừa tung loạt ảnh cưới. 
Bộ ảnh được thực hiện trong studio với nhiều bối 
cảnh khác nhau. Chú rể diện hai bộ suit đen, trắng. 
Cô dâu thay 3 bộ đầm cưới trang nhã và rạng rỡ 
trước ống kính. Hai người được khen đẹp đôi.

Diễn viên Tình dục là chuyện nhỏ cho biết 
khoảng cách tuổi tác không phải là rào cản trong 
chuyện tình cảm của họ. Gia đình hai bên ủng hộ và 
thúc giục Choi Seong Guk cùng nửa kia tổ chức lễ 
cưới. Bạn gái của Choi Seong Guk khá hiền lành, 
dễ mến và được lòng gia đình chồng.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc và khán giả gửi lời 
chúc phúc tới Choi Seong Guk sau khi anh công bố 
tin kết hôn. Ca sĩ Hyun Jin Young đăng tải hình ảnh 
chụp chung cùng đôi uyên ương kèm chia sẻ: 
“Chúc mừng diễn viên Choi Seong Guk khi kết 
hôn với bà xã dễ thương và kém 24 tuổi”.

Choi Seong Guk sinh năm 1970. Anh từng góp 
mặt trong nhiều bộ phim như Tình dục là chuyện 
nhỏ 2, Tình trường, Tam đại sư phụ... Người bạn 
đời của anh năm nay 28 tuổi.

Khi tham gia chương trình truyền hình ngày 
11/9, Choi Seong Guk lần đầu xuất hiện cùng bạn 
gái. Nam diễn viên dành nhiều lời khen có cánh 
cho nửa kia.

                                                                    An Chi
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Lee Seung Gi bị công ty quản 
lý quỵt lương suốt 18 năm qua, 
Dispatch chính thức vào cuộc

Mới đây, Dispatch đã nhận được bằng 
chứng do Lee Seung Gi cung cấp, 
báo cáo chi tiết về hoạt động âm 

nhạc và lợi nhuận thu được của “chàng rể quốc 
dân” sau 18 năm ca hát.

Gần đây, trang Soompi đưa tin hiện Công ty 
Hook Entertainment đang phải giải trình hồ sơ liên 
quan tới các khoản thu nhập và thanh toán từ hoạt 
động quảng bá giải trí của nam diễn viên Lee 
Seung Gi. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, chính 
Lee Seung Gi đã yêu cầu công ty này cung cấp hồ 
sơ minh bạch về thu nhập cũng như các khoản 
thanh toán của anh.

“Việc quyết toán có vấn đề và chúng tôi yêu 
cầu công ty công khai minh bạch”, đại diện Lee 
Seung Gi khẳng định. Đáp lại, phía Hook 
Entertainment đưa ra thông báo: “Hook 
Entertainment đã nhận được chứng nhận nội dung 
từ Lee Seung Gi và đang xem xét dữ liệu liên quan 
cũng như chuẩn bị phản hồi phù hợp”.

Mới đây, Dispatch đã nhận được bằng chứng 
do Lee Seung Gi cung cấp, báo cáo chi tiết về hoạt 
động âm nhạc và lợi nhuận thu được của “chàng rể 
quốc dân” sau 18 năm ca hát. Được biết, nam diễn 
viên từng debut với tư cách ca sĩ vào năm 2004 và 
nhanh chóng vươn lên top đầu với nhiều bản hit.

Lee Seung Gi đã phát hành tổng cộng 137 bài 
hát và 27 album trong 18 năm qua, nhưng số tiền 
anh ấy nhận được từ doanh thu âm nhạc là 0 KRW. 
Trong khi đó, nếu nhìn vào bảng kê khai từ các 
kênh phân phối nhạc thì Lee Seung Gi đã kiếm 
được khoảng 9,6 tỷ KRW từ tháng 10/2009 ~ tháng 
9/2022. Nếu cộng cả lợi nhuận của 5 năm trước, 
doanh thu âm nhạc dự kiến vượt 10 tỷ KRW.

Vào tháng 1/2021, Lee Seung Gi đã yêu cầu 
công ty giải quyết hóa đơn nhưng lại chỉ nhận được 
những câu trả lời như: “Cậu chỉ là một ca sĩ nhỏ, 
sao thanh toán được?”, “Phí quảng bá album rất đắt 
đỏ”, “Chúng tôi đã nói với người trong nhóm kế 
toán chuẩn bị số liệu quyết toán, nhưng người phụ 
trách không muốn làm nên không làm”.

S a u  b à i  b á o  c ủ a  D i s p a t c h ,  H o o k 
Entertainment cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng 
giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ mà không gây 

hiểu lầm giữa hai bên”.

Hook Entertainment hiện đang quản lý hàng 
loạt nghệ sĩ như Park Min Young, Lee Seung Gi, 
Lee Seo Jin, Lee Sun Hee và Youn Yuh Jung. Việc 
cảnh sát đột ngột khám xét 1 công ty giải trí là 
chuyện hiếm gặp, chính vì vậy khán giả không 
khỏi thắc mắc nguyên nhân thực sự phía sau.

Theo Nate, Lee Seung Gi là một nghệ sĩ đa tài 
nhưng chưa tạo được chỗ đứng vững chắc trong 
lĩnh vực nhất định. Anh ra mắt với tư cách là ca sĩ 
vào năm 2004, được biết tới nhờ vai diễn trong bộ 
phim “Những nàng công chúa nổi tiếng” và liên tục 
tham gia dẫn các chương trình truyền hình.

Sau thành công của “Những nàng công chúa 
nổi tiếng”, Lee Seung Gi được kỳ vọng góp mặt 
trong nhiều bộ phim ăn khách. Thế nhưng, ngoại 
trừ “Vagabond”, những dự án sau đó của anh như 
“Bạn gái tôi là hồ ly”, “Người thừa kế sáng giá”, 
“Hoa du ký”… không gây được tiếng vang như 
mong đợi của khán giả.

Đến nay, Lee Seung Gi vẫn chưa thực sự ghi 
dấu ấn trong mắt khán giả dù diễn xuất được đánh 
giá ở mức ổn định. Theo Nate, Lee Seung Gi chưa 
thành công trong việc lựa chọn kịch bản phù hợp, 
do đó anh chưa thể hiện được hết khả năng cũng 
như sức hút của mình với vai trò một diễn viên.

Tương tự diễn xuất, Lee Seung Gi cũng chưa 
gây ấn tượng ở mảng tạp kỹ. Đặc biệt, sau khi Lee 
Seung Gi công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Da 
In, sự nghiệp của anh càng tụt dốc.

Lee Seung Gi tham gia chương trình truyền 
hình “All The Butlers” của nhà đài SBS từ năm 
2017. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên xác nhận 
hẹn hò với Lee Da In, tỷ lệ người xem chương trình 
có xu hướng giảm. Ở mùa đầu tiên, tỷ lệ người xem 
“All The Butlers” lên đến 21%, song tới năm 2021, 
mức rating chỉ đạt 9%.

Vào tháng 5/2021, thông tin hai diễn viên hẹn 
hò được truyền thông tiết lộ. Tuy nhiên, một số 
người hâm mộ của Lee Seung Gi đã phản đối mối 
quan hệ này vì lo ngại rằng hình ảnh trong sạch của 
anh sẽ bị ảnh hưởng.

Câu chuyện trên liên quan đến việc gia đình 
của Lee Da In bị cáo buộc dính vào một vụ bê bối 
tài chính. Theo đó, mẹ cô là diễn viên kỳ cựu 
Kyeon Mi Ri bị điều tra về hành vi thao túng cổ 
phiếu, còn bố dượng Lee Hong Heon bị nghi ngờ 
giao dịch nội gián.

Dù nhiều lần được đồn đoán chia tay nhưng 
Lee Seung Gi đã lên tiếng khẳng định cả hai vẫn 
đang trong một mối quan hệ tình cảm bền chặt, bất 
chấp sự phản đối của người hâm mộ: “Tôi nghĩ 
rằng năm qua là một năm chúng tôi làm tổn thương 
nhau và thiếu giao tiếp. Vì vậy, sau nhiều lần cân 
nhắc, cuối cùng tôi cũng mở lòng.

Lý do đầu tiên khiến tôi không nói nhiều là vì 
tôi tin rằng những suy nghĩ của mình sẽ không 
được truyền đạt rõ ràng bằng những từ ngữ đầy 
cảm xúc. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ chỉ có những 

hiểu lầm và vết thương lòng lớn hơn.

Thứ hai, tôi sợ rằng những gì tôi nói sẽ bị bóp 
méo thành nhiều tin đồn hơn, điều này sẽ làm tổn 
thương nhiều người. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn 
hiểu lý do tại sao tôi im lặng”.

                                                          Linh Phương

Song Joong Ki mất điểm 
trầm trọng vì phạm phải 1 điều 
tối kỵ, còn hành động gây sốc 
với kẻ thù!

Vừa qua, buổi họp báo ra mắt bộ phim 
Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn Rich) 
đã được diễn ra với sự góp mặt của 

dàn cast chính. Trong đó, Song Joong Ki gây chú ý 
với phong cách không thể 'bất ổn' hơn.

Xuất hiện tại buổi họp báo, “ngôi sao không 
tuổi” Song Joong Ki nhanh chóng trở thành tâm 
điểm của mọi sự chú ý, đồng thời được mang ra 
thảo luận trên khắp các trang mạng xã hội, một 
trong những nguyên nhân có liên quan tới bộ trang 
phục mà anh đã mặc.

Trong chiếc áo len “hường phấn” nổi bật, nếu 
chỉ nhìn từ phần thắt lưng lên, Song Joong Ki vẫn 
điển trai như ngày nào, thậm chí trông anh còn có 
chút trẻ ra, khuôn mặt tràn đầy sức sống, chẳng 
khác gì một cậu thanh niên ở độ tuổi 20.

Thế nhưng, điều đáng nói và gây ra tranh cãi 
nhiều nhất lại đến từ trước quần rộng thùng thình, 
không một chút phù hợp bên dưới, khiến cho Song 
Joong Ki từ một người “có chiều cao khiêm tốn” 
trông lại càng thấp bé hơn, khá buồn cười.

Chê thôi chưa đủ, thậm chí vài người còn lục 
lại những tấm hình trước kia của Song Joong Ki để 
so sánh, đồng thời khẳng định phong cách áo sơ mi, 
quần âu ngày trước anh hay diện đẹp và “hack 
dáng” hơn rất nhiều.

Mặc dù bị chê thời trang chưa chuẩn song 
chồng cũ Song Hye Kyo vẫn được khen ngợi vì có 
hành động đẹp với kẻ thù, nhân cách xứng đáng 
được gọi một chữ 'vàng'.

Cụ thể, khi 3 diễn viên bao gồm Song Joong 
Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min được hỏi rằng 
“Có muốn quay về quá khứ không?”, Song Joong 
Ki đã chẳng ngần ngại mà thừa nhận rằng: “Nếu 
được một lần sử dụng năng lực đó, tôi muốn quay 
trở lại thời điểm trước khi bộ phim bấm máy. Bởi vì 
tôi cảm thấy hơi tiếc nuối do hiện tại bộ phim đã kết 
thúc. Bên cạnh đó, tôi cũng đã nhìn thấy một số 
điểm thiếu sót của bản thân”. Nam diễn viên còn 
khẳng định có thể làm tốt hơn nếu được một lần 
quay trở lại quá khứ.

Đáng chú ý nhất trong buổi họp báo chắc hẳn 
là khoảnh khắc Song Joong Ki thể hiện sự thân 
thiết với đàn anh Lee Sung Min. Cụ thể, khi micro 
của Lee Sung Min gặp trục trặc, Song Joong Ki đã 
rất nhanh nhẹn mà đưa micro của mình cho đàn anh 
và nói: “Ông ơi, micro tốt đây ạ”. Mặc dù trong 
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phim cả hai là kẻ thù “không đội trời chung” 
của nhau nhưng thực tế ngoài đời, Song Joong Ki 
và Lee Sung Min luôn dành cho nhau sự tôn trọng 
đáng quý. Chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng đã 
đủ chứng minh mối quan hệ thân thiết của cả hai 
nam diễn viên sau khi cùng tham gia bộ phim Cậu 
Út Nhà Tài Phiệt.

Nói về dự án Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn 
Rich), đây là bộ truyền hình đánh dấu sự trở lại màn 
ảnh nhỏ của Song Joong Ki sau hơn một năm vắng 
bóng kể từ ngày Vincenzo ra mắt.

Phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên, 
kể về câu chuyện của Yoon Hyun Woo đã bị vu oan 
và hãm hại bất ngờ xuyên không về năm 1980 và 
trở thành con út của một nhà tài phiệt. Dựa vào ký 
ức và kiến thức từ kiếp trước, anh đã tiến hành thâu 
tóm toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình này 
nhằm mục đích trả thù. Đây là lần đầu tiên một đài 
truyền hình Hàn Quốc thử nghiệm hình thức “phát 
sóng ba tập một tuần” nên đã thu hút sự chú ý của 
đông đảo khán giả.

Theo kế hoạch định sẵn trước đó, Cậu Út Nhà 
Tài Phiệt sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 18/11 trên đài 
cáp JTBC, cũng như trên các nền tảng xem phim 
trực tuyến như Disney , VIU,…

Song Joong Ki sinh ngày 19 tháng 9 năm 
1985, tại Daejeon, Hàn Quốc. Anh là nam diễn 
viên nổi tiếng, có lượng fan hùng hậu trên toàn thế 
giới. Một vài tác phẩm nổi bật của nam diễn viên 
như: Chàng Trai Tốt Bụng, Hậu Duệ Mặt Trời, 
Vincenzo… 

                                                            Hoàng Phúc

Hoa hậu Hong Kong lấy 
chồng nghèo: Vất vả chạy show 
nhưng hạnh phúc

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cựu Hoa hậu 
Hong Kong - Quách Thiện Ni bất ngờ 
tiến tới hôn nhân với một đồng 

nghiệp kém tuổi, kém danh hơn cô. Cuộc hôn nhân 
của họ từng hứng chịu nhiều áp lực.

Quách Thiện Ni là nữ diễn viên đình đám xứ 
hương cảng vào những năm 2000. Ông nội là 
người Anh nên người đẹp mang một phần dòng 
máu châu Âu. Quách Thiện Ni sở hữu vẻ đẹp lai 
hiếm có và cuốn hút.

Quách Thiện Ni sinh trưởng trong một gia 
đình bình thường. Cha mẹ không giàu sang nên 

ngay từ nhỏ, người đẹp đã ý thức với việc phải tự 
gây dựng sự nghiệp, đứng trên đôi chân của mình. 
Cha mẹ cô ly hôn từ sớm và Quách Thiện Ni sống 
với mẹ.

Trong khi bố của Quách Thiện Ni lập gia đình 
mới thì mẹ cô quyết định “ở vậy” nuôi dạy con gái. 
Sự hi sinh và tình yêu của mẹ khiến Quách Thiện 
Ni cảm động và luôn khát khao có một “tổ ấm” 
thực sự khi trưởng thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Quách Thiện Ni trở 
thành tiếp viên hàng không nhưng duyên số lại 
giúp cô bước chân vào làng giải trí. Vì sở hữu ngoại 
hình đẹp, Quách Thiện Ni được khuyên đi thi hoa 
hậu. Cô đăng quang tại Hoa hậu Hong Kong 1999, 
chính thức bước chân vào làng giải trí, từ bỏ công 
việc tiếp viên hàng không.

Năm 1999, cô ký hợp đồng với hãng TVB 
(Hong Kong) và được nhà đài tích cực lăng xê. 
Những năm 2000, Quách Thiện Ni nổi lên như một 
hiện tượng trong làng giải trí xứ hương cảng với 
loạt phim truyền hình đình đám như Cỗ máy thời 
gian, Trường Bình công chúa, Ngưu lang chức nữ, 
Lạc thần, Đội điều tra đặc biệt.

Sự nghiệp đang phát triển thuận lợi thì Quách 
Thiện Ni dính bê bối qua lại với tài tử đã có vợ Đào 
Đại Vũ vào năm 2006. Sau mối tình tai tiếng với 
Đào Đại Vũ, Quách Thiện Ni sống kín tiếng, ngại 
bước vào những mối quan hệ mới.

Năm 2010, Quách Thiện Ni tham gia dự án 
Cung tỏa tâm ngọc và vô tình quen với Chu Thiếu 
Kiệt. Nam diễn viên họ Chu, sinh năm 1980, nhỏ 
hơn Quách Thiện Ni 6 tuổi. Anh lớn lên ở một vùng 
quê nghèo, bố mẹ đều làm nông dân.

Chu Thiếu Kiệt đã được đưa lên Thiếu Lâm Tự 
học võ rồi trưởng thành theo nghề chỉ đạo võ thuật. 
Anh từng tham gia các đoàn phim như Mai khôi 
giang hồ, Đại nha hoàn…

Cựu Hoa hậu Hong Kong thừa nhận, cô ấn 
tượng trước tinh thần làm việc chăm chỉ, nghiêm 
túc, chuyên nghiệp của Chu Thiếu Kiệt. Khi hẹn 
hò, Quách Thiện Ni và Chu Thiếu Kiệt đối mặt với 
rất nhiều khó khăn. Mẹ nữ diễn viên không ủng hộ 
mối quan hệ của con gái vì khoảng cách tuổi tác của 
hai người.

Chu Thiếu Kiệt sống và làm việc tại đại lục 
trong khi Quách Thiện Ni ở Hong Kong. Khoảng 
cách tuổi tác, danh tiếng của cặp đôi cũng khiến 
nhiều người e ngại về mối quan hệ của cựu Hoa hậu 
Hong Kong.

Tuy nhiên, năm 2011, Quách Thiện Ni và Chu 
Thiếu Kiệt quyết tâm tiến tới hôn nhân. Họ đón con 
gái đầu lòng một năm sau đám cưới. Hôn nhân của 
cặp sao nhận nhiều lời đàm tiếu khi Chu Thiếu Kiệt 
mang tiếng ăn bám vợ.

Mới đây, Quách Thiện Ni xuất hiện tại một sự 
kiện ở đại lục. Cô diện váy quây, lộ thân hình mảnh 
mai. Nữ diễn viên bước lên sân khấu chào khán giả 
nhưng không có tiếng vỗ tay hay cổ vũ. Nhiều 

người cho rằng Quách Thiện Ni bị khán giả lạnh 
nhạt vì sự nghiệp không mấy nổi bật, đời tư ồn ào.

Sau khi lấy chồng, sinh con, Quách Thiện Ni 
lùi về chăm sóc gia đình. Gần đây, cô trở lại tham 
gia đóng phim và nhận show. Tuy nhiên, các sự 
kiện mà cô góp mặt không quá đình đám, khiến 
nhiều khán giả từng yêu mến Quách Thiện Ni tiếc 
nuối. Nhiều người tin rằng, vì áp lực kinh tế, người 
đẹp hàng đầu của TVB chấp nhận chạy show đại 
trà, nhỏ lẻ, không có tiếng tăm.

Bất chấp những lời xì xào, Quách Thiện Ni 
khẳng định cô đang rất hạnh phúc. Ngôi sao hàng 
đầu xứ hương cảng tin bản thân thật may mắn khi 
tìm được một người bạn đời tử tế, tâm lý và yêu 
chiều vợ con. Về thu nhập của ông xã, Quách Thiện 
Ni không tiết lộ.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên chuyển đến Bắc 
Kinh, Trung Quốc sống cùng chồng. Sống trong 
căn hộ chung cư nhỏ nhưng cựu hoa hậu chưa bao 
giờ than vãn hay cảm thấy khó chịu. Cô cũng đối 
xử rất tốt và hiếu thảo với bố mẹ chồng.

Năm 2017, vợ chồng Quách Thiện Ni mua 
một căn nhà ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc 
cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng của nàng hoa hậu 
rất cảm động trước tình cảm của con dâu và chia sẻ: 
“Con dâu của chúng tôi rất hiếu thảo, chăm tôi còn 
chu đáo hơn con gái ruột. Đây là phúc đức vợ 
chồng tôi tu luyện mấy kiếp mới có được”.

Với sự hậu thuẫn của vợ, Chu Thiếu Kiệt cũng 
dần có bước tiến trong sự nghiệp. Anh từ chỉ đạo võ 
thuật chuyển sang làm đạo diễn, sự nghiệp ngày 
càng phát triển.

“Mọi người thường mỉa mai rằng tôi vì hết 
thời, mất danh phải đi lấy chồng nghèo, chấp nhận 
một cuộc hôn nhân không danh giá. Tôi không bận 
tâm những lời xì xào đó. Tôi tin vào duyên số”, cựu 
hoa hậu Hong Kong hạnh phúc chia sẻ về cuộc hôn 
nhân hơn 10 năm của mình.

Năm 2021, sau gần 6 năm nghỉ ngơi để chăm 
chút gia đình, Quách Thiện Ni thông báo tái xuất 
trong dự án phim điện ảnh Cỗ máy thời gian, đóng 
cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên. 

                                                                   Mi Vân
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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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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Món bún dân dã chẳng qua 
chế biến cầu kỳ lại vô cùng hút 
khách ở Hà Tiên

Có phần ít được biết đến hơn so với 
bún kèn, nhưng không vì vậy mà 
hương vị của bún nhâm lép vế hơn.

Cùng với bún kèn, bún nhâm là một trong 
những món ăn hấp dẫn nhất định phải thử khi đến 
Hà Tiên

Món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp 
dẫn từ mùi vị cho đến hình thức. 

Bên cạnh bún kèn lạ miệng và bắt mắt, Hà 
Tiên còn là nơi bắt nguồn của món bún nhâm thanh 
đạm nhưng không kém phần dinh dưỡng, và đặc 
biệt vô cùng dễ ăn.

Được biết, “nhâm” trong từ bún nhâm có 
nghĩa là gỏi/nộm. Món ăn có phần đơn giản nhưng 
đem đến đủ hương vị để thực khách trải nghiệm, từ 
béo, ngọt pha cùng chút chua cay, mằn mặn của 
nước chấm.

Cách chế biến bún nhâm khá đơn giản và 
cũng không cần quá nhiều nguyên liệu. Thành 
phần chính của món ăn này bao gồm bún tươi, đu 
đủ bào sợi, chà bông tôm khô, rau thơm.

Món bún nhâm cũng không cần thực hiện 
nhiều bước xào nấu, chiên rán phức tạp, chính vì 
vậy, điểm cốt yếu để cho ra được tô bún ngon một 
phần nhờ vào việc lựa chọn nguyên liệu đạt chất 
lượng, phần lớn còn lại dựa vào nước chấm với 
công thức riêng biệt.

Nước chấm của bún nhâm được pha từ hỗn 
hợp nước mắm, hòa chung với nước dừa béo ngậy 
và thêm chút nước cốt cá để thêm sự đậm đà. 

Tất nhiên, một chén nước chấm hoàn hảo 
không thể thiếu vị nồng nàn của tỏi, ớt và vài miếng 
chanh để tăng sự hài hòa. Phần nước chấm chính là 
điều tạo nên nét độc đáo của bún nhâm, thứ hương 
vị mà thực khách khó lòng tìm được ở các món bún 
khác.

Khi thưởng thức, bún tươi được xếp vào tô, 
tiếp đến là ít đu đủ bào sợi, giá, rau thơm, chà bông 
tôm khô được rắc trên mặt, sau cùng là chan nước 
chấm rồi trộn đều lên nhâm nhi.

Thực khách sẽ cảm nhận được ngay cái 
giòn giòn sật sật của sợi đu đủ tương phản với 
những cọng bún mềm dẻo, vị béo của nước dừa 
được cân bằng bởi vị mằn mặn chua cay từ nước 

mắm, tỏi ớt, thoang thoảng dậy mùi nước cốt cá, tất 
cả tạo nên một sự kết hợp thơm ngon khó cưỡng 
khiến người dùng chỉ dừng đũa khi tô bún đã vơi 
sạch.

Mộc mạc và đơn giản trong cách chế biến 
là thế, nhưng bún nhâm mang hương vị hấp dẫn ấy 
cứ vậy mà len lỏi trong đời sống ẩm thực của người 
dân Hà Tiên, rồi dần truyền đến tai các du khách, từ 
đó trở thành món ăn đặc sản của vùng đất này từ lúc 
nào không hay.

Hiện nay, bún nhâm cũng dần xuất hiện ở 
các khu vực ngoài phạm vi Hà Tiên. Nhưng chắc 
chắn, nếm thử một tô bún nhâm ở chính mảnh đất 
nơi đã sản sinh ra nó, bạn sẽ nhận ra được sự khác 
biệt khó tả trong món ăn dân dã nhưng đầy tinh tế ở 
miền sông nước nơi đây. ■

Ngon nức lòng món bánh 
canh Nam Phổ

Xứ Huế làm nao nức lòng người 
không chỉ bởi bề dày lịch sử, thiên 
nhiên xinh đẹp mà còn nằm ở phần 

ẩm thực đầy phong phú.

Nếu đã đến xứ Huế, chắc hẳn bạn sẽ nghe 
các o "khuyên" rằng phải một lần thử món bánh 
canh Nam Phổ. Món bánh canh từ những nguyên 
liệu giản đơn nhưng khiến ai một lần ăn thử cũng sẽ 
nhớ mãi.

Ở Huế có làng Nam Phổ (xã Phú Thượng, 
huyện Phú Vang) là nơi gắn liền với món bánh canh 
trứ danh. Sợi bánh canh dai dai ăn cùng với phần 
nước dùng sền sệt, dậy mùi tôm thịt đã khiến bao 
thực khách ngất ngây.

Sợi bánh canh Nam Phổ được làm từ bột 
gạo và bột lọc xứ Huế. Các o với đôi tay khéo léo sẽ 
đều đặn hòa quyện lớp bột sánh lại rồi hấp cách 
thủy, cho vào túi nylon và bóp vào nồi nước sôi.

Thịt và tôm làm bánh canh Nam Phổ phải là 
loại tươi, có như thế người dùng với cảm được độ 
thanh đam, thơm lừng của nước dùng. Món ăn đơn 
giản nhưng lại yêu cầu sự tỉ mỉ.

Nước dùng ninh xương, nước luộc tôm và 
cua bể phải để riêng để tránh mùi tanh. Phần nhân 
thì được chế biến từ thịt ba chỉ và tôm hòa quyện 
với nhau tạo nên màu đỏ gạch đẹp mắt.

Xứ Huế ngày mưa lất phất, bạn gọi một tô 
bánh canh Nam Phổ, cảm nhận đủ đầy độ dai mềm 

của bánh canh, dịu thanh của nước dùng cùng chút 
dai dai của tôm thịt tươi... Chỉ bấy nhiêu hương vị 
thôi nhưng đã níu giữ du khách đến Huế.

Thông thường, bánh canh Nam Phổ được 
bán trong tô khá bé, giá dao động chỉ từ 15-20 
nghìn đồng. Quá "mềm" cho một món đặc sản xứ 
Huế!

Cùng với cơm hến, bánh bèo, bánh nậm, 
bánh lọc... bánh canh Nam Phổ đã trở thành món ăn 
rất riêng khi người ta nhắc đến vùng đất này. ■

Món ăn nức tiếng Quy 
Nhơn nhìn ngỡ bún riêu, nếm 
thử mới thấy hương vị đặc biệt

Không chỉ sở hữu phần nước dùng 
ngọt béo vị rạm, phần bún của 
món ăn cũng được làm tại chỗ khá 

công phu, đặc biệt dẻo dai hơn các loại bún làm sẵn 
để qua đêm.

Món ăn bắt nguồn từ vùng đầm Châu 
Trúc, huyện Phù Mỹ, Bình Định

Một lần ghé ngang huyện Phú Mỹ, tỉnh 
Bình Định, du khách không quá khó để bắt gặp một 
quầy bún rạm, tuy đơn sơ nhưng chất lượng thì 
không đùa được. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ tưởng 
đây là bún riêu, nhưng phải nếm thử mới biết, 
hương vị của hai món ăn hoàn toàn khác nhau.

Bún rạm có nguồn gốc từ vùng đầm Châu 
Trúc thuộc huyện Phù Mỹ, sau được phổ biến rộng 
rãi hơn và dần trở thành món ăn nổi tiếng ở thành 
phố Quy Nhơn. Như cái tên của món ăn, "linh hồn" 
tạo nên sức hấp dẫn của bún rạm chính là phần 
nước dùng béo ngậy được nấu từ rạm.

Rạm hay còn gọi là đam, là một loài thuộc 
họ nhà cua với vẻ ngoài tương đồng với con vật 
này. Rạm sau khi mua về phải được ngâm rửa cho 
sạch bùn đất, sau đó xay nhuyễn, lọc nước rồi đun 
trên lửa liu riu. 

Nước dùng khi đun sẽ được nêm thêm hành 
phi, chút dầu ăn, và nêm nếm gia vị, đến khi sôi, 
phần thịt rạm vàng nâu sẽ nổi lên bề mặt, dậy mùi 
thơm phức.

Một tô bún rạm chuẩn vị còn không thể 
thiếu xoài xanh bào sợi

Nếu như bún riêu được nấu với đậu hũ, 
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mắm ruốc, huyết, ăn kèm chả, thịt heo… 
thì với bún rạm, người bán không thêm quá nhiều 
gia vị hay nguyên liệu để nấu kèm.

Tất cả những gì tinh túy của món ăn tập 
trung vào phần nước dùng với thịt rạm. Cũng vì 
vậy, chất ngọt và hương thơm đặc trưng của rạm sẽ 
được giữ nguyên vẹn, để thực khách thưởng thức 
trọn vị.

Tất nhiên, để tăng thêm sự ngon miệng, 
bún rạm cũng như các món bún khác ở Việt Nam 
không thể thiếu thành phần rau sống ăn kèm. Bên 
cạnh đó, nhiều hàng quán còn điểm xuyết cho món 
ăn thêm chút đậu phộng rang nguyên hạt thơm 
thơm, miếng bánh đa giòn tan và xoài xanh chua 
chua.

Một trong những điểm khác biệt nữa của 
bún rạm đó là khi phục vụ, người bán sẽ để tô bún 
riêng, nước dùng riêng, khi ăn, thực khách sẽ tự chế 
từ từ nước rạm vào tô và thưởng thức.

Vị ngọt béo của nước rạm hòa cùng sợi bún 
dai dai, thêm chút chua chua, thanh thanh của xoài 
và rau thơm, đan xen tiếng vỡ giòn tan của bánh đa, 
đậu phộng, tất cả tạo nên một bữa tiệc vị giác khiến 
bất kỳ ai có dịp thưởng thức lần đầu cũng muốn có 
lần thứ 2, thứ 3...

Món ăn bình dị ấy vì vậy đã chinh phục 
được dạ dày của biết bao người dân xứ Bình Định, 
và rộng hơn là du khách từ khắp mọi miền.

Thực khách giờ đây có thể thưởng thức bún 
rạm nóng hổi thơm ngon ở nhiều nơi tại Quy Nhơn. 
Dẫu vậy, việc ăn một tô bún rạm ở chính nơi mà nó 
được sinh ra - vùng quê Phú Mỹ chắc chắn sẽ là 
một trải nghiệm đáng nhớ hơn cả. ■ 

Món bún nấu với nước cốt 
dừa lạ miệng, đã đến Phú Quốc 
là phải thử một lần

Đi Phú Quốc ngoài hải sản thì ăn gì? 
Nhất định là phải thử ngay món 
bún kèn rồi!

Tô bún kèn đặc trưng Phú Quốc thường ít 
nước và có phần cá giã nhuyễn

Ai cũng nghĩ du lịch biển đảo thì đích thị 
phải ăn tôm, cua, hải sản thì mới đúng bài. Thế 
nhưng, bạn có biết ở Phú Quốc vẫn có những món 
đặc sản mà khó lòng tìm được hương vị tương tự ở 

đất liền? Nếu được gợi ý cho du khách những món 
ăn không thể bỏ qua khi đến với hòn đảo xinh đẹp 
này, chắc chắn món bún kèn sẽ nằm trong top đầu 
của danh sách.

Bún kèn Phú Quốc còn được gọi là bún 
khèn Phú Quốc. Khi nhìn vào tô bún, nhiều người 
hẳn sẽ thắc mắc về sự liên quan của tên gọi lạ lẫm 
này với món ăn. Theo như thông tin được ghi chép 
lại thì “kèn” trong tiếng Khmer dùng để chỉ về các 
món ăn được nấu từ nước cốt dừa và có màu vàng 
của nghệ.

Bún kèn là một món ăn hấp dẫn của ẩm 
thực miền Tây với nguyên liệu chính là cá. Thực 
chất, du khách hoàn toàn có thể tìm thấy món ăn 
này tại một số khu vực ở Châu Đốc, Hà Tiên hoặc 
Cần Thơ. 

Tuy nhiên, nếu như bún kèn ở các vùng 
khác sử dụng cá lóc, cá bông, cá rô xắt thành từng 
miếng thì Phú Quốc lại sử dụng nguyên liệu mà chỉ 
có thể tìm thấy ở khu vực vùng đảo này, đó là cá 
biển Phú Quốc.

Loại cá thường được sử dụng trong món 
bún kèn ở Phú Quốc là cá nhàu hoặc cá ngân. Thay 
vì dùng nguyên miếng thì cá sẽ được xay nhuyễn 
mịn, phần nước dùng cũng chỉ xâm xấp, sền sệt chứ 
không nhiều như tô bún ở đất liền.

Do là linh hồn của món ăn nên khâu làm cá 
phải được thực hiện rất kỹ càng. Cá làm sạch xong 
sẽ được đem đi luộc với một ít muối đến khi mềm. 
Tiếp theo, phần cá sẽ được lọc bỏ xương, dùng 
chày đâm nhuyễn, đánh tơi lên rồi xào cùng tỏi, ớt, 
sả cho đến khi khô lại và dậy mùi thơm.

Công đoạn cuối cùng là cho vào nước cốt 
dừa và nước luộc cá ban đầu, bỏ thêm ngũ vị 
hương, nêm nếm gia vị và nấu cho đến khi đạt được 
thành phẩm nước dùng sền sệt. Vậy là bún kèn đã 
có thể sẵn sàng để phục vụ thực khách.

Bún kèn được dùng kèm với gỏi đu đủ hoặc 
bắp chuối, thêm chút rau thơm và dưa leo, giá đỗ. 
Mùi béo ngậy của nước cốt dừa hòa cùng thịt cá 
thơm ngọt cộng với vị thanh nhẹ của rau, giá giúp 
cân bằng món ăn, tất cả tạo nên một sự kết hợp 
hoàn hảo khiến người dùng không thể dừng đũa.

Nếu có dịp đến Phú Quốc, đừng quên thêm 
vào danh sách những trải nghiệm nhất định phải 
thử là một tô bún kèn nóng hổi tươi ngon các bạn 
nhé! ■ 

Một lần thử món chạo chân 
giò Kim Sơn, du khách mê mẩn 
muốn ghé Ninh Bình mãi

Nhiều người không hiểu được cái 
tên của món chạo chân giò, nhưng 
một khi đã thử thì chỉ muốn tìm về 

cố đô để thưởng thức lại hương vị đặc biệt ấy.
Ngoài 2 món đặc sản thịt dê, cơm cháy thì 

Ninh Bình còn vô số những món ăn ngon, hấp dẫn 
du khách khắp nơi nhờ hương vị độc đáo không 
đâu có được. Một trong những đại diện cho ẩm 
thực cố đô mà bạn không thể bỏ qua đó là chạo 
chân giò.

Món ăn này nổi tiếng nhất ở vùng đất Kim 
Sơn, tuy nhiên ở một số huyện khác trong Ninh 
Bình, chạo chân giò cũng rất được ưa chuộng. 
Nghe qua cái tên thì nhiều người sẽ cảm thấy khó 
hiểu, nhưng khi biết tường tận cách chế biến và 
cách thưởng thức món ăn này thì không khỏi nuốt 
nước miếng vì quá thèm.

Cách chế biến tỉ mỉ giúp chạo chân giò rất 
hài hòa hương vị

Nguyên liệu chính để chế biến đặc sản Kim 
Sơn là chân giò lợn. Người đầu bếp sẽ chỉ chọn 
chân giò có kích thước vừa phải, nếu to quá thì lớp 
da sẽ dày, thịt bị dai chứ không mềm đúng theo yêu 
cầu.

Chân giò sau khi được rửa sạch sẽ đem đi 
thui bằng rơm khô. Công đoạn này giúp chân giò 
săn lại, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn của thịt nướng đã 
ám qua chút khói. Bước tiếp theo, chân giò lại được 
rửa sạch thêm một lần nữa, cạo đi lớp cháy xém và 
lông còn sót lại bên ngoài rồi lóc xương ra khỏi thịt, 
đem đi áp chảo với lá chanh và sả.

Từng miếng thịt được thái mỏng thật khéo 
sao cho thịt nạc dính liền với phần da. Trong lúc 
chờ thịt nguội, đầu bếp sẽ đi xắt sợi riềng tươi, lá 
chanh, xoài sống (một số nơi dùng khế chua để 
thay thế). Sả đem đi bào nhỏ, vừng thì rang cho 
thơm. Sau cùng, thịt chân giò được trộn đều với các 
nguyên liệu trên, nêm thêm gia vị vừa ăn là hoàn 
thành.

Chạo chân giò Kim Sơn độc đáo ở chỗ sẽ 
được gói kèm với lá sung, lá đinh lăng, lá mơ và 
một vài loại rau thơm khác tùy theo khẩu vị. Đặc 
biệt, món này phải chấm với tương bần. Vị ngọt, 
béo của thịt chân giò thấm đẫm gia vị, hòa quyện 
với vị chua, cay của xoài, riềng và sả, thêm vào đó 
là vị bùi bùi của lá sung và tương bần khiến du 
khách ăn mãi không chán.

Nhiều du khách nhận xét, vừa ăn chạo chân 
giò vừa nhâm nhi thêm chút rượu của đất Kim Sơn 
thì không còn gì sánh bằng. Món ăn mang đến 
hương vị riêng, không trộn lẫn với bất kỳ đặc sản 
nào khác khiến du khách mong muốn ghé lại Ninh 
Bình thêm nhiều lần nữa để thưởng thức cho bằng 
được món chạo chân giò. ■



Trang 12

Issue # 2023 * Tuesday, November 29,  2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Cảnh quan tuyệt đẹp của 
'đất nước hình chiếc ủng' khi 
nhìn từ trên cao

Cảnh quan nước Italy đa dạng với 
các thành phố rực rỡ, thiên nhiên 
phong phú và những di tích cổ 

mang một sức hấp dẫn khác khi nhìn từ trên 
xuống.

Nhắc đến Italy hầu hết chúng ta đều nghĩ 
đến một quốc gia có hình dạng giống như một 
chiếc ủng và một vài tên địa danh du lịch nổi tiếng 
như Rome, Venice, Milan, Florence,… Nhưng 
không nhiều người biết đến vẻ đẹp của Italy đặc 
biệt như thế nào khi nhìn từ trên cao xuống.

Eleonora Costi, một nhiếp ảnh gia người 
Italy đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới cùng với 
'máy bay không người lái' để ghi lại nhiều khoảnh 
khắc đẹp về cảnh quan khi nhìn từ trên cao xuống.

Gần đây, Eleonora Costi giới thiệu loạt 
ảnh tuyệt đẹp về Italy chụp bằng “máy bay không 
người lái” được nhiều người ca ngợi.

Italy được coi là một trong những quốc 
gia hấp dẫn nhất Châu Âu, không chỉ quyến rũ với 
những món ăn khó có thể cưỡng lại mà kiến trúc 
của Italy cũng rất tuyệt vời và hoàn mỹ. 

Với Eleonora Costi, Italy thực sự là một 
nơi kì diệu, phong cảnh như mơ được thiên nhiên 
ưu đãi, khiến nhiều du khách trải qua hết bất ngờ 
này đến bất ngờ khác. Từ thành phố hiện đại cho 
đến vùng nông thôn hẻo lánh tất cả mọi nơi khắp 
đất nước đều đẹp một cách đáng kinh ngạc cứ như 
đang lạc vào một xứ sở thần tiên.

Anh cho biết mục tiêu của mình là muốn 
giới thiệu tất cả vùng đất cảnh quan của Italy để 
thu hút khách du lịch đến ngày càng nhiều, giúp 
đất nước hồi phục sau thời điểm đại dịch nhiều 
khó khăn.

Cả thế giới đều biết đến Italy nhưng việc 
nhìn đất nước hình chiếc ủng từ trên cao xuống lại 
là một điều hoàn toàn khác.

Eleonora Costi cho biết: “Từ khi còn nhỏ, 
tôi may mắn được đi du lịch rất nhiều nơi. Khi lớn 
lên, tôi nhận ra rằng tất cả những nơi đó, những 
khuôn mặt, nền văn hóa và trải nghiệm đang dần 

biến mất trong ký ức. Đó là lý do tại sao tôi tiếp 
cận với nhiếp ảnh, đây là cách duy nhất để biến 
những ký ức của tôi trở thành bất tử. Chính điều 
này thúc đẩy tôi đi du lịch và chụp ảnh”.

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia hầu hết 
về phong cảnh và thành phố vì Eleonora Costi 
muốn mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của nhiều nơi 
trên thế giới, của thiên nhiên hùng vĩ.

“Tôi tin và hy vọng rằng những bức ảnh 
của tôi sẽ để lại trong lòng những người xem cảm 
giác kinh ngạc vì nó cũng giống như cảm giác của 
tôi khi chụp chúng”, Eleonora Costi nói. ■

Đi ngắm cá voi khổng lồ, 
du khách hết hồn với trải 
nghiệm kém may mắn

Nh ữ n g  n g ư ờ i  đ i  b i ể n  ở 
Massachusetts, Mỹ đã có cơ hội 
bắt gặp cảnh tượng nhớ mãi trong 

đời với một con cá voi lưng gù khổng lồ.
Ngắm cá voi là thú vui được nhiều du 

khách trên thế giới yêu thích. Khoảng thời gian 
này trong năm, có rất nhiều du khách đến vùng 
biển Plymouth để chờ đợi cơ hội được tận mắt 
nhìn thấy cá voi lương gù. Tuy nhiên, không phải 
lúc nào trải nghiệm chiêm ngưỡng thế giới tự 
nhiên cũng tốt đẹp.

Một con cá voi lưng gù trưởng thành bất 
ngờ xuất hiện ở ngoài khơi vùng biển Plymouth, 
Massachusetts, Mỹ đã gây ra vụ va chạm khiến 
nhiều du khách hoảng sợ.

Khi con cá voi lưng gù mở bộ hàm khổng 
lồ để vớt được nhiều cá nhất có thể, nó đã lao mình 
lên khỏi mặt nước. Phần lưng lớn của nó đã va 
chạm với một con thuyền dài khoảng 6 mét khiến 
thuyền bị thủng.

Theo những người chứng kiến sự việc, 
con cá voi đã lao thẳng lên trên mặt nước, đâm 
trúng thuyền, con thuyền suýt bị lật úp. May mắn 
không ai bị thương, con vật khổng lồ sau đó trượt 
khỏi thuyền và trở lại mặt nước an toàn.

Cá voi lưng gù là một trong những sinh 
vật lớn nhất đại dương, con trưởng thành có thể 
nặng tới 40 tấn, dài hơn 18 mét. Cá voi lưng gù 
sống đến 90 năm, chủ yếu ăn các loài giáp xác nhỏ 
như nhuyễn thể, cá nhỏ hơn chúng. Chúng di cư 
khắp nơi trên thế giới, đi hàng nghìn km để kiến 
ăn, tìm bạn tình và sinh con.

Justin Enggasser, một nhân chứng có mặt 
trên con thuyền đang đi gần đó cho biết: “Tôi thấy 
con cá voi đâm trúng mũi thuyền, nó rất lớn. Đó là 
một cú sốc với tôi. Không thể tin được khi nó lại 
gần chiếc thuyền và va chạm với thuyền”.

Ryder Parkhurst, du khách trên thuyền, 
người đã chứng kiến   vụ va chạm cho biết: “Thật 
kinh hoàng. Con cá voi lưng gù vươn lên khỏi mặt 
nước, tôi thấy rõ mọi thứ. Chỉ tiếc là nó đã xuất 
hiện sai thời điểm sai vị trí. Khoảnh khắc tôi 
không thể quên trong đời”.

Bob Glenn, chuyên gia làm việc tại Phòng 
thủy sản biển Massachusetts cho biết những con 

cá voi lưng gù rất khó lường, có thể tạo ra mối 
nguy hiểm cho cả cá voi và con người.

“Những con vật này có kích thước rất lớn, 
nặng hàng tấn tùy thuộc vào độ tuổi. Một vụ va 
chạm hoặc tương tác với những con cá voi lưng 
gù thường gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tàu 
thuyền, thương tích cho cá voi và thậm chí gây 
thương tích nghiêm trọng và tử vong cho bất kỳ 
ai. Vụ việc lần này, may mắn đã nghiêng về những 
du khách trên thuyền”, Bob Glenn nói. ■  

Pháp đang chứng kiến 
hạn hán kỷ lục, người dân có 
thể lội bộ qua sông

Giống như phần lớn các nước Tây 
Âu, Pháp đang trải qua một mùa 
nắng nóng kinh hoàng với nhiệt 

độ cao lên tới 40 độ C và cháy rừng liên tục.
Nhưng tại Pháp, tình trạng hạn hán 

nghiêm trọng hơn các nước khác khi hầu như 
không có mưa suốt từ đầu mùa hè. Đợt hạn hán 
của tháng 7 tại Pháp được cho là nghiêm trọng 
nhất trong vòng 60 năm qua. Pháp đã phải ban bố 
cảnh báo “nóng cực đoan” và hạn hán khắp cả 
nước khi tình trạng này không có dấu hiệu kết 
thúc. Con sông Garonne ở Toulouse, tây nam 
nước Pháp gần như đã cạn nước và có thể nhìn 
thấy cả đáy sông. Giờ đây người ta thậm chí có thể 
lội bộ để qua bờ bên kia.

Theo các chuyên gia khí tượng, tháng 7 
vừa qua, Pháp chỉ ghi nhận lượng mưa trung bình 
ở mức 9,7mm, trở thành tháng khô hạn nhất ở 
nước này kể từ năm 1959, cũng là tháng nóng thứ 
tư kể từ năm 1990. Một số thành phố, trong đó có 
Nice và Marseille không có một giọt mưa nào 
trong suốt tháng 7. Toàn bộ 96 vùng ở khắp lãnh 
thổ lục địa của Pháp đã áp đặt các biện pháp hạn 
chế nước nhằm đối phó với hạn hán.

Anh Florian Hortola - Chuyên gia khí 
tượng tại Cơ quan khí tượng Pháp cho biết: “Pháp 
đang chứng kiến mức độ hạn hán kỷ lục, chúng tôi 
chưa bao giờ thấy mặt đất khô như lúc này. Trong 
những ngày tới, lượng mưa được dự báo rất thấp 
hoặc rất cục bộ và sẽ không giải quyết được vấn 
đề hạn hán. Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu kết 
thúc đối với đợt hạn hán này”.

Người dân Pháp được khuyến cáo hạn chế 
sử dụng nước bằng cách tránh rửa xe tại nhà, hạn 
chế tưới cây hoặc trữ nước trong bể bơi. Tại nhiều 
nơi, các hoạt động này thậm chí bị cấm với mức 
phạt lên đến 450 euro (khoảng 10,7 triệu VNĐ).

Việc thiếu nước cũng đã làm giảm ít nhất 
50% hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nắng nóng 
cùng khô hạn đã làm các loại hoa quả, lúa mì hay 
ngũ cốc… chín sớm và bị giảm sản lượng. Cơ 
quan khí tượng Pháp cảnh báo, tình trạng khô hạn 
sẽ trầm trọng thêm khi nước Pháp có thể bước vào 
một đợt nắng nóng mới trong tháng 8/2022. ■ 
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Hãy làm thám tử với 5 bí ẩn 
chưa được giải đáp từ khắp nơi 
trên thế giới

Nếu bạn cho rằng các kim tự tháp Ai 
Cập là bí ẩn lớn nhất của thế giới 
cổ đại thì bạn đã nhầm, vì còn rất 

nhiều bí ẩn trên thế giới chưa được giải đáp.
Kinh thánh ma quỷ
Kinh thánh của quỷ là một tập bản thảo 

khổng lồ có từ thế kỷ thứ 13, được cho là được viết 
song song với Satan. Có những suy đoán rằng một 
nhà sư đã bị bỏ tù và bị kết án tử hình vì vi phạm lời 
thề. Để đổi lấy mạng sống của mình, anh ta hứa sẽ 
xuất bản một cuốn sách chứa toàn bộ kiến   thức của 
nhân loại trong một ngày. Để thực hiện lời hứa của 
mình, nhà sư được cho là đã thỏa thuận với ma quỷ. 
Hơn 160 bộ da động vật khác nhau đã được sử dụng 
trong cuốn sách. Kích thước của nó khổng lồ đến 
nỗi chỉ hai người lớn mới có thể nâng được.

Điều chính yếu trong bản thảo này là bản 
dịch hoàn chỉnh Kinh thánh (từ tiếng Latinh) và 
nhiều văn bản khác (công thức y học, nghi lễ satan, 
hình ảnh của ma quỷ và các tài liệu thần bí khác).

Kim tự tháp Hellinicon
Các nhà khoa học vẫn gọi các kim tự tháp 

Ai Cập là “bí ẩn lớn nhất của loài người từ thế giới 
cổ đại”. Lý do chính cho những tuyên bố như vậy là 
những cấu trúc như vậy được tìm thấy tương đối 
gần đây, và chúng tiếp tục được tìm thấy ở những 
nơi khác nhau trên thế giới. Trong số đó có những 
tàn tích bị bỏ hoang của các kim tự tháp Argolis ở 
Hy Lạp, đặc biệt là kim tự tháp Ellinikon.

Như bạn đã biết, các kim tự tháp được xây 
dựng để làm lăng mộ cho các nhà cai trị vĩ đại của 
các nền văn minh cổ đại. Vật thể được tìm thấy ở 
Hy Lạp có niên đại từ năm 2720 trước Công 
nguyên nên nó cổ hơn các kim tự tháp Ai Cập.

Pin Baghdad
Pin ở Baghdad được tìm thấy vào năm 

1838 bởi nhà khảo cổ học người Đức Wilhelm 
König, người đã khai quật những vật thể lạ giống 
như những chiếc bình bằng đất nung. Mỗi bình 
chứa một thanh sắt trong một hình trụ bằng đồng.

Nhà khảo cổ cho rằng đây là những viên 
pin cổ được sử dụng vào thời Parthia, khoảng năm 
200 trước Công nguyên. 

Theo một giả thuyết khác, đây là những 
thùng chứa để bảo vệ các cuộn giấy, vì chúng cũng 
được tìm thấy ở các thành phố bỏ hoang lân cận.

Marshes của Bắc Âu
Hàng trăm thi thể người được bảo quản tốt 

đã được tìm thấy trong các đầm lầy ở châu Âu vào 
thế kỷ 18. Dựa trên kết quả giám định pháp y, người 
ta thấy rằng tuổi của họ lên tới 8000 năm trước 
Công nguyên. Các thi thể được bảo quản tốt đến 
mức các nhà khoa học thậm chí có thể kiểm tra chất 
chứa trong dạ dày của họ để xác định chính xác 
khoảng thời gian sống của những người này.

Các phát hiện khác nhau về độ tuổi, giới 
tính và địa vị xã hội. Nhưng sự thật bất thường nhất 
gắn kết họ là dấu vết của việc cố ý hành quyết bằng 
cách ngâm mình trong đầm lầy. Người ta tin rằng 
những người này là những người lưu vong hoặc 
nạn nhân của một số nghi lễ.

Đồng cỏ ở Lào
Ở vùng quê Lào có một bộ sưu tập những 

chiếc bình cổ thụ và khổng lồ trên 2 nghìn năm 
tuổi, nằm ở Xiêng Khoảng Lào, trong một vùng 
được gọi là Cánh đồng Chum.

Lời giải thích hợp lý nhất cho các phát hiện 
này là nghi thức chôn cất.

Mỗi bình nặng khoảng một tấn và được làm 
bằng đá sa thạch. Hiện tại, đồng bằng không thể 
được thăm quan do sự tàn phá nghiêm trọng của 
các phát hiện khảo cổ trong “cuộc chiến tranh bí 
mật” của Mỹ. Ngoài ra, hàng trăm quả bom bi đang 
hoạt động vẫn nằm rải rác xung quanh đồng bằng.

Những bí ẩn trên thế giới chưa được giải 
đáp trên đây và nhiều sự thật khác vẫn chưa được 
giải đáp và khiến chúng ta có cái nhìn mới mẻ về 
cuộc sống của người cổ đại. Đồng thời, chúng ta 
vẫn chưa biết về nhiều điều bí ẩn, và chúng ta vẫn 
cần tiếp tục tìm hiểu. ■

Người phụ nữ 35 tuổi sinh 
4 hiếm gặp, 10 triệu ca mới có 1

Người phụ nữ 35 tuổi sinh 4 em bé 
gồm 2 bé trai và 2 bé gái nhưng 
dưới dạng 2 cặp sinh đôi giống hệt 

nhau.

Ashley Ness, 35 tuổi, đến từ Mỹ là trường 
hợp hi hữu hiếm có trên thế giới khi sinh 4 nhưng 
có đến 2 cặp sinh đôi. Tỷ lệ sinh giống Ashley Ness 
trên toàn thế giới là 10 triệu ca mới có 1 ca.

Người phụ nữ 35 tuổi vừa chào đón 4 em bé 
gồm 2 bé trai và 2 bé gái tại bệnh viện đa khoa 
Massachusetts, Boston, Mỹ. Bác sĩ cho biết chính 
xác là Ashley Ness đã mang thai 2 cặp sinh đôi.

Câu chuyện của Ashley Ness đã gây sốt 
mạng xã hội ngay sau khi chia sẻ. Cư dân mạng 
thích thú vì cơ hội sinh ra hai cặp song sinh giống 
hệt nhau là cực kỳ hiếm. Ashley Ness sinh 2 cặp 
sinh đôi sớm hơn dự kiến khoảng 12 tuần.

Khi thụ thai, không biết vì lý do đặc biệt 
nào đó, hai trứng của người phụ nữ đã được hai tinh 
trùng thụ tinh và sau đó mỗi phôi lại tự tách làm 
hai. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong y 
học.

Đặc biệt hơn khi trước đó, Ashley Ness cho 
rằng mình đã vô sinh thứ phát, không thể có thêm 
con. Cô đã có 3 con, một bé là con riêng với chồng 
cũ và hai bé là con với người hiện tại.

Điều kỳ diệu đã xảy ra với Ashley Ness khi 
bác sĩ nói rằng cô đã mang thai sau nhiều năm, 
không chỉ 1 mà tận 4 bé.

Ashley Ness chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy vô 
cùng tuyệt vời. Mặc dù các em bé chào đời sớm 
hơn dự kiến nhưng mọi thứ đang trong tầm kiểm 
soát”.

Bốn em bé lần lượt chào đời cách nhau vài 
phút, dưới dạng hai cặp song sinh giống hệt nhau 
bằng phương pháp mổ lấy thai. Ashley Ness đã 
phải nhập viện từ đầu tháng 7 để chăm sóc thai kỳ.

Cả 4 em bé phải ở lại bệnh viện khoảng 8 
tuần nữa để các bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe và 
chăm sóc.

Ahmet Baschat, bác sĩ tại bệnh viện cho 
biết: “Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, mẹ và em bé đều 
đang hồi phục. Đây là ca sinh nở vô cùng hiếm gặp, 
10 triệu ca mới có 1. Nếu người phụ nữ này chơi xổ 
số, cô ấy đã trúng số tiền cực lớn”.

Trước đó, một trong những ca sinh nở hiếm 
gặp xảy ra   vào ngày 31/12/2019. Dawn Gilliam 
sinh đứa con đầu lòng lúc 11giờ 37 phút tối và sau 
đó đứa con thứ hai của cô chào đời lúc 12 giờ 07 
phút ngày 1/1/2020. Cặp song sinh sinh ra tại Bệnh 
viện Ascension St. Vincent ở Carmel, Indiana. ■ 
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Hốt hoảng phát hiện 18 con 
bọ cạp trong vali sau kỳ nghỉ ở 
Croatia

Một phụ nữ ở Áo trở về sau kỳ nghỉ 
ở Croatia giật mình tìm thấy 18 
con bọ cạp trong vali của mình.

Người phụ nữ đến từ Natternbach, Áo, 
cách Linz khoảng một giờ về phía tây, đã thông báo 
cho cơ quan kiểm soát động vật địa phương về việc 
phát hiện 18 con bọ cạp trong vali của mình.

Nhân viên cơ quan kiểm soát động vật địa 
phương đã có mặt ở hiện trường bắt những con bọ 
cạp và dự định trả chúng về quê hương Croatia.

Người phụ nữ cho biết cô mới trở về từ 
chuyến du lịch Croatia, sau khi mở vali để cất đồ 
thì phát hiện rất nhiều bọ cạp bên trong. “Tôi hoàn 
toàn sốc khi nhìn thấy những con bọ cạp trong vali. 
Tôi không biết bằng cách nào chúng xuất hiện ở 
đó”, người phụ nữ cho biết.

Tierhilfe Gusental, nhân viên cơ quan kiểm 
soát động vật địa phương cho biết: “Chúng tôi đã 
đến lấy đi những con bọ cạp. Hiện tại, các con vật 
đã được bảo vệ an toàn. Chúng hiện đang ở trong 
trại động vật Linz cho đến khi bắt đầu hành trình 
trở về”.

Vào ngày 30/6, một phụ nữ khác ở Linz, Áo 
cũng đã phát hiện ra một con bọ cạp trong căn hộ 
của mình sau khi đi du lịch ở Croatia.

Đáng chú ý, cô chỉ phát hiện ra con vật 
đáng sợ sau 3 tuần. Cô bị bọ cạp cắn nhưng không 
biết, may mắn là không có gì quá nguy hiểm đến 
sức khoẻ của cô.

Bọ cạp có đặc điểm là đuôi cong, có một 
nọc độc ở đuôi và một cặp càng ở phía trước. Mặc 
dù chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau 
nhưng phổ biến và đa dạng nhất là ở các sa mạc. 

Vết cắn của bọ cạp có thể gây tử vong. Sau 
khi bị bọ cạp cắn, các triệu chứng bao gồm đau dữ 
dội tại vị trí vết cắn, ngộ độc, sốt, nôn mửa, tiêu 
chảy và các triệu chứng khác. 

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, bọ cạp và côn 
trùng từ lâu đã là một phần của ẩm thực. Ở miền 
bắc Trung Quốc, bọ cạp chiên giòn sau đó được 
xiên như thịt nướng là món ăn rất phổ biến, một 
trong những món ăn đường phố được ưa thích. 

Bọ cạp có chứa nọc độc nhưng nhiều người 
tin rằng sau khi được nấu chín, phần nọc độc này sẽ 
bị vô hiệu hóa. Món ăn đặc biệt này đòi hỏi người 

đầu bếp có kinh nghiệm, biết cách chiết xuất độc tố 
của bọ cạp trước khi nấu để tránh gây ngộ độc cho 
thực khách. ■

Rùa 'khổng lồ' nằm chình 
ình giữa đường sắt gây ách tắc 
giao thông

Một con rùa 'khổng lồ' trốn thoát 
khỏi trung tâm động vật hoang 
dã địa phương rồi nằm chình ình 

giữa đường ray khiến tàu bị chậm 1,5 giờ đồng hồ.
Công ty đường sắt Greater Anglia chia sẻ 

câu chuyện hi hữu xảy ra với các chuyến tàu đi từ 
thành phố Norwich tới Sân bay Stansted.

Vì một con rùa nằm trên đường ray nên các 
chuyến tàu bị dừng trong khoảng 1,5 giờ đồng hồ.
Nhà điều hành đường sắt cho biết không rõ vì 
nguyên nhân gì nhưng con rùa đã xuất hiện ở đó từ 
đầu giờ chiều, ngăn cản sự hoạt động của các 
chuyến tàu.

Diane Akers, một hành khách trên chuyến 
tàu Norwick chia sẻ bức ảnh chụp con rùa trên 
đường ray, cho biết con rùa vẫn còn sống nhưng bị 
thương. Trên mai rùa có một vết nứt lớn.

“Tôi không thể tin vào những gì đang diễn 
ra trong mắt mình. Một con rùa nằm trên đường sắt 
khiến tàu không thể đi qua”, Diane Akers cho biết.

Được biết, con rùa có tên là Clyde đã trốn 
khỏi nơi cư trú của mình tại trung tâm chăm sóc 
động vật hoang dã Swallow Aquatics ở East 
Harling, Anh. Con rùa dài khoảng hơn 80 cm, hiện 
bị một vết thương ở trên mai rùa cần được phẫu 
thuật.

Georgie, nhân viên tư vấn khách hàng của 
công ty đường sắt Greater Anglia cho biết họ gửi 
con rùa bị thương gửi đến một nhóm chuyên gia về 
bò sát ở địa phương để điều trị với hi vọng sẽ sớm 
phục hồi hoàn toàn.

Georgie chia sẻ: “Sau ca phẫu thuật, con 
rùa đã qua thời gian nguy hiểm. Nó sẽ được chăm 
sóc cho đến khi phục hồi và đưa về nơi cư trú ban 
đầu”.

Lydia Jane White, hành khách khác trên tàu 
cho biết: “Chuyến tàu bị trì hoãn vì một con rùa 
khổng lồ. Kích thước của nó quá to và nặng để đưa 
ra khỏi đường ray”.

Vụ chậm trễ hi hữu xảy ra vào mùa hè năm 
nay sau khi ở Anh nhiều chuyến tàu đối mặt với 
tình trạng chậm trễ giờ khởi hành do nhân viên 

đường sắt đình công yêu cầu tăng lương do lạm 
phát. Tỷ lệ lạm phát của nước này đạt mức cao nhất 
trong 40 năm.

Động vật gây ùn tắc giao thông từng xuất 
hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Hồi tháng 5/2022, 
đàn sư tử thản nhiên nằm giữa đường gây ùn tắc 
giao thông trên đường vào khu bảo tồn tự nhiên tại 
Tanzania. Những phương tiện di chuyển qua đoạn 
đường này buộc phải dừng lại, xếp hàng dài chờ 
đợi cho đến khi chúng rời đi. ■ 

Ca phẫu thuật kỳ diệu bằng 
công nghệ thực tế ảo

Các bác sĩ phẫu thuật vừa tách thành 
công 2 bé trai song sinh 3 tuổi có bộ 
não dính liền ở Brazil với sự hỗ trợ 

của công nghệ thực tế ảo.
Đây là trường hợp bệnh nhân lớn tuổi nhất 

sống sót sau ca phẫu thuật phức tạp loại này. Tổ 
chức từ thiện y khoa Gemini Untwined (Anh) đã 
hỗ trợ cho cuộc phẫu thuật này.

Ảnh minh họa 
Gemini Untwined cho biết thêm đội ngũ 

phẫu thuật đã dành nhiều tháng thực hành trong 
phòng mổ thực tế ảo trước khi bắt đầu tiến hành 
trên cặp song sinh. Cụ thể, họ đã quét não để tạo 
một bản đồ kỹ thuật số về phần hộp sọ dính liền của 
cặp song sinh và thực hiện cuộc phẫu thuật thử 
nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo xuyên Đại Tây 
Dương tại cả Brazil và Anh.

Cặp song sinh trải qua tổng cộng 7 ca phẫu 
thuật, trong đó ca cuối cùng kéo dài 27 giờ với sự 
tham gia của gần 100 nhân viên y tế. Bác sĩ phẫu 
thuật người Anh Noor ul Owase Jeelani gọi đây là 
“thành tựu của kỷ nguyên vũ trụ”.

“Những ca phẫu thuật này được xem là khó 
nhất trong thời đại chúng ta và việc phẫu thuật 
trong môi trường thực tế ảo giống như con người 
làm việc trên sao hỏa vậy” - ông Jeelani nói với 
hãng thông tấn PA (Anh) hôm 1-8. Ông Jeelani đã 
thực hiện 5 cuộc phẫu thuật tách rời ở Pakistan, 
Sudan, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi thực hiện 
cuộc phẫu thuật nói trên.

Hai bé trai nêu trên là Bernardo và Arthur 
Lima chào đời tại bang Roraima - Brazil năm 2018. 
Sau khi được tách rời, 2 bé vẫn đang trong quá trình 
bình phục và có thể cần được phẫu thuật thêm khi 
lớn lên. ■
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Loài chim hung tợn nhất 
thế giới: Là thiên địch của cá 
sấu, sở hữu bộ mặt “khó ở” đủ 
biết phải tránh xa

Cò mỏ giày có khả năng săn mồi 
đáng kinh ngạc. Thức ăn chủ yếu 
của chúng là cá, ếch và bò sát. Đáng 

chú ý hơn, loài chim này là thiên địch của cá sấu, 
đặc biệt là cá sấu nhỏ.

Tự nhiên bao la có một loài chim kỳ lạ sở 
hữu chiếc mỏ lớn và bộ mặt hung tợn, không ai 
dám đến gần. Tổng thể phần đầu với cặp mắt hay 
“trợn ngược” và “quạu quọ” khiến người ta không 
khỏi chết khiếp. 

Loài chim này có sức mạnh đầy kinh ngạc 
và bản tính “máu lạnh” đáng sợ. Đó là thiên địch, 
kẻ thù tự nhiên của cá sấu - cò mỏ giày. Tin chắc 
rằng nhiều người đã nhìn thấy chúng trong các sở 
thú.

Cò mỏ giày - loài chim hung tợn có chiếc 
mỏ đặc biệt

Cò mỏ giày chủ yếu sống ở các đầm lầy 
Châu Phi, bề ngoài dũng mãnh và có kích thước to 
lớn, được ví như khủng long dưới hình hài loài 
chim. 

Cò mỏ giày là hậu duệ của loài khủng long 
có kích cỡ nhỏ “Theropoda” - cùng nhóm khủng 
long T-Rex. Qua quá trình tiến hóa, cái mồm đầy 
răng sắc nhọn được thay thế bằng mỏ.

Cò mỏ giày trưởng thành cao 1,2 m và có 
thể nặng tới 4-7 kg. Đôi cánh của chúng rất to và 
rộng, sải cánh dài 230-260 cm. Tuy nhiên, chúng 
không thể bay xa và quá cao vì trọng lượng cơ thể 
không cho phép.

Loài chim này có đôi chân dài miên man, là 
hình mẫu lý tưởng của nhiều người yêu cái đẹp. 
Thân hình to lớn với đôi chân dài gầy như vậy trông 
hơi “khập khiễng”, nhưng lại tạo nên sức hút riêng.

Đặc điểm đáng chú ý nhất của cò mỏ giày là 
chiếc mỏ lớn đầy ấn tượng, có nhiều đốm và rộng 
khoảng 0,12 m. Mỏ của cò mỏ giày rộng nhất thế 
giới loài chim với rất nhiều tác dụng, đặc biệt là săn 
mồi và múc nước giải khát dưới cái nắng gay gắt 
của Châu Phi.

Phía trước chiếc mỏ rộng và cứng cáp được 
uốn cong thành hình móc câu. Chiếc mỏ với cấu 

tạo đặc biệt này rất sắc bén, có thể xuyên qua da cá 
sấu, thậm chí phần rìa mỏ chim còn sắc như dao 
cạo, cắt rách thịt con mồi một cách dễ dàng. 

Người Hà Lan còn gọi cò mỏ giày là “cha 
đẻ của những đôi giày”. Không phải nói loài chim 
này đã phát minh ra giày, hay có thể làm ra giày, mà 
vì mỏ của chúng rất giống với những đôi giày gỗ 
của người Hà Lan.

Cò mỏ giày là động vật sống đơn độc với 
tuổi thọ hơn 35 năm. Bạn chỉ thấy loài chim này 
xuất hiện có đôi là khi chúng đang trong mùa sinh 
sản vào thời tiết khô hạn.

Thiên địch của cá sấu con
Cò mỏ giày có khả năng săn mồi đáng kinh 

ngạc. Thức ăn chủ yếu của chúng là cá, ếch và bò 
sát. Đáng chú ý hơn, loài chim này là thiên địch của 
cá sấu, đặc biệt là cá sấu nhỏ. 

Cò mỏ giày thường đứng bất động dưới 
nước với phần mỏ ép vào gần sát ngực, giống như 
một tay bắn tỉa đang chờ kẻ thù cắn câu. Lý giải cho 
việc chiếc mỏ thường bị chùng xuống, ép sát ngực 
là vì trọng lượng của mỏ chim khá nặng.

Cá sấu con còn nhỏ, chưa biết thiên nhiên 
hoang dã đầy hiểm nguy. Chúng nô đùa vui vẻ dưới 
nước, không hề phát giác bản thân đang nằm trong 
tầm ngắm của loài chim có mỏ to sắc bén. 

Nhắm đúng thời điểm không có cá sấu mẹ 
gần bên, cò mỏ giày chọc đầu xuống nước, đến khi 
nhấc đầu lên thì trong miệng còn có một con cá sấu 
nhỏ. Động tác chỉ xảy ra trong nháy mắt, tốc độ 
nhanh khiến mắt người thường khó có thể bắt kịp. 

Săn mồi thành công, cò mỏ giày tìm kiếm 
một nơi yên tĩnh để thưởng thức bữa tiệc của mình.

Quá trình ăn cá sấu con khá khó nhằn, vì 
chúng thường bơi vào vùng nước có nhiều cỏ. Với 
cái mỏ dày rộng, cò mỏ giày thường ngoạm cá sấu 
con cùng cỏ nước rong rêu. Sẽ mất hơn mười phút 
để loại bỏ hết những sợi cỏ nước, nhưng mọi 
chuyện đều không thành vấn đề vì loài chim này rất 
có tính kiên nhẫn. 

Da cá sấu rất dày, các loài chim bình 
thường không thể ăn được. Song, cò mỏ giày 
không phải loài chim bình thường, nó sở hữu chiếc 
mỏ cực kỳ mạnh mẽ. 

Đối với cò mỏ giày, da cá sấu chỉ là miếng 
bánh quẩy dai, chỉ cần dùng sức cắn mạnh một chút 
liền rách ngay. Chưa hết, chúng còn rất thích ăn rùa 
và mai rùa cứng cáp cũng chẳng là gì với cái mỏ lớn 
và hệ thống tiêu hóa đặc biệt.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng 
cò mỏ giày không còn nhiều, tổng số không vượt 
quá 20.000 con trong tự nhiên lẫn môi trường nuôi 
nhốt sở thú, đã trở thành loài có nguy cơ tuyệt 
chủng đáng báo động. 

Thiên nhiên có một chuỗi sinh học hoàn 
chỉnh. Mỗi loài động vật đều có những kỹ năng 
sinh tồn riêng. Giống như loài cò mỏ giày, mặc dù 
có thân hình to lớn và không thể bay quá xa, nhưng 
nó thật sự là kẻ thù tự nhiên của cá sấu. 

Song, thiên địch lớn nhất của động vật 
chính là con người. Chúng ta có một phần trách 
nhiệm với việc số lượng cá thể cò mỏ giày giảm 

mạnh. Theo đó, con người nên bảo vệ động vật, 
sống hòa hợp với thiên nhiên. Những năm gần đây, 
hẳn rằng ai trong chúng ta đều cảm nhận được mẹ 
thiên nhiên đang nổi giận. Hãy hành động ngay 
trước khi trái đất không thể cứu vãn. ■

“Hãy đặt cọc chi phí đám 
tang của bạn trước khi leo núi 
Mont Blanc”

Hãy tưởng tượng bạn phải đặt cọc 
15.000 Euro để leo núi Mont 
Blanc trong trường hợp có bất kỳ 

tai nạn chết người nào, gồm 10.000 Euro để nhặt 
xác, 5.000 Euro cho tang lễ.

Đây là gợi ý của Thị trưởng Saint-Gervais, 
một ngôi làng của Pháp dưới chân núi Mont-Blanc, 
điểm cao nhất châu Âu. Và đề xuất này nhằm mục 
đích làm nản lòng những người leo núi thiếu thận 
trọng trong mùa hè.

Thị trưởng Saint-Gervais, ông Jean-Marc 
Peillex nói: “Đó là một cách để thu hút sự chú ý. 
Mọi người phải ý thức rằng khi có những người vi 
phạm quy định, điều này sẽ dẫn tới những hậu quả. 
Hậu quả về tính mạng, vì bản thân những người leo 
núi có thể bị thiệt mạng. Nhưng cũng có hậu quả về 
người đối với nhân viên cứu hộ, những người thực 
hiện việc giải cứu hoặc đi tìm thi thể các nạn nhân”.

Ở Italy, những người leo núi sẽ phải trả 
tiền.

Với sự gia tăng các vụ đá lở vào mùa hè, 
nguy hiểm đối với người leo núi lên tới mức tối đa. 
Tuy nhiên, một số người leo núi vẫn quyết tâm 
chinh phục đỉnh núi Mont Blanc bằng mọi giá và 
phớt lờ các khuyến cáo của chính quyền địa 
phương.

Tòa thị chính Saint-Gervais muốn mở lại 
cuộc tranh luận về việc giải cứu miễn phí những 
người leo núi và muốn thực hiện giống như quy 
định tại thung lũng Aosta (Italy) ở bên kia biên 
giới. Theo đó, tại Aosta, những người leo núi phải 
trả chi phí cho bất kỳ cuộc gọi yêu cầu cứu hộ nào 
do sự liều lĩnh của chính họ.

Các công ty cung cấp dịch vụ hướng dẫn 
leo núi ở Saint-Gervais và Chamonix đã ngừng đưa 
khách hàng lên núi Mont Blanc ít nhất cho đến 
ngày 15/8. ■ 
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