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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

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:

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m
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Seol In Ah 'Hẹn hò chốn công 
sở': Từ vô danh đến nữ phụ 
quốc dân, sự nghiệp 'như diều 
gặp gió'

Ngoại hình có, tài năng có, cùng sự 
chăm chỉ không ai phủ nhận. Nhưng 
Seol In Ah lại chỉ nổi tiếng qua những 

vai phụ. “Nữ phụ quốc dân” trong “Hẹn hò chốn 
công sở” đang ngày càng được người xem yêu 
thích vì ngoại hình tiểu thư và khả năng diễn xuất 
tự nhiên.

Seol In Ah, tên thật là Bang Ye Rin, sinh ngày 
03/01/1996 tại Hàn Quốc, tốt nghiệp khoa Chuyên 
ngành Diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Seoul và 
hiện đang ký hợp đồng với công ty giải trí OUI 
Entertainment. Nhưng trước khi vào nghiệp diễn, 
ít ai biết được rằng Seol In Ah từng có khoảng thời 
gian tập luyện với mục đích ra mắt trong nhóm 
nhạc KARA. Tuy nhiên, đến cuối cùng cô nàng lại 
debut với vai trò diễn viên.

Seol In Ah lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên 
năm 2015 với một vai diễn “người qua đường” 
trong bộ phim Hậu trường giải trí và nhận vai phụ 
đầu tay trong Hoa trong ngục năm 2016. Tuy 
nhiên, vai diễn này của cô lại không được biết đến 
rộng rãi.

Đến năm 2017, cô mới thành công với vai diễn 
Jo Hee Ji trong phim Cô nàng mạnh mẽ, Do Bong 
Soon. Cùng năm đó, Seol In Ah nhận lời mời tham 
gia bộ phim Học đường 2017, cũng là dự án hợp tác 
đầu tiên của cặp đôi bạn thân Jin Young Seo (Seol 
In Ah thủ vai) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai) 
trong Hẹn hò chốn công sở.

Nét diễn ngây thơ, tươi tắn của nữ diễn viên 
giúp cô bước vào hàng diễn viên mới tiềm năng của 
làng giải trí Hàn Quốc và đem về giải thưởng Nữ 
tân binh xuất sắc nhất ở hạng mục Show/Sitcom tại 
MBC Entertainment Awards 2017.

Khi tài năng được cả giới chuyên môn và khán 
giả công nhận, sự nghiệp của nữ diễn viên ngày 
càng lên cao. Năm 2018, Seol In Ah nhận vai chính 
đầu tiên với bộ phim Ngày mai trời lại nắng và 
mang về thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại 
Lễ trao giải KBS Drama Awards 2018.

Năm 2019, cô đạt giải thưởng Nữ chính xuất 

sắc (phim dài tập) tại KBS Drama Awards 2019 
nhờ thể hiện xuất sắc trong bộ phim Tình như mơ, 
đời như mộng. Seol In Ah vào vai Kim Cheong Ah, 
một cô gái độc lập, có ý chí kiên định nhưng cuộc 
sống lại vất vả, khiến cô gặp nhiều khó khăn và vấp 
ngã trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.

Đến năm 2020, Seol In Ah gây ấn tượng mạnh 
với vai diễn phản diện Jo Hwa Jin trong phim 
Chàng hậu, một nhân vật khiến khán giả cảm thấy 
vừa đáng thương vừa đáng ghét. Hình tượng Nghi 
tần Jo Hwa Jin luôn ghen ghét, đố kỵ với nữ chính 
So Young vì tình yêu với vua đã giúp Seol In Ah 
nhận cơn mưa lời khen vì có ngoại hình xinh đẹp và 
nét diễn cuốn hút.

Seol In Ah nhận lời mời đóng vai nữ phụ trong 
Hẹn hò chốn công sở phát sóng trên Netflix vào thứ 
Hai và thứ Ba hàng tuần cùng với nam chính Ahn 
Hyo Seop, nữ chính Kim Se Jeong và nam phụ Kim 
Min Kyu.

Nhân vật Jin Young Seo của cô là một tiểu thư 
nhà giàu, vì bị bố thúc giục đi xem mắt để tìm 
người chồng “môn đăng hộ đối” mà phải nhờ bạn 
thân Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) đến buổi hẹn thay 
mình. Tuy nhiên, thay vì khiến đối tượng xem mắt 
Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) chán ghét, anh lại 
có hứng thú với Shin Ha Ri khiến hai cô nàng rơi 
vào nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nhân vật Jin Young Seo giành được nhiều cảm 
tình của người xem nhờ tính cách nhiệt tình, tinh 
nghịch nhưng không kém phần tử tế dù là một thiên 
kim tiểu thư. Ngoài ra, Jin Young Seo cũng ghi 
điểm nhờ hình tượng nữ trưởng phòng vừa cá tính 
vừa nghiêm túc với công việc.

Đặc biệt, nữ diễn viên còn khiến khán giả 
“phát cuồng” với chuyện tình cảm hài hước, ngọt 
ngào cùng Kim Min Kyu (vai Cha Sung Hoon). Dù 
ban đầu còn e ngại khoảng cách địa vị xã hội quá 
lớn nên hai người không dám bày tỏ tình cảm, song 
cả hai vẫn vượt qua mọi rào cản và chính thức hẹn 
hò ở tập 6. Ở tập phim gần đây nhất, cặp đôi một lần 
nữa khiến khán giả “dậy sóng” vì nhiều cảnh quay 
nhạy cảm.

Có thể thấy, vẻ đẹp đầy dịu dàng, nữ tính của 
Seol In Ah rất được lòng người hâm mộ. Gần đây, 
mái tóc ngắn ngang vai đã trở thành thương hiệu 
riêng của In Ah. Qua những bức ảnh đời thường, 
fan càng chứng thực được nhan sắc cực phẩm của 
Seol In Ah trong kiểu tóc này.

Đường nét gương mặt Seol In Ah hài hòa, cân 
đối. Nhờ vậy ở mọi góc chụp, cô đều không bị dìm. 
Thậm chí ngay cả bức ảnh được chụp lại khi ngủ 
của cô nàng cũng trở nên xinh đẹp hơn so với người 
thường.

Quá quen thuộc với mái tóc ngắn, Seol In Ah 
trước đây lại khiến người hâm mộ mê mẩn nhan sắc 
khi để tóc dài. Nữ diễn viên mang nét dịu dàng và 
ngọt ngào hơn bội phần. Dù không được xếp vào 
hàng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng 
“nàng tiểu thư tài phiệt Jin Young Seo” vẫn liên tục 

được khen ngợi, mang đến nhiều thiện cảm.

Đặc điểm làm nên vẻ đẹp bất bại của Seol In 
Ah trước ống kính chính là làn da không tỳ vết. Nữ 
diễn viên đặc biệt chăm sóc cho làn da của mình rất 
kỹ lưỡng. Seol In Ah chia sẻ cô sử dụng loại kem 
chống nắng vật lý có tác dụng nâng tông. Với các 
mỹ phẩm dưỡng da, người đẹp 26 tuổi chọn loại có 
đặc tính dưỡng ẩm mạnh. Đắp mặt nạ cũng là quy 
trình không thể thiếu. “Đắp mặt nạ trước khi trang 
điểm giúp da tôi trở nên căng mọng”, Seol In Ah 
tiết lộ.

Trong một lần tham gia chương trình thực tế, 
Seol In Ah rất tự tin khi khoe mặt mộc. Làn da căng 
bóng, trắng sáng của cô làm nhiều chị em xuýt xoa 
ghen tị. Không cần lớp trang điểm dày cộm, “tiểu 
thư Jin Young Seo” vẫn đầy rạng rỡ, trẻ trung.

Người hâm mộ luôn nhìn thấy sự giản dị ở 
Seol In Ah từ cách ăn diện đến lối trang điểm. Quần 
áo của nữ diễn viên đều toát lên tinh thần năng 
động, dễ mặc trong nhiều trường hợp. Cô nàng 
thường make up nhẹ nhàng, theo kiểu “như có như 
không” để không bị dừ so với tuổi thật.

Sự thành công của Hẹn hò chốn công sở trở 
thành yếu tố để tên tuổi của Seol In Ah được nhiều 
người biết đến hơn. Khán giả đặt kỳ vọng nữ diễn 
viên sẽ tiếp tục bứt phá trong lĩnh vực diễn xuất. 

                                                                 Minh Hà

Vương Lực Hoành được gỡ 
lệnh cấm sóng, còn được mời 
làm giám khảo show lớn 

Sau nhiều tháng sống kín tiếng bởi ồn ào 
ly hôn khiến sự nghiệp của Vương Lực 
Hoành chạm đáy. Mới đây, truyền 

thông cho biết nam ca sĩ đã hết bị cấm sóng.

Ngày 18/11, QQ đưa tin loạt sản phẩm nghệ 
thuật của Vương Lực Hoành xuất hiện trở lại trên 
các nền tảng video, nghe nhạc trực tuyến hàng đầu 
Trung Quốc. Động thái này cho thấy nam ca sĩ Đài 
Loan đã vượt qua cơn khủng hoảng sự nghiệp, án 
cấm sóng được gỡ bỏ. Hình ảnh của anh có thể phủ 
sóng phương tiện truyền thông đại chúng như 
trước.

Hiện, Vương Lực Hoành chưa công bố kế 
hoạch trở lại showbiz. Một blogger giải trí cho biết 
nhà sản xuất chương trình Giọng ca thiên phú 4 dự 
định mời Thiên vương làng nhạc xứ Đài ngồi ghế 
giám khảo.

Thông tin này sau khi bùng nổ vấp phải nhiều 
tranh cãi của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy 
Vương Lực Hoành không biết xấu khi mà trước đó 
đã tuyên bố rút khỏi ngành giải trí vì lùm xùm ly 
hôn, ngoại tình. Nhiều người sẵn sàng tẩy chay các 
sản phẩm tiếp theo cũng như chương trình nam 
nghệ sĩ tham gia.

Cuối tháng 3, Vương Lực Hoành quay quảng 
cáo cho một hãng xe. Trong video, anh hào hứng 
giới thiệu đây là công việc đầu tiên sau thời gian 
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tạm dừng hoạt động. Do không được khán giả 
đón nhận tích cực, nam ca sĩ tiếp tục lui về ở ẩn.

Vương Lực Hoành là một trong những ca sĩ 
kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Có năm, 
thu nhập của anh lên tới 200 triệu NDT (gần 28 
triệu USD). Tuy nhiên, hình ảnh Vương Lực 
Hoành sụp đổ sau khi bị vợ cũ tố cáo có đời sống 
gây tranh cãi.

Cụ thể, tháng 12/2021, Vương Lực Hoành và 
Lý Tịnh Lôi thông báo đường ai nấy đi sau hai năm 
ly thân. Sau đó, nam ca sĩ bị vợ cũ chỉ trích là người 
đàn ông vô trách nhiệm, trăng hoa. Vụ việc khiến 
cả hai bước vào cuộc “khẩu chiến” trên truyền 
thông. Sự cố đời tư khiến Vương Lực Hoành phải 
ngừng hoạt động nghệ thuật.

Lúc đầu, Vương Lực Hoành hứng chỉ trích 
thậm tệ khi bị Lý Tịnh Lôi tố cáo coi cô như “máy 
đẻ”, ngoại tình với nhiều người. Tuy nhiên, sau đó 
nam ca sĩ đã đưa ra những bằng chứng chống lại 
vợ, chiều hướng của dư luận thay đổi. Hiện tại, anh 
không còn bị chỉ trích.

Theo ETtoday, gần một năm qua, thu nhập của 
Vương Lực Hoành giảm mạnh, chỉ có tiền bản 
quyền bài hát. Anh có giai đoạn sống ở văn phòng 
công ty sau khi nhường biệt thự triệu USD cho vợ 
con.

Ngoài ra, sau nhiều lần gây náo loạn dư luận, 
Vương Lực Hoành và vợ cũ chấp nhận giải quyết 
mâu thuẫn cá nhân kín đáo hơn. Họ không còn lên 
truyền thông công kích đối phương.

Cách đây không lâu, Vương Lực Hoành được 
bắt gặp đi xe đạp để mua quà sinh nhật cho hai con 
gái. Nam ca sĩ ăn mặc đơn giản, tóc để dài, không 
chăm chút ngoại hình.

Sau khi ly hôn, anh đã để căn biệt thự của vợ 
chồng anh cho Lý Tịnh Lôi và các con. Nam diễn 
viên sống tại studio để tiện làm việc và tránh né 
truyền thông. Gần đây, anh lại chuyển tới một địa 
chỉ khác, cũng của công ty do anh sở hữu, cách nơi 
ở cũ gần 1 km.

Dù vậy, nam ca sĩ đang bị hàng xóm buộc tội 
chiếm dụng và trang trí bất hợp pháp. Theo Mirror, 
nếu bị tòa xác định có lỗi, Vương Lực Hoành có thể 
bị phạt hành chính hàng trăm nghìn Đài tệ.

Ngoài ra, Vương Lực Hoành còn dính vụ kiện 
về quyền nuôi và thăm nom 3 con với vợ cũ Lý 

Tịnh Lôi. Sohu cho biết thêm theo thỏa thuận cũ, 
Lý Tịnh Lôi có quyền nuôi dưỡng 3 đứa trẻ. Cô 
sống trong căn nhà đứng tên Vương Lực Hoành. 
Nam ca sĩ sẽ chu cấp tiền ăn học cho các con.

Tuy nhiên, vì Lý Tịnh Lôi lên mạng chia sẻ về 
đời sống riêng tư khiến danh tiếng của Vương Lực 
Hoành bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nam ca sĩ phải 
tạm dừng sự nghiệp, nên Vương Lực Hoành muốn 
thay đổi quyền thăm nom con. Nam ca sĩ cũng 
khẳng định vợ cũ ngăn cản anh gặp mặt con và còn 
đặt ra nhiều yêu cầu vô lý.

Lúc đầu, Vương Lực Hoành bị chỉ trích thậm 
tệ, hình ảnh tụt dốc do những lời tố cáo từ phía Lý 
Tịnh Lôi. Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ đã đưa ra 
những bằng chứng khiến chiều hướng của dư luận 
thay đổi.

Hai vợ chồng đã có cuộc khẩu chiến trên mạng 
xã hội, cha của Vương Lực Hoành cũng đứng ra 
bảo vệ con trai. Song, theo kiến nghị của cơ quan 
quản lý cũng như ý kiến của chuyên gia về trẻ em, 
để bảo vệ quyền lợi của các con, cả Vương Lực 
Hoành và Lý Tịnh Lôi đều xóa các bài đăng trên 
mạng xã hội, dừng công kích lẫn nhau.

Việc trở lại lần này của Vương Lực Hoành tuy 
nhận được khá nhiều quan tâm tuy nhiên vẫn 
không thể cứu vãn được lòng tin của khán giả. 

                                                             Hoàng Anh

Ác nữ Dưới Bóng Trung Điện 
Ok Ja Yeon: Nỗ lực để thoát kiếp 
vô danh

Mình đang say mê và theo dõi bộ 
phim Dưới Bóng Trung Điện do 
“chị đại” Kim Hye Soo đóng chính. 

Đây là một tác phẩm cổ trang có nội dung hấp dẫn, 
kể về Trung điện nương nương Hwa Ryeong (Kim 
Hye Soo) với quá trình nuôi dưỡng, dạy bảo những 
đứa con hoàng tử của mình nên người. 

Trong những người đẹp góp mặt trong phim, 
ngoài cô Kim Hye Soo vai nữ chính thì mình còn 
chú ý và ấn tượng với Ok Ja Yeon - người hóa thân 
thành Quý nhân Hwang Gwi In.

Thuộc phái phản diện, Gwi In là người phụ nữ 
đầy tham vọng và luôn ấp ủ âm mưu cùng với con 
trai của mình để hãm hại mẹ con nữ chính, giành 
lấy quyền lực. Nữ nhân này giở mọi thủ đoạn xấu 
xa để lao vào cuộc chiến tranh sủng nhưng lại xuất 
hiện với vẻ ngoài điềm đạm, dịu dàng. 

Nữ diễn viên Ok Ja Yeon đã lột tả được vẻ 
thâm hiểm với “vỏ bọc” hiền hậu của Gwi In. Diễn 
xuất của chị rất thu hút và thể hiện được “cái ác” 
của nhân vật khiến mình phải căm ghét, ức chế mỗi 
khi xem những phân cảnh của Quý nhân Hwang. 
Qua đó mà cũng ấn tượng rồi tìm hiểu về người 
đóng vai ác nữ này.

Theo mình tra thông tin được thì Ok Ja Yeon 
sinh năm 1988, chỉ là trông chị có vẻ ngoài khá già 
dặn trước tuổi thôi. Chị được truyền thông đánh giá 

là mang vẻ đẹp lệch chuẩn khi có ngoại hình khác 
biệt, nổi bật với ánh mắt sắc lẹm, gương mặt khá 
góc cạnh, trái ngược tiêu chuẩn về ngoại hình tại xứ 
Hàn. 

Chính điều đó đã làm nên nét đặc sắc cho nữ 
diễn viên họ Ok nhưng cũng khiến chị gặp khó 
khăn trong việc phát triển sự nghiệp diễn xuất. 

Các đạo diễn không hứng thú với chuyện trao 
vai chính cho chị vì nhan sắc của Ja Yeon khá lạ, 
không hợp với thị hiếu của khán giả Hàn. Tuy 
nhiên, Ja Yeon không nản chí mà chị đã không 
ngừng cố gắng, dùng diễn xuất của mình để chinh 
phục công chúng.

Càng tìm hiểu về Ok Ja Yeon, mình càng thần 
tượng chị hơn. Nữ diễn viên học giỏi lắm. Thuở 
thiếu niên, Ok Ja Yeon có dự định học luật tại Đại 
học Quốc gia Seoul, nhưng sau này, chị đã chuyển 
hướng học chuyên ngành thẩm mỹ và tốt nghiệp cử 
nhân của Đại học Seoul với thành tích học tập xuất 
sắc. 

Tưởng rằng Ok Ja Yeon sẽ thành một chuyên 
gia về thẩm mỹ nhưng không, do yêu thích nghệ 
thuật và sân khấu nên chị đã quyết định theo đuổi 
diễn xuất.

Ok Ja Yeon đến với nghề diễn lần đầu vào năm 
2012 khi xuất hiện trong vở kịch Guest. Bốn năm 
sau, chị mới có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh khi 
góp mặt trong phim The Age of Shadows, sau đó 
chị thường đóng các vai phụ trong các vở kịch sân 
khấu, phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Vì vẻ ngoài đặc biệt nên Ok Ja Yeon thường 
được các đạo diễn giao cho dạng vai nổi loạn, hoặc 
tâm lý phức tạp. Và chị đều làm tốt, hoàn thành 
xuất sắc các vai mà mình đảm nhận cũng như tạo ấn 
tượng cho người xem. Những tác phẩm tiêu biểu có 
sự tham gia của Ok Ja Yeon là: The Snob, The 
Uncanny Counter, Burning...

Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá cao về 
diễn xuất nhưng chị Ja Yeon vẫn không gặt hái 
được thành công nổi bật gì, tên tuổi cũng chẳng 
tiếng vang, chẳng mấy ai biết đến. Lý do là chị toàn 
đóng vai phụ, “đất diễn” thì ít ỏi nên không có cơ 
hội để tỏa sáng.

Mãi đến năm 2021 khi Mine lên sóng thì 
nghiệp diễn của Ok Ja Yeon đã khởi sắc. Sau những 
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năm tháng chật vật thoát kiếp diễn viên vô 
danh thì chị đã được đóng chính trong drama hấp 
dẫn của đài tvN. 

Trong Mine, chị đóng “kẻ thứ ba” đáng ghét Ja 
Kyung, xuất hiện với dáng vẻ quyến rũ, tham vọng, 
mưu mô. Vai diễn này đã giúp chị được đề cử Nữ 
diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ 
thuật Baeksang lần thứ 58.

Cũng từ đây mà “đất diễn” trên màn ảnh của 
Ok Ja Yeon tăng lên. Trong năm 2022, chị tái xuất 
với hai bộ phim đình đám là Big Mouth và Dưới 
Bóng Trung Điện. Mặc dù với hai drama này, vai 
của chị chỉ thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng đều là 
vai quan trọng trong cốt truyện chính của phim. 

Đặc biệt là vai Gwi In trong Dưới Bóng Trung 
Điện, đây là vai diễn đối đầu với tuyến nhân vật 
chính, góp phần tạo thêm sự kịch tính, gay cấn 
trong cuộc chiến chốn hoàng cung của phim. Qua 
đó mà danh tiếng của chị Ja Yeon cũng được nâng 
cấp hơn, khiến mình và nhiều khán giả theo dõi 
phim phải nhớ đến, “ám ảnh” lối diễn của chị.

Sự chăm chỉ, luôn nỗ lực không ngừng của Ok 
Ja Yeon đã được đền đáp với thành quả ngọt ngào. 
Chị đã gặt hái được thành công dù không quá lớn 
lao, nổi bật nhưng Ja Yeon đã khiến người xem như 
mình nhớ đến và tìm hiểu về chị. Ja Yeon đã không 
còn là một diễn viên vô danh nữa, giờ đây khán giả 
đã biết đến tên tuổi của chị rồi!

Mi Vân

'Người tình' mới đang được 
chú ý của Song Joong Ki

Shin Hyun Been đảm nhận vai nữ chính 
trong “Reborn Rich” và đóng cặp với 
Song Joong Ki. Phim đang đạt tỷ suất 

người xem cao.

Reborn Rich được chú ý ngay khi lên sóng bởi 
phim đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki đồng 
thời chuyển thể từ webtoon (truyện tranh trên 
mạng) cùng tên nổi tiếng. Kịch bản của phim với 
đề tài trả thù được đánh giá hấp dẫn, kịch tính. Shin 
Hyun Been đảm nhận vai nữ chính và có tuyến tình 
cảm với nhân vật do Song Joong Ki thể hiện. 

Trong phim, Shin Hyun Been vào vai công tố 
viên Seo Min Young - người truy tìm các hoạt động 

phi pháp và được mệnh danh “tay bắn tỉa của Tập 
đoàn Sunyang”. Không phải đến khi kết hợp với 
Song Joong Ki, Shin Hyun Been mới nổi tiếng. Nữ 
diễn viên sinh năm 1986 đóng phim từ năm 2010 
thông qua dự án He's on Duty. 

Năm 2020-2021, Seo Min Young đảm nhận 
vai Jang Gyo Ul trong Hospital Playlist. Theo 
Nielsen Korea, tập đầu tiên của Hospital Playlist 
ghi nhận tỷ suất người xem 10%. Hospital Playlist 
lập kỷ lục là phim có tập đầu tiên đạt thành tích cao 
nhất trong lịch sử đài cáp. 

Ngoài vẻ đẹp hài hòa, ưa nhìn, Shin Hyun 
Been được khán giả và giới chuyên môn đánh giá 
cao về diễn xuất. Vừa qua, cô thắng giải Top 
Excellence Award tại Korea Drama Awards. 

Theo Nielsen Korea, tập mới nhất của Reborn 
Rich chiếm vị trí đầu tiên về tỷ suất người xem 
trong các chương trình lên sóng cùng khung giờ. 
Phim đạt rating trung bình toàn quốc là 10,8%. 
Reborn Rich lấy bối cảnh những năm 1980-2000 
và kể về thư ký trung thành tên Yoon Hyun Woo 
(do Song Joong Ki thủ vai). 

Yoon Hyun Woo bị buộc tội tham ô và bị giết 
hại bởi người trong Tập đoàn Sunyang - công ty mà 
anh phục vụ tận tụy gần 10 năm. Yoon Hyun Woo 
bất ngờ tỉnh dậy vào năm 1987 với thân phận con 
trai út của gia đình điều hành Sunyang, Jin Do 
Joon. Anh coi đây là cơ hội để trả thù và tiếp quản 
toàn bộ tập đoàn. Với tư cách bạn diễn mới của 
Song Joong Ki, Shin Hyun Been đang được khán 
giả chú ý. 

Hình ảnh đời thường của nữ diễn viên. Shin 
Hyun Been được khen trẻ trung, tươi tắn ở độ tuổi 
36. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ ảnh hậu 
trường quay phim hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè, 
trong đó có nữ diễn viên Han Hyo Joo. 

                                                            Lan Phương

Tình mới của Lưu Khải Uy 
sau 4 năm ly hôn Dương Mịch

Lưu Khải Uy chia sẻ đang hạnh phúc với 
nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Cả hai có 
tính cách hòa hợp.

Ngày 19/11, On đưa tin Lưu Khải Uy xác nhận 
hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Tài tử 
Hong Kong cho biết đã gắn bó với bạn gái mới 
được một thời gian. Họ quen biết nhau qua sự mai 
mối của bạn bè. Cả hai có tính cách hòa hợp.

“Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc phúc cho 
chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi và Lý Hiểu 
Phong rất tốt. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và 
thoải mái khi ở cạnh nhau”, Lưu Khải Uy bày tỏ.

Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu 
Khải Uy công khai hẹn hò kể từ sau 4 năm ly hôn 
Dương Mịch. Những ngày qua, họ được bắt gặp tay 
trong tay xuất hiện trên phố.

Ở Hong Kong, sao gạo cội Lưu Đan - cha nam 
diễn viên - bày tỏ sự vui mừng khi hay tin con trai 

đang yêu. “Thằng bé nói đang rất vui với mối quan 
hệ tình cảm mới. Đầu năm sau, con trai tôi sẽ về 
Hong Kong đoàn tụ cùng gia đình. Nếu Khải Uy 
đưa bạn gái về nhà cùng thì sẽ là chuyện rất tốt. Tôi 
mong đợi được gặp Hiểu Phong”.

Lưu Đan cho biết gia đình chưa nói chuyện 
Lưu Khải Uy có bạn gái với bé Tiểu Gạo Nếp. Ông 
cho biết con gái của Lưu Khải Uy và Dương Mịch 
đã 8 tuổi, và có quyền được nghe chuyện đời tư từ 
chính cha mình.

Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu 
Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung 
Quốc những ngày qua. Lý Hiểu Phong từng tham 
gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương 
Mịch. Hiện tại, bộ phim đang lên sóng. Trong đó, 
Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị 
dâu của Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như 
người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi 
bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 
nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 
20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm 
người dẫn chương trình tại đài An Huy. Năm 2008, 
Lý Hiểu Phong chuyển hướng sang làm diễn viên. 
Cô từng tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo 
diễn Phùng Tiểu Cương.

Lý Hiểu Phong từng trải qua một cuộc hôn 
nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 
2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai 
nấy đi sau vài năm chung sống.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với 
Dương Mịch. Họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương 
Mịch vẫn còn đang dang dở, cần nhiều thời gian để 
phấn đấu. Năm 2018, hai nghệ sĩ thông báo ly hôn 
sau 4 năm chung sống vì hôn nhân xa cách, Lưu 
Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu.

Sau khi đổ vỡ với Dương Mịch, Lưu Khải Uy 
chuyển về hoạt động ở Hong Kong. Anh dành 
nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp 
và đầu tư kinh doanh. Mới đây, nam diễn viên sang 
Đại lục tham gia show giải trí Anh trai vượt mọi 
chông gai nhưng bị loại sớm. 

                                                                      Di Hy
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Hướng Hàm Chi - 'Tân binh 
khủng long' của Cbiz, bị Ngô Lỗi 
'hại', ảnh hưởng nặng đến sự 
nghiệp

Hướng Hàm Chi sinh ngày 4/5/2002, là 
một nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa, 
bố mẹ luôn ủng hộ con ường nghệ đ

thuật của cô.

Năm 2018, Hướng Hàm Chi gia nhập làng giải 
trí Hoa ngữ sau khi ký hợp đồng với công ty Hoa 
Thịnh Khải Anh Nghiệp của nữ diễn viên Từ Tịnh 
Lôi.

Vai diễn đầu tay của cô là trong phim Vườn thú 
tình yêu, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười ngọt 
ngào. Nữ diễn viên nhanh chóng chiếm trọn tình 
cảm của khán giả. Sau đó cô tham gia nhiều dự án 
web drama. Tiếp theo, cô tiếp tục tham gia bộ phim 
“Trăm năm hòa hợp, một lời ước” với Vương An 
Vũ, từ đó tên tuổi của nữ diễn viên vụt sáng.

Tháng 9/2019, bộ phim “Công Tử, Ta Cưới 
Chàng Chắc Rồi” tuyển chọn diễn viên, đạo diễn 
đã tin tưởng Hướng Hàm Chi giao cho cô đảm nhận 
vai nữ chính.

Năm 2020 là cột mốc cho sự thăng hạng về 
mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên khi góp mặt 
trong dự án phim chất lượng “Trăm năm hòa hợp, 
ước định một đời” do cô thủ vai nữ chính đã tạo nên 
“cơn sốt” lớn và nhận được phản hồi tích cực của 
khán giả. Tác phẩm được chấm 7.6/10 điểm trên 
Douban dù có dàn diễn viên vô danh.

Cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường 
“Trăm năm hòa hợp, ước định một đời” của tác giả 
Tố Quang Đồng đã được chuyển thể thành phim 
với một bối cảnh trẻ trung, giàu sức sống. Chuyện 
phim đậm chất hường phấn, lãng mạn rất hợp với 
hội thiếu nữ ưa mơ mộng và thích màu hồng. Thế 
nhưng, nếu đã xem phim từ đầu đến cuối thì ai cũng 
sẽ tìm ra những điểm khác biệt, từ một nam chính 
bụi bặm, mạnh mẽ đến nữ chính sống thật, cá tính 
và cuối cùng là câu chuyện tình được xây dựng dựa 
trên hi vọng và những cơ hội thứ hai. “Trăm Năm 
Hòa Hợp Ước Định Một Lời” chắc chắn sẽ không 
bị lãng quên.

Phim đong đầy kỷ niệm đẹp đẽ về mối tình 
đầu, về tình bạn, về những tháng ngày tuổi trẻ luôn 
cháy trong mình niềm khát khao đam mê theo đuổi 
đến cùng ước mơ của bản thân. Ở đó có niềm vui 

xen lẫn nỗi buồn, có sự yêu thương và những băn 
khoăn, lựa chọn để trưởng thành, bước đi trên 
đường đời.

Trong phim, Hướng Hàm Chi vào vai Hạ Lâm 
Hy - cô lớp trưởng chuyên tâm học hành, không 
một phút giây nào chểnh mảng. Ước vọng của cô là 
trở thành học sinh xuất sắc nhất trường, trở thành 
“học bá” được bạn bè mến mộ. Thế nhưng Hạ Lâm 
Hy lại là cái gai trong mắt của Tưởng Chính Hàn 
(Vương An Vũ) - nam sinh học dốt, quậy phá và 
cũng là bạn học của cô. Gai thì gai nhưng sau này 
nó lại đ.âm chồi thành mầm hoa của tình yêu, khiến 
Tưởng Chính Hàn quyết phải cưới Hạ Lâm Hy về 
cho bằng được.

Hạ Lâm Hy không phải kiểu nữ chính ngôn 
tình thông thường. Trong phim, Hạ Lâm Hy là 
người có cá tính, sôi nổi và rất chủ động trong 
chuyện trường lớp và trong cuộc sống. Khi bị bố 
mẹ ép gả cho “thánh khẩu nghiệp” Tần Việt, Hạ 
Lâm Hy đã giả vờ làm kiểu bạn gái mất nết, vô lễ 
trước mặt trưởng bối để bố mẹ Tần Việt không ưng. 
Sau này khi về ra mắt gia đình Tưởng Chính Hàn, 
cô nàng mới “lộ cốt” nhút nhát như thỏ đế, hở chút 
là sợ mình phạm lỗi khiến “ba mẹ chồng” phiền 
lòng.

Không chỉ về tính cách mà nhan sắc của cô 
nàng Hướng Hàm Chi cũng được nhận xét là tự 
nhiên, ngọt ngào và hơn hết là gần gũi. Cô tự tin để 
tóc dài, luôn nở nụ cười tươi rói và hơn hết là tỏa ra 
khí chất thanh xuân mà ai ai cũng đồng cảm. Có 
không ít nữ chính ngôn tình xinh đẹp, đáng nhớ 
nhưng khó khiến người xem đồng cảm. Đó lại 
không phải là trường hợp của Hạ Lâm Hy - Hướng 
Hàm Chi.

Cô chính là hình mẫu tuổi trẻ muốn gì làm đó, 
thích ăn gì thì cứ ăn, chuyện gì chủ động được thì 
cứ việc. Trong tình yêu cũng vậy, khi “Trăm Năm 
Hòa Hợp Ước Định Một Đời” bước vào giai đoạn 
khổ đau “ngược tâm”, Hạ Lâm Hy cũng không mãi 
bi lụy về Tưởng Chính Hàn. Cô đã dặn lòng phải 
chú tâm học tập, và thực tế cho thấy cô đã có thể 
quên đi hình bóng năm xưa nếu như nam chính 
không trở lại một lần nữa.

Vì có thời gian sinh sống và lớn lên ở Mỹ nên 
có thể nói Hướng Hàm Chi có tính cách khá giống 
Hạ Lâm Hy - phóng khoáng, mạnh dạn và tự tin. 
Đó là những lý do vì sao Hạ Lâm Hy - Hướng Hàm 
Chi lại lấy lòng fan Việt đến thế.

Dù kinh nghiệm còn non trẻ, Hướng Hàm Chi 
vẫn chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất chân 
thực, khả năng thể hiện cảm xúc theo diễn biến tâm 
lý nhân vật. Cô được kỳ vọng tương lai sẽ có bước 
tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Mới chập chững bước chân vào giới giải trí, 
hiện tại ngoài hoạt động phim ảnh, Hướng Hàm 
Chi vẫn chưa có nhiều dự án bên lề như dự sự kiện, 
chụp ảnh quảng cáo hay xuất hiện trên các chương 
trình truyền hình.

Thời gian này, Hướng Hàm Chi đang vướng 
tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Ngô Lỗi. Tuy cả 

hai ngôi sao đã phủ nhận nhưng đây vẫn là chủ đề 
bàn tán sôi nổi của netizen, thậm chí gây ảnh 
hưởng đến cuộc sống cá nhân của hai diễn viên.

Khi sự việc còn chưa hạ nhiệt thì mới đây, một 
cư dân mạng phát hiện được vào năm 2015, Hướng 
Hàm Chi từng like ảnh selfie của Ngô Lỗi và bình 
luận “so hot!” của cô nàng lại một lần nữa gây chú 
ý.

Tuy nhiên, năm 2015 Ngô Lỗi vẫn chưa sử 
dụng Instagram và Hướng Hàm Chi cũng chỉ là cô 
bé mới 13-14 tuổi. Việc bấm like một hình ảnh của 
chàng thiếu niên vừa điển trai vừa nổi tiếng cũng 
quá đỗi bình thường và không đến mức phải đem ra 
bàn tán xôn xao đến vậy. Fan hâm mộ của cả hai 
cũng không mấy quan tâm đến hot search này và 
phản ứng đều đồng loạt ủng hộ cho vai diễn Lăng 
Bất Nghi của Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi xuất thân là diễn viên nhí, lại có tiếng 
là một chàng trai ấm áp luôn biết quan tâm và để ý 
đến người bên cạnh nhất là bạn diễn nữ. Chưa kể, 
nam diễn viên trẻ tuổi sở hữu nhan sắc nam tính, 
góc cạnh đầy cuốn hút khẳng định “dậy thì thành 
công”. Không khó hiểu khi Ngô Lỗi trở thành một 
trong những “chàng trai trong mơ” của các cô gái 
trẻ kể từ năm 2015.

Sau thời gian dài gián tiếp phủ nhận bằng 
những bài viết trên Weibo cá nhân, Hướng Hàm 
Chi đã một lần nữa bày tỏ sự khó chịu trên sóng 
livestream của một người bạn. Cụ thể, nữ diễn viên 
khẳng định: “Tôi không yêu Ngô Lỗi. Các bạn có 
vấn đề sao?”.

Có thể thấy tin đồn hẹn hò đã làm đảo lộn cuộc 
sống cũng như công việc của Hướng Hàm Chi suốt 
quãng thời gian vừa qua. Không chỉ bị người hâm 
mộ của Ngô Lỗi công kích, nữ diễn viên còn bị cư 
dân mạng cho rằng đang “cọ nhiệt”, cố tình lợi 
dụng tên tuổi Ngô Lỗi để PR cho bản thân.

Sau khi trực tiếp phủ nhận tin đồn tình cảm, 
Hướng Hàm Chi cũng mong người hâm mộ hãy cư 
xử văn minh và tôn trọng cuộc sống cá nhân của 
các nghệ sĩ. 

                                                                   Mi Vân

Go Kyung Pyo: Cái 'duyên' là 
chìa khóa làm nên thành công 

Trước khi gây ấn tượng với vai trung sĩ 
Park Chun Woo trong siêu phẩm hài 
Bỗng dưng trúng số, Go Kyung Pyo đã 

là diễn viên quen thuộc với nhiều khán giả yêu mến 
phim ảnh Hàn.

Chàng “nam phụ quốc dân” của màn ảnh 
Hàn

Ngay từ những ngày đầu mới “chân ướt chân 
ráo” bước vào làng giải trí, Go Kyung Pyo đã được 
trao cơ hội xuất hiện trong nhiều dự án khác nhau, 
từ truyền hình đến điện ảnh. Dù chỉ là những vai 
nhỏ, ít đất diễn thì việc có thể xuất hiện trong mắt 
khán giả đã là một điều rất tốt đối với một tân binh 
như Go Kyung Pyo.
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Sau nhiều năm miệt mài đóng phim, cơ hội đã 
đến với Go Kyung Pyo khi anh xuất hiện trong 
sitcom Ngôi sao khoai tây - một bộ phim có mô-típ 
tương tự như tác phẩm quốc dân Gia đình là số một. 
Cách diễn duyên dáng cùng những màn tung hứng 
với Seo Ye Ji đã giúp anh được khán giả để ý.

Bước ngoặt sự nghiệp của Go Kyung Pyo đến 
vào một năm sau đó khi anh nhận vai Sun Woo 
trong Reply 1988. Anh ghi điểm với hình ảnh 
chàng trai hiếu thảo, thương em và sẵn sàng gánh 
vác vai trò trụ cột gia đình thay người cha đã mất. 
Dù chỉ là vai phụ “làm nền” cho dàn sao Park Bo 
Gum, Ryu Jun Yeol, Hyeri..., Go Kyung Pyo không 
hề lép vế mà ngược lại, tỏa sáng theo cách của riêng 
mình. Nhân vật Sun Woo của anh chính là một 
trong những nhân vật được yêu thích nhất bộ phim.

Sau Reply 1988, Go Kyung Pyo tiếp tục nhận 
vai nam phụ trong các phim Muôn kiểu ghen tuông 
và Chuyện tình nhà văn. Thành công của những vai 
diễn này giúp cái tên Go Kyung Pyo được khán giả 
nhớ đến. Cũng từ đây, khán giả bắt đầu gọi anh là 
“nam phụ quốc dân”.

Ghi điểm với khán giả nhờ “cái duyên”

Không thể phủ nhận là Go Kyung Pyo thực sự 
rất duyên. Từ nét mặt, biểu cảm cho đến cách anh 
diễn xuất đều toát ra cái duyên này và đó chính là lý 
do vì sao Go Kyung Pyo được gọi là “nam phụ 
quốc dân”.

Lấy ví dụ gần nhất, Go Kyung Pyo là tâm điểm 
chú ý nhờ Bỗng dưng trúng số - bộ phim Hàn có 
doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Trong 
phim, nam diễn viên vào vai Park Chun Woo - một 
trung sĩ tại đồn bảo vệ mặt trận Hàn Quốc. Trong 
thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh bất ngờ 
nhặt được tờ vé số độc đắc trị giá 5 tỷ won và từ đó, 
muôn vàn những chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Xem phim, khán giả sẽ ấn tượng với một Park 
Chun Woo ngô nghê cùng muôn vàn biểu cảm hài 
hước. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Go Kyung Pyo 
chấp nhận tăng đến 10 kg, hy sinh vẻ điển trai vốn 
có để lột tả được hết sự ngáo ngơ của nhân vật. Kết 
quả là, chúng ta có một anh lính Hàn Quốc ngồ 
ngộ, đáng yêu trong từng khoảnh khắc, nhất là khi 
ở bên “crush” xinh đẹp người Triều Tiên. Một phần 
thành công của Bỗng dưng trúng số là nhờ vào sự 
nhanh nhạy bắt trend của đội ngũ biên dịch và nội 
dung hài hước, phần còn lại đến từ diễn xuất duyên 
dáng của Go Kyung Pyo và các bạn diễn.

Không chỉ riêng Bỗng dưng trúng số mà ở các 

phim khác, Go Kyung Pyo cũng thể hiện cái duyên 
này. Trong Ngôi sao khoai tây, nam diễn viên vào 
vai No Min Hyuk, chủ tịch tập đoàn lớn với tính 
cách “trong nóng ngoài lạnh”. No Min Hyuk ghi 
điểm với khán giả nhờ vẻ ngoài đẹp trai, nghiêm 
nghị khi làm việc nhưng đến lúc về nhà, anh lại 
không màng hình tượng mà chí choé cùng cô em 
gái. Ngoài ra, No Min Hyuk cũng có một thời gian 
ngắn mất trí nhớ và đó là thời điểm cái duyên của 
Go Kyung Pyo được thể hiện rõ nhất. Những vai 
diễn tiếp theo như Sung Sun Woo trong Reply 
1988, Yoo Jin Oh trong Vũ khí nhà văn, Lee Jung 
Hwan trong Private Life hay mới đây nhất là Jung 
Ji Ho trong Love In Contract lại càng thể hiện rõ 
điều này. Dù ở dạng vai nào, dạng nhân vật nào, Go 
Kyung Pyo cũng cho thấy bản thân anh có một nét 
duyên rất lôi cuốn. Đó có thể là từ gương mặt điển 
trai hiền lành, cũng có thể là từ những giây phút 
ngây ngô đáng yêu mà có lẽ, anh cũng không chủ 
đích thể hiện.

Cái duyên của Go Kyung Pyo không chỉ dừng 
lại ở diễn xuất, mà nó còn là duyên với nghề. Go 
Kyung Pyo bền bỉ đóng phim nhưng mãi không 
được khán giả nhớ đến, thế nhưng sau một vài vai 
phụ ấn tượng, anh đã vươn lên trở thành một ngôi 
sao sáng được người hâm mộ tin tưởng.

Bên cạnh đó, Go Kyung Pyo cũng có duyên 
với vai phụ hơn là vai chính khi những tác phẩm mà 
anh đóng chính lại flop thảm hại. Cross, Thiên hạ 
đệ nhất Shipper hay Private Lives đều có nội dung 
tương đối ổn và dàn diễn viên tài năng, thế nhưng 
không hiểu sao rating phim lại thường xuyên 
“chạm đáy”. Trong khi đó, ở những bộ phim khác, 
dù chỉ đóng vai phụ, Go Kyung Pyo lại tỏa sáng 
“lấn lướt” vai chính.

Hành trình tìm lại hảo cảm của công chúng

Dễ thương, duyên dáng là vậy nhưng có một 
thời gian, Go Kyung Pyo bị công chúng tẩy chay 
mạnh sau những phát ngôn gây tranh cãi. Danh 
tiếng vừa mới gây dựng được không lâu đã mất 
sạch và kể từ đó, nam diễn viên phải chật vật gây ấn 
tượng với khán giả lại từ đầu.

Vào năm 2015, netizen Hàn Quốc đã vô cùng 
bức xúc với những lời lẽ mang tính hạ thấp nhân 
phẩm và danh dự của nam diễn viên gạo cội Ryu 
Seung Ryong dành cho bạn diễn Suzy trong bộ 
phim Dorihwaga. Mọi chuyện tưởng như đã lắng 
xuống thì Go Kyung Pyo lại “thêm dầu vào lửa” 
bằng những lời phê phán có phần khoa trương: “Xã 
hội này sẽ ra sao nếu có những người như các bạn”, 
“Những người để lại bình luận hầu hết là phụ nữ, 
nhưng các bạn có hiểu chuyện gì không”... Biết là 
Go Kyung Pyo chỉ muốn bênh vực tiền bối, nhưng 
những lời nói của nam diễn viên đã khiến cộng 
đồng mạng nổi giận. Sau vụ việc này, hình ảnh của 
Go Kyung Pyo bị ảnh hưởng khá nhiều và đến thời 
điểm hiện tại, vẫn có một số khán giả “gai mắt” với 
anh.

Vất vả lấy lại hình tượng qua vai diễn trong 
những bộ phim như Reply 1988, Vũ khí nhà văn... 

nhưng đến năm 2020, sự nghiệp của Go Kyung 
Pyo lại một lần nữa “điêu đứng” khi anh lộ ảnh thân 
mật với người đẹp chuyển giới Sae He tại một tụ 
điểm giải trí người lớn. Dù công ty đã lên tiếng 
đính chính, hình tượng ngoan hiền của nam diễn 
viên vẫn “tan vỡ” trong mắt nhiều khán giả và giờ 
đây, anh phải nỗ lực xây dựng lại hình ảnh từ đầu.

Có thể thấy, xuyên suốt sự nghiệp của mình, 
dù là vai chính hay vai phụ thì Go Kyung Pyo vẫn 
luôn nỗ lực hết mình và gây ấn tượng nhờ nét diễn 
duyên dáng của bản thân. Dù có một vài trắc trở, 
Go Kyung Pyo vẫn được khán giả nhớ tới và được 
đạo diễn tin tưởng. Nam diễn viên có thể không 
phải là ngôi sao sáng nhất trong làng giải trí Hàn 
Quốc, nhưng chắc chắn anh sẽ là một trong những 
cái tên luôn được công chúng dành sự quan tâm, 
chú ý.

                                                               Linh Trần

Nhan sắc xinh đẹp của 
Sooyoung (SNSD) trong phim 
mới

Bộ phim Fanletter, please đã ra mắt 
khán giả. Câu chuyện phim kể về mối 
nhân duyên giữa Han Kang Hee - một 

diễn viên nổi tiếng đang gặp biến cố lớn trong sự 
nghiệp và ông bố đơn thân Bang Jung Seok.

Bang Jung Seok có một cô con gái mắc bệnh 
bạch cầu. Cô bé là fan hâm mộ nhiệt thành của Han 
Kang Hee. Để giúp con gái hoàn thành ước nguyện 
của mình, Bang Jung Seok đã viết thư gửi cho 
Kang Hee, từ đó bắt đầu mối nhân duyên giữa hai 
người.

Trong phim, nữ chính Han Kang Hee do 
Sooyoung (SNSD) thủ vai. Đây là một nhân vật có 
ngoại hình xinh đẹp và cá tính mạnh mẽ. Thế 
nhưng quan trọng hơn, cô còn sở hữu một trái tim 
ấm áp.

Sau khi 2 tập đầu tiên của phim lên sóng, 
Sooyoung đã khoe trọn nhan sắc xinh đẹp khiến 
nhiều netizen bị 'đốn tim'. Chẳng những vậy, mỹ 
nhân 32 tuổi còn làm người xem cảm thấy thỏa 
mãn trước diễn xuất chân thật, đa dạng và không hề 
bị 'lố' của mình.

Đón xem phim Fanletter, please vào buổi tối 
các ngày thứ Sáu và thứ Bảy trên kênh MBC.

                                                                   Anh Tú
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CẦN BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI?
NHÀ HÀNG, BÁN LẺ, VĂN PHÒNG, CÔNG NGHIỆP

GỌI JEFF 713.817.5521

JeffBorkovich@AggieNetwork.com

Jeff Borkovich
SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, 

DỊCH VỤ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ 
CỦA TÔI ĐỂ LÀM VIỆC CHO BẠN

GỌI STACEY 346.955.1520

CẦN TÌM NHÀ Ở?

Stacey Mai-Gardner
LIÊN HỆ VỚI TÔI CHO TẤT CẢ CÁC NHU CẦU 

BẤT ĐỘNG SẢN CỦA BẠN!
SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, 

DỊCH VỤ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ 
CỦA TÔI ĐỂ LÀM VIỆC CHO BẠN

Realtor@StaceyMai.com
https://www.har.com/maitran

ChampionsCommercialGroup.com
HoustonRestaurantSpace.com
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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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Người Đức cổ đại đã lắp 
điều hòa từ 2.000 năm trước?

Một tòa biệt thự ở thành cổ 
Cambodunum, thuộc bang 
Bayern nước Đức ngày nay, đã 

để lộ một hệ thống điều hòa nhiệt độ tiên tiến dưới 
sàn, giúp chủ nhân luôn có những căn phòng ấm 
cúng và bồn tắm nước nóng suốt mùa thu đông.

Th eo  An c i en t  O r ig in s ,  t h àn h  cổ 
Cambodunum là thành đô lâu đời nhất của Đức, 
với chủ nhân là những người La Mã xâm lược.

Đế chế bành trướng từ khoảng 2.000 năm 
trước này đã để lại trên khắp châu Âu những công 
trình xây dựng nguy nga, được làm nên bởi một 
trình độ vượt xa phần còn lại của thế giới. Tuy là 
xâm lược, nhưng họ cũng để lại cho người dân các 
nước châu Âu thời điểm đó một di sản đặc biệt về 
khoa học kỹ thuật.

Tòa biệt thự cổ vừa được khai quật ở 
2 

Bayern là một minh chứng: Rộng 800 m với hai 
tầng lầu, sở hữu nhiều “công nghệ cao” vượt trội so 
với thời điểm đó và vẫn còn gây kinh ngạc khi được 
khai quật gần đây.

Phần nền hai lớp nơi lắp đặt đường ống 
dẫn khí nóng của hệ thống điều hòa trung tâm 

Gây thú vị nhất là một hệ thống điều hòa 
nhiệt độ khổng lồ ẩn bên dưới sàn của khu biệt thự, 
giúp sưởi ấm các căn phòng mà không cần đốt lò, 
cũng như duy trì các bồn tắm nước nóng.

Những công nhân Đức cổ đại, dưới sự chủ 
trì của các kỹ sư La Mã, đã dựng nên nhiều cây cột 
cụ thẳng hàng khiến cho nền nhà trở thành “hai 
lớp”. Giữa hai lớp nền là nơi lắp đặt các đường ống 
dẫn khí nóng, lưu thông có điều chỉnh tùy theo nhu 
cầu, kết nối với một hệ thống lò đốt trung tâm.

Như vậy, từ 2.000 năm trước, người La Mã 
đã sở hữu hệ thống sưởi ấm bằng khí đốt không 
mấy khác biệt so với các căn hộ ở châu Âu thời hiện 
đại.

Nhóm nghiên cứu từ Công viên Khảo cổ 
Cambodunum cũng tìm thấy rất nhiều hiện vật quý 
trong biệt thự, mà đặc sắc nhất vẫn là các bức tranh 
khảm danh tiếng của người La Mã, thường dùng đá 
nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới ghép thành 
tranh tinh vi, đắt đỏ.

Đây không phải lần đầu trình độ của người 
La Mã gây kinh ngạc. Mới đây, một căn biệt thự bị 

núi lửa Vesuvius chôn vùi vào năm 79 sau Công 
Nguyên ở Ý cũng để lộ một hệ thống ống nước y 
hệt thời hiện đại, giúp chủ nhân người La Mã tận 
hưởng một phòng tắm công cộng khổng lồ và nhiều 
tiện nghi khác.

Thành phố La Mã Pompeii của Ý, cũng 
chìm trong thảm họa Vesuvius, từng gây sốc cho 
giới khảo cổ bởi những tòa biệt thự tiện nghi tương 
tự, hệ thống cấp thoát nước, phố đi bộ với đường lát 
đá “công nghệ cao” và quầy thức ăn nhanh take 
away “chuẩn thế kỷ 21”. ■ 

Người đàn ông đi đến 10 
nước chỉ trong 1 ngày

Tự đặt cho mình nguyên tắc trong 
chuyến đi 'kỳ lạ' này, nam du khách 
vô cùng hài lòng về trải nghiệm 

ngắn ngủi nhưng vô cùng thú vị.
Trong vòng 1 ngày, một vị khách đến từ 

phía nam London, Anh, đã đi qua tổng cộng 10 
quốc gia. Cụ thể, tính từ 11h58 tối 14/11, Jo Kibble 
đã đi qua Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Đức, Pháp, 
Thụy Sĩ, Liechtenstein, Áo, Slovakia và kết thúc ở 
Breclav, CH Czech. Anh chỉ dùng các phương tiện 
công cộng để di chuyển mà không đi máy bay.

Để bắt đầu thử thách của mình, Jo bắt đầu 
từ địa điểm xuất phát là ngôi làng nhỏ Eijsden ở 
miền nam Hà Lan. Sau đó, anh đi chuyến tàu hỏa 
cuối cùng trong ngày tới Liège, Bỉ. Chưa đầy một 
giờ sau, anh lại tiếp tục lên xe khách Flixbus lúc 1 
giờ sáng để đến Luxembourg và thuê một chiếc xe 
đạp để di chuyển tới bến xe buýt chính.

4h sáng, chuyến xe buýt tốc hành đưa anh 
đến Saarbrücken, Đức và vào 5h40, anh chuyển 
sang xe điện để đến Sarreguemines, Pháp. 6h13 
sáng, anh tiếp tục lên chuyến tàu đến Strasbour và 
dự định bắt tàu lúc 7h51 đến Basel, Thụy Sĩ. Ban 
đầu, anh dự định địa điểm tiếp theo là Hungary 
nhưng vì chuyến tàu này gặp sự cố kĩ thuật, phải 
dừng ở biên giới.

Ảnh minh họa 
Do đó, anh phải bắt một chuyến tàu khác 

đến Basel và tiếp tục hành trình đến Zürich lúc 
10h06 sáng. Anh tiếp tục đi tàu đến Sargans, Thụy 
Sĩ lúc 11h38 và đi xe buýt đến Vaduz, 
Liechtenstein, lúc 12h33. Sau đó, chuyến xe buýt 
lúc 13h18 đưa anh đến Schaan; 13h28 anh đi xe 
buýt đến Feldkirch, Áo và lên tàu đến Bratislava-
Petrzalka, Slovakia, lúc 14h17.

Jo bắt xe buýt đến Bratislava-Hlavná lúc 
21h38 và lên chuyến tàu tối 22h06 đến điểm đến 

cuối cùng. Tới 23h25 ngày 15/11, anh chính thức 
có mặt tại Breclav ở phía đông nam Cộng hòa Séc 
sau 1 ngày dài liên tục di chuyển.

Trong hành trình này, anh đã đi tổng cộng 8 
chuyến tàu, 5 chuyến xe buýt, 1 chuyến xe khách 
và thuê 1 lần xe điện và xe đạp. Bên cạnh đó, anh tự 
yêu cầu bản thân phải sử dụng đa dạng các loại 
phương tiện công cộng ở các quốc gia để trải 
nghiệm của mình thú vị hơn. Tuy chuyến đi ngắn 
nhưng để lại khá nhiều ấn tượng cho Jo như chuyến 
đi “chật như nêm” vào lúc 1h từ Liege, Bỉ đến 
Luxembourg hay ghế ngồi hạng nhất trên chuyến 
tàu đi qua Áo giúp anh có thể ngắm nhìn vẻ đẹp 
toàn cảnh dãy Alps.

Ý tưởng của trải nghiệm này xuất phát từ 
một chuyến du lịch vào hồi tháng 8 rằng bản thân 
anh có thể thử thách mình đi được bao xa trong 24 
giờ bằng tàu từ London. Jo bày tỏ: “Đây là một trải 
nghiệm tuyệt vời và tôi hài lòng về nó. Thật tuyệt 
vời khi chứng kiến những thứ bạn viết ra trên giấy 
trở thành hiện thực”. ■ 

Sự sụp đổ của nền văn 
minh Maya

Trong một thời gian dài, nhiều người 
đã hoang mang về một trong những 
sự sụp đổ xã   hội tự do nhất trong 

lịch sử loài người. Tại sao người Maya lại từ bỏ 
hàng chục thành phố mà họ đã xây dựng ở bán đảo 
Yucatan vào những năm 700 hoặc 800 TCN, và 
cho phép những gì từng là một nền văn minh phát 
triển cao biến thành đống đổ nát?

Một số người đưa ra giả thuyết rằng người 
Maya có thể đã bị đánh bại trong trận chiến bởi các 
dân tộc đối địch hoặc rằng giai cấp thống trị đã bị 
lật đổ trong một cuộc nổi dậy của nông dân. Những 
người khác đưa ra những giải thích kỳ lạ hơn, 
chẳng hạn như một cuộc xâm lược của người ngoài 
hành tinh.

Nhưng trong một nghiên cứu được công bố 
vào năm 2012, các nhà nghiên cứu của Đại học 
Bang Arizona đã phân tích dữ liệu khảo cổ học để 
tìm ra điều kiện môi trường trong thời kỳ hoàng 
kim của người Maya, đã tìm thấy bằng chứng để 
chứng minh cho một lý thuyết đầu tiên được sử 
dụng bởi nhà sử học Jared Diamond trong cuốn 
sách “Sụp đổ” năm 2005. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người 
Maya đã đốt và chặt phá nhiều khu rừng đến mức 
làm thay đổi khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời của 
vùng đất, do đó làm cho mây và lượng mưa trở nên 
khan hiếm.

Điều đó làm trầm trọng thêm tình trạng hạn 
hán xảy ra tự nhiên, và gây ra xói mòn và suy kiệt 
đất, khiến nông nghiệp thất bại. Với ít thức ăn sẵn 
có, người dân buộc phải rời khỏi các thành phố 
miền xuôi để tránh nạn đói, và hậu quả là mọi thứ 
sụp đổ. ■ 
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Bí mật sống thọ của ngôi 
làng có nhiều người trên 100 
tuổi

Lerik - ngôi làng vùng núi ở 
Azerbaijan nổi tiếng là nơi duy nhất 
trên thế giới có bảo tàng Trường 

thọ, có nhiều người dân ạt tuổi thọ ba con số.đ
Trên thế giới có nhiều nơi nổi tiếng là vùng 

đất trường thọ như vùng Okinawa tại Nhật Bản với 
danh hiệu “Vùng đất của những người bất tử” hay 
Campodimele được mệnh danh là “Ngôi làng vĩnh 
cửu” tại Ý… Dù không nổi tiếng như Okinawa hay 
Campodimele, làng Lerik tại miền nam đất nước 
Azerbaijan cũng được xem là vùng đất trường thọ, 
là một trong những nơi người dân có tuổi thọ cao 
nhất thế giới. Đồng thời đây cũng là nơi duy nhất 
trên thế giới có Bảo tàng Trường thọ.

Ở vùng đất màu ngọc lục bảo trên Dãy núi 
Talysh này, đi hết vòng này đến vòng khác của một 
con đường ngoằn ngoèo, người ta dường như đã 
khám phá ra bí mật để người dân nơi đây khỏe 
mạnh và sống thọ. 

Bảo tàng Trường thọ
Theo CNN, bảo tàng Trường thọ ở Lerik 

được xây dựng vào năm 1991 và tu sửa lại vào năm 
2010. Đây là nơi lưu giữ hơn 2.000 hiện vật ghi lại 
cuộc sống và ký ức của những người dân sống thọ 
nhất trong làng. Bảo tàng trưng bày nhiều đồ dùng 
cá nhân mà những người sống thọ nhất Lerik từng 
sử dụng lâu dài như chiếc bàn là 3 thế hệ, chiếc 
rương chứa đầy khăn trùm đầu và áo sơ mi, chiếc 
bình và bát bằng bạc, những bức thư được viết 
bằng cả tiếng Azerbaijan và tiếng Nga mực đã bắt 
đầu phai… Có lẽ điều hấp dẫn du khách nhất trong 
bảo tàng này là chân dung những người sống trăm 
tuổi phủ kín các bức tường. Nhiều bức ảnh được 
chụp từ những năm 1930, do nhiếp ảnh gia người 
Pháp Frederic Lachop gửi tặng.

Năm 1991, Lerik có hơn 200 người trên 
100 tuổi trong tổng số 63.000 dân. Các con số trở 
nên ít ấn tượng hơn kể từ đó. Hiện nay, dân số của 
Lerik là 83.800 người trong đó có 11 người thọ trên 
100 tuổi.

Bà Halima Qambarova đã 95 tuổi
Sự tĩnh lặng của tâm trí
Khi trời trở lạnh, hầu hết những người sống 

trên trăm tuổi đều chuyển đến sống ở những vùng 
ven biển dễ chịu hơn của Lankaran, nhưng bà 
Qambarova vẫn chọn ở lại làng Lerik. Bà ngồi bên 
cửa sổ, quấn một chiếc khăn choàng, chia sẻ câu 

chuyện về những người dân ở đây bằng ngôn ngữ 
mẹ đẻ Talysh, một phương ngữ chỉ được 200.000 
người sử dụng và được UNESCO xếp vào loại “dễ 
bị thất truyền”.

Bà khoe hộ chiếu không ghi ngày tháng 
năm sinh, chỉ ghi năm 1924. Dù đã 95 tuổi nhưng 
bà vẫn khỏe mạnh, thường xuyên giao lưu với 
cháu, chắt của mình. Là một người có khiếu hài 
hước, khi được hỏi tuổi, bà vui vẻ trả lời: “Tôi 15”.

Một trong những bí quyết sống thọ của 
người dân nơi đây là để tâm trí tĩnh lặng. “Sự tĩnh 
lặng trong tâm trí là một phần bí mật giúp họ sống 
lâu. Người dân ở đây tránh xa căng thẳng, nghĩ về 
cuộc sống theo tư duy triết học. Họ tập trung vào 
cuộc sống ở hiện tại, không có nhiều kế hoạch hay 
lo lắng cho tương lai”, hướng dẫn viên địa phương 
chia sẻ.

Dinh dưỡng tốt và các sản phẩm từ tự 
nhiên 

Một ngày của bà Halima Qambarova bắt 
đầu lúc bình minh, thức dậy ngay khi mở mắt. Bà 
không cho phép mình ngủ nướng. Dù đã 95 tuổi 
nhưng bà vẫn dành cả ngày để làm những công việc 
trong vườn, xung quanh nhà. Căn phòng nhỏ của 
bà chỉ có vỏn vẹn một tấm thảm mềm dày và những 
chiếc gối trên sàn. Nhiều người dân ở đây thích ngủ 
trên mặt đất, lót một tấm chăn mỏng thay vì dùng 
đệm. Họ cho rằng đây là cách nghỉ ngơi tốt nhất 
cho lưng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, những 
người sống thọ ở Lerik vẫn ăn thịt. Nhưng họ thích 
dùng các sản phẩm từ sữa như phô mai tươi, bơ, 
sữa, sữa chua uống… hơn cả. Các loại hoa quả 
trồng ngoài vườn của họ và trà thảo mộc tại vùng 
đất này cũng là cách giúp người ở đây đảm bảo 
dinh dưỡng cho mình mà không cần dùng bất kỳ 
loại thuốc nào.

Hướng dẫn viên cho biết: “Bí quyết sống 
lâu của người dân nơi đây là dinh dưỡng tốt, các 
khoáng chất trong nước suối và các loại thảo mộc 
mà chúng tôi thêm vào trà để ngăn ngừa bệnh tật, vì 
vậy mọi người không phải uống bất kỳ loại thuốc 
nào mà chỉ sử dụng các biện pháp tự nhiên”. Thật 
vậy, Qambarova cũng khẳng định rằng bà chưa bao 
giờ dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Duy trì hoạt động thể chất mỗi ngày
Công việc của những cư dân ở đây không 

mấy nhẹ nhàng. Họ làm việc trong vườn, trên đồng 
từ bình minh tới lúc chiều tàn. Đó là phong cách 
sống của ông Mammadkhan Abbasov 103 tuổi 
cũng như nhiều người lớn tuổi khác trong làng. 
Trong gần một thế kỷ, ông làm việc trên cánh đồng 
cả ngày và chỉ dừng làm việc từ 7 năm trước khi thị 
lực giảm dần và mù hẳn.

Khi được hỏi về chế độ ăn tại nơi đây, 
người dân cho biết họ ăn “bất cứ thứ gì trời ban 
cho” với không bao giờ uống rượu. Ông 
Mammadkhan Abbasov cho rằng mình sống lâu là 
nhờ ăn thực phẩm từ tự nhiên, hoạt động thể chất 
hàng ngày không đến mức kiệt sức nhưng vừa đủ 
để thách thức cơ thể. Ngoài ra, ông còn uống nhiều 
nước suối lạnh giàu khoáng chất được cho là điều 
góp phần kéo dài tuổi thọ của người dân nơi đây.

Việc sống trên các ngọn núi cao cũng có thể 
là một yếu tố tác động đến tuổi thọ. Nghiên cứu của 
Đại học Navarra, Tây Ban Nha năm 2017 cho thấy 
sống ở vùng núi cao làm giảm nguy cơ mắc bệnh 
tim, đột quỵ và đái tháo đường. Nghiên cứu của 
Đại học Colorado Denver, Mỹ năm 2011 cho thấy 
những người sống ở vùng núi cao thường có sức 
khỏe tốt và sống thọ hơn.

Bí mật sống trường thọ của người dân ở 
Lerik khá đơn giản, đó là: duy trì hoạt động thể 
chất, dinh dưỡng tốt, uống nhiều nước và tinh thần 
sống lạc quan. ■ 

Cô gái bất ngờ nhận được 
gói hàng từ người bà qua đời 2 
năm trước

Jen chia sẻ điều này trên mạng xã hội: 
“Tôi nhận được một gói hàng từ bà 
ngoại qua đường bưu điện. Thật sự tôi 

rất bất ngờ vì bà đã không còn trên đời này từ 2 năm 
trước”.

Sau đó Jen mở gói quà ra xem và sốc vì thứ 
bên trong. Món quà mà cô nhận được là một ấm 
ảnh của ông bà và một tờ ngân phiếu trị giá 250 
USD. Ông của cô qua đời trước bà vài năm. 

Nhìn thấy bức hình ông bà chụp chung, Jen 
rất xúc động. Tuy nhiên cô không hiểu chuyện gì 
xảy ra bởi địa chỉ người gửi là nơi bà cô từng sống 
trước khi mất. Tờ ngân phiếu được ghi vào ngày 
14/11/2022 và tiền được chuyển tới cô vài ngày sau 
đó.

Một số người tin rằng, việc này do bà cô 
sắp xếp trước khi qua đời. Và số tiền đó có thể là từ 
di chúc của bà để lại cho cô.

Điều đặc biệt, chị gái, em gái của cô cũng 
nhận được gói hàng tương tự. Mẹ của Jen sau khi 
nghe con gái kể cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn 
nét chữ trên bưu phẩm, mẹ Jen lập tức nhận ra. 

Thì ra, chị gái của mẹ Jen đã làm việc này. 
Họ bán chiếc xe hơi của bà ngoại Jen và chia đều số 
tiền cho các con cháu, thành 18 phần giống nhau. 
Họ hi vọng các cháu sẽ có một niềm vui nho nhỏ 
khi nhận được món quà của người bà quá cố. 

Việc làm của người thân khiến Jen hết sức 
xúc động. Cô tự nhủ sẽ sử dụng số tiền này thật ý 
nghĩa để biết ơn tấm lòng của những người thân 
trong gia đình. Câu chuyện của Jen sau khi chia sẻ 
lên mạng xã hội nhận về nhiều bình luận tích cực. 
Ai cũng khen ngợi việc làm ngọt ngào và tình cảm 
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Cuộc chiến giành gia tài 
triệu Đô của ông trùm Jeffrey 
Epstein

Cái chết của ông trùm Jeffrey 
Epstein trong khi bị giam giữ vào 
tháng 8-2019 khiến dư luận Mỹ và 

thế giới phải sững sờ. Jeffrey Epstein, tỷ phú, 
doanh nhân, nhà đầu tư, đối tượng buôn người là 
một người quyền lực nhất trong thế giới ngầm ở 
Mỹ. 

Hòn đảo riêng của Jeffrey Epstein
Khách hàng của hắn là những chính khách, 

doanh nhân, người nổi tiếng mà ai ai cũng biết tên. 
Trong khi công luận đang hồi hộp chờ đợi ngày 
Epstein bị đưa ra vành móng ngựa thì hắn chết vì 
treo cổ.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất sau 
“Epstein tự tử hay bị giết?” là “Tài sản của Epstein 
sẽ được xử lý ra sao?”. 

Khi Epstein chết, hắn để lại khối gia tài trị 
giá gần 600 triệu USD gồm hàng chục tài khoản 
ngân hàng và tài khoản đầu tư, một du thuyền, 3 
máy bay riêng, một biệt thự tại Manhattan, một 
trang viên tại New Mexico, và hòn đảo Little Saint 
James thuộc quần đảo Virgin. Ai sẽ là người thừa 
hưởng gia tài không lồ này?

Cuộc chiến pháp lý
Epstein đã chết, nhưng phiên tòa xét xử hắn 

vẫn chưa kết thúc. Chỉ mới đây thôi tòa án quận 
Manhattan ra phán quyết buộc Epstein phải bồi 
thường 121 triệu USD cho 135 nạn nhân nữ từng bị 
hắn xâm hại tình dục hoặc buộc làm gái điếm. 
Cộng với khoản chi phí pháp lý và thuê luật sư (ước 
tính lên đến 30 triệu USD), số gia tài mà Epstein để 
lại đã mất đến 2/3 giá trị so với ban đầu.

“Thử thách” tiếp theo đối với Epstein là vụ 
kiện liên quan đến chính quyền quần đảo Virgin. 
Văn phòng công tố quần đảo cách đây hơn năm đã 
đệ đơn kiện Epstein lợi dụng chính sách khuyến 
khích đầu tư của địa phương để tiến hành trốn thuế 
và rửa tiền. Đơn kiện cho biết số tiền “bẩn” qua tay 
Epstein ước tính lên đến 70 triệu USD.

Giống như nhiều tỷ phú Mỹ khác, Jeffrey 
Epstein để phần lớn số tài sản của bản thân trong 
một quỹ rồi ủy quyền cho những người khác thay 
mặt mình để đầu tư. Nay ông trùm đã chết, quỹ này 

lại thay Epstein trở thành chủ thể trước tòa. Trong 
trường hợp họ giải quyết xong hết tất cả các vụ kiện 
và phía cơ quan hành pháp Mỹ ngừng những cuộc 
điều tra, số tiền còn lại trong quỹ sẽ được để hết cho 
bạn gái của Epstein là cô Karyna Shuliak. 

Karyna Shuliak là một nha sỹ Mỹ gốc 
Belarus hành nghề trên đảo St. Thomas. Phòng 
khám của cô nằm chung một tòa nhà với văn phòng 
công ty riêng của ông trùm, nhờ vậy mà Karyna và 
Epstein gặp nhau rồi trở thành người yêu.

Điều lạ lùng ở đây là “búa rìu dư luận” 
không chĩa vào Karyna Shuliak mà là những công 
ty luật sư đại diện cho Epstein. 

Tờ New York Times thống kê rằng khoảng 
9 triệu USD đã được quỹ của Epstein trả cho các 
luật sư giám sát việc bồi thường cho nạn nhân, còn 
21 triệu USD khác được trả cho 16 công ty luật 
khác nhau đại diện các bên trong phiên tòa. 

Trong khi mỗi nạn nhân của Epstein nhận 
được trung bình 900.000 USD tiền bồi thường, 
khoản lợi nhuận mà các hãng luật thu vào có thể lên 
đến 4-5 triệu USD cho một công ty.

Luật sư Spencer Kuvin, người đã dành hơn 
một thập kỷ đi tìm công lý cho 9 nạn nhân của 
Epstein, phàn nàn với tờ Miami Daily: “Thật sai 
trái khi những luật sư lại nhận được nhiều tiền hơn 
nạn nhân”. 

Trong dư luận Mỹ đã xuất hiện nhiều tiếng 
nói kêu gọi tòa án ra quyết định giới hạn khoản tiền 
phí mà các hãng luật có thể đòi. Điều này theo luật 
pháp khó thực hiện nhưng không phải là không thể 
được.

Sự chú ý đang đổ dồn vào hai luật sư phía 
bên bị là Darren Indyke và Richard Kahn. Khi 
Epstein còn sống, hai vị này là cố vấn tư pháp của 
ông trùm. 

Câu hỏi hiện được đặt ra là liệu việc này có 
làm “vấy bẩn” tính trung thực – công bằng của hai 
luật sư khi họ làm chứng trước tòa? Phía Indyke và 
Kahn đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, và 
nhiều khả năng họ sẽ không làm thế trừ khi tòa án 
tổ chức một phiên điều trần riêng về vấn đề nói 
trên.

Quay trở lại vụ kiện của văn phòng công tố 
quần đảo Virgin. Tổng chưởng lý quần đảo, bà 
Denise George, nói trong một buổi họp báo: 

“Trong khi tỷ lệ nghèo đói ở quần đảo 
Virgin cao gấp đôi mức trung bình tại Mỹ, Jeffrey 
Epstein đã lợi dụng sự ưu đãi của địa phương để 
làm thất thoát hàng chục triệu USD tiền thuế mà 
đáng lẽ ra đã được chính quyền sử dụng cho việc 
nâng cao đời sống người dân. Đây không những là 
tội ác không thể dung thứ được, mà an ninh kinh tế 
- xã hội của quần đảo phụ thuộc vào vụ kiện này”.

Khác với phiên tòa xét xử các nạn nhân bị 
Epstein lạm dụng tình dục, báo chí không có nhiều 
thông tin về vụ kiện của văn phòng công tố quần 
đảo Virgin. Mọi thông tin về vụ kiện được các bên 
tham gia giữ bí mật tuyệt đối. 

Tờ Mother Jones bình phẩm: “Đây có thể là 
dấu hiệu cho thấy vụ án nghiêm trọng hơn nhiều 
người tưởng. Không thể loại trừ khả năng Epstein 

có “tay trong” trong chính quyền Virgin để giúp 
hắn trốn thuế và rửa tiền. Nếu điều này là thật thì 
chắc hẳn văn phòng công tố sẽ muốn giữ kín thông 
tin để đảm bảo cho việc điều tra nội bộ sau này”.

Vòng xoáy tài chính
Khi giải thích vì sao khối tài sản Epstein để 

lại suy giảm giá trị nhanh đến vậy không thể không 
nhắc đến chi phí bảo dưỡng tài sản. Chỉ riêng chi 
phí bảo trì bộ sưu tầm tranh quý của Epstein đã lên 
đến 15.000 USD/tháng. Trong bối cảnh đó, quỹ 
của Epstein đang tìm mọi cách để thanh lý số tài 
sản họ đang nắm giữ trong tay.

Theo thông tin do tờ Chicago Tribune đăng 
tải, tòa biệt thự tại Mahattan của Epstein đã được 
bán với giá 66 triệu USD, thấp hơn hẳn giá thị 
trường. 

Hồi cuối năm ngoái quỹ tài sản còn thanh lý 
được một chiếc máy bay phản lực hiệu Gulfstream 
(10 triệu USD) và một chiếc trực thăng hiệu 
Sikorsky (1,5 triệu USD). Riêng chiếc du thuyền 
thì được bán với giá gần với giá thị trường hơn: 4,6 
triệu USD.

Hiện số tài sản vật chất mà quỹ Epstein 
nắm giữ trong tay rơi vào khoảng 185 triệu USD. 
Tài sản trị giá nhất trong số đó là hòn đảo Little 
Saint James. Chúng đang được rao bán với cái giá 
rất hời là 20 triệu USD. 

Theo chuyên gia bất động sản April 
Newland, người đại diện cho quỹ Epstein, đã có 
nhiều người ngỏ ý muốn mua hòn đảo, trong đó có 
tỷ phú tiền ảo Tim Draper. Ông này định mua lại 
đảo Little Saint James để biến nó thành một trung 
tâm tài chính dành riêng cho crypto.

Vậy nhưng đó chỉ là những tài sản nhìn 
thấy được. Các tài khoản ngân hàng và tài khoản 
đầu tư của Epstein sẽ được giải quyết ra sao? Quỹ 
Epstein từ chối trả lời câu hỏi này, từ đó buộc giới 
báo chí Mỹ phải tự đi tìm câu trả lời. Và chỉ mới 
đây thôi họ đã tìm ra được một sự thật có thể khiến 
nhiều người phải nghi ngại.

Sau Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell có 
lẽ là người quan trọng thứ hai trong mạng lưới 
buôn người đa quốc gia của hắn. Con gái ông trùm 
truyền thông Anh Robert Maxwell này vừa mới bị 
tòa án Manhattan kết án tù 20 năm vì tội lạm dụng 
tình dục và buôn người. Giữa lúc phiên toà còn 
đang diễn ra, tờ Financial Times bất ngờ ra phóng 
sự về tài khoản Bitcoin trị giá 1 tỷ USD của 
Ghislaine.

Ngày 30-6-2020, các nhà quan sát thị 
trường Bitcoin phát hiện được một giao dịch 
chuyển tiền ảo lên đến 1 tỷ USD. Vào thời điểm đó 
không ai biết những người đứng sau giao dịch này 
là ai, nhưng theo tờ Financial Times, đó là 
Ghislaine Maxwell. 

Một phần số tiền này được dùng để mua 
trang trại rộng 63 ha tại bang New Hampshire. 
Ghislaine sau đó lẩn trốn trong trang trại này gần 
hai năm rồi mới bị FBI tóm gọn sau một cuộc đột 
kích.

Có lý do để tin rằng số tiền Bitcoin trên 
từng thuộc về Jeffrey Epstein. Thời Epstein còn 
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sống, hắn luôn sẵn sàng lên tiếng ủng hộ 
Bitcoin. 

Hắn còn đóng góp gần 100 triệu USD vào 
trung tâm nghiên cứu M.I.T. Media Lab (thuộc 
trường đại học công nghệ bang Massachusetts) để 
cơ quan này nghiên cứu phát triển công nghệ 
blockchain. 

Phải đến sau khi Epstein bị bắt thì khoản 
đầu tư này mới được đưa ra ánh sáng. Giám đốc 
trung tâm khi đó là giáo sư, doanh nhân, tỷ phú Joi 
Ito buộc phải từ chức.

Tiền ảo là một công cụ tuyệt vời cho những 
đối tượng tội phạm cần giao dịch quốc tế như 
Epstein. Rất có thể ngay chính lúc này đây FBI 
đang điều tra Ghislaine Maxwell để tìm ra chân 
tướng số tiền Bitcoin kể trên. 

Với việc một tài khoản Bitcoin với giá trị 
lớn như thế bị “đưa vào tầm ngắm” của nhà cầm 
quyền, khả năng thị trường crypto vốn đang xáo 
động lại càng thêm phần bất ổn là điều khó tránh 
khỏi. ■ 

Máy tính cổ đại Antikythera 
- Bí ẩn mê hoặc giới khoa học

Vật thể được đánh số hiệu 15087 
không có gì nổi bật, đặc biệt khi so 
sánh với những món đồ tuyệt đẹp 

khác được tìm thấy bên trong một xác tàu đắm gần 
hòn đảo Antikythera của Hy Lạp vào năm 1901.

Bản vẽ mô phỏng cấu tạo của máy 
Antikythera 

Khi trục vớt tàu chở hàng 2.000 năm tuổi, 
người ta thu được nhiều bức tượng bằng đồng và 
cẩm thạch tinh xảo, vòng trang sức, đồ gốm cùng 
một hòm tiền xu. 

Giữa những thứ lấp lánh đó, ai có thể đoán 
được rằng cỗ máy bằng đồng nứt vỡ chỉ to bằng 
chiếc hộp đựng giày, trong khi phần khắc chữ đã 
mòn vẹt còn bánh răng bị vôi hóa, lại là một khám 
phá mê hoặc các nhà khoa học suốt hơn một thế kỷ.

Mãi đến gần đây, nhờ sự hỗ trợ của công 
nghệ hiện đại, giới khoa học mới có thể vén bức 
màn bí ẩn về cỗ máy Antikythera phức tạp, được 
mệnh danh là chiếc máy tính tín hiệu analog đầu 
tiên của thế giới với khả năng tính toán các sự kiện 
thiên văn và mô phỏng hoạt động của vũ trụ.

Công nghệ cổ đại gây bất ngờ
Báo Washington Post năm 2016 dẫn lời 

ông Alexander Jones, nhà sử học chuyên ngành 
khoa học cổ đại tại Đại học New York (Mỹ) cho 

hay: 
“Khối kim loại nhỏ bị ăn mòn này gói gọn 

đủ kiến thức để lấp đầy các lỗ hổng mà chúng ta 
còn chưa biết về công nghệ thời cổ đại, khoa học cổ 
đại cũng như cách thức những thứ này tương tác 
với nền văn hóa thời đó. Thật khó phủ nhận rằng nó 
là vật thể giàu thông tin nhất từ thời cổ đại từng 
được các nhà khảo cổ học phát hiện”.

Ông Jones là một thành viên trong nhóm 
các nhà khảo cổ học, thiên văn học và sử học quốc 
tế tham gia giải mã bí ẩn của cỗ máy Antikythera 
trong hơn một thập kỷ. 

Kết quả nghiên cứu bằng tia X-quang đã 
làm sáng tỏ đáng kể nguồn gốc và mục đích của 
công cụ này. Cỗ máy Antikythera giống như một 
“lời chỉ dẫn của nhà triết học gửi đến thiên hà” như 
cách mà hãng tin AP ví von.

Tái tạo cỗ máy Antikythera 
Tại thời điểm năm 1901, cỗ máy là một 

khối đồng bị nước biển ăn mòn và chỉ còn 1/3 số 
chi tiết sau 2.000 năm bị chôn vùi dưới đáy đại 
dương. Khoảng nửa thế kỷ sau đó, vào thập niên 
1950, các nhà khoa học đã vận dụng sự ra đời của 
công nghệ tia X-quang để tìm ra manh mối đầu tiên 
về 30 bánh răng bằng đồng.

Tiếp đến, vào năm 2005, họ tiếp tục quét 
các tia X có độ phân giải cao phức tạp hơn lên 
những mảnh vỡ. Và sâu bên trong chúng, họ đã 
quan sát thấy hàng nghìn ký tự Hy Lạp cổ đại. 

Là người thông thạo ký tự cổ đại, nhà sử 
học Alexander Jones cho biết hơn 3.500 ký tự ẩn 
trong cỗ máy không nhằm mục đích hướng dẫn sử 
dụng, mà giống như tấm bảng giới thiệu đặt bên 
cạnh mỗi hiện vật ở bảo tàng.

(UCL) của Anh tuyên bố họ đã tái tạo được 
“kỳ quan” công nghệ cổ đại này. Hiện tại, nó được 
phân thành 82 mảnh để hỗ trợ công tác phục dựng. 

Nhóm chuyên gia Anh đã lập thành công 
mô hình ảo của chiếc máy và đang bắt tay vào chế 
tạo một phiên bản thực tế. Họ đã gọi đây là một trò 
ghép hình vô cùng phức tạp khiến giới khoa học 
trên thế giới phải vật lộn hơn một thế kỷ để xếp 
từng mảnh lại với nhau.

Các đoạn ký tự cổ vừa được chuyển ngữ 
bao gồm phần mô tả về một loại lịch chỉ có ở thành 
phố Corinth phía Bắc Hy Lạp và những quả cầu 
nhỏ bé - được cho là đã mất tích dưới đáy biển - đã 
từng di chuyển trên mặt thiết bị để mô phỏng 
chuyển động thực của năm ngôi sao kể trên. 

Ngoài ra, phần mặt số của công cụ này báo 
hiệu ngày của các sự kiện thể thao khác nhau, trong 
đó có một cuộc thi tương đối nhỏ được tổ chức tại 
thành phố Rhodes thuộc Hy Lạp, có thể đã được 
chế tạo tại Rhodes - một giả thuyết hợp lý khi phần 
lớn đồ gốm được tìm thấy trong con tàu đắm mang 
nét đặc trưng của thành phố đó.

Vào thời kỳ sơ khai khoảng 2.100 năm 
trước, cỗ máy Antiky-thera là một công cụ phức 
tạp, hoạt động quay vòng giống như đồng hồ, gồm 
ít nhất 30 bánh răng bằng đồng với hàng nghìn răng 
cưa nhỏ lồng vào nhau. 

Được hỗ trợ bởi một tay quay duy nhất, cỗ 

máy này đã mô hình hóa thời gian trôi qua và 
chuyển động của các thiên thể với độ chính xác 
đáng kinh ngạc. Nó có các vòng số đếm ngày theo 
ít nhất ba loại lịch khác nhau và một loại dùng để 
tính thời gian của Thế vận hội.

Các kim xoay vòng đại diện cho 5 ngôi sao 
(Kim tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Thủy tinh và Mộc 
tinh) cùng Mặt trời và Mặt trăng để rồi chỉ ra vị trí 
của chúng trong mối quan hệ với Trái đất.

Tựu trung lại, chúng đều là những bộ phận 
máy móc tinh vi nhất được tìm thấy từ thời Hy Lạp 
cổ đại trước Công nguyên. 

Không có bất cứ công cụ nào giống như 
vậy xuất hiện trước thế kỷ 14, khi những chiếc 
đồng hồ có hộp số đầu tiên được chế tạo ở châu Âu. 
Vậy làm thế nào mà người Hy Lạp có thể phát triển 
công nghệ cần thiết để tạo ra vật thể đo đạc chính 
xác hoàn hảo đến như vậy, rồi lại để nó biến mất 
1.400 năm? 

Mức độ tinh xảo của cỗ máy cùng dấu vết 
về hai bộ chữ viết tay khác biệt trong phần bản khắc 
trên vỏ hộp đã khiến ông Jones tin rằng, đó là sản 
phẩm của một nhóm người có tay nghề cao vào 
khoảng thời gian từ năm 205 đến năm 87 trước 
Công nguyên. 

Rất có thể là họ đã sản xuất các công cụ 
tương tự. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu chưa 
từng phát hiện thêm cỗ máy Antikythera nào khác, 
nhưng điều đó không có nghĩa là chúng chưa bao 
giờ tồn tại. Thời xưa, rất nhiều đồ chế tác bằng 
đồng cổ đại đã bị nấu chảy để làm phế liệu.

Có khả năng là cỗ máy Antikythera cùng 
những cổ vật khác đang trên đường đến một bến 
cảng La Mã, nơi chúng sẽ được bán cho các nhà 
quý tộc giàu có thích sưu tập đồ quý hiếm. Hiện các 
mảnh ghép của cỗ máy này cùng với những phiên 
bản phục dựng được trưng bày tại Bảo tàng khảo cổ 
quốc gia ở Athens. ■

* Ba ngày trên thiên đường
Hai bác sĩ và một giám đốc bảo hiểm y tế 

đến trước cửa thiên đàng. Thánh Peter hỏi họ đã 
làm được công trạng gì để xét xem có thể qua cửa 
hay không. Bác sĩ nhi khoa nói: Tôi đã cứu hàng 
trăm trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.

- Tốt lắm! - thánh Peter bảo - Ông có thể 
hưởng phúc trên thiên đường.

Bác sĩ tâm lý khoe: Tôi đã giúp hàng nghìn 
người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Thật là tuyệt, ông có thể qua cửa!
Tới lượt giám đốc bảo hiểm y tế, ông này 

kể: Nhờ có tôi, không biết bao nhiêu người được 
chữa bệnh với chi phí hầu như không đáng gì. Nếu 
không có bảo hiểm y tế, họ không thể nào đặt chân 
vào nổi bệnh viện.

- Rất hay! - Vị thánh trả lời - Ông có thể ở 
đây, nhưng chỉ 3 ngày thôi. Sau đó thì mời ông 
xuống địa ngục...

Vui Cöôøi
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Vụ lừa đảo chấn động 
nước Mỹ

Từ năm 1955 đến 1963, trong vai trò 
Tổng giám đốc Tập đoàn dầu thực 
vật Đồng Minh, Tino de Angelis đã 

thực hiện một vụ lừa đảo chấn động nước Mỹ. 
Bằng cách đổ đầy nước lã vào những bồn chứa lớn, 
trên mặt chỉ là một lớp dầu đậu nành mỏng, Tino đã 
khiến hơn 20 ngân hàng, tổ chức tín dụng lớn nhất 
nước Mỹ thiệt hại hơn 180 triệu USD (tương 
đương 1,8 tỉ USD hiện nay)…

Kẻ “bán giời không văn tự”
Sinh ra tại phố Bronx, New York, Mỹ, 

trong một gia đình người Italy nhập cư, mới 18 
tuổi, Tino đã quản lý 200 nhân viên của Công ty 
giết mổ thịt heo Bronx với số vốn ban đầu chỉ là 
2.000 USD cùng một khoản vay 10.000 USD. 

Việc kinh doanh thành công đến mức cuối 
năm 1940, Tino đã có đủ tiền để mua lại phần lớn 
cổ phiếu của Công ty Adolf Gobel Inc, chuyên về 
đóng gói thịt heo ở North Bergen, bang New Jersey 
rồi trở thành cổ đông chi phối, nắm quyền quyết 
định các hoạt động thương mại của công ty này.

Các bồn chứa dầu đậu nành của Tập đoàn 
dầu thực vật Đồng Minh ở Bayone

Vận may đến với Tino khi ông ta tình cờ 
đọc được “Đạo luật bữa trưa học đường quốc gia”, 
trong đó có điều khoản “cho phép bên thực hiện có 
quyền mua bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào nếu bên 
bán có mức giá hợp lý”. 

Dựa vào lợi thế của Công ty giết mổ thịt 
heo Bronx và Công ty Adolf Gobel Inc, Tino giành 
được hợp đồng cung cấp thịt cho các trường trung 
và tiểu học ở thành phố New York. 

Cho đến khi hợp đồng kết thúc, Tino đã 
giao cho các trường hơn 1,5 triệu kg thịt heo, phần 
lớn xuất xứ từ những lò mổ lậu, không qua kiểm tra 
y tế. Tổng số tiền mà Tino kiếm được trừ mọi chi 
phí là 310.000USD (tương đương 3,1 triệu USD 
hiện nay).

Năm 1952, trước sự phản ảnh của ngành 
giáo dục, cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) tiến hành 
điều tra. Kết quả cho thấy Công ty Adolf Gobel Inc 
đã bán thịt kém chất lượng dùng trong bữa ăn trưa ở 
các trường học, đồng thời Chính phủ Nam Tư cũng 
khởi kiện Tino về việc giao một lượng mỡ heo trị 
giá 1 triệu USD phẩm chất xấu nhưng do khéo dàn 
xếp, Tino chỉ phải bồi thường cho phía Nam Tư 

100.000 USD. 
Đến cuối năm, Ủy ban Chứng khoán và 

giao dịch liên bang Mỹ, trong một báo cáo gửi các 
cổ đông Công ty Adolf Gobel Inc, đã cáo buộc Tino 
“cố tình làm giảm giá trị của công ty Gobel qua 
việc cung cấp thịt” nên tháng 7-1953, Tino phải 
nộp 1 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Năm 1955, khi Chính phủ Mỹ triển khai 
chương trình “Lương thực vì Hòa bình” với mục 
đích bán rẻ thực phẩm cho một số quốc gia châu Âu 
để họ vực dậy nền kinh tế đã suy sụp sau Thế chiến 
II. Việc mua bán thực hiện theo nguyên tắc bên 
mua sẽ thanh toán bằng đồng nội tệ cho Chính phủ 
Mỹ còn Chính phủ Mỹ sẽ trả cho bên bán bằng 
USD theo giá thị trường nên Tino nhận ra đây là cơ 
hội bằng vàng.

Sau nhiều ngày thăm dò, Tino biết một 
trong những mặt hàng mà thời điểm ấy, chưa công 
ty nào nhận lời cung cấp là dầu đậu nành nên ngay 
lập tức, ông ta  thành lập “Tập đoàn dầu thực vật 
Đồng Minh”, trụ sở đặt tại Bayone, bang New 
Jersey. Tiếp theo, ông ta thuê 1 xưởng ép dầu cùng 
100 bồn chứa, dung tích mỗi bồn là 2 triệu lít rồi 
tiến hành đàm phán với nhiều nhà buôn ngũ cốc, kể 
cả ở nước ngoài để thu mua đậu nành.

Từ đó đến năm 1960, Tập đoàn dầu thực 
vật Đồng Minh trở thành một trong những công ty 
cung cấp dầu đậu nành lớn nhất nước Mỹ. 

Nhiều ngân hàng Mỹ sẵn sàng mở hầu bao, 
cấp cho Tino những khoản vay lên đến hàng triệu 
USD, trong đó có American Express, một “ông 
lớn” nắm giữ thị phần khổng lồ về việc phát hành 
chi phiếu du lịch và thẻ tín dụng. 

Bằng cách lập ra một bộ phận gọi là 
American Express Warehousing chuyên về quản lý 
kho bãi, American Express chấp nhận những bồn 
chứa dầu đậu nành của Tino ở Bayone là tài sản thế 
chấp. Một thành viên của bộ phận quản lý kho bãi 
cho biết: 

“Ông Tino đưa tôi đến khu vực đặt các bồn 
chứa tổng cộng 120 triệu lít dầu đậu nành. Khi tôi 
theo cầu thang lên nóc bồn, 4 nhân viên của ông ấy 
mở cửa bơm hút cho tôi thấy lượng dầu đầy ắp…”. 

Trả lời báo chí, Tino cho biết tất cả các 
khoản vay đều được ông ta dùng vào việc thu mua 
đậu nành vì ông ta tin rằng khi chương trình Lương 
thực vì Hòa bình kết thúc, dầu sẽ ngày càng đắt hơn 
vì không còn được chính phủ trợ giá. Khi ấy, Tino 
sẽ mở kho, thị trường sẽ phải chấp nhận cái giá mà 
Tập đoàn lọc dầu thực vật Đồng Minh đặt ra.

Và không chỉ American Express, các “ông 
lớn” khác trong lĩnh vực tín dụng như Bunge 
Limited, Staley, Procter&Gamble, Bank of 
America… cũng nhảy vào cuộc để cung cấp cho 
Tino những khoản vay thế chấp, và điều này đã 
khiến các quan chức ở Bộ Nông nghiệp Mỹ bối rối 
bởi lẽ nếu căn cứ vào các khoản vay dành cho Tino 
thì số lượng dầu đậu nành được dùng làm tài sản 
thế chấp vượt quá số lượng dầu dự trữ của toàn 
nước Mỹ. 

Tuy nhiên lúc ấy Tập đoàn dầu thực vật 
Đồng Minh thực hiện các hợp đồng giao hàng cho 

chương trình Lương thực vì Hòa bình đều đúng về 
thời hạn và số lượng nên Bộ Nông nghiệp chẳng có 
lý do gì để điều tra. 

Mãi đến năm 1963, khi vụ lừa đảo vỡ lở, 
các cuộc điều tra của FBI cho thấy trong số hàng 
chục triệu tấn đậu nành, có khoảng 1/6 là loại kém 
phẩm chất, được Tino mua với giá rẻ mạt rồi trộn 
lẫn nhau, ép thành dầu, giao cho chương trình 
Lương thực vì Hòa bình.

Với người dân New York, Tino là điển hình 
của mẫu đàn ông chăm chỉ, cần cù. Mặc dù là chủ 
của hai cơ sở kinh tế tầm cỡ nhưng ông ta ăn mặc 
rất xuề xòa, quần áo chỉ là những bộ vest may sẵn 
giá rẻ. Ông ta không hề đeo đồ trang sức đắt tiền và 
cũng không đi lại bằng xe hơi sang trọng. Ngôi nhà 
gạch 6 phòng trên danh nghĩa là của Tino thì thật ra 
lại là nhà của cha vợ cho Tino ở nhờ. 

Cũng hiếm khi thấy ông ta ăn uống ở những 
nhà hàng lớn nên suýt chút nữa, Tino đã được tờ tạp 
chí New Yorker bình chọn là “Người của năm” sau 
khi New Yorker cho đăng một bài giới thiệu về ông 
ta: 

“Ở đây chúng tôi có một người đàn ông 
sinh ra và lớn lên tại một khu vực nghèo khó nhất 
New York. Tuy vậy, bằng những nỗ lực tuyệt vời, 
ông ấy đã trở thành người điều hành hàng chục 
công ty, nhà máy trên khắp đất nước, mang lại việc 
làm cho hàng chục nghìn người…”.

Ngựa quen đường cũ
Tháng 9-1960, một lần nữa Tino lại gặp rắc 

rối. Trong một thương vụ vận chuyển dầu đậu nành 
đến Tây Ban Nha thông qua Công ty vận tải biển 
Isbrandtsen, Tập đoàn dầu thực vật Đồng Minh của 
Tino đã cấu kết với Isbrandtsen, sửa chữa vận đơn 
để nhận tiền tài trợ.  

Khi vụ việc bị Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện, 
Tino và Công ty vận tải biển Isbrandtsen phải trả lại 
1 triệu USD cộng với 500.000USD tiền phạt hành 
vi gian lận nhưng ông ta cho rằng điều đó là một 
phần trong âm mưu của Bộ Nông nghiệp Mỹ nhằm 
loại bỏ mình. 

Tại một buổi gặp gỡ báo chí, Tino nói: 
“Trong khi tôi thành công với việc bán hàng trên 
toàn thế giới, đã có một lực lượng rất mạnh chống 
lại tôi”. 

Và mặc dù không nêu đích danh nhưng các 
phương tiện truyền thông đều hiểu rằng “lực lượng 
rất mạnh” ấy chính là 2 đại gia trong ngành dầu ăn 
Mỹ: Công ty Shortening Corp và Công ty Trans 
World Refining. Tuy nhiên tất cả những việc này 
cũng không ngăn cản doanh thu của Tập đoàn dầu 
thực vật Đồng Minh đạt 250 triệu USD/năm và có 
những thời điểm, nó cung cấp 75% lượng dầu đậu 
nành xuất khẩu của Mỹ. 

Hầu hết khách hàng đều đồng ý rằng Tino 
báo giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh nên cũng dễ 
hiểu vì sao Tập đoàn dầu thực vật Đồng Minh 
thường có được những hợp đồng lớn.

Giữa năm 1962, Tino nhận được tin dữ, 
rằng các khách hàng truyền thống của Tập đoàn 
dầu thực vật Đồng Minh ở châu Âu sẽ chấm dứt 
việc mua dầu đậu nành của ông ta, bắt đầu từ tháng 
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6-1963 vì họ đã tự túc được loại sản phẩm 
này. 

Vì thế, Tino tung tin với các ngân hàng, các 
tổ chức tín dụng - là chủ nợ của ông ta - rằng Tập 
đoàn dầu thực vật Đồng Minh đang chuẩn bị ký 
một hợp đồng khổng lồ với Liên Xô vì họ mất mùa 
hướng dương, vốn là loại cây chủ lực để làm ra dầu 
ở quốc gia này. 

Chỉ một sớm một chiều, giá dầu đậu nành ở 
Mỹ từ 9,2 xu (cent) một pound (0,86 lít) lên 10,3 xu 
và kéo dài từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 11, tạo cơ 
hội cho Tino xuất bán phần lớn lượng dầu còn tồn 
kho rồi đề nghị ngân hàng, tổ chức tín dụng cấp 
thêm cho ông ta những khoản vay mới để thực hiện 
hợp đồng.

Lẽ dĩ nhiên là các ngân hàng, tổ chức tín 
dụng đồng ý vì những bồn chứa dầu vẫn nằm trong 
tay họ. Thế nhưng nhằm che giấu trò lừa đảo, Tino 
cho bơm nước lã vào các bồn chứa, phía trên chỉ đổ 
một lớp dầu mỏng, còn hợp đồng mua bán với Liên 
Xô thì ông ta sáng tác ra. 

Và bởi vì thời điểm ấy giữa Liên Xô và Mỹ 
đang xảy ra Chiến tranh Lạnh, nhất là vụ khủng 
hoảng tên lửa ở Cuba nên việc thẩm tra các hợp 
đồng của Tino với đối tác Liên Xô là việc rất khó 
thực hiện. 

Cứ mỗi tuần, khi thành viên bộ phận 
chuyên về quản lý kho bãi của Arerican Express 
Warehousing đến kiểm tra, Tino lại chi cho họ 
20.000USD để họ nhanh chóng ký vào biên bản. 
Thậm chí một doanh nhân người Pakistan khi đến 
gặp Tino để yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với 
một lô hàng dầu đậu nành kém phẩm chất, Tino đã 
đưa cho doanh nhân này một phong bì chứa 
50.000USD rồi nói: “Quên nó đi”.

Ngày 15-11-1963, 7 ngày trước khi xảy ra 
vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy, Tino gặp phải 
một sai lầm nghiêm trọng. Khi tiến hành bơm dầu ở 
bồn chứa vào các xe téc, thay vì chỉ đạo nhân viên 
bơm từ các bồn chứa dầu thật vì lúc ấy vẫn còn 
khoảng 2 triệu lít, Tino lại bảo họ bơm từ các bồn 
chứa nước lã. 

Vụ việc nhanh chóng bị phát hiện đã khiến 
sàn chứng khoán New York như ngồi trên quả bom 
nổ chậm. Các nhà đầu tư đã cấp những khoản tín 
dụng cho Tập đoàn thực vật Đồng Minh nhốn nháo 
tìm cách thu hồi tiền. 

Và không chỉ ở Mỹ, 20.700 khách hàng 
mua dầu của Tino ở nhiều nơi trên thế giới cũng vội 
vã “bán chạy” trước khi giá dầu lao dốc trong bối 
cảnh ngày 18-11-1963, Tino nộp đơn xin phá sản 
Tập đoàn dầu thực vật Đồng Minh.

Ngày 22-11-1963, Tổng thống Kennedy bị 
ám sát. Nửa giờ sau, 2,6 triệu cổ phiếu của Tập 
đoàn dầu thực vật Đồng Minh bị bán tháo, chỉ số 
Dow giảm 24 điểm trong 27 phút. Sàn giao dịch 
chứng khoán New York buộc phải đóng cửa sớm 
hơn 83 phút nhằm tránh sụp đổ. 

Tino ra tòa, lĩnh án 7 năm tù giam đồng thời 
buộc phải thanh toán các khoản vay tín dụng nhưng 
sau khi đấu giá tài sản của Công ty Adolf Gobel Inc 
và Tập đoàn dầu thực vật Đồng Minh, vẫn còn hơn 

180 triệu USD (tương đương 1,8 tỉ USD hiện nay) 
không thu hồi được.

Năm 1970, Tino được trả tự do. Đến năm 
1980, ông ta lại chủ mưu một vụ lừa đảo khác, lần 
này liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi ở miền Trung 
Tây nước Mỹ. Bằng cách sử dụng pháp nhân của 2 
cơ sở giết mổ gia súc là Rex Pork và Mister Pork, 
Tino đã lừa những người buôn bán gia súc ở bang 
Indianapolis để lấy số heo thịt trị giá 7 triệu USD 
(khoảng 38 triệu USD hiện nay). Lần này Tino lĩnh 
án 7 năm tù.

Năm 1993, 6 năm sau khi ra tù lần thứ 2, 
Tino lại nhận thêm án tù 7 năm vì đã làm chứng thư 
bảo lãnh giả mạo để mua 1 triệu USD thịt heo của 
một công ty Canada. Tino mất ngày 26-9-2009 ở 
tuổi 93. Theo tờ New York Times, cho đến lúc ấy 
Tino không hề tỏ ra hối hận vì những gì đã làm. Và 
cũng bởi vợ ông ta đã ly dị sau vụ thịt heo nên số 
tiền lừa đảo mà Tino kiếm được, chẳng ai biết nó ở 
nơi nào… ■ 

"Nhà máy" tạo ra 30 triệu 
con muỗi mỗi tuần…

Tại "nhà máy" này, muỗi được nuôi 
dưỡng, cho ăn và ở trong những 
điều kiện lý tưởng để chúng phát 

triển và sinh sản.

Một lồng nuôi muỗi trong phòng thí 
nghiệm ở Medellín

Bên trong một tòa nhà hai tầng ở Medellín 
(Colombia), một nhóm các nhà khoa học đang làm 
việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm ẩm ướt - nơi 
sinh ra hàng triệu con muỗi. Họ "nuôi" chúng bằng 
cách tạo ra môi trường có nhiệt độ phù hợp và cho 
chúng ăn, từ đường cho tới máu.

Sau đó, họ thả chúng trên khắp nước 
Colombia để lai tạo với muỗi ngoài tự nhiên – loài 
có thể mang mầm mống bệnh sốt xuất huyết cùng 
nhiều loại virus khác có thể gây bệnh cho người 
dân.

Đây hoàn toàn không phải một câu chuyện 
kinh dị mà là sự thật. Những con muỗi được thả ra 
không phải để làm hại người dân địa phương mà 
ngược lại, chúng giúp hàng triệu người thoát khỏi 
một số căn bệnh gây ra bởi muỗi ngoài tự nhiên.

Muỗi được "sản xuất" từ "nhà máy" ở 
Medellín mang theo vi khuẩn tên là Wolbachia có 
tác dụng ngăn chúng truyền bệnh sốt xuất huyết 
cùng các loại virus khác như Zika hay virus gây 
bệnh sốt vàng da cho con người. Bằng cách thả và 

để chúng sinh sản với muỗi tự nhiên, vi khuẩn 
Wolbachia sẽ được nhân rộng, bảo vệ hàng triệu 
người khỏi bệnh tật.

Cách đây không lâu, tỷ phú Bill Gates đã có 
bài viết về "nhà máy" đặc biệt này trên trang web 
"GatesNotes" của mình. 

Theo ông, một thử nghiệm ở Yogyakarta 
(Indonesia) vào năm ngoái cho thấy muỗi mang vi 
khuẩn Wolbachia làm giảm 77% số ca mắc sốt xuất 
huyết trong thành phố và 86% số ca sốt xuất huyết 
nhập viện. Trong một nghiên cứu mới ở Medellín, 
các ca sốt xuất huyết đã giảm 89% kể từ khi muỗi 
Wolbachia bắt đầu được thả.

Những kết quả trên là một bước đột phá to 
lớn, cung cấp bằng chứng rằng công nghệ mới này 
có thể bảo vệ các quốc gia trước mối đe dọa của 
những bệnh truyền nhiễm do muỗi. 

Chương trình World Mosquito, hiện đang 
thả loại muỗi mang vi khuẩn Wolbachia ở 11 quốc 
gia: Brazil, Colombia, Mexico, Indonesia, Sri 
Lanka, Việt Nam, Úc, Fiji, Kiribati, New 
Caledonia và Vanuatu.

Điều đáng chú ý về muỗi Wolbachia là một 
khi chúng được phóng thích đủ để bảo vệ con 
người khỏi bệnh tật, nó sẽ trở thành một giải pháp 
có thể tự duy trì. Theo thời gian, mọi người sẽ 
không phải lo lắng về những căn bệnh do muỗi gây 
ra, đồng thời quỹ và cơ sở y tế chữa các bệnh này 
cũng được giải phóng.

Theo Gates, trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu, nhiệm vụ của chương trình World Mosquito 
được đánh giá là cấp thiết. 

Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, các loài 
muỗi gây bệnh truyền nhiễm lại càng có nhiều môi 
trường để sinh sống và nảy nở, làm gia tăng sự lây 
lan của bệnh tật. Nguy cơ lớn nhất là sốt xuất huyết, 
căn bệnh lây nhiễm cho hơn 400 triệu người và 
cướp đi sinh mạng của 20.000 người mỗi năm.

Chính vì vậy, nhu cầu về muỗi Wolbachia 
sẽ tiếp tục tăng, đồng nghĩa với việc World 
Mosquito cần sản xuất hàng trăm triệu con. "Nhà 
máy" ở Medellín hiện là cơ sở nuôi muỗi lớn nhất 
thế giới, tạo ra hơn 30 triệu con muỗi mỗi tuần.

Từ trước đến nay, việc tiêu diệt hoặc xua 
đuổi muỗi bằng thuốc diệt côn trùng, màn, bẫy vẫn 
được ưu tiên hàng đầu chứ không phải "sản xuất" 
muỗi đại trà. 

Tiêu diệt muỗi đã khó, việc nuôi hàng triệu 
con muỗi lại càng khó hơn. Muỗi phải được nuôi 
dưỡng, cho ăn và ở trong những điều kiện lý tưởng 
để chúng phát triển và sinh sản. Nhà máy ở 
Medellín đã và đang hoàn thiện quy trình đồng thời 
nâng cao hiệu quả để có thể nhân giống và thả muỗi 
Wolbachia trên quy mô lớn.

Khi đã nhân giống hàng triệu trứng và muỗi 
trưởng thành thành công, nhà máy sẽ thả chúng ra 
tự nhiên. Nhóm nghiên cứu của World Mosquito 
cũng đang thử nghiệm với việc thả chúng từ máy 
bay không người lái. Gates cho biết ông rất hi vọng 
chương trình của World Mosquito ngày càng phát 
triển để bảo vệ và cứu thêm được nhiều mạng sống 
trên khắp thế giới. ■ 
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