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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

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

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

NEW

949-2036/1604

Baùn Tieäm Nail

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaäp tieäm Nail. Giaù reû $45k. 

Good location.

+ Ñòa ñieåm: J & J Nails ôû Channelview, TX 77530.

+ Tieäm goàm 5 baøn vaø 8 gheá.

+ Rent + Cam: $1,700/thaùng.

+ Khaùch mix deã chòu/tip cao. Thu nhaäp oån ñònh.

Channelview, TX 

Xin vui loøng lieân laïc chò Phi: 346-606-9205

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
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Hung thủ vô hình: Căng não 
trong hành trình truy tìm mảnh 
ghép còn thiếu 

Hung thủ vô hình vẽ ra một bức tranh bí 
ẩn dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung 
bậc cảm xúc, từ bất ngờ, hồi hộp đến 

thương cảm, phẫn nộ.

Hung thủ vô hình là cuộc hành trình đi tìm 
hung thủ thực sự của một vụ án mạng. Không 
giống với những bộ phim phá án khác, nhịp điệu bộ 
phim này không bị đẩy lên quá nhanh nhưng vẫn 
đủ để khiến khán giả phải hồi hộp, đôi khi là thót 
tim, bởi những cú plot twist chồng chéo lên nhau. 

Từng đóng đinh với những vai diễn chính 
diện, So Ji Sub trong Hung thủ vô hình đã hoàn 
toàn lột xác thành một nghi phạm của một vụ án 
giết người trong phòng kín. Màn thể hiện này của 
So Ji Sub thực sự bùng nổ, khiến người xem phải 
băn khoăn vì sao tới bây giờ mình mới được chiêm 
ngưỡng khía cạnh này của nam tài tử.

Và sự thật dần được hé lộ khi Yang Sin Ae 
(Kim Yun Jin thủ vai) bước chân vào căn biệt thự 
bên hồ của Yoo Min Ho (So Ji Sub). Tại đây, khán 
giả được chứng kiến màn đối diễn ấn tượng của hai 
diễn viên thực lực So Ji Sub và Kim Yun Jin. 

Ngoài mặt, hai nhân vật có mối quan hệ cộng 
tác nhằm tìm cách chứng minh sự trong sạch của 
Yoo Min Ho. Nhưng thực chất, đó là một màn đối 
đầu xen lẫn sự nghi ngờ, đè nén giữa nghi phạm và 
vị luật sư bào chữa cho mình.

Bên cạnh hai diễn viên kỳ cựu, Nana cũng 
hoàn thành vai diễn Kim Se Hee một cách xuất sắc. 
Là cô nhân tình bí mật của vị giám đốc trẻ, Se Hee 
bị sát hại và cái chết của cô chính là nút thắt mở ra 
câu chuyện thực sự phía sau. 

Việc gần như chỉ xuất hiện trong những lời 
tường thuật và giả thuyết của Min Ho và Sin Ae đã 
tạo điều kiện cho Nana được thể hiện nhiều kỹ 
năng diễn xuất hơn. Khán giả phải phân vân không 
biết rằng đâu mới thực sự là Kim Se Hee - một cô 
gái sành sỏi, trải sự đời hay cũng chỉ là một nạn 
nhân đáng thương. 

Và một nhân tố không thể thiếu của Hung thủ 
vô hình, góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên 
cao trào, chính là vai diễn Han Young Seok của 

nam diễn viên Choi Kwang Il. Xuất hiện với hình 
tượng bí ẩn, Han Young Seok mở ra một sự thật 
khác đang bị che giấu sau lớp băng dày.

Hành trình tìm kiếm câu trả lời trong Hung thủ 
vô hình không có giây phút nào khiến khán giả cảm 
thấy chán chường. Bằng ngôn ngữ kể chuyện tài 
tình, người xem sẽ được đưa từ bất ngờ này đến bất 
ngờ khác. Giây phút mà khán giả tưởng chừng như 
mình đã được chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì 
cũng là lúc bộ phim được đẩy lên cao trào. 

Không quá tập trung vào các cảnh máu me, 
hành động mà bộ phim giống như một cuộc giằng 
co giữa các nhân vật, xem ai mới thực sự là người 
đang giấu diếm sự thật. Chính điều đó đã trở thành 
điểm nhấn, tạo nên sự giật gân, ly kỳ cho câu 
chuyện. Hung thủ có thể chính là người bạn đã 
đoán ra từ trước nhưng chưa chắc câu chuyện mà 
họ cho chúng ta thấy đã là sự thật.

Hung thủ vô hình khéo léo phản ánh thông 
điệp lòng tham của con người chính là thứ tạo nên 
sự bất hạnh. Ở đâu đó ngoài kia vẫn tồn tại những 
kẻ tìm ra lỗ hổng trong câu chuyện và biến nó trở 
thành một “sự thật” mới đầy thuyết phục và quan 
trọng hơn hết là có lợi cho bản thân họ. 

Tuyến nhân vật chính đã khắc họa được hết 
những yếu tố đó. Bản thân Yoo Min Ho đã có một 
người vợ xinh đẹp, gia thế hiển hách nhưng vẫn bí 
mật qua lại với cô gái trẻ Kim Se Hee. Hay ngay cả 
nữ luật sư Yang Sin Ae, nếu không lợi dụng những 
lỗ hổng trong các vụ án thì làm sao cô có thể có 
được tỷ lệ chiến thắng hoàn hảo 100%.

Hung thủ vô hình chuyển thể từ bộ phim The 
Invisible Guest của Tây Ban Nha. Với một bộ phim 
được làm lại, việc có sự so sánh với bản gốc là 
không thể tránh khỏi. 

Trong phiên bản này, đạo diễn Yoon Jong 
Seok đã thay đổi một vài chi tiết so với phiên bản 
của Tây Ban Nha. Dù vậy, bầu không khí ngột ngạt 
cùng những bước ngoặt dẫn dắt người xem đến với 
sự thật chân chính vẫn được giữ nguyên. 

                                                                  Vũ Liên

Mỹ nam từ chối đóng Hotel 
Del Luna với IU: Mất dịp đổi đời, 
giờ nổi danh bên vợ đình đám

Từng là nam chính thứ hai ở Hotel Del 
Luna, đóng chung với IU nhưng mỹ 
nam này đã rút lui ngay phút chót.

Hotel Del Luna là bộ phim truyền hình để đời 
của nữ idol IU, được coi như dấu mốc, giúp cô 
thăng hạng diễn xuất, thoát mác “idol đóng phim”. 
Ngoài IU, bộ phim cũng là bệ phóng cho nhiều tên 
tuổi trẻ khi đa phần dàn diễn viên trong dự án này, 
trừ nữ chính, đều không quá nổi tiếng. 

Lee Tae Sun cũng là người được “hưởng lợi” 
khá nhiều từ Hotel Del Luna bởi thời điểm tham 

gia phim, anh mới vào nghề được 3 năm, chưa từng 
có cơ hội đảm nhận vai diễn dài hơi. Vai Yun Woo 
(kiếp trước) và thám tử Park Young Soo (kiếp này) 
- người mà Man Wol (IU) coi như anh ruột - của 
Hotel Del Luna là vai diễn nặng ký đầu tiên của Lee 
Tae Sun.

Nhờ vai diễn này, Lee Tae Sun được khán giả 
biết đến nhiều hơn, lượng người hâm mộ tăng lên 
đáng kể. Từ vẻ ngoài điển trai, phù hợp với cả tạo 
hình cổ trang lẫn hiện đại đến diễn xuất rất cảm 
xúc, những yếu tố này đã giúp nam diễn viên sinh 
năm 1993 ghi điểm tuyệt đối.

Diễn xuất vào tạo hình đều hoàn hảo, Lee Tae 
Sun tưởng đâu được đo ni đóng giày cho vai diễn 
Yun Woo và thám tử Park Young Soo thế nhưng 
thực tế không phải như vậy. Vốn dĩ vai diễn này là 
của nam diễn viên Choi Tae Joon. 

Dù trước đó đã xác nhận sẽ gia nhập đoàn 
phim nhưng ở phút chót, anh lại bất ngờ rút lui. 
Được biết, nam diễn viên không muốn đảm nhận 
dự án này vì sự khác biệt quan điểm với ekip. 

Công ty của Choi Tae Joon tuyên bố: “Anh 
quyết định không xuất hiện do mâu thuẫn liên quan 
đến định hướng của bộ phim, vai trò và tầm quan 
trọng của các nhân vật”. 

Ngay sau đó, đài tvN đã nhắm tới Lee Tae Sun. 
Tuy nhiên được biết, vai trò của Tae Sun trong 
phim khác khá nhiều so với kịch bản ban đầu mà 
ekip gửi tới Choi Tae Joon.

Việc từ bỏ ở phút chót đã khiến Choi Tae Joon 
mất đi một dự án bom tấn mà có lẽ chính anh cũng 
không thể ngờ nó lại thành công đến vậy. 

Có thể thấy trong sự nghiệp tương đối mờ nhạt 
của mỹ nam họ Choi, không có nhiều bộ phim 
thành công như Hotel Del Luna hoặc nếu có thì anh 
cũng chỉ đảm nhận vai phụ/vai phản diện. 

Dù diễn hay, nỗ lực phấn đấu, không nề hà vai 
chính hay phụ nhưng Choi Tae Joon vẫn không thể 
tìm thấy chỗ đứng cho riêng mình. Điều mà khán 
giả nhớ đến anh nhiều hơn là đám cưới và cuộc hôn 
nhân trong mộng với mỹ nhân đình đám Park Shin 
Hye. 

                                                                    An Chi
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Yoon Shi Yoon “Vua Bánh 
Mì”: Từ trai si tình đến ngôi sao 
đình đám, tuổi 36 vất vả tìm lại 
hào quang

Được xem là mỹ nam tài năng khó kiếm 
của màn ảnh Hàn với những bước 
đệm vững chắc từ loạt phim đình 

đám, thế nhưng Yoon Shi Yoon ở tuổi 36 trở nên 
chìm nghỉm dù vẫn có tác phẩm đạt thành tích tốt, 
tên tuổi của Yoon Shi Yoon mãi không thể thoát 
được hào quang trong quá khứ.

Yoon Shi Yoon tên thật là Yoon Dong Gu, sinh 
năm 1986, một trong số những mỹ nam đa tài trên 
màn ảnh Hàn Quốc. Yoon Shi Yoon sinh ra và lớn 
lên tại một thị trấn nhỏ ở Suncheon, Jeolla, Hàn 
Quốc và là con trai một trong gia đình. Nhờ ngoại 
hình điển trai cộng với tài năng ca hát và diễn xuất 
của mình, Shi Yoon đã để lại ấn tượng không nhỏ 
trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Anh từng 
đảm nhận vai chính trong rất nhiều bộ phim truyền 
hình nổi tiếng như: Vua bánh mì, Mỹ nam nhà bên 
hay sitcom Gia đình là số một phần 2…

Yoon Shi Yoon sinh ra và lớn lên tại Suncheon 
(Hàn Quốc), được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. 
Trước khi nổi tiếng, anh chàng vốn đã theo đuổi 
con đường nghệ thuật tại trường đại học Kyonggi. 
Nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, cao ráo lại biết đàn 
hát, Yoon Shi Yoon chính thức ra mắt màn ảnh xứ 
Hàn với tư cách diễn viên lần đầu tiên trong sitcom 
Gia đình là số một phần 2 vào cuối 2009.

Ra mắt thuận lợi với vai Jung Joon Hyuk trong 
phim Gia Đình Là Số 1 phần 2, tên tuổi của anh 
nhanh chóng được mọi người biết đến. Sau vai diễn 
đó, tại Giải Thưởng Nghệ Thuật Baeksang 
(Baeksang Arts Awards), Yoon Shi Yoon đã được 
đề cử giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất ở mảng 
phim truyền hình, đó là bước ngoặt lớn trong sự 
nghiệp diễn xuất của anh. Ngoài ra, anh cùng Shin 
Se Kyung còn giành được giải Cặp đôi đẹp nhất 
của đài phát sóng MBC. Sự thành công của bộ 
phim thời điểm đó đã giúp tên tuổi anh được khán 
giả yêu mến và biết đến nhiều hơn.

Cũng trong năm 2010, Yoon Shi Yoon tiếp tục 
đảm nhận vai chính trong Vua bánh mì. Đây là một 
trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đạt 
rating cao kỷ lục mọi thời đại. Liên tục có trong tay 
2 tác phẩm đình đám bậc nhất, Yoon Shi Yoon 

nhanh chóng bật lên thành ngôi sao hạng A. Bộ 
phim Vua Bánh Mì sau đó giành luôn giải thưởng 
Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Korea 
Entertainment Culture Awards lần thứ 11. Sau khi 
bộ phim phát sóng, tên tuổi của Yoon Shi Yoon 
không chỉ phủ sóng khắp trong nước mà còn đình 
đám ra khắp Châu Á.

Cùng với sự bùng nổ của bộ phim Vua Bánh 
Mì đang chiếu, Yoon Shi Yoon đã cho ra rạp bộ 
phim kinh dị Hồi Chuông Tử Thần 2 - là bộ phim 
điện ảnh đầu tiên mà anh đảm nhiệm vai chính và 
thu về lượt xem khủng, gấp bốn lần con số mà đoàn 
phim kỳ vọng.

Liên tục gặt hái được thành dù chỉ mới chập 
chững vào nghề, tưởng chừng việc Shi Yoon sẽ có 
những bước lớn trong tương lai là điều không có gì 
phải bàn cãi. Thế nhưng, nam diễn viên sinh năm 
1986 sau đó vô cùng vất vả khi tham gia vào nhiều 
dự án phim khác nhưng dường như không có vai 
diễn nào đủ sức vượt qua được “cái bóng” quá lớn 
của vai Kim Tak Goo trong “Vua bánh mì”.

Yoon Shi Yoon thậm chí từng phải ngậm ngùi 
chia sẻ rằng mọi người không hề nhớ tên anh và các 
bộ phim mới mà chủ yếu nhớ đến tên nhân vật 
trong “Vua bánh mì”. Dù khá buồn nhưng anh cho 
biết, đó cũng là một động lực lớn để anh cố gắng và 
tiếp bước.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên 
bỗng nhiên âm thầm đi thực hiện nghĩa vụ quân sự 
mà không hề thông báo trước truyền thông khiến 
người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Sau 2 năm tạm 
rời showbiz để “phụng sự tổ quốc” Yoon Shi Yoon 
chính thức quay trở lại hoạt động nghệ thuật kể từ 
2016.

Từ đây, tên tuổi của Shi Yoon cũng bắt đầu 
giảm nhiệt. Tuy nhiên, không nản lòng, nam diễn 
viên vô cùng tích cực tham gia các dự án nghệ 
thuật. Với độ nổi tiếng sẵn có, anh chàng nhanh 
chóng trở thành một trong những gương mặt chủ 
chốt của show truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm và 
tham gia thêm 1 số bộ phim khác như: Chiếc gương 
của phù thủy, Cuộc sống lãng mạn, Cú đánh cực 
đỉnh,Thẩm phán giả tạo,…

Yoon Shi Yoon từng tâm sự cho biết khoảng 
thời gian nghỉ ngơi đầu tiên của anh sau khi nổi 
tiếng bởi Gia đình là số 1 và Vua Bánh Mì vô cùng 
đau khổ và anh bị ám ảnh khi trở thành một diễn 
viên giỏi. Điều này lý nguyên nhân tại sao anh 
không có bất kỳ tin đồn hẹn hò trong nhiều năm.

Anh giải thích: “Sau khi quay xong tập cuối 
của bộ phim, tất cả chúng tôi đều đi đến một nhà 
hàng. Một nhân viên nhà hàng hỏi tôi rằng “Anh 
không có mặt trên truyền hình những ngày này 
sao?”. Mặc dù tôi đã thức hàng đêm và làm việc 
chăm chỉ trong suốt cả tuần. Trước đó tôi nghĩ rằng 
tôi sẽ rất vui nếu nghe mọi người gọi tôi là 'diễn 
viên giỏi', nhưng điều đó không đúng. Điều đó 
khiến tôi nghĩ rằng tôi nên làm việc để mang lại 
khoảng thời gian có ý nghĩa cho con người Yoon 
Shi Yoon”.

Nam diễn viên nói thêm: “Nếu bạn là người 
mà công việc chọn bạn, tôi nghĩ bạn phải là người 
có định hướng và trách nhiệm”. Nam diễn viên 
cũng tiết lộ rằng anh mong muốn trở thành một 
diễn viên giỏi hơn là quan tâm đến mức rating của 
bộ phim.

Yoon Shi Yoon kết luận: “Tôi muốn trở thành 
một diễn viên tử tế. Điều đó không có nghĩa là tôi 
muốn đóng khung trong những vai diễn tử tế, mà là 
tôi muốn mang đến cho mọi người những điều ấm 
áp nhất. Tôi muốn an ủi mọi người thông qua các 
bộ phim truyền hình và điện ảnh, đem đến cảm giác 
thân thiết cho khán giả. Tôi nghĩ diễn xuất của tôi là 
khía cạnh quan trọng nhất của việc này”.

Trong sự nghiệp của mình, Shi Yoon chỉ 1 lần 
duy nhất vướng tin hẹn hò với diễn viên Jin Se 
Yeon. Vào ngày 16 tháng 5, báo Hàn đưa tin cặp 
đôi Yoon Shi Yoon và Jin Se Yeon đang hẹn khiến 
fan hâm mộ phấn khích. Nguồn tin cho hay: “Hầu 
hết mọi người đều cảm nhận được mối quan hệ của 
họ vì họ không thể che giấu tình cảm của đối với 
nhau”.

Tuy nhiên, công ty chủ quản của cả hai sau đó 
đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ hẹn hò của 
cặp đôi. Công ty quản lý của Yoon Shi Yoon cho 
biết: “Những tin đồn hẹn hò với Jin Se Yeon là 
không đúng sự thật. Họ chỉ là những người bạn 
thân thiết”. Được biết, Yoon Shi Yoon và Jin Se 
Yeon đóng vai chính trong bộ phim truyền hình 
lịch sử, phim đã kết thúc với mức rating ấn tượng.

Vừa qua, Yoon Shi Yoon bất ngờ có thêm cho 
mình danh sách tác phẩm đình đám khi làm nam 
chính của phim It's Beautiful Now. Tuy không phải 
tựa phim đình đám ở thị trường quốc tế nhưng lại 
ghi nhận con số rating cực kỳ ấn tượng ở quê nhà 
Hàn Quốc, sau 4 tập phim, bộ phim đạt tới con số 
rating lên tới 25,3%.

Lần tái xuất này của Yoon Shi Yoon tuy không 
thành công trên thị trường quốc tế nhưng lại giúp 
anh khẳng định vị thế của một tên tuổi chuyên làm 
nên những tác phẩm có rating ổn áp. 

                                                                   Mi Vân

Tăng Chí Vỹ: Ngôi sao “xã 
hội đen”, một tay thao túng làng 
giải trí và loạt bê bối chấn động

Chỉ sở hữu một vài vai diễn phụ thế 
nhưng Tăng Chí Vỹ nghiễm nhiên trở 
thành “ông trùm làng giải trí” mà ai 

cũng phải kiêng dè. Sự quyền lực của nam tài tử đi 
kèm với đó là loạt bê bối chấn động khiến cái tên 
Tăng Chí Vỹ chỉ cần được nhắc tới là khiến người 
ta phải sợ hãi.

Vì ngoại hình béo lùn nên T ỹ ăng Chí V
thường diễn các vai phụ hài hước trong phim Hong 
Kong. Khi mới lập nghiệp, ông nổi danh nhờ phim 
hài Ngũ phúc tinh đóng cùng bộ ba Hồng Kim Bảo 
- Thành Long - Nguyên Bưu. Năm 2002, Tăng Chí 
Vỹ lại gây tiếng vang với vai xã hội ồng Sâm đen H
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trong phim Vô gian đạo.

Tuy chỉ là diễn viên chuyên đóng vai phụ, 
nhưng Tăng Chí Vỹ lại cực kỳ có vai vế trong làng 
giải trí Hong Kong. Đằng sau quyền lực đáng nể 
của của nam diễn viên này chính là người cha 
“trùm xã hội đen” của ông.

Cha Tăng Chí Vỹ là Tăng Khởi Vinh, từng giữ 
chức Giám đốc sở cảnh sát quân phục Hong Kong. 
Dư luận Hong Kong đồn đại rằng ông Tăng Khởi 
Vinh không chỉ là một giám đốc cảnh sát bình 
thường mà còn là người có quan hệ với cả giới 
chính trị gia lẫn xã hội đen.

Dưới vỏ bọc cảnh sát, Tăng Khởi Vinh là một 
trùm xã hội đen thứ thiệt, quyền lực không thua 
kém Hướng Hoa Cường. Năm 1976, đường dây 
của Tăng Khởi Vinh bị phanh phui, ông bị cảnh sát 
Hong Kong truy nã vì tội tham ô. Tăng Khởi Vinh 
phải chạy trốn sang Đài Loan để không bị dẫn độ.

Tăng Khởi Vinh định cư tại Đài Loan đến khi 
qua đời vì bệnh tật năm 2011, khi đó ông đã 94 tuổi. 
Chính vì có bố là trùm xã hội đen nên dù diễn xuất 
không mấy nổi bật nhưng Tăng Chí Vỹ vẫn dễ dàng 
có được địa vị cao trong làng giải trí Hong Kong. 
Người trong nghề còn truyền lại một câu nói về 
Tăng Chí Vỹ rằng: “Tăng Chí Vỹ nói một thì 
Thành Long hay Lưu Đức Hoa cũng không dám 
nói hai”.

Không thành công với vai trò diễn viên nhưng 
nhờ có mối quan hệ lâu năm với xã hội đen nên 
Tăng Chí Vỹ đã trở thành “ông trùm TVB”. Hầu 
hết những quyết định của đài truyền hình số một 
Hong Kong đều phải thông qua ông. Nếu Tăng Chí 
Vỹ đã không đồng tình thì không ai dám làm trái.

Bạn thân của Tăng Chí Vỹ là các sao hàng đầu 
như Thành Long, Hồng Kim Bảo, Mai Diễm 
Phương, tứ đại thiên vương Hong Kong. Tiếng nói 
trong làng giải trí của Tăng Chí Vỹ rất có sức nặng. 
Thành Long từng có xích mích với Hoa hậu Hong 
Kong Viên Vịnh Nghi trong suốt 22 năm và nhiều 
lần ra mặt chèn ép người đẹp. Tháng 8/2017, trong 
một bữa tiệc do Tăng Chí Vỹ tổ chức, Thành Long 
vì nể mặt Tăng Chí Vỹ nên mới chịu công khai 
giảng hòa, xóa bỏ mối hiềm khích lâu nay với Viên 
Vịnh Nghi.

Scandal khiến tên tuổi Tăng Chí Vỹ bị ảnh 
hưởng khi chính Lam Khiết Anh lên tiếng tố ông 
từng “xâm phạm thân thể” cô, khiến ngọc nữ màn 
ảnh rơi vào trầm cảm, cuộc sống bế tắc. Khi Lam 
Khiết Anh qua đời năm 2018, dư luận không tiếc 

lời chửi rủa Tăng Chí Vỹ dù ông phủ nhận tất cả và 
tổ chức họp báo tuyên bố bản thân vô tội.

“Tin đồn giữa tối và Lam Khiết Anh là hoàn 
toàn bịa đặt. Tôn trọng phụ nữ là nguyên tắc suốt 
cuộc đời tôi. Tôi sẵn sàng phối hợp trong mọi cuộc 
điều tra. Tôi cũng sẽ dùng pháp luật để khôi phục 
lại danh tiếng của tôi”, Tăng Chí Vỹ tuyên bố trong 
buổi họp báo. Ông khẳng định bản thân vô tội, 
đồng thời cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Dù 
vậy, đến nay đã nhiều năm tính từ ngày Lam Khiết 
Anh qua đời, vẫn chưa có phiên tòa xét xử nào diễn 
ra.

Dù đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân song Tăng 
Chí Vỹ vẫn mê mẩn nhiều cô gái trẻ. Mỗi lần xuất 
hiện trên sóng truyền hình, ngôi sao gạo cội như 
mụ mị trước các cô gái đẹp. Ông từng bị chỉ trích 
khi nhìn chằm chằm vòng một nghệ sĩ đàn em, cố 
tình tìm cách “đụng chạm” ngay trước ống kính. 
Con gái Tăng Chí Vỹ cũng thừa nhận cha là người 
có sở thích quái đản, thích không mặc đồ và trêu 
đùa với các cô gái đẹp.

Không chỉ có sở thích “đụng chạm” gái đẹp, 
Tăng Chí Vỹ còn bị “khui” lại việc “xâm phạm 
thân thể” bạn diễn nữ là Dư Thiến Văn trước ống 
kính trong quá khứ. Theo truyền thông Hong 
Kong, thời điểm quay phim có phân cảnh nhạy cảm 
với một phụ nữ, song êkíp không ngờ Tăng Chí Vỹ 
lại dám giở trò ngay trước ống kính. Dư Thiến Văn 
lúc đó đã khóc lớn, van nài nhưng đoàn phim chỉ 
nghĩ nữ diễn viên đang diễn. Cho đến khi ống kính 
quay cận cảnh, tất cả mọi người mới sững sờ, 
choáng váng và chạy đến giúp cô.

Khi bị hỏi về sự việc này, Tăng Chí Vỹ thản 
nhiên cho biết: “Tôi chỉ muốn cảnh quay đạt hiệu 
quả cao. Trước đó tôi cũng bàn bạc với Dư Thiến 
Văn nhưng không hiểu sao đến lúc quay cô ấy lại la 
hét”.

Tháng 10/2022, Tăng Chí Vỹ đang gây bàn 
tán xôn xao với video hôn môi nữ người mẫu kém 
nhiều tuổi. Trước làn sóng chỉ trích, “ông trùm” 
TVB khẳng định hành động đó chỉ là phép xã giao 
và không hề quen biết cô gái kia từ trước.

Tháng 07/2021, Tăng Chí Vỹ tiếp tục gây 
phẫn nộ khi vẫn được TVB tôn trọng sau nhiều cáo 
buộc với nghệ sĩ nữ. HK01 đưa tin sự trở lại TVB 
của Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam trong các vị trí 
lãnh đạo cấp cao khiến nội bộ ban lãnh đạo nhà đài 
Hong Kong xáo trộn.

Tăng Chí Vỹ hiện giữ chức phó tổng giám đốc 
phụ trách lập kế hoạch và sản xuất các chương trình 
truyền hình. Ngôi sao 68 tuổi quản lý mảng truyền 
hình thực tế và âm nhạc. Tuy nhiên, theo HK01, 
nam diễn viên đang cho thấy sự vượt quyền, nhúng 
tay sâu vào trên dưới hoạt động của TVB ở mảng 
phim truyền hình, và cả về mặt nhân sự.

Theo HK01, câu chuyện Tăng Chí Vỹ dùng 
quyền lực thao túng showbiz là chuyện không mới. 
Ngày nam diễn viên ngồi trên ghế lãnh đạo, Trần 
Chí Vân, cựu Tổng giám đốc TVB đã dự báo về 
cục diện đấu đá trong nội bộ. “Kịch bản về một 

cuộc nội chiến ngầm trong TVB sẽ xảy ra nếu Tăng 
Chí Vỹ không biết tiết chế”, Trần Chí Vân cảnh 
báo. Chưa đầy một tháng Tăng Chí Vỹ nhậm chức, 
đã có hai lãnh đạo cấp cao TVB bị thay đổi chức 
vụ.

Theo HK01, sự trở lại TVB của Tăng Chí Vỹ 
tính đến hiện tại mang đến cả tín hiệu tích cực lẫn 
tiêu cực. Tuy nhiên, công chúng vẫn còn đó không 
ít lo ngại rằng nhà đài sẽ dính vào loạt tai tiếng và 
vết nhơ vì “quá khứ đen” của ông.

Tăng Chí Vỹ được xếp vào hàng đại ca, lão đại 
của giới nghệ thuật Hoa ngữ. Tại Trung Quốc, số 
người được gọi kính trọng với danh xưng “lão đại” 
chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông được xem là “ông 
trùm” ở cả hai lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Vị 
trí và tầm ảnh hưởng trong xã đoàn của Tăng xếp 
ngang hàng với Thành Long, Hồng Kim Bảo.

Quan hệ rộng, quyền lực, lại có tài nhưng 
Tăng Chí Vỹ vẫn bị xem là vết nhơ của ngành giải 
trí xứ Cảng thơm. Số đông khán giả cho rằng với 
những lùm xùm, kiện cáo về tư cách đạo đức, nam 
diễn viên không xứng đáng ngồi vào vị trí phó tổng 
giám đốc. Đứng trước làn sóng phẫn nộ, chỉ trích 
dữ dội từ công chúng, Tăng Chí Vỹ vẫn sống ung 
dung, hoạt động nghệ thuật như chưa từng có việc 
gì xảy ra. 

                                                                   Mi Vân

Joo Eun (cựu thành viên 
DIA) về cùng nhà với Seo In Guk

Ngày 19/12, công ty quản lý Aer Music 
thông báo công ty đã ký hợp đồng độc 
quyền với Joo Eun. Dự kiến sẽ hỗ trợ 

toàn diện cho sự khởi đầu mới của Joo Eun. “Mong 
mọi người sẽ dành nhiều sự quan tâm và ủng hộ 
cho Jooeun - người sẽ tiếp tục hoạt động sôi nổi 
trong tương lai”.

Trong quá khứ, Joo Eun ngoài hoạt động ca sĩ 
với tư cách thành viên DIA, cô còn thử thách bản 
thân trong lĩnh vực diễn xuất khi tham gia web 
drama Do Dream, My First First Love.

“Aer Music” là hãng thu âm do Seo In Guk 
đ đ đứng ầu, ang có kế hoạch phát triển một công 
việc kinh doanh ộc lập khi chiêu mộ những nghệ đ
sĩ tài n ng và có chuyên môn, ồng thời lập kế ă đ
hoạch và sản xuất album. Công ty hiện ang quản đ
lý Raina (After School) và Nam Young Joo (top 10 
K-Pop Star Season 3).

                                                                   An Chi
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“Xứng Danh Anh Hùng” - 
xứng đáng là bom tấm không 
thể bỏ lỡ của truyền hình Hoa 
Ngữ

Xứng Danh Anh Hùng bản lồng tiếng 
sẽ chính thức cập bến màn ảnh Việt 
trong tháng 12.

Xứng Danh Anh Hùng được chuyển thể từ tiểu 
thuyết võ hiệp Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng 
của nhà văn Ôn Thụy An.

Bộ phim xoay quanh thiếu niên anh hùng 
Vương Tiểu Thạch (Tăng Thuấn Hy), trời sinh tính 
tình thiện lương là đồ đệ của Thiên Y cư sĩ. Tiểu 
Thạch xuống núi đi ngao du, lần đầu bước chân vào 
chốn giang hồ nhân duyên đưa đẩy gặp gỡ và kết 
giao bằng hữu chí cốt với Ôn Nhu (Dương Siêu 
Việt), Bạch Sầu Phi (Lưu Vũ Ninh) và Tô Mộng 
Chẩm (Trần Sở Hà).

Bốn người với xuất thân khác nhau cùng một 
chí anh hùng mà quyết lập lời thề hẹn kiếp này. Họ 
cùng nhau vượt qua những khó khăn, hiểm nguy 
khó lường nơi giang hồ hiểm ác, dần trưởng thành 
và hiểu được đạo nghĩa làm người cũng như chí 
anh hùng thật sự.

Nội dung lôi cuốn, thước phim mãn nhãn

Tương tự nguyên tác, trọng tâm của Xứng 
Danh Anh Hùng không tập trung vào ngôn tình mà 
là hành trình phiêu bạt giang hồ của những nam 
thanh nữ tú.

Tuy nhiên chủ đề tình yêu trong Xứng Danh 
Anh Hùng vẫn được khai thác triệt để nhằm khắc 
họa chân thực nhất cuộc đời, cảm xúc của từng 
nhân vật trên con đường trở thành anh hùng.

Nếu Ôn Thụy An dùng lời văn để vẽ cho độc 
giả một bức tranh tráng lệ về những anh hùng trong 
thiên hạ với bối cảnh hoành tráng và mạch truyện 
chặt chẽ, thì đạo diễn Lý Mộc Qua đã hiện thực hóa 
bức tranh đó thông qua thước phim vô cùng mãn 
nhãn.

Sự kết hợp ăn ý của dàn diễn viên trẻ thực 
lực

Xứng Danh Anh Hùng có sự tham gia diễn 
xuất của Dương Siêu Việt, Mạnh Tử Nghĩa, Tăng 
Thuấn Hy, Lưu Vũ Ninh, Trần Sở Hà… Sự kết hợp 
ăn ý của họ chính là yếu tố góp phần tạo nên thành 
công của bộ phim.

Vào vai Vương Tiểu Thạch, Tăng Thuấn Hy 

đã khắc họa thành công hình ảnh một chàng trai 
cương trực, có chí khí và tình cảm. Với bản tính 
thích tìm tòi phiêu lưu, Tiểu Thạch nhanh chóng 
học được các kỹ năng từ bậc tiền bối và trở thành 
người đứng đầu “võ lâm thiên hạ”. Tuy nhiên 
chàng ta không muốn tranh giành danh lợi mà chỉ 
muốn chứng tỏ bản thân, vì tình huynh đệ có thể từ 
bỏ mọi thứ. Đây không phải là lần đầu Tăng Thuấn 
Hy vào vai thiếu hiệp hành tẩu giang hồ. Trước đó, 
nam diễn viên từng đảm nhận vai diễn Trương Vô 
Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019) của cố nhà 
văn Kim Dung.

Đảm nhận vai phản diện Bạch Sầu Phi là Lưu 
Vũ Ninh. Bạch Sầu Phi một mặt kiêu ngạo với xuất 
thân bí ẩn, mặt khác có tấm lòng hào hiệp nhìn thấy 
sự bất công nên rút kiếm ra tay cứu giúp. Nhưng 
cuối cùng vì quyền lực và dục vọng chàng ta sát hại 
huynh trưởng và phản bội bằng hữu của mình. Có 
thể nói đây là một nhân vật phức tạp với nội tâm 
thiện ác đan xen. Vai diễn tuy khó nhưng được Lưu 
Vũ Ninh thể hiện vô cùng thành công. Trước đó, 
anh từng ghi điểm trong lòng khán giả bằng nhân 
vật Hạo Đô trong Trường Ca Hành, Lạc Minh Tây 
trong An Lạc Truyện…

Bên cạnh đó, Dương Siêu Việt đã mang đến 
một Ôn Nhu hoạt bát, dễ thương và có tinh thần 
nghĩa hiệp, là ánh sáng chói lọi xuyên suốt bộ 
phim. Dù chưa có nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi 
bật nhưng Dương Siêu Việt vẫn ghi dấu ấn nhờ tinh 
thần cầu tiến, nỗ lực trong nghề và là một trong 
những tên tuổi được săn đón trong showbiz Trung 
Quốc hiện nay.

Màn tái xuất của đạo điễn tài năng Lý Mộc 
Qua

Xứng Danh Anh Hùng được chỉ đạo sản xuất 
bởi đạo diễn Lý Mộc Qua - người đứng sau thành 
công của cả hai bộ phim Đông Cung (2019) và Tư 
Đằng (2021). Mặc dù phải thực hiện với kinh phí 
thấp, cũng không đẩy mạnh truyền thông, nhưng 
qua bàn tay của Lý Mộc Qua, Đông Cung và Tư 
Đằng vẫn là những bộ phim vô cùng đáng nhớ và 
ấn tượng.

Lý Mộc Qua có thể giúp diễn viên khai thác 
được thế mạnh trong diễn xuất, làm nổi bật tính 
cách nhân vật họ đảm nhận. Đồng thời, màu sắc và 
hình ảnh trong phim cũng vô cùng mãn nhãn. 
Chính vì vậy Xứng Danh Anh Hùng dưới sự nhào 
nặn của nam đạo diễn cũng được khán giả hết sức 
mong chờ.

                                                                  Mi Vân

Vì sao 'The Glory' có Song 
Hye Kyo được kỳ vọng?

Sở hữu cốt truyện thu hút cùng dàn diễn 
viên tài năng, The Glory (tạm dịch: 
Vinh quang trong thù hận) được xem là 

'bom tấn truyền hình' Hàn Quốc cuối năm nay.

Màn tái xuất đáng mong chờ của Song Hye 
Kyo

Hôm 8.12, The Glory tung teaser mới, hé lộ 
hành trình báo thù tàn khốc của Moon Dong Eun 
(Song Hye Kyo đóng), cô gái đã trải qua một quá 
khứ đầy ám ảnh và bi phẫn vì từng là nạn nhân của 
tình trạng bạo lực học đường. Qua nhiều năm, 
Moon Dong Eun trưởng thành với tổn thương sâu 
thẳm bên trong. Cô lên kế hoạch báo thù và bắt đầu 
bằng cách làm giáo viên chủ nhiệm lớp con của kẻ 
đã hiếp đáp mình năm xưa.

Trong đoạn video nhá hàng của The Glory, 
Moon Dong Eun của Song Hye Kyo xuất hiện với 
vẻ mặt đầy tăm tối, toát lên sự cô độc cùng ánh mắt 
lạnh lùng chất chứa quyết tâm đòi lại công bằng 
cho bản thân. Xuyên suốt teaser, nữ diễn viên thể 
hiện đa dạng sắc thái của nhân vật, từ kìm nén, 
phẫn uất đến thách thức và bùng nổ.

Moon Dong Eun hứa hẹn là nhân vật đánh dấu 
sự lột xác của Song Hye Kyo, sau những vai diễn 
gần đây bị chê nhàm chán như trong Gặp gỡ 
(Encounter) và Bây giờ chúng ta chia tay (Now We 
Are Breaking Up).

Nhiều khán giả dự đoán The Glory dưới ngòi 
bút của Kim Eun Sook, người đứng sau thành công 
của Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun), sẽ 
là bộ phim vực dậy sự nghiệp phim ảnh của Song 
Hye Kyo sau các dự án không mấy thành công 
trong vòng 3-4 năm trở lại đây.

Dàn diễn viên chất lượng

Theo danh sách đội hình diễn viên The Glory, 
Lee Do Hyun đảm nhận vai nam chính Joo Yeo 
Jung, một nhân vật chưa được công bố nhiều thông 
tin. Tuy nhiên, trong teaser phim mới nhất, Joo Yeo 
Jung xuất hiện lạnh lùng, bí ẩn không kém Moon 
Dong Eun.

Qua vài giây lộ diện ít ỏi, nam diễn viên Lee 
Do Hyun một lần nữa chứng minh khả năng nhập 
vai không giới hạn của mình. Gỡ bỏ hình tượng thư 
sinh trong sáng như trong Góc khuất học đường 
(Melancholia) hay Tuổi trẻ của tháng Năm (Youth 
Of May), Lee Do Hyun mang đến một Joo Yeo 
Jung đứng giữa ranh giới thiện - ác trong The 
Glory.

Ngoài bộ đôi Song Hye Kyo và Lee Do Hyun, 
đứa con tinh thần của đạo diễn Ahn Gil Ho còn quy 
tụ dàn sao Hàn, gồm Lim Ji Yeon, Yum Hye Ran, 
Jung Ji So… thường được đánh giá cao về diễn 
xuất. Đặc biệt, khán giả rất mong chờ màn đối đầu 
giữa mỹ nhân nóng bỏng Lim Ji Yeon (vai Park 
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Yeon Jin) và Song Hye Kyo trong phim.

Góc tối về học đường

The Glory lồng ghép chủ đề đặc trưng của làng 
phim ảnh Hàn Quốc: bạo lực học đường. Đây cũng 
là mô tuýp được các nhà làm phim xứ kim chi phát 
triển rất tốt và thường thu hút đông đảo khán giả.

The Glory đánh dấu màn tái hợp của Song Hye 
Kyo và biên kịch Kim Eun Sook từ sau thành công 
của Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun) vào 
năm 2016.

Được thực hiện bởi ê kíp hùng hậu và tài năng, 
The Glory nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ 
vọng từ khán giả. Cũng không có gì bất ngờ khi tác 
phẩm được xếp vào danh sách Phim truyền hình 
Hàn Quốc đáng chú ý nhất cuối năm 2022. The 
Glory chính thức ra mắt vào ngày 30.12 tới.

                                                                   Mi Vân

BLACKPINK chính thức 
phản hồi tin tan rã sau 7 năm, 
nhiều thế lực cạnh tranh xấu 'tắt 
tiếng'

Sở hữu hàng loạt giải thưởng và thành 
tích cao, không khó để Blackpink trở 
thành một trong những nhóm nhạc có 

sức ảnh hưởng của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, có một thời điểm, sau 2 năm, 
Blackpink mới trở lại đường đua âm nhạc với 
album Born Pink. Điều này trước đó đã khiến 
không ít fan lo lắng, liệu rằng Blackpink đã hết 
mặn mà với việc hoạt động nhóm. Từ đó, xuất hiện 
không ít tin đồn cho rằng, năm 2023 khi hết hạn 
hợp đồng, nhóm sẽ tan rã.

Tháng 6/2016, Công ty YG công bố nhóm 
Blackpink tới công chúng. Sau đó, đến tháng 8, họ 
có sản phẩm đầu tiên là Square One. Theo đó, năm 
2023, tức sau 7 năm theo quy định, nhóm sẽ hết 
hợp đồng.

Tuy nhiên, dựa trên lịch trình mới vừa được 
công bố của Blackpink khiến không ít fan cho 
rằng, họ vẫn muốn tái ký hợp đồng và đồng hành 
với nhau.

Điều này minh chứng qua việc tour diễn quốc 
tế của họ thành công rực rỡ. Sau đó, công ty quản lý 
còn cho biết, Blackpink sẽ tăng thêm số show diễn 
của mình vào năm sau.

Cụ thể, nhóm sẽ tổ chức tổng cộng 4 buổi hòa 

nhạc tại 2 thành phố của Nhật Bản vào năm tới, bắt 
đầu với Tokyo Dome vào ngày 8 và 9/4/2023 và kết 
thúc là Kyocera Dome Osaka vào ngày 3 và 
4/6/2023.

Giữa thời điểm đó, cụ thể vào 13/5/2023, 
Blackpink cũng sẽ gặp gỡ người hâm mộ 
Singapore vào ngày 13 tại Sân vận động quốc gia 
của đất nước này.

Blackpink chính thức mở rộng quy mô tour 
diễn thế giới với tổng cộng 18 buổi diễn tại 11 
thành phố ở Châu Á. Lịch họ kéo dài qua đến tháng 
6 (tháng mà các cô gái hết hợp đồng) cho thấy, 
Blackpink vẫn muốn tiếp tục gắn bó, không có 
chuyện tan rã.

Ngoài ra, cách đây không bao lâu, ban tổ chức 
của lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh - BST Hyde 
Park đã xác nhận Blackpink sẽ biểu diễn vào ngày 
2/7/2023.

Trong khi đó, nhóm sẽ phải quyết định gia hạn 
hợp đồng hay không vào tháng 6/2023 khi trở về 
trước. Nhưng với lịch trình mới lại được xác nhận 
vào tháng 7/2023, tức thời gian gia hạn. Vì thế, 
không ít fan nuôi hi vọng thần tượng của họ sẽ tiếp 
tục hoạt động nhóm cùng công ty quản lý.

Ngày 6/12 vừa qua, tạp chí Time công bố 
BlackPink là Nghệ sĩ giải trí của năm 2022. Time 
nhận định nhóm nhạc Hàn Quốc dẫn đầu xu hướng 
của thời đại hiện nay. Sau khi nhận được danh hiệu 
này, BlackPink bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả. 
Bốn cô gái cho biết cảm thấy hạnh phúc khi được 
ca hát và đang tận hưởng những khoảnh khắc vui 
vẻ, đáng quý với người hâm mộ.

2022 đ.ánh dấu sự trở lại của BlackPink sau 
gần hai năm vắng bóng. Trong năm nay, BlackPink 
đạt được nhiều thành tích ấn tượng, lập kỷ lục với 
sự nghiệp ca hát. Hiện tại, nhóm thực hiện chuyến 
lưu diễn vòng quanh thế giới, thể hiện sự năng suất 
và tham vọng tiến đến vị trí nhóm nhạc nữ số một 
thế giới.

Ngày 16/9, BlackPink ra mắt album Born 
Pink, đ.ánh dấu sự trở lại của nhóm sau thời gian 
dài phát triển hoạt động cá nhân. Chỉ sau một tuần 
ra mắt, Born Pink đứng vị trí số 1 trên bảng xếp 
hạng Billboard 200. Từ năm 2008 tới nay, 
BlackPink là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt vị trí quán 
quân trên Billboard 200. Theo Sedaily, Born Pink 
là album Kpop duy nhất phát hành trong năm nay 
lọt bảng xếp hạng 50 Album hay nhất năm 2022 
của Billboard.

Với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, 
BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong 
lịch sử thu về hơn 3 triệu USD chỉ trong một 
concert tại Mỹ. Nhóm thu về số tiền tương tự ở 
ngày diễn thứ hai. Dù vướng tranh cãi ở đêm 
concert như nhảy hời hợt, sai vũ đạo, hát đè, 
BlackPink vẫn khẳng định sức hút của nhóm khi 
lập kỷ lục mà không phải nhóm nữ nào cũng đạt 
được.

Hồi tháng 8, BlackPink có màn trình diễn ấn 

tượng và bùng nổ tại lễ trao giải MTV VMAs 
(MTV Video Music Awards) diễn ra ở New Jersey, 
Mỹ. Bốn cô gái mang ca khúc Pink Venom đến với 
khán giả quốc tế. Ở phần trình diễn của BlackPink, 
người xem thích thú với khoảnh khắc dàn sao như 
Taylor Swift, Bebe Rexha, Lizzo nhún nhảy theo 
giai điệu. Điều này khẳng định sức hút và độ lan tỏa 
mạnh mẽ của BlackPink, đưa Kpop ra thế giới.

Tại lễ trao giải MTV EMAs 2022 (MTV 
Europe Music Awards), Lisa đã giành chiến thắng 
ở hạng mục Ca khúc Kpop xuất sắc. Vài tháng 
trước đó, Lisa cũng làm nên lịch sử khi trở thành 
nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên chiến thắng hạng mục 
tương tự tại lễ trao giải MTV VMAs.

Theo tạp chí Time, BlackPink duy trì phong 
độ ở mức ổn định, hoàn toàn khác biệt với các 
nhóm nhạc pop thông thường. Trong bối cảnh các 
nhóm nhạc Kpop đang rơi vào tình trạng bão hòa, 
mất nhiệt, BlackPink vẫn hoạt động mạnh mẽ và 
thu hút nhờ cho phép mỗi thành viên tỏa sáng theo 
cách riêng của họ. 

                                                               Minh Hạo

Jinni rời NMIXX

Ngày 9/12, JYP Entertainment đã đăng 
một thông báo cho biết Jinni đã rời 
NMIXX vì lý do cá nhân và chấm dứt 

hợp đồng độc quyền với công ty. Theo đó, 
NMIXX sẽ tiếp tục hoạt động với 6 thành viên 
gồm Lily, Hae Won, Sullyoon, Bae, Ji Woo và 
Kyujin

JYP gửi lời xin lỗi đã khiến người hâm mộ lo 
lắng vì tin tức bất ngờ này, mong muốn các fan vẫn 
sẽ ủng hộ thật nhiều cho con đường mới của Jinni, 
cũng như dõi theo 6 thành viên còn lại.

Từ khi được “nhá hàng” cho màn ra mắt cùng 
NMIXX, Jinni đã ngay lập tức nhận được vô vàn 
những đánh giá tích cực của cộng đồng mạng bởi 
giọng hát ổn định, tính cách đáng yêu. Cô là thực 
tập sinh của JYP khi chỉ mới 12 tuổi.

Jinni ra mắt cùng NMIXX với đĩa đơn đầu tay 
“Ad Mare” vào tháng 2 năm nay, được công chúng 
biết đến nhiều qua hai ca khúc chủ đề “O.O” trong 
album ra mắt và “DICE” phát hành tháng 9.

                                                                    An Chi
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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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THAM KHẢO MIỄN PHÍ

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

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

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

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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Sống cùng 320 con sói 
suốt 7 năm, chàng trai thành 
'vua sói'

Sau hơn 7 năm sống cùng bầy sói và 
tận tình chăm sóc, anh Vương (Nội 
Mông, Trung Quốc) được những con 

vật này coi là thủ lĩnh.
Suốt 7 năm nay, anh Vương, một chàng trai 

26 tuổi ở Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông, Trung 
Quốc dốc sức giúp đỡ những con sói hoang bị 
thương. Anh sống cùng 320 con sói và vun đắp mối 
quan hệ sâu sắc, trở thành thủ lĩnh của chúng.

Từ năm 2015, anh Vương bắt đầu tham gia 
giải cứu sói hoang bị thương tại Trạm cứu hộ động 
vật hoang dã. Sau khi giải cứu, anh nhận nuôi, 
chăm sóc những con sói này. Không chỉ thế, chàng 
trai còn nhân giống lũ sói, chơi với chúng hàng 
ngày. Hiện tại, cả bầy sói coi anh là sói đầu đàn.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, có thể 
thấy anh Vương thoải mái sống với bầy sói lớn. 
Một số con sói còn cố gắng nhảy lên để tương tác 
thân mật với anh. Khi Vương nằm trên bãi cỏ, 
những con sói tìm đến liếm láp, làm nũng, cho thấy 
quan hệ cực kỳ thân thiết giữa hai bên.

Hiện tại, cả bầy sói coi anh Vương là thủ 
lĩnh

“Vua sói” chia sẻ, bầy sói mà anh đang 
sống cùng có số lượng lên tới 320 con. Công việc 
chăm sóc chúng rất vất vả nhưng anh không hề nề 
hà, luôn thấy vui vì được tiếp súc cho những con 
sói. Việc sống với sói không hề đơn giản, dù thân 
quen nhưng anh Vương đã bị cắn nhiều lần.

Vương cũng tiết lộ thêm, anh lớn lên ở Nội 
Mông và vô cùng ngưỡng mộ tính đoàn kết của loài 
sói. Hiện tại anh ở bên bầy sói 365 ngày một năm 
nhưng việc sống với sói không hề đơn giản. Dù 
thân quen nhưng anh vẫn bị cắn rất nhiều lần. 
Trước đó, một con sói đặc biệt thân thiết với Vương 
trong lúc chơi đùa đã cắn vào miệng anh, khiến 
“vua sói” phải khâu hơn 30 mũi.

Tuy nhiên, Vương vẫn không sợ hãi. Sau 
khi chữa lành vết thương, anh tiếp tục công việc 
của mình. ”Tôi không muốn bỏ cuộc sau khi bị cắn. 
Tôi không muốn rời đi vì đây là những con vật 
trung thành nhất với tôi, đó chỉ là tai nạn”.

Giữa anh Vương và bầy sói có nhiều cử chỉ 
âu yếm, thân mật.

Chàng trai 26 tuổi cũng nhấn mạnh, sau 

hơn 7 năm quan tâm, chăm sóc đàn sói, anh đã có 
mối giao tình sâu sắc với chúng. Đối với Vương, 
bầy sói là những người bạn trung thành nhất và anh 
sẽ luôn chăm sóc chúng. ■  

Điều kỳ lạ xung quanh ngôi 
nhà cô đơn nhất thế giới

Rất nhiều giả thuyết xung quanh về 
'ngôi nhà cô đơn nhất thế giới' lan 
truyền từ năm này qua năm khác 

nhưng sự thật thì vẫn chưa có lời giải chính thức.
Một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ trên hòn đảo 

xa xôi không người ở nghe có vẻ giống như một 
câu chuyện cổ tích. Nhưng đó thực sự là tồn tại trên 
hòn đảo Elliðaey, ít người lui tới ở Iceland.

Ngôi nhà cô đơn nhất thế giới là một tòa 
nhà sơn trắng duy nhất nằm ở giữa Elliðaey, một 
hòn đảo nhỏ và xa xôi ngoài khơi bờ biển phía nam 
của Iceland. Nhiều cư dân mạng cho rằng ngôi nhà 
biệt lập với thế giới như vậy không tồn tại mà chỉ là 
hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Nhưng sự thật là có một 
ngôi nhà màu trắng nằm thọt lỏm giữa hòn đảo 
trống trải hàng trăm năm qua. 

Nơi này được mệnh danh là ngôi nhà cô 
đơn nhất thế giới. Xung quanh ngôi nhà kỳ lạ này 
có rất nhiều giả thuyết. Năm 2020, một tin đồn lan 
truyền trên mạng xã hội cho thấy khu đất bỏ hoang 
thuộc về một tỷ phú, người đã cho xây dựng căn 
nhà ở nơi không người ở, giữa mênh mông biển 
nước, phòng trường hợp thế giới xảy ra ngày tận 
thế hoặc chiến tranh.

Ngôi nhà trở thành chủ đề bàn tán xôn xao 
trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho 
rằng đó là thiên đường cho những người hướng 
nội, hay những người thích sống một mình.

Giả thuyết phổ biến nhất là ngôi nhà và hòn 
đảo liên quan đến ca sĩ, nhạc sĩ người Iceland 
Björk. Cư dân mạng cho biết anh được chính phủ 
tặng cho hòn đảo nhỏ này.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng ngôi nhà 
này thực chất là nhà nghỉ do các thành viên câu lạc 
bộ người đi câu cá xây nên vào những năm 1950. 
Hiệp hội săn bắn Elliðaey đã xây dựng ngôi nhà 
như một chỗ nghỉ cho mọi người trong các chuyến 
đi câu cá đại dương. Bên trong căn nhà cô độc hoàn 
toàn không có điện nước sinh hoạt. Nó có một 
phòng tắm hơi, có hệ thống tích trữ nước mưa và hệ 

thống hàng rào bảo vệ xung quanh.
Vì từ lâu không có người ở, khu vực trở 

thành nơi nhiều loài chim biển tới để làm tổ, khiến 
cho nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên và 
khu vực được bảo vệ.

Tất cả giả thuyết lan truyền đều nghe hợp lý 
nhưng câu trả lời chính xác nhất vẫn chưa xác 
định.■ 

Kỳ lạ bé gái được cấp giấy 
phép sở hữu kỳ lân

Một bé gái ở California bất ngờ có 
được giấy phép sở hữu kỳ lân, 
loài vật vốn chỉ có trong các câu 

chuyện thần thoại.
Kỳ lân là con vật có ngoại hình giống ngựa, 

kèm theo một chiếc sừng nhô ra từ phần trán. Kỳ 
lân vốn chỉ xuất hiện trong các câu chuyện thần 
thoại, chưa ai từng nhìn thấy loài vật này ở ngoài 
đời thực. Người ta không thể sở hữu nó vì nhiều 
khả năng sinh vật này không có thật.

Sự tồn tại của kỳ lân hay ngựa một sừng 
luôn nằm trong thế giới hư cấu nhưng một cô bé ở 
California, Mỹ luôn nung nấu ước mơ có ngày tìm 
thấy sinh vật này ngoài đời thực. Ước mơ của bé 
được củng cố, khuyến khích thêm từ chính quyền 
với việc xin cấp phép sở hữu.

Cô bé có tên Madeline đã trở thành người 
đầu tiên có giấy phép sở hữu một con kỳ lân. Sau 
khi viết thư cho Cục chăm sóc, kiểm soát động vật 
của Los Angeles, cô bé đã được chấp thuận sở hữu 
kỳ lân nếu tìm thấy nó ngoài đời thực.

Bức thư viết tay của Madeline có nội dung 
rằng: “Cháu muốn có giấy phép để sở hữu một con 
kỳ lân, nuôi trong sân sau nhà mình nếu có thể tìm 
thấy”.

Cảm động trước yêu cầu dễ thương của bé 
Madeline, Cục chăm sóc, kiểm soát động vật Los 
Angeles đã chấp nhận yêu cầu của cô bé và chia sẻ 
câu chuyện trên trang Facebook của họ.

Họ viết: “Sự việc mang lại cho chúng tôi rất 
nhiều niềm vui. Chúng tôi muốn chia sẻ điều vui 
này với mọi người. Madeline đã gửi cho chúng tôi 
một bức thư yêu cầu được phép nuôi kỳ lân ở sân 
sau nhà mình nếu cô bé tìm thấy.

Thật thú vị khi nghe ý kiến từ những người 
trẻ tuổi, những người sẵn dàng chia sẻ ngôi nhà yêu 
thương cho động vật. Chúng tôi khen ngợi ý thức 
có trách nhiệm trong việc sở hữu vật nuôi của bé. 
Do đó, chúng tôi đã cấp giấy phép đồng ý cho bé 
nuôi kỳ lân nếu tìm thấy”.

Giấy phép đồng ý cho sở hữu kỳ lân mà 
thành phố Los Angeles cấp cho Madeline có kèm 
theo một số điều kiện. Trong đó, bao gồm việc để 
kỳ lân tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, cầu 
vồng, ánh trắng, đánh bóng sừng ít nhất mỗi tháng 
một lần bằng vải mềm...

Đ ă đại diện Cục ch m sóc, kiểm soát ộng vật 
của Los Angeles tặng cho cô bé Madeline một món 
đồ chơi kỳ lân nhồi bông, một thẻ kim loại màu 
hồng hình trái tim. ■
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Vùng đất vô chủ duy nhất 
trên thế giới không quốc gia 
nào nhận, du khách đến thăm 
có thể tự “xưng vương”

Vào năm 2014, một ông bố người 
Mỹ đã tuyên bố làm vua một mảnh 
đất nhỏ ở châu Phi để biến con gái 

mình thành công chúa.
Vùng đất không quốc gia nào muốn
Bir Tawil là vùng đất thực sự không có 

người nhận cuối cùng trên trái đất. Nó là một mảnh 
đất nhỏ bé của châu Phi không có nhà nước cai trị, 
không có cư dân thường trú sinh sống và không có 
luật lệ nào quản lý. Mảnh đất này có diện tích hơn 
2000 km2, nằm giữa biên giới Ai Cập và Sudan.

Để đến được vùng đất vô chủ này tất nhiên 
không dễ dàng. Đầu tiên, bạn phải bay đến thủ đô 
Khartoum của Sudan, thuê một chiếc xe jeep và đi 
theo con đường Shendi hàng trăm dặm đến Abu 
Hamed, một khu định cư có từ thời vương quốc 
Kush cổ đại. Bạn cần lái xe vượt qua hàng loạt đồn 
điền, hoang mang đến điểm mà cây bụi hoặc cây cọ 
thỉnh thoảng rải rác đã biến mất từ lâu và nhường 
chỗ cho một đường chân trời bằng phẳng, dường 
như vô tận của cát và đá. Đến khi không còn thấy 
bất kỳ thứ gì nữa thì đó là Bir Tawil.

Cả hai quốc gia lẽ ra có thể nhận Bir Tawil - 
Ai Cập và Sudan, đã từ bỏ nhận chủ quyền với 
vùng đất và không chính phủ nào khác có bất kỳ 
quyền tài phán nào đối với nó.

Lý do vì sao cả hai quốc gia đều không 
thèm Bir Tawil khá phức tạp. Nơi này chủ yếu là 
đất và cát, hoàn toàn không có đường sá, dân cư 
sinh sống hay tài nguyên thiên nhiên nên việc xác 
lập chủ quyền không mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế 
nào.

Điều đáng nói là nằm cạnh Bir Tawil là một 
mảnh đất hình tam giác lớn hơn nhiều tên Hala'ib. 
Vùng đất này cũng chỉ toàn cát và đá, nhưng có vị 
trí địa lý giáp Biển Đỏ nên có giá trị kinh tế nếu 
khai thác. Cả Ai Cập lẫn Sudan đều mong muốn sở 
hữu Hala'ib. 

Thế nhưng theo đường biên giới, mỗi quốc 
gia chỉ có thể có Bir Tawil hoặc Hala'ib chứ không 
thể tuyên bố chủ quyền với cả hai. Vì vẫn chưa 

tranh giành xong Hala'ib nên rõ ràng không bên 
nào muốn nhận lấy Bir Tawil.

Du khách có quyền tự xưng làm chủ
Việc Bir Tawil vô chủ tạo ra một nguyên tắc 

thú vị: Ai cũng có quyền xưng làm chủ nhân của nó 
nếu muốn, nhưng tất nhiên cũng không ai công 
nhận. Vào tháng 6 năm 2014, một nông dân 38 tuổi 
đến từ Virginia (Mỹ) tên là Jeremiah Heaton đã 
thực hiện ý tưởng điên rồ này. Sau khi nhận được 
các giấy tờ cần thiết từ cơ quan quân sự Ai Cập, anh 
bắt đầu chuyến thám hiểm kéo dài 14 giờ nguy 
hiểm qua những hẻm núi xa xôi và những ngọn núi 
lởm chởm, cuối cùng tìm đường đến vùng đất 
không người ở Bir Tawil và cắm một lá cờ một cách 
đắc thắng.

Cô con gái 6 tuổi của Heaton, Emily, đã 
từng hỏi cha cô liệu cô có thể trở thành một công 
chúa thực sự hay không. Sau khi phát hiện ra sự tồn 
tại của Bir Tawil trên Internet, Jeremiah đã quyết 
định dành tặng món quà sinh nhật ý nghĩa này cho 
con. Anh trở thành vua của Bir Tawil thì Emily 
nghiễm nhiên cũng là công chúa.

Heaton đã viết trên trang Facebook của 
mình: “Tôi tuyên bố rằng Bir Tawil sẽ mãi mãi 
được gọi là Vương quốc Bắc Sudan. Vương quốc 
được thành lập như một chế độ quân chủ có chủ 
quyền với tôi là nguyên thủ quốc gia; và Emily trở 
thành một công chúa thực sự”.

Các bài đăng trên phương tiện truyền thông 
xã hội của Heaton đã được một tờ báo địa phương ở 
Virginia, Bristol Herald-Courier phát hiện và 
nhanh chóng trở thành công cụ thu hút người dùng 
trên khắp thế giới. 

CNN, Time, Newsweek và hàng trăm 
phương tiện truyền thông toàn cầu khác đã đưa tin 
về câu chuyện. Heaton đã đáp lại bằng cách đưa ra 
lời kêu gọi huy động vốn từ cộng đồng toàn cầu 
nhằm giành được 250.000 USD để xây dựng 
“vương quốc” mới của mình. Tất nhiên, ý định này 
sau đó không thành công vì rõ ràng không ai công 
nhận sự “đăng quang” của Jeremiah Heaton. Bản 
thân anh cũng chỉ coi đó là một trải nghiệm thú vị.■  

Bên trong thị trấn châu Âu 
cổ kính được đưa vào bộ phim 
Ghibli đình đám, nơi mọi ngóc 
ngách đều đẹp tựa như truyện 
cổ tích

Là bối cảnh quen thuộc trong bộ 
phim hoạt hình Howl's Moving 
Castel, thị trấn Colmar cổ kính tại 

Pháp mang đến trải nghiệm khiến du khách nhớ 
mãi không quên.

Nếu là tín đồ của dòng phim Ghibli, có lẽ 
những khung cảnh đẹp như mơ làm nên thương 
hiệu của dòng phim này chắc chắn không quá xa lạ. 
Trong đó, bộ phim Howl's Moving Castle gây ấn 
tượng với nhiều khán giả bởi khung cảnh quá đỗi 

nên thơ được lấy cảm hứng từ chính thị trấn 
Colmar tại Pháp.Hình ảnh trong bộ phim “Howl's 
Moving Castle”.

Theo đó, vào năm 2001, trong một lần nhà 
sản xuất Hayao Miyazaki của Studio Ghibli đến 
Pháp đến để quảng bá cho bộ phim Spirited Away. 
Theo lời khuyên của một người bạn, cũng là nhà 
phân phối phim Ghibli của Pháp, Hayao lần đầu 
tiên đến Colmar và bị thu hút bởi cảnh vật cổ kính 
tại đây.

Nép mình ở trung tâm của Alsace, với trung 
tâm thị trấn trông giống như một ngôi làng nhỏ, 
Colmar mang đậm kiến trúc thời Trung cổ và thu 
hút du khách với vẻ cổ kính của mình, đặc biệt là 
khi nó được trang hoàng vào các dịp quan trọng 
như Giáng sinh, Lễ hội mùa xuân, Lễ hội nhạc Jazz 
Colmar, Lễ hội rượu vang Alsace,...

Trong quá khứ, vào thời điển diễn ra thế 
chiến thứ II, các khu vực lân cận Colmar bị tàn phá 
tương đối bởi bom đạn. Mặc dù có lịch sử nhiều 
biến động với chiến tranh, hỏa hoạn, các tòa nhà ở 
Colmar vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, cổ kính.

Colmar thực sự đẹp như tranh vẽ ở mọi ngã 
rẽ. Những con đường lát đá cuội, những ngôi nhà 
đầy màu sắc, những cửa hàng nhỏ tạo cảm giác 
hoài cổ cùng không gian thoáng đãng cho du khách 
cảm nhận như quay ngược thời gian trở về quá khứ.

Tại Colmar, một điểm đến không thể bỏ 
qua đó là “Petit Venice”, nơi mệnh danh là “viên 
ngọc” của cả thị trấn và là bản thu nhỏ của thành 
phố Venice nổi danh của nước Ý. 

Theo đó, con kênh này chảy qua khu phố 
tại đây với hai bên bờ kênh trồng các loại cây xanh 
và hoa nhiều màu sắc. Dọc theo con kênh là những 
ngôi nhà có từ thế kỷ 14 gợi lại hình ảnh bến thuyền 
nhộn nhịp trong phim hoạt hình Ghibli.

Bên cạnh cảnh sắc cùng những ngôi nhà 
tuyệt đẹp, thị trấn này còn có nhiều địa điểm thăm 
quan đáng chú ý khác như nhà thờ Thánh Matthew, 
nhà thờ Dominica, nhà thờ Thánh Martin với kiến 
trúc Gothic Trung Cổ hay bảo tàng lịch sử 
Unterlinden có khoảng 7.000 cổ vật, tranh ảnh về 
lịch sử của vùng Alsace. 

Ngày nay, dù bộ phim Howl's Moving 
Castle đã ra mắt được gần 20 năm nhưng nơi đây 
vẫn được nhiều tín đồ mê xê dịch cùng người hâm 
mộ của loạt phim đưa vào danh sách những địa 
điểm nhất định phải đến khi đặt chân đến nước 
Pháp mộng mơ. ■ 
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Thị trấn hẻo lánh nhất 
Canada: Đi chợ mất tới 2 ngày, 
mùa đông chìm trong bóng tối, 
không nhà nào có địa chỉ

Beaver Creek là một trong những 
cộng đồng dân cư hẻo lánh nhất 
trên thế giới, cách thị trấn gần nhất 

gần 550km.

Thời tiết mùa đông vô cùng lạnh giá, 
thường xuyên xuống dưới -20 độ C băng tuyết phủ 
kín thị trấn

Sinead Meader đang định cư ở Beaver 
Creek, một thị trấn nhỏ bang Yukon, Canada, gần 
biên giới với Alaska (Mỹ). Theo Daily Mail, cô 
đang có cuộc sống tại một trong những vùng dân cư 
hẻo lánh nhất thế giới.

Theo đó, cộng đồng với dân số chỉ 90 người 
này cách thị trấn gần nhất Whitehorse gần 550km. 
Việc thiếu vắng một siêu thị địa phương cũng đồng 
nghĩa với việc cô phải di chuyển quãng đường dài 
từng đó cả đi và về trong mỗi lần đi chợ.

Sinead cho biết, một chiều đi như vậy mất 
tới 5 tiếng đồng hồ đi xe và cô phải tích trữ rất nhiều 
lương thực cũng như nhu yếu phẩm. Do quãng 
đường xa xôi, mỗi chuyến đi mua sắm cách nhau từ 
6 - 8 tuần.

Điều làm mọi thứ khó khăn hơn gấp bội là 
quãng đường đó vô cùng trắc trở, nhất là vào mùa 
đông. Yukon là một vùng rất lạnh giá và bị bao phủ 
bởi băng tuyết nhiều tháng trong năm. 

Có những thời điểm nhiệt độ xuống dưới -
20 độ C, kèm bão tuyết và hiện tượng "whiteout". 
Hơn nữa, vì vị trí gần Bắc cực, mùa đông có ngày 
rất ngắn với chỉ 5 giờ được mặt trời chiếu sáng - 
vừa đủ cho một chiều đi từ Beaver Creek đến 
Whitehorse.

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, quãng 
đường di chuyển vô cùng nguy hiểm. Chưa kể, 
điện thoại cũng không có sóng và tầm nhìn đặc biệt 
hạn chế.

Chưa kể, đường đi rất nguy hiểm kể cả vào 
ban ngày do tầm nhìn hạn chế. Đôi khi, động vật 
hoang dã có thể băng qua đường. Tốc độ trên một 
số đoạn chỉ đạt khoảng 50km/h, và quan trọng nhất 

là suốt hành trình không hề có sóng điện thoại!
Để đảm bảo an toàn, Sinead và nửa kia phải 

nghỉ lại qua đêm ở Whitehorse. Việc đó khiến chi 
phí cho mỗi lần mua sắm độn lên khá nhiều, từ 400 
đến 1000 đô Canada (từ 7 triệu đến gần 18 triệu 
đồng). Chi phí này bao gồm tiền nhu yếu phẩm cho 
hàng tháng trời, tiền xăng di chuyển quãng đường 2 
chiều hơn 1000km và tiền khách sạn.

Chia sẻ về chuyến đi chợ 2 ngày của mình, 
cô nói: "Nó giống như một kỳ nghỉ ngắn vậy".

Bản thân việc chọn mua thực phẩm cũng là 
một thử thách. Do khó khăn địa lý, cửa hàng tiện 
lợi duy nhất ở Beaver Creek chỉ có vài loại thực 
phẩm và đồ gia dụng, hơn nữa chúng cũng rất đắt 
đỏ.

Cửa hàng tiện lợi địa phương được để dành 
cho những tình huống cấp bách vì giá cả siêu đắt 
đỏ. Do là người ăn chay trường, cô cho biết mình 
cần rất nhiều rau củ - thứ đặc biệt hiếm có, khó tìm 
tại xứ lạnh. Đồ tươi thì lại càng là một mong ước xa 
xỉ.

Với dân số chưa đến 100 người và vị trí đặc 
biệt hẻo lánh, cuộc sống ở Beaver Creek có thể 
miêu tả là khá thiếu thốn. Thị trấn chỉ có một nhà 
hàng, một nhà nghỉ, trường tiểu học và một trung 
tâm cộng đồng. Bưu phẩm và thư từ được gửi đến 3 
ngày / lần cho bưu điện duy nhất.

Theo Sinead, tất cả các nhà trong thị trấn 
đều chung một địa chỉ bưu điện chung và họ phải 
chia tủ khóa để nhận hàng. Do tình trạng thiếu ánh 
sáng liên tục vào mùa đông, cư dân cũng có nguy 
cơ cao bị thiếu vitamin D và trầm cảm theo mùa.

Tất nhiên, các dịch vụ và cơ quan thiết yếu 
vẫn tồn tại ở khu vực này, cô cho hay Beaver Creek 
cũng có lực lượng cảnh sát và một sân bay nhỏ.

Do bệnh viện gần nhất cũng cách xa hơn 
500km, những trường hợp cấp cứu y tế đặc biệt sẽ 
được vận chuyển bằng trực thăng. Với những 
trường hợp bệnh nhẹ hoặc không khẩn cấp, cư dân 
có thể đến khám tại trạm xá địa phương với một vài 
bác sĩ và y tá túc trực.

Tuy nhiên, dù thiếu thốn đủ bề, Sinead vẫn 
coi Beaver Creek là nhà và rất yêu vẻ đẹp tự nhiên 
của nó. ■ 

Quốc gia có lễ Giáng sinh 
kéo dài 4 tháng

Thay vì toàn bộ tháng 12 như phần 
lớn các quốc gia khác trên thế giới, 
nơi đây có một mùa Giáng sinh kéo 

dài xuyên suốt 4 tháng.
Tháng 9, không khí Giáng sinh đã dần xuất 

hiện trên các con đường tại Philippines. Đây là 
điều đặc biệt chỉ có tại quốc gia này. Lễ hội và các 
hoạt động chuẩn bị kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 
hàng năm.

Thậm chí, ông Marot Nelmida-Flores, giáo 
sư tại Đại học Philippines Diliman còn tiết lộ dư 
âm các buổi tiệc tùng, hội họp đôi khi phải kéo dài 
tới tuần đầu tiên của tháng 1 năm sau.

Ông Robert Blancaflor, chủ tịch công ty 
thiết kế sự kiện Robert Blancaflor Group đặt tại 
Manila (Philippines) nhấn mạnh: “Giáng sinh là 
ngày lễ có thời gian dài nhất tại Philippines cũng 
như trên thế giới. Đây cũng là dịp tất cả mọi người 
thể hiện tấm lòng cũng như trao cho nhau sự ấm 
áp”.

Trong quá khứ, Giáng sinh chỉ kéo dài 
khoảng 3 tuần. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của 
thương mại, ngày này trở thành phương thức hữu 
hiệu để kích cầu mua sắm. Điều này gây nên hiện 
tượng “Giáng sinh sớm” (Christmas Creep) xuất 
hiện tại nhiều nơi trên thế giới.

Bác sĩ thần kinh Joven Cuanang cho biết: 
“Các trung tâm thương mại dần mọc lên như nấm. 
Bắt đầu từ Manila sau đó lan ra các tỉnh lân cận. 
Các bài hát chúc mừng cũng bắt đầu phát ở khắp 
nơi”. Cũng trong thời gian này, các cửa hàng bán lẻ 
cho ra mắt hàng loạt những bộ sưu tập mùa lễ hội 
đánh trúng vào tâm lý người tiêu dùng.

Trái với những tranh cãi và làn sóng phản 
đối hiện tượng "Giáng sinh sớm" này, người dân 
Philippines lại rất tận hưởng không khí lễ hội. 

Ông Nelmida-Flores chia sẻ: “Người dân 
bắt đầu làm parol, còn được gọi là đèn lồng Noel từ 
tháng 9. Ngoài ra, các công viên và quảng trường 
cũng trang trí mang đậm dấu ấn mùa lễ hội nhưng 
cũng thể hiện được những điểm độc đáo riêng”.

Lý giải thêm về sức hút của ngày lễ Noel tại 
quốc gia này, ông Nelmida-Flores cho biết đây là 
dịp hiếm hoi để tất cả thành viên trong gia đình 
đoàn tụ. 

Từ “balikbayan” trong tiếng Philippines 
dùng để chỉ những công dân đang làm việc tại nước 
ngoài. “Không gì hạnh phúc hơn việc chờ đợi 
những người con xa xứ trở về”, ông Nelmida-
Flores nói thêm.

Đèn lồng ngôi sao đặc trưng cho cho trang 
trí Giáng Sinh tại Philippines

Ngoài ra, niềm tin tôn giáo cũng là nền tảng 
tạo nên một mùa lễ hội kéo dài. Theo thống kê của 
Đại học Y khoa Stanford, khoảng 92% người dân 
Philippines theo đạo Thiên chúa. Trong đó, 80% 
của 110 triệu dân theo Công giáo La Mã, vượt qua 
con số được ghi nhận tại Italy. ■ 
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Trà đạo Nhật Bản

Trà đạo là một nghi lễ được hệ thống 
hóa, bắt nguồn từ tư tưởng Thiền và 
được thiết kế để cảm nhận từng 

khoảnh khắc. Nhưng ít người biết rằng, “tiệc trà 
ngoại giao”, vẫn được sử dụng như một nghi thức 
ngoại giao ở nhiều quốc gia đã có từ 500 năm trước 
ở Nhật Bản.

Có trọng tâm là pha trà, phục vụ và uống trà 
trong một phòng trà chuyên biệt; nhưng trà đạo còn 
bao gồm các yếu tố kiến trúc, cảnh quan sân vườn, 
gốm sứ, hội họa, thư pháp, cắm hoa và nấu ăn (có 
thể phục vụ đồ ăn, tùy thuộc vào các nghi lễ trà 
đạo). Các bậc thầy về trà cho biết phải mất 10 năm 
học để có thể thành thạo toàn bộ nghi lễ này.

Xuất phát từ y học và thiền định
Trà đạo có nguồn gốc từ các tu viện Phật 

giáo Trung Quốc, vốn được sử dụng cho mục đích 
y học và như một chất kích thích để xua đuổi cơn 
buồn ngủ trong khi thiền định.

Trong cuộc tiếp xúc văn hóa đầu tiên giữa 
Nhật Bản với nhà Đường Trung Quốc, Kukai, một 
nhà sư Nhật Bản nghiên cứu về Phật giáo ở Trung 
Quốc đã giới thiệu giáo phái Shingon vào Nhật 
Bản vào năm 806. 

Ông cũng mang trà xanh đến triều đình 
Nhật Bản và từ đó, uống trà bắt đầu trở nên phổ 
biến ở Nhật Bản trong tầng lớp quý tộc cung đình 
và trong các nghi lễ Phật giáo.

Một bước tiến quan trọng khác trong việc 
hội nhập trà ở Nhật Bản là vào thế kỷ 12, khi nhà sư 
Nhật Bản Eisai từ Trung Quốc trở về, mang theo 
hạt giống để trồng trà và phương pháp làm matcha, 
một loại trà xanh dạng bột có thể pha thành một 
thức uống đặc. 

Eisai cũng đã mang Thiền tông về Nhật 
Bản. Ông được coi là người sáng lập Rinzai Zen - 
niềm tin rằng con người có thể đạt được giác ngộ 
ngay trong quá trình thực hiện các hoạt động 
thường ngày. 

Các nhà sư Nhật Bản đã áp dụng niềm tin 
này vào việc uống trà, chính điều này đã biến hành 
vi uống trà học từ Trung Quốc thành một nghi lễ 
đặc trưng của Nhật Bản ngày nay - trà đạo.

Trà và samurai
Trong thời kỳ Muromachi (khoảng 1333-

1573), khi sản lượng trà trong nước của Nhật Bản 
ngày càng tăng, đồ uống này dần trở nên phổ biến 
trong các tầng lớp chiến binh và thương gia. Họ tổ 
chức những bữa tiệc xa hoa với những bát matcha, 
đôi khi có cả rượu sake. 

Trong giai đoạn đầu của thời kỳ này, ngoài 
tính nghi lễ trong tu viện, uống trà còn trở thành 
những bữa tiệc thịnh soạn, có các hoạt động vui 
chơi, đọc thơ, đánh bạc và thi đấu. 

Những người tham gia “cạnh tranh” lẫn 
nhau bằng cách khoe đồ gốm sứ và dụng cụ uống 
trà đắt tiền từ Trung Quốc, cùng với các cuộn tranh 
và tranh vẽ. Các tướng lĩnh nhật Bản thậm chí sẽ cử 
phái viên đến Trung Quốc để thu thập các vật phẩm 
đặc biệt cho những dịp vui như vậy.

Năm 1467, đến thời điểm gần hai thế kỷ 
chiến tranh giữa các lãnh chúa samurai để tranh 
giành quyền kiểm soát Nhật Bản - thời kỳ “Chiến 
quốc” (“Sengoku”) thì trà đạo trở thành một nghi lễ 
nhiều quy tắc hơn. 

Học giả Nhật Bản Herbert Plutschow đã 
viết rằng trà đạo, “ngoại giao trà” đã giúp tạo nên 
sự đồng thuận giữa các đối thủ dựa trên các khái 
niệm của Thiền về sự hài hòa và tôn trọng. Ông nói: 
“Nếu không có trà, sự tàn phá của thời Chiến quốc 
còn tồi tệ hơn nhiều”.

Việc cải tiến và quy tắc hóa nghi lễ trà là sản 
phẩm của ba bậc thầy về trà, những người đóng vai 
trò cố vấn cho các tướng quân trong thời kỳ này. 
Người có vai trò định hình rất quan trọng là Murata 
Shuko (1423-1502), một thiền sư trở thành thương 
nhân buôn trà ở Kyoto. 

Shuko tin rằng việc uống trà không chỉ là 
giải trí, y học hay phục vụ lễ chùa. Đối với Shuko, 
việc pha chế và uống trà thể hiện một con đường 
tâm linh trong cuộc sống, một gu thẩm mỹ theo 
hướng đơn giản.

Ba học giả định hình trà đạo
Shuko chủ trương đơn giản hóa không gian 

uống trà, loại bỏ sự lộn xộn khiến người tham gia 
phân tâm. 

Thay vì bày trí các bó hoa khác nhau, ông 
chọn một loại hoa theo mùa, và sắp xếp theo một 
cách nhất định duy nhất; thay vì các cuộn thư pháp 
khác nhau, sẽ chỉ có một. 

Đồ pha trà của Shuko có tông màu dịu hơn, 
có tông màu đất thay vì màu sáng. Căn phòng chỉ 
có bốn tấm thảm tatami rưỡi (khoảng 24 mét 
vuông), tạo ra một không gian mang tính biểu 
tượng được gọi là “soan cha” - trà trong túp lều 
tranh. Bầu không khí thanh bình, kỷ luật và trang 
trọng này đã thu hút được nhiều người đi theo hình 
thức mới này của nghi lễ trà, đặc biệt là tầng lớp 
samurai.

Người thứ hai, nhà sư Phật giáo Takeno Joo 
(1502-1555) đã tiếp tục phát huy tính đơn giản của 
Thiền trong “trà trong túp lều tranh” của Shuko. 

Là người đi theo cả thơ ca và trà, Joo là 
người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “wabi” trong việc 
uống trà, một khái niệm phức tạp nhưng nhìn 
chung mang ý nghĩa là một vẻ đẹp thuần khiết và 
mộc mạc. 

Trong thơ, Joo cảm thấy hình ảnh những 
chiếc xe tuyết cằn cỗi trên ngọn núi cô đơn còn thơ 
mộng hơn những bông hoa và hương sắc của mùa 
xuân. Được định hướng bởi triết lý “wabi”, trà đạo 
tiếp tục tập trung vào sự đơn giản và khiêm tốn.

Và người thứ ba, Sen no Rikyu (1522-
1591), đệ tử của Joo, trở thành người có ảnh hưởng 
sâu sắc nhất đến trà đạo ngày nay. Những hướng 
dẫn của Sen no Rikyu về các quy trình và đồ dùng 
cũng như kiến trúc quán trà và cảnh quan vườn trà 
trở thành cơ sở cho các trường phái hiện đại về cách 
thưởng thức trà. 

Ông đã kết hợp sự đơn giản yên tĩnh của 
wabi với sự trân trọng dành cho cái cũ kỹ và bạc 
màu, được gọi là “sabi”. Kết hợp lại, wabi-sabi là 
một khái niệm được mở rộng sang các loại hình 
nghệ thuật khác của Nhật Bản, nhưng hiện thân rõ 
ràng nhất của nó chính là trà đạo.

Rikyu cũng đưa ra những thay đổi căn bản 
hơn. Ông thiết kế một lối vào thấp vào quán trà, 
buộc tất cả khách phải cúi đầu để vào như một cách 
để xóa bỏ sự phân biệt xã hội (các samurai sẽ phải 
bỏ kiếm ở lối vào). 

Rikyu tin rằng tất cả mọi người đều bình 
đẳng trong quán trà, một ý tưởng mang tính cách 
mạng trong hệ thống phân cấp thứ bậc của Nhật 
Bản vào thời điểm đó. 

Phòng trà do ông thiết kế vào năm 1582 
thậm chí còn nhỏ hơn của Shuko, chỉ với hai tấm 
thảm (hơn 10m2). Không gian này được đặt tên là 
Taian, và vẫn tồn tại ở ngôi đền Myokian gần 
Kyoto.

Trà đạo của Rikyu hầu như không thay đổi 
trong nhiều thế kỷ, cho đến thế kỷ 19, khi cuộc Duy 
tân Minh Trị năm 1868 mở rộng thế giới trà đạo 
cho phụ nữ. 

Cũng phải đến tận năm 1894, phụ nữ đã 
được chứng nhận để giảng dạy trà đạo chuyên 
nghiệp và trở thành những người quan trọng trong 
việc giữ lửa duy trì nghệ thuật trà đạo. 

Sau những biến động của Thế chiến Thứ 
hai, trà đạo đã trở nên phổ biến như một cách để 
duy trì truyền thống của Nhật Bản. Ngày nay, hầu 
hết những người dạy và học trà là phụ nữ, mặc dù 
cũng ngày càng có nhiều nam giới đến các tiệm trà 
đạo để tìm một lối thoát khỏi những căng thẳng của 
cuộc sống hằng ngày. ■

* Bệnh di truyền
Bác sĩ: Tôi đành bó tay với căn bệnh của 

ông vì đây là một chứng bệnh di truyền.
Bệnh nhân: Vậy xin bác sĩ gởi hóa đơn 

thanh toán cho bố tôi ạ!
Bác sĩ: Bố cậu hiện đang ở đâu?
Bệnh nhân: Ông ấy đã ngậm cười nơi chín 

suối rồi ạ!!!

Vui Cöôøi
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Máu phi hành gia sau 
chuyến bay vào vũ trụ có dấu 
hiệu đột biến DNA

Một nghiên cứu mới của Mỹ phát 
hiện rằng máu của các phi hành 
gia từng bay vào vũ trụ cách đây 

hơn 20 năm có dấu hiệu đột biến DNA, nguy cơ 
cao ung thư và nhiều bệnh tiềm ẩn.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí 
Nature Communications Biology, máu của cả 14 
phi hành gia trong chương trình tàu con thoi của 
NASA đều có dấu hiệu đột biến DNA. Nhóm phi 
hành gia này tham gia các sứ mệnh tàu con thoi 
khác nhau trong khoảng từ năm 1998 - 2001, trung 
bình mỗi chuyến du hành kéo dài 12 ngày.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu máu từ 
các phi hành gia hai lần: lần thứ nhất vào 10 ngày 
trước khi bay vào vũ trụ và lần thứ hai là vào ngày 
hạ cánh. Các tế bào bạch cầu được thu thập một lần 
vào ba ngày sau khi hạ cánh. Những mẫu đó được 
đưa vào tủ đông ở -80 độ C và không mở ra trong 
vòng 20 năm.

Giáo sư tim mạch David Goukassian (Viện 
nghiên cứu tim mạch tại Icahn Mount Sinai ở New 
York), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: Các 
phi hành gia làm việc trong một môi trường khắc 
nghiệt, tiếp xúc với bức xạ không gian và nhiều yếu 
tố có thể dẫn đến đột biến soma.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện nhằm 
mục đích tìm hiểu những nguy cơ tiềm ẩn về sức 
khỏe khi phi hành gia tiếp xúc với các yếu tố có hại 
khác nhau khi thực hiện nhiệm vụ thám hiểm 
không gian. Điều này rất quan trọng để lên kế 
hoạch đảm bảo cho các cuộc thám hiểm vũ trụ 
tương lai.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương 
pháp giải trình tự DNA và phân tích sinh học để 
xác định 34 đột biến trong 17 gene điều khiển sự 
phân chia và phát triển tế bào. 

Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy 
tác động của ánh sáng vũ trụ đối với mô xương, 
máu của con người là rất sâu sắc

Họ phát hiện các đột biến phổ biến nhất xảy 
ra ở TP3, một gene tạo ra protein ức chế khối u và 
DNMT3A, một trong những gene đột biến thường 
xuyên nhất trong bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính.

Mặc dù so với độ tuổi các phi hành gia hiện 
nay các đột biến này là bất thường nhưng các nhà 
nghiên cứu cho biết chưa phải điều đáng lo ngại.

"Sự hiện diện của những đột biến này 
không có nghĩa là các phi hành gia trong nghiên 
cứu này sẽ phát triển bệnh tim mạch hoặc ung thư. 
Nhưng điều này có thể xảy ra nếu họ (hoặc những 
phi hành gia sau này) tiếp xúc liên tục và kéo dài 
với môi trường khắc nghiệt của không gian", giáo 
sư Goukassian nói.

Trước mắt, nhóm nghiên cứu không thể 
khẳng định điều gì. Các cuộc nghiên cứu sâu hơn 
về sức khỏe của nhóm phi hành gia và khả năng 
phát triển bệnh của họ vẫn đang được tiến hành.

Khi NASA khởi động chương trình 
Artemis thì những nghiên cứu quan sát sức khỏe 
của các phi hành gia trước đó sẽ là chìa khóa cho sự 
thành công trong tương lai của không chỉ chuyến 
bay lên Mặt trăng mà còn cả sao Hỏa và hơn thế 
nữa.

Theo các nhà nghiên cứu của Viện nghiên 
cứu tim mạch Icahn Mount Sinai, đội ngũ y tế của 
NASA nên sàng lọc các phi hành gia để phát hiện 
các đột biến soma cứ sau 3 - 5 năm. Điều đó sẽ cho 
phép NASA đưa ra các dự đoán sáng suốt về 
những phi hành gia có nhiều khả năng phát triển 
bệnh hơn dựa trên các kết quả nghiên cứu này.

Việc sàng lọc cũng sẽ mở ra cánh cửa cho 
các phương pháp tiếp cận y học chính xác để can 
thiệp sớm và phòng ngừa bệnh nguy hiểm cho 
những người thực hiện sứ mệnh bay vào không 
gian.

Trước đó, một nghiên cứu khoa học cũng 
chỉ ra rằng các phi hành gia tham gia vào các 
chuyến bay vũ trụ kéo dài hơn ba tháng có dấu hiệu 
bị loãng xương, ngay cả khi họ đã về Trái đất được 
một năm. Điều này cho thấy tác động của ánh sáng 
vũ trụ đối với mô xương con người là rất sâu sắc. ■ 

"Tam giác đỏ" bí ẩn đang 
hình thành trên bầu trời

Người chiêm ngưỡng bầu trời sẽ 
chứng kiến tam giác đỏ - sự sắp 
xếp kỳ lạ của 3 thiên thể nổi tiếng, 

trong đó 2 cái đang được giới khoa học dày công 
nghiên cứu bởi những bí ẩn khó lòng giải thích.

Theo SciTech Daily, tam giác đỏ được tạo 
nên bởi 3 thiên thể màu đỏ tươi là sao Hỏa, sao 
Aldebaran và sao Betelgeuse. Sao Aldebaran chính 
là con mắt đỏ tươi của con bò rừng khổng lồ đang 
ngự trị trên bầu trời - tức chòm sao Kim Ngưu. Đây 
là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Sao Betelgeuse còn thú vị hơn, bởi được 
biết đến như một ngôi sao ma quái và khó lý giải 
nhất. Nó cũng là sao khổng lồ đỏ, cách chúng ta 
530 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Lạp Hộ, nhiều 
lần làm giới thiên văn khó hiểu bởi cứ mờ đi rồi 
sáng rõ lại.

Các nhà khoa học cho rằng Betelgeuse 
đang chết. Bởi thế mỗi lần nó mờ đi, mọi người lại 
chú tâm vì nghĩ rằng nó sắp nổ. Nhưng cho đến nay 
Betelgeuse vẫn chưa qua giai đoạn hấp hối.

Theo một nghiên cứu công bố vừa qua, 
NASA giải thích những lần mờ đi là do một khối 

quang quyển phóng ra từ ngôi sao chắn tầm nhìn 
của người Trái đất đến thiên thể này. Đó cũng là 
một tín hiệu của cái chết sắp tới. Không ai biết chắc 
chừng nào Betelgeuse phát nổ nhưng chắc chắn 
người Trái đất sẽ quan sát rõ hiện tượng rực rỡ đó.

Ngôi sao khổng lồ Betelgeuse nhiều lần 
"hù dọa" giới thiên văn

Betelgeuse hiện ra trên bầu trời như một 
điểm sáng rực rỡ đính trên vai chàng thợ săn - tức 
hình dáng mà chòm Lạp Hộ tạo nên. Đỉnh thứ 3 của 
tam giác chính là sao Hỏa, nơi NASA tin rằng có 
sự sống và đã lên kế hoạch xây căn cứ.

Ngoài ra, người quan sát bầu trời còn có dịp 
ngắm rõ ràng sao Mộc và sao Thổ sánh vai nhau 
hiện diện trên bầu trời gần như cả tháng, và trông 
như đang hộ tống Mặt trăng bay lên trời mỗi ngày 
khi bước vào thời kỳ trăng tròn. ■ 

Tàu vũ trụ châu Âu tìm ra 
dòng sông của sinh vật ngoài 
hành tinh

Một đồng bằng sông rộng lớn, 
từng không khác gì những đồng 
bằng sông đang hiện hữu trên 

Trái Đất và có thể ngập đầy hóa thạch của sinh vật 
ngoài hành tinh, đã được tàu Mars Express xác 
định.

Mars Express - một chiến binh khảo sát Sao 
Hỏa của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) - đã gửi về 
Trái đất những hình ảnh độ phân giải cao của Lưu 
vực Holden, nơi mà hàng tỉ năm trước có thể đã có 
hàng đàn sinh vật ngoài hành tinh trú ngụ bên bờ 
hoặc dưới những dòng sông uốn khúc.

Theo Sci-News, Lưu vực Holden là một 
phần của một hệ thống sông dài 8.000 km với nhiều 
thung lũng và chỗ trũng, từng giúp nước vận 
chuyển từ vùng Argyre Planitia phía Nam Sao Hỏa 
đến vùng Chryse Planitia ở vùng đất thấp hơn phía 
Bắc.

Lịch sử phức tạp của hệ thống chằng chịt 
những dòng sông này khiến nó trở thành một mục 
tiêu thú vị để truy tìm dấu vết của sinh vật ngoài 
hành tinh cổ đại, theo khẳng định từ nhóm điều 
hành Mars Express.

Vài tỉ năm trước, tác động gây ra miệng hố 
va chạm Holden khổng lồ đồng thời tạo ra hệ thống 
dòng chảy này, gọi là Uzboi-Ladon-Morava, di 
chuyển chằng chịt trên một phần bề mặt Sao Hỏa, 
dần hình thành một mảng địa hình phức tạp gồm 
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Thung lũng Uzboi và Lưu vực Holden.

Cận cảnh dòng sông cổ đại trên Sao Hỏa 
với Lưu vực Holden nằm ở quãng giữa. Nay nó đã 
khô cạn nhưng có thể vẫn giấu "báu vật" trong 
trầm tích

Nước từ hệ thống này cuối cùng thoát nước 
về phía Bắc qua vùng Morava Valles. Con sông 
Sao Hỏa nổi tiếng Ares Vallis mà 25 năm trước 
robot di động đầu tiên Sojorner hạ cánh xuống cửa 
sông, cũng có thể là một phần của hệ thống dòng 
chảy này.

Bây giờ, dựa trên những hình ảnh chi tiết, 
thể hiện rõ địa hình và một số dữ liệu địa chất khác 
đã khiến các nhà khoa học xác định phía Lưu vực 
Holden, nơi phủ đầy trầm tích chứa phyllosilicat, 
là một trong những vùng đáng để nghiên cứu nhất 
trên toàn bộ hệ thống sông.

Phyllosilicat là một loại khoáng chất phổ 
biến trên Trái Đất, thường có trong đất sét. Nó đóng 
vai trò như một trung tâm phản ứng cho các phân tử 
hữu cơ, là nhà máy tạo nên sinh vật sống trên Trái 
Đất.

Các nhà khoa học ESA sẽ cho nhiều thiết bị 
hơn nhắm vào khu vực này trong tương lai, với hy 
vọng tìm ra bằng chứng hữu hình về sinh vật từng 
tồn tại trên Sao Hỏa vài tỉ năm trước. ■

Tìm ra siêu Trái Đất đại 
dương có thể dễ sống hơn địa 
cầu

Ẩ
n nấp trong chòm sao Thiên Long, 
với hai mặt trời đỏ, đại dương mênh 
mông và khí hậu ôn đới, siêu Trái 

Đất đại dương TOI-1452b là dạng hành tinh mà 
giới thiên văn bấy lâu tìm kiếm.

TOI-1452b là hành tinh quay quanh một 
trong 2 ngôi sao lùn loại M (sao lùn đỏ) trong hệ 
sao đôi TOI-1452, cách chúng ta khoảng 100 năm 
ánh sáng trong chòm sao Draco, Thiên Long.

"Hành tinh này nằm ở khoảng cách xa ngôi 
sao của nó, nơi nhiệt độ không quá nóng cũng 
không quá lạnh để nước lỏng tồn tại trên bề mặt" - 
Sci-News dẫn lời nhà nghiên cứu chính, tiến sĩ 
Charles Cadieux và các cộng sự từ Đại học 
Montréal - Pháp.

Kết quả phân tích quang phổ cho thấy TOI-
1452b lớn hơn Trái Đất khoảng 1,7 lần và có khối 
lượng hơn 4,8 lần. Nó có thể là một hành tinh đá 
như Trái Đất, nhưng mật độ hành tinh cho thấy nó 
là một thế giới rất khác biệt.

Theo Heritage Daily, TOI-1452b có thể là 

một trong những dạng hành tinh đá thú vị nhất mà 
các nhà khoa học luôn mong đợi tìm thấy: Hành 
tinh dại dương, thường có mật độ thấp hơn nhiều so 
với Trái Đất vì có tỉ lệ nước cao.

Ước tính nước chiếm tới 22% khối lượng 
của TOI-1452b, tương tự như tỉ lệ mà NASA xác 
định trên các "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời 
như Ganymede và Calisto của Sao Mộc, Titan và 
Enceladus của Sao Thổ.

Nhưng khác với các mặt trăng lạnh lẽo nói 
trên, độ sáng của hai ngôi sao trong hệ TOI-1452 
và khoảng cách của hành tinh so với sao mẹ cho 
thấy nó có nhiệt độ ôn hòa hơn nhiều - tương đương 
vùng ôn đới của Trái Đất chúng ta.

Vì vậy đại dương của hành tinh sẽ là dạng 
đại dương lộ thiên chứ không bị chìm khuất bởi vỏ 
băng như các "mặt trăng sự sống".

Siêu Trái Đất đại dương TOI-1452b
Hành tinh đại dương có phù hợp với sự 

sống hay không, đó vẫn là một câu đố lớn bởi từ 
trước đến nay các hành tinh đại dương chỉ được tìm 
thấy ở các hệ sao khác, quá xa để quan sát chi tiết.

Theo tiến sĩ Cadieux, siêu Trái Đất đại 
dương này sẽ là một trong những mục tiêu trong 
danh sách cần quan sát của siêu kính viễn vọng 
James Webb 9 tỉ USD của NASA/ESA/CSA (các 
cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu và Canada). Thật 
may mắn, hành tinh này nằm gần khu vực quan sát 
liên tục phía Bắc của James Webb.

Nghiên cứu về siêu Trái Đất đại dương 
TOI-1452b vừa được công bố trên tạp chí khoa học 
Astronomical Journal. ■ 

Có bao nhiêu thiên thạch 
rơi xuống Trái đất mỗi năm?

Hàng triệu mảnh đá không gian lao 
vào bầu khí quyển Trái đất mỗi 
năm nhưng không phải tất cả trong 

số đó đủ lớn để chạm tới bề mặt.
Những tảng đá không gian đáp xuống mặt 

đất được gọi là thiên thạch. Cách đây khoảng 66 
triệu năm, một thiên thạch khổng lồ ước tính có 
chiều ngang lên tới 10 km đã rơi xuống khu vực 
ngày nay là bán đảo Yucatán ở Mexico, gây ra sự 
tuyệt chủng của khủng long. 

Tuy nhiên, những vụ va chạm như vậy là 
cực kỳ hiếm. Thay vào đó, phần lớn các tảng đá 
không gian đều có kích thước nhỏ và bốc cháy 
hoàn toàn trong khí quyển như những vệt sao băng.

Các nhà khoa học ước tính có hàng triệu 
mảnh đá không gian bay vào bầu khí quyển Trái đất 
mỗi năm, nhưng chỉ ít hơn 10.000 trong số đó 
"sống sót" sau khi ma sát với không khí ở tốc độ 
cao và cuối cùng đáp xuống mặt đất, sông hồ hoặc 
đại dương.

Con số này nhỏ hơn nhiều so với Mặt trăng, 
nơi không có bầu khí quyển. Theo NASA, có 
khoảng 33.000 thiên thạch với kích thước bằng quả 
bóng bàn đâm vào vệ tinh tự nhiên của Trái đất mỗi 
năm. Mặc dù có kích thước nhỏ, mỗi mảnh trong số 
này tác động lên bề mặt với lực tương đương 3,2 kg 
thuốc nổ. Ngoài ra, còn có khoảng 10 - 1.000 tấn 
bụi (nhỏ hơn 1 mm) va chạm với Mặt trăng mỗi 
ngày.

Đá không gian thường là những mảnh vỡ 
của tiểu hành tinh hoặc sao chổi. Tuy nhiên, một số 
có thể có nguồn gốc từ các hành tinh hoặc Mặt 
trăng. Theo Hiệp hội Thiên thạch, hơn 300 mảnh 
thiên thạch đã biết có nguồn gốc từ sao Hỏa.

Để ước tính số lượng thiên thạch va vào 
Trái đất mỗi năm, nhà thiên văn học Gonzalo 
Tancredi tại Cộng hòa ở Montevideo, Uruguay, đã 
phân tích dữ liệu do Hiệp hội Thiên thạch thu thập. 
Từ năm 2007 đến 2018, có 95 báo cáo về thiên 
thạch rơi xuống Trái đất, tỷ lệ trung bình khoảng 
7,9 báo cáo mỗi năm.

Không thể biết chính xác có bao nhiêu 
thiên thạch rơi xuống đại dương và chìm xuống 
đáy mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, 29% bề mặt 
hành tinh xanh được bao phủ bởi đất. Tancredi lưu 
ý rằng các khu vực thành thị, với khoảng 55% dân 
số sinh sống, chiếm khoảng 0,44% diện tích đất.

Nhà thiên học ước tính tổng số thiên thạch 
rơi xuống đất liền bằng với số lượng thiên thạch 
được báo cáo trong các khu vực thành thị chia cho 
tỷ lệ phần trăm đất đai của Trái đất được bao phủ 
bởi các khu vực thành thị.

Mô phỏng một tảng đá không gian bốc 
cháy trong bầu khí quyển Trái đất

Theo Tancredi, các tảng đá không gian 
rộng khoảng 10m dự kiến đi vào bầu khí quyển 
Trái đất cứ sau 6 đến 10 năm. Những tảng đá đủ lớn 
để tạo ra vụ nổ như sự kiện Tunguska năm 1908 ở 
Nga xảy ra khoảng 500 năm một lần. 

Một tác động từ tảng đá rộng khoảng 1km 
ước tính sẽ xảy ra sau mỗi 300.000 đến 500.000 
năm, trong khi một vụ va chạm dữ dội như sự kiện 
kết thúc kỷ Phấn trắng và xóa sổ khủng long có thể 
xảy ra một lần trong 100 triệu đến 200 triệu năm. ■ 
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