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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

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

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:

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

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

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHTERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHTERIA vuøng 45S, 100% meã, rent $3.679, Ñaõ 

ñöôïc xaây laïi môùi hôn 80% naâng caáp ñieän 3- phase, Loùt raïch. tolet, 

Chaân maùy, ñöôøng oáng, töôøng, traàn nhaø. cöûa kieán, ñöôïc Thay môùi, coù 

maùy ñoåi tieàn, vaø thay nhieàu maùy giaët lôùn nhoû ñuû loaïi, Coù khoaûn 100 

maùy giaët saáy, quaûng lyù deã daøng, Chuùng toâi chuyeân mua xaây söûa vaø 

baùn. Tieäm Ñoâng khaùch vaø coù thu nhaäp, töø 17k ñeán 20k 1 thaùng.

Vuøng 45 South

Moïi chi tieát xin goïi

713-855-7080 * 817-908-8861

NEW

967-2039/1607

Baùn Tieäm Nail

Tieäm roäng treân 1,700 sqft, coù 4 baøn nails, 3 gheá 
spas, 1 phoøng facial wax, 1 phoøng aên, tuû laïnh, TV 
ñaày ñuû, tieàn rent raát reû $1,500/thaùng. Khu vöïc 
Airline vaø 45 North (gaàn Beltway 8). 
W. Dyna, Houston TX 77037.

Houston 77037

Goïi (hoaëc text message) chò Pinky soá:

346-297-6018

NEW

934-2033/2001

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

955-2037/1605

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford 

& Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 

sqft. Nhaø 2 taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém 

röôõi. Saøn goã & gaïch.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

959-2038/1606

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ ôû Sugarland Zipcode 77498, 

giöõa Eldridge vaø West Bellfort. 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém, khu yeân tónh, tröôøng hoïc toát. Gaàn 

chôï Myõ Hoa vaø Chuøa Vieät Nam.

Sugarland 77498

Xin lieân laïc Tom, cell phone:832-495-5926

NEW

*928-2032/1600

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 1/2 phoøng taém, roäng 1,510 

sqft, 2 choã ñaäu xe ñöôïc chæ ñònh. Coù maùy giaët vaø maùy saáy, 

tuû laïnh, maùy röûa cheùn. Khu vöïc yeân tónh vaø coù coång gaàn 

trung taâm mua saém Memorial City Mall vaø City Center ôû 

Spring Branch. Soá tieàn thueâ $1,600, ñaët coïc $1,400. 

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 832-289-9273Xin lieân laïc qua tin nhaén, Nga: 832-846-4155
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Dương Tử Quỳnh hóa thân 
thành bậc thầy kiếm thuật đầy 
ấn tượng trong trailer series 
tiền truyện của The Witcher

Vũ trụ The Witcher của Netflix sẽ tiếp 
tục mở rộng với dự án tiền truyện tiếp 
theo, lấy bối cảnh hơn 1000 năm 

trước những sự kiện trong series chính.

Mới đây, Netflix đã hé lộ trailer tiếp theo của 
The Witcher: Blood Origin, một trong rất nhiều dự 
án phim nhằm mở rộng vũ trụ truyền hình The 
Witcher mà họ đang sản xuất. Series này sẽ bao 
gồm 4 tập phim, với thời lượng khoảng gần 1 
giờ/tập, và sẽ chính thức lên sóng vào ngày 25/12 
tới đây.

The Witcher: Blood Origin là dự án tiền 
truyện của The Witcher, lấy bối cảnh 1200 năm 
trước series chính. Đoạn trailer trên đây cũng đã 
điểm qua một vài sự kiện quan trọng nhất ở mốc 
thời gian này. Trong đó bao gồm thời kỳ hoàng kim 
của người elf (Tiên tộc); sự kiện Kết cầu 
(Conjunction of Spheres) đưa con người và vô số 
loài quái vật đến với vùng đất Lục Địa; và sự ra đời 
của thợ săn quái vật đầu tiên trên thế giới - những 
người mà sau này được biết đến với tên gọi chung 
là Witcher.

Đối chiếu theo nguyên tác, người elf đã sinh 
sống tại Lục Địa từ nhiều thế kỷ trước, sau người 
lùn (dwarf) và thần lùn (gnome). Họ được gọi 
chung là Cổ Tộc (Elder Race). Trong khoảng thời 
gian tồn tại tại đây, người elf đã xây dựng rất nhiều 
công trình kiến trúc đồ sộ, với thiết kế ấn tượng đến 
mức sau này con người vẫn tận dụng chúng để làm 
cung điện hay thành quách cho đế chế của mình. 
Khi con người đến với Lục Địa thông qua sự kiện 
Kết cầu, người elf đã dang rộng cánh tay chào đón 
họ, thậm chí còn dạy họ nhiều kiến thức về phép 
thuật để có thể sinh tồn và phát triển tại vùng đất 
này.

Tuy nhiên, sau khi đã thuần thục những gì 
người elf chỉ dạy, con người đã lập tức phản bội họ 
và đẩy họ đến bên bờ vực diệt vong. Người elf, dù 
có tuổi thọ rất cao, nhưng lại có chu kỳ sinh sản khá 
ngắn. Trong khi đó, con người thì lại hoàn toàn 

ngược lại, và đó là lý do giúp họ nhanh chóng có 
được lợi thế áp đảo về mặt quân số và dễ dàng trở 
thành chủng loài thống trị tại Lục Địa.

Điều này đã phần nào được phản ánh trong 
series chính, khi người elf bị đẩy về những khu núi 
hẻo lánh và chỉ biết chờ đợi cơ hội phản công trong 
vô vọng. Không còn quá nhiều elf trẻ sống sót sau 
những đợt càn quét của con người, và những elf có 
tuổi thì lại không còn khả năng sinh sản. Đó chính 
là lý do vì sao đã rất lâu rồi, không có một “người 
elf thuần chủng” nào ra đời. The Witcher: Blood 
Origin sẽ giải thích rõ ràng hơn về những chi tiết 
này cũng như mối hận thù giữa con người và người 
elf.

Kết cầu là một sự kiện đặc biệt quan trọng của 
The Witcher. Vũ trụ The Witcher chứa đựng rất 
nhiều thế giới khác nhau tồn tại dưới dạng khối 
cầu. Khi những khối cầu này va chạm, chúng sẽ tạo 
ra vết nứt không gian - đóng vai trò như những 
cánh cổng kết nối, giúp cho các sinh vật từ thế giới 
này di chuyển qua thế giới khác.

Như đã nêu trên, sự kiện Kết cầu chính là lý do 
giúp con người cũng như nhiều loài quái vật khác 
đến được Lục Địa. Ma thuật, phép thuật cũng xuất 
hiện tại đây thông qua một lần Kết cầu như vậy, và 
người elf đã học cách sử dụng chúng từ hàng trăm 
năm trước. Tuy nhiên sau đó, con người thậm chí 
còn đưa ma thuật lên một tầm cao mới, với những 
hội đồng phép thuật, với trường đào tạo pháp sư để 
phục vụ cho mục đích chính trị hay cá nhân của họ.

Trong series của Netflix, sự kiện Kết cầu được 
thể hiện qua những phiến đá nguyên khối 
(Monolith), chính là những cánh cổng kết nối giữa 
các thế giới khác nhau. Đây hoàn toàn là sáng tạo 
của đội ngũ biên kịch và không hề có trong loạt tiểu 
thuyết gốc. The Witcher: Blood Origin sẽ là cơ hội 
để họ lý giải rõ ràng hơn về nguồn gốc của những 
phiến đá này.

Sự xuất hiện của ma thuật và quái vật đã khiến 
cho cuộc sống tại Lục Địa biến động dữ dội, và con 
người đã nhìn ra cơ hội trong tình hình đó. Họ tạo 
ra Witcher - những đứa trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ 
bỏ rơi vì nhiều lý do, được đào tạo kiếm thuật, phép 
thuật cơ bản, và phải trải qua quá trình đột biến chết 
người bằng đủ các loại thảo dược kỳ quái để cường 
hóa cơ thể.

Nhiệm vụ của Witcher chỉ có một: Đó là giết 
tất cả những loài quái vật gây nguy hiểm cho con 
người. Dần dần, đây trở thành một nghề nghiệp 
chuyên nghiệp, và Witcher sẽ được trả tiền công 
cho những con quái vật mà họ tiêu diệt được.

The Witcher: Blood Origin sẽ hé lộ danh tính 
của Thợ săn quái vật đầu tiên tại Lục Địa. Trong khi 
đó, quá trình để tạo ra một Witcher đã được giải 
thích phần nào thông qua bộ phim hoạt hình The 
Witcher: Nightmare of the Wolf.

Vì là series tiền truyện của The Witcher, Blood 
of Origin có thể coi là mảnh đất màu mỡ để Netflix 
có thể khai thác và thỏa sức sáng tạo để mở rộng 

cho vũ trụ Thợ săn quái vật. Series này sẽ mang đến 
một câu chuyện mới cùng hàng loạt nhân vật mới, 
dựa trên những nền móng sẵn có từ bộ tiểu thuyết 
của nhà văn Andrzej Sapkowski.

Dựa trên đoạn trailer trên đây, có thể thấy 
Blood of Origin sẽ kể lại câu chuyện về cuộc chiến 
giữa 7 chiến binh, vốn là những người xa lạ, với 
một đế chế khổng lồ không thể đánh bại tại Lục 
Địa. Tuy nhiên, sự kiện Kết cầu đã giúp họ nhận ra 
chỉ khi tự mình tạo ra một con quái vật khủng 
khiếp, họ mới có cơ hội giành chiến thắng trước kẻ 
thù hùng mạnh.

Ba trong số 7 chiến binh này là người elf, và 
cũng đóng vai trò nhân vật chính của Blood of 
Origin. Đó là Éile, một chiến binh kiêm nhạc sĩ, 
người muốn theo đuổi con đường âm nhạc nhưng 
lại bị dòng đời xô đẩy và bị cuốn vào những cuộc 
chiến khốc liệt. Thứ hai là Fjall, vệ binh hoàng gia 
của bộ tộc Dog, người có khả năng sử dụng rìu một 
cách điêu luyện. Cuối cùng là Scian, một bậc thầy 
kiếm thuật và cũng là sư phụ/người bảo hộ cho 
Éile.

Bên cạnh đó, Jaskier, chàng thi sĩ lẻo mép, bạn 
thân của Geralt, cũng sẽ góp mặt trong series này. 
Theo đoạn trailer trên đây cho thấy, Jaskier sẽ có 
dịp gặp gỡ một người elf bí ẩn có tên Seanchai và 
được nghe lại câu chuyện về vùng đất Lục Địa vào 
1200 năm trước. Sau đó, anh chàng sẽ kể lại câu 
chuyện này thông qua bài hát của mình, giống như 
cách anh vẫn thường làm với những cuộc phiêu lưu 
của Geralt.

Trước ngày lên sóng, The Witcher: Blood 
Origin vốn đã nhận được khá nhiều chú ý nhờ sự 
góp mặt của Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh), 
gương mặt đang rất nổi bật của làng điện ảnh thế 
giới. Nữ diễn viên sẽ vào vai Scian, bên cạnh một 
số tên tuổi khác như Sophia Brown (vai Éile), 
Laurence O'Fuarain (Fjall) hay Minnie Driver 
(Seanchai). Joey Batey cũng sẽ trở lại với vai trò 
Jaskier quen thuộc của mình.

The Witcher: Blood Origin sẽ lên sóng trên 
Netflix vào ngày 25/12 tới đây. Trong khi đó, mùa 
3 của series chính đang trong quá trình hậu kỳ và sẽ 
ra mắt vào giữa năm 2023. 

                                                            Đông Giang

Lee Seung Gi đã bí mật kết 
hôn với bạn gái giữa ồn ào bị 
công ty quản lý quỵt lương suốt 
18 năm?

Chuyện tình của “con rể quốc dân” Lee 
Seung Gi và “ái nữ Mama Chuê” - Lee 
Da In từng gặp không ít sóng gió khi 

công khai hẹn hò.

Theo truyền thông Hàn mới đây đưa tin, cặp 
đôi Lee Seung Gi và Lee Da In gần đây đã tham dự 
bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của con một người quen.

Theo đó, cả hai đã thể hiện tình cảm không 
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thay đổi dành cho nhau trong suốt bữa tiệc 
sinh nhật, nơi có sự tham dự của một số người bạn 
chung. Cặp đôi gây ấn tượng với mọi người bởi nụ 
cười rạng rỡ và luôn quan tâm tới đối phương. 
Động thái này của Lee Seung Gi và Lee Da In như 
ngầm phủ nhận tin đồn chia tay trước đó vào tháng 
8 năm ngoái, và cho biết rằng mối quan hệ giữa hai 
người đang ổn định.

Trước đó, cựu phóng viên giải trí kiêm 
YouTuber - Lee Jin Ho đã đăng trên kênh cá nhân 
của mình tiết lộ cặp đôi đã âm thầm đăng ký kết 
hôn. Người này còn nói rằng, Lee Seung Gi đã mua 
một ngôi nhà biệt lập ở Seongbuk-dong với giá hơn 
5,6 tỷ won vào năm 2020. Sau khi Lee Seung Gi 
gia hạn hợp đồng với Hook Entertainment, ngôi 
nhà này được đăng ký là nơi kinh doanh của một 
công ty tư nhân và giám đốc điều hành có tên Lee 
Ju Hee - là tên thật của Lee Da In. Điều này dấy lên 
nghi vấn đây là ngôi nhà cặp đôi đã mua để ở sau 
khi kết hôn.

Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức công 
khai tình cảm vào tháng 5 năm ngoái. Hình ảnh cặp 
sao Hàn này hẹn hò nhận được sự quan tâm từ dư 
luận. Tuy nhiên, nhiều dân mạng ngay lập tức phản 
đối chuyện tình này sau khi biết được xuất thân của 
Lee Da In.

'Chàng rể quốc dân' từng chia sẻ: “Kể từ sau 
tin hẹn hò được đăng vào năm 2021, cuộc sống cá 
nhân và quan điểm của tôi không có bất cứ điều gì 
thay đổi. Vì thế, tôi không bình luận về chuyện này 
thêm nữa vì tôi thấy không cần thiết. Tôi xin lỗi nếu 
có điều gì đó khiến mọi người buồn vì vấn đề này”.

“Hơn nữa, tôi lo lắng nếu thông tin liên lạc và 
câu chuyện của chúng tôi lan truyền, nó sẽ trở 
thành những tin đồn xuyên tạc. Điều đó có thể làm 
tổn thương nhiều người và được sử dụng như câu 
chuyện phiếm cho ai đó. Vì vậy, tôi hy vọng mọi 
người hiểu tại sao tôi kín tiếng khi được yêu cầu 
làm rõ vấn đề”, anh tiếp tục.

Chuyện tình của Lee Seung Gi và Lee Da In 
gây chú ý ngay sau khi công ty quản lý Hook 
Entertainment quỵt lương của anh trong suốt nhiều 
năm đi hát.

Trước đó truyền thông tiết lộ, phía diễn viên 
Lee Seung Gi đã gửi chứng nhận nội dung cho 
Hook Entertainment - công ty quản lý và yêu cầu 
tiết lộ các khoản thanh toán minh bạch liên quan 
đến nam diễn viên. “Việc quyết toán có vấn đề và 

chúng tôi yêu cầu công ty công khai minh bạch”, 
đại diện Lee Seung Gi khẳng định.

Đáp lại, phía Hook Entertainment đưa ra 
thông báo: “Hook Entertainment đã nhận được 
chứng nhận nội dung từ Lee Seung Gi và đang xem 
xét dữ liệu liên quan cũng như chuẩn bị phản hồi 
phù hợp”. 

                                                                    An Chi

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch 
hoãn cưới

Nữ diễn viên cho biết lịch trình đóng 
phim dày đặc khiến cô và Khưu Trạch 
không có thời gian tổ chức hôn lễ. Vì 

vậy, cả hai tạm dừng kế hoạch đám cưới trong năm 
2023.

Ngày 1/12, ETtoday đưa tin Hứa Vỹ Ninh và 
Khưu Trạch đang có khoảng thời gian ngọt ngào 
bên nhau. Họ vừa có chuyến du lịch ra nước ngoài 
đầu tiên kể từ khi kết hôn vào tháng 12/2021. 
Người đẹp phim Thơ ngây chia sẻ vợ chồng cô 
đang chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày cưới.

Về kế hoạch tổ chức hôn lễ, Hứa Vỹ Ninh cho 
biết cô và Khưu Trạch vẫn đang sắp xếp, chọn thời 
điểm phù hợp với lịch trình làm việc của cả hai. Nữ 
diễn viên chia sẻ khả năng vợ chồng cô đám cưới 
vào năm sau là rất thấp. Hàng loạt dự án phim ảnh 
mới đã ký kết bị dồn lịch quay trong năm 2023 
khiến cả hai không có thời gian thu xếp cho ngày 
trọng đại.

Theo Hứa Vỹ Ninh, không chỉ hôn lễ, cô cũng 
phải hoãn kế hoạch mang thai vì công việc bận rộn, 
phải trả nợ phim cho đối tác.

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch chính thức trở 
thành vợ chồng từ tháng 12/2021. Cuộc hôn nhân 
chớp nhoáng chỉ sau 6 tháng hẹn hò của hai nghệ sĩ 
gây bất ngờ, thậm chí xuất hiện những bình phẩm 
thiếu tích cực. Sau ngày cưới, họ trở lại với công 
việc, không đi tuần trăng mật. Do vướng bận công 
việc, cả hai có ít thời gian bên nhau.

Hứa Vỹ Ninh chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân 
của cô và Khưu Trạch không lãng mạn như nhiều 
người tưởng tượng. Cô không thích đến phim 
trường thăm chồng, vì vậy, tần suất gặp nhau của 
họ càng ít hơn.

Nữ diễn viên cho rằng sự quan tâm quá mức 

của báo chí đôi lúc khiến vợ chồng cô áp lực vì họ 
đều mong muốn có cuộc sống kín đáo, ít bị làm 
phiền.

Theo Hứa Vỹ Ninh, cô và Khưu Trạch dung 
hòa tính cách, không can thiệp không gian riêng tư 
của nhau. Từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn, họ chưa 
từng cãi vã. 

Dù vậy, người đẹp xứ Đài vẫn e dè khi đề cập 
đến tương lai. “Cái này phải do số phận. Hôn nhân 
còn chặng đường dài, ai dám nói trước ngày mai. 
Nhưng tôi tin rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ 
gắn bó hơn theo thời gian”, Hứa Vỹ Ninh chia sẻ. 

                                                                     Di Hy

Song Hye Kyo sống trong 
hận thù ở phim mới

Trở lại với dự án mới có tên “Vinh quang 
trong thù hận”, Song Hye Kyo hóa 
thân thành nạn nhân của bạo lực học 

đường, luôn ấp ủ âm mưu trả thù những kẻ từng bắt 
nạt mình.

Ngày 6/12, Xport News đưa tin nội dung của 
loạt phim Vinh quang trong thù hận (Tựa gốc: The 
Glory) được hé lộ. Bộ phim xoay quanh Moon 
Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) và kế hoạch trả 
thù những kẻ từng bắt nạt cô thời cấp 3.

Dong Eun là con gái của một bà mẹ đơn thân 
nghèo khổ. Cuộc sống của cô càng trở nên đen tối 
khi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. 
Cuối cùng, Dong Eun tìm đến cái chết như một 
cách giải thoát, song sương mù ngày hôm ấy đã 
khiến kế hoạch tự tử của cô thất bại.

Từ giây phút này, Dong Eun liền thức tỉnh và 
quyết định trở nên vô cảm với thế giới xung quanh. 
“Tại sao mình phải chết? Sẽ không có sự tha thứ 
nào nữa” là suy nghĩ của nữ chính Vinh quang 
trong thù hận sau khi tự tử bất thành.

Trái với Dong Eun, cuộc sống của kẻ bắt nạt 
Yeon Jin (do Lim Ji Yeon đóng) may mắn hơn. Nhờ 
có sự nâng đỡ của cha mẹ, cô thậm chí không phải 
chịu bất cứ hình phạt nào sau loạt hành vi bạo lực 
học đường. 

Tuy nhiên, những tháng ngày êm đẹp chẳng 
kéo dài bao lâu bởi Dong Eun đang dần lên kế 
hoạch trả thù.
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Nét tính cách cô độc, u ám của nhân vật này 
cũng được thể hiện phần nào qua hình ảnh Song 
Hye Kyo ngồi một mình dưới tán cây cổ thụ trong 
poster được tung ra cách đây vài ngày.

Trong kịch bản tóm tắt của Vinh quang trong 
thù hận, thông tin về các nhân vật phụ cũng được 
miêu tả cụ thể, bao gồm Joo Yeo Jeong (Lee Do 
Hyun thủ vai), Kang Hyun Nam (Yeom Hye Ran 
đóng), Ha Dong Yeong (do Jung Sung Il đóng) và 
Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon đảm nhiệm).

Tác phẩm được chấp bút bởi biên kịch Kim 
Eun Sook, người làm nên thành công của các bộ 
phim truyền hình ngọt ngào như Secret Garden, 
Người thừa kế, Goblin, Hậu duệ mặt trời, Mr. 
Sunshine, The King: Eternal Monarch.

“Mọi người sẽ thấy hơi khác một chút vì các 
tác phẩm tiêu biểu của tôi đều rất ngọt ngào. Thời 
gian gần đây, tôi đang cố gắng thử sức ở thể loại 
mới và The Glory cũng là một phần của thử thách 
lần này”, biên kịch Kim Eun Sook tự nhận xét về 
dự án mới nhất.

Ngoài ra, phim cũng đánh dấu lần hợp tác thứ 
hai giữa Kim Eun Sook và nữ diễn viên Song Hye 
Kyo. Trước đó, nữ diễn viên 41 tuổi tham gia vào 
tác phẩm Hậu duệ mặt trời và được nhiều khán giả 
yêu thích. 

                                                                    Tú Anh

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 
chật vật tìm chỗ đứng

Lý Nhất Đồng vừa gây ồn ào khi bỏ diễn 
trong dự án “Vũ canh kỷ”. Nữ diễn 
viên được đánh giá là người đẹp có 

nhiều điều kiện tốt, được lăng xê nhưng chưa thể 
bật lên được.

Sina đưa tin đầu tháng 12, Lý Nhất Đồng gây 
bất ngờ khi tuyên bố từ bỏ việc diễn vai nữ chính 
trong phim truyền hình Vũ canh kỷ. 

Theo nữ diễn viên, cô bị đoàn làm phim đối xử 
thiếu tôn trọng, không công bằng. Nhiều khán giả, 
nhà sản xuất và biên kịch trong nghề lên tiếng ủng 
hộ Lý Nhất Đồng.

Tuy nhiên, Sina bình luận việc người đẹp sinh 
năm 1990 không có tiếng nói trong đoàn phim một 
phần do tên tuổi của cô đang xuống thấp sau nhiều 
dự án không thành công.

Bị đối xử thiếu tôn trọng

Theo Sina, dự án Vũ canh kỷ sẽ do nam diễn 
viên Nhậm Gia Luân đóng chính. Lý Nhất Đồng 
cho biết cô được mời vào vai nữ chính từ lâu. 

Vài tháng qua, Lý Nhất Đồng tích cực chuẩn 
bị cho vai diễn, tìm hiểu kịch bản, nhân vật. Cô 
cũng từ chối lời mời hợp tác từ những nhà sản xuất 
khác vì dự án Vũ canh kỷ.

Tuy nhiên, ngày 1/12, đoàn phim bất ngờ công 
khai nam chính, nhưng không tuyên bố Lý Nhất 
Đồng có tham gia. Đáp lại, phía Lý Nhất Đồng 
tuyên bố sẽ rút khỏi dự án vì không được tôn trọng.

Công ty quản lý của Lý Nhất Đồng cho biết 
đoàn phim không thông báo cho nữ diễn viên về 
cách thức thời gian quảng bá bộ phim. 

Trước đó, khi có tin tức Lý Nhất Đồng và 
Nhậm Gia Luân đóng cặp với nhau, người hâm mộ 
của nam diễn viên đã tỏ thái độ không hài lòng với 
cô.

Họ bình luận tiêu cực, chê bai ngoại hình và 
khả năng diễn xuất của Lý Nhất Đồng, thậm chí 
còn tung tin cô bỏ tiền để thêm đất diễn khiến nữ 
diễn viên tổn hại danh tiếng. 

Trước những bình luận ác ý, Lý Nhất Đồng im 
lặng vì tin tưởng đối tác, nhưng cuối cùng đoàn 
phim Vũ canh kỷ lại không thể hiện thành ý, coi 
thường Lý Nhất Đồng.

Theo Sina, hầu hết khán giả trên mạng xã hội 
đều ủng hộ Lý Nhất Đồng. Cho rằng nhà sản xuất 
thường thiên vị nam diễn viên, đối xử bất công với 
phía nữ. Bên cạnh đó, biên kịch Vu Chính cũng 
dành lời động viên cho người đẹp sinh năm 1990.

Nhà sản xuất Vương Nhất Hủ cho biết công ty 
Hằng Tinh Dẫn Lực của ông từng ngỏ ý muốn hợp 
tác với Lý Nhất Đồng vào hồi tháng 8. Song, do nữ 
diễn viên đã nhận lời đóng Vũ canh kỷ nên cô từ 
chối.

Vương Nhất Hủ khen ngợi tinh thần chuyên 
nghiệp của Lý Nhất Đồng, đồng thời ông cho biết 
phía đoàn phim Vũ canh kỷ đã khiến nữ diễn viên 
bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt.

Sự nghiệp lận đận

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học 
viện múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô được 
biên kịch Vu Chính tin tưởng giao vai nữ chính 
trong phim Bán yêu Khuynh Thành.

Ngay từ vai diễn đầu tay, Lý Nhất Đồng đã gây 
tiếng vang. Cô được đánh giá là mỹ nhân cổ trang 
với diễn xuất tự nhiên dù chưa được đào tạo bài 
bản.

Năm 2017, Lý Nhất Đồng tiếp tục gây ấn 
tượng với vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ 
điêu. Bộ truyện này đã có nhiều phiên bản trước đó 
và vai diễn Hoàng Dung cũng được thể hiện bởi 
các diễn viên tài năng như Ông Mỹ Linh, Châu 
Tấn, Chu Ân... 

Khi mới công bố diễn viên, Lý Nhất Đồng còn 

bị chê là quá nhu mì, hiền dịu không có nét tinh 
quái của nhân vật.

Tuy nhiên, sau khi phát sóng bộ phim nhận 
được đánh giá tích cực hơn. Trong đó vai diễn 
Hoàng Dung của Lý Nhất Đồng được khen ngợi là 
sát với nguyên tác. Cô thể hiện được đầy đủ các nét 
tính cách đặc trưng như: xinh đẹp, thông minh, 
trọng tình trọng nghĩa.

Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn 
này giúp Lý Nhất Đồng lọt vào Top 10 minh tinh 
đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 
2017. 

Khán giả xứ Cảng thơm đánh giá Lý Nhất 
Đồng là diễn viên trẻ kế thừa nhan sắc, khí chất của 
minh tinh Ông Mỹ Linh, là người “có tiên khí 
Hoàng Dung nhất trong các phiên bản”.

Những tưởng nhờ thành công của vai diễn này, 
Lý Nhất Đồng sẽ một đường tiến lên, trở thành tiểu 
hoa đán 9X sáng giá, nhưng các dự án tiếp theo của 
cô lại không thành công như mong đợi.

Thực tế, Lý Nhất Đồng được ưu ái hợp tác với 
các nam diễn viên tiếng tăm như Đặng Luân trong 
Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, La Tấn trong Hạc 
lệ hoa đình, Lý Hiện với phim Kiếm vương triều, 
Hứa Khải trong Ly ca hành, Dương Dương (phim 
Đặc chiến vinh quang), ngoài ra còn có Lục Nghị, 
Thị đế Trần Kiến Bân,... Vì vậy, cô còn được mệnh 
danh là “máy thu hoạch nam thần”.

Bên cạnh đó, Lý Nhất Đồng còn được tạo điều 
kiện hợp tác với Hồ Nhất Thiên trong Thời đại của 
anh, thời đại của em, là phần tiếp nối của phim Cá 
mực hầm mật ra mắt năm 2019. 

Phần một đã rất thành công, giúp phần hai 
được chú ý ngay từ khi lên sóng. Nhưng diễn xuất 
của Lý Nhất Đồng không có sức hấp dẫn để giữ 
chân khán giả.

Lý Nhất Đồng được Sohu nhận xét có khả 
năng hóa thân vào các nhân vật một cách tự nhiên, 
không gượng gạo, nhưng nét diễn chưa thực sự ấn 
tượng. Người đẹp sinh năm 1990 thiếu vai diễn 
bùng nổ mạnh mẽ khiến khán giả nhớ mãi.

Lý Nhất Đồng không tận dụng được ưu thế khi 
hợp tác với bạn diễn tiếng tăm. Những bộ phim của 
cô chất lượng chỉ ở mức trung bình, lượng khán giả 
theo dõi không cao. Hệ quả để lại là danh tiếng và 
địa vị trong giới giải trí của cô ngày càng xuống 
thấp. 

Sina bình luận việc nhà sản xuất phim Vũ canh 
kỷ không tôn trọng Lý Nhất Đồng cũng do cô 
không phải cái tên đem lại sự bảo đảm cho dự án. 

Việc nữ diễn viên từ chối óng phim có thể sẽ đ
gây khó kh n cho sự nghiệp sau này bởi iQIYI là ă
một trong ba ơn vị phát hành phim trên nền tảng đ
trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc. 

                                                                  Đồ Nam
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'Ngựa quen đường cũ', tài tử 
'Hoa thiên cốt' lại 'gian díu', bao 
nuôi trợ lý, cắm sừng vợ hoa 
hậu

Mới đây, các blogger lại tiếp tục 
phanh phui việc nam tài tử cắm 
sừng vợ hoa hậu khi đưa ra dòng 

chữ hấp dẫn “giang cư mận”: “Diễn viên lừa tình 
được vợ tha thứ nay lại cặp kè với nhân tình”.

Trước thông tin mập mờ từ blogger, rất nhiều 
người đã suy đoán phải chăng người đàn ông được 
gọi tên là Trần Tư Thành? Nhưng, không đợi nhiều 
người tò mò, đoán già đoán non thì nhân vật chính 
được công khai đó chính là nam tài tử “Hoa thiên 
cốt” Trương Đan Phong.

Sự việc bắt nguồn vào năm 2018, khi , trên 
mạng ồn ào bê bối ngoại tình của Trương Đan 
Phong và người đại diện Tất Oánh, tuy sau đó phía 
Trương Đan Phong đã phủ nhận nhưng cư dân 
mạng không tin tưởng vì “tình ngay lý gian”. Vào 
năm 2019 Trương Đan Phong cho biết Tất Oánh đã 
tự nộp đơn từ chức vì cảm thấy có lỗi.

Dù bị “cắm sừng” sau lưng, suy sụp trong thời 
gian dài nhưng Hồng Hân vẫn tha thứ cho ông xã. 
Cứ ngỡ rằng, sau khi quay về bên vợ, Trương Đan 
Phong sẽ thay đổi, dành thời gian cho vợ con. 
Nhưng, sáng nay phóng viên Giang Tiểu Yến cho 
biết đến hiện tại Trương Đan Phong và Tất Oánh 
vẫn đang gian gian díu díu mập mờ.

Cụ thể, theo các nguồn tin, thì người bàn giao 
công việc livestream cho Trương Đan Phong là 1 
tài khoản có nickname Manh Manh, nhưng khi 
thanh toán tiền thù lao cho Trương Đan Phong thì 
chuyển tiền vào số tài khoản có tên Tất Oánh.

Ngoài ra, ảnh cap màn hình tin nhắn cho thấy, 
khi thương lượng sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho 
Trương Đan Phong thì Tất Oánh yêu cầu sắp xếp 
cho 2 người ở chung 1 phòng, khi được thông báo 
không còn phòng thì Tất Oánh đưa ra yêu cầu bên 
phía cô sẽ tự tìm nơi nghỉ ngơi, nhưng chi phí sẽ do 
công ty sự kiện chi trả.

Hiện thông tin Trương Đan Phong vẫn “gian 
gian díu díu mập mờ” sau lưng vợ ăn trộm đang 
được cư dân mạng qua tâm. Rất nhiều cư dân mạng 
bày tỏ tức giận thay cho người đẹp Hồng Hân đồng 

thời khuyên cô nên dứt khoát với người chồng 
phản bội này.

Trương Đan Phong là một gương mặt quen 
thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Tốt nghiệp Đại học Hí 
kịch Thượng Hải cùng với việc sở hữu gương mặt 
điển trai, nam tính, anh từng để lại ấn tượng khi 
tham gia các tác phẩm đình đám như: Hoa Thiên 
Cốt, Thần điêu đại hiệp (bản 2014), Nam thần của 
tôi…

Năm 2006, Trương Đan Phong kết hôn với 
Hồng Hân, minh tinh hơn anh 10 tuổi và từng là mỹ 
nhân nổi đình đám trên màn ảnh Hồng Kông những 
năm 1990. Nữ diễn viên sinh năm 1971 nổi tiếng 
qua các bộ phim như: Ma đạo hiệp tình, Nguyên 
Chấn Hiệp, Như lai thần chưởng, Đại Tam 
Nguyên…

Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2009 và đã có 
một cô con gái chung, hiện 5 tuổi. Hồng Hân từng 
có một cậu con trai riêng với người tình cũ, và cậu 
bé này đang sống cùng Trương Đan Phong và 
Hồng Hân. Sau khi lập gia đình, Hồng Hân dừng 
đóng phim và ít tham gia các hoạt động của làng 
giải trí để tập trung chăm sóc “mái ấm” nhỏ.

Tháng 4/2019, làng giải trí Trung Quốc 
choáng váng trước thông tin cùng những bằng 
chứng về việc ngoại tình của nam diễn viên Trương 
Đan Phong và người đại diện Tất Oánh. Theo đó, 
cả hai bị bắt gặp tại một khách sạn. Trong các bức 
ảnh được chụp lại, Tất Oánh thản nhiên vào phòng 
của nam diễn viên lúc nửa đêm với bộ đồ ngủ và ở 
lại đến gần sáng mới trở về phòng riêng.

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn tinh ý 
phát hiện nữ trợ lý này đi vào phòng của nam diễn 
viên với chiếc quần màu đen nhưng khi trở ra khi 
quần đã được thay bằng màu tím.

Trương Đan Phong đã lên tiếng phủ nhận 
thông tin trên, khẳng định anh vẫn một lòng một dạ 
với vợ. Song, nam diễn viên “Hoa Thiên Cốt” vẫn 
không thoát khỏi những lời chỉ trích hay sự quay 
lưng của khán giả.

Sau khi Hồng Hân tha thứ cho chồng, hai 
người lại tiếp tục sống hạnh phúc như trước. Cặp 
đôi xuất hiện công khai bên nhau trong nhiều sự 
kiện của gia đình. Hồng Hân luôn nở nụ cười và 
dành cho chồng ánh nhìn ngọt ngào. Mới đây, giới 
săn tin bắt gặp hai vợ chồng Hồng Hân và Trương 
Đan Phong cùng cô con gái 5 tuổi tình tứ đến ủng 
hộ bộ phim tốt nghiệp của con trai. 

                                                                   Mi Vân

Tìm ra mỹ nhân bí ẩn trong 
MV gây sốt của NewJeans: Hóa 
ra là nữ chính All Of Us Are 
Dead, nhan sắc đáng gờm đến 
mức át cả dàn idol

Nữ chính MV Ditto của NewJeans hiện 
nhận được rất nhiều sự quan tâm của 
khán giả.

MV mới Ditto của NewJeans hiện đang khiến 
cộng đồng fan Kpop xôn xao vì bài hát vô cùng bắt 
tai, nhan sắc xinh đẹp của cả nhóm “bùng” nổ trong 
thước phim retro cùng cốt truyện gây tò mò. Đặc 
biệt, sự xuất hiện của 2 gương mặt bí ẩn trong MV 
càng khiến công chúng tò mò. Hóa ra, 2 nhân vật 
này được 2 diễn viên trẻ nổi tiếng Choi Hyun Wook 
và Park Ji Hoo thủ vai.

Gây chú ý nhất chính là nữ diễn viên Park Ji 
Hoo vì cô xuất hiện liên tục bên cạnh New Jeans. 
Cô nàng này chẳng phải ai xa lạ mà chính là nữ 
chính của siêu phẩm zombie All Of Us Are Dead 
gây bão châu Á suốt năm qua, mỹ nhân thế hệ mới 
đáng gờm của làng điện ảnh Hàn. Sánh vai cùng 
dàn idol xinh đẹp nhà HYBE nhưng Park Ji Hoo 
không hề bị lấn át. Tuy không để lộ toàn bộ gương 
mặt trong MV nhưng Park Ji Hoo vẫn được khen 
ngợi vì tài dẫn dắt câu chuyện và thần thái bí ẩn, 
đường nét sắc sảo bất chấp mọi góc độ.

Park Ji Hoo là cô gái bí ẩn trong MV của 
NewJeans. Mỹ nhân này vốn sở hữu nhan sắc vượt 
trội nên không lạ gì khi cô nàng nổi bật đến thế dù 
đã che đi nửa khuôn mặt trong MV.

Sự nghiệp bùng nổ khi mới ở tuổi teen

Park Ji Hoo sinh năm 2003, trực thuộc công ty 
quản lý BH Entertainment - ngôi nhà chung của 
nhiều sao lớn như Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, 
Kim Go Eun… Năm 16 tuổi, Park Ji Hoo đóng vai 
chính phim điện ảnh House Of Hummingbird và 
ngay lập tức gây tiếng vang trong giới chuyên môn 
nhờ tài diễn xuất, đạt được giải nữ chính xuất sắc 
nhất tại LHP Tribecca. Tuy vậy, đến năm 2022, 
Park Ji Hoo mới thực sự bùng nổ danh tiếng nhờ sự 
thành công của All Of Us Are Dead.

Nhan sắc trong trẻo đầy tiềm năng

Park Ji Hoo sở hữu gương mặt xinh xắn, nhẹ 
nhàng, trong trẻo, vô cùng phù hợp với những vai 
học sinh. Đôi mắt to tròn như biết nói có lẽ chính là 
điểm thu hút nhất của Park Ji Hoo. Trên phim dịu 
dàng là thế nhưng khi lên tạp chí, Park Ji Hoo cũng 
biết biến hóa sắc sảo. Với tài diễn xuất đã được 
khẳng định cùng nhan sắc tiềm năng, trong tương 
lai chắc chắn Park Ji Hoo sẽ còn tiến xa hơn.

Chọn trường đại học theo bạn diễn, thảo 
nào được gán ghép nhiệt tình

Cặp đôi Park Ji Hoo - Yoon Chan Young được 
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khán giả toàn cầu ghép đôi nhiệt tình nhờ màn 
hợp tác trong All Of Us Are Dead. Cả 2 tương tác 
cực kỳ thân thiết cả trong phim lẫn ngoài đời, thậm 
chí Park Ji Hoo còn là người con gái cướp đi nụ hôn 
đầu của Yoon Chan Young.

Đặc biệt, nữ diễn viên từng tâm sự quyết định 
chọn trường đại học là nhờ đàn anh. Yoon Chan 
Young thường xuyên đến phim trường với áo đồng 
phục trường Đại học Han Yang và kể cho Park Ji 
Hoo về ngôi trường nên cô nàng đã nhất quyết phải 
thi vào đây. Park Ji Hoo từng chia sẻ: “Khi nộp đơn 
vào đại học, em đã chọn Đại học Hanyang và Chan 
Young đã vô cùng vui vẻ”. 

                                                             Hoàng Anh

Phạm Băng Băng khẳng định 
đẳng cấp ở Nhật Bản, mặc kệ án 
'phong sát' tại quê nhà Trung 
Quốc

Một trong những câu nói huyền thoại 
được dân tình truyền tai nhau ở Hoa 
ngữ chính là 'Ở Trung Quốc có 2 

thứ không thể phủ nhận là diễn xuất của Châu Tấn 
và nhan sắc của Phạm Băng Băng'.

Mặc dù không thể quay lại Cbiz sau án 'phong 
sát', buộc phải ra nước ngoài hoạt động và lấn sân 
sang lĩnh vực kinh doanh nhưng mỗi khi Phạm 
Băng Băng xuất hiện đều khiến công chúng phải 
trầm trồ.

Mới đây, Phạm Băng Băng đã xuất hiện tại sự 
kiện do một thương hiệu đồng hồ sản xuất ở Nhật 
Bản.

Cô diện bộ trong phục nằm trong BST Xuân 
Hè 2022 của nhà mốt Ấn Độ Gaurav Gupta và 
khiến dân tình phải trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp 
như một kiệt tác nghệ thuật.

Ngoài gương mặt tỷ lệ vàng, ngũ quan cân 
xứng thì Phạm Băng Băng khiến dân tình tình 
không khỏi ngưỡng mộ vì làn da trắng sứ cùng vóc 
dáng gợi cảm của mình.

Trang Fashion Model nhận xét đầm dạ hội 
kiểu phương Tây là phong cách Phạm Băng Băng 
thành thục nhất, giúp cô nổi bật, tỏa sáng. Còn 
chiếc áo thêu lá trúc làm người đẹp toát lên vẻ 
thanh thoát Đông phương.

Những hình ảnh mới của Phạm Băng Băng 
được hàng nghìn khán giả chia sẻ lại. Không ít 
người cho rằng cô thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của bộ 

đầm dạ hội.

Mặc dù không còn đóng phim và không còn 
địa vị gì trong giới nhưng dường như hào quang 
minh tinh của Phạm Băng Băng vẫn chưa có dấu 
hiệu bị mất đi. Nhiều người còn trầm trồ khi cô sở 
hữu nhan sắc bất lão của mỹ nhân họ Phạm.

Trước khi vướng vào bê bối trốn thuế và bị 
phong sát, Phạm Băng Băng nằm trong TOP đại 
hoa đán của Cbiz. Cô từng được mệnh danh là 'nữ 
hoàng thảm đỏ' và chưa bao giờ khiến những người 
hâm mộ phải thất vọng về nhan sắc của mình.

Thời kỳ còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, cái tên 
Phạm Băng Băng vẫn là gương mặt vàng của loạt 
nhãn hàng cũng như tạp chí đình đám. Dù vậy, sau 
khi cô 'ngã ngựa' thì sức mạnh trong giới gần như 
tan biến.

Thời điểm hiện tại, Phạm Băng Băng chỉ có 
thể hoạt động ở nước ngoài. Chính vì thế, thỉnh 
thoảng công chúng sẽ bắt gặp cô ở một số sự kiện 
nhỏ nhưng nhan sắc và thần thái của Phạm Băng 
Băng vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng 
mộ.

Từ đầu năm, Phạm Băng Băng hợp tác làm 
phim với các công ty của Hàn Quốc, dự kiến ra mắt 
phim mới năm 2023.

Hồi tháng 10, Băng Băng được trao giải Diễn 
viên châu Á xuất sắc trong khuôn khổ Liên hoan 
phim Busan. Cô không tới Hàn Quốc nhận giải 
nhưng quay một video gửi đến liên hoan phim, cho 
biết sẽ có mặt ở Busan vào năm tới.

Trước đó, Phạm Băng Băng cũng xuất hiện 
trên màn ảnh Hàn Quốc với bộ phim về đề tài cờ 
bạc, 'Kẻ nội gián'.

Trong phim, diễn viên đảm nhận vai phụ, thời 
lượng không nhiều. Tuy nhiên, theo tờ QQ, Phạm 
Băng Băng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 
khán giả. 

Cô thu hút người xem bằng phong thái lạnh 
lùng, ánh mắt sắc bén toát lên sự nguy hiểm. Nhan 
sắc và thần thái tự tin của diễn viên khi đối thoại 
hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng khiến người xem 
không thể rời mắt.

Phạm Băng Băng được cho đang tìm kiếm cơ 
hội thoát khỏi “vũng lầy” sự nghiệp bằng cách 
đóng phim ở Hàn Quốc. Bê bối trốn thuế năm 2018 
đã nhấn chìm sự nghiệp của nữ hoàng giải trí Trung 
Quốc, khiến cô không còn cơ hội xuất hiện trước 
truyền thông, không được mời tham gia các dự án 
phim ảnh tại Trung Quốc.

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn 
Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài 
năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 
tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và 
được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa 
trong phim 'Hoàn Châu Cách Cách'.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân 
góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh 
lẫn truyền hình như 'Võ Mị Nương truyền kỳ', 'Tôi 

không phải Phan Kim Liên'… Băng Băng có hơn 
63 triệu người theo dõi trên Weibo.

Hiện cô kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm 
riêng. Nữ diễn viên kín tiếng đời tư, hồi tháng 6, 
paparazzi ghi lại cảnh người đẹp thân mật bên 
doanh nhân Quách Nham Phong trên đường phố 
Bắc Kinh, cô không phản hồi chuyện tình cảm. 

                                                                 Anh Anh

Han So Hee vẫn còn lo lắng 
khi bước trên thảm đỏ

Mặc dù đã trở thành ngôi sao lớn 
nhưng Han So Hee thừa nhận cô 
vẫn lo lắng và run khi xuất hiện trên 

thảm đỏ của các sự kiện lớn.

Tạo chí W Hàn Quốc mới đây đã đăng tải 
video ghi lại chặng đường tới Anh của Han So Hee 
cho lễ trao giải British Fashion Awards. 

Trong video này, nữ diễn viên tỏ ra vô cùng 
háo hức và hồi hợp khi được tới tham dự lễ trao giải 
thời trang, đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cô 
được đặt chân tới London (Anh).

Trong video phỏng vấn, Han So Hee cũng 
được hỏi về những trải nghiệm đáng nhớ trên thảm 
đỏ của cô. Trong đó, nữ diễn viên gây bất ngờ khi 
khẳng định cô vẫn lo lắng trước ống kính của 
truyền thông.

“Trươc đây, đèn flash của máy ảnh thường gây 
chói mắt và làm đau mắt tôi. Giờ thì tôi vẫn còn lo 
lắng nhưng tôi đang cố gắng để trông tự nhiên nhất 
có thể. Tôi cũng cố gắng để không bị run nữa”, 
người đẹp Hàn Quốc chia sẻ.

Trong thời gian gần đây, Han So Hee liên tục 
khiến khán giả ngạc nhiên khi dấn thân vào mảng 
thời trang và nhanh chóng nhận được những thành 
công nhất định. 

Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn 
viên đang dần thoát khỏi mác “bản sao của Song 
Hye Kyo” với nhan sắc “thăng hạng” và ngày càng 
đặc biệt. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, mĩ nữ 
Hàn Quốc chắc chắn sẽ còn gặt hái nhiều thành 
công hơn nữa. 

                                                                  Hà Linh
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Khi người lớn quay về yêu 
thích gấu bông và đồ chơi trẻ 
em: Ai cũng có quyền được 
sống theo ý mình

Không phải chỉ trẻ con mới có niềm 
đam mê với thú nhồi bông, búp bê 
hay các loại đồ chơi mềm mại. 

Nhiều người khi đã trưởng thành, hay thậm chí là 
về già vẫn không thể rời xa những món đồ đã gắn 
bó với mình từ khi còn nhỏ. Điều đó chẳng có gì là 
đáng xấu hổ cả.

Hồi nhỏ, bạn có chú gấu bông hay món đồ 
chơi ưa thích nào như một người bạn không? Nếu 
có, hẳn bạn cũng sẽ thích thú với hình ảnh chú gấu 
bông mà lúc nào Mr. Bean cũng khư khư giữ bên 
mình như một vật bất ly thân và người bạn gần gũi 
nhất.

Mr. Bean là phim hài, nhưng không phải 
câu chuyện trong đó không thể diễn ra ngoài đời 
thật.

“Tôi không cho con mình chạm vào vì sợ 
sẽ làm cậu ấy mất đi mùi hương quen thuộc”

“Khi tôi và chị gái sinh đôi chào đời, dì đã 
tặng chúng tôi hai chú gấu bông giống hệt nhau với 
bộ lông bồng bềnh màu bánh mì và chiếc nơ màu 
sôcôla vòng quanh cổ. Chị gái của tôi thì không quá 
thích món quà, nhưng tôi thì không thể ngủ mà 
không có cậu ấy”, Ash Davies, chuyên viên phân 
tích trò chơi điện tử 27 tuổi sống tại Liverpool chia 
sẻ về chú gấu bông Teddy của mình.

Cô đã đặt tên cho chú gấu là Teddy Bánh mì 
vì tin rằng đó là món ăn mà chú ta yêu thích nhất. 
“Tôi sẽ ngồi cùng bàn và cho cậu ấy ăn món sốt bò 
bằm yêu thích, ôm cậu ấy dưới cánh tay hay chơi 
trốn tìm cùng cậu trước khi đi ngủ. Điều đó khiến 
tôi thật sự rất hạnh phúc”.

Đến tận lúc trưởng thành, Teddy Bánh mì 
vẫn là thứ đầu tiên Davies tìm kiếm khi thức giấc 
lúc nửa đêm. Cô mang chú gấu bông của mình đi 
khắp mọi nơi từ Châu Âu đến Nhật Bản, ôm chặt 
chú trong những ngày đông lạnh giá.

“Tôi có thể làm mất tiền hay hộ chiếu, 
nhưng sẽ không bao giờ làm mất cậu ấy”, Davies 
khẳng định.

Điều khiến cô yêu thích nhất ở chú gấu 
bông cũ này chính là mùi hương - nó khiến cô cảm 
thấy mình đang an toàn như ở nhà, chính vì thế mà 
cô không cho con mình chạm vào chú vì lo sợ sẽ 

làm mất đi mùi hương ấy. Thậm chí, Davies đã 
nghĩ đến tương lai khi mình qua đời sẽ được hỏa 
táng cùng Teddy Bánh mì.

Chú gấu Teddy nay đã không còn đẹp như 
ngày trước, đầu của chú đã vài lần rơi ra khỏi thân 
người, một cánh tay đã bị mất, mắt và mũi cũng 
không còn nguyên vẹn, bộ lông nay đã không còn 
màu bánh mì tươi mới mà đã bị sờn rách và bám 
bẩn. Tuy nhiên, chú vẫn là một tài sản quý giá nhất 
không thể thay thế đối với Davies.

“Cậu ấy là người bạn đồng hành tuyệt 
vời nhất”

Patrick Hayes, một nhà viết kịch và diễn 
viên 64 tuổi, sống tại thành phố Birmingham, 
Vương quốc Anh đã chia sẻ câu chuyện về chú gấu 
bông màu trắng của mình: “Tôi nhìn thấy cậu ấy 
trong một cửa hàng tại Barcelona, Tây Ban Nha 
vào năm 1986. Lúc đó tôi tầm hơn 20 tuổi, và tôi 
biết rằng cậu ấy phải theo tôi về nhà”.

Ông đã mua chú gấu trắng và họ bắt đầu 
gắn bó với nhau kể từ đó. Đến tận bây giờ, chú gấu 
vẫn nằm trên chiếc giường của ông và vợ, đôi khi 
vào những đêm lạnh giá, đôi vợ chồng sẽ cùng ôm 
chú đi ngủ trong chiếc chăn ấm áp của mình.

“Cậu ấy là người bạn đồng hành tuyệt vời 
và là nguồn an ủi lớn lao. Trong tưởng tượng của 
tôi, cậu ấy có giọng nói trầm và vang. Vào ban 
đêm, chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào thế giới 
tưởng tượng, đồng hành trong những cuộc phiêu 
lưu trên biển. Đôi khi, chúng tôi sẽ nằm trên bãi 
biển Saint-André, cùng ăn kem và lắng nghe tiếng 
chuông nhà thờ hoà cùng tiếng sóng vỗ vào bờ cát 
trắng”.

Làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, Hayes 
đã nhiều lần giới thiệu người bạn yêu quý trong các 
vở kịch của mình. Chú gấu năm nào giờ đã không 
còn được như trước, đôi mắt của chú đã bị khâu lại 
vài lần, và màu trắng cũng đã không còn nữa. 
Nhưng đối với Hayes, gấu bông còn tốt hơn cả 
người thật vì cậu sẽ không bao giờ làm ông thất 
vọng.

Khi đã đến độ tuổi xế chiều, Hayes luôn 
mong rằng một thành viên trong gia đình sẽ tiếp tục 
thay ông bầu bạn với chú gấu trắng, dù cho đứa con 
trai 15 tuổi của ông vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn vì 
điều đó.

“Cậu ấy sẽ cùng tôi đi khám nha sĩ, vậy 
nên tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa”

Narisa Chakrabongse, nhà xuất bản sách 
66 tuổi đã phải thường xuyên đi lại giữa London và 
Bangkok để làm việc, thậm chí có khi còn lên đến 3 
lần một năm. Tuy phải thường xuyên xa chồng và 
đối mặt với những khó khăn, nhưng việc có 
Marmot - một chú gấu bông khoảng 5 inch (khoảng 
12cm) - bên cạnh khiến bà cảm thấy an tâm hơn rất 
nhiều.

Chakrabongse vốn rất ghét đi máy bay, vì 
vậy bà luôn mang theo người bạn nhỏ của mình 
trong hành lý xách tay để có thể chạm vào bất cứ 
lúc nào cảm thấy căng thẳng. Bà còn mang theo cậu 
đến nha sĩ hay bác sĩ, chính vì thế mà bà sẽ không 
cảm thấy cô đơn vào những lúc đau ốm.

“Cậu ấy luôn ngồi ở ghế phụ trong những 
ngày đi làm của tôi. Chồng tôi cũng có một chú gấu 
của riêng anh ấy, và mỗi khi hai vợ chồng xa nhau, 
chúng tôi sẽ chụp ảnh chúng và gửi cho nhau trong 
khi đợi đến ngày được đoàn tụ”, bà chia sẻ.

Và thật may mắn làm sao khi những người 
bên cạnh cũng hiểu và trân trọng người bạn của 
Chakrabongse. Vào Giáng sinh hàng năm, một 
trong những người bạn của bà sẽ may cho Marmot 
một bộ trang phục thật đẹp. Bên cạnh đó, 5 người 
cháu cũng rất tôn trọng và không bao giờ cười nhạo 
sở thích của bà mình.

“Tôi cảm thấy rằng chỉ cần cậu ấy ở đó, bên 
cạnh tôi, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu ấy chính 
là lá bùa hộ mệnh của tôi”.

“Họ là biểu tượng bất thành văn trong 
câu chuyện tình yêu của chúng tôi”

Vào năm 2004, khi Archana Griffin, một 
nữ bác sĩ 44 tuổi sống tại Manchester bắt đầu cùng 
chồng mình là Damien hẹn hò, anh đã mua tặng cô 
một chú gấu bông có tên Sheepy. Đó là món quà 
sinh nhật và cũng là món quà đầu tiên mà bạn trai 
cô tặng kể từ khi chính thức yêu nhau.

Ngay khi nhìn thấy Sheepy, Griffin đã nghĩ 
rằng đôi mắt xanh to tròn và mái tóc xoăn của cậu 
rất giống với Damien, đặc biệt là đôi mắt luôn mở 
to như đang hối lỗi về điều gì đó. 

Một năm sau, anh lại mua cho cô một chú 
khỉ nhỏ mà cô tin là rất giống mình: tính cách táo 
tợn và tràn đầy năng lượng. 

Kể từ đó, hai chú thú bông đã trở thành một 
biểu tượng trong câu chuyện tình yêu của hai 
người, thậm chí cả hai đã dán hình ảnh của chúng 
lên tấm thiệp mời cưới thay cho hình ảnh của đôi 
vợ chồng.

Khi đứa con đầu lòng của hai người ra đời 
vào năm 2012, họ đã đặt Sheepy vào nôi như để kể 
lại câu chuyện tình yêu của bố mẹ cho đứa trẻ. Đứa 
con út của hai người thì nhận được chú khỉ nhỏ, và 
cả hai đều tỏ ra vô cùng gắn bó với nhau.

“Sheepy bây giờ đã bị phai màu, còn cánh 
tay của chú khỉ thì gần như sắp rụng ra. Nhưng mỗi 
khi nghĩ đến chúng, tôi lại cảm thấy mọi kỷ niệm ùa 
về. Chúng tượng trưng cho tất cả các mốc thời gian 
quan trọng nhất trong hành trình xây dựng gia đình, 
và tôi mong rằng một ngày nào đó, các cháu của tôi 
vẫn sẽ ôm chúng vào lòng”, Griffin chia sẻ.

“Đó là bí mật nhỏ của tôi, nhưng tôi 
không cảm thấy xấu hổ về nó”

Khi còn bé, Anne Malhere, quản lý câu lạc 
bộ quần vợt 43 tuổi sống tại New York đã có một 
chiếc nôi nhỏ được bọc bởi dải lụa màu xanh đậm. 
Cô yêu thích dải lụa đó đến mức mẹ của cô đã xé 
chúng ra thành hai mảnh, một mảnh đưa cho cô giữ 
và một mảnh thì để lại phòng trường hợp bị thất lạc.

“Tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình để 
cầm và tìm kiếm dải lụa đó, vào những ngày đi học, 
tôi sẽ đặt nó trong ô tô của bố mẹ để có thể lấy nó 
ngay khi họ đến đón. Vào lúc 8 tuổi, tôi đã vô tình 
đánh rơi nó trên vỉa hè bên ngoài một tiệm bánh mì, 
và bố đã phải lái xe 12 dặm (hơn 19km) để tìm lại 
cho tôi”, Malhere nói về dải lụa yêu thích của 
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mình.
Khi còn là thiếu niên, cô đã từng tự thuyết 

phục rằng mình đã lớn và không nên mang theo 
người một thứ đồ trẻ con như thế, nhưng đến cuối 
cùng, Malhere vẫn luôn đặt nó dưới gối đầu của 
mình.

Khi cô chuyển đến New York để làm việc 
vào khoảng 11 năm trước, dải lụa xanh cũng đã đi 
theo cô. Một chiếc được cô đặt ở dưới gối nằm để 
có thể chạm vào và vuốt ve nó mỗi khi đọc sách hay 
xem TV, trong khi chiếc còn lại nằm trong túi áo 
của Malhere gần như là mọi lúc. Dải lụa có một 
kích cỡ vừa phải để cô có thể mang theo cả ngày mà 
không gây chú ý, nhưng nếu như chẳng may bị phát 
hiện ra, thì cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ về 
điều đó.

“Khi tôi kết hôn với Nick vào 4 năm trước, 
tôi đã đội nó quanh chiếc mũ của mình như một phụ 
kiện, và nó sẽ ở bên tôi cho đến tận giây phút cuối 
cùng của cuộc đời”.

“Tôi đã từng do dự khi mang nó đến 
trường đại học”

Trong ký ức tuổi thơ của Alec Vanhove, 
một chuyên gia quản lý quan hệ khách hàng 35 
tuổi, chiếc chăn đã luôn ở đó ngay từ khi anh được 
sinh ra. Anh không thể ngủ nếu không có nó, nhưng 
luôn lo sợ khi mang ra ngoài vì sợ rằng những đứa 
trẻ khác sẽ trêu chọc.

Khi đã lớn hơn và tự tin hơn, anh không còn 
cố gắng giấu giếm chiếc chăn ấy nữa. Những người 
bạn của anh đều biết nó nhưng không ai tỏ ra kỳ thị, 
thậm chí nhiều người còn hay trêu vui và so sánh 
anh với nhân vật Leo Bloom trong bộ phim The 
Producers, một anh chàng cũng không muốn ai 
chạm vào chiếc chăn màu xanh ưa thích của mình.

Ban đầu, Vanhove cũng đã do dự khi mang 
đến trường đại học, nhưng anh nhận ra mình không 
thể rời xa chiếc chăn thời thơ ấu, nên anh đã đi một 
quãng đường 2 giờ đồng hồ để lấy nó.

Khi giới thiệu cho người vợ hiện tại - 
Shelbie - về chiếc chăn của mình, cô cũng đã vui vẻ 
giới thiệu anh với Jeffrey - một chú thỏ nhồi bông - 
mà cô luôn yêu thích. Hai người đã tìm thấy điểm 
chung và gắn bó với nhau từ đó. Cả vợ và con gái 
của anh cũng vô cùng trân trọng chiếc chăn cũ, đối 
xử với nó như một người bạn, một người thân trong 
gia đình, và điều đó đã làm Vanhove rất cảm động.

“Khi còn trẻ, tôi đã rất nhiều lần tự nói với 
bản thân rằng mình cần phải bỏ nó đi, mình đã quá 
lớn để giữ một chiếc chăn cũ rồi, đừng để ai biết về 
điều đó. Nhưng giờ đây đã khác, tôi có thể tự do 
tuyên bố với cả thế giới rằng tôi vẫn còn giữ chiếc 
chăn thời thơ ấu của mình mà không phải quan tâm 
đến cái nhìn của bất cứ ai”.

“Tất cả chúng ta đều cần một người bạn 
đồng hành, hoặc một ai đó xứng đáng để trao 
gửi tình yêu”

Bảy năm trước, khi cuộc hôn nhân đã đi 
đến hồi kết, Melinda Rand, một nhà trị liệu tâm lý 
72 tuổi đã rất khó khăn để có thể quen với việc sống 
một mình. Chính vì thế, bà đã mua một chú gấu 

bông nhỏ trên mạng để có thể bầu bạn với mình. 
Chú gấu nâu Honey Pot đã đến trong một gói bưu 
kiện đơn giản, và trong đêm đầu tiên, Rand cảm 
thấy mình đã có thêm một người bạn.

Hai người đã cùng nhau ngồi xem tin tức 
buổi sáng, hay đơn giản chỉ là ngồi trên ghế dài 
ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Đó là những năm 
tháng vô cùng vất vả đối với một người phụ nữ cô 
đơn tuổi xế chiều, bà phải ngồi xe lăn sau khi bị tổn 
thương dây thần kinh tọa, tóc bà dần bạc trắng và 
bà phải chấp nhận sự thật rằng mình đang dần già 
đi.

“Tôi đã từng là nữ hoàng của sàn nhảy, là 
một thanh niên tuổi 20 rong ruổi du lịch một mình. 
Nhưng giờ tôi đang ở đây, bị cô lập trong ngôi nhà 
nhỏ. Tinh thần phiêu lưu của tôi vẫn còn đó, nhưng 
tôi đã chẳng thể làm gì ngoài việc tập quen với cuộc 
sống hiện tại. Honey Pot khiến tôi cảm thấy bớt cô 
đơn hơn”.

Tất cả chúng ta đều cần có một người bạn 
đồng hành, một ai đó hay một điều gì đó để ta trao 
gửi tình yêu, một người mà chúng ta có thể hướng 
đến và biết rằng tình cảm đã cho đi là xứng đáng. 
Không có một ai trên thế giới này không cần một 
người như thế cả. Và Honey Pot đối với Rand 
chính là một nơi để trú ẩn, để được bao bọc và yêu 
thương. ■

Đường hầm bên dưới ngôi 
đền Ai Cập có thể dẫn đến lăng 
mộ của Nữ hoàng Cleopatra?

Kathleen Martinez, một nhà khảo 
cổ  học  t ạ i  Đạ i  học  San to 
Domingo, đã tìm kiếm ngôi mộ bị 

mất dấu của Nữ hoàng Cleopatra trong gần 20 năm 
qua.

Kathleen Martinez tin rằng cô đã tạo ra một 
bước đột phá quan trọng. Theo đó, Martinez và các 
cộng sự đã phát hiện ra một đường hầm dài 1.305 
mét (4.281 foot), nằm ở độ sâu 13 mét (43 foot) 
dưới lòng đất. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập gần đây 
đã công bố phát hiện này, một chuyên gia thiết kế 
kiến trúc gọi đây là “phép màu”.

“Cuộc khai quật đã tiết lộ một trung tâm tôn 
giáo khổng lồ với ba khu bảo tồn, một hồ nước linh 
thiêng, hơn 1.500 cổ vật, tượng bán thân, tượng, 
vàng miếng, một bộ sưu tập tiền xu khổng lồ có 
hình Alexander Đại đế, Nữ hoàng Cleopatra và nhà 
bác học Hy Lạp Ptolemy” - Martinez nói với CNN.

Cô nói thêm: “Phát hiện thú vị nhất là hệ 

thống đường hầm dẫn đến biển Địa Trung Hải và 
các cấu trúc bị chìm. Khám phá những cấu trúc 
dưới nước này sẽ là giai đoạn tiếp theo trong hành 
trình tìm kiếm lăng mộ bị thất lạc của Nữ hoàng Ai 
Cập Cleopatra bắt đầu từ năm 2005”.

“Sự kiên trì của tôi không thể nhầm lẫn với 
nỗi ám ảnh. Tôi ngưỡng mộ Cleopatra như một 
nhân vật lịch sử. Bà là nạn nhân của chiến dịch 
tuyên truyền của người La Mã nhằm bóp méo hình 
ảnh của bà”, Martinez nói. “Bà là một phụ nữ có 
học thức, có lẽ là người đầu tiên được học chính 
thức tại Bảo tàng Alexandria, trung tâm văn hóa 
vào thời đó.

Khi chồng bà, tướng La Mã Mark Antony, 
chết trong vòng tay của bà vào năm 30 trước Công 
nguyên, Cleopatra đã tự kết liễu ngay sau đó bằng 
cách để rắn cắn. Khoảnh khắc này đã trở thành bất 
tử trong nghệ thuật và văn học, nhưng hơn hai thiên 
niên kỷ sau, người ta vẫn biết rất ít về nơi chôn giữ 
hài cốt của họ”.

Một loạt manh mối khiến Martinez tin rằng 
lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra có thể nằm trong 
Đền thờ Osiris ở thành phố đổ nát Taposiris 
Magna, trên bờ biển phía Bắc của Ai Cập, nơi sông 
Nile gặp Địa Trung Hải.

Martinez tin rằng Cleopatra có thể đã chọn 
chôn chồng mình trong đền thờ trên. Martinez cho 
biết, trong tất cả 20 ngôi đền xung quanh 
Alexandria mà cô đã nghiên cứu, “không có nơi 
nào, cấu trúc hay ngôi đền nào kết hợp được nhiều 
điều kiện như đền ở Taposiris Magna”.

Kathleen Martinez đã phát hiện ra một 
đường hầm có thể dẫn đến ngôi mộ cổ đã bị mất 
dấu

Năm 2004, Martinez trình bày giả thuyết 
của mình với Zahi Hawass, một nhà khảo cổ người 
Ai Cập, lúc đó là Bộ trưởng Cổ vật của Ai Cập. Dự 
án của cô đã được phê duyệt một năm sau đó.

Theo một tuyên bố của Bộ Du lịch và Cổ 
vật Ai Cập, bờ biển nước này đã bị động đất tàn phá 
trong nhiều thế kỷ, khiến các phần của Taposiris 
Magna sụp đổ và chìm dưới nước.

Đây là nơi Martinez và nhóm của cô đang 
tìm kiếm tiếp theo. Mặc dù “còn quá sớm để biết 
những đường hầm này dẫn đến đâu”, cô vẫn hy 
vọng. Nếu các đường hầm dẫn đến lăng mộ của Nữ 
hoàng Cleopatra, “đây sẽ là khám phá quan trọng 
nhất của thế kỷ”, cô nói. ■ 
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Cách mà loài dơi 'cáo bay' 
ở Úc lây virus cho con người

Sau khi nghiên cứu về dơi, nhóm các 
nhà khoa học còn tìm ra cơ chế lây 
lan của virus Hendra từ dơi cáo bay, 

một loại virus hiếm gặp nhưng nguy hiểm.
“Này, mấy đứa có thể dang cánh ra để chị 

nghiên cứu một chút được không?”, Peggy Eby thủ 
thỉ với bầy dơi ở Công viên Centennial, Sydney. 
Trò chuyện với động vật dường như đã trở thành 
một phần công việc của cô.

Peggy Eby là nhà sinh thái học Đại học 
New South Wales ở Sydney, Úc. Cô chuyên nghiên 
cứu đời sống động vật hoang dã. Hôm nay, Eby 
đang tìm kiếm những con dơi cái và đàn con mới 
sinh, nhưng thời tiết âm u làm những con non phải 
rúc vào đôi cánh mẹ.

Cô đã nghiên cứu loài dơi được mệnh danh 
là “cáo bay” này trong khoảng 25 năm. Với ống 
nhòm, Eby có thể kiểm tra xem những con dơi mẹ 
nào đang chuẩn bị cho con “cai sữa”. Từ đó cô đi 
tìm mối liên hệ giữa dinh dưỡng và khả năng gây 
bệnh của dơi. Bởi có thể những con dơi bị thiếu hụt 
dinh dưỡng có khả năng phát tán virus gây bệnh 
nhiều hơn.

Dơi cáo bay ở Úc (họ hàng với dơi quạ) 
được “ưu ái quan tâm” vì cơ thể chúng chứa loại 
virus tên là Hendra, một loại thực thể hiếm gặp 
nhưng có khả năng gây chết người lên đến 50%, 
tức là cứ hai người nhiễm thì một người tử vong. 
Giống như SARS-CoV và SARS-CoV-2, Hendra 
cũng là loại virus lây từ dơi sang người, nhưng 
không lây trực tiếp mà thông qua một loài trung 
gian. 

Sau khi điều tra chuyên sâu, giờ đây Eby và 
đồng nghiệp có thể dự đoán khi nào Hendra sẽ tăng 
“phạm vi hoạt động” trên thế giới. Emily Gurley, 
nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Đại học 
Johns Hopkins cho biết: “Họ đã xác định được các 
tác nhân môi trường tác động đến sự phát tán, họ 
cũng biết phương pháp ngăn chặn sự kiện đó xảy 
ra”.

Thiếu thức ăn
Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng tình 

trạng lây nhiễm virus Hendra diễn ra nhanh hơn 
khi dơi thiếu hụt thức ăn. Và tình trạng khan hiếm 
lương thực thường xảy ra sau hiện tượng El Nino 
diễn ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, điều này 
cũng liên quan đến tình trạng hạn hán dọc miền 
đông Australia. Dơi cáo sẽ tìm nguồn thức ăn trên 
một số loại thực vật nhất định vào mùa đông. Nếu 

những loài cây này có thể ra hoa, sinh sôi nảy nở 
ngay sau những đợt thiếu hụt thức ăn, tình trạng 
virus lan truyền sẽ không xảy ra. 

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như 
vậy. Raina Plowright, nhà sinh thái học nghiên cứu 
tại Đại học Cornell, New York, nhận xét: “Thật 
không may, vấn đề là môi trường sống vào mùa 
đông đã không còn nữa”.

Sarah Cleaveland, bác sĩ thú y và nhà sinh 
thái học về bệnh truyền nhiễm tại Đại học 
Glasgow, Vương quốc Anh, bày tỏ sự quan tâm đặc 
biệt tới phát hiện mới. Nghiên cứu có cách tiếp cận 
phổ quát, không chỉ xem xét tác động của khí hậu, 
môi trường, nguồn thức ăn, dinh dưỡng mà còn cả 
hệ sinh thái mà dơi tạo ra. Kết quả của nghiên cứu 
có thể giúp Cleaveland hiểu sâu về các mầm bệnh 
khác, gồm cả Nipah, Ebola và những loại virus “họ 
hàng”. 

Sự dịch chuyển đô thị
Hendra được phát hiện lần đầu vào năm 

1994 tại một cơ sở huấn luyện ngựa ở Úc. Khi đó, 
người ta phát hiện một số con ngựa cùng những 
người huấn luyện qua đời vì bệnh phổi, đi kèm dấu 
hiệu xuất huyết. Các nghiên cứu xác định virus lây 
lan từ loài dơi cáo bay (Pteropus alecto). Chúng 
thải phân, nước tiểu và thức ăn dính nước bọt trên 
các bãi cỏ. Ngựa ăn cỏ và nhiễm bệnh, rồi truyền 
sang người. Bệnh thường diễn ra vào mùa đông và 
trên quy mô không lớn, một số đàn ngựa bị nhiễm 
bệnh, sau đó vài năm virus xuất hiện ở một đàn 
khác. Nhưng các ca bệnh có dấu hiệu tăng dần đều 
từ những năm 2000.

Để nghiên cứu cơ chế lây nhiễm, Eby cùng 
nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu về địa điểm, thời 
gian sự kiện xảy ra, vị trí và sức khỏe của dơi, khí 
hậu, tình trạng thiếu mật hoa và mất môi trường 
sống. Phạm vi nghiên cứu trải dài khoảng 300.000 

2km  ở đông nam nước Úc từ 1996 đến 2020. Sau 
đó, họ dùng mô hình để xác định yếu tố nào có liên 
quan đến hiệu ứng phát tán. 

Kết quả nghiên cứu hé lộ chi tiết về cách 
loài dơi thay đổi hành vi và tập tính sống. Những 
con dơi cáo bay đã chuyển từ lối sống du mục (di 
chuyển theo các bầy lớn từ khu rừng nguyên sinh 
này sang khu rừng nguyên sinh khác để tìm mật 
hoa) sang định cư theo các nhóm nhỏ tại khu vực 
thành thị, nông nghiệp. Nói cách khác là di chuyển 
đến nơi có ngựa và người dân sinh sống. Kể từ 
2000 đến 2020, số lượng tổ dơi tại khu vực có 
người sinh sống tăng gấp ba.

Một nghiên cứu khác cho thấy các ổ dơi 
này phát tán virus Hendra vào mỗi mùa đông, 
nhưng nếu những năm sau thiếu thức ăn, dơi sẽ thải 
ra nhiều virus hơn. Thường thì mùa đông là thời 
điểm virus bị phát tán nghiêm trọng và dữ dội nhất. 

Hành trình đi tìm mật ngọt
Các mô hình nghiên cứu cho thấy khi thức 

ăn khan hiếm, các quần thể dơi sẽ chia thành các 
nhóm nhỏ, di cư đến khu nông nghiệp gần chuồng 
ngựa để tìm thức ăn. Để tiết kiệm năng lượng, 
những con dơi bay theo những chặng đường ngắn. 

Mặc dù có thể dự đoán khoảng hai năm, 

nhưng nhóm nghiên cứu đã bất ngờ với sự kiện 
năm 2020. Cụ thể, El Nino xảy vào năm 2018, sau 
đó là một năm 2019 đầy hạn hán. Theo lý, 2020 là 
năm mà virus được dịp “tung hoành”. Nhưng 
người ta chỉ phát hiện duy nhất một đợt lây nhiễm 
vào tháng 5. Khi đã xem xét và tính toán mọi giả 
thuyết có thể, họ phát hiện các rừng nguyên sinh sẽ 
có các đợt ra hoa lớn vào mùa đông sau mỗi một 
đợt khan hiếm lương thực. Đây là nguyên nhân 
ngăn chặn lây lan diện rộng. Năm 2020, hoa nở rộ ở 
rừng Bạch Đàn gần thị trấn Gympie, Úc, thu hút 
240.000 con dơi. Sự kiện ra hoa tương tự cũng xảy 
ra vào năm 2021 và 2022.

Những đợt di cư lớn của dơi đến các rừng 
nguyên sinh giúp giảm khả năng lây virus ở người.

Nhóm nghiên cứu ủng hộ việc khôi phục 
môi trường sống của dơi và các loài thực vật ra hoa 
vào mùa đông, bởi các cuộc di cư hàng loạt của dơi 
đến rừng nguyên sinh sẽ ngăn virus không phát tán 
ở ngựa và con người. Và bằng cách khôi phục môi 
trường sống của cả những loài động khác chứa 
mầm bệnh khác, có lẽ ta có thể ngăn được trận đại 
dịch tiếp theo. ■ 

Gấu Gobi 

Gấu gobi (Ursus arctos gobiensis) là 
loại gấu duy nhất có khả năng chịu 
được cái nóng khắc nghiệt của sa 

mạc. Gấu Gobi là một phân loài của gấu nâu và có 
nguồn gốc từ miền tây Mông Cổ trong sa mạc 
Gobi. Được xếp vào danh sách những loài cực kỳ 
nguy cấp, gấu Gobi là một trong những loài gấu 
hiếm nhất trên hành tinh. Loài gấu này là loài gấu 
duy nhất được biết đến là sử dụng môi trường sống 
sa mạc làm nhà của nó và ước tính có khoảng 51 cá 
thể còn lại trong tự nhiên. 

Gấu Gobi là một loài gấu nâu nhỏ, thích 
nghi với môi trường sống ở vùng núi và sa mạc 
bằng phẳng. Chúng ăn tạp, ăn quả mọng, hành 
rừng, động vật gặm nhấm, côn trùng và thảm thực 
vật mà chúng tìm thấy. Gấu Gobi chủ yếu ăn thực 
vật và chế độ ăn của chúng chỉ có 1% thịt. Cơ thể 
của loài gấu này có khả năng lưu trữ chất béo và 
nước hiệu quả.

Sự thay đổi khí hậu của sa mạc Gobi và sự 
tàn phá môi trường do khai thác khoáng sản là 
những nguyên nhân chính khiến gấu Gobi bị suy 
giảm số lượng. Hiện không có quần thể gấu Gobi 
nào tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt, và chỉ một số 
ít còn lại trong tự nhiên. ■ 
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Chú chó 22 tuổi, chú mèo 
27 tuổi đạt kỷ lục Guinness thế 
giới

Chú chó 22 tuổi Gino Wolf và chú 
mèo Flossie 27 tuổi ược kỷ lục đ
Guinness công nhận là già nhất thế 

giới. Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận 
Gino Wolf 22 tuổi là chú chó cao tuổi nhất thế giới. 
Nó sinh ra vào ngày 24/9/2000, được chủ nhân 
Alex Wolf 40 tuổi nhận nuôi từ năm 2002. Hiện tại, 
chú chó sống cùng gia đình chủ ở Colorado, Mỹ.

“Tôi đã chăm sóc nó trong nhiều năm, sức 
khỏe tương đối tốt, thực sự dễ thương. So với tuổi 
của nó thì tình trạng sức khỏe hiện tại là một điều 
đáng ngạc nhiên”, Alex Wolf cho biết.

Từ khi còn nhỏ, chú chó Gino thích đùa 
nghịch ở khu vực sân sau nhà rộng lớn, chơi đùa 
trên bãi biển Manhattan, đi dạo không cần dây 
xích. Bây giờ nó vẫn thích hoạt động nhưng không 
còn như xưa, nó thích chợp mắt bên đống lửa, ăn cá 
hồi và thị lực đã suy giảm nhiều.

Alex cho rằng tuổi thọ của Gino là nhờ chế 
độ ăn uống lành mạnh với thức ăn dành được lựa 
chọn kỹ, chăm sóc thú y định kỳ và sự hỗ trợ liên 
tục từ gia đình, cả sự nỗ lực của bản thân Gino.

Flossie đến từ Orpington, London, Anh 
vừa được vinh danh là mèo già nhất thế giới khi 
bước sang tuổi thứ 27 vài tuần trước. Con mèo 
khiến nhiều người kinh ngạc vì tuổi thọ hiếm có. 
Theo hồ sơ, con mèo sinh năm 1995.

Craig Glenday, Kỷ lục Guinness Thế giới, 
cho biết: “Chúng tôi rất vui vì có cơ hội trao kỷ lục 
này. Không phải năm nào bạn cũng có thể bắt gặp 
một con mèo sinh ra từ giữa những năm 1990. Số 

tuổi của mèo như vậy tương đương với con người 
sống khoảng 120 tuổi. Chúng tôi vui mừng hơn khi 
mèo Flossie vẫn khỏe mạnh, sống thoải mái cùng 
chủ nhân trong căn nhà của mình”.

Con mèo Flossie đi lạc gần một bệnh viện ở 
Merseyside khi còn nhỏ và được nhân viên giữ lại, 
đem về nuôi trong nhiều năm sau đó.

Sau 14 năm sống trong ngôi nhà mới, chú 
mèo lại cần một ngôi nhà mới khi người chủ qua 
đời. Khi đó mèo Flossie 24 tuổi. Từ đó, con mèo 
được một cô gái trẻ Vicky Green 27 tuổi nhận nuôi.

“Ngay từ đầu tôi biết Flossie là một con 
mèo đặc biệt, nhưng tôi không thể ngờ rằng có 
ngày nó nhận được kỷ lục thế giới. Sức khỏe của nó 
ổn định, nhưng tai hơn bị điếc, thị lực kém, rất thích 
rúc vào chiếc chăn màu vàng của nó”, Vicky Green 
chia sẻ.

Ở cùng Vicky Green được 3 năm thì mèo 
Flossie một lần nữa phải chia tay chủ. Vicky cho 
biết thật đau lòng khi phải nói lời tạm biệt với con 
vật cưng trong gia đình, nhưng Vicky nhận ra rằng 
bản thân không thể đáp ứng nhu cầu của Flossie và 
đưa ra lựa chọn giao lại con mèo cho một tổ chức từ 
thiện chăm sóc.   ■ 

Nhân viên bảo vệ 'liều 
mạng' đưa hà mã trở lại chuồng

Đoạn video lan truyền cho thấy 
nhân viên bảo vệ nhanh trí dũng 
cảm ngăn cản con hà mã to lớn 

đang cố gắng thoát ra khỏi chuồng nuôi bên trong 
sở thú.

Nếu bạn đã từng nhìn thấy hà mã trong sở 
thú hẳn bạn sẽ biết kích thước của nó to lớn cỡ nào 
và đôi khi chính bạn cũng phải giật mình khi nhìn 
vào chuồng nuôi hà mã.

Tuy nhiên, thực sự nguy hiểm nếu hà mã 
thoát khỏi chuồng nuôi, sự hiện diện của chúng 
thực sự đe dọa tới nhiều du khách.

Hà mã là một trong những loài động vật lớn 
nhất hành tinh. Một con hà mã trưởng thành có thể 
nặng tới 4.490 kg. Mặc dù trông lành tính, điềm 
tĩnh nhưng hành vi của hà mã có thể nhanh chóng 
trở nên hung hăng, ghê sợ. Do vậy, bạn có thể 
tưởng tượng nó sẽ gây khó khăn, căng thẳng như 
thế nào cho những người trông coi sở thú. 

Video lan truyền trên mạng xã hội gần đây 
cho thấy một con hà mã đang cố gắng trèo ra khỏi 
chuồng nuôi bên trong sở thú trước sự chứng kiến 
của nhiều du khách.

Chuông báo động đã kêu vang ngay sau đó 

và nhân viên bảo vệ cũng chạy đến kịp thời. Con hà 
mã có kích thước rất lớn, nó vươn phần trên lên 
khỏi hàng rào trông khá ghê sợ.

Một nhân viên bảo vệ nhanh trí dũng cảm 
lại gần con vật và đánh nhẹ vào đầu con hà mã, như 
ra hiệu cho nó phải trở lại chuồng vì đã vượt qua 
ranh giới.

Những con hà mã cứng đầu không chịu 
thực hiện theo đúng lệnh, nó há miệng lớn để đe 
dọa. Nhân viên bảo vệ không hề nao núng, anh 
giáng một vài cú đánh vào người con vật cho đến 
khi nó buộc phải rút lui xuống nước. Video thu hút 
hàng triệu lượt xem sau khi chia sẻ trên mạng xã 
hội. Cư dân mạng khen gợi hành động dũng cảm, 
nhanh trí của nhân viên bảo vệ.

Hàng năm trên khắp châu Phi, hà mã giết 
khoảng 500 người, chứng là một trong những loài 
động vật có vú nguy hiểm nhất thế giới, có những 
trường hợp nguy hiểm so với sư tử. ■

Hơn 2.500 người chụp ảnh 
k h ỏ a  t h â n  t r ê n  b ã i  b i ể n 
Australia

Sáng 26/11, Hơn 2.500 người đã tụ tập 
tại bãi biển Bondi, một trong những 
bãi biển mang tính biểu tượng của 

thành phố Sydney, Australia và cùng trút bỏ quần 
áo, khoả thân tập thể, tạo dáng và chờ đợi ánh bình 
minh trong không khí lạnh giá, đầy gió và lất phất 
mưa phùn buổi sớm.

Sự kiện lần này do nhiếp ảnh gia nổi tiếng 
thế giới người Mỹ, Spencer Tunick, phối hợp cùng 
tổ chức từ thiện Skin Check Champions thực hiện. 
Mục đích là nhằm gây tiếng vang, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về tỷ lệ ung thư 
da đang gia tăng nhanh chóng trên thế giới nói 
chung và tại Australia nói riêng. Nội dung tuyên 
truyền của sự kiện lần này cũng nhằm nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ 
cũng như gây quỹ hỗ trợ kiểm tra và cứu chữa các 
bệnh nhân ung thư da tại Australia.

Theo nhiếp ảnh gia Spencer, hình ảnh 
2.500 người khỏa thân nằm trên bãi biển trong ánh 
bình minh tượng trưng cho số người Australia chết 
vì ung thư da mỗi năm. Cùng với việc tạo ra những 
tác phẩm nghệ thuật để đời, mỗi người trong số họ 
cũng đã góp phần gây quỹ để khởi động một dự án 
thí điểm kiểm tra ung thư da trên toàn quốc. Buổi 
chụp ảnh nghệ thuật chính thức chỉ kéo dài gần 2 
giờ, nhưng đã thu hút được sự quan tâm của hàng 
ngàn người dân Australia, biến bãi biển Bondi trở 
thành một trong những địa điểm hấp dẫn nhất tại 
Sydney sáng 26/11.

Bãi biển Bondi là địa danh thứ hai ở 
Sydney được nhiếp ảnh gia Spencer chọn làm bối 
cảnh cho các tác phẩm khỏa thân tập thể của mình. 
Vào năm 2010, nhiếp ảnh gia này cũng đã tổ chức 
một buổi chụp ảnh 5.000 tình nguyện viên khỏa 
thân trên các bậc thang của Nhà hát Opera Sydney 
cho một dự án người đồng tính của Australia. ■ 
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Phát hiện sinh vật lạ 'ngoài 
hành tinh' có bàn tay xương 
xẩu, ngón tay dài trên bờ biển

Một cặp vợ chồng đã tìm thấy thứ 
kỳ lạ trông giống bàn tay xương 
xẩu với những ngón dài của 

người ngoài hành tinh ở Brazil.
Thứ kỳ lạ trôi dạt vào bờ biển Brazil khiến 

cặp vợ chồng sợ hãi khi đang đi dạo trên biển. Họ 
cho biết thứ mà họ tình cờ bắt gặp giống như bàn 
tay người ngoài hành tinh, xương xẩu nằm chình 
ình trên bãi biển.

Leticia Gomes Santiago và Devanir Souza 
đang đi dạo dọc bờ biển ở  Ilha Comprida, bang 
São Paulo, Brazil thì tình cờ bắt gặp một bàn tay 
khổng lồ với những ngón tay dài xương xẩu.

Cặp đôi đã quay phim và đặt chiếc dép xỏ 
ngón của mình bên cạnh bàn tay kỳ lạ với những 
ngón tay dài xương xẩu để thấy kích thước to lớn 
của nó. Leticia Gomes Santiago nói: “Nó có kích 
thước rất lớn. Chúng tôi không biết đó là loài vật gì, 
thậm chí còn tệ hơn nếu đó là sinh vật ngoài hành 
tinh”.

Tuy nhiên, nhà sinh vật biển Eric Comin đã 
nhìn thấy những hình ảnh về sau khi cặp vợ chồng 
chia sẻ trên mạng xã hội. Ông cho biết thứ kỳ lạ 
trông giống bàn tay này thuộc về loài động vật biển 
có vú, đó có thể là cá voi hoặc cá heo, con vật đại 
dương đã chết cách đây khoảng 18 tháng.

Eric Comin nói thêm rằng bất kỳ ai tìm thấy 
xác động vật trên bãi biển nên thông báo cho cơ 
quan môi trường của khu vực là Viện nghiên cứu 
Cananéia. Mark D Scherz, trợ lý giáo sư động vật 
học có xương sống, người phụ trách nghiên cứu bò 
sát tại Bảo tàng Statens Naturhistoriske ở Đan 
Mạch chia sẻ rằng bản thân đã mổ xẻ xác một con 
cá voi dạt vào bờ biển vào năm 2021, khi kéo hết 
phần thịt ra thì lộ 'bàn tay' kỳ quái.

Cá voi, cá heo là hậu duệ của một loài động 
vật chắc nịch, có kích thước bằng con cáo với thân 
và đuôi thon dài. Sinh vật cổ xưa này đi lang thang 
trên đất liền và săn lùng thức ăn trong nước cho đến 
khi nó hoàn toàn sống dưới nước.

Bằng chứng đầu tiên cho thấy cá voi tiến 
hóa từ động vật trên cạn phát hiện ở Pakistan vào 

năm 2008.
Hans Thewissen, Đại học Y khoa Đông 

Bắc Ohio đã tham gia vào nhóm nghiên cứu xác 
định sinh vật đặt tên là Indohyus. Sinh vật cổ xưa 
từng lội trong nước giống như một con hà mã để 
tìm kiếm thức ăn và như một cách để tránh những 
kẻ săn mồi trên cạn. Cuối cùng, chúng tiến hóa 
chuyển sang lối sống hoàn toàn dưới nước.

Sau khi phân tích sâu hơn, các nhà nghiên 
cứu đã phát hiện ra những điểm tương đồng giữa 
hộp sọ, tai của Indohyus và cá voi. ■  

May mắn sống sót sau vụ 
tai nạn máy bay, cặp đôi chụp 
ảnh mỉm cười gây tranh cãi

Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra ở Lima, 
Peru khiến 120 hành khách và phi 
hành đoàn trên chuyến bay trải qua 

khoảnh khắc kinh hoàng nhưng may mắn không ai 
bị thương. Một cặp đôi bất ngờ nổi tiếng khắp 
mạng xã hội sau khi bức ảnh 'tự sướng' của họ chụp 
tại hiện trường tai nạn máy bay lan truyền.

Máy bay của hãng hàng không Latam 
Airlines đâm vào một xe cứu hỏa khi đang chuẩn bị 
cất cánh từ đường băng tại sân bay quốc tế Jorge 
Chávez ở Lima. Sự cố bất ngờ khiến một cánh máy 
bay bị gãy, một số bánh lái bị vênh. Chiếc máy bay 
trượt hàng trăm mét trên đường băng, một phần bị 
bốc cháy, khói bốc lên nghi ngút.

Sau khi thoát chết từ một vụ tai nạn máy 
bay, hầu hết các trường hợp để cảm thấy hoang 
mang, họ thường gọi điện thoại cho người thân 
hoặc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp cứu hộ.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, một cặp 
đôi sau khi ra khỏi máy bay gặp nạn, bất chấp vừa 
trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết, hai người 
dành thời gian để chụp ảnh.

Một nam, một nữ với khuôn mặt vẫn còn 
dính đầy màu trắng, từ bột dùng để dập lửa trên 
máy bay. Họ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Phía 
đằng sau là chiếc máy bay gặp nạn có một phần bị 
cháy, nghiêng về phía cánh bên phải, đường băng 
toàn một màu trắng xóa.

Theo báo cáo sau vụ tai nạn, hai lính cứu 
hỏa đã thiệt mạng là Angel Torres và Nicolas Santa 
Gadea, một người bị thương khi chiếc xe chở họ bị 
máy bay đâm vào. Cả máy bay và xe cứu hỏa đều 
đang chuyển động khi va chạm.

Chuyến bay LA2213 cất cánh từ sân bay 
chính của Lima trên đường đến thành phố Juliaca 
của Peru. Latam Airlines cho biết họ rất tiếc về cái 
chết của hai lính cứu hỏa và sẽ linh hoạt lập trình lại 
các chuyến bay cho những hành khách bị ảnh 
hưởng mà không phải trả thêm phí.

Enrique Varsi-Rospigliosi đã chia sẻ hình 
ảnh trên trang Twitter cá nhân với chú thích: “Khi 
cuộc đời cho bạn cơ hội thứ hai”. Bức ảnh nhanh 
chóng thu hút sự chú ý trên mạng và lan truyền 
khắp mạng xã hội, cả trên Twitter, Facebook.

Cư dân mạng để lại bình luận bên dưới bức 
ảnh, chúc mừng cặp đôi may mắn sống sót sau vụ 

tai nạn. “Thật mừng vì bạn không sao”, “Bạn đã 
quá may mắn”, “Đúng là bức ảnh tự sướng của 
năm”, “Đây là một thảm họa, mọi người trên máy 
bay vô cùng may mắn”... cư dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý 
kiến lên tiếng chỉ trích cặp đôi chụp ảnh vì sự thờ ơ, 
vô cảm, trước sự ra đi của hai lính cứu hỏa. ■ 

Cần thủ Anh bắt được cá 
vàng khủng nặng 30kg

Andy Hackett, 42 tuổi, ngư dân 
người Anh giật mình sửng sốt khi 
câu được con cá vàng to khổng lồ. 

Đó là một trong những con cá vàng lớn nhất thế 
giới. Con cá khổng lồ là loại lai giữa cá chép da và 
cá koi, cả hai đều có màu da cam giúp cá mang màu 
sắc tươi sáng kỳ lạ.

Andy Hackett bắt được cá khổng lồ ở 
Champagne, Pháp trong chuyến đi câu cùng bạn 
bè. Ước tính, cá vàng khổng lồ nặng khoảng 30 kg, 
đã hơn 20 năm tuổi. Mọi người đặt tên cho nó là củ 
cà rốt. Người đàn ông 42 tuổi vô cùng thích thú, 
hứng khởi khi bắt được con cá khổng lồ hiếm có. 
Andy nghi ngờ rằng con cá sinh sống quanh hồ 
nước Bluewater ở Champagne, nhưng anh chưa 
bao giờ nghĩ rằng mình sẽ câu được con cá đó.

“Tôi nghi ngờ con cá lớn sống trong hồ đã 
lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bắt được 
nó. Khi nó đớp mồi của tôi, tôi biết đó là một con cá 
lớn, nó lượn từ bên này sang bên kia, lên xuống 
xung quanh. Sau đó,  nó trồi lên mặt nước cách đó 
khoảng vài cm. Tôi thấy nó màu cam, khá nổi bật. 
Tôi thấy thật tuyệt vời khi bắt được con cá, đó là 
một sự may mắn hiếm có”, Andy Hackett cho biết.

Andy Hackett phải mất khoảng 25 phút vật 
lộn với con 'quái vật'. Nhờ may mắn và sức mạnh 
đáng kể ở bắp tay cũng như phần trên cơ thể nên 
Andy Hackett mới có thể bê đỡ con cá bằng hai tay 
và chụp ảnh. 

Jason Cowler, người quản lý hồ cho biết 
trước đây đã có người câu được 'củ cà rốt' sau đó 
thả lại xuống nước nhưng không thể ngờ rằng con 
cá phát triển nhanh và đạt kích thước đáng kinh 
ngạc như vậy.

“Chúng tôi thả cá vàng vào hồ khoảng 20 
năm trước. Kể từ đó, nó đã phát triển và lớn lên 
mạnh mẽ nhưng rất hiếm khi xuất hiện. Rất khó 
nắm bắt được con cá vàng”, Jason Cowler cho 
biết.■ 
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Cặp sơ sinh chào đời từ 
phôi thai đông lạnh 30 năm

Ngày 31/10 vừa qua, hai bé Lydia và 
Timothy Ridgeway chính là hai 
phôi thai đông lạnh lâu năm nhất 

có thể phát triển và chào đời thành công.
Kỷ lục phôi thai đông lạnh lâu năm nhất
Theo Trung tâm hiến tặng bào thai quốc gia 

Mỹ, người giữ kỷ lục trước đó là bé Molly Gibson 
sinh năm 2020 từ phôi đông lạnh gần 27 năm. 
Molly đã giành danh hiệu này từ chị gái Emma, 
người chào đời từ phôi đông lạnh 24 năm.

Trên thực tế, các chuyên gia có thể đã sử 
dụng một phôi thai đông lạnh lâu năm hơn. Nhưng 
không có bằng chứng nào cho thấy một phôi lâu 
năm hơn đã dẫn đến ca sinh nở thành công.

“Câu chuyện này thật đáng kinh ngạc. Tôi 
mới 5 tuổi khi Chúa ban sự sống cho Lydia và 
Timothy, và Ngài đã bảo vệ sự sống đó”, ông Philip 
Ridgeway chia sẻ khi ông và vợ Rachel ôm những 
đứa con mới sinh của họ vào lòng.

Ông Ridgeway nói thêm: “Theo ý nghĩa 
nào đó, hai bé là những đứa con lớn nhất của chúng 
tôi, mặc dù thực tế lại là những đứa con nhỏ tuổi 
nhất”. Gia đình Ridgeway vốn có bốn người con 
khác (8, 6, 3 và 2 tuổi) và không bé nào được thụ 
thai qua ống nghiệm hoặc người hiến tặng.

Vợ chồng ông Philip và bà Rachel 
Ridgeway vừa sinh hai bé song sinh từ ba phôi thai 
đông lạnh gần 30 năm

Các phôi thai trên vốn dĩ được tạo ra cho 
một cặp vợ chồng giấu tên bằng phương pháp thụ 
tinh trong ống nghiệm. Người chồng đã ngoài 50 
tuổi và họ đã sử dụng một người hiến trứng 34 tuổi.

Các phôi này được đông lạnh vào ngày 
22/4/1992. Trong gần ba thập kỷ qua, chúng nằm 
trong những ống lưu trữ nhỏ được giữ trong nitơ 
lỏng ở nhiệt độ âm 200 độ C, trong một thiết bị 
trông giống bình khí propan.

Các phôi này được bảo quản bởi một phòng 
thí nghiệm sinh sản ở Bờ Tây cho đến năm 2007, 
khi cặp vợ chồng tạo ra chúng tặng lại phôi cho 
Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia ở Knoxville, 
Tennessee, với hy vọng một cặp vợ chồng khác có 
thể sử dụng chúng.

Thành tựu giành cho các gia đình
Phòng thí nghiệm SouthEastern Fertility, 

phối hợp với Trung tâm hiến tặng phôi quốc gia, đã 
rã đông phôi vào ngày 28/2 năm nay. Trong số 5 
phôi rã đông, 2 phôi không có may mắn sống sót. 

Các chuyên gia cho biết tỷ lệ phôi thai sống sót sau 
khi rã đông là khoảng 80%.

Hiệp hội y học sinh sản Mỹ và Trung tâm 
kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ đều 
khuyến nghị chuyển từng phôi một, vì chuyển 
nhiều hơn sẽ làm tăng khả năng đa thai, gây thêm 
rủi ro cho cả mẹ và con. Trẻ sinh đôi dễ sinh non, 
bại não, tự kỷ và bị lưu thai.

Người mẹ Rachel kể lại rằng bác sĩ John 
Gordon đã đưa cho cô một bức ảnh chụp ba phôi rã 
đông thành công và đề nghị họ chỉ chuyển hai phôi 
vì đa thai có thể gây ra vấn đề trong thai kỳ. Nhưng 
bà quyết định sẽ chuyển cả ba phôi.

Ba phôi này được cấy vào tử cung của 
Rachel vào ngày 2/3, tức 29 năm 10 tháng sau khi 
chúng được đông lạnh. Hai trong số chúng đã phát 
triển thành công. Các nghiên cứu đã phát hiện ra 
rằng tỷ lệ chuyển phôi đông lạnh dẫn đến ca sinh 
sống sót là 25% - 40%.

Các chuyên gia cho biết phôi thai có thể bị 
đóng băng vô thời hạn. “Nếu bạn bị đóng băng ở 
nhiệt độ âm gần 200 độ, các quá trình sinh học về 
cơ bản sẽ chậm lại gần như bằng không. Và vì vậy 
có lẽ sự khác biệt giữa việc bị đóng băng trong một 
tuần, một tháng, một năm, một thập kỷ, hai thập kỷ 
không thực sự quan trọng”, bác sĩ Gordon giải 
thích.

Tuổi của phôi không ảnh hưởng đến sức 
khỏe của đứa trẻ. Điều quan trọng hơn là tuổi của 
người phụ nữ hiến tặng quả trứng để tạo ra phôi 
thai.

Hiểu thêm về hiến phôi
Tên y khoa của quá trình mà vợ chồng 

Ridgeway đã trải qua là hiến phôi.
Khi mọi người làm thụ tinh ống nghiệm, họ 

có thể tạo ra nhiều phôi hơn mức họ sử dụng. Phôi 
thừa có thể được bảo quản lạnh để sử dụng trong 
tương lai, hoặc được hiến tặng nhằm mục đích 
nghiên cứu hay cho những người muốn có con.

Giống như bất kỳ hoạt động hiến tặng mô 
người nào khác, phôi thai phải đáp ứng một số tiêu 
chuẩn an toàn của Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Mỹ (FDA), trong đó có yêu cầu sàng 
lọc một số bệnh truyền nhiễm.

Trung tâm hiến tặng phôi thai quốc gia cho 
biết: “Việc nhận phôi hoàn toàn khác với việc 
“nhận con nuôi” hợp pháp, ít nhất là theo nghĩa 
nhận con nuôi sau chào đời. Tuy nhiên, thuật ngữ 
này cho phép tất cả các bên khái niệm hóa quá trình 
và thực tế cuối cùng của việc nuôi dạy một đứa trẻ 
không có mối quan hệ về di truyền”.

Hiệp hội y học sinh sản Mỹ khẳng định việc 
áp dụng thuật ngữ “nhận con nuôi” đối với phôi 
hiến tặng là không chính xác, gây hiểu lầm và có 
thể gây gánh nặng cho người nhận.

Chuyên gia sinh sản Sigal Klipstein, Chủ 
tịch Ủy ban đạo đức của hiệp hội trên cho biết thêm 
nhiều người lại gọi quá trình hiến tặng là “nhận 
phôi”, nhưng việc nhận con nuôi và hiến tặng 
không phải là một.

Theo chuyên gia này, nhận con nuôi đề cập 
đến những đứa trẻ còn sống. Đó là một quy trình 

pháp lý mà theo đó mối quan hệ cha mẹ và con cái 
được tạo ra khi nó không tồn tại trước đây.

Và bà cho biết hiến phôi là một thủ tục y tế. 
“Đó là cách chúng tôi lấy phôi từ một cặp vợ chồng 
hoặc một cá nhân và sau đó chuyển chúng sang một 
cá nhân khác để xây dựng gia đình mới”, bà Sigal 
Klipstein nhấn mạnh. ■ 

Ngôi làng 'Xì trum' toàn 
màu xanh ở Tây Ban Nha

Những ngôi nhà nhỏ ở làng Juzkar, 
gần Malaga, tỉnh Andalusia, Tây 
Ban Nha vốn yên bình, với dân số 

ít ỏi, chỉ vài trăm người. Tuy nhiên, sau lời đề nghị 
của Sony về chiến dịch quảng bá một bộ phim hoạt 
hình của họ, ngôi làng này dường như đã thay đổi 
rất nhiều. Danh tiếng của ngôi làng này thực sự đã 
thu hút rất nhiều khách du lịch.

Trước đây, những ngôi nhà trong làng chỉ 
sơn màu trắng giống như những làng khác. Tuy 
nhiên, Sony đã nghĩ ra ý tưởng sẽ sơn màu xanh da 
trời toàn bộ ngôi làng để quảng cáo bộ phim Xì 
trum và hứa với người dân sẽ trả lại nguyên trạng 
màu của ngôi làng sau khi hoàn thành chiến dịch.

Khi nhận được sự đồng ý của người dân 
trong làng, mùa hè năm 2011, một nhóm họa sĩ bao 
gồm 20 người đã dùng 4.000 lít sơn để vẽ lên 175 
tòa nhà trong làng, bao gồm tòa thị chính, các nhà 
thờ... và nhà người dân. Sau khi hoàn thành, ngôi 
làng được “khoác” lên một màu da trời dịu mắt 
khác hẳn so với ban đầu.

Không chỉ có vậy, du khách dễ dàng bắt gặp 
hình ảnh của nhân vật Xì trum hay những tượng 
thạch cao khắc họa nhân vật này ở bất cứ nơi đâu 
trong làng. Nhờ vậy, thời điểm cao nhất trước mùa 
dịch, ngôi làng này đón tới 200.000 du khách và 
người dân có thể yên tâm sống nhờ chuyển sang 
ngành du lịch.

Điều ngạc nhiên là sau khi chiến dịch 
quảng cáo phim hoạt hình hoàn thành, mặc dù các 
nhà sản xuất đã có ý định sơn lại màu trắng cho 
những ngôi nhà trong làng nhưng số đông người 
dân muốn giữ lại màu sơn xanh da trời. Chính vì 
những thay đổi này nên chính quyền đã quyết định 
biến Juzcar thành một công viên chủ đề với tên gọi 
Smurf. Du khách tới đây có thể tham gia các hoạt 
động như vẽ tranh Xì trum, cuộc đua Xì trum hay 
những phiên hội chợ thương mại chủ đề về Xì 
trum. Thậm chí, ngôi làng này còn tổ chức nhiều lễ 
cưới theo phong cách Xì trum đáng yêu, thú vị. ■ 
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