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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

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

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m
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Jo Jung Suk - Từ chàng trai 
nghèo, phải nghỉ học sớm đến 
'ông hoàng, hôn nhân kín tiếng 
gây choáng

Jo Jung Suk được biết đến là nam diễn viên 
đa tài và vô cùng duyên dáng trên màn 
ảnh Hàn.

Mặc dù xuất thân từ sân khấu nhạc kịch, 
nhưng chỉ khi chính thức xuất hiện trên màn ảnh, 
con đường sự nghiệp của Jo Jung Suk mới thật sự 
nở rộ. Những bộ phim có sự tham gia của anh luôn 
được khán giả đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn 
xuất.

Có thể nói, Jo Jung Suk vốn không phải là cái 
tên thuộc hàng ngôi sao hàng đầu với những tin tức 
đời tư ồn ào. 

Nam diễn viên có một con đường sự nghiệp 
bình lặng nhưng chất lượng, luôn được khán giả 
nhớ đến và yêu thích bởi chính thực lực và sự tâm 
huyết với nghề.

Từ khi còn nhỏ, Jo Jung Suk đã có ước mơ 
được đứng trên sân khấu biểu diễn. Vì thế nên khi 
được nhận trợ cấp học phí, Jo Jung Suk đã quyết 
tâm thi vào khoa Sân khấu trường Đại học Nghệ 
thuật Seoul.

Tuy nhiên, sau sự ra đi đột ngột của bố vào 
năm 2000, mọi sinh hoạt và chi phí trong gia đình 
đều phải trông cậy vào Jo Jung Suk. 

Để có thời gian đi làm kiếm tiền phụ giúp gia 
đình, anh đành bỏ dở việc học giữa chừng. Thậm 
chí, Jo Jung Suk còn được miễn nghĩa vụ quân sự vì 
gia cảnh khó khăn và neo đơn.

Thời gian này, anh tích cực tham gia rất nhiều 
vở nhạc kịch khác nhau. Dù số tiền lương kiếm 
được từ công việc này không được bao nhiêu, 
nhưng ít nhất anh cũng có thể vừa làm trụ cột của 
gia đình, vừa sống với niềm đam mê của mình. 

Bằng sự quyết tâm theo đuổi và sự chăm chỉ, 
nỗ lực không ngừng, Jo Jung Suk đã lăn lộn và gắn 
bó trên sân khấu trong suốt 9 năm.

Vở nhạc kịch đầu tiên mà Jo Jung Suk tham 
gia có tên Nutcracker (Kẹp Hạt Dẻ) vào năm 2004. 

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều vở nhạc 
kịch khác như: Organ in My Heart, Janggeum the 
Great, Hedwig and the Angry Inch, Grease, The 
Island, và Spring Awakening… 

Mặc dù không thật sự gây được tiếng vang 
lớn, nhưng những kinh nghiệm khi đứng trên sân 
khấu nhạc kịch chính là tài sản vô cùng quý giá trên 
con đường sự nghiệp của anh sau này.

Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu nhạc 
kịch, Jo Jung Suk mới chính thức xuất hiện trên 
màn ảnh nhỏ lần đầu tiên vào năm 2011 trong bộ 
phim truyền hình What's Up. 

Vốn xuất thân từ nghệ sĩ nhạc kịch, Jo Jung 
Suk đã thật sự được chú ý nhờ kĩ năng diễn xuất và 
ca hát ngay từ vai diễn đầu tiên.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều 
dự án phim truyền hình lẫn phim điện ảnh khác 
nhau và giành được rất nhiều giải thưởng lớn. 

Ở mỗi vai diễn, Jo Jung Suk luôn hóa thân tốt 
vào nhân vật và mang đến cho người xem cảm giác 
chân thật nhất. 

Thậm chí, nam diễn viên còn được xếp vào 
hàng diễn viên thuộc phái thực lực, cùng với đó là 
danh hiệu “ông hoàng rom-com” bởi những vai 
diễn của anh luôn mang đến những tiếng cười thú 
vị cho khán giả.

Từ những bộ phim truyền hình như Oh My 
Ghost (Ma Nữ Đáng Yêu), Jealousy Incarnate 
(Muôn Kiểu Ghen Tuông), Hospital Playlist 
(Chuyện Đời Bác Sĩ) cho đến những tác phẩm điện 
ảnh như My Annoying Brother (Anh Tôi Vô Số 
Tội), Exit (Lối Thoát Trên Không),… Jo Jung Suk 
luôn được khán giả nhớ đến với diễn xuất tự nhiên, 
duyên dáng và có chút “tưng tửng” của mình.

Đặc biệt, vai diễn giáo sư Ik Jun trong bộ phim 
truyền hình Hospital Playlist (Chuyện Đời Bác Sĩ) 
đã giúp cái tên Jo Jung Suk càng trở nên bùng nổ. 

Trong phim, Jo Jung Suk đã cùng với các bạn 
diễn Jeon Mi Do, Jung Kyung Ho, Kim Dae 
Myung và Yoo Yeon Seok tạo thành hội giáo sư 
“huyền thoại” trong lòng khán giả. 

Bộ phim của bộ đôi đạo diễn Shin Won Ho và 
biên kịch Lee Woo Sung nổi tiếng đã nhận được rất 
nhiều sự yêu mến của khán giả sau khi lên sóng 
mùa 1. 

Trước tình cảm quá lớn của người hâm mộ, 
nhà sản xuất của phim đã cho ra mắt phần 2 và ghi 
nhận thành tích rating đáng nể ngay từ tập mở màn.

Không chỉ là một diễn viên tài hoa trên màn 
ảnh, Jo Jung Suk còn được khán giả biết đến với 
hình ảnh của một người chồng lãng mạn, chu đáo 
và một người cha tình cảm. 

Theo đó, nam diễn viên hiện đang có cuộc hôn 
nhân vô cùng viên mãn với nữ ca sĩ Gummy. Đặc 
biệt, cuộc sống gia đình của cặp đôi càng thêm trọn 
vẹn khi vừa chào đón con gái đầu lòng vào tháng 

8/2020 vừa qua.

Được biết, Jo Jung Suk và nữ ca sĩ Gummy bắt 
đầu hẹn hò vào năm 2013 thông qua một người 
quen chung. 

Đến năm 2015, cả hai chính thức công khai 
mối quan hệ khiến công chúng không khỏi ngỡ 
ngàng. Đáng nói, trong khoảng thời gian hẹn hò 
cùng Gummy, Jo Jung Suk vẫn chăm chỉ tham gia 
diễn xuất và kết đôi cùng nhiều bạn diễn như Shin 
Min Ah, IU, Park Bo Young, Gong Hyo Jin, 
Yoona,…

Thường thì khi biết diễn viên đã hẹn hò hoặc 
có gia đình, khán giả sẽ rất khó cảm nhận được 
những tương tác hóa học giữa họ và bạn diễn, thậm 
chí là cảm hứng để ghép đôi cũng sẽ không có. 

Nhưng với Jo Jung Suk, dù biết anh đã hẹn hò 
cùng Gummy, nhưng người xem vẫn không thể 
phủ nhận rằng nam diễn viên luôn làm rất tốt và 
còn kết hợp vô cùng ăn ý với bạn diễn của mình. 

Đặc biệt, Jo Jung Suk và Park Bo Young trong 
Ma Nữ đáng Yêu còn trở thành cặp đôi được khán 
giả vô cùng yêu mến.

Điều này cho thấy Jo Jung Suk thật sự là một 
diễn viên chuyên nghiệp, luôn phân định rõ ràng 
giữa công việc và tình cảm riêng tư. 

Bên cạnh đó, anh cũng là một người biết cách 
giữ gìn các mối quan hệ, để bạn gái có thể luôn tin 
tưởng và hết lòng ủng hộ công việc của anh.

Sau 5 năm hẹn hò, Jo Jung Suk và Gummy 
chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2018. 
Trong khi nhiều cặp đôi khác thường chọn cách 
phô trương tình cảm giữa làng giải trí hết sức ồn ào, 
vợ chồng nam diễn viên vẫn chọn lối sống kín tiếng 
để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Chỉ hiếm hoi khi tham gia chương trình Life 
Bar, nữ ca sĩ Gummy mới có những tiết lộ thú vị về 
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh ông xã của 
mình.

Sau khi Gummy chính thức hạ sinh con gái 
đầu lòng vào tháng 8/2020 vừa qua, sự ngưỡng mộ 
của khán giả dành cho gia đình của nam tài tử càng 
tăng lên rất nhiều. 

Nếu như trong Hospital Playlist, Jo Jung Suk 
đã thành công với hình ảnh ông bố đơn thân luôn 
yêu thương cậu con trai U Ju thì ở ngoài đời, nam 
diễn viên chắc chắn sẽ còn là một ông bố tuyệt vời 
hơn nữa. 

Bởi lẽ, Jo Jung Suk đã từng chia sẻ: “Tính cách 
của nhân vật ảnh hưởng tích cực đến tôi. Tôi thực 
sự muốn trở thành một ông bố như Ik Jun. Tôi 
muốn là một diễn viên đáng tự hào trong mắt con 
cái”. 

                                                                   Mi Vân
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Chuyện tình 4 năm của 
“Hoàng tử châu Á” Lee Kwang 
Soo: “Qua mặt” Dispatch tự 
công khai, hiếm hoi lộ ảnh hẹn 
hò

Cách đây vài ngày, Lee Kwang Soo và 
bạn gái - nữ diễn viên Lee Sun Bin đã 
bị người hâm mộ chụp lại hình ảnh cả 

hai đang đi trên đường phố ở Hawaii, Mỹ.

Đây được xem là lần hiếm hoi “Hoàng tử châu 
Á” và bạn gái lộ ảnh hẹn hò kể từ sau khi công khai 
mối quan hệ.

Dù tới nay đã ở bên nhau được hơn 4 năm 
nhưng rất hiếm khi hình ảnh hẹn hò của cặp đôi bị 
lộ ra ngoài. Người hâm mộ đang rất mong chờ tới 
ngày Lee Kwang Soo và bạn gái về chung một nhà.

Tự công khai chẳng cần tới Dispatch

Nếu nói tới những cặp đôi tự công khai chuyện 
hẹn hò mà chẳng cần tới trang tin số một Hàn Quốc 
– Dispatch thì chắc chắn công chúng sẽ nghĩ ngay 
tới Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin. 

Bởi lẽ, cặp đôi đã lựa chọn công khai hẹn hò 
vào đúng ngày 31/12/2018 kết thúc năm, ngay 
trước thềm ngày “đặc sản” 1/1 hàng năm của 
Dispatch.

Thậm chí, không ít người hâm mộ còn đùa 
rằng, phải chăng với bản tính lầy lội của minh nên 
Lee Kwang Soo đã quyết trêu Dispatch “một vố” 
bất ngờ.

Chuyện Lee Kwang Soo công khai hẹn hò với 
nữ diễn viên đàn em Lee Sun Bin khiến công chúng 
vô cùng bất ngờ. Dù vậy, đa phần công chúng đều 
vui mừng và chúc phúc cho mối tình của cặp đôi. 

Thời điểm đó, phía công ty quản lý xác nhận 
rằng, cả hai đã ở bên nhau được 5 tháng trước khi 
chính thức công khai.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin bén duyên 
trên trường quay chương trình thực tế đình đám 
“Running Man” vào năm 2016. Thời điểm đó, Lee 
Kwang Soo vẫn còn là thành viên chính của 
chương trình, còn Lee Sun Bin tham gia với tư cách 
khách mời. 

Dù mới là lần đầu quen nhau, nhưng bản thân 

Lee Sun Bin đã không ngần ngại thừa nhận rằng, 
Lee Kwang Soo chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng 
của mình.

Theo lời kể từ một người bạn thân, cả hai đã 
cảm nắng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Có thể nói, 
“Running Man” chính là “ông tơ” giúp cặp đôi đến 
với nhau.

Lee Kwang Soo từng chia sẻ rằng, trước khi 
chính thức công khai với mọi người, anh cùng Lee 
Sun Bin đã đi cùng nhau rất nhiều nơi, gặp gỡ bạn 
bè của đối phương. “Hoàng tử châu Á” nói rằng, 
anh thừa nhận mối quan hệ này là nghiêm túc khi 
giới thiệu Lee Sun Bin với nhóm bạn thân gồm: Jo 
In Sung, D.O, Lim Joo Hwan, Song Joong Ki và 
Kim Ki Bang.

Nói về quyết định công khai mà không giữ bí 
mật như nhiều cặp đôi khác trong Kbiz, Lee 
Kwang Soo cho rằng, cả hai không muốn lừa dối 
người hâm mộ hay hẹn hò trong bí mật.

Kín tiếng nhưng cực kỳ ngọt ngào

Nói tới những cặp đôi kín tiếng nhất nhì Kbiz 
thì chắc hẳn không thể thiếu 2 cái tên Lee Kwang 
Soo và Lee Sun Bin. Bởi lẽ, kể từ khi công khai tới 
nay đã 4 năm nhưng số lần cả hai bị bắt gặp hẹn hò 
với nhau rất hiếm. 

Tính ra chỉ có hai lần công chúng chụp được 
khoảnh khắc cả hai hẹn hò trên phố. Đây là điều 
cánh săn ảnh của Dispatch còn không thể thực hiện 
được.

Vài ngày trước, một cư dân mạng đã tình cờ 
gặp và ghi lại khoảnh khắc Lee Kwang Soo và Lee 
Sun Bin hẹn hò trên đường phố Hawaii, Mỹ. Ngay 
sau đó, bức hình được đăng tải và lan truyền trên 
khắp các diễn đàn mạng với tốc độc chóng mặt. 

Nhiều người còn đùa rằng, nếu không nhìn 
thấy bức ảnh này, họ còn tưởng rằng, cả hai không 
còn ở bên nhau nữa. Dù chỉ là hình ảnh chụp từ sau 
lưng nhưng ai cũng công nhận rằng, cả hai trông vô 
cùng đẹp đôi.

Lee Kwang Soo được công nhận là một trong 
những nam minh tinh yêu chiều bạn gái nhất. Thậm 
chí, nhiều người còn cho rằng, có lẽ Lee Kwang 
Soo khá sợ “nóc nhà” của mình. 

Bằng chứng là kể từ khi xác nhận là hẹn hò, 
khán giả theo dõi “Running Man” thường xuyên 
đều nhận thấy sự thay đổi rõ nét của Lee Kwang 
Soo. 

Thay vì thích thú với những khách mời nữ 
xinh đẹp như trước kia, thì sau khi công khai hẹn 
hò, Lee Kwang Soo ý tứ hơn hẳn.

Một người bạn thân thiết của Lee Sun Bin tiết 
lộ rằng, trong lần đầu gặp nhau trên trường quay 
“Running Man”, dù chỉ rất ngắn nhưng tình cảm và 
cả sự ngượng ngùng mà nữ diễn viên dành cho Lee 
Kwang Soo là thật 100%.

Lee Sun Bin từng chia sẻ trên sóng truyền hình 

về việc chọn Lee Kwang Soo là hình mẫu lý tưởng: 
“Điều lạ lùng là tôi thích anh ấy bởi cách tranh luận 
của chúng tôi cũng rất phù hợp với nhau, không 
phải là sự gay gắt, nó mang đến cho tôi sự thích thú 
và niềm vui”. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất, Lee 
Sun Bin khẳng định, Lee Kwang Soo chính là một 
nửa hoàn hảo của mình. 

                                                             Hà Phương

Cách Chân Tử Đan tạo ra 
Kiều Phong mạnh nhất lịch sử

Chân Tử Đan tuyên bố sẽ tạo ra Kiều 
Phong mạnh nhất lịch sử trong bản 
chuyển thể mới nhất của “Thiên long 

bát bộ”. Vì vậy, anh có một số điều chỉnh so với 
nguyên tác.

Ngày 24/12, HK01 đưa tin Chân Tử Đan hé lộ 
cảnh hành động - võ thuật của nhân vật Kiều Phong 
trong tác phẩm Thiên long bát bộ: Kiều Phong 
truyện. 

Nam diễn viên cho biết có một cuộc “cách 
mạng”, thay đổi nguyên tác về tuyệt kỹ võ công và 
cách sử dụng vũ khí của đại anh hùng trong tiểu 
thuyết Kim Dung.

Theo Chân Tử Đan, ngoài Hàng long thập bát 
chưởng hay Đả cẩu bổng pháp, nhân vật Kiều 
Phong trong phim của anh còn tinh thông 18 loại 
binh khí. 

Sau khi rời phái Cái Bang, Kiều Phong sẽ tung 
hoành võ lâm bằng cách sử dụng nhiều loại binh 
khí, chiêu thức khác nhau để chiến đấu với kẻ thù, 
trong đó có việc dùng thanh kiếm mà A Tử lấy trộm 
từ người cha Đoàn Chính Thuần.

Tài tử Diệp Vấn cho biết cảnh võ thuật - hành 
động là yếu tố quyết định thành bại của Thiên long 
bát bộ: Kiều Phong truyện. Vì vậy, anh đặt nhiều 
tâm huyết cho từng phân đoạn, lựa chọn diễn viên 
kỹ lưỡng để tạo ra Kiều Phong và dàn cao thủ mạnh 
nhất lịch sử.

Ngoài ra, theo tiết lộ của nam diễn viên Hong 
Kong, Từ Tiểu Minh sẽ đảm nhận vai Đại luân 
Minh vương Cưu Ma Trí. Đoàn phim thiết kế binh 
khí đặc biệt với hình dáng xẻng lưỡi liềm cho nhân 
vật này.

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện sẽ công 
chiếu ngày 19/1/2023. Trong trailer được tung ra 
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vào giữa tháng 12, cảnh võ thuật hoành tráng, 
mạnh mẽ của Chân Tử Đan như chống lại hàng 
trăm kẻ thù, sử dụng kiếm điệu nghệ, xoạc chân 
trên không... nhận nhiều lời khen từ công chúng.

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện lấy bối 
cảnh thời Bắc Tống. Kiều Phong - bang chủ Cái 
Bang, nổi tiếng hào hiệp, anh hùng - bị buộc tội là 
người Khiết Đan. 

Anh bị võ lâm quay lưng. Trên con đường 
chạy trốn và tìm kiếm kẻ hãm hại mình, Kiều 
Phong gặp gỡ và thành đôi với A Châu. Họ cùng 
nhau trải qua những trận chiến sinh tử ở Nhạn Môn 
Quan, Thiếu Lâm Tự hay Tụ Hiền Trang.

Sau khi trúng kế của Mã phu nhân Khang Mẫn 
và giết nhầm A Châu, Kiều Phong mới nhận ra mọi 
bi kịch nhắm đến anh là âm mưu của Mộ Dung 
Phục (Ngô Việt) nhằm khôi phục lại Yến quốc. 

Trong cơn phẫn uất, Kiều Phong đã quyết 
chiến với Mộ Dung Phục để trả thù cho A Châu.

                                                                      Di Hy

Lý do Trần Kiều Ân không tổ 
chức hôn lễ

Trần Kiều Ân đã đăng ký kết hôn với 
bạn trai kém 9 tuổi Alan hồi tháng 3. 
Tuy nhiên, nàng Đông Phương Bất Bại 

không muốn tổ chức hôn lễ vì ngại phiền hà.

Ngày 22/12, Sohu đưa tin trong show giải trí 
mới Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ, Trần 
Kiều Ân đã thú nhận lý do cô không tổ chức hôn lễ 
hoành tráng vì ngại phiền hà.

“Chị là một người cực kỳ sợ phiền. Nếu tổ 
chức hôn lễ, chị chỉ muốn mời bạn bè thân thiết của 
hai vợ chồng, nhưng sẽ bị nói là quên người này, bỏ 
sót người kia. Chị sợ mình sẽ không để ý đến từng 
khách mời được”, Trần Kiều Ân chia sẻ với nữ diễn 
viên Miêu Miêu.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Tiếu ngạo giang hồ 
cho biết cô không muốn tổ chức hôn lễ hoành 
tráng, mời nhiều người vì khó có thể chu toàn mọi 
việc khi có quá nhiều công đoạn hậu trường phải lo 
lắng. 

Trần Kiều Ân tiết lộ cô vẫn đang tận hưởng 
cuộc sống hôn nhân và một lễ cưới rườm rà có thể 
phá hỏng không khí này.

Trần Kiều Ân gặp người chồng hiện tại thông 
qua một show hẹn hò từ năm 2019. Alan Tằng Vỹ 
Xương là doanh nhân người Malaysia, xuất thân 
trong gia tộc giàu có. 

Tình yêu của Trần Kiều Ân từng không được 
coi trọng. Fan của nữ diễn viên lo lắng Alan là kẻ 
chơi bời, sẽ làm tổn thương cô. Trong khi đó, các 
mối tình xuất phát từ show giải trí thường không 
bền lâu.

Tuy nhiên, Trần Kiều Ân vẫn kiên trì với tình 
cảm của mình. Sau khi hẹn hò, cô hạn chế đóng 
phim để dành nhiều thời gian bên bạn trai. 

Đến tháng 5/2020, Alan chuyển sang Đài 
Loan sinh sống và làm việc để được ở gần Trần 
Kiều Ân. Cuối tháng 3, họ đăng ký kết hôn.

Ngôi sao xứ Đài cho biết cuộc sống hôn nhân 
ổn định, hạnh phúc. Trần Kiều Ân gọi Alan Tằng 
Vỹ Xương là “nhà” của mình. 

Trong khi thiếu gia người Malaysia nhận xét 
nữ diễn viên là màu sắc rực rỡ duy nhất trong cuộc 
đời đen trắng của anh.

Theo Alan Tằng Vỹ Xương, anh và vợ có tính 
cách đối lập, đặc biệt là Trần Kiều Ân hay nắng 
mưa thất thường. Tuy nhiên, cả hai không thường 
xuyên cãi nhau, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì sự 
đối nghịch của bạn đời.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh 
danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ 
thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh 
anh yêu em. 

Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như 
Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của 
vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

Alan tên thật là Tằng Vỹ Xương, sinh năm 
1988 tại Malaysia. Gia đình anh kinh doanh thực 
phẩm chức năng, bất động sản. Alan kém Trần 
Kiều Ân 9 tuổi, có khối gia sản lớn, máy bay riêng, 
bộ sưu tập siêu xe. 

                                                                 Đồ Nam

Cao Hải Ninh chán hình 
tượng gái hư

Cao Hải Ninh được coi là mỹ nhân gợi 
cảm nhất TVB. Song, người đẹp cảm 
thấy đau khổ khi vướng tai tiếng vì 

hình tượng gái hư.

Ngày 25/12, trang HK01 đưa tin khi tham gia 
một show giải trí mới, nữ diễn viên Cao Hải Ninh 
đã chia sẻ về quá trình cô thoát khỏi bệnh trầm cảm 
vì bị khán giả hiểu nhầm, gán cho nhiều tai tiếng 
không hay.

Theo HK01, Cao Hải Ninh luôn là tâm điểm 
chú ý của truyền thông nhờ thân hình gợi cảm. Tuy 
nhiên, vì phong cách phóng khoáng và do thường 
thể hiện vai gái hư trên màn ảnh mà cô vướng phải 
nhiều lời đồn đoán tiêu cực. 

Nữ diễn viên đã quyết định thay đổi phong 
cách để khán giả không còn bàn luận về cơ thể của 
mình.

Nữ diễn viên cho biết do gặp khó khăn trong 
tình cảm và phải chịu đựng cái nhìn thiếu tích cực 
từ công chúng mà cô từng trầm cảm một thời gian.

“Có một ngày, khi cùng mẹ đi siêu thị và đợi 
sang đường. Nhìn chiếc xe tải vụt qua, tôi đã có ý 
nghĩ lao vào đầu xe. Tôi nhận ra mình đã gặp vấn đề 
tâm lý và nhanh chóng tới gặp bác sĩ. Tôi không 
muốn mọi người tập trung vào cơ thể tôi nữa”, Cao 
Hải Ninh nói.

Nữ diễn viên Ba mươi chưa phải là hết chia sẻ 
thêm: “Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi 
nhận ra thay vì dành thời gian để làm hài lòng 
những người không thích mình, thì nên tập trung 
vào chính bản thân và sống cho mình”.

Cao Hải Ninh sinh năm 1987, có vẻ đẹp sexy, 
cô từng là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại 
cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2008. Tuy nhiên, Cao 
Hải Ninh dừng chân ở top 5, đoạt giải phụ Đại sứ 
Du lịch. Sau đó, người đẹp được TVB ký hợp đồng 
độc quyền.

Vào nghề 14 năm, Cao Hải Ninh có đến 9 năm 
đóng vai phụ. Hình ảnh của cô gắn liền với nhân 
vật gái hư, tình nhân, vợ bé cùng các phân cảnh 
khoe thân trên màn ảnh TVB. Mãi đến năm 2017, 
cô mới được nhà đài giao vai chính.

Những năm qua, người đẹp cố gắng thoát khỏi 
những vai diễn nhạy cảm, gây tranh cãi để chứng 
minh bản thân có đủ tài năng để trở thành diễn viên 
chuyên nghiệp. 2020 được coi là năm bùng nổ 
trong sự nghiệp của Cao Hải Ninh sau sự xuất hiện 
trong 30 chưa phải là hết và bộ phim Sát thủ của 
TVB. Theo On, Cao Hải Ninh hiện là gương mặt 
được TVB o bế, tạo điều kiện tối đa phát triển sự 
nghiệp song song ở thị trường giải trí Hong Kong 
và Trung Quốc Đại lục.

Người đẹp sinh năm 1987 cũng bày tỏ muốn 
diễn nhiều dạng vai khác nhau để thoát mác “bom 
sex” màn ảnh TVB. 

                                                                  Đồ Nam
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Park Sol Mi - Ác nữ màn ảnh 
bị Ji Sung phụ bạc, giờ “ăn 
sung mặc sướng” nhờ lấy 
chồng đại gia

Dù sự nghiệp không mấy nổi bật nhưng 
Park Sol Mi - “Ác nữ Bản tình ca mùa 
đông” lại có đường tình duyên may 

mắn. Hiện tại, cô là bà xã của thiếu gia tập đoàn 
giàu có Han Jae Suk.

Nếu hiện tại những cái tên như Yoo In Na, Seo 
Ji Hye, Han So Hee đang là những nữ phụ đình 
đám, vươn mình qua từng tác phẩm khiến ai cũng 
ghi nhớ thì cách đây 20 năm, vị trí đó thuộc về Park 
Sol Mi. 

Mỹ nhân sinh năm 1978 này đã góp mặt trong 
hai tác phẩm đình đám hàng top, mở đầu phong 
trào Hallyu đưa phim Hàn ra quốc tế là Bản Tình 
Ca Mùa Đông và Một Cho Tất Cả. Mặc dù ở cả hai 
phim, cô đều chỉ đóng nữ phụ nhưng như vậy cũng 
đủ để người ta nhớ tới cái tên Park Sol Mi rồi.

Thời điểm Bản Tình Ca Mùa Đông ra mắt, 
mặc dù Park Sol Mi lép vế hơn hẳn so với 3 bạn 
diễn đình đám còn lại, vai diễn Oh Jae Rin trong 
phim cũng là nữ phụ điển hình ích kỷ, ác ngầm bị 
khán giả ghét cay ghét đắng thì người đẹp này vẫn 
có chỗ đứng riêng cho mình.

Sang tới Một Cho Tất Cả, cô tiếp tục biến 
mình thành “nữ 8 nổi bật nhất trên màn ảnh nhỏ” 
lúc bấy giờ. Thời điểm thập niên 2000, cô chính là 
nữ phụ triển vọng có thể vươn mình nhất trong tất 
cả.

Nhan sắc Park Sol Mi được đánh giá là không 
thua kém gì Choi Ji Woo hay Song Hye Kyo, tuy 
vậy cô thực sự không có duyên với vai chính, càng 
không có duyên với danh tiếng. 

Sau 2 tác phẩm đình đám kia, Park Sol Mi lại 
vắng bóng liền 3 năm khiến cho bản thân dần mất 
nhiệt, cũng mất luôn cơ hội bước chân vào hàng 
ngôi sao. 

Vậy là sự nghiệp của cô cứ tàn tàn, mỗi năm 
đóng 1 phim và chỉ như vậy, không có hướng đi nào 
khởi sắc hơn. Cô dừng lại thật lâu ở cái danh diễn 
viên hạng B, sau đó lần lượt thụt lùi và bị không chỉ 
bạn đồng trang lứa mà cả đàn em vượt mặt.

Park Sol Mi chậm nhiệt trong việc thành ngôi 
sao nhưng lại chọn rất đúng người để gửi gắm cả 
cuộc đời. Cô hiện có cuộc sống viên mãn bên tài tử 

Han Jae Suk.

Chuyện tình với quý tử nhà KIA

Trước khi kết hôn với Han Jae Suk, Park Sol 
Mi có thời gian hẹn hò với tài tử Ji Sung. Cặp đôi 
bén duyên qua “Một cho tất cả” - tác phẩm từng 
“làm mối” cho cặp đôi thị phi Lee Byung Hun và 
Song Hye Kyo. Jisung và Park Sol Mi yêu nhau từ 
cái nhìn đầu tiên và trở thành cặp đôi đẹp nhất màn 
ảnh Hàn thời bấy giờ. 

Thậm chí, Jisung còn đưa Park Sol Mi về ra 
mắt gia đình và nhận được cái gật đầu từ bậc phụ 
huynh. Ấy vậy mà sau khi Jisung nhập ngũ, cặp đôi 
chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng.

Nguyên nhân tan vỡ nằm ở chính Jisung. Anh 
bị cho là đã thay lòng đổi dạ và dính nghi án “cắm 
sừng” Park Sol Mi để theo đuổi người vợ hiện tại 
của anh - cựu Hoa hậu Hàn Quốc kiêm diễn viên 
Lee Bo Young. 

Âu cũng là bởi vì chỉ 1 năm sau khi chia tay 
Park Sol Mi, Jisung đã công khai yêu Lee Bo 
Young và còn tiết lộ rằng bản thân đã phải lòng Bo 
Young từ năm 2004. Đây vốn là lúc anh vẫn còn 
mặn nồng với Park Sol Mi.

Chia tay tình đẹp như mơ, Park Sol Mi luôn 
đơn độc một mình, kín tiếng về chuyện đời tư. Vào 
năm 2011, cuộc gặp gỡ định mệnh với Han Jae Suk 
trên trường quay “Merchant Kim Man Deok” đã 
giúp trái tim khô héo, tràn ngập sự cô đơn của cô 
bừng tỉnh.

Mặc dù, Park Sol Mi khác hẳn với mẫu hình 
mà Han Jae Suk vẫn mường tượng trong tâm trí bấy 
lâu nay. Nhưng chính sự chân thành, tâm hồn đồng 
điệu về nghệ thuật, quan niệm trong tình yêu đã 
đưa hai trái tim đến với nhau.

Park Sol Mi và nam tài tử họ Han yêu nhau say 
đắm, đến mức anh không ngần ngại công khai mối 
quan hệ của hai người cho giới báo chí, truyền 
thông dù trước đó vẫn luôn giữ kín chuyện tình 
cảm.

Anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ người thương khi 
cô bị công chúng mỉa mai là người phụ nữ mưu mô, 
vỗ về khi Park Sol Mi bị fan của chính anh gọi là 
“người đàn bà tâm kế chỉ mong vớ được một đống 
vàng”, “nữ diễn viên thất bại nhưng nhăm nhe tài 
sản khổng lồ của tài tử đình đám”.

Park Sol Mi cũng hi sinh vì Han Jae Suk rất 
nhiều. Cô im lặng mỗi lần bị công chúng chỉ trích, 
mỗi lần chuyện tình cảm của cô và nam tài tử triệu 
đô bị soi mói. 

Cô hứng chịu bao làn sóng tẩy chay dữ dội, lời 
đồn đại ác ý nhưng lại luôn dùng nụ cười tươi tắn, 
trìu mến để đối mặt với cơn bão dư luận.

Năm 2004, Han Jae Suk, Jang Hyuk và Song 
Seung Hun bị vạch trần chuyện làm giả kết quả 
kiểm tra mẫu nước tiểu để trốn nghĩa vụ quân sự.

Sau scandal động trời này, Han Jae Suk bị cấm 

sóng. Anh gần như mất tất cả và làm lại từ con số 
âm. Han Jae Suk xin đi nhập ngũ bổ sung và mất 
nhiều năm để được công chúng chấp nhận, nhưng 
danh tiếng của anh chẳng còn được như xưa. 
Nhưng Park Sol Mi đã bất chấp quá khứ của người 
đàn ông này, cùng anh bước tiếp, sửa chữa lỗi lầm 
và lấy lại thiện cảm từ công chúng nhờ cái tâm với 
nghề, nhân cách tử tế hiếm có.

Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi cũng là 
một trong những yếu tố giúp Han Jae Suk và Park 
Sol Mi lấy lại lòng tin của khán giả. Tình yêu nở 
hoa, sự nghiệp của cặp đôi cũng khởi sắc rõ rệt. 

Park Sol Mi trở thành mỹ nhân nổi tiếng, được 
xếp vào hàng đại mỹ nhân chỉ đứng dưới minh tinh 
giàu có Go Hyun Jung. Han Jae Suk cũng trở lại với 
loạt tác phẩm danh tiếng, trong đó có bộ phim “A 
Witch's Love” và thử sức tại thị trường nước bạn.

Nhưng sóng gió này chưa qua, cơn bão khác 
lại ập đến. Tháng 9/2012, chỉ vài tháng trước hôn lễ 
thế kỷ, Park Sol Mi và Han Jae Suk đứng trên bờ 
vực tan vỡ. Nguyên nhân không được truyền thông 
hé lộ, song lúc đó, công chúng đã rất tiếc nuối khi 
nghe tin cặp đôi vàng của showbiz Hàn “đường ai 
nấy đi”. 

Nhưng rất may thay, vào một ngày đẹp trời 
tháng 4 năm 2013, Han Jae Suk và Park Sol Mi 
tuyên bố đã vượt qua mọi sóng gió, chấp nhận 
thành vợ thành chồng, gắn bó cả đời bên nhau.

Sau khi chính thức làm vợ và làm mẹ, Park Sol 
Mi gần như rút lui khỏi showbiz. Cô chỉ ở nhà 
chăm lo cho tổ ấm của gia đình. 

Về phần Han Jae Suk, nam tài tử cũng hạn chế 
đóng phim mà tập trung làm việc cho tập đoàn của 
gia đình. Cuộc hôn nhân viên mãn của Park Sol Mi 
và Han Jae Suk khiến khán giả ngưỡng mộ.

Chín năm trôi qua, Han Jae Suk và Park Sol 
Mi vẫn hạnh phúc viên mãn mặc cho bao cặp đôi 
vàng tan vỡ, kiện tụng ồn ào hay dính phải thị phi, 
bê bối ngoại tình. 

Hai ngôi sao hiện tại đều khá im ắng, không 
xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí mà dành 
thời gian cho gia đình.

Nhiều người cho rằng Park Sol Mi kết hôn với 
thiếu gia sẽ có cuộc sống “ngồi mát ăn bát vàng” 
nhưng sự thật lại không như vậy. 

Trong suốt 9 năm làm vợ của tài tử Han Jae 
Suk, Park Sol Mi luôn tự tay làm tất cả mọi việc 
trong nhà từ dọn dẹp, nấu nướng tới chăm sóc con 
cái. Cô không cần ai trợ giúp. 

                                                          Linh Phương

Lưu Hạo Tồn: Ỷ có chống 
lưng nên ra vẻ, đòi “chung 
mâm” Tam Kim Ảnh Hậu, nói 
dối, chối bỏ quê hương
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Nữ diễn viên Lưu Hạo Tồn là mỹ nhân mới 
được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ. 

Gần đây, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng khi 
vướng nhiều tai tiếng dù vào nghề mới được 2 năm.

Lưu Hạo Tồn được xem là “ Mưu nữ lang“, nữ 
diễn viên nổi tiếng nhờ Trương Nghệ Mưu trong 
làng điện ảnh Trung Quốc. 

Cô ngay lập tức gây chú ý với vẻ đẹp tự nhiên 
trong trẻo. Nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 2000 
được đ.ánh giá là thuần khiết và có khí chất điện 
ảnh rõ rệt.

Lưu Hạo Tồn được thừa hưởng toàn bộ những 
nét đẹp truyền thống của người Trung Quốc. Cư 
dân mạng miêu tả cô có vẻ đẹp thu hút ánh nhìn 
nhưng vẫn mang lại cảm giác nét đẹp này không dễ 
khuất phục. Điều này tựa như những “Mưu nữ 
lang” trước đó là Củng Lợi và Chương Tử Di.

Lưu Hạo Tồn cũng là diễn viên nữ đầu tiên 
nhận được sự ưu ái từ phía đạo diễn Trương Nghệ 
Mưu. Sau khi tham gia bộ phim Một giây (One 
Second) ra mắt năm 2020, Lưu Hạo Tồn một lần 
nữa được đạo diễn Trương Nghệ Mưu giao vai diễn 
trong bộ phim Trên vách đá.

Đây là bộ phim lấy đề tài gián điệp, hàng loạt 
tình tiết hồi hộp gay cấn, nhất là những màn đấu trí 
đấu dũng giữa điệp viên và kẻ địch. Người đẹp 10x 
đóng vai điệp viên trẻ Tiểu Lan, một cô gái thông 
minh gan dạ.

“Tôi đã tham khảo một số tài liệu về thời đại và 
nhân vật trong phim, xem những bộ phim hành 
động mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu giới thiệu, 
thảo luận kịch bản với đạo diễn, thảo luận cảnh 
phim với các diễn viên tiền bối”, Lưu Hạo Tồn 
từng chia sẻ về vai diễn của mình.

Lưu Hạo Tồn cho biết, trải nghiệm của cả hai 
lần hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu đều rất 
gian khổ: “Lần trước quay phim trên sa mạc nóng 
30-40 độ, lần sau quay ở vùng Đông Bắc lạnh âm 
30 độ”.

Trước khi có cơ duyên trở thành diễn viên nhờ 
gặp Trương Nghệ Mưu, Lưu Hạo Tồn là diễn viên 
múa, cô là thủ khoa đầu vào Học viện Vũ đạo Bắc 
Kinh khoa Múa dân tộc.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu luôn lựa chọn 
những diễn viên có nét đẹp tự nhiên, không phẫu 
thuật thẩm mỹ. 

Ông có thẩm mỹ riêng của một đạo diễn và 
thường chọn diễn viên “đo ni đóng giày” cho vai 
diễn trong phim của mình. Tiêu chuẩn mà đạo diễn 
lừng danh Trung Quốc luôn giữ vững đó là phải 
“phù hợp với màn ảnh rộng”.

“Trên khuôn mặt con người có rất nhiều cơ, 
phẫu thuật thẩm mỹ sẽ phá hủy cơ trên khuôn mặt, 
chỉ cần động chút dao kéo liền ảnh hưởng đến biểu 
cảm trên khuôn mặt, mà màn ảnh rộng thường 
phóng đại hết cỡ khuôn mặt, dấu vết phẫu thuật 
thẩm mỹ không thể nào che giấu được”, Trương 

Nghệ Mưu từng chia sẻ.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng nhận xét 
Lưu Hạo Tồn là diễn viên trẻ tài năng và sinh ra là 
để đóng phim Một giây của ông. Ông khen ngợi 
biểu cảm của nữ diễn viên trưởng thành hơn tuổi 
thật 20, trong khi các bạn cùng trang lứa lộ vẻ non 
nớt thì Lưu Hạo Tồn đã vững vàng như một người 
phụ nữ đích thực.

Bộ phim mới nhất “Tặng bạn một đóa hoa màu 
đỏ” đóng cặp với nam tài tử Dịch Dương Thiên Tỉ 
đã gây dấu ấn đậm khi thu về hơn 1 tỷ NDT.

Người hâm mộ mỹ nhân 10x luôn hi vọng cô 
sớm nối gót các “Mưu nữ lang” Củng Lợi, Chương 
Tử Di, Nghê Ni… trở thành ngôi sao Hoa ngữ hàng 
đầu.

Dù chỉ mới được ra mắt cách đây không lâu 
nhưng Lưu Hạo Tồn đã có cho mình nhiều tin đồn 
không hay. Cô hứng không ít “gạch đá” vì những 
phát ngôn và hành động gây tranh cãi.

Lưu Hạo Tồn gây tranh cãi vì đứng ngang 
hàng Tam Kim Ảnh Hậu

Trong buổi lễ trao giải Kim Kê lần thứ 33 được 
tổ chức vào ngày 3/12, Lưu Hạo Tồn góp mặt trong 
dàn diễn viên trẻ nổi bật được lựa chọn cho “Tinh 
Thần Đại Hải”. 

Sẽ không có gì đáng bàn luận nếu như Lưu 
Hạo Tồn không đứng ngang hàng với các diễn viên 
kỳ cựu tên tuổi lớn.

Tất cả những gương mặt đứng hàng đầu tiên 
đều là nhân vật nổi tiếng. Một người “mới toanh” 
như cô lại đứng ngang với tiền bối và đứng trên cả 
Âu Dương Na Na. Điều này đã khiến rất nhiều 
người xem khó chịu và tức sôi m.áu.

Thân thế của những diễn viên kỳ cựu hàng đầu 
phải kể đến: Trần Phi Vũ (Thái tử CBiz), Quan 
Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ (Tam Kim Ảnh Hậu), 
Dịch Dương Thiên Tỉ và Phạm Thừa Thừa (em trai 
Phạm Băng Băng).

Cư dân mạng cho rằng Mưu nữ lang Lưu Hạo 
Tồn đang được nâng đỡ, chống lưng quá mức dù 
chưa có tài nguyên điện ảnh, giải trí liên quan nào. 
Hay tin đồn “tình nhân” với chính đạo diễn Trương 
Nghệ Mưu.

Lưu Hạo Tồn vướng nghi án khai gian tuổi, 
chối bỏ quê hương

Gần đây, Lưu Hạo Tồn lại tiếp tục vướng vào 
thị phi khi bị tố là khai gian tuổi thật và chối bỏ quê 

hương. 

Cụ thể, một số người bạn học chung với cô đã 
lên tiếng nói rằng nữ diễn viên sinh năm 1998 chứ 
không phải là 2000. Họ khẳng định đã từng học 
chung với nữ diễn viên.

Ngoài ra, cô còn bị khui ra là đã khai man nơi 
sinh. Quê quán thật của cô là ở Thông Hóa, một 
vùng quê nghèo, hẻo lánh. 

Chính điều này đã khiến nhiều cộng đồng bất 
bình. Cho rằng cô nàng đang chối bỏ quê hương, 
nơi mình sinh ra và lớn lên.

Một số video được lan truyền không mấy tích 
cực khác còn cho rằng nữ diễn viên có thái độ 
chảnh chọe, bệnh ngôi sao dù chỉ mới đóng vài bộ 
phim nhỏ.

Cuối năm 2021 nữ diễn viên tiếp tục bị dư luận 
chỉ trích khi mẹ cô nàng mở lớp học múa và gây tổn 
thương đến thân thể học viên. Bên cạnh đó diễn 
xuất của Lưu Hạo Tồn vẫn chưa thực sự thuyết 
phục công chúng.

Bị tố đạo văn

Hồi giữa tháng 6, Lưu Hạo Tồn vướng rắc rối 
liên quan đến việc đạo văn. Nữ diễn viên đăng tải 
một dòng trạng thái với nội dung cảm thán về cuộc 
sống: “Tôi có một chiếc túi chứa đầy những vì sao, 
muôn màu rực rỡ. Tôi thích lắm. Sẽ có một ngày, 
tôi lặng lẽ mang những điều quý giá này trở về với 
chân trời biển rộng. Khi vạn vật còn chưa phát 
hiện, tôi biến thành những sinh vật biển, tung tăng 
bơi lội. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, có ánh trăng 
làm bạn”.

Lưu Hạo Tồn vừa vướng rắc rối liên quan đến 
việc đạo văn. Nữ diễn viên đăng tải một dòng trạng 
thái với nội dung cảm thán về cuộc sống: “Tôi có 
một chiếc túi chứa đầy những vì sao, muôn màu 
rực rỡ. Tôi thích lắm. Sẽ có một ngày, tôi lặng lẽ 
mang những điều quý giá này trở về với chân trời 
biển rộng. Khi vạn vật còn chưa phát hiện, tôi biến 
thành những sinh vật biển, tung tăng bơi lội. Dưới 
bầu trời đêm yên tĩnh, có ánh trăng làm bạn”.

Sự việc góp phần đẩy tên tuổi Lưu Hạo Tồn 
thêm ồn ào. Nữ diễn viên trẻ vốn nổi tiếng là người 
thị phi, từng không ít lần vướng scandal vì những 
phát ngôn tự cao, xem thường những diễn viên đàn 
chị đi trước. 

Đỉnh điểm hồi tháng 5, cô bị một nhãn hàng 
xóa bỏ hình ảnh quảng cáo vì những lùm xùm liên 
quan.

Liên tiếp vấp phải thị phi khiến cho sự nghiệp 
lẫn danh tiếng của Lưu Hạo Tồn không được suôn 
sẻ. Rất khó để cô nàng có thể vươn lên vị trí Hoa 
Đán như các Mưu nữ lang đàn chị. 

                                                                Minh Lợi
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CẦN BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI?
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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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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
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TAI NẠN XE CỘ
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TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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D

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999
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Nữ phóng viên xinh đẹp 
biến mất trên đường đi làm, để 
lại kỳ án bí ẩn bậc nhất nước Mỹ 
hơn 25 năm chưa có câu trả lời

huyện gì đã xảy ra với nữ phóng Cviên xinh đẹp Jodi Huisentruit? 
Đến nay vụ án vẫn là ẩn số đối với 

cảnh sát Mỹ.
Jodi Huisentruit là một nữ phóng viên 27 

tuổi có triển vọng tại một đài tin tức địa phương ở 
thành phố Mason, bang Iowa (Mỹ). Những tưởng 
tương lai đang vô cùng rộng mở với cô gái trẻ xinh 
đẹp, giàu năng lượng và tràn trề nhựa sống thì biến 
cố ập đến. 

Nó không chỉ là vụ mất tích đơn giản mà trở 
thành kỳ án bí ẩn bậc nhất lịch sử nước Mỹ. Tiêu 
tốn nhiều công sức, tiền bạc của cảnh sát, để rồi câu 
trả lời vẫn là số 0 tròn trĩnh. Thậm chí, nếu Jodi đã 
chết, thì ít nhất người ta cũng phải tìm ra xác chứ!?

Biến mất đột ngột
Đối với một người luôn coi công việc là số 

một như Jodi, sẽ thật lạ lùng nếu một ngày nào đó 
cô không xuất hiện mà chẳng báo trước.

Ngày 27 tháng 6 năm 1995, sự kỳ lạ ấy đã 
xảy ra. Khi mà sắp đến giờ ghi hình cho bản tin 6h 
sáng trên kênh KIMT-TV, Jodi vẫn chưa đến. Nhà 
sản xuất Amy Kuns gọi điện cho cô phóng viên và 
nhận được câu xin lỗi, cô cũng xin phép sẽ đến 
muộn một chút.

Không lâu sau, người ta nhận ra điều gì đó 
khủng khiếp đã xảy ra với nữ phóng viên 27 tuổi 
lúc cô lao ra khỏi nhà để đi làm. Đó là khi đại diện 
đài KIMT-TV yêu cầu cảnh sát kiểm tra căn hộ 
của Jodi. Họ tìm thấy đồ đạc của cô nằm rải rác 
xung quanh chiếc Mazda Miata trong bãi đậu xe 
của tòa nhà chung cư nơi cô sống.

Đó là khởi đầu của một bí ẩn đã tồn tại cho 
đến ngày nay. Chuyện gì xảy ra với nữ phóng viên 
xinh đẹp Jodi Huisentruit? Có phải cô bị bắt cóc 
bởi một kẻ lạ mặt? Một kẻ hiếp dâm? Hoặc thậm 
chí bởi một người bạn có thể đã xích mích gì với 
cô?

Đường tương lai rộng mở
Sinh ngày 5 tháng 6 năm 1968, Jodi Sue 

Huisentruit lớn lên ở Long Prairie, bang 
Minnesota. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Jodi 
đã ấp ủ niềm khao khát trở thành phát thanh viên tin 
tức.

“Cô ấy muốn nổi tiếng”, người bạn thân 
thời trung học của Jodi, Kim Feist, nói với 48 
Hours. “Từ khi còn học trung học, cô ấy đã nuôi 
dưỡng ước mơ trở thành nữ phát thanh viên”.

Để theo đuổi mục tiêu đó, Jodi theo học Đại 
học bang St. Cloud. Cô sinh viên năng động khi ấy 
còn làm cộng tác viên cho đài truyền hình của 
trường. Sau khi tốt nghiệp, Jodi làm việc cho một 
số đài truyền hình khác rồi mới chính thức trở 
thành phát thanh viên buổi sáng tại KIMT-TV ở 
thành phố Mason, Iowa, chỉ cách nơi cô lớn lên 4 

giờ đồng hồ lái xe.
Jodi nhanh chóng ổn định với công việc ở 

một thành phố mới. Các đồng nghiệp nhận xét cô là 
người “sôi nổi” và “giàu năng lượng” mặc dù còn 
trẻ. Jodi cũng kết bạn với nhóm bạn mới, trong đó 
có một người đàn ông lớn tuổi tên là John Vansice.

Trong những ngày trước khi Jodi mất tích, 
mọi thứ dường như vẫn bình thường. Cô có một 
chuyến đi trượt nước ở Iowa City với nhóm bạn 
trong đó có John Vansice. Vào đêm trước khi biến 
mất, Jodi có ghé qua nhà John Vansice một chút để 
xem đoạn băng video về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ 
mà nhóm tổ chức cho cô vào đầu tháng.

Nhưng vào ngày 27 tháng 6 năm 1995, Jodi 
Huisentruit đã không xuất hiện trong ca làm việc 
buổi sáng của cô tại KIMT-TV.

Buổi sáng định mệnh
Hàng ngày, Jodi thường đến nơi làm việc từ 

3 giờ sáng, để trang điểm, học kịch bản cho kịp giờ 
phát sóng chương trình buổi sáng lúc 6 giờ của 
KIMT-TV có tên DayBreak.

Ngày hôm đó, hơn 1 tiếng trôi qua mà nhà 
sản xuất DayBreak, bà Amy Kuns, vẫn chưa thấy 
Jodi xuất hiện. Bà gọi cho cô vào lúc hơn 4 giờ 
sáng.

 “Tôi đã gọi cho cô ấy 2 lần. Tôi đã nói 
chuyện với cô ấy và đánh thức cô ấy”, Amy Kuns 
nói với Josh Benson, người đồng sáng lập trang 
FindJodi.com vào năm 2011. “Lần thứ hai, tôi 
nghe có tiếng đồng hồ reo liên tục… Rõ ràng là tôi 
đã đánh thức cô ấy rồi. Cô ấy còn hỏi mấy giờ. Sau 
đó cô ấy nói sẽ đến ngay”.

Nhưng Jodi không đến. Bà Amy Kuns rất 
bực nhưng cuối cùng phải đích thân dẫn bản tin. 
Sau đó, bà nghĩ rằng Jodi có thể đã bị ngã khi tắm, 
nên nhờ một đồng nghiệp gọi cảnh sát và yêu cầu 
kiểm tra căn hộ.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến căn hộ ở Mason 
City của Jodi vào khoảng 7 giờ sáng, họ tìm ra bằng 
chứng cho thấy điều gì đó tồi tệ hơn nhiều đã xảy ra 
với cô. Chiếc Mazda Miata màu đỏ của Jodi vẫn 
đậu trước tòa nhà, và cảnh sát đã tìm thấy chiếc 
chìa khóa bị uốn cong trên mặt đất gần đó cùng với 
đôi giày cao gót màu đỏ, máy sấy tóc và hoa tai. Có 
những vết kéo lê trên nền vỉa hè vẫn còn ướt.

Một số hàng xóm của Jodi cũng nói với 
cảnh sát, họ nghe thấy tiếng hét vào khoảng 4h30 
sáng và một người đàn ông sống gần đó nhớ có 
nhìn thấy một chiếc xe tải màu sáng khi anh ta đi 
làm. Vì chìa khóa bị cong, cảnh sát nghi ngờ rằng ai 
đó đã bắt cóc nữ phóng viên xinh đẹp khi cô đang 
mở khóa xe ô tô.

Nhưng ngoài nghi ngờ đó, các nhà điều tra 
không có nhiều bằng chứng để tiếp tục. Cuộc tìm 
kiếm ở khu vực xung quanh căn hộ của Jodi không 
có manh mối mới. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy 
một dấu tay trên kính chắn gió của chiếc xe và một 
sợi tóc gần đó.

“Thật không may, trong trường hợp này, 
chúng tôi không có nhiều bằng chứng”, Trung úy 
Ron Vande Weerd của Sở Cảnh sát Thành phố 
Mason nói với FindJodi.com. 

Giả thuyết thì nhiều mà sự thật chẳng 
thấy đâu

Cảnh sát có thể không tìm thấy nhiều bằng 
chứng tại căn hộ của Jodi, nhưng họ đã cân nhắc 
đến nhiều nghi phạm khác nhau trong nhiều năm đi 
tìm sự thật. Trong đó có người đàn ông tên John 
Vansice, có thể là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy 
còn sống.

Theo 48 Hours, John Vansice lần đầu gặp 
Jodi và bạn cô, Ani Kruse, tại một quán bar. Mặc dù 
người đàn ông hơn 2 cô gái tới 22 tuổi nhưng họ đã 
rất ăn ý và trở thành bạn bè. Tuy nhiên, một số bạn 
bè của Jodi nghi ngờ rằng John còn muốn điều gì 
đó hơn thế nữa. Anh ta tổ chức bữa tiệc sinh nhật 
lần thứ 27 cho Jodi và thậm chí còn nói về việc đặt 
tên con thuyền của mình theo tên cô gái.

 “Đối với tôi, cô ấy như một đứa con gái. 
Jodi giống như con ruột của tôi vậy”, John nhấn 
mạnh trong cuộc phỏng vấn với KIMT-TV vào 
năm 1995. “Tôi luôn đối xử với cô ấy như con đẻ 
của mình”.

John đã vượt qua bài kiểm tra nói dối, cung 
cấp đầy đủ dấu vân tay và ADN của anh ta cho đại 
bồi thẩm đoàn, đồng thời đưa ra bằng chứng ngoại 
phạm vào buổi sáng ngày Jodi biến mất. Kể từ đó, 
anh ta đã chuyển đến Arizona và từ chối nói về vụ 
việc với giới truyền thông.

Vậy nếu John Vansice không bắt cóc Jodi 
Huisentruit thì ai đã làm?

Một giả thuyết khác cho rằng Jodi bị bắt 
cóc bởi một người nhìn thấy cô trên TV. “Jodi rất 
dễ bị theo dõi”, trang FindJodi.com nhấn mạnh. 
“Địa chỉ nhà, căn hộ và số điện thoại của cô ấy 
được liệt kê trong danh bạ điện thoại công cộng của 
thành phố Mason… Cô ấy cũng có lịch làm việc 
hàng ngày đều đặn và thường xuyên nói về kế 
hoạch sự kiện cộng đồng của mình khi đưa tin”.

Thật vậy, Jodi thậm chí từng phải gọi cảnh 
sát vào tháng 10 năm 1994 khi ai đó lái một chiếc 
xe tải màu trắng bám theo khiến cô bất an. Và sau 
đó Jodi cũng nói với bạn bè rằng cô lo lắng về việc 
bị theo dõi. Do đó, hai người đàn ông không quen 
biết Jodi trở thành những kẻ tình nghi.

Một người là Tony Jackson, kẻ hiếp dâm 
hàng loạt sống cách nơi làm việc của Jodi chỉ hai 
dãy nhà vào thời điểm cô mất tích. Năm 1997, anh 
ta bị bắt và bị kết tội cưỡng hiếp 4 phụ nữ. Trong 
khi thụ án chung thân vì tội ác của mình, anh ta 
được cho là đã nói với một tù nhân khác rằng mình 
là kẻ giết Jodi Huisentruit.

Jackson đã cố tình nói những lời như đọc 
rap: “Cô ta đang cứng ngắc xung quanh Tiffin 
trong đống thức ăn ủ chua ở một bên đường…”. 
Điều này khiến cảnh sát phải khám xét các hầm 
chứa ở Tiffin, Iowa, cách thành phố Mason 2 giờ lái 
xe.

Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì. 
Vào năm 1999, sở cảnh sát thành phố Mason tuyên 
bố rằng Jackson không bị coi là nghi phạm. Về 
phần mình, Jackson cũng khẳng định mình vô tội.

Một kẻ tình nghi khác là Jerry Burns. Vào 
năm 2018, bằng chứng ADN buộc tội anh ta liên 
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quan tới vụ sát hại Michelle Martinko (18 
tuổi). Michelle, người cũng có mái tóc vàng, bị giết 
ở Iowa vào năm 1979. Điều khiến cảnh sát đặt dấu 
chấm hỏi là Michelle và Jodi có ngoại hình khá 
giống nhau.

Theo CBS News, Jerry Burns thậm chí còn 
hét lớn tên của Jodi trong cuộc thẩm vấn với cảnh 
sát. Ngoài ra, còn rất nhiều giả thuyết về sự biến 
mất đột ngột của Jodi. Một người cho rằng cô bị 
giết vì điều tra cái chết của Billy Pruin, nông dân bị 
bắn tại nhà của anh ta ở thành phố Mason.

Một người khác gợi ý rằng ai đó trong Sở 
cảnh sát thành phố Mason đã giết cô ấy. Theo 
AETV, nhân viên Cảnh sát thành phố Mason tên 
Maria Ohl khai một người cung cấp thông tin đã 
nói với cô rằng cảnh sát có liên quan đến vụ bắt cóc 
Jodi. Khi trang FindJodi.com chi tiền làm 4 tấm 
biển thông báo mất tích để tìm Jodi thì một trong số 
chúng bị phá hoại. Trên tấm biển còn viết tên của 
Frank Stearns, một điều tra viên của Sở Cảnh sát 
Thành phố Mason đã nghỉ hưu.

Cho đến tận bây giờ, sự mất tích của Jodi 
Huisentruit vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù cô gái 27 
tuổi này được tuyên bố là đã chết vào năm 2001, vụ 
án của cô vẫn còn bỏ ngỏ.

“Chúng tôi chưa bao giờ kết thúc vụ án”, 
Cảnh sát trưởng thành phố Mason Jeff Brinkley nói 
với CBS News. “Nó chưa bao giờ là một vụ án bị 
'đóng băng' đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tích 
cực điều tra kể từ khi nó xảy ra”. ■  

Năm sự thật 'giật mình' về 
các loài chim chắc chắn nhiều 
người không biết

Sự hiện diện thường xuyên của loài 
chim quanh ta khiến đôi khi chúng ta 
bắt đầu quên đi thế giới tự nhiên, 

cũng như sự độc đáo và thú vị của chúng. Loài 
chim có những đặc điểm mà nhiều người có thể 
không biết tới.

Kền Kền có thể ăn thịt nhiễm bệnh than
Đây là thông tin hết sức chính xác và những 

con kền kền chắc chắn sẽ không hề hấn gì. Tất 
nhiên, chúng có thể truyền bệnh nếu các loài động 
vật khác ăn xác của chúng.

Trên thực tế, kền kền có thể ăn bất cứ thứ gì, 
có thể hấp thụ móng guốc, sừng và tất cả những thứ 
còn sót của con mồi mà các loài thú khác không ăn.

Điều này là do dạ dày của chúng có một 

loại axit đặc biệt, có thể tiêu hóa mọi thứ, ngay cả vi 
khuẩn bệnh than vô cùng nguy hiểm.

Mắt đà điểu lớn hơn não
Các nhà khoa học đã xác nhận thông tin 

này. Trung bình, não của những con chim đà điểu 
nặng 43g, trong khi trọng lượng mắt của chúng là 
48g.

Điều này được hình thành ở chúng là nhằm 
giúp chúng có sức quan sát ột điều vô đặc biệt tốt, m
cùng hữu ích đối với hoạt động săn mồi và tự vệ. 

Loài chim “xì hơi” để tìm kiếm thức ăn
Hoét đuôi ôliu là một loài chim thuộc họ 

Hoét, chủ yếu ăn côn trùng, có kích thước trung 
bình ìm thấy chủ yếu ở được t Đông Nam Australia 
và Tasmania. Loài chim này có thân dài khoảng 
27–29 cm, trung bình dài khoảng 28 cm và nặng 
khoảng 100 gam.

Loài chim này có cấu tạo thân thể độc đáo 
để phục vụ mục đích săn bắt. Ruột của chúng có 
hình dạng đặc biệt, cho phép chúng có thể liên tục 
“xì hơi”. Khi đến khu vực cần săn bắt con mồi, lũ 
chim bắt đầu liên tục “xì hơi”, khiến những con sâu 
không thể ẩn mình, buộc phải bò đi nơi khác và bị 
lộ diện. Khi đó, những con chim sẽ dễ dàng tìm ra 
và ăn thịt chúng.

Thân nhiệt của chim cao hơn của người
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa con người và 

loài chim là khoảng 8 độ. Mọi thứ đều liên quan 
đến quá trình trao ình này đổi chất, trong đó quá tr
diễn ra ở loài chim nhanh hơn nhiều so với con 
người. Điều này rất quan trọng đối với loài chim  
trong quá tr ăm sóc chim coình ấp trứng và ch n. Có 
thể thấy tự nhiên đã tạo nên đặc tính khác thường 
một cách hoàn toàn hợp lý.

Loài chim không đổ mồ hôi
Trên thực tế, loài chim không bao giờ đổ 

mồ hôi. Cơ thể của chúng được hình thành theo 
cách mà chúng có thể dễ dàng di chuyển với trọng 
lượng của mình. Mồ hôi không được tiết ra ở bất kỳ 
trạng thái nào. Cho dù chúng bay bao lâu thì cũng 
không bao giờ đổ mồ hôi. Vì vậy, loài chim không 
có tuyến mồ hôi, mà chỉ có tuyến nhờn ở phần 
xương cụt, giúp loài chim bôi trơn bộ lông của 
chúng. ■ 

Cảnh báo đáng lo  từ 
nghiên cứu mới về sông băng

Nghiên cứu công bố hôm 5-1 trên 
Tạp chí Science cho thấy các sông 
băng đang tan và biến mất nhanh 

hơn so với suy nghĩ của giới khoa học.
Cụ thể, theo nghiên cứu, khoảng 68% trong 

số 215.000 sông băng trên đất liền sẽ tan chảy hoàn 
toàn vào cuối thế kỷ này nếu các xu hướng biến đổi 
khí hậu hiện nay không thay đổi. Trong trường hợp 
xấu nhất, tỷ lệ này tăng lên 83%.

AP dẫn lời chuyên gia David Rounce của 
Trường ĐH Carnegie Mellon (Mỹ), tác giả chính 
của nghiên cứu, cho biết kết quả trên được tính toán 
bằng mô phỏng máy tính dựa trên các mức độ ấm 
lên của toàn cầu.

Nếu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu 
không đạt kết quả, nhiệt độ thế giới vào cuối thế kỷ 
này có thể cao hơn 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công 
nghiệp. Khi đó, 68% số sông băng biến mất, tức 
48.500 tỷ tấn băng được giải phóng và làm tăng 
mực nước biển lên thêm 115 mm.

Cũng theo nghiên cứu, khối lượng băng tan 
có thể dao động từ 38.700 - 64.400 tỷ tấn, tùy thuộc 
mức độ trái đất nóng lên và lượng than, dầu và khí 
đốt được đốt cháy. Với 2 kịch bản tốt và xấu nhất, 
nước biển sẽ lần lượt dâng thêm 90 mm và 166 
mm, cao hơn so với những dự báo trước đó.

Việc mực nước biển tăng thêm 115 mm sẽ 
ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 10 triệu người 
trên thế giới - theo chuyên gia Ben Strauss của tổ 
chức phi lợi nhuận Climate Central (Mỹ). Ngoài 
ra, nguồn cấp nước cho một bộ phận lớn người dân 
bị thu hẹp trong lúc nguy cơ lũ lụt từ sông băng 
chảy gia tăng.

Ảnh chụp nơi từng xảy ra vụ sập sông băng 
gây chết người trên dãy núi Alps của Ý ngày 5-7-
2022 

Cũng theo nghiên cứu trên, nếu nhiệt độ 
trái đất vào năm 2100 tăng không quá 1,5 độ C so 
với thời tiền công nghiệp như mục tiêu đã đề ra, các 
sông băng chỉ mất 26% khối lượng, tương đương 
38.700 tỷ tấn băng tan.

Vì thế, chuyên gia Regiene Hock của 
Trường ĐH Alaska Fairbanks (Mỹ) và là một đồng 
tác giả cuộc nghiên cứu cho rằng đã quá muộn để 
cứu nhiều sông băng nhỏ. Điều quan trọng lúc này 
là giữ lại càng nhiều sông băng càng tốt bằng cách 
hạn chế mức tăng của nhiệt độ toàn cầu. Tương tự, 
ông Rounce cũng nhận định viễn cảnh mất nhiều 
sông băng là khó tránh nhưng “chúng ta có khả 
năng tạo ra sự khác biệt bằng cách hạn chế số lượng 
sông băng mất đi”. ■ 

Mưa tiền

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cơn 
mưa tiền chưa? Sự việc này đã thực 
sự xảy ra vào năm 1940 tại Gorky, 

Nga. Cơn mưa tiền xuất hiện sau khi một cơn bão 
quét qua khu vực này. Tuy nhiên, cơn mưa tiền năm 
1940 không phải là duy nhất. Lần tiếp theo, vào 
năm 1968, tại Ramsgate, Anh cũng xuất hiện cơn 
mưa tiền. Và kỳ lạ hơn, không chỉ có hai quốc gia 
này, nhiều cơn mưa tiền khác cũng đã rơi ở rất 
nhiều nơi như Pháp, Đức hay Dubai. ■
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Những phong tục đám 
cưới kỳ lạ nhất hành tinh

Kết hôn là việc trọng ại của ời đ đ
người, gắn kết hai con người lại 
làm một. ây là một sự kiện ý Đ

nghĩa với mọi cặp ôi yêu nhau, nó xác lập chắc đ
chắn mối quan hệ giữa hai bên.

Dưới đây là một số phong tục đám cưới 
truyền thống thú vị của các quốc gia trên khắp thế 
giới:

Tục lệ mài răng trong đám cưới ở Bali, 
Indonesia

Các cặp uyên ương từ khắp nơi trên thế giới 
thường đến Bali để có thể tổ chức lễ cưới ở một nơi 
tuyệt đẹp như vậy. Nhưng ít ai biết rằng ở Bali có 
một nghi lễ đám cưới khác thường.

Trước lễ ăn hỏi, cô dâu chú rể có tục lệ giũa 
6 chiếc răng. Vào đêm trước đám cưới, cặp vợ 
chồng mới cưới sẽ cạo cả hai cặp răng cửa, cũng 
như răng nanh.

Những hành động này tượng trưng cho cặp 
vợ chồng trẻ đã bước vào tuổi trưởng thành. Điều 
này được thực hiện với mong ước cặp đôi sẽ không 
còn có thể tiếp tục thể hiện bản năng hoang dã kiểu 
“bản năng động vật”, điều chắc chắn sẽ dẫn đến 
những rắc rối trong cuộc sống.

Ngoài ra, thủ tục này tượng trưng cho sự 
tha thứ tội lỗi của những người yêu nhau. Có vẻ 
như Indonesia đã phát triển tích cực trong vài năm 
nay nhờ vào lĩnh vực du lịch, nhưng nhiều người 
dân bản địa vẫn tôn vinh truyền thống này một cách 
thiêng liêng.

Tục lệ không hôn môi ở Hàn Quốc
Nếu ở châu Âu và châu Mỹ, người ta 

thường tổ chức lễ cưới ồn ào, vui vẻ, các cặp đôi 
mới cưới tạo dáng trước ống kính và liên tục hôn 
nhau, thì ở Hàn Quốc điều này không được chấp 
nhận.

Các cặp vợ chồng mới cưới sẽ không thể 
hiện tình yêu theo cách này, thay vào đó họ thề 
nguyện sẽ sống bên nhau trọn đời trong yên bình, 
sau đó họ cùng nhau nhâm nhi đồ uống trong ly. 

Tục lệ đổ nước mắt trong đám cưới ở 
Trung Quốc

Ở một số vùng tại Trung Quốc, các nghi lễ 
cổ truyền đặc biệt được thực hiện trước đám cưới.  
Ví dụ, một tháng trước ngày lễ, theo truyền thống, 
cô dâu bắt đầu khóc mỗi ngày, ngay khi mặt trời 
lặn. Khoảng 10 ngày sau, mẹ của cô dâu tham gia 
cùng, sau 10 ngày nữa, tất cả những người thân là 
phụ nữ khác, và một ngày trước lễ kỷ niệm, cả bạn 
gái của cô dâu cũng đến khóc cùng nhau.

Một loại tiệc độc thân như vậy được đi kèm 
với các bài hát. Theo tục lệ lâu đời, họ tin rằng 
truyền thống có nghĩa là trước đám cưới, người vợ 
tương lai phải khóc hết nước mắt để sau này họ 
không còn phải khóc khi bước vào cuộc sống gia 
đình. 

Phiên tòa xét xử chồng ở Nigeria
Ở bộ lạc Ibo tại Nigeria, có một bài kiểm tra 

đặc biệt dành cho những người cầu hôn. Họ hàng 
cô dâu sẽ xếp thành một hành lang và chú rể cần 
phải vượt qua được hành lang này trước khi tiến 
hành đám cưới.

Tất nhiên, việc vượt qua hành lang này 
không chỉ đơn thuần là đi qua, mà chú rể cần phải 
rất chú ý để phòng thủ. Những người thân của cô 
dâu vào lúc đó sẽ đánh chú rể bằng gậy.

Ảnh minh họa 
Theo truyền thống, chỉ khi nào vượt qua 

được nghi lễ này thì chú rể mới được coi như đã 
“chín muồi”, đủ khả năng để tổ chức đám cưới và 
được gia đình cô dâu đón nhận một cách vui vẻ. ■ 

Những thói quen kỳ lạ của 
người thông minh

Khi bạn nghĩ về một người rất thông 
minh, bạn sẽ nghĩ đến những 
người thích đeo kính, đọc sách và 

học hỏi mọi lúc. Nhưng họ cũng có những thói 
quen khá kỳ lạ mà ít được biết đến.

Dưới đây là một trong số những thói quen 
kỳ lạ như vậy của những người thông minh.

Tự nói chuyện với chính mình
Bạn nghĩ gì khi thấy ai đó nói chuyện một 

mình? Thoạt nhìn thì điều đó có vẻ hơi kỳ quái. 
Nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng thói quen này 
thực sự là một kỹ thuật hữu ích, được sử dụng bởi 
những người rất thông minh.

Trong một nghiên cứu, thói quen này được 
đánh giá là một biện pháp rất hữu ích để cải thiện 
nhận thức và nhận biết thị giác. 

Hành động này cho phép não trích xuất 
thông tin hiệu quả hơn, giúp diễn giải môi trường, 
tìm kiếm và khám phá ý tưởng.

Vì vậy, khi bạn thấy ai đó nói chuyện với 
chính mình, đừng vội cho rằng điều đó là kỳ quái 
và điên rồ. 

Đó có thể là một người vô cùng thông 
minh, hiện đang đắm chìm trong quá trình tư duy 
để cố gắng phát minh ra phương pháp chữa bệnh 
ung thư hoặc giải quyết một số vấn đề toàn cầu 
khác.

Là cú đêm
Con người thường lao động và hoạt động 

tích cực nhất vào ban ngày. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu khoa học trong lĩnh vực công thái học cho thấy 
những người làm việc hiệu quả hơn vào ban đêm 
thường thông minh hơn những người đi ngủ sớm.

Những người có chỉ số thông minh cao 
thường thích sống theo cách riêng của họ hơn là 
tuân theo bản năng và quy ước của xã hội.

Vô tổ chức
Chúng ta thường sắp xếp cuộc sống của 

mình bằng các kế hoạch, lịch trình cụ thể, chi tiết. 
Phần lớn chúng ta tin rằng làm việc một cách có hệ 
thống là dấu hiệu của trí thông minh, nhưng nghiên 
cứu cho thấy điều ngược.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người rất 
thông minh thích sự rối loạn, bất quy tắc hơn là có 
tổ chức và thói quen. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng những người 
thông minh không cần các quy tắc, kế hoạch để 
nhắc nhở cho họ biết điều gì là tốt nhất nên làm 
trong mọi tình huống, vì họ đủ thông minh để tìm ra 
cách quản lý bản thân.

Đôi khi sự trật tự và các kế hoạch cứng 
nhắc thậm chí còn cản trở vào quá trình sáng tạo 
của những người thông minh, vì nó hạn chế quyền 
tự do của họ.

Thường là những người cô độc

Ảnh minh họa 
Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng 

những người thông minh dành phần lớn thời gian ở 
một mình. Họ có nhiều mục tiêu để tận dụng tối đa 
khả năng và tham vọng của mình. 

Điều này cắt giảm thời gian mà họ có thể 
dùng cho hoạt động giao tiếp xã hội - vốn chỉ được 
coi là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, mặt khác, họ thường khá hài 
lòng với sự “hạn chế” này. Làm việc hướng tới các 
mục tiêu dài hạn mang lại cho họ một dạng hạnh 
phúc mà không gì khác có thể mang lại. 

Hóa ra, những người thông minh không chỉ 
là những người cô đơn, mà họ rất vui khi được là 
những người cô đơn.

Thường là những người mơ mộng
Bạn có thể nghĩ rằng những người thông 

minh luôn tập trung vào việc đạt được mục tiêu của 
họ. Tuy nhiên, trên thực tế những người thông 
minh lại sử dụng trí tưởng tượng và những ý tưởng 
mơ mộng để lập kế hoạch cho tương lai, tìm kiếm 
các giải pháp sáng tạo, chuyển đổi giữa các luồng 
thông tin khác nhau và cải thiện khả năng tiếp thu 
thông tin mới của họ. ■ 



Trang 13

Issue # 2030 * Tuesday, January 17,  2023

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Cặp song sinh cùng trứng 
có IQ chênh lệch do được nuôi 
ở 2 quốc gia khác nhau, minh 
chứng cho tác động không ngờ 
của môi trường sống

Các nhà khoa học đã phát hiện một 
trường hợp song sinh đặc biệt bị 
tách khỏi nhau từ nhỏ, dẫn đến việc 

có năng lực nhận thức rất chênh lệch.
Theo IFL Science, một trường hợp song 

sinh cùng trứng được nuôi lớn ở 2 môi trường khác 
nhau đã cung cấp thêm nhiều thông tin mới về tác 
động của các yếu tố bẩm sinh hoặc sinh dưỡng đối 
với con người.

Theo đó, cặp song sinh này ra đời tại Hàn 
Quốc năm 1974. Vào năm cả hai được 2 tuổi, một 
người bị lạc khi đi chợ cùng gia đình. Mặc dù đã 
tìm con trên sóng truyền hình, nhưng cha mẹ người 
con gái mất tích vẫn không thể tìm ra con mình. 
Run rủi thế nào, cô bé mất tích được một gia đình 
Mỹ nhận nuôi.

Lớn lên ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, 
người bị thất lạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có 
một chị em song sinh khác ở bên kia địa cầu. Tuy 
vậy, cô vẫn luôn thắc mắc về gốc gác của mình. 
Năm 2018, cô gửi DNA cho chương trình hỗ trợ 
đoàn tụ gia đình của Hàn Quốc.

Ảnh minh họa 
Tới 2 năm sau, cô được biết mình không chỉ 

có một người chị song sinh, mà còn có cả anh trai 
và chị gái khác nữa. Sau khi đoàn tụ, 2 chị em song 
sinh trở thành đối tượng được các nhà khoa học đặc 
biệt chú ý. Họ được đề nghị tham gia hàng loạt các 
bài kiểm tra đánh giá trí thông minh, hồ sơ tính 
cách, sức khỏe tinh thần và lịch sử y tế.

Một điều gây bất ngờ là IQ của người em 
song sinh lớn lên tại Mỹ thấp hơn chị mình tới 16 
điểm - một con số khá đáng kể.

Kết quả này trái ngược với những nghiên 
cứu trước đây về các cặp song sinh cùng trứng, 
trong đó người ta tìm ra rằng khác biệt trung bình 
giữa họ chỉ là 7 điểm IQ. Trong nghiên cứu, các 
nhà khoa học nhận định hai chị em có “năng lực 
nhận thức chênh lệch đáng kể”.

Tuy nhiên, kết quả của việc này có đến từ 
môi trường sinh trưởng hay không là một câu hỏi 
khó trả lời, nhất là khi người em lớn lên ở Mỹ từng 

trải qua tới 3 lần chấn động não.
Tiếp tục đánh giá cặp đôi, các nhà khoa học 

nhận ra thêm rằng “cơ bản tính cách của hai người 
có sự tương đồng, thống nhất với các tài liệu về ảnh 
hưởng vừa phải của di truyền lên tính cách ở tuổi 
trưởng thành”.

Như vậy là mặc dù có trí thông minh cách 
nhau khá xa, tính cách giữa họ vẫn không quá khác 
biệt, dù sinh trưởng trong 2 gia đình và môi trường 
văn hóa hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, cả hai đều có 
định hướng rõ ràng, có tổ chức, tinh thần trách 
nhiệm cao và tham vọng nhất định.

Kết quả này càng thú vị hơn khi người ta 
biết rằng, người chị lớn lên ở Hàn Quốc được sinh 
trưởng trong môi trường hạnh phúc, tràn ngập tình 
yêu thương, còn người em tại Mỹ có cuộc sống trắc 
trở hơn, thường xuyên chứng kiến mâu thuẫn và 
thậm chí cả ly hôn trong gia đình nhận nuôi mình. 
Điểm khác biệt rõ nhận ra là ảnh hưởng của văn 
hóa lên tính cách khi người chị có tinh thần tập thể 
cao, còn người em sở hữu quan điểm cá nhân hơn.

Hồ sơ y tế của cả hai cũng tương đồng. Cả 
hai đều từng phải phẫu thuật cắt bỏ u buồng trứng. 
Những nghiên cứu tương tự rất được mong chờ vì 
sẽ cung cấp thêm các thông tin quan trọng cho việc 
tìm hiểu sâu hơn về các yếu tố sinh học và nuôi 
dưỡng đối với con người. ■  

Chuyến du l ịch  vòng 
quanh thế giới của người đàn 
ông và chú chó cưng

Người đàn ông bắt đầu hành trình 
lúc 26 tuổi và chú chó của mình đã 
dành 7 năm để đi du lịch vòng 

quanh thế giới.
Đi du lịch vòng quanh thế giới là ước mơ 

của nhiều người nhưng rất ít người có cơ hội thực 
hiện và chỉ một số người trong đó thực sự xoay sở 
để hoàn thành hành trình 

Tom Turcich, đến từ New Jersey, đã trở 
thành người thứ 10 trong lịch sử đạt được thành 
tích đáng nể này. Bạn đồng hành của anh là chú chó 
cưng Savannah. Với thành tích này Savannah trở 
thành chú chó đầu tiên làm được điều này.

Khi trở về quê hương sau chuyến đi, bạn bè 
và gia đình Turich đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 
lớn để chào đón. Chuyến hành trình kéo dài 7 năm 
giúp Turcich di chuyển quãng đường dài 48.000 
km.

Tom Turcich nói: “Thật không thể tin nổi. 

Tôi đã từng mơ về cái kết hạnh phúc từ lâu nhưng 
khi nó xảy ra tôi vẫn bất ngờ, có rất nhiều người 
xếp hàng dài trên đường chia vui cùng tôi. Cảm xúc 
đầu tiên khi hoàn thành chặng đường là sự nhẹ 
nhõm. 15 năm qua, ước mơ về cuộc hành trình chi 
phối cuộc sống của tôi và cuối cùng tôi đã hoàn 
thành, có thể bỏ nó lại phía sau. Thật tuyệt vời”.

Cảm hứng cho chuyến đi bắt nguồn từ một 
mất mát đáng tiếc vào năm 2006, khi người bạn 
thân Ann Marie qua đời trong một tai nạn trượt 
tuyết ở tuổi 17.

“Đó là người bạn thân nhất của tôi. Sau đó, 
tôi đã hiểu ra rằng rồi một ngày nào đó tôi cũng 
phải chết, điều này có thể xảy ra bất cứ khi nào. Và 
sau đó tôi bắt đầu đánh giá lại mọi thứ”, Tom 
Turcich chia sẻ.

Sau khi đọc về người giữ Kỷ lục Guinness 
Thế giới  Steven Newman chính là người đầu tiên 
đi bộ vòng quanh thế giới và nhà thám hiểm Karl 
Bushby là người đã đi bộ vòng quanh thế giới từ 
năm 1998, Tom Turcich bắt đầu tự mình thực hiện 
thử thách này.

Khi đã cam kết thực hiện nhiệm vụ, 
Turcich bắt đầu lên kế hoạch cho lộ trình, đồng thời 
cố gắng gây quỹ cho chuyến đi của mình. Turcich 
đã cố gắng tiết kiệm đủ tiền để phục vụ chuyến đi 
trong khoảng hai năm bằng cách làm việc vào mùa 
hè khi anh còn học đại học và chuyển về sống với 
bố mẹ sau khi tốt nghiệp.

May mắn khi ngay trước khi khởi hành, 
chủ sở hữu của một công ty địa phương là 
Philadelphia Sign đã biết về kế hoạch của Turcich 
và quyết định tài trợ cho chuyến đi.

Gần 9 năm sau lần đầu tiên nảy ra ý tưởng 
này, Turcich đã bước những bước đầu tiên trên 
hành trình vòng quanh thế giới. Anh lên đường vào 
ngày 2 tháng 4 năm 2015, ngay trước sinh nhật lần 
thứ 26 của mình.

Hành trang của anh bao gồm một chiếc xe 
đẩy trẻ em có chứa dụng cụ đi bộ đường dài, túi 
ngủ, máy tính xách tay, máy ảnh DSLR và chiếc 
thùng nhựa dùng để đựng thức ăn. Turcich cho biết 
anh vạch ra lộ trình với hai yếu tố chính đó là “đặt 
chân đến mọi châu lục, đi du lịch với ít rắc rối quan 
liêu nhất” có thể.

Anh dự oán chuyến i mất khoảng 5,5 đ đ
n m ể hoàn thành. Nhưng cuối cùng, toàn bộ hành ă đ
trình kết thúc trong bảy năm. Nguyên nhân chủ yếu 
là do anh phải trì hoãn chuyến đi 2 lần. Lần đầu tiên 
xảy ra khi Turcich bị ốm do nhiễm vi khuẩn, anh ấy 
mất vài tháng để hồi phục và lần thứ hai là do đại 
dịch Covid-19. ■ 
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Ong bắp cày đực dùng gai 
nhọn tự vệ tránh bị ếch nuốt 
chửng

Ong bắp cày đực dùng những chiếc 
gai nhọn tự vệ thoát khỏi miệng 
của ếch cây.

Những con ong bắp cày cái có nọc độc để 
ngăn chặn kẻ săn mồi, nhưng những con đực lại 
không có sự bảo vệ này. Tuy nhiên, mới đây, các 
nhà nghiên cứu phát hiện rằng ong bắp cày đực có 
chiến lược phòng thủ đặc biệt khác.

Đó là những chiếc gai nhọn trong bộ phận 
sinh dục của ong bắp cày đực. Chúng tấn công, 
đâm chọc vào những kẻ săn mồi để khỏi bị ăn thịt.

Video mà các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Kobe ghi lại cho thấy một con ong bắp cày đực bị 
ếch túm gọn trong miệng. Nhưng nó đã dùng gai 
nhọn đâm chích vào miệng ếch khiến kẻ săn mồi 
phải nhả ra ngay lập tức. 

Nhà nghiên cứu Shinji Sugiura giải thích 
rằng: “Cơ quan sinh dục của động vật đực thường 
nghiên cứu về mặt tương tác cụ thể giữa con đực và 
con cái nhưng hiếm khi xét về mặt tương tác giữa 
con mồi và động vật ăn thịt. Nghiên cứu mới nêu 
bật tầm quan trọng của cơ quan sinh dục đực như 
một phương pháp bảo vệ chống lại kẻ săn mồi”.

Con ếch nhanh chóng buông con ong bắp 
cày và con ong bắp cày trốn thoát mà không hề hấn 
gì.  Khi quan sát những con ong bắp cày trong điều 
kiện phòng thí nghiệm, nhà nghiên cứu Tusjii phát 
hiện thêm rằng chúng không sử dụng gai nhọn khi 
giao phối với ong bắp cày cái.

Cơ quan sinh dục của ong bắp cày đực có 
chức năng như một hệ thống phòng thủ chống lại 
kẻ săn mồi. Vết đốt của ong bắp cày đực gây ra như 
một cơn đau bị kim châm chích.

Nhà nghiên cứu Shinji Sugiura cho biết: 
“Dựa thêm vào kết quả quan sát của Tusjii, tôi đưa 
ra giả thuyết rằng cơ quan sinh dục nam hoạt động 
như một phương pháp bảo vệ chống lại kẻ săn 
mồi”.

Quan sát cuộc đụng độ giữa ong bắp cày và 
ếch cây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 
một phần ba cuộc tấn công, ếch bị ong bắp cày 
châm chích từ những chiếc gai nhọn ở bộ phận sinh 
dục. Vì quá đau, cuối cùng, ếch phải nhả ong bắp 
cày ra. Trong khi đó, nếu cắt bỏ cơ quan sinh dục 
của ong bắp cày đực thì ếch có thể dễ dàng nuốt 

chửng con mồi. Trái ngược với ong bắp cày cái, 
chúng có khả năng phòng vệ tốt hơn cá thể đực. 
Nghiên cứu cho thấy chưa đến một nửa số ếch cây 
lao ra tấn công ong bắp cày cái. Trong số những 
con ong bắp cày tấn công, 86,5% cuối cùng đã từ 
bỏ. ■  

Choáng với chiếc bánh mỳ 
dẹt có nhân dài hơn 17 mét

Những đầu bếp Italy lập kỷ lục thế 
giới với chiếc bánh mỳ dẹt có nhân 
dài hơn 17 mét.

Ristoworld Italy là một hiệp hội phi lợi 
nhuận gồm các nhà hàng, chuyên gia trong ngành 
thực phẩm đã chuẩn bị món scacciata khổng lồ ở 
Adrano, Sicily. Món scacciata chính là bánh mỳ 
dẹt có nhân, trong đó có bắp cải đen, nhồi pho mát 
tuma và xúc xích. Chiếc bánh Ristoworld Italy tạo 
ra có kích thước dài đến hơn 17 mét. 

Đại diện Ristoworld Italy cho biết họ đã đệ 
trình thành tích này lên Kỷ lục Guinness Thế giới 
để công nhận là scacciata dài nhất hành tinh.

Trước đó, Ristoworld Italy đã phá kỷ lục 
Guinness thế giới bằng cách nấu món cannolo dài 
hơn 21 mét. Nỗ lực lập kỷ lục thế giới của 
Ristoworld Italy diễn ra tại Caltanissetta, Sicily 
với sự góp mặt của một nhóm đầu bếp từ khắp Italy. 
Họ cùng nhau nấu món cannolo tráng miệng dài 
nhất thế giới. Cannolo là các loại bánh ngọt của 
Italy có vỏ hình ống bằng bột bánh ngọt chiên, bên 
trong là nhân ngọt, kem có chứa ricotta, một món 
ăn chính của ẩm thực Sicily. 

Các nhà tổ chức cho biết chiếc vỏ khổng lồ 
chứa hơn 680 kg ricotta. Ristoworld Italia tổ chức 
lần lập kỷ lục này dưới sự dẫn dắt của đầu bếp bánh 
ngọt bậc thầy Lillo Defraia.

Năm 2015, Hội chợ triển lãm EXPO Milan 
2015, một nhóm gồm 200 người với khoảng 80 thợ 
làm bánh pizza đến từ khắp nơi trên đất Italy đã tạo 
ra chiếc pizza lớn nhất thế giới. Chiếc bánh nặng 
hơn 5 tấn, có thể chia ra thành 35.000 phần ăn.

Chiếc pizza lập kỷ lục đã thỏa mãn các điều 
kiện cần thiết do tổ chức kỷ lục Guinness thế giới 
đưa ra như dài thẳng tắp liên tục, có độ ổn định 80 
độ sau khi ra lò, có thành phần đặc trưng của loại 
pizza Margherita truyền thống và nổi tiếng của 
Italy. Thành phần bao gồm bột mỳ, cà chua, pho 
mai mozzarella và lá basil. Chiếc pizza nướng 
trong 5 lò bánh, 1 tấn nước sốt cà chua, 1,5 tấn 
mozzarella và làm việc trong suốt 18 tiếng đồng hồ 
để tạo ra chiếc bánh. ■ 

Anh: Trung tâm y tế gửi 
nhầm thông báo mắc ung thư ác 
tính cho hàng nghìn bệnh nhân

Một trung tâm y tế tại Anh đã gửi 
nhầm tin nhắn cho hàng nghìn 
bệnh nhân, thông báo rằng họ bị 

ung thư ác tính vào trước ngày lễ Giáng sinh.
Theo trang Oddity Central, trung tâm y tế 

Askern ở Doncaster, Vương quốc Anh đã vô tình 
gửi thông báo nhầm cho khoảng 8.000 bệnh nhân 
vào trước ngày Giáng sinh vừa qua. Văn bản thông 
báo cho biết người nhận đã bị “ung thư phổi tiến 
triển nặng với di căn” và yêu cầu bệnh nhân điền 
vào một mẫu đơn đặc biệt dành cho những người 
mắc bệnh.

Tin nhắn nhầm lẫn đã khiến nhiều người 
sửng sốt, đặc biệt là những bệnh nhân đang chờ kết 
quả chẩn đoán bệnh. Truyền thông Anh cho biết 
một số người đã suy sụp vì lo lắng khi nhận được 
tin nhắn này.

“Tôi vừa tẩy nốt ruồi và đang chờ kết quả 
sinh thiết. Tôi đã đến bệnh viện vì xét nghiệm phết 
tế bào của tôi cho kết quả bất thường. Tôi rất lo 
lắng”, một phụ nữ nhận được tin nhắn chia sẻ.

Ảnh minh họa
“Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi rất ít khi đi 

khám, rồi bất ngờ phát hiện ung thư. Tôi ngồi đó 
suy nghĩ”, một khách hàng khác của trung tâm y tế 
Askern nói. “Trung tâm y tế đã thông báo với mọi 
người rằng họ bị ung thư phổi giai đoạn cuối vào 
ngày trước lễ Giáng sinh. Họ không thể làm điều 
đó”.

Một số người ã gọi đ điện đến trung tâm y tế 
Askern Medical ngay sau khi nhận được tin nhắn 
này nhưng đường dây nóng luôn trong tình trạng 
bận. Điều này chỉ khiến họ thêm lo lắng. May mắn 
thay, cơn ác mộng đó chỉ tồn tại trong thời gian 
ngắn. Chỉ khoảng 1 tiếng sau tin nhắn đầu tiên, các 
bệnh nhân nhận được tin nhắn thứ hai nói rằng tin 
nhắn đầu tiên đ đi do nhầm lẫn.ã bị gửi 

Đại diện phòng dịch vụ khách hàng của 
trung tâm Askern giải thích cơ sở y tế này dự ịnh đ
gửi tin nhắn tự ộng chúc mừng Giáng sinh tới các đ
khách hàng, nhưng không rõ lý do nào tin nhắn 
được gửi đi lại thông báo họ bị ung thư phổi ác 
tính.■ 
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Giải cứu đứa trẻ bị hà mã 
nuốt chửng một nửa thân 
người

Con hà mã đã bị một người dân ném 
đá xua đuổi và cậu bé được đưa đến 
bệnh viện.

Hà mã là một trong những sinh vật nguy 
hiểm nhất hành tinh. Tuy nhiên, đối với những 
người sống ở những vùng có các loài động vật 
lưỡng cư đi lang thang tự do, điều này thật đáng sợ, 
đặc biệt là khi những sinh vật đáng sợ này tấn công.

Đó là trường hợp vào ngày 4/12, khi một 
cậu bé hai tuổi tên Iga Paul bị một con hà mã vồ khi 
đang chơi gần nhà. Và con hà mã đã “nuốt nửa 
người” trước khi nhả đứa trẻ ra.

Rất may, vụ việc đã được người di ngang 
qua đo nhìn thấy. Người này đã ném đá vào con hà 
mã cho đến khi nó buông đứa trẻ ra.

“Chrispas Bagonza, người ở gần đó, phải 
dũng cảm mới cứu được nạn nhân sau khi anh ta 
ném đá khiến con hà mã sợ hãi và nó nhả nạn nhân 
ra khỏi miệng”, cảnh sát cho biết.

Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện gần đó để 
điều trị và tiêm vắc-xin bệnh dại. Theo cảnh sát, 
cậu bé đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trở 
về nhà với bố mẹ.

“Mặc dù con hà mã sợ hãi quay trở lại hồ, 
nhưng tất cả cư dân gần khu bảo tồn và môi trường 
sống của động vật nên biết rằng động vật hoang dã 
rất nguy hiểm”, cảnh sát tuyên bố. 

“Theo bản năng, động vật hoang dã coi con 
người là mối đe dọa và bất kỳ sự tương tác nào 
cũng có thể khiến chúng hành động kỳ lạ hoặc 
hung hăng hơn”, thông báo cho biết.

Tuy nhiên, cảnh sát thừa nhận rằng đây là 
sự cố đầu tiên mà một con hà mã đi lạc từ Hồ 
Edward gần đó, cách đó khoảng nửa dặm và tấn 
công một đứa trẻ.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên của 
một cuộc tấn công hà mã hoang dã. Trên thực tế, 
theo tạp chí Động vật hoang dã của BBC, hà mã 
được coi là loài động vật trên cạn lớn nguy hiểm 
nhất hành tinh, với ước tính có khoảng 500 ca tử 
vong mỗi năm ở Châu Phi do những con thú hung 
dữ này gây ra. Hà mã rất nguy hiểm vì nhiều lý do, 
nhưng nguyên nhân chính là kích thước, tốc độ và 
bản chất hung dữ của chúng.

Trung bình, hà mã nặng khoảng 1,5 tấn, 
nhưng một số con được biết là nặng tới hơn 4 tấn. 
Mặc dù vậy, chúng có thể dễ dàng chạy nhanh hơn 
con người, đạt tốc độ 30 dặm một giờ trên cạn và 5 
dặm một giờ dưới nước - hơn gấp đôi tốc độ bơi 
trung bình của con người.

Tuy nhiên, hà mã không thể thở dưới nước, 
nhưng chúng có thể chìm hoàn toàn trong 5 phút, 
nghĩa là không phải lúc nào chúng cũng dễ dàng bị 
phát hiện cho đến khi quá muộn.

Ngay cả những con hà mã dường như đã 
được thuần hóa cũng quay lưng lại với chủ của 
chúng, một lần nữa chứng minh rằng không phải 

tất cả các loài động vật đều nên được nuôi làm thú 
cưng. Cách hành động tốt nhất là tránh hoàn toàn 
hà mã hoang dã, nếu bạn có thể. ■  

Cách vi sinh vật có thể tồn 
tại trong môi trường axit sôi 
sùng sục

Suối lưu huỳnh của Công viên 
Yellowstone ở Mỹ bề ngoài hoàn 
toàn không thể ở được, nhưng vẫn có 

những vi sinh vật sống sót trong vùng nước nóng 
và có nồng độ axit rất cao. Các nhà khoa học đã 
khám phá ra bí mật giúp chúng có thể làm được 
điều này.

Có một số suối nước nóng địa nhiệt ở Vườn 
quốc gia Yellowstone, trên thực tế, nước trong đó 
gần như có thể coi là axit sôi. Con người trong điều 
kiện như vậy sẽ không tồn tại được lâu.

Năm 2021, nhiều người đã bị sốc trước 
thông tin về một du khách bất cẩn rơi vào nguồn 
axit. Anh sau đó đã chết vì bỏng và thân thể đã bị 
tan rã chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên, có những vi sinh vật đang tồn tại 
và thậm chí phát triển mạnh trong môi trường này. 
Để hiểu cách chúng làm điều này, một nhóm 
nghiên cứu quốc tế đã nghiên cứu một loài vi khuẩn 
cổ ưa axit có tên là Sulfolobus acidocaldarius.

Vi sinh vật này là nhà vô địch thực sự về 
khả năng sống còn trong môi trường khắc nghiệt. 
Chúng cho thấy có khả năng sinh tồn mạnh mẽ nhất 
ở nhiệt độ 80 độ C và môi trường có tính axit rất 
cao. Hơn nữa, bằng cách oxy hóa lưu huỳnh, 
Sulfolobus acidocaldarius tự tạo ra axit sulfuric 
tinh khiết để chúng có thể sống trong đó.

Sử dụng kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh 
(cryo-electron microscopy), các nhà nghiên cứu đã 
nghiên cứu các tế bào bí ẩn và tìm thấy trong thành 
phần của chúng một loại protein chưa từng được 
biết đến trước đây, hình thành nên các cấu trúc 
giống như sợi tóc cực kỳ chắc chắn. 

Các nhà khoa học đã phân lập protein này 
từ các tế bào, đông lạnh nó ở nhiệt độ rất thấp và 
hiển thị nó bằng kính hiển vi điện tử truyền qua 
(transmission electron microscopy, viết tắt: TEM). 
Điều này cho phép tạo ra hình ảnh ba chiều chi tiết 
của protein với độ phân giải nguyên tử. 

Hóa ra cấu trúc giống như sợi tóc này bao 
gồm các đoạn riêng biệt, có hình dạng giống nòng 
nọc, trong đó “đuôi” của một đoạn được lồng vào 

“đầu” của đoạn tiếp theo.
Nhờ những “sợi tóc” này, các tế bào vi 

khuẩn cổ riêng lẻ được kết hợp thành một màng 
sinh học bền vững, cho phép chúng duy trì sự tiếp 
xúc giữa các tế bào, trao đổi vật liệu di truyền và 
tiếp tục axit hóa môi trường để ngăn chặn các yếu 
tố bất lợi có thể xảy ra.

Dữ liệu mới không chỉ giúp hiểu rõ hơn về 
cách các sinh vật nhỏ bé tồn tại trong môi trường 
khắc nghiệt, mà còn có thể giúp phát triển các vật 
liệu nano bền nhưng có khả năng phân hủy sinh 
học. Nghiên cứu mới này đã được công bố trên tạp 
chí khoa học Nature Communications - tạp chí 
được xếp hạng là một trong các chuyên san khoa 
học uy tín hàng đầu thế giới. ■

Người mẹ có gần 1.000 
hình xăm trên cơ thể không 
được phép làm một điều vì con

Melissa Sloan, 2 con đến từ xứ 
Wales với gần 1.000 hình xăm 
trên cơ thể không thể đến trường 

của con chơi vì ngoại hình. Các giáo viên đề nghị 
cô nhìn con từ xa. Melissa Sloan thường bị chế giễu 
vì vẻ ngoài khác thường. Đến năm 45 tuổi, cô gái 
có gần 1.000 hình xăm trên cơ thể. Gần đây, 
Melissa cho biết cô không được tham dự buổi hòa 
nhạc Giáng sinh ở trường của con, buộc phải xem 
buổi biểu diễn qua cửa sổ.

“Không có tiệc Giáng sinh. Một lần tôi 
được yêu cầu ra khu vườn phía sau trường và nhìn 
ra cửa sổ lớp học. Các giáo viên đã làm điều đó và 
kể từ đó tôi không đến trường chơi nữa”, Melissa 
Sloan chia sẻ.

Vì không thuận tiện cho việc xuất hiện ở 
trường học và các hoạt động của các con, nên 
những hoạt động liên quan đến bọn trẻ thường là do 
chồng của Melissa Sloan đảm nhiệm.

Hạn chế đến trường không phải là điều duy 
nhất là Melissa gặp khó khăn do những hình xăm 
mang lại. Thậm chí, Melissa Sloan đang gặp khó 
khăn trong việc tìm một công việc mới sau thời 
gian nghỉ làm việc. Melissa xăm mình ít nhất 3 lần 
một tuần. Trên cơ thể cô gái có những bức vẽ về 
những biểu tượng, chồng và con. Ở tuổi 20, 
Melissa có hình xăm đầu tiên để chống chọi với 
những vấn đề về tinh thần do bị anh trai bạo hành. 
Sloan đã liên lạc với cảnh sát, nhưng theo cô, các 
nhân viên thực thi pháp luật đã không coi trọng 
khiếu nại chống lại người thân. Hình xăm đối với 
Melissa là liệu pháp giúp ngăn chặn những ký ức 
đau buồn.

“Hình xăm của tôi giúp tôi che giấu những 
vết sẹo tình cảm mà tôi gặp phải. Chúng là mặt nạ 
của tôi, giúp tôi trốn khỏi thế giới”, Melissa Sloan 
tâm sự.

Vì vậy, mặc dù có rất nhiều vết sẹo trên da 
cũng như gặp nhiều hạn chế do những hình xăm 
mang lại, nhưng Melissa Sloan cho biết sẽ vẫn tiếp 
tục xăm lên cơ thể những hình xăm có ý nghĩa đối 
với bản thân. ■ 
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