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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

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

983-2043/1611

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

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

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

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

*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

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

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nail trong khu Shopping Center. Xung 
quanh coù Tieäm toùc, Tieäm giaët, Nhaø haøng haûi 
saûn. Tieäm roäng 1,100 sqft. Tieàn rent $1,800. 
Mua hoaëc huøn voán.

Giaù baùn: $35,000.

Beaumont, TX

Xin vui loøng lieân laïc Hieàn: 832-877-9951

Khách hàng gây bức xúc vì 
mua sách sau đó đem trả, lý do 
đằng sau càng khiến mọi người 
phải chất vấn

ột cửa hàng sách ở Chicago M(Mỹ) mới đây đã gặp phải câu 
chuyện không thể tréo ngoe 

hơn. Sau khi bán được cho một vị khách nọ số sách 
trị giá lên tới 800 đô, họ đã bị yêu cầu hoàn tiền và 
nhận lại sách không lâu sau đó.

Thông tin được đưa ra bởi Rebecca 
George, đồng sở hữu hiệu sách Volumes Bookcafe. 
Cô nói: “Hóa ra một trong những đơn hàng lớn 
nhất vào tháng trước là của một người trang trí ngôi 
nhà vào dịp lễ và giờ họ muốn trả lại tất cả. Xin 
đừng làm điều này với một doanh nghiệp nhỏ, mọi 
người. Một đơn bán hàng đó trị giá đến 1/3 tiền 
thuê nhà của chúng tôi”.

Rebecca cho biết thêm cô rất bức xúc khi vị 
khách này coi nhà sách như một thư viện để tùy tiện 
mượn sách rồi sau đó đem trả. Số lượng sách rất lớn 
bao gồm nhiều cuốn sách nghệ thuật, nấu ăn. Số 

sách này được dùng để “trang hoàng” căn nhà của 
họ dịp Giáng Sinh và được đem trả ngay lập tức khi 
mùa lễ kết thúc. Người này dường như chỉ muốn 
gây ấn tượng với bạn bè và người thân ghé thăm.

Khi thông tin được quan tâm nhiều trên 
mạng xã hội và cô Rebecca được các đài truyền 
hình địa phương phỏng vấn, nhiều người bày tỏ sự 
bức xúc với vị khách hàng.

Một số người dùng đã ủng hộ hiệu sách và 
đề xuất các cách để ngăn chặn những sự cố tương 
tự xảy ra trong tương lai - cụ thể là thay đổi chính 
sách hoàn trả, chẳng hạn như thêm phí hoàn kho để 
giảm thiểu sự bất tiện khi khách hàng trả lại hàng.

Do đại dịch, mùa thu năm ngoái đã rất khó 
khăn đối với hiệu sách này và họ rất biết ơn 25 
thành viên của cộng đồng địa phương đã hỗ trợ các 
khoản vay để giúp họ thiết lập một địa điểm mới 
khai trương vào tháng 9 năm ngoái.

George cũng chỉ ra rằng việc trả lại sách 
cực kỳ hiếm và chiếm khoảng 1% trong tất cả các 
giao dịch, thường là do ai đó mua trùng.

Bày tỏ thêm về hành động của vị khách, 
Rebecca cho biết cô ước gì người đó đã chi trả hoặc 
thuê sách cũ từ các thư viện, thay vì đi mua sách ở 

một hiệu sách nhỏ và khiến họ thất vọng.
Một số người hảo tâm đã hỏi họ có thể mua 

hàng trực tuyến ở đâu hoặc gửi tiền quyên góp để 
hỗ trợ hiệu sách.

Các hiệu sách độc lập tại Mỹ có tỷ suất lợi 
nhuận nhỏ và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các 
địa điểm bán lẻ lớn hơn, khiến mỗi quyết định mua 
hàng trở nên quan trọng đối với sự sống còn của họ.

Rebecca nói thêm: “Ngay cả sau khi mở 
cửa, chúng tôi vẫn trả tiền cho thợ điện, thợ sửa ống 
nước và tất cả những thứ cần thiết, trên hết là trả 
tiền thế chấp. Mùa thu thật khó khăn. Chúng tôi 
biết mình chỉ cần vượt qua kỳ nghỉ lễ và sau đó 
chúng tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn”.

Các nhân viên hiệu sách khác cũng lên 
tiếng bảo vệ những khó khăn mà doanh nghiệp nhỏ 
của họ phải đối mặt.

Cuối cùng, khách hàng đã quyết định trả lại 
hàng chỉ vài ngày sau khi chính sách hoàn trả trong 
30 ngày được thông qua. Họ cũng đồng ý nhận 
phiếu đổi hàng thay vì tiền mặt.

Vụ việc khiến nhiều người chất vấn hành 
động thiếu ý thức của vị khách trên, và trên hết là 
tính cách thích thể hiện một cách sáo rỗng. ■ 
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Phim mới 'Mất tích bí ẩn' lên 
sóng: Go Soo và mỹ nhân 'Tuổi 
39' đóng chính

Phần 2 của bộ phim 'Mất tích bí ẩn' có sự 
tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng, 
một trong số đó là Go Soo.

Sau 2 n m, các khán giả yêu thích series Mất ă
tích bí ẩn cuối cùng cũng ược tiếp tục thưởng thức đ
bộ phim. Ở phần 2, Go Soo vẫn sẽ ảm nhận vai  đ
nam chính. Tài tử 44 tuổi dĩ nhiên là cái tên nổi bật 
nhất trong dàn cast. Thế nhưng bên cạnh đó, tác 
phẩm của bộ đôi đạo diễn Min Yeon Hong - Lee Ye 
Rim còn có sự tham gia của những gương mặt khác 
cũng hết sức tài năng.

Go Soo vai Kim Wook

Cho những ai lần đầu biết đến bộ phim, Go Soo 
vào vai Kim Wook, một người đàn ông đẹp trai và 
giỏi ăn nói. Thế nhưng thực tế, Kim Wook lại là 
một tay lừa đảo chuyên nghiệp. Về sau, Kim Wook 
đặt chân đến ngôi làng vong linh, nơi xảy ra những 
vụ mất tích bí ẩn rồi bắt tay vào công cuộc giải mã 
mọi thứ.

Công chúng dĩ nhiên đã quá quen mặt Go Soo. 
Anh từng góp mặt trong nhiều dự án đình đám một 
thời như Lấy chồng triệu phú, Phím dương cầm, 
Hoa hồng xanh, Tuyết có rơi vào đêm Giáng Sinh?, 
Đêm trắng,...

Heo Joon Ho vai Jang Pan Seok

Giống như ở phần đầu, vai Jang Pan Seok - 
cộng sự của Kim Wook vẫn tiếp tục do ngôi sao gạo 
cội Heo Joon Ho đảm nhận. Và với các “mọt phim 
Hàn” chính hiệu, Heo Joon Ho hẳn chẳng còn là cái 
tên xa lạ.

Nam diễn viên sinh năm 1964 thường được 
nhớ đến nhờ các vai phản diện. Ông từng tâm sự 
rằng sau tác phẩm kinh điển Ông trùm (1999), bản 
thân đã phải hứng chịu những lời chửi rủa. Tất cả 
chỉ vì nhân vật Ngón Chân của Heo Joon Ho khiến 
khán giả quá căm ghét. Dẫu vậy, nam ngôi sao 
khẳng định mình chẳng bao giờ e ngại và luôn sẵn 
sàng “hóa ác”, miễn là nhân vật và kịch bản đủ hay.

Ahn So Hee vai Lee Jong Ah

Ahn So Hee đã xuất hiện ở phần đầu, và cô sẽ 
tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong phần tiếp 
theo. Ở làng điện ảnh xứ Kim Chi, Ahn So Hee 
không phải là một ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, cô 
nàng cũng có cho mình một số vai diễn đáng chú ý, 
nổi bật hơn cả là vai Kim Jin Hee trong bom tấn 
phòng vé Chuyến tàu sinh tử. Hồi đầu năm nay, cô 
cũng góp mặt trong bộ phim Tuổi 39 do Son Ye Jin 
đóng chính.

Ngoài việc là diễn viên, mỹ nhân sinh năm 
1992 còn được biết đến với tư cách cựu thành viên 
của nhóm nhạc thần tượng đình đám một thời 
Wonder Girls.

Ha Joon vai Shin Joon Ho

Ha Joon từng đảm nhận vai phụ trong các dự 
án t ruyền hình nổi  t iếng như Bí  bật  ở 
Cheongdamdong, Lục long tranh bá hay Biên niên 
sử Arthdal. Trong năm nay, anh xuất hiện nhiều 
trên màn ảnh nhỏ khi đóng chính trong 3 phim 
truyền hình Tình yêu điên cuồng, Công tố viên lách 
luật và Mất tích bí ẩn. Ở địa hạt điện ảnh, Ha Joon 
thể hiện vai phụ Kang Hong Suk trong phim Ngoài 
vòng pháp luật của Ma Dong Seok và Son Seok 
Koo.

Kim Dong Hwi vai Oh Il Yong

Khác với 4 cái tên kể trên, Kim Dong Hwi 
không xuất hiện ở phần đầu. Nam diễn viên thủ vai 
Oh Il Yong, một “cư dân” tại Khu công nghiệp 
phức hợp 3 - bối cảnh mới xuất hiện trong phần 2 
bên cạnh ngôi làng vong linh huyền bí. Ở thời điểm 
hiện tại, anh ta đang cố gắng tìm ra thi thể cũng như 
sự thật về cái chết của bản thân.

Lee Jung Eun vai Kang Eun Sil

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Lee Jung 
Eun. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Kang Eun 
Sil, cũng là một “cư dân” tại Khu công nghiệp phức 
hợp 3. Kang Eun Sil sở hữu nụ cười ấm áp, thế 
nhưng thực tế cô lại là một nhân vật có quá khứ bí 
ẩn.

Lee Jung Eun là một diễn viên gạo cội đã gia 
nhập làng giải trí từ lâu. Ở tuổi 52, cô đã bỏ túi vô số 
vai diễn lớn nhỏ khác nhau cùng rất nhiều lần xuất 
hiện trên các gameshow truyền hình. Tính cả Mất 
tích bí ẩn, Lee Jung Eun đã tham gia tổng cộng 9 dự 
án phim tính riêng trong năm 2022.

Đón xem phim Mất tích bí ẩn phần 2 vào các 
ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN. 

                                                                    Anh Tú

Đằng sau vụ cá cược giữa 
Lưu Đức Hoa và bà trùm 
showbiz Hong Kong

Lưu Đức Hoa từng cá cược với Trần 
Lam về giải thưởng Kim Tượng. Theo 
thỏa thuận, anh phải mua ngọc phỉ thúy 

cho bà trùm nếu trở thành Nam chính xuất sắc.

Ngày 12/12, Sohu đưa tin Trần Lam, trùm giải 
trí Hong Kong, chia sẻ câu chuyện hậu trường về 
mối quan hệ với Lưu Đức Hoa. Bà cho biết từng 
cùng Thiên vương cá cược với số tiền lên đến 28 
triệu HKD.

Theo Trần Lam, năm đó, Lưu Đức Hoa lọt đề 
cử Nam chính xuất sắc tại Kim Tượng. Tuy nhiên, 
tài tử không có niềm tin bản thân nhận được giải 
thưởng diễn xuất danh giá. Vì vậy, bà đề nghị cược 
ván lớn với nam nghệ sĩ.

Nếu Lưu Đức Hoa thắng giải, anh phải mua 
ngọc phỉ thúy trị giá 28 triệu HKD cho bà trùm. 
Ngược lại, vợ trùm Hướng Hoa Cường làm theo 
bất kỳ yêu cầu nào của Lưu Đức Hoa đến khi anh 
hài lòng mới thôi.

Lưu Đức Hoa chịu ơn vợ chồng Trần Lam - 
Hướng Hoa Cường

Kết quả là Lưu Đức Hoa giành giải đúng với 
dự đoán của Trần Lam. Trên sân khấu, Thiên 
vương Hong Kong đã nói lời cảm ơn với bà trùm 
showbiz Hong Kong.

Với chiến thắng trên, Lưu Đức Hoa thua cược. 
Do là ngôi sao mới nổi trong showbiz, Lưu Đức 
Hoa không có đủ tiền để mua ngọc phỉ thúy cho 
Trần Lam, còn vợ Hướng Hoa Cường cũng không 
làm khó tài tử.

Vì vậy, bà chỉ yêu cầu Lưu Đức Hoa mua cho 
mình một đôi hoa tai giả trị giá 200 NDT trong một 
cửa hàng trang sức ở gần phim trường. Sau khi nổi 
tiếng, Lưu Đức Hoa có mua tặng lại cho bà một 
chiếc đồng hồ đắt tiền xem như quà tri ân và “trả nợ 
thua cược”.

Theo Trần Lam, lý do bà muốn cá cược với 
Lưu Đức Hoa không phải vì ham mê vật chất mà 
chỉ muốn động viên nam diễn viên, giúp anh có 
niềm tin hơn vào năng lực của bản thân.

Lưu Đức Hoa có mối quan hệ thân thiết với 
Hướng Hoa Cường và Trần Lam. Trong giai đoạn 
giới giải trí Hong Kong bị xã hội đen thâu tóm, anh 
từng nhờ vả vợ chồng ông trùm bảo kê để thoát 
khỏi nanh vuốt của thế giới ngầm. Lưu Đức Hoa và 
Hướng Hoa Cường từng đóng chung phim hài 
Thần bài.

Hướng Hoa Cường là doanh nhân, diễn viên, 
nhà sản xuất phim ảnh nổi tiếng tại xứ Cảng thơm. 
Ông là con trai của “bố già” Hướng Tiền - người 
sáng lập băng đảng Tân Nghĩa An. Do đó, gia tộc 
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họ Hướng nắm quyền lực lớn, khiến mọi ngôi 
sao phải e dè.

Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, sinh năm 
1959, tại Đài Loan. Năm 1980, bà kết hôn với 
Hướng Hoa Cường - ông trùm quyền lực của giới 
giải trí Hong Kong. Trần Lam nổi tiếng là người 
phụ nữ có cá tính mạnh, khiến ai cũng phải kiêng 
dè ở showbiz Hoa ngữ. 

                                                                      Di Hy

The Glory sẽ là bức tranh tối 
màu dữ dội và gay cấn để kết 
thúc 2022

The Glory với sự kết hợp của Song Hye 
Kyo và Lee Do Hyun chắc chắn là một 
trong những bộ phim Hàn thu hút chú ý 

nhất của tháng 12. Chúng ta có rất nhiều điều để 
chờ đợi ở tác phẩm này, cùng tôi cảm nhận từng 
chút một qua góc nhìn của dàn diễn viên nhé.

The Glory xoay quanh hành trình trả thù của 
cô gái từng có quãng thời gian đi học đầy đau khổ. 
Từ thân thể đến tâm lý đều chịu tổn thương, cô ôm 
lòng thù hận vô cùng sâu sắc với kẻ đã đối xử tệ với 
mình. Sau này, cô trở thành giáo viên chủ nhiệm 
tiểu học của con kẻ thù năm xưa và bắt đầu kế 
hoạch của mình. 

Đây chính là tác phẩm mới nhất của biên kịch 
Kim Eun Sook, người từ trước đến nay luôn 
chuyên tâm với phim tình cảm lãng mạn và từng 
hợp tác với Song Hye Kyo trong bộ phim Hậu Duệ 
Mặt Trời đình đám. 

Lần tái xuất này, Song Hye Kyo sẽ vào vai 
Moon Dong Eun, một người phụ nữ bị sự thù hận 
chi phối tâm lý và hành động. Trong khi đó, Lee Do 
Hyun là nam chính Joo Yeo Jung. Những hình ảnh 
đoàn phim tung ra cho thấy không khí của The 
Glory vô cùng tối tăm, đầy những bí ẩn và sự dữ 
dội. Có rất nhiều người đã trở thành ác mộng trong 
cuộc đời Moon Dong Eun và cô có ý định trả thù tất 
cả, nam chính Lee Do Hyun sẽ là đồng minh của 
cô.

Với thể loại phim dài tập thì chúng ta đều biết 
nàng Song quá quen thuộc với phim tình cảm suốt 
20 năm qua, nhưng lần này chị đẹp không đóng 
phim tình cảm, không phải nhân vật xinh đẹp có 
nhiều người yêu thương, mà là một con người từng 
bị tổn thương và chỉ nghĩ đến việc báo thù. Tôi tin 

rằng chỉ cần nghe nói rằng Song Hye Kyo hắc hóa 
thôi là ai cũng tò mò rồi.

Nói về Moon Dong Eun, Song Hye Kyo chia 
sẻ: “Vì cô ấy là một nhân vật cần rất nhiều sự an ủi 
nên tôi không miêu tả cô ấy theo cách đáng 
thương”. Song Hye Kyo cho biết cô rất chú ý đến 
giọng điệu nói thoại, nhịp độ phim và các tình tiết. 

Còn Lee Do Hyun sẽ trở lại với hình tượng 
cũng khá giống với khí chất của mình, một chàng 
trai tựa như mặt trời, thế nhưng đó chưa phải là tất 
cả. Anh chia sẻ: “Joo Yeo Jung có vẻ là một người 
vui vẻ và trong sáng, thế nhưng đây lại là nhân vật 
có 2 bản chất”. 

Ban đầu tôi còn nghĩ nhân vật của Lee Do 
Hyun sẽ là chàng hoàng tử tươi sáng lôi Moon 
Dong Eun ra khỏi quá khứ đau lòng, nhưng hình 
như không hoàn toàn là vậy. Tôi hơi “quay xe” rồi, 
có khi nào đây mới thực sự là trùm cuối? Tất cả mới 
chỉ là dự đoán nhưng tôi lại tò mò hơn về Lee Do 
Hyun với diễn xuất lần này.

Cuối cùng là cô nàng Lim Ji Yeon sẽ vào vai 
một nhân vật phản diện, là người đối đầu với Song 
Hye Kyo. Cô thể hiện quyết tâm của mình rằng: 
“Tôi nghĩ tôi sẽ tạo ra nhân vật phản diện mà chỉ 
Lim Ji Yeon mới có thể tạo ra được”. 

Biên kịch Kim Eun Sook cũng cho hay: “Sẽ 
không có lý do hay sự khoan hồng nào cho những 
hành vi sai trái và ác tâm của nhân vật Yeon Jin”. 
Tôi mạnh dạn cho rằng đây sẽ là phản diện hoàn 
toàn, khiến khán giả theo dõi chỉ có thể căm ghét. 

The Glory sẽ chính thức lên sóng Netflix vào 
ngày 30 tháng 12, đây không phải là một tác phẩm 
nhẹ nhàng, lãng mạn, ngược lại sẽ thực sự “nặng 
đô”, cũng sẽ là một sự chuyển mình lớn của Song 
Hye Kyo, Lee Do Hyun và dàn sao của phim. Tôi 
có niềm tin là cuối tháng này chúng ta sẽ được bùng 
nổ cùng phim đấy, chờ đón nhé. 

                                                                   Mi Vân

Đến bao giờ Bành Tiểu 
Nhiễm mới chịu dừng việc “ăn 
mày quá khứ” đây?

Mình biết đến Bành Tiểu Nhiễm khi 
nghe tin cô ấy đóng Đông Cung do 
phía công ty của Phạm Băng Băng 

sản xuất. Thời điểm đó, Bành Tiểu Nhiễm vẫn còn 
là một ngôi sao ít tên tuổi, khán giả có thể thấy cô 
ấy quen mắt nhưng không tài nào nhớ nổi tên. 
Thậm chí, việc Bành Tiểu Nhiễm được giao cho 
vai Tiểu Phong trong Đông Cung còn nhận về 
nhiều phản hồi trái chiều và mình thấy gần như ai 
cũng nghĩ cô ấy sẽ phá hỏng hình tượng nhân vật 
này.

Khi Đông Cung lên sóng, Bành Tiểu Nhiễm 
được chú ý nhiều với tạo hình “hồng y mỹ nhân” 
vừa đẹp vừa cuốn hút. Rất nhiều bình luận đều 
khen ngợi Bành Tiểu Nhiễm quá hợp với tạo hình 
dị vực như thế này khiến họ cảm giác như nàng 

Tiểu Phong thật sự xuất hiện rồi. Trong những tập 
đầu tiên, diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm không 
được tốt lắm nhưng may sao, cô ấy đã cải thiện ở 
phần sau của phim. Đặc biệt là những cảnh ngược 
và bi thương, mình thấy người đẹp 9x này đã hoàn 
thành khá ổn áp đấy chứ.

Thành công ngoài mong đợi của Đông Cung 
đã đưa Bành Tiểu Nhiễm lên vị trí hàng ngũ tiểu 
hoa tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy Bành 
Tiểu Nhiễm có phần hơi lận đận vì “bà chủ” Phạm 
Băng Băng thất thế nhưng may sao trong 2 năm 
qua, cô ấy đã vực dậy được sự nghiệp của bản thân 
và xuất hiện trong nhiều dự án phim. Chỉ là mình 
không hiểu Bành Tiểu Nhiễm sợ bước ra khỏi vùng 
an toàn sẽ khiến bản thân thất bại hay cô ấy muốn 
có thêm phim thành công giống Đông Cung mà 
chọn các vai diễn đều chẳng khác gì mấy so với 
Tiểu Phong.

Không biết các bạn để ý không nhưng từ Tiểu 
Phong cho đến Quân Cửu Linh trong bộ phim cùng 
tên hay Diệp Lăng Sương trong Tinh Hà Trường 
Minh đều có hoàn cảnh khá tương đồng. Tiểu 
Phong và Diệp Lăng Sương phải đối diện với cảnh 
nước mất nhà tan, sau đó thì đến đất nước của nam 
chính; Quân Cửu Linh thì mất đi người thân, cốt 
nhục ly tán. Nói chung, quá khứ của 3 nhân vật này 
đều rất bi thảm và tương lai cũng không tránh khỏi 
việc bị ngược “tơi bời hoa lá”, bạn nghe có thấy 
khác biệt gì lắm không?

Trong Quân Cửu Linh, stylist thiết kế cho 
Bành Tiểu Nhiễm những trang phục màu đỏ làm 
gợi nhớ đến Đông Cung. Mình phải công nhận là 
Bành Tiểu Nhiễm rất hợp với màu đỏ và kiểu trang 
phục cổ trang này thật sự khiến cô ấy tạo ra sức hút 
lớn. Nhà sản xuất Quân Cửu Linh cũng thông minh 
lắm, thành công “ké fame” từ Đông Cung nhưng 
đáng tiếc là phim không tạo được cơn sốt như 
mong đợi. Lần này, Bành Tiểu Nhiễm đã không thể 
dựa vào Quân Cửu Linh để trở mình rồi.

Sang đến Tinh Hà Trường Minh, ngoài cuộc 
đời của Diệp Lăng Sương rất giống với Tiểu Phong 
thì tạo hình dị vực cũng chẳng khác là bao. Mình 
xem Tinh Hà Trường Minh mà cứ ngỡ là đang xem 
lại Đông Cung, lần này nhà sản xuất quả thực đã 
“copy y nguyên” luôn. Nhưng khán giả đã chán 
ngán với kiểu “một màu” này của Bành Tiểu 
Nhiễm quá rồi, cộng thêm diễn xuất kém và không 
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có chemistry với nam chính Phùng Thiệu 
Phong nên nhiều người đã lựa chọn bỏ Tinh Hà 
Trường Minh khi mới xem được vài tập đầu.

Cả 2 bộ phim cổ trang liên tiếp của Bành Tiểu 
Nhiễm đều rất giống với Đông Cung, điều này 
khiến mình cảm thấy rất nhàm chán vì chẳng khác 
gì nàng Tiểu Phong đang xuất hiện, khác mỗi ở 
phần tên. 

Điều mà Bành Tiểu Nhiễm thành công ở Quân 
Cửu Linh và Tinh Hà Trường Minh chính là khiến 
khán giả nhớ về Đông Cung, từ đó giúp cô ấy có 
được thêm chủ đề. Nhưng khán giả chỉ để ý điều 
này ở một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó họ sẽ 
cho “next” ngay, mọi thứ rồi lại quay về điểm nhạt 
nhòa ban đầu.

Mình cho rằng cứ “một màu” trong vai diễn và 
tạo hình như vậy sẽ khiến Bành Tiểu Nhiễm ngày 
càng đi lùi chứ khó mà thăng tiến được lắm. Hy 
vọng là sau Tinh Hà Trường Minh, Bành Tiểu 
Nhiễm sẽ không còn “ăn mày quá khứ” nữa, cô ấy 
cần tạo ra sự mới mẻ, như thế mới thu hút được 
khán giả. 

                                                                   Mi Vân

“Ông nội” Song Joong Ki: 
Tuổi trẻ cơ cực nghèo khổ 
chẳng khác cái bang

Trong bộ phim Reborn Rich đang làm 
mưa làm gió những ngày cuối năm 
2022, ngoài nam chính do Song Joong 

Ki thủ vai ra thì nhân vật ông nội là có sức hút cũng 
như nhiều chủ đề thảo luận nhất. 

Và người thủ vai ông nội đó chính là nam diễn 
viên Lee Sung Min. Anh này rất có uy tín trong các 
bộ phim Hàn dài tập đấy. Thường thì nam diễn viên 
trung niên họ Lee không đóng vai chính nhưng một 
khi đã xuất hiện thì đến dàn chính cũng phải dè 
chừng, lo lắng bị át vía. Cùng tôi tìm hiểu về nam 
diễn viên tài giỏi này nhé.

Xuất thân là diễn viên kịch, 20 năm không 
tiếng tăm, nghèo đến tận cùng

Lee Sung Min sinh năm 1968, vào nghề từ 
năm 1985 với tư cách một diễn viên kịch. Không sở 
hữu vẻ đẹp quá nổi bật nhưng anh rất nỗ lực, từng 
bước một đi lên với thực lực, không câu nệ phải 
đóng chính mà chỉ cần kịch bản hay, vai tốt là sẽ 
nhận lời. Chính định hướng đó đã giúp Lee Sung 
Min lưu lại dấu ấn trong lòng khán giả và đồng 
nghiệp với hình ảnh một diễn viên tốt, một tiền bối 
đáng kính.

Ra mắt gần 40 năm, nhưng có tới 20 năm trong 
sự nghiệp Lee Sung Min chẳng được một ai quan 
tâm, cũng không có thành tích gì lớn. Vậy nên, 
từng có khoảng thời gian anh nghèo đến tận cùng. 

Chính bản thân Lee Sung Min từng miêu tả 
mình chẳng khác gì “ăn mày”, muốn ăn một bữa 
ngon cũng phải mượn tiền bạn bè, còn bình thường 
thì sống dựa vào những gói mì tôm do người dân 

tặng đoàn kịch. 

Dù cuộc sống Lee Sung Min nghèo khó, 
nhưng tôi vẫn cho rằng anh khá là may mắn cũng 
như hạnh phúc hơn nhiều người. Vì anh đã tìm 
được chân ái của đời mình và cô ấy không chê anh 
nghèo. 

Vợ của Lee Sung Min là biên đạo múa trong 
một đoàn kịch. Nam diễn viên từng nói trong một 
cuộc phỏng vấn rằng, mặc dù khi đó anh không có 
tiếng cũng chẳng có tiền nhưng vợ anh không hề 
chê bai anh nghèo mà còn cổ vũ, âm thầm đứng sau 
ủng hộ anh tiếp tục dấn thân vào nghệ thuật. 

Do kinh tế eo hẹp, tương lai mờ mịt nên nam 
diễn viên đã từng nói với cô ấy rằng cho mình thời 
gian 3 năm, để anh lo được phần nào cho tương lai 
rồi hãy kết hôn. Thế là cả hai đã nắm tay nhau đi 
qua mọi trở ngại, ở bên nhau nhiều năm mới về 
chung một nhà. 

Thời gian đầu mới kết hôn, kinh tế gia đình 
Lee Sung Min vẫn rất eo hẹp, việc nuôi sống chính 
mình đã vô cùng vất vả thì tính gì đến chuyện sinh 
con chứ. Thế nhưng mọi chuyện luôn không đi 
theo quỹ đạo, vợ anh có thai ngay sau tuần trăng 
mật. Tôi nhớ Lee Sung Min từng nói rằng đó là lần 
đầu tiên trong đời anh thấy hoảng sợ, toát mồ hôi 
lạnh. 

Sau khi sinh con, vợ anh còn phải lập tức ra 
ngoài làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống, còn 
Lee Sung Min thì một mình lên Seoul để tìm hướng 
phát triển. Thời gian đó một mình bôn ba, dù vô 
cùng nhớ vợ con nhưng đó là động lực để nam diễn 
viên nỗ lực vươn lên.

Lee Sung Min đã hoạt động trong đoàn kịch 
gần 20 năm, tới 2004, anh mới chuyển hướng sang 
đóng phim truyền hình. Luôn tận tụy và không nề 
hà, Lee Sung Min dần tích lũy kinh nghiệm diễn 
xuất qua từng vai diễn, dù là vai phụ anh cũng cố 
gắng thể hiện hết mình. 

Cũng nhờ kinh nghiệm diễn kịch lâu năm nên 
Lee Sung Min nhanh chóng khoe ra được diễn xuất 
tốt, được các nhà sản xuất nhớ mặt và mời đóng 
phim nhiều hơn. Từ đây, thu nhập của anh dần ổn 
định và đã có thể đón cả gia đình lên Seoul sinh 
sống.

Tốt bụng, nhiệt tình, là một người dễ mến 
và có trách nhiệm

Thường đóng những nhân vật đạo mạo trên 
phim vậy chứ ngoài đời Lee Sung Min là người 
thân thiện và nhiệt tình đấy. Trước đây, một số nhân 
viên làm việc cùng từng tiết lộ rằng Lee Sung Min 
rất vui vẻ trên phim trường, anh có thể hòa đồng 
với mọi diễn viên từ già đến trẻ. 

Trước khi vào quay, anh luôn kiểm tra kỹ 
lưỡng và tập trung toàn bộ cho diễn xuất, ai đóng 
cùng cũng thoải mái tinh thần, tạo ra sản phẩm tốt 
nhất.

Một ví dụ cho sự thân thiện của Lee Sung Min 
đó là anh có thể làm bạn với cả Nam Joo Hyuk, 
người thua mình tới gần 30 tuổi. 

Lee Sung Min và Nam Joo Hyuk từng hợp tác 
trong bộ phim điện ảnh Remember, từ đó tạo nên 
mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa hai người. 

Lee Sung Min nói về đàn em rằng: “Mặc dù 
Joo Hyuk chẳng khác nào con trai tôi nhưng chúng 
tôi rất thoải mái với nhau. Chúng tôi đóng phim 
cùng nhau 24 giờ mỗi ngày và rồi dần trở nên thân 
thiết. Sau đó có thể trò chuyện đủ loại chủ đề từ 
cuộc sống riêng tư tới gia đình”. 

Theo tôi được biết thì Nam Joo Hyuk cũng đã 
đến nhà Lee Sung Min ăn tối cùng gia đình anh rồi 
đấy.

Diễn xuất hoàn hảo, danh tiếng trong 
Reborn Rich vượt cả Song Joong Ki

Tôi còn nhớ trước khi Reborn Rich lên sóng, 
không mấy người chú ý đến Lee Sung Min đâu. 
Thế nhưng sau khi phim phát sóng thì độ thảo luận 
của Lee Sung Min còn vượt cả nam chính Song 
Joong Ki chứ nói gì đến dàn sao còn lại trong phim. 

Kỹ năng diễn xuất vững chắc, sự hợp vai, xuất 
thần của Lee Sung Min trong từng nét diễn đã làm 
tăng thêm độ kịch tính và hấp dẫn cho Reborn 
Rich. 

Màn diễn xuất tuyệt vời qua từng tập phim đã 
khiến khán giả phải thốt lên khen ngợi hết lần này 
đến lần khác. 

Tôi cũng không thể tin được là Lee Sung Min 
lại trở thành từ khóa lọt top tìm kiếm rầm rộ tại 
Hàn, anh còn là nguyên nhân khiến nhiều người 
xem Reborn Rich nữa đấy.

Lee Sung Min từng nói rằng, nếu được lựa 
chọn lại, anh sẽ không chọn làm diễn viên, anh sẽ 
tìm một công việc bình thường và đơn giản, sống 
một cuộc sống mộc mạc và an yên, thế nhưng 
không có nếu như nào cả, anh vẫn trở thành một 
diễn viên ưu tú, đáng khâm phục của làng phim 
Hàn. 

Người có lòng trời sẽ không phụ, hiện tại Lee 
Sung Min đã có được cuộc sống ổn định, gia đình 
hạnh phúc, một sự nghiệp vừa đủ toàn vẹn, tôi tin 
chắc anh không hối hận cho gần 40 năm đi theo 
nghiệp diễn đâu. 

                                                      Nguyễn Hương
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Tần Bái: Anh trai Khương 
Đại Vệ cả ời toàn đóng vai phụ,  đ
chấp nhận trắng tay hậu ly hôn 
vì con cái 

Tần Bái dành gần cả cuộc đời của mình 
để cống hiến cho nghệ thuật đến nỗi 
quen mặt khán giả nhưng đến tận tuổi 

xế chiều, một vai diễn đóng chính vẫn còn là niềm 
mơ ước xa vời đối với ông.

Nếu là “mọt” phim Hong Kong, chắc hẳn 
không còn xa lạ với nam diễn viên gạo cội Tần Bái.

Tần Bái (sinh năm 1945) tên thật là Khương 
Xương Niên. Ông sinh ra trong gia đình có 4 anh 
em. Cha ông là Nghiêm Hóa sinh năm 1917, một 
diễn viên nổi tiếng thập niên 40. Năm 1939, ông 
Nghiêm ký hợp đồng diễn xuất cùng công ty Nghệ 
Hoa và ra mắt khán giả với bộ phim Tam tiếu.

Ngoài ra, cha Tần Bái cũng đóng vai chính 
trong nhiều bộ phim Hong Kong như Bài ca cầu 
vồng, Thiên trường địa cửu… Năm 1942, ông kết 
hôn cùng Hồng Vy. Cả hai có chung 3 người con 
gồm hai trai một gái. Năm 1950, Nghiêm Hóa qua 
đời vì căn bệnh ung thư gan.

Mẹ của Tần Bái là Hồng Vy một nữ diễn viên 
nổi tiếng đến từ Bắc Kinh. Sau khi tới Hong Kong 
để xây dựng sự nghiệp, bà tham gia nhiều bộ phim 
truyền hình như Tiểu nhị hắc kết hôn, Khúc nhạc 
nửa đêm. Năm 1993, bà Hồng nhận được giải 
thưởng Thành tựu đặc biệt trong Lễ trao giải Kim 
mã Đài Loan. Năm 1957, nữ diễn viên tái hôn với 
nhà sản xuất phim ảnh Nhĩ Quang. Họ có chung 
với nhau một người con trai là Nhĩ Đông Thăng. 
Năm 2011, bà qua đời ở tuổi 93.

Do sinh ra trong một gia đình có truyền thống 
nghệ thuật, nên khi mới 3 tuổi Tần Bái đã bắt đầu 
sự nghiệp diễn xuất với tư cách là một diễn viên 
nhí.

Năm 1965, Tần Bái chuyển từ Hong Kong tới 
Đài Loan để phát triển sự nghiệp và lấy nghệ danh 
là Tần Bái. Ông ký kết hợp đồng với công ty giải trí 
Viên Liên và góp mặt trong bộ phim Dodder 
flowers. Năm 1993, nhờ vai diễn trong tác phẩm 
điện ảnh Tân bất liễu tình, Tần Bái đã đoạt giải 
Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim 

Kim Tượng lần thứ 13.

Thời trẻ, ông sở hữu vẻ ngoài hiền lành, ôn 
nhu cùng khả năng diễn xuất biến hoá đa dạng. 
Nhưng có vẻ như vẫn thiếu một chút may mắn để 
Tần Bái có thể trở thành sao hạng A như người em 
của mình là Khương Đại Vệ. Chính vì vậy nên suốt 
gần 70 năm gắn bó với sự nghiệp phim ảnh, hầu hết 
các vai diễn của ông chỉ là vai phụ, làm nền cho 
nhân vật chính. Vì thế Tần Bái còn được mệnh 
danh là “vua vai phụ” với số bộ phim tham gia lên 
đến hơn 200 tác phẩm cả về điện ảnh lẫn truyền 
hình.

Tài năng diễn xuất cho phép Tần Bái có cơ hội 
thử sức trong nhiều dạng vai diễn, từ người cha 
hiền từ có thể lấy nước mắt khán giả tới những 
nhân vật thâm độc khiến công chúng ghét cay ghét 
đắng.

Năm 2012, sau khi hoàn thành bộ phim Bảo vệ 
nhân chứng, Tần Bái không tái ký hợp đồng với 
TVB và đầu quân về HKTV. Cũng trong năm 
2012, ông lại được đề cử giải Diễn viên phụ xuất 
sắc nhất với vai diễn trong phim Dì Đào.

Năm 2019, Tần Bái góp mặt trong bộ phim 
Tay bịp Hollywood cùng các diễn viên gạo cội như 
Trịnh Tắc Sĩ, Thang Chấn Nghiệp, Trương Tuệ 
Nghi…

Tay bịp Hollywood là một món ăn tinh thần 
mới mẻ cộp mác TVB với sự tham gia sản xuất của 
đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Vương Tinh. Bộ 
phim xuất xưởng năm 2017 nhưng đến 2019 mới 
được nhà đài cho lên sóng. Hiện nay, ở tuổi xế 
chiều, ông vẫn hết lòng sống với đam mê diễn xuất.

Sự nghiệp thành công, ngoại hình điển trai, 
mình cứ ngỡ đường tình duyên của ông rất suôn sẻ. 
Thực tế lại trái ngược, bởi Tần Bái từng thất bại khi 
yêu 2 cô gái. Người đầu tiên là nữ minh tinh Ông 
Thiến Ngọc, cô gái được ca tụng là “đệ nhất nữ 
thần nghệ thuật phương Đông”. Đáng tiếc khoảng 
cách đã khiến cặp “kim đồng ngọc nữ” phải chia 
tay trong sự day dứt.

Người thứ 2 mà Tần Bái quen khi đứng ở đỉnh 
cao sự nghiệp là nữ MC Lương Thịnh Tử. Bỏ ngoài 
tai sự ngăn cản của bố mẹ nhà gái, họ vẫn cương 
quyết đến với nhau, thậm chí là kết duyên vợ 
chồng. Ban đầu, hôn nhân của cặp đôi này rất hạnh 
phúc, ngọt ngào. Lương Thịnh Tử còn sinh cho 
chồng một cặp trai gái xinh xắn, ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, việc một mình phải chăm con trong 
khi chồng vắng nhà liên tục đã khiến Lương Thịnh 
Tử căng thẳng, mệt mỏi. Bởi thế mà mỗi lần Tần 
Bái về nhà là cả 2 lại cãi nhau to. Tình nhạt dần 
khiến Lương Thịnh Tử chẳng còn mặn mà với việc 
chăm sóc con cái nữa, thậm chí bà còn dồn hết áp 
lực, sự nóng nảy lên 2 thành viên nhỏ. Và đây là 
“giọt nước làm tràn ly” khiến Tần Bái nghĩ đến 
chuyện ly hôn.

Khi ấy, điều kiện duy nhất mà Tần Bái đưa ra 
là muốn được nuôi dưỡng cả 2 người con. Và ông 
nhận được sự câu trả lời dứt khoát của vợ: “Vậy 

ông mang theo đứa 2 rời khỏi đây đi, một cắc cũng 
không được cầm!”. Vì thương con cái, Tần Bái gật 
đầu mà không hề suy nghĩ, chấp nhận ra đi với 2 
bàn tay trắng.

Không tiền bạc, áp lực nuôi con đè nặng lên 
vai, trong 2 năm ngắn ngủi, Tần Bái phải quay đến 
19 bộ phim. Vất vả, mệt mỏi là thế nhưng ông chưa 
bao giờ mang những cảm xúc xấu về trong nhà. 
Trước mặt con cái, Tần Bái luôn cố gắng trở thành 
người cha bao dung, hiền lành, biết lắng nghe.

Bởi vậy mà khi nhắc đến bố, con gái Tần Bái là 
nữ diễn viên Khương Lệ Văn từng xúc động kể: 
“Tôi không có ký ức gì về mẹ cả, chỉ biết bố vì 
muốn được nuôi 2 anh em tôi mà mất hết tiền bạc, 
thành người tay trắng. Lúc ấy, việc gì bố cũng 
nhận. Chúng tôi ở phim trường chứng kiến bố đã 
phải quay phim vất vả như thế nào chỉ để nuôi cả 
nhà. Ông rất vĩ đại!”.

May mắn là trong giai đoạn khó khăn ấy, Tần 
Bái tìm được hạnh phúc mới của mình, đó là Sâm 
Hạ Hội Lê. Bà nể phục nam diễn viên vì tình 
thương ông dành cho con cái, cũng si mê người đàn 
ông đa tài nhưng lại chẳng may mắn trong tình 
duyên. Bởi thế mà bà quyết định cãi lời cha mẹ, tự 
mua nhẫn kim cương để làm vợ người thương.

Nhờ sự xuất hiện của Sâm Hạ Hội Lê mà Tần 
Bái mới có nhiều thời gian hơn cho công việc. Bởi 
Sâm Hạ Hội Lê không chỉ cảm thông cho sự bận 
rộn của chồng mà còn coi 2 người con của ông như 
ruột thịt, thay nam diễn viên chăm sóc, dạy dỗ họ 
nên người. Nhờ lớn lên trong gia đình hạnh phúc 
như thế mà sau này cả Khương Văn Kiệt và 
Khương Lệ Văn đều theo nghiệp diễn viên, cố 
gắng để báo hiếu cho bố mẹ. 

                                                                Minh Lợi

Sau 8 năm xảy ra vụ ngoại 
t ình tống t iền rúng động 
showbiz Hàn của Lee Byung 
Hun: Lee Min Jung tiết lộ tính 
cách thật của chồng

Đi qua sóng gió, cuộc hôn nhân hiện tại 
của Lee Byung Hun và Lee Min Jung 
nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều 

người.

Mới đây, Lee Min Jung đã nhận lời phỏng vấn 
với SBS, bộc bạch về cuộc hôn nhân của cô cùng 
“ông hoàng màn ảnh” Lee Byung Hun. Cũng trong 
cuộc phỏng vấn này, Lee Min Jung lần đầu chia sẻ 
những khía cạnh đời thường của ông xã nổi tiếng 
trước mắt công chúng.

Lee Min Jung cho biết chồng mình rất thích 
những điều hài hước nhưng không bộc lộ ra. Có lẽ 
vì thế nên không ít người biết rằng Lee Byung Hun 
là 1 người rất hài hước chứ không hề lạnh lùng.

“Anh ấy là một người khá nhút nhát. Anh ấy 
thích nói chuyện với những người mà mình thân 
thiết. Trong một cuộc trò chuyện nhóm với mọi 
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người, anh ấy sẽ không nói điều gì trừ khi đó là 
1 chuyện rất buồn cười. Anh ấy liên tục nghĩ ra 
cách để mọi người cười”, Lee Min Jung chia sẻ.

Có lẽ do sự nhút nhát của Lee Byung Hun nên 
nhiều người từng hiểu nhầm rằng “ông hoàng màn 
ảnh” là 1 người vô cùng lạnh lùng và khó gần.

Lee Min Jung chia sẻ thêm: “Thỉnh thoảng 
trước khi đăng bài lên Instagram anh ấy còn hỏi tôi 
rằng bài đăng ấy có hài hước không”.

Trước đó, trong 1 buổi trò chuyện khác, Lee 
Min Jung cũng đề cập đến việc cô cảm thấy may 
mắn khi có Lee Byung Hun bên cạnh cho cô những 
lời khuyên hữu ích trong công việc.

Lee Min Jung chia sẻ: ”Những ngày đầu ra 
mắt, tôi từng nghĩ rằng mình phải diễn đúng như 
kịch bản đã viết. Nhưng chồng tôi cho tôi biết rằng 
không phải lúc nào tôi cũng phải làm theo những gì 
kịch bản nói. Anh ấy nói với tôi rằng nếu tôi nghĩ ra 
những ý tưởng hay hơn, thì tôi nên cố gắng thay đổi 
hoặc ứng biến hợp lý. Anh ấy nói rằng theo cách đó 
sẽ tự nhiên hơn”.

Nói về cuộc sống hôn nhân bên cạnh 1 người 
đàn ông nổi tiếng đình đám, Lee Min Jung mỉm 
cười trả lời: “Khi chúng tôi sống cùng nhau, tôi 
nhìn thấy những khía cạnh bình thường và không 
nổi bật của anh ấy, nhưng tôi cũng thấy những khía 
cạnh tuyệt vời của anh ấy khi ở nhà”.

Cô tiếp tục: “Khi nóng giận, tôi là kiểu người 
bộc phát ngay tại chỗ. Nhưng chồng tôi không 
giống tôi. Anh ấy giữ bình tĩnh và lắng nghe mọi lời 
nói, hành động nóng giận của tôi”.

Để đến thời điểm hiện tại, Lee Min Jung đã 
dùng sự bao dung và tha thứ cho ông xã của mình 
sau những ồn ào ngoại tình vào năm 2014. Sự việc 
từng gây chấn động dư luận thời điểm đó, có vô số 
lời mắng chửi đã gửi tới Lee Byung Hun và cho 
rằng anh là gã đàn ông tồi tệ khi ngoại tình ngay cả 
khi vợ đang mang thai.

Sau thời gian dài xét xử, Lee Byung Hun được 
chứng minh vô tội còn hai cô gái kia phải ngồi tù vì 
tội tống tiền người khác. Mặc dù “bình an vô sự” 
nhưng danh tiếng của Lee Byung Hun đã bị ảnh 
hưởng nặng nề.

Sau scandal “dẫn gái về nhà”, nhiều người đã 
nghĩ tới kịch bản ly hôn của Lee Min Jung và Lee 
Byung Hun. Thế nhưng, vượt qua tất cả cuối cùng 

Lee Min Jung đã chấp nhận tha thứ cho Lee Byung 
Hun để bảo vệ gia đình mình.

Trước sự bao dung của Lee Min Jung, Lee 
Byung Hun nhận ra rằng đây mới thật sự là hạnh 
phúc mà mình nên trân trọng.

Sau sóng gió, Lee Byung Hun càng thêm trân 
trọng vợ của mình cũng như càng ngày càng vun 
đắp xây dựng tổ ấm của cả hai. Nam diễn viên cũng 
dành nhiều thời gian cho gia đình hơn trước, ít 
nhận các dự án phim phải đi xa mà san sẻ công việc 
chăm sóc con với vợ.

Ở tuổi 52, “ông hoàng màn ảnh” có tổ ấm nhỏ 
hạnh phúc và cả danh tiếng, địa vị vững vàng trong 
showbiz cùng 1 cô vợ đã hết lòng bao dung cho 
những phút giây lỗi lầm. 

                                                              Thanh Yên

Khoảnh khắc đáng quên 
nhất của Lưu Diệc Phi: Từng 
suýt nữa mất đi hình tượng 
“thần tiên tỷ tỷ” vì để trợ lý làm 
điều này

Nổi tiếng là vậy nhưng Lưu Diệc Phi 
cũng từng bị chỉ trích là “mắc bệnh 
ngôi sao“.

Việc các minh tinh trong bị chỉ trích “mắc 
bệnh ngôi sao“ không còn là điều hiếm trong làng 
giải trí hiện nay. Đối với showbiz Hoa ngữ cũng 
không ngoại lệ khi từ trước tới nay, rất nhiều nghệ 
sĩ bị chụp lại những khoảnh khắc được cho là 
“chảnh chọe” hay nói đúng hơn là “bệnh ngôi sao”. 
Trong đó, công chúng sẽ nhớ ngay tới khoảnh khắc 
Lưu Diệc Phi bị bắt gặp để cho 2 trợ lý cúi người 
chỉnh giày cho mình.

Mất hình tượng vì loạt ảnh hậu trường

Không riêng gì Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 
cũng từng đối mặt với sự chỉ trích từ công chúng 
cách đây 8 năm khi cánh paparazzi chụp lại được 
hình ảnh “thần tiên tỷ tỷ” để 2 trợ lý cúi người giúp 
mình chỉnh sửa đôi giày.

Cụ thể vào tháng 3/2014, khi Lưu Diệc Phi 
đang trong hậu trường một dự án phim, cánh phóng 
viên đã vô tình chụp lại được khoảnh khắc được 
cho là “bệnh ngôi sao” của người đẹp. Theo đó, 
trong một khoảnh khắc, giày của Lưu Diệc Phi gặp 
sự cố. Do không muốn đi xa chỉnh lại giày nên Lưu 
Diệc Phi đã “yêu cầu” 2 trợ lý chạy lại rồi ngồi 
xuống giúp mình.

Cứ ngỡ đó chỉ là hành động bình thường 
nhưng trong mắt nhiều người, đặc biệt với hội anti 
fan Lưu Diệc Phi thì đó lại đang thể hiện sự chảnh 
chọe. Họ cho rằng, Lưu Diệc Phi hoàn toàn có thể 
tự mình buộc lại giày hoặc đi tới ô tô rồi chỉnh sau. 
Hình ảnh này cùng với loạt công kích từ anti fan đã 
khiến cho hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” của Lưu 
Diệc Phi xấu đi trong mắt công chúng.

Chưa dừng lại ở những khoảnh khắc này, Lưu 

Diệc Phi cũng không ít lần bị chỉ trích vì có thái độ 
kém chuyên nghiệp hay thiếu tôn trọng đồng 
nghiệp. Vào năm 2016, trong một buổi họp báo, 
nàng “Tiểu Long Nữ” bị chỉ trích vì có thái độ “yêu 
sách”.

Đầu tiên là lấy lý do không ưng trang phục bên 
BTC chuẩn bị nên Lưu Diệc Phi và mẹ mình đã tới 
dự chương trình muộn 30 phút. Điều này khiến 
chương trình phải rút ngắn lại so với kế hoạch ban 
đầu. Không những vậy, sau chương trình Lưu Diệc 
Phi bị trượt chân nên đã yêu cầu nhân viên BTC 
đưa đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi ra viện, nàng 
“Tiểu Long Nữ” thậm chí còn tuyên bố không tham 
gia các hoạt động quảng bá của chương trình với lý 
do cần nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, thời điểm đó nhiều hình ảnh được 
ghi nhận lại cho thấy, trên ngón tay của Lưu Diệc 
Phi chỉ có một miếng băng y tế nhỏ và người đẹp 
hoàn toàn đi lại bình thường, thương tích không hề 
nghiêm trọng. Công chúng cho rằng, Lưu Diệc Phi 
cố tình “cành cao”, hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” 
càng vì thế mà xấu đi.

Sau 8 năm mọi thứ có thay đổi?

Bẵng đi một thời gian dài, hình ảnh của Lưu 
Diệc Phi giờ đây đã khác xưa trong mắt công 
chúng. Nếu như trước đây, nàng “Tiểu Long Nữ” 
thường xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh cùng sự 
bảo vệ chặt chẽ thì nay, mọi thứ ở Lưu Diệc Phi đều 
vô cùng đơn giản.

Điển hình như việc, Lưu Diệc Phi thường 
xuyên bị bắt gặp ra đường với gương mặt mộc, 
cùng quần áo được cho là đơn giản. Không chỉ vậy, 
mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp còn nhận được thiện 
cảm từ “người qua đường” nhờ thái độ thân thiện 
và thoải mái. 

Trong một buổi tối ra đường cùng trợ lý, khi ra 
khỏi cửa hàng và được người hâm mộ nhận ra rồi 
xin chữ ký, nữ diễn viên không hề tỏ ra khó chịu 
hay chảnh chọe mà rất nhiệt tình ký tên cho các fan.

Qua đó, có thể thấy, Lưu Diệc Phi của 8 năm 
trước và thời điểm hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. 
Thế mới thấy, không phải lúc nào tỏ ra sang chảnh 
cũng là điều mà các ngôi sao nên làm. 

                                                             Hà Phương



Trang 08

Issue # 2031 * Tuesday, January 24,  2023

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

GỌI JEFF 713.817.5521

JeffBorkovich@AggieNetwork.com

Jeff Borkovich
SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, 

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

GỌI STACEY 346.955.1520

CẦN TÌM NHÀ Ở?

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

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

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

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

ChampionsCommercialGroup.com
HoustonRestaurantSpace.com
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
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* 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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Bí ẩn những ngọn núi 
được ví như 'nhà của các vị 
thần'

Những ngọn núi này mang các ặc đ
điểm kỳ lạ thực sự khiến người ta 
phải tròn mắt kinh ngạc.

Vườn quốc gia Canaima, nằm ở phía Đông 
Nam đất nước Venezuela, là địa danh đặc biệt đã 
truyền cảm hứng cho các tác giả viết ra nhiều cuốn 
sách và kịch bản phim ấn tượng.

Chẳng hạn, sau khi tạo ra nhân vật 
Sherlock Holmes, nhà văn Arthur Conan Doyle đã 
viết tác phẩm “Thế giới đã mất”, mô tả một cuộc 
phiêu lưu lên cao nguyên ở lưu vực sông Amazon 
tương tự như những gì người ta tìm thấy ở Vườn 
quốc gia Canaima.

Trong phim hoạt hình nổi tiếng “Up”, nhân 
vật chính du hành bằng khinh khí cầu bóng bay để 
thực hiện ước mơ đặt chân đến thác nước có nét rất 
giống thác ở Canaima. Dù sao đi nữa, Canaima 
cũng quá tuyệt diệu để lên phim ảnh.

Đặc biệt nhất ở Canaima chính là những 
ngọn núi bằng phẳng, vách đá dựng đứng và thác 
nước ấn tượng.

Những ngọn núi mang dáng hình độc đáo 
ấy được đặt tên là Tepui. Trong ngôn ngữ của người 
da đỏ Pemon, dân bản địa sống ở vùng Gran 
Sabana, Tepui có nghĩa là “Ngôi nhà của các vị 
thần”.

Các Tepui này mang những đặc điểm kỳ lạ 
thực sự khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. 
Nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ biết ngắm nhìn mà 
khó lòng đặt chân đến.

Lịch sử lâu đời
Các Tepui là phần còn lại của một cao 

nguyên sa thạch lớn từng bao phủ lớp đá granit 1,7 
tỷ năm tuổi giữa biên giới phía Bắc của Lưu vực 
sông Amazon và Orinoco, giữa bờ biển Đại Tây 
Dương và Rio Negro, trong thời kỳ Tiền Cambri.

Trải qua hơn 180 triệu năm, các cao nguyên 
đã bị xói mòn, tạo nên các ngọn đồi đơn độc mọc 
lên giữa vùng đồng bằng hay còn gọi là 
monadnock. Dưới sự tác động của gió và nước 
mưa, các monadnock này lại tạo thành nhiều Tepui 
có đỉnh bằng phẳng hay còn được gọi là mặt bàn 
như ngày nay.

Mặc dù các Tepui trông khá cằn cỗi ở xung 
quanh sườn, nhưng đỉnh núi lại tràn đầy sức sống. 
Các Tepui cao chót vót có sườn gần như thẳng 
đứng và nhiều ngọn cao tới 1.000 mét so với phần 
chân xung quanh. Ngọn cao nhất lên tới 3.000 mét. 
Các vách đá gần như thẳng đứng và thảm rừng 
nhiệt đới dày đặc bao phủ xung quanh nó khiến con 
người khó có thể tiếp cận được. Đến nay, các nhà 
thám hiểm chỉ có thể đi bộ đến 3 Tepui, trong đó 
ngọn núi tên Roraima cao 2.180 mét là dễ tiếp cận 
nhất.

Độc nhất vô nhị trên thế giới
Đa số các Tepui đứng biệt lập thay vì kết 

nối với nhau thành từng dãy núi. Điều này khiến 
chúng trở thành nơi sinh sống của hàng trăm loài 
động thực vật đặc hữu, một số loài chỉ được tìm 
thấy trên duy nhất 1 Tepui.

Bên cạnh đó, độ cao lớn của các Tepui 
khiến chúng có khí hậu khác với những khu rừng ở 
mặt đất thấp. Ở trên đỉnh Tepui thường mát hơn với 
lượng mưa thường xuyên, trong khi chân núi có khí 
hậu nhiệt đới, ấm áp và ẩm ướt. Nhiều loài thực vật 
đặc biệt đã thích nghi với môi trường để phát triển 
và trở thành loài “độc nhất vô nhị”, chỉ có thể tìm 
thấy ở Tepui, không nơi nào khác trên Trái đất có 
được.

Khoảng 9.400 loài thực vật bậc cao đã 
được ghi nhận ở khu vực Guayana của Venezuela, 
trong đó có 2.322 loài được tìm thấy ở các Tepui. 
Khoảng 1/3 số loài không xuất hiện ở nơi nào khác 
trên thế giới.

Có 115 ngọn núi giống “mặt bàn” như vậy 
ở vùng Gran Sabana, phía Đông Nam Venezuela, 
nơi có mật độ Tepui cao nhất. Nổi tiếng nhất trong 
số đó là núi Roraima.

Roraima được khám phá vào năm 1884. 
Ngày nay, đỉnh núi cao nguyên này là điểm đến phổ 
biến của du khách ưa khám phá thiên nhiên và là 
nơi có thác nước nhỏ, hồ bơi thạch anh tự nhiên. 
Núi Roraima được cho là đã truyền cảm hứng cho 
tác giả người Scotland Arthur Conan Doyle viết 
cuốn tiểu thuyết “Thế giới đã mất”.

Tepui nổi tiếng khác là Auyantepui, nơi có 
thác Angel, thác nước cao nhất thế giới, cao hơn 
thác Niagara 19 lần. Auyantepui cũng là Tepui lớn 
nhất với diện tích bề mặt phần đỉnh lên đến 700 
km². ■

Biến nhà tắm bỏ hoang 
thành văn phòng làm việc ở 
Nhật Bản

Nhà tắm công cộng bị bỏ hoang 25 
năm ở thành phố phía Tây của 
Nhật Bản đã được cải tạo để chính 

quyền sử dụng làm văn phòng và không gian cho 
thuê trong tương lai.

Ông Masaru Nakaoka, trưởng bộ phận bảo 
tồn tài sản văn hóa của chính quyền thành phố 
Izumisano, đang ngồi làm việc ở bàn tiếp tân của 
nơi từng là nhà tắm công cộng Asahi-yu.

Địa điểm này đã được cải tạo để bảo tồn 

như một tài sản văn hóa. Gần đây, chính quyền đã 
sử dụng nơi này làm văn phòng cho một bộ phận 
chính phủ, The Mainichi đưa tin.

Nhà tắm Asahi-yu nằm tại khu vực trung 
tâm thành phố cũ, cách nhà ga Izumisano của Công 
ty Đường sắt Điện Nankai khoảng 5 phút đi bộ. Cơ 
sở này có nội thất bằng gỗ kiểu Nhật Bản và trần 
phòng tắm hình vòm kiểu phương Tây, được xây 
dựng vào những năm đầu của thời đại Showa 
(1926-1989) hoặc trước đó.

Vào khoảng năm 1995, nơi đây bị đóng cửa 
do sức khỏe của chủ sở hữu không tốt. Nó bị bỏ 
trống cho đến khi người ta quyết định chuyển bộ 
phận bảo tồn tài sản văn hóa đến đây trong quá 
trình cải tạo các tòa nhà cũ ở khu trung tâm thành 
phố.

“Tôi đoán đây sẽ là trường hợp đầu tiên 
trên cả nước có nhà tắm công cộng được chuyển 
đổi thành văn phòng chính phủ”, Nakaoka cười và 
nói. Ông nói thêm điều này thể hiện mong muốn 
bảo tồn văn hóa của chính quyền.

Nhằm mục đích để cơ sở này được đăng ký 
là tài sản văn hóa vật thể quốc gia, chính quyền 
thành phố đã cố gắng giữ nguyên hình dạng ban 
đầu trong quá trình cải tạo.

Việc cải tạo chú trọng tới giữ lại đặc trưng 
ban đầu của nhà tắm công cộng trước đây

Trong phòng tắm nam trước đây, nơi sắp 
chuyển thành văn phòng bộ phận, một sàn phẳng 
được thiết kế phía trên bồn tắm cũ. Bức tranh về 
Sân bay Quốc tế Kansai và các điểm khác trong 
thành phố được vẽ trên tường, tạo nên bầu không 
khí của một nhà tắm công cộng thực sự.

Trong khi đó, các vị trí vốn là phòng tắm nữ 
chỉ được trải đệm. Thành phố có kế hoạch cho thuê 
không gian làm văn phòng chia sẻ trong tương lai. 
Mọi người có thể tổ chức các cuộc họp trong bồn 
tắm và sử dụng bức tường trắng làm màn hình máy 
chiếu.

Nakaoka cho biết: “Bằng cách bảo tồn 
cảnh quan đường phố cũ, chúng tôi hy vọng biến 
nơi này thành một khu vực mà khách du lịch nước 
ngoài cũng có thể ghé thăm”.

Trong khi các chính quyền địa phương trên 
khắp Nhật Bản đấu tranh để duy trì hiện trạng các 
tòa nhà lịch sử và truyền lại cho các thế hệ sau, 
nhiều người đặt câu hỏi liệu nhà tắm công cộng cũ 
này có thể trở thành trường hợp điển hình hay 
không. ■ 
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Xuất hiện khắp cõi mạng 
với chiếc meme để đời, ông chú 
gây hài bởi vẻ u sầu não nề bây 
giờ ra sao?

Vô tình trở thành một trong những 
meme phổ biến nhất trên internet, 
cuộc sống của Sarim Akhtar đã 

hoàn toàn thay đổi.
Nếu là người thường xuyên lướt mạng xã 

hội, chắc chắn bạn sẽ không ít lần phải bật cười bởi 
những chiếc meme (ảnh chế) hài hước. Trong đó, 
chiếc meme ông chú đầu trọc chống nạnh với biểu 
cảm vô cùng thất vọng luôn là một trong những 
hình ảnh được sử dụng nhiều nhất. 

Được biết, bức ảnh nổi tiếng này bắt đầu 
được lan truyền rộng rãi kể từ năm 2019 và được 
đặt tên là “Disappointed Cricket Fan” (Tạm dịch: 
Người đàn ông thất vọng). Hình ảnh này xuất hiện 
trong một tình huống vô cùng tình cờ, đến mức ông 
chú Sarim Akhtar, nhân vật chính của bức hình 
cũng không hề biết rằng mình đã trở nên nổi tiếng.

Theo đó, vào ngày 12/6/2019, bức hình này 
được chụp trong một trận đấu cricket giữa đội 
tuyển Pakistan và đội tuyển Australia trong khuôn 
khổ giải Cricket World Cup 2019. Trong trận đấu, 
đội tuyển Pakistan đã thi đấu không tốt và để thua 
trước đối thủ.

Chứng kiến tình huống thủ môn Asif Ali 
của đội nhà bỏ lỡ một cú bắt bóng, ông Mohammad 
Akhta đã có biểu cảm chán nản tột cùng với hai tay 
chống nạnh, gương mặt nhăn nhó vừa bất lực lại 
vừa hài hước. Sau khi hình ảnh này lọt vào ống 
kính máy quay, nó đã nhanh chóng trở thành một 
hiện tượng.

Ngay sau khi ngồi xuống chỗ của mình, 
Sarim đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại từ  
bạn bè của mình và kèm theo đó là hình ảnh của 
hàng loạt meme chế theo hình ảnh bất lực của 
mình. Với sự lan tỏa nhanh chóng của mạng xã hội, 
cuộc sống của Sarim hoàn toàn thay đổi khi gương 
mặt của anh tràn lan khắp trên mạng, anh nhận 
được lời mời phỏng vấn của nhiều trang bóng hay 
thậm chí là các kênh truyền hình chuyên về thể 
thao nổi tiếng tại Pakistan.

“Sống qua nó thật tuyệt vời, một trải 
nghiệm không thể tin được. Tôi đã nghe nói về việc 
mọi người trở thành meme nhưng khi tự mình trải 
qua nó, tôi thấy thật đáng kinh ngạc. Những người 
vui nhất là bố mẹ tôi, cho đến nay họ vẫn muốn 
xem tất cả các cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện, 

mọi bài báo viết về tôi, điều đó khiến họ rất phấn 
khích” - Sarim Akhtar chia sẻ.

Đáng chú ý, sau khi nổi tiếng, profile 
khủng của Sarim Akhtar cũng khiến không ít người 
trầm trồ khi ông hiện đang là một trong những lãnh 
đạo của công ty PwC tại Anh - một trong những 
công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay.

Sau 4 năm kể từ ngày trở nên nổi tiếng, ông 
chú nổi tiếng nhờ biểu cảm não nề này vẫn nhận 
được sự quan tâm của nhiều người dùng mạng. 
Chiếc meme của ông vẫn là một trong những bức 
ảnh được sử dụng nhiều nhất trên mạng xã hội với 
nhiều phiên bản hài hước và thậm chí còn được treo 
trong bảo tảng meme nổi tiếng tại Hồng Kông 
(Trung Quốc). 

Trên mạng xã hội cá nhân, chủ nhân chiếc 
meme này vẫn thường xuyên đăng tải lại các hình 
ảnh chế bức ảnh của mình. Đồng thời, ông cũng tận 
dụng cơ hội in hình ảnh meme của mình lên các sản 
phẩm để kinh doanh. Đặc biệt, ông chú này vẫn 
thường xuyên đến theo dõi các trận đấu cricked của 
đội nhà và được vô số người xin chụp ảnh cùng. ■  

“Dở khóc dở cười” người 
đàn ông khóc ướt cả gối vì cãi 
nhau không thắng được vợ

Thấy không cãi được vợ, người đàn 
ông cao lớn bất lực nằm lăn trên 
giường và khóc liên tục đến ướt hết 

gối.
Theo Sina, mới đây cô Bàng ở Thiên Tân 

(Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện gia đình mình 
lên mạng, khiến dân mạng được phen cười ngất. 
Cụ thể, cách đây vài ngày, do ở trong nhà quá ngột 
ngạt, bí bách nên cô Bàng muốn ra ngoài chơi cho 
khuây khỏa. Tuy nhiên, chồng cô Bàng lo vợ ra 
ngoài sẽ mắc COVID-19 nên nhất quyết không 
cho đi. Vì vấn đề này, hai người lời qua tiếng lại, 
càng nói càng hăng, không ai nhịn ai. Khi thấy 
không thể cãi được vợ, người chồng liền bất lực bật 
khóc nức nở. Cô Bàng càng lo lắng hỏi chuyện, anh 
càng khóc dữ dội hơn, nằm lăn trên giường ôm gối 
che mặt, khóc liên tục đến ướt hết gối.

Sau đó, cô Bàng phải dỗ hơn 10 phút chồng 
mới bớt khóc, thút thít đòi vợ hứa ở nhà. Theo lời 
kể của cô Bàng, chồng cô có dáng người cao lớn, 
nặng 85kg, xăm hình khắp người, trông vô cùng 
mạnh mẽ. Thế nhưng mỗi lần họ cãi nhau, cô đều 
phải dỗ dành vì anh hay mách bố mẹ vợ.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện 
của cô Bàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của 
đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều không nhịn 
được cười khi nghĩ đến hình ảnh người đàn ông cao 
to vạm vỡ, xăm trổ khắp người nhưng khóc đến 
mức run rẩy trên giường.

“Cô Bàng thực sự là người phụ nữ hạnh 
phúc vì có ông chồng yêu chiều, cãi không được 
chỉ biết khóc, không động chân động tay hay giận 
dữ bỏ đi”, một cư dân mạng ngưỡng mộ nói.

Một người khác chia sẻ: “Tức phát khóc là 
có thật!”.

Trước đó, chuyện người đàn ông ở Trung 
Quốc kéo TV ra đường ngồi xem sau khi tranh cãi 
với vợ vì chuyện học của con cũng nhận được sự 
chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh ghi lại cho 
thấy người đàn ông đặt chiếc TV màn hình phẳng 
LCD cực “khủng” trên bồn hoa của sảnh tòa nhà 
khu dân cư và ngồi xem chăm chú.

DY163 cho hay, khi chứng kiến cảnh đó, 
nhiều người trong khi dân cư đã tiến đến hỏi thăm 
và biết được chuyện “dở khóc dở cười”. Hóa ra, 
con của người đàn ông mới vào lớp 1 nhưng vợ anh 
đã đăng ký rất nhiều lớp học phụ đạo, cuối tuần đứa 
trẻ vẫn phải ngồi vàn bàn học làm bài tập, ảnh 
hưởng tới không gian sinh hoạt chung của gia đình. 
Thói quen xem TV của anh cũng bị vợ “cắt” triệt 
để. Quá bức xúc, anh đã tranh cãi với vợ về chuyện 
học hành của con, cho rằng học như vậy sẽ trở 
thành áp lực, quá tải với con và khiến cả nhà không 
có thời gian giải trí. Sau một hồi tranh cãi, vợ anh 
liền nói: “Anh muốn xem TV thì ra đường mà 
xem”.

Trong lúc nóng giận, người đàn ông đã đem 
chiếc TV xuống góc sân khu dân cư ngồi xem. Có 
lẽ vì cảm thấy quá uất ức, sau khi kể chuyện xong, 
anh liền ngồi bệt xuống đất khóc lóc khiến nhiều 
người chứng kiến cũng bối rối theo. ■

Cụ bà già nhất tại Mỹ qua 
đời ở tuổi 115

Một phụ nữ sống tại bang Iowa 
được cho là người lớn tuổi nhất 
ở Mỹ đã qua đời trong tuần này.

Cụ bà Bessie Hendricks qua đời hôm 3/1 ở 
tuổi 115 tại Lake City, bang Iowa, Nhà tang lễ 
Lampe and Powers cho biết.

Tên trên giấy khai sinh ra của bà Hendricks 
là Bessie Laurena. Bà được sinh ra ở gần Auburn, 
bang Iowa, vào ngày 7/11/1907. Bà là cư dân Mỹ 
lớn tuổi nhất vào thời điểm bà qua đời, theo Nhóm 
nghiên cứu Lão khoa tại Mỹ.

Lúc còn trẻ, cô Bessie Laurena làm giáo 
viên cho đến khi kết hôn với ông Paul Hendricks 
vào năm 1930, hơn một thập kỷ trước khi Mỹ tham 
gia Thế chiến II, chuyển tên thành Bessie 
Hendricks. Sau 65 năm chung sống, chồng bà qua 
đời vào năm 1995.

Bà Hendricks sống tại nhà riêng của mình 
cho đến năm 102 tuổi, khi bà chuyển đến trung tâm 
chăm sóc người cao tuổi và sống tại đây cho đến 
khi qua đời, cáo phó của bà cho biết. Hai trong số 
năm người con của bà đã qua đời trước bà. Những 
người thân còn sống của bà Hendricks gồm 14 
cháu và 26 chắt.

“Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu đối với 
mẹ”, con trai bà Hendricks, Leon Hendricks nói 
với CNN chi nhánh KCCI tại bữa tiệc sinh nhật lần 
thứ 115 của mẹ mình vào tháng 11/2021.

Người cao tuổi nhất đang cư trú tại Mỹ 
được biết đến hiện nay là cụ Edie Ceccarelli, 114 
tuổi, sống ở bang California, theo Nhóm Nghiên 
cứu Lão khoa. ■  
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Hai người đàn ông xa lạ có 
tên và ngoại hình giống hệt 
nhau, kết quả kiểm tra ADN gây 
bất ngờ

Không chỉ giống tên, ngoại hình, 
chiều cao, nghề nghiệp, hai Brady 
Feigl còn phát hiện ra nhau theo 

cách vô cùng khó tin.
Brady Feigl (32 tuổi) là cầu thủ của đội 

bóng chày Long Island Ducks. Anh có ngoại hình 
“giống một cách đáng sợ” với một người khác, 
cũng là cầu thủ bóng chày, cũng tên là Brady Feigl 
(27 tuổi) đang chơi cho đội Las Vegas Aviators. 
Chưa hết, cả hai đều cao 1,93m, có mái tóc đỏ và 
đeo kính.

Năm 2015, hai vận động viên đều bị chấn 
thương và phẫu thuật khuỷu tay, do cùng bác sĩ tên 
James Andrews thực hiện. Brady 32 tuổi đã phẫu 
thuật 6 hoặc 7 tháng trước thì văn phòng bác sĩ đã 
gọi đến cho huấn luyện viên của anh và hẹn lịch 
đến khám tiền phẫu thuật. Vì rõ ràng mình đã dần 
bình phục, Brady đã phát hiện ra sự nhầm lẫn của 
bác sĩ, và họ bật cười thú vị khi có tới 2 vận động 
viên bóng chày tên Brady Feigl. Hai người “song 
trùng” đã liên lạc và quen biết nhau từ đấy.

Cầu thủ bóng chày Brady Feigl (27 tuổi) và 
cầu thủ bóng chày Brady Feigl (32 tuổi)

Đến năm 2017, bộ đôi này lại rơi vào một 
cuộc khủng hoảng danh tính khác, sau khi đội bóng 
chày của Đại học Missouri đã chúc mừng sinh nhật 
nhầm người trên Twitter, dù chúc người này nhưng 
lại gắn thẻ nhầm người khác. Trang của đội bóng 
chày San Diego Padres sau đó nhắc nhở họ đính 
chính.

Do có quá nhiều điểm tương đồng, hai 
Brady Feigl quyết định làm xét nghiệm ADN để 
xem liệu họ có phải anh em thất lạc hay không. Kết 
quả cho thấy hai người hoàn toàn không cùng 
huyết thống. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, họ vẫn 
cảm thấy gắn bó với nhau.

Ngay cả khi họ không phải là anh em máu 
mủ, cả hai khẳng định họ sẽ gắn bó với nhau suốt 
đời với tư cách bạn bè thân thiết. Brady lớn hơn 
chia sẻ: “Chúng tôi vẫn là anh em theo một cách 
nào đó. Và chúng ta sẽ luôn là Brady Feigl”.

Hai vận động viên Brady Feigl có thể 
không phải là hai người “người xa lạ giống hệt 

nhau” duy nhất trên thế giới. Một nghiên cứu công 
bố vào tháng 8 năm 2022 sau khi quan sát, phân 
tích 32 cặp “song trùng” giống nhau về ngoại hình 
như anh chị em sinh đôi cho thấy những người 
trông giống nhau nhưng không có quan hệ họ hàng 
với nhau đều có điểm tương đồng về gen. ■  

Kỳ quan La Mã đứng vững 
suốt 2.000 năm nhờ 1 bí mật

Bí mật giúp bê tông La Mã đứng 
vững hơn 2.000 năm đã được các 
nhà khoa học khai phá.

Nhiều kỳ quan của thế giới cổ đại gắn liền 
với bàn tay và khối óc của người La Mã, điển hình 
như đền Pantheon hay đấu trường Colosseum. Dù 
đã có tuổi đời hơn 2.000 năm, trải qua nhiều lần 
thiên tai, thời tiết, chiến tranh, phá hoại... chúng 
vẫn sừng sững cùng thời gian.

Những bức tường bê tông của chúng mà 
bạn chạm tay vào hôm nay đều là cùng bức tường 
những người La Mã đã dựng lên cách đây 2 thiên 
niên kỷ. Chưa hết, mái vòm của đền Pantheon vẫn 
là mái vòm lớn nhất không cần cấu trúc đỡ trên 
toàn thế giới.

Đáng tiếc, có vẻ như bí mật tạo nên sức 
mạnh của bê tông La Mã đã thất truyền. Cho tới 
gần đây, một nhóm các nhà khoa học từ Hoa Kỳ, 
Thụy Sĩ và Ý đã cùng phối hợp giải mã thành công 
bí mật đó. Công việc nghiên cứu này đã kéo dài 
hàng chục năm qua bởi nhiều nhóm nghiên cứu tò 
mò hoặc muốn ứng dụng “công nghệ” xây dựng 
thời La Mã vào những công trình cần độ bền cao 
như bến tàu, cống thoát nước hay ở các khu vực 
thường xảy ra động đất. 

Họ phân tích các mẫu được lấy từ một bức 
tường thành tại địa điểm khảo cổ Privernum, miền 
trung nước Ý, có thành phần tương tự như các loại 
bê tông khác được tìm thấy trên khắp La Mã cổ.

Họ phát hiện ra rằng các khối màu trắng 
trong bê tông, được gọi là cục đá vôi (lime clast), 
giúp bê tông có khả năng tự hàn gắn các vết nứt 
hình thành theo thời gian. Các khối màu trắng 
trước đây đã bị bỏ qua vì người ta tưởng nó là hậu 
quả từ việc trộn bê tông cẩu thả hoặc nguyên liệu 
kém chất lượng.

 “Bê tông cho phép người La Mã có một 
cuộc cách mạng kiến trúc”, giáo sư Admir Masic ở 
viện MIT trong nghiên cứu nói. “Người La Mã đã 
có thể tạo ra và biến các thành phố thành một nơi 
phi thường và đẹp đẽ để sinh sống. Và cuộc cách 
mạng đó đã thay đổi hoàn toàn cách con người sinh 
hoạt”.

Cách mà đá vôi khiến bê tông La Mã bền 
chắc: Khả năng tự chữa lành độc nhất

Bê tông thực chất là đá nhân tạo, được hình 
thành bằng cách trộn xi măng - chất liên kết thường 
được tạo ra từ đá vôi, cốt liệu mịn (cát hoặc đá dăm 
được nghiền mịn) và cốt liệu thô (sỏi hoặc đá dăm), 
cùng với nước.

Masic cho biết, các văn bản La Mã đã đề 
xuất việc sử dụng vôi tôi (khi vôi được kết hợp với 

nước trước khi trộn) trong chất kết dính, và đó là lý 
do tại sao các học giả cho rằng đây là cách bê tông 
La Mã được tạo ra.

Với nghiên cứu sâu hơn, các nhà nghiên 
cứu kết luận rằng các cục vôi trắng phát sinh do sử 
dụng vôi sống (canxi oxit) - dạng đá vôi khô, phản 
ứng mạnh nhất và nguy hiểm nhất - khi trộn bê 
tông, chứ không phải thêm vào vôi tôi.

Cấu trúc hiển vi của một mảnh bê tông La 
Mã cổ. Màu đỏ là nguyên tố canxi, xanh dương là 
silic và xanh lá cây là nhôm. Phần màu đỏ lớn ở 
phần dưới là mảnh đá vôi giàu canxi chịu trách 
nhiệm cho tính năng tự chữa lành của bê tông La 
Mã.

Phân tích bổ sung về bê tông cho thấy các 
lớp vôi hình thành ở nhiệt độ khắc nghiệt do sử 
dụng vôi sống và “trộn nóng” là chìa khóa tạo nên 
tính chất bền vững của bê tông.

Masic cho biết trong một thông cáo báo 
chí: “Lợi ích của việc trộn nóng là mũi tên trúng 2 
đích. Đầu tiên, khi toàn bộ bê tông được nung nóng 
ở nhiệt độ cao, nó tạo ra các chất hóa học không thể 
có nếu bạn chỉ sử dụng vôi tôi, tạo ra các hợp chất 
liên quan nếu không có nhiệt độ cao sẽ không hình 
thành. Thứ hai, nhiệt độ tăng này làm giảm đáng kể 
quá trình bảo dưỡng và đông kết nhiều lần vì tất cả 
các phản ứng đều được tăng tốc, cho phép xây 
dựng nhanh hơn nhiều”.

Để điều tra xem liệu các cục đá vôi có phải 
là nguyên nhân khiến bê tông La Mã có khả năng tự 
chữa lành hay không, nhóm đã tiến hành một thí 
nghiệm.

Họ đã làm hai mẫu bê tông, một mẫu theo 
công thức La Mã và mẫu còn lại được làm theo tiêu 
chuẩn hiện đại, và cố tình làm nứt chúng. Sau 2 
tuần, nước không thể chảy xuyên qua bê tông được 
làm theo công thức của người La Mã, trong khi nó 
chảy thẳng qua khối bê tông được làm không có vôi 
sống theo cách hiện đại.

Phát hiện của họ cho thấy các cục đá vôi có 
thể hòa tan vào các vết nứt và kết tinh lại sau khi 
tiếp xúc với nước, chữa lành các vết nứt do thời tiết 
tạo ra trước khi chúng lan rộng. Các nhà nghiên 
cứu cho biết, tiềm năng tự phục hồi này có thể mở 
đường cho việc sản xuất bê tông hiện đại lâu dài 
hơn và do đó bền vững hơn. 

Theo nghiên cứu, một động thái như vậy sẽ 
làm giảm lượng khí thải carbon của bê tông, chiếm 
tới 8% lượng khí thải nhà kính toàn cầu.

Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã 
nghĩ rằng tro núi lửa từ khu vực Pozzuoli, trên Vịnh 
Naples, là thứ đã làm cho bê tông La Mã trở nên 
chắc chắn như vậy. Loại tro này đã được vận 
chuyển khắp đế chế La Mã rộng lớn để sử dụng 
trong xây dựng, và được các kiến trúc sư và nhà sử 
học thời bấy giờ mô tả là thành phần chính để sản 
xuất bê tông.

Masic nói rằng cả hai thành phần là tro và 
đá vôi đều quan trọng, nhưng đá vôi đã bị bỏ qua 
trong các nghiên cứu quá khứ. ■ 
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Sau con người, những loài 
động vật nào đã âm thầm bước 
vào thời kỳ Đồ đá?

Trong suốt chiều dài lịch sử Trái Đất, 
loài người và 'họ hàng' vượn nhân 
hình được cho là những loài động 

vật duy nhất biết tạo ra và sử dụng công cụ bằng đá, 
theo các hồ sơ khảo cổ.

Thời đại Đồ đá là một thời kỳ tiền sử kéo 
dài khoảng gần 3.4 triệu năm và kết thúc vào giai 
đoạn khoảng từ 8700 TCN tới năm 2000 TCN, 
cùng với sự ra đời của các công cụ bằng kim loại. 
Trong giai đoạn này, đá đã được sử dụng rộng rãi để 
tạo ra các công cụ có cạnh sắc, đầu nhọn hoặc một 
mặt để đập. Các công cụ đá được chế tạo từ nhiều 
kiểu đá khác nhau. Ví dụ, đá lửa và đá phiến silic 
được mài sắc (hay được đẽo) để làm công cụ cắt gọt 
và vũ khí, trong khi đá basalt và sa thạch được dùng 
làm công cụ, như đá nghiền.

Với lợi thế về mặt công cụ, cùng sự vượt 
trội về trí tuệ và dân số, loài người đã chiếm được vị 
trí đứng đầu chuỗi thức ăn. Những loài động vật đã 
từng coi con người là con mồi hay những loài động 
vật to lớn có khả năng làm hại đến tổ tiên của chúng 
ta cuối cùng cũng đã phải khuất phục. Có thể nói, 
học cách sử dụng các công cụ bằng đá là khởi đầu 
của trí tuệ con người.

Tuy nhiên, các phát hiện mới nhất cho thấy, 
số lượng các loại động vật biết tạo ra các công cụ từ 
đá và đang trong thời kỳ Đồ đá nhiều hơn chúng ta 
nghĩ.

Khỉ Capuchin đang ở trong “thời kỳ đồ đá” 
của riêng chúng, khi loài khỉ này được phát hiện 
đang sử dụng đá làm công cụ. Đây là một con khỉ 
mũ Capuchin dùng đá đập vỡ một quả dừa. 

Các loài linh trưởng đang trong thời kỳ 
Đồ đá

Tinh tinh (Pan troglodytes) đã sử dụng 
công cụ như búa và đe làm bằng đá trong nhiều 
thiên niên kỷ. Theo nghiên cứu được công bố năm 
2007 trên tạp chí Proceedings of the National 
Academy of Science, tinh tinh ở Bờ Biển Ngà đã sử 
dụng những công cụ này cách đây 4.300 năm.

Như vậy, thời kỳ Đồ Đá của Tinh Tinh thậm 
chí còn xuất hiện trước sự ra đời của các ngôi làng 
làm nông, chuyên định canh định cư của loài người 
tại các khu vực ở rừng nhiệt đới Châu Phi.

Khỉ Capuchin (Sapajus libidinosus) ở 
Brazil cũng sử dụng công cụ bằng đá để nghiền các 

loại hạt từ cách đây 3.000 năm. Theo những phát 
hiện được đăng tải trên tạp chí Nature Ecology and 
Evolution, kiểu dáng các công cụ bằng đá của 
chúng đã thay đổi qua hàng thiên niên kỷ để đáp 
ứng với các loại đồ ăn khác nhau.

Trong khi đó, một nhóm các nhà nghiên 
cứu đã tìm thấy những công cụ bằng đá từng được 
loài khỉ đuôi dài Miến Điện (Macaca fascicularis 
aurea) sử dụng để mở vỏ sò trên một bãi biển ở Thái 
Lan. Theo đó, những công cụ này có thể đã được sử 
dụng từ năm 1950 đến năm 2004.

Nhìn chung, với vẻ bề ngoài khá thô sơ, 
một chiếc búa đá được làm ra bởi một con tinh tinh 
khó có thể cạnh tranh về độ tinh xảo của một chiếc 
rìu cầm tay của con người cổ đại. Nhưng đó không 
phải là vấn đề. Những loài linh trưởng này đã phát 
triển một nền văn hóa sử dụng thường xuyên các 
công cụ làm từ đá. Điều đó có nghĩa là chúng đã 
bước vào thời kỳ Đồ đá.

Vì sao các loài linh trưởng biết cách sử 
dụng công cụ bằng đá?

Ở thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu 
vẫn chưa rõ lý do vì sao những loài linh trưởng này 
có thể học cách sử dụng các công cụ bằng đá. Ở mỗi 
loài linh trưởng, việc sử dụng công cụ được cho là 
một hành vi xã hội học được từ cha mẹ mình và các 
thành viên khác trong đàn.

Trong trường hợp của tinh tinh, các công cụ 
bằng đá sơ khai cho thấy tập tính của chúng được 
thừa hưởng bởi tổ tiên chung của con người và tinh 
tinh. Tuy nhiên, cũng có thể con người và tinh tinh 
đã học cách sử dụng các công cụ đá một cách độc 
lập với nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với các loài 
động vật biết sử dụng các công cụ bằng đá khác.

Những loài linh trưởng này đã phát triển 
một nền văn hóa sử dụng thường xuyên các công 
cụ làm từ đá, đồng nghĩa với việc chúng đã bước 
vào thời kỳ Đồ đá.

Khá thú vị, bản thân các nhóm linh trưởng 
khác nhau lại sử dụng các loại công cụ bằng đá 
khác nhau. Ví dụ, một số nhóm tinh tinh sử dụng 
một chiếc búa tạo ra bằng đá đề nghiền nát các loại 
hạt, vốn được đặt trên một chiếc đe cũng làm từ đá.

Cũng phải nói thêm rằng, việc một loài 
động vật bước vào “thời kỳ đồ đá” không có nghĩa 
là loài đó sẽ sớm đi theo quỹ đạo tiến hóa và phát 
triển của con người, khi chúng ta bước vào thời đại 
đồ đồng, thời đại đồ sắt và cuối cùng đạt đến thời 
đại thông tin như ngày nay chúng ta đang sinh 
sống.

Nó cũng không đồng nghĩa với việc những 
loài động vật biết sử dụng đá làm dụng cụ sẽ thông 
minh hơn các loài khác. Thay vào đó, các loài động 
vật khác có thể làm ra các công cụ tương tự từ gỗ 
hay lá cây.

Trong trường hợp của con người, mặc dù 
thuật ngữ Thời kỳ Đồ đá được đặt tên theo những 
công cụ còn sót lại, trên thực tế, chúng ta “không 
chỉ sử dụng mỗi đá làm công cụ”.

“Thời kỳ đồ đá” của các loài động vật khác 
cũng vậy. Ví dụ, loài tinh tinh sử dụng những mảnh 
vỏ cây dài để bắt mối. Chúng cũng sử dụng cây 

thuốc để điều trị vết thương. Trong nhiều trường 
hợp, các công cụ làm từ thực vật thực sự phức tạp 
hơn.

Được biết, sau các loài linh trưởng, các nhà 
nghiên cứu hy vọng sẽ làm sáng tỏ lịch sử của một 
loài động vật sử dụng công cụ bằng đá khác: rái cá 
biển. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã đã quan sát 
rái cá biển đập vỏ của các con vẹm trên đá. Điều 
này đồng nghĩa với việc, số lượng loài vật đang 
trong thời kỳ Đồ đá sẽ còn tăng lên thời gian tới. ■  

Chú chó sống thọ nhất thế 
giới

Spike, con chó đực giống chihuahua 
lai, 23 tuổi, được Kỷ lục Guinness 
Thế giới công nhận là chó sống thọ 

nhất.
Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) hôm 

19/1 đăng trên trang web xác nhận Spike, sinh 
tháng 11/1999 ở bang Ohio, Mỹ, là chú chó sống 
thọ nhất thế giới. Spike là chú chó giống chihuahua 
lai, dài 22,86 cm và nặng khoảng 5,8 kg.

Rita Kimball, chủ của Spike, nuôi nó gần 
14 năm kể từ khi phát hiện chú chó này bị bỏ rơi 
trong bãi đỗ xe của một cửa hàng tạp hóa vào năm 
2009. Nhân viên cửa hàng tạp hóa nói với Kimball 
rằng chú chó này bị bỏ ở đây ba ngày, nên cô quyết 
định mang nó về chăm sóc.

Chú chó Spike bên giấy chứng nhận của Kỷ 
lục Guinness Thế giới

“Nó bị cạo sạch lông ở lưng, cổ hằn vết 
bầm vì dây xích và trông có vẻ khó gần”, Kimball 
kể lại.

Lấy cảm hứng từ chú chó to lớn và hung dữ 
tên Spike trong phim hoạt hình Tom và Jerry, 
Kimball quyết định đặt tên chú chó mình nhặt về là 
Spike. “Spike là tên của chú chó to lớn. Chó cưng 
của tôi có thân hình nhỏ bé nhưng nó cư xử như thể 
mình là chú chó to lớn”, Kimball nói.

Theo thông cáo của GWR, Spike đã “sống 
sót sau nhiều cuộc tấn công” từ các loài động vật 
khác và “mỗi lần đều trở lại mạnh mẽ hơn”. 
Kimball cho biết Spike gần như mù hoàn toàn và 
lãng tai, chỉ thích dành thời gian ở bên người thân 
quen và thăm các con vật khác trong trang trại gia 
đình.

Trước Spike, con chó sống thọ nhất được 
GWR công nhận là Bluey thuộc giống chó chăn 
gia súc Australia, chết năm 1939 ở tuổi 29. ■ 
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Viên ngọc trai lớn nhất thế 
giới trị giá bao nhiêu tiền?

Ngọc trai rất quý giá và hấp dẫn, 
không chỉ vì chúng sáng bóng và 
hấp dẫn mà còn vì cách chúng hình 

thành.
Ngọc trai được hình thành bởi một quá 

trình hoàn toàn tự nhiên do những sinh vật sống sâu 
dưới đáy biển. Con người đã say mê ngọc trai trong 
nhiều năm, nhưng một điều khác khiến mọi người 
tò mò và tìm hiểu về chúng là chúng có thể lớn đến 
mức nào.

Viên ngọc trai lớn nhất thế giới được tìm 
thấy là bằng chứng cho thấy ngọc trai có thể phát 
triển rất lớn! Năm 1996, một người đàn ông ở 
Philippines đã tìm thấy một viên ngọc trai khổng lồ 
và giấu nó dưới gầm giường của mình như một lá 
bùa may mắn.

Ngọc trai Puerto được tìm thấy ở biển 
Philippines gần Puerto Princesa. Trong hình là đảo 
Sao Biển, một hòn đảo nhỏ gần Puerto Princesa.

Giống như nhiều thứ đẹp đẽ khác, viên 
ngọc trai lớn nhất trên thế giới được đặt tên là 
Puerto và nó cũng là một phát hiện tình cờ. Khi 
đang đánh cá ở vùng biển ngoài khơi đảo Palawan, 
một ngư dân Philippines giấu tên đã tìm thấy một 
con ngao khổng lồ khiến anh chú ý.

Anh ấy đang ở dưới biển để tháo neo của 
con tàu khỏi đáy do một cơn bão sắp xảy ra. Người 
ngư dân đã vớt được con ngao và mang nó trở lại 
mặt nước. Và viên ngọc trai khổng lồ đã được anh 
ấy vô tình phát hiện khi cố gắng biến con ngao này 
thành bữa ăn của mình.

Viên ngọc trai khổng lồ, được tìm thấy 
ngoài khơi Philippines, được định giá khoảng 100 
triệu USD! Điều này làm cho nó trở thành viên 
ngọc trai có giá trị nhất trên thế giới

Ngọc được phát hiện trong cơ thể của ngao 
không phải là điều gì quá xa lạ. Trên thực tế, những 
viên đá quý này được tạo ra khi một lượng nhỏ 
mảnh vụn, cát rơi vào bên trong cơ thể của chúng. 
Ngao tự bảo vệ mình bằng cách phủ các mảnh vụn 
bởi các lớp khoáng chất để cách ly chúng với cơ 
thể. Những viên ngọc trai tự nhiên được hình thành 
như thế này là một trong những loại ngọc quý hiếm 
nhất trên thế giới.

Vì không biết giá trị của nó, người ngư dân 
này đã giữ viên ngọc trai trong nhà của mình như 

một lá bùa may mắn. Anh ta tin rằng chạm vào viên 
ngọc trai sẽ giúp anh ta đánh bắt được nhiều cá.

Giá trị thực sự của viên ngọc trai chỉ được 
biết đến sau khi anh tặng nó cho người họ hàng của 
mình, Aileen Cynthia Maggay-Amurao, một 
hướng dẫn viên du lịch ở Puerto Princesa.

Maggay-Amurao đã đăng viên ngọc trai 
lên Facebook, mời các nhà thẩm định đá quý đến 
Puerto Princesa để kiểm tra tính xác thực của nó. 
Sau khi ước tính giá trị, viên ngọc trai này được cho 
là trị giá 93 triệu USD vào năm 2003.

Một người đánh cá đã tìm thấy một khối 
ngọc trai nặng tới 34kg và cất giữ dưới gầm giường 
hơn 10 năm mà không hề hay biết rằng mình đang 
sở hữu viên ngọc trai lớn nhất thế giới.

Viên ngọc trai khổng lồ, có hình dạng bất 
thường này hiện giữ danh hiệu viên ngọc trai lớn 
nhất thế giới. Ngọc trai Puerto có bề ngang 30cm, 
dài 67cm. Nó có trọng lượng khổng lồ, nặng tới 
34kg, lớn gấp 5 lần viên ngọc trai Allah đang giữ kỷ 
lục thế giới với trọng lượng 6,4 kg và có giá trị 35 
triệu USD.

Ngọc trai Allah được phát hiện vào năm 
1934 ngoài khơi Palawan, Philippines, ở cùng vị trí 
với hòn ngọc Puerto. Ban đầu nó thuộc sở hữu của 
một thợ lặn người Philippines, sau đó được bán và 
đã đổi chủ nhiều lần kể từ khi được phát hiện.

Viên ngọc trai khổng lồ, được tìm thấy 
ngoài khơi Philippines, được định giá khoảng 100 
triệu USD! Điều này làm cho nó trở thành viên 
ngọc trai có giá trị nhất trên thế giới.

Vùng biển Palawan, nằm ở phía tây 
Philippines cũng là nơi có nhiều rạn san hô, trong 
đó có Rạn san hô Tubbatha, Di sản Thế giới được 
UNESCO công nhận. Sau khi ngư dân trao viên 
ngọc trai cho người thân của mình, các chuyên gia 
từ Đại học Philippines đã kiểm tra và định giá nó. 
Sau đó nó được bày bán trên thị trưởng thành phố 
và được trưng bày tại Puerto Princesa, thủ phủ của 
chuỗi đảo, nơi nó vẫn được trưng bày cho đến ngày 
nay.

“Hòn ngọc Puerto”, một viên ngọc trai 
nặng hơn 30 kg, đang được trưng bày như một hiện 
vật thu hút khách du lịch trong sảnh của Tòa thị 
chính New Green ở Puerto Princesa. Người phát 
ngôn của chính phủ Puerto Princesa cho biết viên 
ngọc trai vẫn là tài sản của ngư dân vì anh ta chưa 
ký gửi nó cho chính phủ.

Ngọc trai Puerto và Ngọc trai Allah đều là 
những viên ngọc trai tự nhiên, quý hiếm đến từ 
những con trai, ngao lớn được tìm thấy ngoài khơi 
Philippines. Hiện viên ngọc Puerto được định giá 
hơn 100 triệu đô la. ■  

Tại sao người Trung Quốc 
nhất định phải ăn cá vào đầu 
năm mới?

Giống như nhiều quốc gia khác ở 
Châu Á, Trung Quốc cũng đón lễ 
mừng năm mới theo lịch mặt 

trăng, tức là Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm 
quan trọng nhất trong năm, khi người người nhà 
nhà sum họp và trở về quê hương để đón một năm 
mới an lành.

Ở Việt Nam, mọi người vẫn hay nói “ba 
ngày Tết, bảy ngày xuân” ý muốn nói tuy chỉ có ba 
ngày Tết đúng nghĩa là mùng 1 đến mùng 3, nhưng 
chúng ta vẫn có tận 7 ngày để vui xuân. Tương tự 
như vậy, lễ đón Tết Nguyên Đán của người Trung 
Quốc cũng có xu hướng kéo dài trong vòng một 
tuần.

Trong bảy ngày này, tất cả các thành viên 
trong gia đình sẽ quây quần bên nhau để ăn mừng 
sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa 
xuân. Bên cạnh đèn lồng, múa rồng, pháo nổ hay lì 
xì là những phong tục quen thuộc của ngày Tết, thì 
ẩm thực cũng là một phần quan trọng không kém.

Một bữa ăn truyền thống của ngày Tết và 
mỗi món ăn trên mâm đều bắt nguồn từ truyền 
thống ngày xưa và có ý nghĩa liên quan đến sự khởi 
đầu của một năm mới. Trong đó, cá hấp nguyên con 
là một món ăn không thể nào thiếu trên bàn ăn vào 
dịp Tết của người Trung Quốc

Vào những ngày đầu xuân, mọi người vẫn 
thường chào nhau bằng câu “niên niên hữu dư” 
(nian nian yǒu yú), ý chỉ cả năm dư dả, sung túc, 
đầy đủ. Và trùng hợp là trong tiếng Trung, từ cá 
cũng được phát âm là “yú”, chính vì thế mà mọi 
người xem việc ăn cá đầu năm như một cách để cầu 
cho một năm mới an khang, thịnh vượng, ăn nên 
làm ra.

Vậy tại sao lại là cá nguyên con? Theo 
phong tục, ăn nguyên một con cá ý muốn nói rằng 
năm nay sẽ được suôn sẻ từ đầu đến cuối, không 
gặp trở ngại gì. Chính vì thế mà khi nấu cá cho 
mâm cỗ ngày tết, mọi người phải để nguyên con 
chứ không được cắt ra hoặc băm nhỏ. Cách chế 
biến tốt nhất đó là hấp lên cùng với một số loại gia 
vị khác.

Bên cạnh đó, cách ăn cá và cách sắp xếp 
cũng có một số lưu ý nhất định. Cụ thể là vào đêm 
cuối cùng của năm cũ, mọi người sẽ chỉ ăn phần 
giữa thân con cá, để lại phần đầu và đuôi cho buổi 
sáng hôm sau, cũng tức là ngày đầu tiên của năm 
mới. Điều này mang ý nghĩa dư thừa của năm trước 
sẽ được mang sang năm mới, giúp gia đình thu hút 
được nhiều tài lộc.

Đối với cách trình bày, đĩa cá sẽ được đặt 
ngay giữa bàn tiệc, quay đầu về phía các vị khách 
hoặc các thành viên lớn tuổi trong gia đình, đây 
được xem là biểu hiện của sự tôn trọng, ý muốn nói 
mời họ ăn trước. Chỉ sau khi họ đã ăn thì những 
người trong bàn mới được thưởng thức, nhưng 
nhất định không được lật con cá ngược lại vì dễ 
mang lại điềm xấu cho gia chủ.

Cá là món ăn nhất định phải có trong bữa ăn 
năm mới của người Trung Quốc, nhưng không phải 
là món duy nhất. Ngoài cá, người dân ở đâu còn rất 
nhiều loại hải sản khác như tôm, sò điệp, cua... 
chúng đều là những món ăn ưa thích của phần lớn 
người dân quốc gia này. ■
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Ở nơi người nghèo phải 
bán đất để tổ chức đám cưới 
'dát vàng'

Đám cưới của những người giàu, 
cạm bẫy truyền thống và tập tục 
đòi của hồi môn khiến các gia đình 

trung lưu và nghèo khó ở Ấn Độ phải dốc hết tiền 
của vào việc tổ chức đám cưới.

Sunita Sharma, giáo viên ở New Delhi, và 
bạn trai cũ từng lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào 
cuối năm 2019. Thời điểm đó, cô đã tiết kiệm được 
2.000 USD từ tiền lương hàng tháng 200 USD của 
mình để chi trả cho đám cưới, theo Al Jazeera.

Nhưng chừng đó thôi vẫn chưa đủ. Mẹ của 
Sharma đã phải bán mảnh đất của gia đình để sắm 
của hồi môn cho con gái. Số tiền còn lại dùng để đặt 
nơi tổ chức tiệc, thuê ban nhạc địa phương và phục 
vụ bữa tiệc có 200 khách mời.

Tuy nhiên, yêu cầu vào phút cuối từ cha của 
vị hôn phu đã khiến Sharmas hốt hoảng. Ông muốn 
con trai mình được tặng một chiếc ôtô. Sunita nói 
rằng chiếc xe nằm ngoài khả năng chi trả của gia 
đình cô.

“Chồng chưa cưới của tôi nói nếu muốn 
hợp thức hóa đám cưới thì phải đáp ứng điều kiện 
về xe hơi. Cuối cùng, đám cưới đã bị hủy bỏ”, 
Sunita kể.

Đám cưới của người Ấn Độ là dịp trọng đại 
thường quy tụ hàng trăm, hàng nghìn khách mời, 
những bữa tiệc và địa điểm xa hoa. Cô dâu và chú 
rể diện trang phục và trang sức bắt mắt.

Nhưng hôn lễ đắt đỏ cũng gây áp lực tài 
chính lên các gia đình, khi phải chi những khoản 
tiền lớn để gây ấn tượng với họ hàng hai bên.

Những đám cưới dát vàng
Nhiều cặp đôi ở Ấn Độ kết hôn từ tháng 11 

đến tháng 2, đây được coi là mùa cưới, khoảng thời 
gian tốt lành trong năm.

Theo Nikkei Asia, liên đoàn thương nhân 
toàn Ấn Độ (CAIT) ước tính rằng 3,2 triệu đám 
cưới diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến 
tháng 12/2022. Các hôn lễ tổ chức trong thời gian 
này tạo ra 3.750 tỷ rupee (46 tỷ USD) cho các 
doanh nghiệp trong ngành cưới, tăng mạnh so với 
2.500 tỷ rupee vào năm 2019.

Theo Tiến sĩ Ranjana Kumari, Giám đốc 
trung tâm nghiên cứu Xã hội có trụ sở tại New 
Delhi, đám cưới hoành tráng của những người giàu 
có và nổi tiếng đã đặt ra những tiêu chuẩn cao 
không tưởng cho tầng lớp trung lưu và người 
nghèo, gây ra áp lực xã hội không cần thiết.

Năm 2018, đám cưới của Isha Ambani, con 
gái của tỷ phú Mukesh Ambani, được đồn đoán 
tiêu tốn 100 triệu USD. Lễ cưới với sự tham gia của 
những vị khách như Hillary Clinton và Beyonce 
liên tục được đưa tin trong nhiều ngày.

Lễ cưới kéo dài 5 ngày vào năm 2016 của 
con gái ông trùm khai khoáng Gali Janardhana 
Reddy với chi phí ước tính 74 triệu USD có thiệp 

mời dát vàng, 50.000 khách mời và các vũ công 
samba đến từ Brazil.

Năm 2004, trong hôn lễ trị giá 60 triệu 
USD kéo dài một tuần của Vanisha, con gái của 
ông trùm thép Lakshmi Mittal, với chủ ngân hàng 
đầu tư Amit Bhatia ở London, khoảng 1.000 khách 
mời, bao gồm cả các ngôi sao Bollywood, đã bay 
tới Pháp.

Các sự kiện bao gồm màn bắn pháo hoa ở 
Tháp Eiffel và buổi biểu diễn riêng của Kylie 
Minogue.

Theo Kumari, sự xa hoa này không hề phù 
hợp với một đất nước mà hàng triệu người đang đói 
khổ. Ấn Độ xếp thứ 94 trong số 107 quốc gia được 
đánh giá trong Chỉ số Đói nghèo Toàn cầu năm 
2020 với mức độ nghèo đói được xếp vào loại 
“nghiêm trọng”.

Theo báo cáo, 14% người Ấn Độ bị suy 
dinh dưỡng và 34,7% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc.

Chi tiêu cao cho đám cưới cũng không phù 
hợp ở một đất nước có sự bất bình đẳng xã hội rõ 
ràng. Ngày nay, 1% người giàu nhất nắm giữ gấp 4 
lần tài sản của 70% người nghèo nhất đất nước, 
tương đương 953 triệu dân, theo báo cáo của 
Oxfam.

Ảnh hưởng của Bollywood
Các nhà quan sát cho rằng, Bollywood hay 

ngành công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ đóng một 
vai trò quan trọng trong việc tạo áp lực chi tiêu quá 
tay cho đám cưới.

“Trong phim Ấn Độ, tiệc cưới là những sự 
kiện vô cùng hào nhoáng với trang phục sang 
trọng, các bài hát và điệu nhảy ở các địa điểm có 
phong cảnh đẹp. Vì điện ảnh có sức ảnh hưởng 
mạnh mẽ đối với đại chúng, việc miêu tả như vậy 
tạo ra khát vọng trong mọi tầng lớp thanh niên cũng 
muốn bắt chước sự lộng lẫy đó trong đám cưới của 
chính họ”, Kumari nói.

Một số người cho rằng sự gia tăng của các 
chuỗi thời trang toàn cầu ở các thành phố hạng hai 
và hạng ba của Ấn Độ đang tiếp tục tạo ra cơ hội 
tiêu dùng tại các đám cưới ở mọi tầng lớp.

Pratibha Chahal, nhà xã hội học ở Mumbai, 
cho biết: “Ngày nay, mọi người đều thích những 
món đồ hàng hiệu. Thêm vào đó là xu hướng thuê 
người tổ chức đám cưới, nhà tạo mẫu, người thiết 
kế hoa và nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám cưới 
khác. Tất cả chi phí này đẩy số tiền tổ chức đám 
cưới tăng cao”.

Chalal nói rằng vào trước những năm 1970, 
đám cưới ở Ấn Độ chủ yếu là sự kiện gia đình và 
mọi người tự nấu nướng, trang trí nhà cửa.

Veena Trikha, giáo viên có con trai kết hôn 
2020, cho biết: “Đám cưới của người Ấn Độ ngày 
nay thiên về việc thể hiện sự giàu có và địa vị của 
một người. Nó khiến các gia đình trung lưu chịu áp 
lực xã hội phải chi tiêu nhiều hơn, duy trì văn hóa 
tiêu dùng quá mức”.

Nỗi ám ảnh với đồ trang sức bằng vàng, 
cũng được coi là điềm lành, là một yếu tố khác góp 
phần vào việc bội chi.

“Người Ấn Độ có thể thế chấp tài sản, vay 
tiền để đảm bảo có đủ vàng trưng bày trong đám 
cưới. Ở một số vùng, vàng là của hồi môn. Ngay cả 
những bậc cha mẹ nghèo nhất cũng sẽ cố gắng cho 
con gái ít nhất một sợi dây chuyền vàng để giữ thể 
diện”, Kumari nói thêm.

Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế 
giới, mua gần 700 tấn vào năm 2019. Hơn một nửa 
nhu cầu này là dành cho trang sức cô dâu, theo 
Chahal.

Giá vàng hôm 10/1 đạt mức cao nhất trong 
8 tháng qua. Ramesh Kalyanaraman, Giám đốc 
điều hành của Kalyan Jewelers, cho biết điều này 
không ngăn các cặp vợ chồng sắp cưới mua vàng 
cho ngày trọng đại.

“Trang sức vàng không phải là phụ kiện 
thời trang, nó thực sự là một phần của mọi phong 
tục và nghi lễ”, ông nói.

Kalyanaraman cho biết ở một số thành phố 
của Ấn Độ, cha mẹ bắt đầu mua vàng cho con gái từ 
khi mới chào đời và sẽ tiếp tục bổ sung vào bộ sưu 
tập khi con lớn lên. Nhiều món trong số đó được sử 
dụng trong ngày cưới của họ. ■ 

Con bạch tuộc Thái Bình 
Dương khổng lồ: những bà mẹ 
sùng đạo nhất trong Vương 
quốc động vật

Những con bạch tuộc Thái Bình 
Dương cái sống tới 5 năm nhưng 
chỉ giao phối một lần cho đến cuối 

đời. Sau khi thụ tinh, con đực bơi đi và chết trong 
vài tháng sau đó. Mặt khác, con cái tìm thấy một 
hang động hoặc khe hở ẩn và đẻ tới 100.000 trứng ở 
đó cùng một lúc.

Ảnh minh họa 
Sau đó, bạch tuộc mẹ sẽ dành từ sáu đến 

mười tháng để dọn dẹp, canh giữ và chăm sóc 
những quả trứng quý giá của mình. Bạch tuộc mẹ 
thậm chí sẽ không trốn ra ngoài để ăn trong khi 
chăm sóc con cái của mình.

Kết quả là, bạch tuộc mẹ gần như luôn luôn 
đói, nhưng vẫn phải mang tất cả những quả trứng từ 
nơi trú ẩn của mình ra ánh sáng, sau đó, có thể chết 
bên cạnh những quả trứng của mình... ■ 
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