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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

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 WASHATERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 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

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

Làn sóng lây nhiễm virus 
hợp bào hô hấp nghiêm trọng 
tại Thụy Điển

huyên gia y tế cảnh báo, Thụy Điển sẽ Cphải đối mặt với làn sóng lây nhiễm 
virus hợp bào hô hấp (RSV) khắc 

nghiệt vào mùa đông năm nay.
Cảnh báo trên được đưa r trong bối cảnh số ca 

nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) đang gia tăng 
mạnh trong thời gian gần đây tại Thụy Điển.

Giới chuyên gia cảnh báo, quốc gia Bắc Âu 
này sẽ phải đối mặt với mùa RSV khắc nghiệt hơn 
vào mùa đông năm nay.

Bà Malin Ryd Rinder, Trưởng Khoa Điều trị 
tích cực dành cho trẻ em tại bệnh viện nhi Astrid 
Lindgren cho biết, hiện có khá nhiều trẻ em nhiễm 
RSV đang được điều trị ở các viện nhi. Theo bà 
Rinder, mùa RSV đã bắt đầu tại nước này cách đây 
vài tuần và dịch bệnh này sẽ còn diễn biến phức tạp 
hơn trong thời gian tới.

Cùng chung lo ngại, nhà dịch tễ học AnnaSara 
Carnahan tại Cơ quan Y tế công cộng Thụy Điển 
lưu ý, có nguy cơ lây nhiễm rộng giữa các nhóm trẻ 

em ở trường mầm non tại quốc gia Bắc Âu này.
Tại bệnh viện nhi Astrid Lindgren ở thủ đô 

Stockholm, hiện có khoảng 20 - 25 trẻ nhiễm RSV, 
trong đó có 4 trẻ đang được điều trị tích cực. 

Trong năm 2021, Thụy Điển ghi nhận 6.800 
trường hợp nhiễm RSV ở trẻ em dưới 4 tuổi, trong 
đó có 244 trường hợp được điều trị tích cực.

RSV là một loại virus đường hô hấp phổ biến, 
thường gây ra các triệu chứng nhẹ về đường hô hấp. 
Bệnh nhân mắc RSV có các triệu chứng giống như 
cảm lạnh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể 
chuyển biến nặng, đặc biệt là ở trẻ sinh non và trẻ sơ 
sinh. RSV có thể gây các bệnh nghiêm trọng ở trẻ 
như viêm phổi, viêm tiểu phế quản... 

Người trưởng thành có bệnh nền (tim mạch, 
phổi, hệ miễn dịch kém...) cũng có thể gặp nguy 
hiểm nếu nhiễm RSV. Vào đầu tháng 11, quận 
Cam của bang California, Mỹ đã phải tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp y tế vì dịch RSV là virus hợp bào hô 
hấp lây lan nhanh, đặc biệt ở trẻ em. Số bệnh nhi 
nhập viện ở mức cao kỷ lục. Cơ quan chăm sóc sức 
khỏe quận Cam cập nhật thông tin cho thấy, số ca 
cấp cứu theo ngày tăng ở mức độ chưa từng có. 

Hiện chưa có vaccine phòng RSV, các nhà 
chức trách đang kêu gọi người dân đi tiêm mũi nhắc 
lại COVID-19 và tiêm phòng cúm. ■  

NEW

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean vaø Söõa ñoà. Tieäm ôû 

Medical Center, tieäm hoaït ñoäng treân 30 

naêm. Chuû veà höu, tieàn rent reû.

Medical Center

Xin lieân laïc: 832-352-9477

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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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Sao nhí Hoa ngữ kiếm hàng 
trăm tỷ ồng lúc 5 tuổi giờ ra  đ
sao?

Truyền thông gọi Thích Tiểu Long là 
thần đồng võ thuật hay “cậu bé vàng” 
của màn ảnh Trung Hoa. Ở tuổi 34, anh 

được biết tới như một đại gia ngầm của làng giải trí 
Hoa ngữ.

Năm 5 tuổi, Thích Tiểu Long đã gia nhập làng 
giải trí và từng được kỳ vọng sẽ là cái tên tiếp nối 
Lý Tiểu Long, Thành Long, Chân Tử Đơn, Lý Liên 
Kiệt.

Với gương mặt cá tính, diễn xuất dí dỏm và 
khả năng võ thuật xuất sắc, Thích Tiểu Long được 
chọn tham gia khá nhiều bộ phim võ thuật khi còn 
nhỏ như Thiếu lâm tiểu tử, Quan huyện 9 Tuổi, Ỷ 
thiên đồ long ký, Tân Ô Long Viện, Thời niên thiếu 
của Bao Thanh Thiên.

Truyền thông Hoa ngữ gọi Thích Tiểu Long là 
thần đồng võ thuật hay “cậu bé vàng” của màn ảnh 
Trung Quốc. Chỉ trong vài năm kể từ khi ra mắt, 
Thích Tiểu Long phủ sóng khắp làng giải trí. Sau 
đó, anh tích cực chạy show, trở thành nguồn thu 
nhập lớn cho gia đình.

Tham gia khá nhiều bộ phim ăn khách, cát-xê 
của Thích Tiểu Long thời nổi tiếng khiến nhiều 
người phải choáng váng. Ngôi sao nhí sở hữu khối 
tài sản lên đến hàng trăm triệu NDT (tương đương 
hàng trăm tỷ đồng) ở tuổi còn rất nhỏ.

Việc học bị ảnh hưởng khi Thích Tiểu Long 
phải dành trọn thời gian tập võ cũng như tham gia 
hoạt động nghệ thuật. Năm 15 tuổi, Thích Tiểu 
Long tạm gác sự nghiệp diễn xuất để sang Mỹ du 
học. Sau đó, anh bắt đầu thử sức với công việc kinh 
doanh và những thú vui khác.

Được biết, nam nghệ sĩ thế hệ 8X sinh ra trong 
một gia đình giàu có và thế lực. Bố anh là một võ sư 
nức tiếng một thời, đứng tên 9 công ty bao gồm cả 
điện ảnh, truyền hình cũng như các lĩnh vực ẩm 
thực, võ thuật…

Nhờ sự hậu thuẫn của cha ruột, Thích Tiểu 
Long cũng thử sức kinh doanh và cũng khá mát tay. 
Hai cha con Thích Tiểu Long cùng mở võ đường, 
dạy võ. Năm 2009, cha con nam nghệ sĩ thành lập 
công ty văn hóa điện ảnh và truyền hình cùng một 
cơ sở đào tạo võ thuật mới.

Bên cạnh đó, nhờ danh tiếng thời còn nhỏ, dù 
không còn tham gia đóng phim, Thích Tiểu Long 
được mời làm giám khảo cho các giải đấu chuyên 
nghiệp, tham gia các chương trình truyền hình và 
xuất hiện trên bìa các tạp chí.

Ở tuổi 34, Thích Tiểu Long được xem là đại 
gia ngầm của showbiz Hoa ngữ. Anh sở hữu khối 
tài sản lên đến hàng trăm triệu USD bao gồm 
khoản thừa kế khổng lồ từ cha mình, tiền thù lao 
cao ngất ngưởng kiếm được từ việc đóng phim lúc 
bé và số tiền lợi nhuận có được từ hoạt động đầu tư, 
kinh doanh…

Ba nguồn thu này đã giúp khối gia sản của anh 
ngày càng “phình to” theo thời gian. Vì giàu có, 
nam nghệ sĩ vẫn đam mê làm phim dù không thành 
công, theo đuổi sở thích chơi golf, mua sắm siêu 
xe…

Vì đam mê tốc độ nên Thích Tiểu Long rất 
thích sưu tập xe. Hiện tại, anh đang sở hữu dàn xế 
hộp hoành tráng có giá trị lên đến hàng chục tỷ 
đồng. Trên trang cá nhân, Thích Tiểu Long thường 
đăng tải hình ảnh về cuộc sống thường nhật, thú vui 
đua xe phân khối lớn, những chuyến du lịch hạng 
sang hay những món hàng hiệu đắt tiền.

Những năm qua, ngôi sao nhí nức tiếng một 
thời vẫn âm thầm hoạt động nghệ thuật nhưng 
không có thành công nổi bật. Năm 2018, anh tham 
gia bộ phim Vũ động Càn Khôn (Dương Dương 
diễn chính). Bộ phim chỉ nhận về 4,4/10 điểm chất 
lượng trên trang đánh giá Douban.

Năm 2020, Thích Tiểu Long hợp tác với đàn 
anh Triệu Văn Trác trong phim Đại hiệp Hoắc 
Nguyên Giáp và phim chỉ có điểm chất lượng trung 
bình là 5,5.

Năm 2021, ngôi sao Thời niên thiếu của Bao 
Thanh Thiên tiếp tục được mời tham gia đảm 
nhiệm vai nam chính trong phim Yến Xích Hà: 
Liệp yêu truyện. Phim được phát hành ngoài rạp 
nhưng chỉ sau một ngày ra rạp, phim bị gỡ bỏ, phải 
chuyển sang chiếu mạng vì doanh thu thấp. Trên 
trang Douban, phim chỉ được chấm điểm chất 
lượng 4,7/10.

Năm 2022, Thích Tiểu Long quyết định “chơi 
lớn” khi thông báo kế hoạch thực hiện dự án điện 
ảnh Thần thám trốn học. Đây là một dự án được 
anh dồn tâm huyết và đảm nhiệm ba vai trò quan 
trọng gồm nhà sản xuất, đạo diễn và vai chính.

Tháng 12/2022, bộ phim chính thức ra mắt và 
thu hút sự tò mò của công chúng. Phim nhanh 
chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và truyền 
thông Hoa ngữ trong ngày công chiếu. Tuy nhiên, 
theo truyền thông Hoa ngữ, chất lượng của tác 
phẩm không cao và khiến người xem thất vọng.

Theo 163, điểm mạnh của phim vẫn là những 
màn võ thuật mãn nhãn do Thích Tiểu Long thể 
hiện nhưng nội dung phim bị chê thiếu sâu sắc, tình 
tiết dễ đoán. Bên cạnh đó, Thích Tiểu Long bị nhận 
xét diễn xuất rập khuôn với những vai diễn trong 
quá khứ của anh.

Thần thám trường học lấy bối cảnh thời kỳ dân 
quốc, là câu chuyện kể về đội trưởng đội cảnh sát 
đầu tiên của Thượng Hải - Trần Hổ (Thích Tiểu 
Long đóng) vì theo đuổi một vụ án đã đóng giả làm 
học sinh. Tại đây, Trần Hồ không chỉ phá được âm 
mưu của nhóm giết người mà còn tìm thấy tình yêu 
của đời mình.

Truyền thông Trung Quốc nhận xét bộ phim 
Thần thám trường học có nhiều nét tương đồng với 
bộ phim hài nổi tiếng của “vua hài” Châu Tinh Trì - 
Trường học Uy Long. Ngoài ra, những cảnh quay 
khoe hình thể của diễn viên nữ khiến phim tạo sự 
phản cảm với khán giả.

Ngoài Thích Tiểu Long, Thần thám trường 
học còn có sự tham gia của Hác Thiệu Văn, một 
bạn diễn ăn ý của anh và cũng là một ngôi sao nhí 
nức tiếng một thời của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy 
nhiên, sự kết hợp giữa cặp bài trùng Thích Tiểu 
Long và Hác Thiệu Văn không làm khán giả hài 
lòng bởi ngoại hình của hai nghệ sĩ đã khác xưa.

Về tình trường, sau cuộc tình ồn ào với ca sĩ 
Hà Khiết, Thích Tiểu Long không công khai bất kỳ 
mối quan hệ nào. Gần đây, truyền Hoa ngữ đã chụp 
được hình vợ con của Tiểu Long tại chính nhà anh. 
Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ nam diễn viên đã bí 
mật kết hôn và hiện tại vợ chồng anh sống ở một 
căn hộ cao cấp.

Vợ nam diễn viên được xác định là Trương 
Phán Phán, một cô gái làm trong lĩnh vực thương 
mại điện tử. Cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, cao ráo 
và có đường cong vô cùng quyến rũ.

Truyền thông Hoa ngữ xác định cặp đôi đã bên 
nhau từ năm 2016. Song, để bảo vệ cuộc sống riêng 
tư, Thích Tiểu Long hầu như không chia sẻ về mối 
quan hệ giữa anh và Phán Phán. 

                                                                   Mi Vân

Kim Joo Hun là ai? Nam diễn 
viên Hàn Quốc có thực lực đáng 
ngưỡng mộ

Kim Joo Hun là cái tên nam diễn viên 
không hề xa lạ gì với các bạn yêu 
thích làng giải trí Kbiz. Anh được 

đánh giá là một trong số những diễn viên thực lực 
của điện ảnh Hàn. Hãy cùng tìm hiểu về tiểu sử của 
ngôi sao này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Kim Joo Hun là nam diễn viên Hàn Quốc đã 
từng theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Ngay 
từ khi còn nhỏ, anh đã dành tình yêu đặc biệt với bộ 
môn nghệ thuật và khao khát được 1 lần đứng dưới 
ánh đèn sân khấu. Dù vậy, sự nghiệp diễn xuất của 
chàng trai này lại khởi đầu có phần hơi muộn. Đến 
gần đây, các tác phẩm của nam diễn viên mới gây 
được tiếng vang lớn và để lại nhiều ấn tượng trong 
lòng khán giả. 

Sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên Kim 
Joo Hun có gì đặc biệt? 

Khi vừa mới tốt nghiệp Học viện, khác hẳn với 
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các diễn viên khác, Joo Hun không chọn tham 
gia vào 1 bộ phim truyền hình có nhiều tình tiết lôi 
cuốn mà lại trở thành diễn viên trong tác phẩm điện 
ảnh A Matter of Principal (2008). 

Sau đó, chàng trai này tiếp tục xuất hiện trong 
nhiều dự án điện ảnh khác như The Metamorphosis 
(2012) hay Way Back Home (2013), The Con 
Artists, Tazza: The Hidden Card, Planck Constant, 
The Accidental Detective,... 

Năm 2016, nam diễn viên này mới thật sự 
được mọi người biết đến thông qua vai diễn trong 
phim truyền hình đầu tay Đội Đặc Nhiệm Số 38 
cùng dự án phim Train To Busan nổi tiếng. Cũng từ 
đó mà Kim Joo Hun được trao thêm nhiều cơ hội 
thể hiện bản thân mình trong Ánh Dương Tình Yêu 
(2018), Boyfriend/Encounter (2018), Kill It 
Designated Survivor: 60 Days (2019), Điên thì có 
sao (2020), Startup (2020),... 

Đặc biệt, với Người Thầy Y Đức 2 và Điên Thì 
Có Sao, ngôi sao này đã thành công hơn bao giờ 
hết. Ở tác phẩm Người Thầy Y Đức, anh vào vai 
Park Min-gook - chuyên gia phẫu thuật tổng hợp 
nổi tiếng vừa được lên chức giám đốc của Bệnh 
viện Doldam. Dù vậy, Min Gook lại mang quyết 
tâm đánh bại Sư phụ Kim khi bị ám ảnh bởi tai nạn 
xe buýt 12 năm về trước. 

Còn trong Điên Thì Có Sao, nam diễn viên 
sinh năm 1980 lại là CEO hào hoa, phong nhã của 
1 công ty chuyên xuất bản truyện cổ tích của Moon 
Young. Anh đã rơi vào lưới tình với Joo Ri ngay từ 
lần đầu gặp nhau. Dù vậy, qua nhiều tình huống trớ 
trêu, dường như con đường theo đuổi người đẹp 
của vị giám đốc này vẫn còn khá xa xôi.

Hai bộ phim kể trên đã mang về cho ngôi sao 
họ Kim sự chú ý của công chúng cùng danh vọng 
mà anh hằng mong muốn. Anh cũng từng nhận 
được 2 giải thưởng lớn trong sự nghiệp của mình là 
Giải thưởng diễn xuất được trao tại Liên hoan kịch 
2 người lần thứ 11 vào năm 2011 và giải Nam diễn 
viên xuất sắc nhất của UAS LAFF Short Film 
Showdown năm 2017.

Năm 2022, chàng trai này đã trở lại lần nữa với 
Big Mouth - bộ phim gây sốt toàn châu Á. Kim Joo 
Hun đã hóa thân thành Thị trưởng Choi Do-ha với 
nhiều tham vọng. Bên cạnh ngoại hình lịch lãm, lôi 
cuốn, diễn xuất của Joo Hun cũng được khán giả 
nhiều lần khen ngợi và góp phần tạo nên sức hút 
cho bộ phim này. 

                                                             Ngọc Ngân

Trần Quán Hy tái ngộ Lương 
Triều Vỹ

Sina đưa tin Trần Quán Hy đăng tải ảnh 
chụp cùng Lương Triều Vỹ trên trang cá 
nhân. Họ gặp nhau khi cùng tham dự sự 

kiện thời trang ở Nhật Bản.

Việc hai nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Hong 
Kong tụ họp vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt 
tác phẩm Vô gian đạo gây chú ý. Trong phim, 
Lương Triều Vỹ đóng vai chính cảnh sát ngầm 
Trần Vĩnh Nhân, còn Trần Quán Hy diễn Lưu Kiến 
Minh thời thiếu niên - phiên bản của nhân vật do 
Lưu Đức Hoa hóa thân.

Bên dưới bài đăng, khán giả bày tỏ thích thú 
với sự hội ngộ của Trần Quán Hy và Lương Triều 
Vỹ. Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai gặp gỡ sau 
nhiều năm hợp tác vì Trần Quán Hy đã không còn 
hoạt động nghệ thuật.

Trần Quán Hy sinh năm 1980, từng là mỹ nam 
được yêu thích bậc nhất tại Hong Kong nói riêng và 
châu Á nói chung những năm 2000. Anh thành 
công ở cả hai lĩnh vực ca hát, phim ảnh. Tuy nhiên, 
tính cách đào hoa và lối sống trác táng đã phá hỏng 
sự nghiệp của nam diễn viên.

Tháng 2/2008, anh tuyên bố rút khỏi giới giải 
trí vì scandal lộ 1.300 tấm ảnh nóng cùng những 
người đẹp nổi tiếng như Chung Hân Đồng, Trương 
Bá Chi.

Trần Quán Hy hiện có cuộc sống giàu sang, 
yên bình bên siêu mẫu Tần Thư Bồi và con gái tại 
Los Angeles (Mỹ). Tài sản của ngôi sao Hong 
Kong ước tính hàng chục triệu USD. Theo Sohu, 
công việc kinh doanh thương hiệu thời trang của 
Trần Quán Hy rất thuận lợi, doanh thu hàng năm 
lên đến hàng chục triệu USD. Nam diễn viên có 
cửa hàng thời trang ở khắp châu Á. Ngoài ra, anh 
còn thu được lãi lớn từ việc buôn bán NFT.

Nói về sự thay đổi của bản thân, Trần Quán Hy 
từng cho biết: “Ai rồi cũng phải trưởng thành sau 
những biến cố lớn trong đời, tôi cũng vậy. Ngay từ 
lúc sinh ra, tôi đã đứng ở vạch đích, giàu hơn nhiều 
người. Điều này khiến tôi nhận ra rằng tiền bạc 
không thể mua được hạnh phúc, cũng chẳng mua 
được cuộc sống bình yên. Với tôi, gia đình là điều 
quan trọng nhất hiện tại, có tiền cũng không thể 
mua được”.

Theo South China Morning Post, Lương Triều 
Vỹ được xem là “viên ngọc quý luôn tỏa sáng” của 
bầu trời điện ảnh Hong Kong với các thành tích: 
Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN 
bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế 
giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật 
kiệt xuất của lịch sử...

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ hoạt động sôi nổi ở 
thị trường phim ảnh Hoa ngữ và Hollywood. Nam 
diễn viên được nhận xét duy trì phong độ ổn định, 
là tên tuổi hot được nhà sản xuất và thương hiệu săn 
đón. 

                                                                     Di Hy

Vì điều này mà 'Ly nhân tâm 
thượng' trở thành bộ phim có 
cái kết 'gây lú' nhất trong sự 
nghiệp của Trịnh Nghiệp Thành

Tuy không được đầu tư quá nhiều hay 
quảng bá rầm rộ nhưng 'Ly nhân tâm 
thượng' vẫn được đánh giá vao vào 

thời điểm lên sóng.

Với nhiều khán giả yêu phim truyền hình Hoa 
ngữ, Trịnh Nghiệp Thành không phải là cái tên quá 
xa lạ. Sau thành công từ vai 'mỹ nhân sư huynh' 
trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nam diễn viên 
sinh năm 1993 bắt đầu trở thành lựa chọn hàng đầu 
cho vai nam chính các phim truyền hình chiếu 
mạng.

Và ở Ly nhân tâm thượng, 'cựu' diễn viên kinh 
kịch đảm nhận nhân vật Tiết Diệu - tướng quân uy 
dũng của Nam Tang quốc. Sau một lần vô tình cứu 
Sơ Nguyệt (Hồ Ý Hoàn) - công chúa Nam Tang 
quốc, chàng trở thành 'rể cưng' do Hoàng thượng 
đích thân chọn lựa. Ngoài mặt là gả Sơ Nguyệt vào 
nhà 'ân nhân', nhưng bên trong, Hoàng thượng 
muốn biến Tiết Diệu thành phò mã để tước binh 
quyền, giảm bớt sức ảnh hưởng của anh lên triều 
đình.

'Nhờ' ơn Hoàng thượng, đôi phu phụ trẻ tuổi 
lâm vào nhiều cảnh dở khóc dở cười', bởi Sơ 
Nguyệt vốn không phải là một cô nàng 'bình 
thường'. Lúc nhỏ, Sơ Nguyệt không hề biết mình bị 
ảnh hưởng từ Đá sinh thần, vậy nên cô buộc phải 
sống chung với chứng mất ngủ. Đồng thời, cô cũng 
có khả năng dự đoán tương lai thông qua giấc mơ.

Trải dài Ly nhân tâm thượng là những cảnh 
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ngọt ngào xen lẫn hài hước, cặp đôi Tiết Diệu - 
Sơ Nguyệt dần hiểu nhau hơn qua hàng loạt tình 
huống 'trái ngang'. Những tưởng, bộ phim sẽ mang 
đến cho người xem những phút giây hài hước, nhẹ 
nhàng và cái kết đầy 'trái ngọt', nhưng không, tác 
phẩm đánh dấu lần đầu kết đôi giữa Trịnh Nghiệp 
Thành và Hồ Ý Hoàn đã có phút 'quay xe' cực 'gắt' 
vào 'phút thứ 89′.

Cụ thể, người hâm mộ đã suýt chút 'khóc ròng' 
khi tưởng nhầm Ly nhân tâm thượng có cái kết bi 
kịch: Cặp đôi nhân vật chính cùng nhau rơi xuống 
vách núi, quyết tâm 'đồng quy vu tận'. Vào thời 
điểm tập cuối lên sóng, nhiều người không thể tin 
vào mắt mình, vì bộ phim 'ngọt sâu răng' tới 90% 
lại có tập cuối đau lòng đến vậy.

Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Nhận 
thấy Ly nhân tâm thượng đạt thành công ngoài kỳ 
vọng, nền tảng chiếu phim trực tuyến đã tự ý cắt tập 
cuối với phân cảnh hai nhân vật chính cùng nhau 
chung sống hạnh phúc ra để bán riêng nhằm thu 
thêm lợi nhuận. Theo nhiều nguồn tin, cả đạo diễn 
lẫn biên kịch phim đều không hài lòng với hành 
động 'bào tiền' khán giả của nền tảng.

Vào thời điểm ra mắt, Ly nhân tâm thượng 
được nhiều kênh giải trí bình chọn là một trong số 
những bộ phim cổ trang đáng xem nhất trong năm, 
đạt 6.5/10 điểm trên trang đánh giá Douban với 
hơn 26 ngàn lượt bình chọn và được xem là liều 
thuốc 'chữa lành' trái tim cho nhiều khán giả.

                                                                    An Chi

Thành Long không thích bị 
so sánh với Lý Tiểu Long

Ngày 20/12, HK01 đưa tin Thành Long 
xuất hiện trên show giải trí Lớp học 
vô hạn siêu việt với tư cách ban giám 

khảo. Ông chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, ra nước 
ngoài quay phim với nhiều diễn viên trẻ.

Thành Long chia sẻ trong những ngày đầu 
chập chững sang Hollywood đóng phim, ông 
thường xuyên bị chê cười vì phát âm tiếng Anh 
không chuẩn và mắc lỗi trong quá trình thoại trực 
tiếp. Về sau, trước khi quay phim nói tiếng nước 
ngoài, ông dành hơn một tháng để luyện tập phát 
âm.

Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào ông vẫn 
không được đánh giá cao. Điều này khiến sao võ 
thuật thất vọng khi nhà sản xuất và công chúng 
quốc tế chỉ quan tâm đến việc ông phát âm có 

chuẩn giọng Mỹ hay không, thay vì màn thể hiện 
và sự nỗ lực của người diễn viên trước ống kính. Vì 
vậy, Thành Long quyết định bỏ Hollywood, quay 
về quê nhà phát triển sự nghiệp.

Ngoài ra, Thành Long cũng cho biết không 
thích bị so sánh với Lý Tiểu Long. Ông cho rằng 
nhận xét ai tài hơn ai, ai thành công hơn ai là khập 
khiễng vì mỗi người đều có thế mạnh riêng. “Có 
người bảo tôi là số 1, Lý Tiểu Long là số 2, nhưng 
tôi sao có thể so kè với anh ấy. Tôi không phải là số 
1 hay số 2, Lý Tiểu Long cũng vậy. Chúng tôi là 
duy nhất”, tài tử Hong Kong nói.

Cũng trong chương trình, Thành Long nhắn 
nhủ thế hệ diễn viên trẻ phải không ngừng trau dồi, 
phấn đấu cho sự nghiệp để đạt được thành công. 
Ông cho biết thời quay tác phẩm Tân câu chuyện 
cảnh sát, từng luyện tập đấm bốc hơn 2.000 cái để 
chuẩn bị cho việc ghi hình.

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng và 
giàu có của Hong Kong (Trung Quốc). Ông ghi dấu 
ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu 
quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, 
tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường 
Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau 
đó, ông bám trụ tại Hollywood với một số thương 
hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa 
Thượng Hải...

Ngày 13/11/2016, Thành Long nhận giải 
Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, 
ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được 
vinh dự này. Theo Sohu, ngôi sao sinh năm 1954 đã 
thực hiện hơn 200 bộ phim, gặp vô số tai nạn nguy 
hiểm trên phim trường.

Gần chạm ngưỡng 70 tuổi, Thành Long vẫn 
tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông đóng phim, dự 
sự kiện thương mại, đầu tư sản xuất phim, tham gia 
giảng dạy diễn xuất và hoạt động từ thiện vì cộng 
đồng. Hiện tại, sao võ thuật kỳ cựu vẫn nhiệt tình tự 
quay các cảnh hành động, không nhờ diễn viên 
đóng thế.

Đầu năm 2023, nam diễn viên sẽ có tác phẩm 
điện ảnh Long Mã tinh thần công chiếu, hợp tác 
cùng Ngô Kinh. Ngoài ra, ông cũng nhận lời đóng 
chính trong phần 5 của Giờ cao điểm, làm việc với 
đội ngũ sản xuất từ Hollywood. 

                                                                      Di Hy

Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì 
hát kém

Concert tổ chức ở Singapore của Châu 
Kiệt Luân gây thất vọng. Thời lượng 
biểu diễn ngắn nhưng tiết mục không 

chất lượng là lý do khiến anh bị chỉ trích nhiều 
nhất.

Sina đưa tin Châu Kiệt Luân tổ chức concert 
mang tên Carnival trong hai ngày 17 và 18/12 tại 
Singapore. Trái ngược với mong đợi, nhiều khán 
giả lên tiếng chê chất lượng buổi hòa nhạc của 
Thiên vương showbiz Trung Quốc.

Concert của Châu Kiệt Luân bị chỉ trích nhàm 
chán, thiếu chuyên nghiệp. Thời lượng đêm diễn 
ngắn chỉ vỏn vẹn 2 tiếng, có nhiều màn ảo thuật dư 
thừa so với thời lượng xuất hiện của nam ca sĩ Đài 
Loan và giá vé đắt đỏ khiến nhiều khán giả không 
hài lòng.

Trên mạng xã hội, khán giả xem trực tiếp cho 
biết màn thể hiện của Châu Kiệt Luân trong 
concert ở Singapore là đáng thất vọng. Anh đến 
muộn, thường xuyên quên lời ca khúc và không hát 
lấy một nốt cao. Các khán giả thậm chí còn thẳng 
thắn nhận xét khách mời còn hát hay hơn “ông 
hoàng nhạc pop châu Á”.

Chưa kể, chất lượng âm thanh kém còn khiến 
các phần trình diễn của Châu Kiệt Luân trở nên khó 
nghe trong một sân vận động rộng lớn. Công tác tổ 
chức sự kiện cũng bị đánh giá không tốt. Quà tặng 
lightstick dành cho fan là hàng cũ từ concert năm 
2020 được tái sử dụng lại nên bị bẩn, không có pin, 
màu sắc lem nhem.

Hiện, Châu Kiệt Luân chưa đưa ra phản hồi về 
các đánh giá xấu cho sự trở lại sân khấu âm nhạc 
lớn của anh sau 2 năm dịch.

Sau 20 năm bước chân vào giới giải trí, Châu 
Kiệt Luân được xem là ông vua của làng nhạc Hoa 
ngữ. Trong sự nghiệp, nam ca sĩ phát hành 14 
album, thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế 
giới với hơn 300 concert. Châu Kiệt Luân đạt được 
15 giải thưởng Kim Khúc do Đài Loan tổ chức. 
Ngoài ra, anh còn lấn sân sang điện ảnh với 9 bộ 
phim.

Ông hoàng nhạc Pop châu Á là tượng đài âm 
nhạc. Sau hai thập kỷ hoạt động, 2017-2021, Châu 
Kiệt Luân vẫn là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất 
Trung Quốc với hơn 330 triệu USD.

Châu Kiệt Luân phát hành album Greatest 
Works of Art (Tác phẩm vĩ đại nhất) vào đầu tháng 
7. Sản phẩm lập kỷ lục về doanh số, thành tích trên 
bảng xếp hạng nhạc số Trung Quốc sau khi ra mắt.

Tuy nhiên, album của Thiên vương làng nhạc 
xứ Đài cũng vướng tranh cãi. Các bài hát mới của 
nam ca sĩ bị đánh giá thiếu cuốn hút. Ngoài ra, việc 
phát hành 6 ca khúc cũ, ra mắt cách đây nhiều năm 
trong album mới khiến Châu Kiệt Luân bị chỉ trích 
bòn tiền người hâm mộ. 

                                                               Minh Hạo
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Trần Kiện Phong: Tài tử thị 
phi, bị nghi là hung thủ khiến 1 
người qua đời và tuổi U50 trắc 
trở

Dù đã rời làng giải trí, thế nhưng cả 
cuộc đời Trần Kiện Phong đầy rẫy 
những thị phi. Sau khi rời TVB, nam 

tài tử sống kín tiếng và làm HLV dạy lặn, tuy 
nhiên, tháng 6/2021, Trần Kiện Phong gây choáng 
khi vướng vào nghi vấn gây tai nạn khiến 1 học 
viên qua đời.

Trần Kiện Phong từng được biết đến là một 
ngôi sao trong Ngũ đại tiểu sinh của TVB bên cạnh 
Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Huỳnh Tông Trạch và 
Mã Quốc Minh. Ở độ tuổi U50, cuộc sống của anh 
vẫn còn đầy rẫy những thị phi và trắc trở.

Trần Kiện Phong sinh năm 1978, trong gia 
đình có hoàn cảnh khá giả khi bố là người truyền 
đạo, mẹ là y tá. Trước khi vào showbiz, anh từng 
thử sức với lĩnh vực âm nhạc, làm DJ, sau được 
TVB nhìn trúng và tham gia lớp đào tạo diễn viên 
nơi đây. Năm đó, Trần Kiện Phong chỉ mới 21 tuổi. 
Nhờ sở hữu nhan sắc điển trai và hút hồn phái nữ và 
được khán giả gọi là “DJ đẹp trai nhất Hồng 
Kông”. Năm 1999, anh bắt đầu bén duyên với 
nghiệp diễn sau khi hợp tác đóng phim với TVB.

Sau 2 năm tham gia với những vai diễn phụ, 
Trần Kiện Phong được đóng nam chính đầu tiên 
trong bộ phim Ngọn lửa trắng và nhanh chóng 
nhận được nhiều lời khen từ khán giả, sau đó, anh 
tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như 
Bao la bầu trời, Quy luật sống còn, Cảnh sát, Phụng 
Hoàng Lâu, Cảnh sát mới ra trường…

Tuy nhiên, sau hàng loạt thành công gặt hái 
được dưới trướng TVB, Trần Kiện Phong lại quyết 
định “dứt áo ra đi” trong hoàn cảnh không mấy êm 
đẹp. Nam tài tử và nhà đài cũ từng có vài lần kiện 
tụng do nghi án ăn chặn cát xê.

Sau những mâu thuẫn về hợp đồng quản lý, 
anh đã trở mặt với nhà đài, dứt áo rời khỏi mái nhà 
nhiều năm gắn bó. Từ đó đến nay, Trần Kiện Phong 
thường nhắc đến TVB với thái độ tiêu cực và châm 
biếm. Nam diễn viên từng mỉa mai khi nhắc đến 
những ngôi sao của TVB: “Tôi vẫn đ.ánh giá tôi 
cao nhất, tôi nghĩ mình đủ sức đoạt giải ở TVB, chỉ 
có điều là chuyện đó không bao giờ xảy ra!”.

Sau khi rời TVB, bước chân vào giới giải trí 
Đại lục, Trần Kiện Phong nhanh chóng nhận được 
vai diễn Hoàng đế Lưu Hằng trong Mỹ nhân tâm kế 
(2010), trong bộ phim nam diễn viên có cơ hội hợp 
tác cùng với hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng như Lâm 
Tâm Như, Dương Mịch, Tôn Phi Phi. Đúng như dự 
đoán, tác phẩm đã tạo nên một tiếng vang lớn và 
kéo theo làn sóng hâm mộ Lưu Hằng (Trần Kiện 
Phong).

Nhờ Mỹ nhân tâm kế mà sự nghiệp của Trần 
Kiện Phong tại Đại lục được củng cố mạnh mẽ. Sau 
đó, nam diễn viên tiếp tục có cơ hội góp mặt trong 
những tác phẩm nổi tiếng Sóng gió vương triều, 
Loạn thế giai nhân, Huyền thám Bao Chửng…

Năm 2019, Trần Kiện Phong bất ngờ tuyên bố 
với báo giới rằng, bản thân đang mắc phải một căn 
bệnh di truyền về não và không thể chữa trị. Tháng 
6/2020, nam diễn viên quyết định rời khỏi giới giải 
trí và bắt đầu dành nhiều thời gian cho việc học lên 
thạc sĩ. Sau một quá trình học hỏi, Trần Kiện Phong 
nhận được nhận các chứng chỉ về lặn và chuyển 
sang làm HLV. Nam tài tử bắt đầu tập quen với 
cuộc sống tích cực lạc quan hơn.

Ngay khi chuyển hướng sang làm HLV lặn, 
những thị phi lại tìm đến Trần Kiện Phong. Ngày 
11/6/2021, báo đài bắt đầu chia sẻ, có người tố Trần 
Kiện Phong làm một học viên nam qua đời trong 
buổi tập 1:1. Cụ thể, trang Sohu dẫn nguồn tin từ 
truyền thông Hong Kong cho biết cựu diễn viên 
TVB Trần Kiện Phong - “người tình màn ảnh” của 
Lâm Tâm Như có liên quan đến vụ việc một người 
ra đi vì đuối nước.

Vụ việc ngay lập tức nhận được rất nhiều sự 
quan tâm của khán giả và báo chí truyền thông 
Hong Kong vì đã lâu không có tin tức về Trần Kiện 
Phong. Theo truyền thông, Trần Kiện Phong có 
trong tay nhiều chứng chỉ chuyên nghiệp như chèo 
thuyền, giấy phép lặn, giao tiếp ngôn ngữ ký 
hiệu… 

Tuy nhiên có thông tin một người đàn ông 
trung niên tại Hong Kong qua đời vì đuối nước, dù 
đã được đưa đến bệnh viện nhưng người này không 
qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Kiện 
Phong chính là HLV dạy lặn cho người đàn ông 
này.

Truyền thông đã liên hệ với đại diện của Trần 
Kiện Phong. Tuy nhiên, người này cho biết, họ đã 
tạm ngừng hợp tác công việc với Trần Kiện Phong, 
nên không có bất cứ bình luận nào. Ngay sau khi tin 
tức được đăng tải, các phóng viên đã liên tục liên hệ 
với nam diễn viên nhưng vẫn không nhận được câu 
trả lời. Sự việc gây sốc này vẫn còn là ẩn số cho đến 
hiện nay.

Trước đây, vào khoảng năm 2013, nam tài tử 
cũng từng gặp nhiều tranh cãi, khi anh trả lời phỏng 
vấn coi vợ như người giúp việc. Cụ thể, khi tham 
gia hoạt động quảng bá phim, cựu diễn viên TVB 
Trần Kiện Phong bày tỏ đã không còn kiên nhẫn 
trong việc tìm kiếm một nửa của mình. Anh cho 
biết: “Tôi đã mất đi động lực tìm kiếm người yêu, 

cứ mãi không tìm được nên đành bỏ qua”.

Khi được hỏi về tiêu chuẩn bạn gái ở ngoài 
đời, Trần Kiện Phong chia sẻ: “Cô ấy phải tinh tế, 
biết chăm sóc gia đình và giỏi nấu nướng. Hình như 
tôi không cần tìm bạn gái mà cần tìm người giúp 
việc thì đúng hơn!”. Câu trả lời của Trần Kiện 
Phong từng gây tranh cãi lớn, cho đến hiện tại, Trần 
Kiện Phong vẫn chưa lập gia đình và không có bất 
kỳ thông tin về đời sống tình cảm trên mặt báo.

Dù nổi tiếng là tài tử điển trai, thế nhưng suốt 
nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên 
luôn chỉ lẻ bóng một mình và không vướng phải bất 
cứ tin đồn hẹn hò nào với nữ giới. Không những 
vậy, báo chí Hong Kong thường xuyên đăng tải 
rằng Trần Kiện Phong xuất hiện ở những câu lạc bộ 
dành cho người đồng tính. Đứng trước những tin 
đồn về giới tính, nam diễn viên họ Trần vẫn một 
mực giữ im lặng.

Không còn là người của làng giải trí, nam nghệ 
sĩ đình đám một thời dần có những thay đổi khiến 
nhiều người ngỡ ngàng, không chỉ là công việc mà 
còn là ngoại hình. Trước đây, anh nam diễn viên 
Mỹ Nhân Tâm Kế được yêu thích bởi vẻ ngoài điển 
trai. song hiện tại anh sở hữu thân hình không mấy 
gọn gàng. Trông anh có vẻ đã tăng cân khá nhiều so 
với thời điểm mới thông báo giải nghệ.

Nhìn thấy hình ảnh này của nam thần TVB 
ngày nào, nhiều người phải lục lại ký ức để nhớ về 
anh trong Bao La Vùng Trời, Quy Luật Sống Còn, 
Sư Phụ Tôi Là Hoàng Phi Hồng hay đặc biệt là 
series Cảnh Sát… Nhiều người hâm mộ của nam 
tài tử đến nay vẫn cảm thấy tiếc nuối cho số phận 
của thần tượng vì quá trắc trở.

Từng có một mở đầu đẹp khiến biết bao người 
mơ ước thì Trần Kiện Phong có kết thúc tệ bấy 
nhiêu. Từ một nam tài tử điển trai, tương lai rộng 
mở thì lại lại vướng bạo bệnh chuyển nghề thì làm 
ăn không tốt, dính ồn ào. Đến nay, những thông tin 
về Trần Kiện Phong vẫn vô cùng ít ỏi và không 
nhiều người biết nam tài tử hiện ra sao. 

                                                                   Mi Vân

Huỳnh Tông Trạch ở tuổi 42

Nam diễn viên cho biết vẫn đang phấn 
đấu cho sự nghiệp nghệ thuật. Vì vậy, 
anh chưa nghĩ đến việc lập gia đình.

Huỳnh Tông Trạch trở về đóng phim cho TVB 
từ năm 2021 sau một thời gian dài phát triển sự 
nghiệp ở thị trường Trung Quốc Đại lục, nhưng 
không đạt được thành công như mong đợi. Anh 
hiện là diễn viên chủ lực của hãng phim danh tiếng 
châu Á. Năm nay, Huỳnh Tông Trạch có hai bộ 
phim lên sóng là Bằng chứng thép 5 và Liêm chính 
thư kích.

Trong cuộc trò chuyện với HK01 mới đây, 
Huỳnh Tông Trạch chia sẻ về dự định sự nghiệp và 
cuộc sống riêng sau khi trở về Hong Kong hoạt 
động nghệ thuật.

Vì sự nghiệp, chưa vội cưới
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Sắp bước sang tuổi 43 nhưng Huỳnh Tông 
Trạch chia sẻ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh 
muốn tập trung phát triển công danh sự nghiệp 
trong lúc còn trẻ. Nam diễn viên khẳng định đang 
vui vẻ với cuộc sống độc thân sau những lần hợp 
tan.

Theo tài tử Hong Kong, đối với hôn nhân anh 
không có kế hoạch cũng không có khao khát. Anh 
không muốn đưa bản thân vào khuôn khổ khi chưa 
tự nguyện. Nam diễn viên cũng không sẵn sàng hy 
sinh sự nghiệp để vun vén tổ ấm trong thời điểm 
hiện tại.

“Tôi không lên kế hoạch khi nào lập gia đình, 
khi nào có con và có bao nhiêu đứa con. Tôi lớn lên 
trong gia đình mẹ đơn thân nên không có trải 
nghiệm tình cảm đầy đủ như người khác. Có lẽ vì 
vậy mà hôn nhân đối với tôi không quá quan trọng. 
Tôi cũng không có ước muốn sở hữu cho bản thân 
một gia đình lý tưởng. Với chuyện cưới xin, tôi phó 
mặc cho số phận”, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ.

Huỳnh Tông Trạch cho biết gia đình cũng 
không hối thúc anh kết hôn vì cho rằng nam diễn 
viên đã trưởng thành, tự ý thức về cuộc sống của 
mình. “Cưới xin là việc trọng đại trong cuộc đời, 
không thể lấy nó ra để đối phó. Người thân của tôi 
cũng hiểu rằng nếu tôi còn độc thân tức chưa tới 
thời điểm chín muồi”, nam diễn viên nói.

Theo Huỳnh Tông Trạch, thay vì yêu đương, 
anh tìm kiếm niềm vui qua việc nuôi dưỡng mối 
quan hệ với các chiến hữu lâu năm trong giới như 
Ngô Trác Hy hay Lâm Phong. Tài tử cho biết đời tư 
của anh buồn chán, không ăn chơi tiệc tùng và có 
nhiều người đẹp vây quanh như trong suy nghĩ của 
công chúng.

Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng đào hoa. Anh sở 
hữu danh sách dài những người tình chớp nhoáng, 
đặc biệt là các nghệ sĩ nữ như Trần Gia Hoàn, Nghê 
Thần Hy, Trương Hy Văn, Dư Hương Ngưng, 
Trương Sa Sa.

Cuộc tình tốn nhiều giấy mực truyền thông 
nhất của nam diễn viên là với Hồ Hạnh Nhi. Họ hẹn 
hò từ năm 2005 và tan vỡ vào năm 2012. Sau chia 
tay Hồ Hạnh Nhi, nam diễn viên nhiều lần vướng 
tin đồn tình ái mới nhưng vẫn chưa tìm được một 
nửa phù hợp để gắn bó lâu dài.

Vực dậy danh tiếng ở quê nhà

Theo On, Huỳnh Tông Trạch và bộ phim Bằng 

chứng thép 5 vào top đề cử nhiều hạng mục giải 
thưởng tại TVB Anniversary Awards (Giải 
Thường niên TVB). Sau vòng tuyển chọn đầu tiên, 
anh có tên trong danh sách 10 tài tử cạnh tranh cho 
giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc.

Bộ phim Bằng chứng thép 5 mở ra cho Huỳnh 
Tông Trạch cơ hội chạm tay vào chiếc cúp Thị đế 
sau 23 năm đóng phim. Đề cử Nam diễn viên xuất 
sắc đến đúng thời điểm tài tử Hong Kong trở lại 
cống hiến cho TVB và tìm lại danh tiếng ở thị 
trường nghệ thuật quê nhà sau nhiều năm vắng 
bóng. Nếu thắng giải Thị đế tại Anniversary 
Awards năm nay, đó sẽ là dấu mốc mới cho sự 
nghiệp diễn xuất của Huỳnh Tông Trạch.

Gia nhập hãng phim Hong Kong từ năm 1999, 
Huỳnh Tông Trạch nhiều lần vào đề cử Thị đế 
TVB nhưng chưa bao giờ chiến thắng.

Đến năm 2017, anh rời đài sang thị trường 
Trung Quốc Đại lục phát triển danh tiếng. Tuy 
nhiên, Huỳnh Tông Trạch không thực hiện được 
tham vọng. Việc không có phim để lại dấu ấn lớn 
trong thời gian dài khiến nam diễn viên lao dốc tên 
tuổi.

Chia sẻ với HK01, Huỳnh Tông Trạch cho 
biết cũng mong bản thân có cơ hội cầm trên tay cúp 
vàng Thị đế TVB nhưng không quá xem trọng.

Huỳnh Tông Trạch chia sẻ khi đóng phim chú 
trọng phản ứng của khán giả với vai diễn do anh thể 
hiện và chất lượng tác phẩm hơn là việc cạnh tranh 
danh hiệu. Vì vậy, anh không đặt kỳ vọng lớn về 
việc giành cúp. Nam diễn viên cho rằng giải 
thưởng cũng như hôn nhân, có duyên ắt tự tìm đến.

Bên cạnh đó, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ đã 
nghĩ đến việc đóng vai bố dù chưa có kinh nghiệm 
thực tiễn. Ở độ tuổi ngoài 40, đã có sự chín chắn 
trong suy nghĩ và hành động, nam diễn viên muốn 
thể hiện vai diễn có chiều sâu, trưởng thành để giúp 
bản thân vững vàng hơn trong nghề.

Anh cho biết sẽ từ chối nếu nhận được lời mời 
đóng vai thanh niên trên màn ảnh. “Giờ tôi không 
thể giả bộ như mình vẫn còn trẻ trung được nữa. 
Tôi cảm thấy kỳ quặc và gượng gạo nếu cứ cố diễn 
sao cho ra nét thanh niên trong khi bản thân đã trải 
đời đến ngưỡng tuổi trung niên”, Huỳnh Tông 
Trạch nói. 

                                                                      Di Hy

Mỹ nhân cổ trang được yêu 
thích nhất hiện tại: Lên sóng 
quá ít, ngoài đời là thần tượng 
“đắt giá”

Dù không phải nữ chính lại xuất hiện 
rất ít nhưng mỹ nhân này vẫn được 
yêu mến nhất bộ phim cổ trang mới 

lên sóng - The Forbidden Marriage.

The Forbidden Marriage (Lệnh Cấm Hôn) là 
bộ phim cổ trang mới lên sóng trên đài MBC. Sau 2 
tập đầu tiên, phim nhận rất nhiều bình luận trái 

chiều xoay quanh diễn xuất của nam chính Kim 
Young Dae - một tân binh vốn không được đ.ánh 
giá cao về diễn xuất. Thế nhưng không thể phủ 
nhận sự đáng yêu, ngọt ngào trong những phân 
cảnh tình cảm của Kim Young Dae với mỹ nhân 
xinh đẹp Kim Min Joo. Và càng không thể phủ 
nhận chính sự xuất hiện của Kim Min Joo trong hai 
tập đầu tiên đã giúp The Forbidden Marriage được 
thảo luận nhiều hơn.

Trong phim, Kim Young Dae vào vai Lee 
Heon - vua của Joseon. Bảy năm trước, khi còn là 
thế tử, anh từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc 
bên thế tử tần Ja Yeon (Kim Min Joo) - người mà 
anh hết mực cưng chiều, trân trọng. 

Đáng tiếc, Ja Yeon đoản mệnh, không thể trở 
thành mẫu nghi thiên hạ. Cho đến hiện tại, Lee 
Heon vẫn không thể vượt qua nỗi đau mất đi người 
yêu khiến hoàng thất và quan trong triều vô cùng 
sốt ruột. Để Lee Heon sớm tuyển phi, Joseon đã 
ban lệnh cấm kết hôn khiến người dân vô cùng 
phẫn uất.

Dù xuất hiện không nhiều ở hai tập đầu, chủ 
yếu thông qua hồi tưởng của nam chính nhưng thế 
tử tần Ja Yeon vẫn gây thương nhớ cho người xem 
bởi nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều, sự đoan trang, 
hiền thục, đúng chuẩn mỹ nhân cung đình xưa. 

Thêm vào đó, màn thể hiện của Kim Min Joo 
cũng khiến khán giả vô cùng dễ chịu. So với một 
Kim Young Dae còn đơ cứng, nhất là trong những 
cảnh cảm xúc, Kim Min Joo dù ít đất diễn nhưng lại 
nổi bật hơn nhiều.

Dù sớm ra đi nhưng nhân vật của Kim Min Joo 
lại có vai trò rất lớn trong phim, là nút thắt khởi đầu 
cho mọi câu chuyện sau này, cũng là lý do để nam 
nữ chính buộc phải gặp nhau. Được biết, nữ chính 
Park Ju Hyun sẽ vào vai So Ra, người tự nhận rằng 
mình phát hiện ra linh hồn của Ja Yeon vẫn còn ở 
trong cung điện.

Kim Min Joo là là ca sĩ, diễn viên trẻ nổi tiếng 
ở Hàn Quốc. Năm 2018, nữ thần tượng tham gia thi 
show âm nhạc Produce 48 và đứng thứ 11 chung 
cuộc, trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ 
Iz*One. 

Sau khi nhóm nhạc này tan rã, danh tiếng của 
Kim Min Joo khiến cô được ông lớn trong làng giải 
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trí Hàn - HYBE liên tục liên lạc, tìm cách ể đ
chiêu mộ cô nàng về làm thành viên của nhóm nhạc 
nữ. Thậm chí có tin đồn rằng HYBE bị “ám ảnh” 
với việc phải có được mỹ nhân đắt giá này. Tuy 
nhiên sau cùng, Kim Min Joo đã từ chối lời mời của 
HYPE và chọn tập trung cho diễn xuất thay vì tiếp 
tục chuyên tâm cho sự nghiệp idol. 

Trước The Forbidden Marriage, Kim Min Joo 
còn xuất hiện trong một số phim như Nữ Thần Bất 
Diệt, Trò Chơi Tình Yêu, A Teen 2,… và đều ít 
nhiều tạo được thiện cảm với khán giả. 

                                                                      Lệ An

Nam chính ở phim Hàn có tỷ 
suất người xem đứng đầu hiện 
tại: Chủ nhân của loạt vai phụ 
đau lòng nhất

Nam diễn viên này từng tham gia Vườn 
Sao Băng với vai anh trai của Kim 
Bum.

Hiện tại Three Bold Siblings vẫn đang là dự án 
dài tập sở hữu tỷ suất người xem đứng đầu, là kỷ 
lục khó nhằn mà bất cứ phim nào khác hiện tại phải 
đuổi theo. 

Không chỉ có cốt truyện thiên hướng gia đình 
dễ xem dễ cảm, Three Bold Siblings còn thu hút ở 
mối quan hệ của cặp đôi chính, do Lee Ha Na và Im 
Joo Hwan thủ vai.

Trong Three Bold Siblings, Im Joo Hwan vào 
vai nam chính Lee Sang Joon - một nghệ sĩ nổi 
tiếng, thông minh và tài giỏi. Ngay từ nhỏ, anh đã 
được gia đình yêu thương và cũng mong ước mai 
sao mình có một mái ấm nhỏ như vậy. 

Ước mơ của anh đã thành sự thật khi anh gặp 
lại tình đầu Tae Joo (Lee Ha Na), sau đó đem lòng 
yêu và kết hôn. Trong phim, cả hai có nhiều phân 
cảnh vô cùng tình tứ, nhất là khi ngoài đời cả hai 
diễn viên lại là bạn đồng niên.

Sinh năm 1982, Im Joo Hwan đã bộc lộ năng 
khiếu nghệ thuật từ khi còn đi học. Thuở trung học, 
anh gia nhập đội kịch và bắt đầu bén duyên với diễn 
xuất. 

Đến năm 18 tuổi, nam sinh họ Im đã đoạt giải 
trình diễn xuất sắc nhất khi tham gia vở The Good 
Doctor. Thậm chí, anh còn từng thử sức với vai trò 

đạo diễn khi cầm trịch một vở kịch dài tại trường.

Sau khi tốt nghiệp, Im Joo Hwan gia nhập 
công ty The Men với vai trò người mẫu ảnh. Trong 
thời gian đó, anh tiếp tục học đại học chuyên ngành 
diễn xuất, bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ với nghệ 
thuật thứ 7. 

Anh bắt đầu có những vai nhỏ đầu đời vào 
năm 2004, thế nhưng phải đến 2006 thì anh mới 
được chú ý. Hai dự án đình đám mà Im Joo Hwan 
có cơ hội tham gia gồm Bà Chúa Tuyết và Vườn 
Sao Băng (trong vai anh trai của “chàng gốm” Yi 
Jung).

Xuyên suốt sự nghiệp, Im Joo Hwan đã trải 
qua biết bao thăng trầm và những lần lũng đoạn. 
Thế nhưng nam diễn viên chưa từng bỏ cuộc, trái 
lại ngày càng được khán giả biết đến nhờ thể hiện 
nhiều vai nam phụ ghi dấu ấn. 

Những vai của anh không có vai trò trung tâm, 
song đáng nhớ do mang đến những tình tiết đau 
buồn, tréo ngoe cho bộ phim. Đơn cử là anh cảnh 
sát Sung Jae trong Oh My Ghost, anh giám đốc Ji 
Tae của Uncontrollably Fond, hay ác thần Hoo Ye 
trong Cô Dâu Của Thủy Thần.

Hiện tại Im Joo Hwan đang có được thành 
công với Three Bold Siblings. Với diễn xuất chắc 
tay, anh chàng đang là ứng cử viên sáng giá cho 
những giải thưởng cuối năm, đặc biệt là tại KBS 
Drama Awards 2022 diễn ra vào ngày 31/12 tới. 

                                                               Thành Vũ

Bài học đắt giá từ Gió thổi 
Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Phim Hoa ngữ “Gió thổi Bán Hạ” của 
Triệu Lệ Dĩnh kết thúc để lại nhiều cảm 
xúc xen lẫn trong lòng người hâm mộ.

Có người hài lòng với cái kết, có người lại tiếc 
nuối vì cho rằng cuộc đời của nữ chính quá vất vả 
trong cuộc chiến thương trường để khẳng định bản 
lĩnh của phụ nữ thời đại mới.

Rõ ràng, ngay từ đầu, ê-kíp phim xây dựng 
“Gió thổi Bán Hạ” là một bộ phim thương trường, 
nơi đó có những tranh đấu, những mưu mô và cạnh 
tranh gắt gao để con người khẳng định chỗ đứng 
trong xã hội.

Tuy nhiên, ẩn đằng sau những câu chuyện đó 
là thông điệp về tính nữ quyền sâu sắc.

Điều đó thể hiện ngay ở con người của nữ 
chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), một nữ 
doanh nhân trong ngành sắt thép - vốn được xem là 
nơi phái mạnh khẳng định vị thế của mình.

Trong từng tập phim, ê-kíp không mô tả rõ sự 
kỳ thị nữ giới trong ngành công nghiệp nặng này 
mà thông qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất để khán 
giả tự ngẫm ra.

Điều đó thể hiện qua hành trình của nữ chính 

Bán Hạ. Con đường thành công của cô không hề dễ 
dàng, liên tục gặp những rắc rối chỉ vì nhân vật 
chính là nữ giới.

Dù vậy, từ đầu đến cuối, người xem chưa từng 
thấy Bán Hạ khóc vì yếu đuối, không vì thương cho 
thân phận mình. Cô chỉ rơi nước mắt cảm thương 
cho nỗi đau của đồng nghiệp…

Ở Bán Hạ, mục tiêu kiếm tiền của cô không 
phải vì muốn vươn lên làm giàu, cũng không phải 
vì vết nhơ bị chồng phản bội mà chính cô là người 
phụ nữ tham vọng. Cô khao khát tạo danh tiếng cho 
mình, trở thành một người có chỗ đứng trong xã 
hội và khẳng định bản lĩnh của mình trước xã hội 
mà nam giới luôn được xem là “trên cơ”.

Một thông điệp khác nằm ở chỗ, biên kịch và 
đoàn phim không xây dựng các nhân vật nữ hoàn 
hảo. Trong đó, nữ chính Bán Hạ có những ưu và 
khuyết điểm rất rõ rệt. Cô có những thành công, 
nhưng cũng có thất bại, thậm chí đứng trước bờ vực 
phá sản cơ nghiệp.

Trước đây, các phim thường xây dựng 2 tuýp 
nhân vật đối lập. Trong đó, thường những nhân vật 
nữ phản diện sẽ được tô đậm rõ nét tính cách để 
tâng nhân vật nữ chính hiền lành, thông minh… 

Tuy nhiên, ở phim, các nhân vật đều không 
hoàn hảo, kể cả Bán Hạ cũng vậy. Có hay chăng, 
con đường họ chọn là đúng hay sai mà thôi.

“Gió thổi Bán Hạ” của Triệu Lệ Dĩnh là bộ 
phim nói về nữ quyền chân chính nhưng phô bày 
cảnh khốn khó của phụ nữ một cách trần trụi nhưng 
lại để lại cho người xem những thương cảm và xót 
xa. Phim đã khép lại nhưng tin rằng những câu 
chuyện và thông điệp của “Gió thổi Bán Hạ” kết 
thúc sẽ còn in dấu mãi trong lòng khán giả.

“Gió thổi Bán Hạ” được ví là làn gió của thời 
đại. Cơn gió mà ở đó không có chuyện thương cảm 
cho người tốt, giận hờn người xấu. Cơn gió đi theo 
một đường thẳng và kiên định với đích đến của 
mình. Như cách suy nghĩ của Bán Hạ - cô là tuýp 
phụ nữ dám nghĩ, dám làm và luôn theo đuổi mục 
tiêu của chính mình. 

                                                                   Mi Vân



Trang 09

Issue # 2033 * Tuesday, February 07,  2023

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

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

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

SOL
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



Trang 10

Issue # 2033 * Tuesday, February 07,  2023

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Chợt giật mình, mùa Thu 
đã về trên khắp thế giới

Mỗi mùa trong năm đều mang một 
vẻ đẹp của riêng mình. Với mùa 
Thu, khắc sâu vào lòng người là 

hình ảnh con đường ngập lá vàng giữa những ngày 
nắng, có chút lãng mạn khiến người ta phải bồi hồi 
xúc cảm.

Khi cơn mưa cuốn đi cái oi bức của ngày 
Hè, khi làn gió se se lạnh báo hiệu trời Đông sớm 
đến, khi những chiếc lá thay màu áo mới cũng là 
lúc Thu sang. 

Vốn đã mang một vẻ đẹp khiến lòng người 
khó quên, châu Âu khi bước sang mùa Thu lại thêm 
phần quyến rũ bởi cảnh sắc lãng mạn, bình yên 
nhưng lại không kém phần sống động, rực rỡ. 
Ngắm những hình ảnh dưới đây, bạn chắc sẽ tin 
rằng mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm.

Miền ký ức
Không cần phải đi đến những địa danh nổi 

tiếng, cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa Thu dường như ở 
ngay cạnh bên. Một con đường đầy lá rơi hay ngôi 
nhà hàng xóm phủ thêm sắc vàng cũng khiến người 
ta bồi hồi xao xuyến, tựa như màu của ký ức đưa 
chúng ta trở về những kỷ niệm xa xưa.

Cảnh sắc tuyệt đẹp
Nếu có cơ hội đi đến Canada, không thể 

nào bỏ lỡ cành sắc mùa Thu ở Ontario. Ontario có 
nghĩa là dòng nước đẹp, bởi vì nơi đây có trên nửa 
triệu ao hồ và 60.000 km sông ngòi. 

Từ thành phố Ontario đi bộ về phía Bắc, 
qua công viên Algonqiun, vẻ đẹp của mùa Thu sẽ 
hiện lên trước mắt bạn. Ngoài ra, “viên ngọc lục 
bảo” của Canada – hồ Emerald trong Công viên 
quốc gia Banff – cũng mang một bức tranh Thu rất 
tuyệt diệu với dòng nước xanh ngắt. 

Đứng trước hồ, bạn có thể soi bóng xuống 
dòng nước trong xanh cùng không khí ngày Thu se 
se lạnh, chắc hẳn sẽ cảm nhận được chút bình yên 
và nên thơ.

Đặc trưng của mùa Thu
Trong bức tranh mùa Thu, nét đặc trưng 

không thể thiếu là những chiếc lá ngả vàng hay tán 
lá đỏ cùng làn gió se lạnh thoảng qua. Tại vùng quê 

bình yên, những quả bí ngô dưới nền trời xanh 
thẳm cũng góp phần vẽ nên ngày Thu hoàn hảo.

Hòa mình với thiên nhiên
Không phải là mùa du lịch trong năm, 

những ngày Thu chính là thời điểm lý tưởng nhất 
để hòa mình vào thiên nhiên tại Công viên Quốc 
gia Grand Teton, Wyoming. Với những dãy núi cao 
sừng sững, bạn sẽ phải trầm trồ vì quang cảnh thiên 
nhiên hùng vĩ, đồng thời còn có cơ hội bắt gặp các 
loại động vật như Nai sừng tấm Á – Âu, Rái cá, Nai 
sừng xám…

Hay đến với vùng đất kỳ diệu của nước Mỹ 
– Alaska, bạn có thể thỏa mãn được giấc mơ hòa 
vào thiên nhiên tại Công viên Quốc gia Denali. 

Thay vì đến Alaska vào mùa Đông, mùa 
Thu của thiên nhiên nơi này chắc hẳn sẽ không làm 
bạn thất vọng. Không chỉ được thỏa thích trong 
không gian rộng lớn, bạn còn có thể khám phá 
những loài động vật, thực vật, rừng cây hay du 
thuyền trên dòng sông Nenana xinh đẹp.

Vùng ngoại ô bình yên
Ngắm nhìn bức ảnh tại một vùng ngoại ô 

với hàng cây trút lá, bạn dường như có thể cảm 
nhận được vẻ yên bình nơi đây. Có thể ý nghĩa của 
mùa Thu chính là mang đến một khoảng trời bình 
lặng sau những tháng ngày vội vã, một vẻ đẹp khác 
xa với chốn thành thị hào nhoáng.

Du lịch đường tàu
Khi ngày càng nhiều phương tiện di 

chuyển xuất hiện, có lẽ có không ít người lãng quên 
mất những toa tàu nối đuôi nhau chạy băng băng 
trên đường sắt. Từ ô cửa sổ chuyến tàu, đưa mắt 
ngắm nhìn những tán lá bao phủ xung quanh cũng 
là một trải nghiệm rất tuyệt vời.

“Khu rừng bê tông” bình yên
Mùa Thu đến mang đến chút lãng mạn, 

man mác, cổ kính và tâm hồn thi ca. Ngay cả những 
thành phố lớn với đầy rẫy các toà nhà chọc trời như 
một “khu rừng bê tông” rộng lớn cũng trở nên dịu 
dàng hơn khi Thu đến. 

Nếu có cơ hội đến New York vào mùa Thu, 
bạn có thể sẽ bất ngờ với vẻ đẹp thanh bình đầy 
khác lạ với thành phố không bao giờ ngủ mà mọi 
người thường nhắc đến. Chắc có lẽ khi những chiếc 
lá thay màu, thành phố New York cũng được khoác 
lên tấm áo mới.

Một mùa để vui chơi
Thu sang, không có cái oi bức của mùa Hạ, 

không có cái rét lạnh ngày Đông, đây là một thời 
điển lý tưởng để ra ngoài vui chơi. Trong làn gió 
mát mẻ, tản bộ trên con đường đầy lá vàng rơi, cảm 
giác lạo xạo dưới chân cũng giúp chúng ta được thư 
giãn.

Vùng quê của ngày thu
Phố xá cũng phải bớt đi vài phần vội vàng 

khi Thu đến, vùng quê của ngày Thu càng thêm 
thanh bình và đẹp đẽ. Với ngày Thu ở trang trại 
Vermont, người nông dân có lẽ đã thu hoạch xong 
mùa vụ, nhưng vẫn còn rất nhiều hoạt động và cảnh 
sắc khác để chúng ta khám phá và cảm nhận được 
sự bình yên dưới nắng vàng.

Lái xe ngắm cảnh

Không phải chỉ có thả bộ trên những con 
đường mới cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp của mùa 
Thu, một chuyến xe đường dài dạo vòng quanh 
thành phố cũng có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt 
đẹp từ những khu rừng của đất nước Canada. Từ 
trên cao nhìn xuống, bạn sẽ phải choáng ngợp bởi 
những rặng cây màu sắc rực rỡ này.

Nét quyến rũ của các thị trấn nhỏ
Mùa Thu được xem là mùa đẹp nhất trong 

năm vì nó mang nét quyến rũ của mình bao phủ 
khắp mọi nơi. Tại một vùng thị trấn nhỏ, cảnh vật 
dường như trở nên phong phú hơn khi không còn 
những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ và cây xanh 
bao quanh mà được những tán lá điểm xuyết thêm 
chút sắc màu dưới nền trời xanh ngắt.

Napa phủ sắc vàng
Màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc và sự 

lạc quan yêu đời. Một con đường ngập trong sắc 
vàng của những tán lá cây bạch quả rơi ở thung 
lũng Napa, bang California sẽ khiến bạn ngây ngất 
đắm chìm cùng chút hân hoan hạnh phúc.

Ở Napa, bang California, ngoài những cây 
bạch quả rợp sắc vàng, khu vườn nho bát ngát giữa 
đất trời cũng rất đáng để bạn cảm nhận. Nhìn màu 
xanh dần bị thay thế bởi lớp vàng rực rỡ cũng khiến 
lòng cảm thấy rạo rực, mong chờ mùa Thu yên bình 
đến gần.

Mùa Thu của nước Đức
Không có sự yên bình thường thấy, mùa 

Thu ở Stuttgart của nước Đức mang một vẻ đẹp rực 
rỡ. Những hàng dây leo vàng, cam, đỏ phá vỡ sự 
tĩnh lặng của ngày Thu.

Nếu bạn muốn lạc vào xứ sở cổ tích, 
Bavaria sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm khó 
quên. Nổi tiếng với những thị trấn cổ tích, hồ nước 
màu lục bảo, đỉnh núi trắng xóa, mùa Thu nơi đây 
tựa như xứ sở thần tiên. Chỉ cần ngắm nhìn từ trên 
cao, những đám mây bồng bềnh, núi non bát ngát 
cùng tòa lâu đài trong mơ, bạn cũng cảm nhận được 
“tiên khí” lượn lờ quanh Bavaria.

Tán lá sống động
Mùa Thu nhẹ nhàng, bình yên nhưng 

không thiếu phần sống động và rộn ràng. Bạn hãy 
thử thả bước trong công viên và cảm nhận vẻ đẹp 
đối lập ấy: ánh nắng vàng bình yên, làn gió dịu nhẹ 
cùng với vài chiếc lá tinh nghịch bay loạn hay lạo 
xạo dưới chân.

Ngày Thu bao trùm vạn vật
Mùa Thu trải dài lên vạn vật ở Maine – một 

tiểu bang trong vùng New Zealand ở Hoa Kỳ. Từ 
con đường, thị trấn, sông hồ hay núi đồi đều tràn 
ngập không khí của trời Thu bởi những tán lá xanh 
xanh đỏ đỏ. Rất nhiều người ao ước được một lần 
lượn lờ bằng ca nô trên dòng sông ở tiểu bang 
Maine để ngắm nhìn hàng cây soi bóng trên mặt hồ.

Mùa Thu soi bóng
Cũng như tiểu bang Maine, dòng nước 

phản chiếu cảnh sắc mùa Thu làm lòng người thêm 
ngất ngây. Hàng cây xanh đỏ của sắc Thu soi bóng 
trên mặt hồ Vermont như làm tăng gấp đôi vẻ đẹp 
cùa nó.

New Hamphire vốn được mệnh danh là 
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vùng đất mang vẻ đẹp mùa Thu của nước 
Mỹ. Đặt chân đến nơi này, bạn sẽ cảm nhận được 
bức tranh Thu lãng mạn, thanh tao. Nếu bạn thích 
được soi bóng trên dòng nước, New Hamphire vẫn 
có thể thỏa mãn bằng những mặt hồ tĩnh lặng trong 
xanh cùng loạt màu sắc rực rỡ kéo dài đến tận chân 
trời.

Lãng mạn ngày Thu
Paris – kinh đô ánh sáng nổi tiếng với vẻ 

hoa lệ và lãng mạn tăng thêm chút mộng mơ khi 
Thu đến. Những tán lá bắt đầu chuyển sang vàng 
Thu gợi lên chút hồi ức xưa, nhớ đến những câu 
chuyện tình lãng mạn tại thành phố của tình yêu 
này. Nước Pháp đâu chỉ có một Paris mang sắc Thu 
đẹp đẽ, những vườn nho của đất nước này cũng làm 
người khác say đắm với màu vàng bát ngát.

Không chỉ nơi thôn quê mới cảm nhận 
được vẻ bát ngát như thế, tại Connecticut – tiểu 
bang của Hoa Kỳ, những tán cây đổ màu trải dài 
khắp thành phố New Haven, từ sông hồ trong xanh 
đến con đường quanh co. Bạn sẽ phải choáng ngợp 
bởi thành phố rộng lớn biến thành rừng cây thay lá 
khi Thu đến.

Tán cây đỏ thẫm
Dù chỉ là ngắm nhìn qua hình ảnh, bạn vẫn 

sẽ cảm  thấy choáng ngợp bởi một vùng rực rỡ đỏ 
thẫm như thế này. Thay bằng sắc đỏ ngày Thu, 
người ta có thể dành cả ngày trời đắm say khu rừng 
huyền diệu nơi đây.

Phong cảnh núi non
Không có lá rơi phủ đầy, nắng vàng ngợp 

trời hay sắc đỏ bao phủ, mùa Thu ở Swiss Alps 
mang một vẻ đẹp thật khác biệt. Tuy khác biệt 
nhưng không hề đánh mất vẻ bình yên thuộc về 
ngày Thu, tuyết trên đỉnh núi dường như còn mang 
theo dấu hiệu mùa Đông đang gần kề.

Cánh đồng mùa Thu
Vườn Quốc gia Kellerwald – Edersee của 

Đức là một trong những khu rừng hoang sơ được 
bảo tồn tốt nhất ở châu Âu. Có hơn 50 ngọn đồi 
được bao phủ bởi những cây sồi gần 1.000 năm 
tuổi cùng những thung lung và dòng suối trong 
veo. Ghé thăm nơi đây, bạn sẽ được đắm chìm 
trong mùa Thu tuyệt đẹp của thiên nhiên hoang sơ.

Dòng nước yên bình
Cảnh sắc thiên nhiên bao giờ cũng khiến 

con người phải ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của nó. 
Nhiều người đến Aspen – một thị trấn miền núi nổi 
tiếng ở Colorado tận hưởng kỳ nghỉ Đông hay vui 
chơi vào mùa Hè, thế nhưng ngày Thu ở đây cũng 
không kém cạnh với quang cảnh rực rỡ và ảo diệu 
này.

Buổi chiều mùa Thu
Nếu có cơ hội đến thăm New York, bạn 

đừng bỏ qua dãy núi Adirondack. Đặc biệt là vào 
ngày Thu, khi mặt trời ngả về Tây, một vẻ đẹp thơ 
mộng và lãng mạn bao phủ cả dãy núi.

Sắc đỏ tinh nghịch
Đã nhìn thấy qua Thu thanh bình ở 

Vermont, Thu rực rỡ Stuttugart, Thu huyền ảo ở 
Aspen hay Thu mơ mộng của dãy Adirondack. Còn 
ở New Hampshire, mùa Thu nơi đây lại đáng yêu 

với những sắc đỏ tinh nghịch.
Những chiếc lá thu
Đừng mãi tìm kiếm ở những nơi xa xôi, 

thực chất mùa Thu ở gần ngay bên bạn. Những 
chiếc lá rơi trên mặt đất cũng mang một vẻ đẹp rất 
mùa Thu.

Làn sương mù thơ mộng
Bạn có từng tưởng tượng ngày Thu tại 

những vùng đất cổ tích sẽ mang dáng vẻ ra sao? 
Ngôi làng Tyringham ở Berkshine với lối kiến trúc 
cổ kính phác họa nên trời Thu thanh bình cũng rất 
thanh khiết.

Điểm xuyết sắc đỏ
Nếu bạn đang vội vã vì cuộc sống ngoài 

kia, hãy thử thư giãn vào một ngày Thu êm dịu. 
Hãy thử tưởng tượng, được chầm chậm dạo bước 
trên con đường thơ mộng đẹp như tranh vẽ thế này 
sẽ khiến bản thân càng khoan khoái hơn.

Mùa Thu trên hồ Winnipesaukee
Nhìn ngắm bức ảnh này, bạn có mơ ước 

được một lần đặt chân đến? Tán cây xanh đỏ bao 
trùm lấy những ngôi nhà đầy sắc màu tạo nên chút 
niềm vui nho nhỏ len lỏi vào lòng người xem.

Nông trại ở New Zealand
Nếu bạn muốn một mùa Thu bình dị, nông 

trại ở New Zealand là một địa điểm rất lý tưởng 
đấy. Ngày Thu ở nơi đây mang vẻ đẹp đơn sơ với 
những chiếc lá vàng, tán cây đỏ nhưng lại mang 
đến cảm giác bình dị ít nơi nào có được.

Lá phong
Nhắc đến mùa Thu làm sao có thể thiếu mất 

hình ảnh của những chiếc lá phong được. Cứ như 
hình ảnh thu nhỏ của mùa Thu, lá phong dưới ánh 
nắng vàng mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng cũng rất bình 
yên.

Hoàng hôn của mùa Thu
Mùa Thu dường như đẹp trong mọi khoảnh 

khắc, là khi mặt trời lên cao, là khi chiều tà kéo đến, 
là khi ánh trăng sáng tỏ cũng là khi gia đình sum 
vầy. Bởi vì ngày Thu đẹp như thế mang đến rất 
nhiều cảm xúc nên đã có vô số tác phẩm thi ca miêu 
tả về nó.

 Mùa Thu ở xứ sở thần tiên
Công viên Quốc gia hồ Plivice là một hệ 

thống kết nối bởi 20 hồ nước xanh biếc cùng với vô 
số thác nước và dòng suối, tạo nên một xứ sở thần 
tiên ngay tại chốn trần gian. Đến hồ Plitvice, bạn sẽ 
được chiêm ngưỡng bức tranh mùa Thu tuyệt đẹp 
được bao phủ bởi những chiếc lá đầy màu sắc. ■ 

Tháng 10, về thiên đường 
Bình Liêu ngắm lau trắng ngút 
ngàn

Mùa thu, Bình Liêu (Quảng Ninh) 
lại được khoác lên mình một tấm 
áo mới, một màu trắng xóa tinh 

khôi bởi những cánh đồng cỏ lau trắng nở rộ núi 
đồi.

Nhắc đến du lịch Quảng Ninh, nhiều người 
sẽ nghĩ ngay về di sản văn hóa thế giới vịnh Hạ 
Long, hay núi Yên Tử... Nhưng không chỉ thế, 

Quảng Ninh còn có một điểm đến đẹp mê hồn là 
cung đường phượt Bình Liêu. Bình Liêu gây tò mò 
với du khách bởi cánh đồng cỏ lau trắng nở rộ trên 
"sống lưng khủng long" hùng vĩ.

Bình Liêu – miền biên viễn nằm ở phía 
Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, giáp ranh với tỉnh 
Quảng Tây – Trung Quốc, cách thành phố Hà Nội 
khoảng 270km. Trong những năm gần đây, Bình 
Liêu trở nên nổi tiếng khi sở hữu một cung đường 
tuyệt đẹp, níu chân những người mê khám phá.

Bình Liêu trong mỗi mùa lại mang một nét 
đẹp và dấu ấn rất riêng. Sức hút của vùng đất này 
đến từ màu xanh, màu vàng của những thửa ruộng 
bậc thang mênh mông, màu trắng của những cánh 
đồng lau sậy trải dài.

Cũng chính bởi điều này mà Bình Liêu 
được người ta ưu ái đặt cho cái tên là “Sapa thu nhỏ 
của Quảng Ninh”. Khi tiết trời sang thu, mùa cỏ lau 
ở Bình Liêu mới bắt đầu.

Bình Liêu mùa hoa lau trắng đẹp nhất vào 
những ngày tháng 10, tháng 11 dương lịch hàng 
năm, bạn sẽ không khỏi sững người khi được tận 
mắt trông thấy sắc trắng bồng bềnh của những 
thảm cỏ lau đang độ nở bung trải đến tận đường 
chân trời. 

Cỏ lau là loài cây mang nét giản dị nhưng 
ẩn sau đó là vẻ đẹp vô cùng dịu dàng và quyến rũ, 
khi hoa lau đồng loạt nở bung trắng xóa cũng là lúc 
thời tiết đón những đợt gió heo may về chào ngày 
đông.

Dọc cung đường “sống lưng khủng long” 
lên tới cột mốc 1305 là đoạn cỏ lau mọc nhiều và 
đẹp nhất.

Người ta vẫn ví Bình Liêu mùa lau về là 
thiên đường “sống ảo” ngay tại mặt đất. Thiên 
nhiên chốn phiêu lãng ấy không chỉ được ưu ái 
mang những nét đẹp thuần khiết mà mùa về như 
được điểm xuyết thêm sức sống, hồn sắc làm mê 
đắm lòng người.

Đến Bình Liêu mùa này, ngoài thưởng thức 
khung cảnh những đồi cỏ lau bạt ngàn, bạn có thể 
tham quan các địa điểm thú vị tại nơi đây như: Thác 
Khe Vằn, bản Sông Moóc, đỉnh Cao Xiêm, các 
mốc Biên giới, cửa khẩu Hoành Mô, cầu Nà 
Làng… ■
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Về xứ An Giang thưởng 
thức bánh canh bò viên lạ 
miệng

Bánh canh bò viên từ lâu ã nổi tiếng đ
xứ sở thốt nốt An Giang bởi hương 
vị thơm ngon ậm à mang nhiều đ đ

đặc trưng của vùng sơn cước.

Mùa hè là thời gian thích hợp để xách ba lô 
lên, khám phá những vùng đất mới. An Giang là 
vùng đất đáng để bạn khám phá với những trải 
nghiệm ẩm thực vô cùng phong phú mà bạn sẽ 
không thể nào quên. 

Đến đây, bạn nhất định đừng bỏ qua món 
bánh canh bò viên ngon và lạ miệng, giá cả lại rất 
bình dân, phù hợp với nhiều thực khách. 

Để chế biến được món ăn này, đầu tiên phải 
kể đến chất lượng của bánh canh. Bánh được làm 
từ loại gạo Neang Nhen, có mùi thơm đặc biệt. 

Đây là loại gạo nổi tiếng của vùng Bảy Núi 
và được xay ra làm bánh theo công thức gia truyền, 
chế biến qua nhiều công đoạn. Gạo sau khi ngâm 
nước qua đêm, được xay nhuyễn rồi vắt cho ráo 
nước. Sau đó người ta nhồi bột, cán, cắt mỏng tạo 
nên sợi bánh nhỏ trắng phau mềm, dai.

Nước dùng để chế biến bánh canh cũng 
phải ninh từ xương heo, kết hợp cùng với xương 
gà, một chút tôm khô, cá... tạo nên một hương vị 
riêng, ngọt đậm đà, là sự pha trộn của rất nhiều 
nguyên liệu. Đây chính là bí quyết tạo nên hương 
vị riêng của món ăn.

Thịt bò để làm bò viên được chọn từ những 
con bò được nuôi ở vùng Bảy Núi. Đây là mảnh đất 
của sông nước, núi rừng, của những cánh đồng lúa 
mênh mông cùng rừng thốt nốt bạt ngàn nên thịt bò 
vì thế cũng ngon hơn. 

Bò viên, chân giò heo phải hầm cho đến khi 
thịt mềm, sau đó nêm các loại gia vị theo công thức 
cho vừa ăn. 

Khi có khách, tô bánh canh được dọn ra với 
những sợi bánh mềm mượt, bò viên được cắt làm 
đôi lộ bên trong một màu đỏ hồng rất hấp dẫn. 
Điểm lên trên bánh canh một vài miếng giò heo 
vừa gắp, thêm chút hành lá, mùi, hành phi mỡ thơm 
lừng rồi chế nước lèo ngập bánh.

Cho miếng bò viên vào miệng, thịt vừa 
giòn dai, thơm ngọt đậm đà của bò sơn cước. Húp 

muỗng nước súp nóng, mồ hôi tuôn ra, bao nhiêu 
mệt nhọc bụi đường tan biến, cảm nhận tô bánh 
canh ngọt ngào, lan toả trong khoang miệng.

Một bát bánh canh thường có giá khoảng 
30.000 đồng, bạn có thể tìm ăn ở thành phố Châu 
Đốc hay nhiều quán ăn ở vùng Bảy Núi. ■

Những món ăn lạ ở Hội An 
có thể bạn chưa biết

Nếu mới chỉ nếm thử cơm gà, cao 
lầu, bánh bao, bánh vạc như những 
gợi ý quen thuộc, có lẽ bạn nên lên 

lịch đến Hội An thêm lần nữa để thưởng thức 
những món dưới đây:

Nộm mít
Người xứ Quảng tận dụng mọi thứ từ mít, 

dù là mít non hay mít già, kể cả xơ mít cũng có thể 
làm dưa chua và hột mít luộc lên cũng ăn rất ngon. 
Mít non thì được dùng để trộn với cá chuồn để tạo 
nên món nộm mít không thể không thử.

Nếu vào mùa cá, người Quảng Nam 
thường trộn mít với cá, còn những mùa khác, mít 
non sẽ được trộn với tôm luộc hay thịt ba chỉ luộc.

Cách chế biến món ăn này cũng khá đơn 
giản, mít được xào sơ qua cho thơm, nêm nếm gia 
vị, trộn chung với đậu phộng, rau củ, thịt heo, cá 
hoặc tôm rồi cho ra đĩa. Ăn nộm mít ngon nhất là 
cho lên bánh tráng nướng, chấm cùng nước mắm 
cay miền Trung.

Canh bột báng
Khi nghe đến bột báng, ai cũng sẽ nghĩ đến 

chè bột báng và những món ngọt khác. Nhưng 
người xứ Quảng đã khéo léo biến tấu nguyên liệu 
này thành một món canh dân dã, dù ăn chơi hay 
dành cho bữa chính đều hợp.

Nước canh bột báng có vị ngon từ thịt, ngọt 
từ xương do được ninh từ xương gà hoặc xương 
heo. 

Tùy khẩu vị, bột báng có thể ăn kèm với 
trứng cút, chả thịt, tôm, cua, đặc biệt là trứng sợi 
nhỏ vàng ươm vui mắt. Khi ăn, để tăng thêm hương 
vị, bạn có thể cho thêm chút hành ngò và chút tiêu 
để dậy mùi thơm.

Mạc nạm
Nếu là người miền Nam thì chắc hẳn bạn sẽ 

biết đến món bò kho đậm đà. Món mạc nạm cũng 
có hương vị giống với bò kho miền Nam, được chế 
biến từ gân bò, gàu bò và bạc nhạc bò. 

Điểm khiến mạc nạm Hội An khác biệt đó 
là được cho thêm những vị thuốc đặc biệt dựa trên 
bí quyết gia truyền của người nấu.

Thưởng thức mạc nạm, bạn sẽ được thỏa 
mãn cả về thị giác, khứu giác và vị giác. Nước dùng 
màu hổ phách bắt mắt kích thích ngon miệng. 

Mùi thơm của hương thuốc bắc hòa quyện 
cùng mùi bò nồng nàn. Và vị thì ngon ngọt, kết cấu 
hài hòa, hơi dai và không nát. Tất cả kết hợp tạo 
thành một món ăn ngon để đời khi đến phố cổ.

Món ăn này thích hợp để ăn cùng bánh mì 
con cóc, chấm một miếng bánh mì cho vừa thấm 
nước dùng rồi cắn ngập răng cảm nhận bánh 

chuyển dần từ giòn rụm sang như tan chảy trong 
vòm họng sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Mì sứa
Mì sứa đặc biệt do nó là món ăn theo thời 

vụ, không phải lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp. 
Mùa sứa thường bắt đầu khoảng từ tháng 3 âm lịch 
đến mùa hè, thời gian này bạn cũng có thể ghé các 
gánh mì rong bên lề đường để ăn mì sứa và hiểu 
thêm về ẩm thực phố Hội.

Những miếng sứa trong veo, dai giòn được 
xắt thành miếng nhỏ vừa, ăn cùng những sợi mì to 
dày, đặc biệt nhất là phải thưởng thức trên ghe mới 
đúng điệu. Văn hóa mì ghe ở Hội An khiến nhiều 
người thích thú, bởi cảm giác vừa xì xụp tô mì vừa 
lắc lư theo nhịp sóng nước là một trải nghiệm khó 
quên.

Bánh đập hến xào
Bánh đập là món đặc sản phổ biến mà bất 

kỳ ai đến Hội An cũng khó có thể bỏ qua. Tuy cách 
chế biến khá đơn giản, nhưng bánh đập hến xào 
vẫn nổi bật bởi mang đậm hương sắc Hội An.

Giống như món bánh đập quen thuộc ở các 
tỉnh miền Trung, bánh đập hến xào vẫn có một 
miếng bánh tráng và bánh ướt, nhưng điểm nhấn ở 
đây chính là hến. 

Hến thường được xào rất đơn giản để giữ 
độ ngọt. Trộn lẫn các loại gia vị, thêm vào đó đậu 
phộng, hành phi, sa tế, vừng và một chút rau răm… 
đảo sơ qua lại một hồi là được.

Nước chấm cũng là một yếu tố quan trọng 
làm nên hương vị cho món ăn này của Hội An. 
Nước chấm được pha từ nước mắm cá cơm, thêm 
ớt tỏi, thịt quả thơm băm nhuyễn, đậu phộng và 
hành phi.

Khi ăn, bạn chỉ cần rải đều hến lên miếng 
bánh đập. Vị thơm ngọt nhẹ nhàng, vừa giòn vừa 
dai của bánh đập kết hợp với vị mặn, ngọt của hến 
xào, tuy bình dị nhưng vô cùng ngon miệng. Hơn 
nữa, giá thành của món ăn này khá rẻ, chỉ từ 15.000 
đến 20.000 đồng cho một đĩa bánh đập đặc biệt. 

Mít nhồi tôm thịt
Có thể nói mít là một phần cuộc sống của 

người dân xứ Quảng. Không chỉ nộm mít mà người 
Hội An còn sáng tạo món mít nhồi thịt độc đáo. 

Mít ráo sắp chín được luộc và giã mịn, trộn 
cùng tôm, thịt xay, cho thêm các loại gia vị như 
nước mắm, tỏi, ớt, tiêu rồi tiếp tục nhồi vào trong 
múi mít. Tùy từng địa chỉ bán mà món ăn được 
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thêm dừa nạo, đậu phộng rang.
Tuy đây là món ăn không khó để chế biến 

nhưng để tạo nên món mít nhồi tôm thịt ngon đúng 
điệu việc chọn nguyên liệu là khâu quan trọng 
nhất. Loại mít được sử dụng phải là mít ngon và 
chưa chín tới, nếu hấp chín thì sẽ tỏa ra mùi thơm 
đặc trưng.■ 

Vì sao người ta ăn bún bò 
Huế với cơm nguội?

Ă
n bún bò với cơm, mà phải là cơm 
nguội, nghe có vẻ lạ với nhiều người 
nhưng ây là cách n của không ít đ ă

người Huế vẫn còn tồn tại từ xưa ến nay như một đ
thói quen khó bỏ.

Bún bò cơm nguội là một biến tấu lạ của 
bún bò Huế

Một lần bạn tôi về Huế chơi, tôi thường dẫn 
đi ăn bún bò. Ra quán, nhìn tôi ăn bún với cơm 
nguội, nó liền thắc mắc sao bún ngon thế mà lại bỏ 
cơm vào. Có lẽ đó là thắc mắc của nhiều người khi 
thấy người Huế ăn kiểu này.

Lý giải điều này, dì Vân, chủ quán bún bò 
cơm nguội nổi tiếng trong một con hẻm trên phố 
Trịnh Công Sơn cho biết, ăn bún nhanh đói nên 
nhiều người bỏ cơm vào cho chắc bụng.

Quán bán bún bò bình thường, nhưng ai có 
nhu cầu thì sẽ kèm thêm một chén. Khi ăn thì đổ 
cơm vào trộn đều. Mỗi sáng, quán nấu chừng 20 
lon gạo. Khách ruột là xích lô, xe thồ và taxi ở khu 
vực chợ Đông Ba.

Chú Nguyễn Văn Tùng, một thực khách 
quen thuộc của quán thấy tôi chụp ảnh liền nói: 
“Mấy đứa con còn trẻ nên thấy ăn ri lạ là phải, chớ 
lúc xưa ăn chi cũng độn cơm, độn sắn vô cho no. 
Bún mà độn cơm là sang nhất đó. 

Tôi chạy xe thồ nên sáng sớm ghé đây ăn 
một tô bún với cơm cho no bụng rồi trưa về nhà ăn 
cơm. Bữa trưa thường ăn muộn nên ăn bún với cơm 
mới không bị đói sớm. Với người lạ thì khó ăn, với 
tui thì ăn vậy rất ngon mà quan trọng là no”.

Tuy không phải người Huế nào cũng biết 
món này nhưng không khó để tìm một gánh bún 
cơm nguội trên phố Huế. Nhưng đa phần các quán 
là những quán bún bình dân và khách hàng là 
những người lao động.

Gánh bún o Trang là một gánh bún lâu năm 

trên phố Phan Đăng Lưu. Bún được nấu trong nồi 
nhôm tròn ôm miệng đặc trưng của các gánh bún 
Huế chính hiệu. Bên cạnh những nguyên vật liệu 
của món bún bò quen thuộc thì lúc nào cũng có 
thêm nồi cơm nhỏ. Nồi cơm bỏ sẵn vá để xúc và ai 
thích ăn thì tự múc và không tính tiền.

O Trang bán bún bò đã mấy chục năm cho 
biết: Ngày xưa, họ ăn bún với cơm nhiều nên dì 
phải nấu nhiều cơm, nhưng nay thì ít hơn, nhiều 
người ăn để no bụng nhưng một số lại thích ăn vậy 
như một thói quen.

Bún bò được xem là tinh hoa của ẩm thực 
Huế, là món ăn sáng phổ biến ở Huế. Đã có nhiều 
công trình nghiên cứu nhưng vẫn chưa xác định 
được nguồn gốc và thời gian ra đời của món ăn này, 
chỉ biết nó đã có nhiều đời và hàng trăm năm.

Bún bò được xếp vào món ăn sáng thuộc 
“hạng sang” bên cạnh bánh mì, bánh canh, cơm 
hến, bún hến… nên sự kết hợp giữa bún bò và cơm 
là một biến tấu đặc biệt của bún bò Huế, dù không 
biết bún bò cơm nguội có từ bao giờ…

Vì sao lại là cơm nguội?
Gọi là bún bò cơm nguội nhưng thực ra 

cơm được các quán nấu mới, không phải cơm 
nguội như tên gọi của nó. 

Cơm được nấu từ gạo có độ dẻo bình 
thường, tránh gạo dẻo. Vì theo o Trang, gạo dẻo bỏ 
vào bún sẽ ướt và nhão khó ăn. Cơm nấu hơi khô bỏ 
vào ăn mới ngon nên nhìn giống cơm nguội, không 
dẻo thơm.

O Trang kể, o mưu sinh với gánh bún bò đã 
mấy chục năm. Bên cạnh nồi bún luôn có nồi cơm. 
Ngày xưa, o thấy họ bán vậy nên o cũng nấu cơm 
kèm theo. Nhưng lúc đó, lao động vất vả, ăn uống 
kham khổ nên họ ăn nhiều cơm cho no. Nhiều gánh 
bún có thêm cơm, bây giờ thì ít.

Trong ký ức của tôi, nhà lúc nào cũng có 
cơm nguội để khi nào đói là ăn chứ không có tiền 
để mua hàng quà, ăn vặt như bây giờ. Bún bò là 
món ăn sáng phổ biến nhưng không phải sáng nào 
cũng được ăn vì thịt là món xa xỉ bấy giờ.

Gọi là bún bò nhưng thực chất là bún giò 
heo. Lúc đó, ăn sáng hầu như là ăn cơm, thỉnh 
thoảng mới có bún bò. Nồi bún bữa sáng lúc nào ba 
tôi cũng chan cơm vào đầy, mẹ và bà tôi thì cơm 
còn nhiều hơn bún. Cơm luôn là cơm nguội của tối 
hôm trước.

Còn nhỏ nhưng tôi vẫn biết, ba tôi ăn như 
vậy để chắc bụng ra đồng làm việc. Còn mẹ và bà 
tôi thì ngoài muốn chắc bụng để đi làm, còn vì 
nhường bún cho chúng tôi và tránh lãng phí cơm 
gạo nên luôn vét hết cơm nguội để ăn cùng.

Bà tôi kể, lúc xưa đi chợ mà ăn tô bún là 
sang lắm. Mua tô bún về là phải trộn cơm vào ăn 
cho được nhiều. Thỉnh thoảng có dịp đặc biệt mới 
mua cái giò heo về hầm nấu bún. Mỗi người chỉ 
được một tô nhỏ nên ai cũng vét cơm nguội bỏ vào.

Sau này, khi cuộc sống khấm khá hơn, bà 
nội và ba tôi vẫn có thói quen ăn như vậy. Đó cũng 
là thói quen của không ít người Huế. Có lẽ vì thế 
nên các quán bún bò cơm nguội đã ra đời như lưu 
giữ lại kỷ niệm một thời không thể nào quên. ■

Dân dã canh chua lá giang 
cá cơm khô

Lá giang là loại dây leo, mọc hoang 
dại, có rất nhiều ở miền Trung. Lá 
có vị chua dịu, các món ăn được chế 

biến từ lá giang rất tốt cho sức khỏe con người.

Lá giang và cá cơm khô
Theo đông y, lá giang giúp thanh nhiệt, giải 

độc, có tính kháng sinh cao. Những người bị đầy 
hơi, chướng bụng, ăn không tiêu có thể ăn lá giang 
giúp nhuận tràng, tiêu hóa, kích thích ăn ngon 
miệng.

Đặc điểm của lá giang là phát triển mạnh 
vào mùa hè. Lá giang rất dễ tính khi nấu kết hợp với 
các loại hải sản hay các loại thịt đều rất ngon. 

Dân dã và đưa cơm hơn là món canh chua 
lá giang nấu với cá cơm khô. Món ăn rất tốt cho sức 
khỏe và giúp giải nhiệt vào mùa nắng nóng.

Canh chua lá giang nấu với cá cơm khô rất 
nhanh, tiện. Cá cơm khô hiện nay được bày bán rất 
nhiều ở các chợ, các hàng quán. Vì vậy, việc tìm 
kiếm nguyên liệu này không phải là chuyện khó. 
Ngon nhất là chọn mua cá cơm ngần, đem về rửa 
thật sạch. 

Trước khi nấu canh chua, đem cá ngâm với 
nước sôi khoảng 5 phút cho cá mềm rồi mới nấu, lặt 
lá giang rửa sạch. Bắc nồi nước vừa đủ ăn lên bếp 
đun sôi, sau đó cho phần cá cơm khô vào đun độ 5 - 
10 phút cho cá tiết ra chất đạm và mềm đi rồi mới 
cho lá giang vào.

Để nồi canh chua ngon đúng điệu, trước khi 
nấu phải dùng tay vò nát để lá ra thêm chất chua. 
Khi nồi canh vừa chín mới nêm nếm gia vị vì nếu 
nêm quá sớm sẽ khó kiểm soát được độ mặn nhạt, 
nồi canh sẽ bị chua gắt, ảnh hưởng đến chất lượng 
của món ăn. 

Để lá giang mềm hơn và ngon hơn, trong 
quá trình nấu có thể thêm một chút dầu ăn vào nồi 
canh. Những ngày tiết trời nóng bức, được ăn cơm 
với canh chua lá giang cá cơm khô còn nóng hổi 
cùng chén muối ớt rừng cay nồng thật là thú vị. 

Món canh với vị chua nhẹ, thơm dịu, có tác 
dụng thanh nhiệt, là một gợi ý tuyệt vời cho mùa hè 
này. ■
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Thực hư dự án đóng tàu 
sân bay bằng băng

Thế chiến thứ Hai, để vận hành hệ 
thống máy bay bảo vệ tàu biển cũng 
như chiến đấu, quân đồng minh đã 

vận dụng đến một giải pháp táo bạo ấy là đóng tàu 
sân bay bằng... băng. Chứng tích còn lại của dự án 
này nằm ở đáy hồ Patricia tại Alberta (Canada) nơi 
nguyên mẫu được thử nghiệm.

Nhà khoa học Anh, Geoffrey Pyke với ý 
tưởng về tàu sân bay bằng băng

Dự án Habakkuk
Trong giai đoạn đầu của Thế chiến thứ Hai, 

hải quân Đức quốc xã đã chứng minh ưu thế của 
mình trên biển. Ở Bắc Đại Tây Dương, các hạm đội 
của Anh luôn gặp khó khăn khi đương đầu với tàu 
ngầm của Đức. Tàu tiếp tế của Đồng minh vượt đại 
dương thường bị chặn đánh và chìm ở mức báo 
động.

Máy bay có thể bảo vệ các con tàu, nhưng 
phải có tàu sân bay ở đại dương để hạ cánh và tiếp 
nhiên liệu. Tuy nhiên, để đóng các con tàu khổng lồ 
này cần phải có một lượng thép không nhỏ, mà 
nguyên liệu này thì đang thiếu trầm trọng.

Trong lúc này, một nhà khoa học Anh tên là 
Geoffrey Pyke - người từng làm việc tại Bộ chỉ huy 
hành quân hỗn hợp với tư cách là cố vấn của chỉ 
huy trưởng, bá tước Louis Mountbatten, đã nảy ra 
một ý tưởng độc đáo: Chế tạo tàu sân bay từ băng.

Băng cứng nhưng không bị chìm và có thể 
dễ dàng được sửa chữa ngay tại chỗ, bằng cách 
đóng những khối băng mới vào ngay vị trí bị hư 
hại. Với bề mặt được làm phẳng, băng đóng vai trò 
như một bãi hạ cánh, và nếu có thể làm rỗng ở giữa, 
nó sẽ là nơi lý tưởng để máy bay trú ẩn.

Ông trình bày ý tưởng của mình với 
Mountbatten, sau đó nhà quý tộc này thuyết phục 
Winston Churchill (Thủ tướng Anh lúc đó), rằng 
có thể thắng cuộc chiến này bằng... băng. Churchill 
lấy làm thú vị và đồng ý triển khai "Dự án 
Habakkuk", làm tàu sân bay với nguyên liệu từ Bắc 
cực.

Vật liệu kỳ diệu
Tàu sân bay mà Pyke hình dung có chiều 

dài 600m, rộng 90m và nặng hơn 2 triệu tấn. Thân 
tàu dày 12m, có thể an toàn trước ngư lôi. Tàu được 
trang bị 40 tháp pháo hai nòng và nhiều súng phòng 

không hạng nhẹ.
Đường băng trên tàu có thể chứa đến 150 

máy bay ném bom hoặc máy bay chiến đấu hai 
động cơ. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn: Băng tan thì 
sao? Nhưng Geoffrey Pyke cũng có giải pháp: Hệ 
thống làm mát khổng lồ bao gồm một mạng lưới 
ống phức tạp sẽ bơm chất làm lạnh khắp con tàu để 
giữ cho băng không bị tan chảy.

Ngay sau đó, một nguyên mẫu dài 18m, 
nặng 1 nghìn tấn đã được chế tạo trên hồ Patricia ở 
dãy núi Rockies của Canada. Tuy nhiên, trong quá 
trình thử nghiệm, một số vấn đề mới đã phát sinh, 
cụ thể như băng tuy cứng nhưng giòn, lại bị biến 
dạng dưới áp lực. Một con tàu lớn như Habakku sẽ 
bị võng xuống dưới sức nặng của chính nó.

Trong khi bế tắc thì nhóm thực hiện dự án 
có hướng giải quyết từ bước đột phá của hai nhà 
khoa học tại Học viện Bách khoa Brooklyn (New 
York, Mỹ). 

Qua nghiên cứu, họ phát hiện bột gỗ hoặc 
mùn cưa khi được trộn vào nước và cho đóng băng 
sẽ tạo thành vật liệu rắn hơn băng bình thường 14 
lần, cứng hơn cả bê tông, có khả năng chống nén 
tốt, không bị sứt mẻ và ngay cả đạn bắn không 
thủng. Nó có thể được gia công như gỗ và đúc 
thành các hình dạng như kim loại. Vật liệu kỳ diệu 
này được đặt tên là pykrete, để vinh danh Pyke.

Giai thoại kể rằng, một ngày nọ vào cuối 
năm 1942, Churchill đang tắm tại nhà riêng của 
mình thì Mountbatten trong trạng thái phấn khích 
xông vào và thả một khối pykrete vào bồn tắm. 
Trong vài phút, cả hai ngạc nhiên nhìn khối băng 
nguyên vẹn, không tan trong nước ấm.

Một số nhân chứng còn nhắc lại sự sôi nổi 
của bá tước Mountbatten tại Hội nghị Quebec năm 
1943. Trước sự sửng sốt của các đại biểu, 
Mountbatten đặt trên đất hai khối vật liệu, một làm 
bằng băng và một bằng pykrete. 

Không báo trước, ông rút khẩu súng lục ra 
bắn vào khối băng làm nó vỡ tan thành từng mảnh. 
Sau đó ông quay súng về phía pykrete và bắn. Lần 
này viên đạn văng khỏi pykrete rồi ghim vào 
tường.

Công trình dang dở
Vật liệu kỳ diệu chính là thứ mà Geoffrey 

Pyke cần cho sự thành công của Dự án Habakkuk. 
Các thiết kế và kế hoạch đóng tàu sân bay được gấp 
rút thực hiện. Mỗi con tàu sẽ cần 300 nghìn tấn bột 
gỗ, 25 nghìn tấn tấm cách nhiệt bằng ván sợi, 35 
nghìn tấn gỗ và 10 nghìn tấn thép.

Với lượng nhiên liệu dự trữ lên đến 5 nghìn 
tấn, tàu có thể di chuyển quãng đường 13 nghìn km 
mà không cần tiếp nhiên liệu. Theo dự kiến, tàu sân 
bay sẽ được hạ thủy vào tháng 5/1944, thời điểm 
mà nước ở biển Bắc Đại Tây Dương đã bắt đầu lạnh 
dần. Chi phí để hoàn thành con tàu được tính 
khoảng 700 nghìn bảng Anh.

Nhưng khi bắt đầu triển khai thi công, 
nhiều vấn đề lại nảy sinh. Sự thay đổi nhiệt độ theo 
mùa nhanh chóng khiến nhóm nghiên cứu nhận ra 
cần nhiều thép làm giá đỡ bên trong hơn số lượng 

mà họ ước tính ban đầu. Giống như thép, gỗ cũng 
đang thiếu hụt trầm trọng.

Do đó, chi phí cuối cùng cao gấp ba lần dự 
toán, ở mức 2,5 triệu bảng Anh. Ngoài ra, do con 
tàu quá lớn nên tốc độ tối đa chỉ 6 hải lý/giờ, điều 
mà Hải quân cho là quá chậm. Thêm vào đó là sự 
phức tạp trong xây dựng, cách nhiệt và làm lạnh 
một cấu trúc lớn như vậy đòi hỏi thời gian và nhân 
lực khó đáp ứng trong thời chiến.

Cuộc họp cuối cùng về việc thi công tàu 
diễn ra vào tháng 12/1943. 

Vào thời điểm này, một số yếu tố đã thay 
đổi liên quan đến cuộc chiến, như việc quân Đức bị 
đánh bật khỏi những vùng chiếm đóng trước đó, 
cũng như máy bay của Đồng minh được thiết kế 
hoạt động rộng hơn nên việc săn các tàu ngầm của 
Đức hiệu quả hơn. Điều này cùng với những thách 
thức đang phải đối mặt khiến Dự án Habakkuk đã 
bị loại bỏ.

Ngày nay, chứng tích còn lại của Dự án 
Habakkuk nằm ở đáy hồ Patricia tại Alberta 
(Canada), nơi nguyên mẫu được thử nghiệm. 

Năm 1985, các nhà thám hiểm đại dương 
đã lặn xuống địa điểm này và tìm thấy các bức vách 
bằng gỗ của thân tàu, hệ thống ống dẫn khí lạnh 
chằng chịt, cùng với một lượng lớn bitum được sử 
dụng như vật liệu cách nhiệt và một tấm bảng kỷ 
niệm dự án. ■ 

Hàng loạt kho báu của Đức 
Quốc xã có còn tồn tại?

Khi quân phát xít Đức chiếm đóng 
phần lớn châu Âu và Bắc Phi trong 
Thế chiến thứ hai, vàng, đồ tạo tác 

có giá trị và những bức tranh vô giá đã biến mất 
khỏi các lãnh thổ bị chinh phục, và nhiều kho báu 
trong số này vẫn bị mất tích cho đến ngày nay. 

Nhiều người cho rằng Đức Quốc xã đã giấu 
những kho báu này ở những địa điểm bí mật. Vàng 
bị Đức quốc xã đánh cắp và cất giấu có thực sự tồn 
tại?

Câu trả lời là có: Không chỉ vàng của Đức 
Quốc xã là thật, mà nó còn là động lực để thanh 
toán chế độ của Hitler. Khi các lực lượng của Đức 
Quốc xã lan rộng khắp châu Âu, chính sách của 
chúng là cướp những vật có giá trị của nạn nhân, 
phần lớn là từ người Do Thái. 

Điều này bao gồm đồ mỹ nghệ, đồ trang 
sức, thảm phương Đông, đồ bạc, đồ sứ và thủy tinh. 
Nhưng mặt hàng quan trọng nhất, về mặt kinh tế, là 
vàng.

Ít nhất 9 chiếc hộp lớn chứa đầy tiền vàng 
và đồ trang sức bị Đức Quốc xã thu thập từ các nạn 
nhân. Những thứ này được tìm thấy trong một hang 
động liền kề với trại tập trung Buchenwald.

Hàng nghìn đồng tiền vàng và đồ trang sức 
do Đức Quốc xã thu thập và được Quân đội Mỹ tìm 
thấy trong một hang động liền kề trại tập trung 
Buchenwald vào tháng 5 năm 1945 ở Weimar, 
Đức. Các lính canh SS của Đức đã loại bỏ những 
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vật có giá trị từ xác chết của các nạn nhân 
trong trại của họ để trục vớt vàng.

Vàng của Đức Quốc xã là một thuật ngữ 
bao gồm cả vàng tiền tệ, được các chính phủ nắm 
giữ trong các ngân hàng trung ương như một phần 
dự trữ tiền tệ của họ và các vật phẩm có giá trị bị 
đánh cắp từ các cá nhân (thường không phải là 
vàng).

Ronald Zweig, giáo sư nghiên cứu về Israel 
tại Đại học New York và là tác giả của cuốn sách " 
Chuyến tàu vàng: Sự hủy diệt của người Do Thái 
và sự cướp bóc của Hungary" (William Morrow, 
2002), cho biết: 

“Đây không phải là thứ bị đánh cắp từ các 
nạn nhân. Chúng tôi biết rằng người Đức đã đánh 
cắp dự trữ vàng tiền tệ của tất cả các ngân hàng 
quốc gia của các quốc gia mà họ chiếm đóng, và chỉ 
70% số tiền đó được phục hồi sau chiến tranh ”.

Thông thường, Đức Quốc xã đã thu giữ 
vàng tiền tệ và cất giữ trong các kho lưu trữ trung 
tâm, sau đó sử dụng nó để tài trợ cho nỗ lực chiến 
tranh của Đức Quốc xã. Nhưng Đức quốc xã cũng 
cướp vàng từ các cá nhân. 

“Vàng phi tiền tệ có nguồn gốc từ việc 
cướp bóc nhà cửa, tài sản và thậm chí cả thi thể của 
các nạn nhân”, Zweig viết trong cuốn sách của 
mình. Phần lớn những gì cướp được từ các cá nhân 
đã bị mất hoặc bị tịch thu vào cuối chiến tranh.

Vào năm 1945, các đơn vị Quân đội Mỹ đã 
khai quật được những kho chứa chiến lợi phẩm 
được giấu kín trên khắp nước Đức và Áo. Khám 
phá ngoạn mục nhất là mỏ muối Merkers ở 
Thuringia, Đức, chứa vàng thỏi, tiền xu và tiền tệ 
trị giá 517 triệu USD vào năm 1945 (khoảng 8,5 tỷ 
USD ngày nay).

Theo Zweig, khi các lực lượng Đồng minh 
nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm 
đóng, một nỗ lực đã được thực hiện để phân phối 
lại vàng tiền tệ cho các quốc gia mà nó bị chiếm 
giữ. 

Một số chiến lợi phẩm thu được từ các nạn 
nhân riêng lẻ đã được bán đấu giá cho công chúng. 
Tuy nhiên, những kho báu thu hồi khác đã được 
bán và số tiền thu được đã được trao cho các tổ 
chức được thành lập để giúp đỡ những người tị nạn 
Do Thái sau chiến tranh.

Tổng giá trị vàng và các tài sản khác mà 
Đức quốc xã cướp được vẫn không chắc chắn. 

Những báo cáo ban đầu về chiến lợi phẩm "đã tạo 
ra một El Dorado ở Trung Âu", Zweig viết trong 
cuốn sách của mình.

Nhiều câu chuyện về kho vàng của Đức 
Quốc xã được ghi lại

Nhiều người tin rằng, không phải tất cả các 
kho vàng cướp được đều được phát hiện. Tuy 
nhiên, Ian Sayer, nhà sử học người Anh trong 
Chiến tranh thế giới thứ hai và là đồng tác giả của 
cuốn sách "Vàng của Đức Quốc xã: Câu chuyện 
giật gân về vụ cướp vĩ đại nhất thế giới - và sự che 
đậy tội phạm vĩ đại nhất" (Congdon & Weed, 
1985), vẫn còn hoài nghi khi những câu chuyện 
như vậy xuất hiện trên các phương tiện truyền 
thông.

Khi cuốn nhật ký "Michaelis" chưa được 
xác thực - được cho là do một sĩ quan Waffen 
Schutzstaffel (SS) viết bằng bút danh "Michaelis" 
- được báo cáo lần đầu tiên vào năm 2020, đã cố 
tình tiết lộ 11 địa điểm nơi Đức Quốc xã cất giấu 
vàng, đồ trang sức, tranh vô giá và các đồ vật tôn 
giáo.

Một câu chuyện khác về vị trí của đoàn tàu 
vàng Wałbrzych được cho là có chứa một kho vàng 
của Đức Quốc xã. Con tàu được cho là bị chôn vùi 
bên trong một ngọn núi ở tây nam Ba Lan. Khi vị trí 
được khai quật rộng rãi địa điểm vào tháng 8 năm 
2016, không có vàng và không có xe lửa nào được 
phát hiện.

Cuốn sách "Chuyến tàu vàng" của Ronald 
Zweig kể về một chuyến tàu vàng có thật, khiến 
Budapest chở đầy vàng bạc, đồ trang sức và bạc 
của Đức Quốc xã đã bị đánh cắp từ những người 
Hungary gốc Do Thái. 

Đoàn tàu đang hướng tới một thành trì của 
Đức Quốc xã ở đâu đó trên dãy Alps. Chuyến tàu 
dừng lại ở Böckstein, Áo, ẩn mình trong đường 
hầm Tauern.

Một số chiến lợi phẩm đã được lấy đi và 
chôn cất ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp 
Tyrol (một bang phía tây nước Áo) và Feldkirch 
(một thị trấn thời trung cổ ở phía tây nước Áo), và 
sau đó được phát hiện bởi nông dân địa phương và 
quân đội Pháp sau khi chiến tranh kết thúc. 

Chiến lợi phẩm trên tàu đã bị lực lượng vũ 
trang Mỹ thu giữ vào tháng 5 năm 1945. Nhưng 
một số chiến lợi phẩm ẩn chưa bao giờ bị phanh 
phui.

Tuy nhiên, Ủy ban ba bên về chế tài vàng 
tiền tệ (TGC), được thành lập vào năm 1946 để thu 
hồi vàng bị phát xít Đức đánh cắp và trả lại cho chủ 
sở hữu hợp pháp của nó, không thể hoàn thành cho 
đến khi tất cả số vàng của Đức quốc xã được ghi 
trong hồ sơ trả lại.

Trước Hội nghị London về vàng của Đức 
Quốc xã năm đó, nhằm hoàn thiện công việc của 
TGC, Ngân hàng Trung ương Anh đã đưa ra một 
tuyên bố mới tiết lộ số vàng chính xác mà TGC 
đang nắm giữ. ■

NASA: Kính viễn vọng 

trúng "bom ảo ảnh" từ hành tinh 
khác?

Nghiên cứu mới từ NASA chỉ ra thứ 
có thể là nguyên nhân khiến con 
người chưa thể tìm thấy sinh vật 

ngoài hành tinh.
Một cách không cố ý, nhiều hành tinh 

ngoài Hệ Mặt trời có thể đã ném vào các hệ thống 
kính viễn vọng của người Trái đất những quả "bom 
ảo ảnh", che mờ hoàn toàn những dấu hiệu của sự 
sống mà chúng ta khát khao tìm kiếm.

Ảnh đồ họa mô tả về một "bản sao Trái đất" 
thuộc hệ sao khác

Đó là kết luận của nhóm nghiên cứu dẫn 
đầu bởi tiến sĩ Prabal Saxena từ Trung tâm Chuyến 
bay vũ trụ Goddard của NASA. 

"Bom ảo ảnh" hay "bom quang hành tinh" 
thật ra là một kiểu ô nhiễm ánh sáng mạnh mẽ mà 
dữ liệu quang học của các kính viễn vọng có thể 
gặp phải.

Nếu người ngoài nhìn Trái đất và sao Hỏa, 
hoặc Trái đất và sao Kim từ một vị trí thuận lợi ở rất 
xa, họ cũng có thể hứng phải một quả bom quang 
học tương tự - khi ánh sáng bị nhiễu khiến 2 hành 
tinh chỉ như 1 vật thể duy nhất.

Bom quang học này thực ra chỉ là ánh sáng 
"lang thang", hắt từ một hành tinh khác gần hành 
tinh mà chúng ta muốn quan sát. 

Thế nhưng với kỹ thuật quan sát ngoại 
hành tinh hiện nay - chủ yếu dựa trên quang phổ 
của vật thể để tìm hiểu về tính chất của nó, tìm kiếm 
các dấu hiệu hóa học của sự sống hay các thành 
phần khác... ánh sáng này đủ phá hỏng tất cả.

Ví dụ, ánh sáng bị nhiễu có thể che mờ 
những dấu hiệu hóa học của một loại hợp chất đại 
diện cho sự sống, làm chúng ta "nhìn" nó thành một 
hợp chất khác khi xem xét quang phổ.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất một số 
biện pháp các nhà khoa học hành tinh nên ứng 
dụng khi tìm hiểu bất kỳ hành tinh xa xôi nào. 

Đó có thể là dùng nhiều hệ thống quan sát 
thiên văn để kiểm ra cùng một khu vực hoặc chỉ 
dùng một kính viễn vọng duy nhất nhưng quan sát 
với thời gian dài. Càng nhiều dữ liệu, càng dễ phân 
biệt đâu là ánh sáng thật, đâu là nhiễu sáng. ■
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