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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

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

016-2044/1612

Baùn Tieäm Nail

Chuû chuyeån sang bang khaùc. Caàn baùn 

tieäm Nails roäng 1,100 sqft, coù 6 gheá, 5 

baøn vôùi vò trí vaø doanh thu toát.

32 FM 1960 West Houston, 77090

Xin vui loøng goïi:                                      (English only)832-907-6990

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

NEW

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean Substation vaø Söûa 

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

955-Long Term

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 
given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

NEW

013-2044/1612

Baùn Tieäm ALTERATIONS

Nghó höu, caàn sang tieäm söûa Quaàn 

AÙo, Khu Galleria, tieäm ñoâng khaùch, 

hoaït ñoäng treân 25 naêm.

Khu Galleria

Xin vui loøng lieân laïc: 713-977-3755

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

www.thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012
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Song Hye Kyo thừa nhận có vấn 
đề, dễ phải lòng bạn diễn: Thói 
quen khó bỏ

Song Hye Kyo là nữ diễn viên nổi tiếng với 
các bộ phim truyền hình như Ngọn gió đông 
năm ấy, Ngôi nhà hạnh phúc, Trái tim mùa 

thu, Hậu duệ mặt trời, Now We are Breaking up…

Sau nhiều năm, đến hiện tại, cô vẫn đắt show quảng 
cáo và chụp hình tạp chí. Cô được mệnh danh là 
ngọc nữ màn ảnh Hàn hay “mỹ nhân không tuổi” vì 
vẻ đẹp nổi bật.

Tuy nhiên, mỹ nhân này lại có có lịch sử tình 
trường phức tạp với các ngôi sao đình đám, nữ diễn 
viên thường bị gắn mác “đào hoa”. Trong một bài 
phỏng vấn năm 2020, nữ diễn viên thừa nhận, cô dễ 
nhập tâm vào nhân vật và phải mất thời gian mới có 
thể “thoát” vai khi một dự án kết thúc.

Song Hye Kyo “năm lần bảy lượt” vướng tin 
đồn phải lòng bạn diễn

Nữ diễn viên nổi tiếng từng vướng tin đồn hẹn hò 
với bạn diễn như Song Seung Heon, Kim Min 
Jong, Lee Byung Hun, Bi (Rain), Hyun Bin và gần 
nhất là bạn diễn kém 11 tuổi - Jang Ki Yong. Trong 
những mối tình này, chuyện tình với Lee Byung 
Hun và Hyun Bin là hai mối quan hệ được “ngọc 
nữ” xứ Hàn công khai với người hâm mộ.

Năm 2003, cô tham gia bộ phim Một cho tất cả 
đóng cặp cùng đàn anh Lee Byung Hun. Cặp đôi 
tạo nên một chuyện tình đẹp trên phim. Sau khi hợp 
tác, cả hai phải lòng nhau.

Thời điểm đó, nữ diễn viên mới 22 tuổi và nổi danh 
nhờ thành công của Trái tim mùa thu (2000). Tuy 
nhiên, họ chỉ yêu nhau trong hơn một năm, sau đó 
tuyên bố chia tay. Trong một cuộc phỏng vấn, Song 
Hye Kyo lấp lửng chia sẻ nguyên nhân rạn nứt là do 
tính cách đào hoa của Lee Byung Hun.

Đến năm 2008, cô hợp tác với Hyun Bin trong bộ 
phim Thế giới mà họ đang sống. Trái tim mỹ nhân 
xứ Hàn lại loạn nhịp trước bạn diễn. Hyun Bin từng 
chia sẻ, cả hai không phải là người dễ dàng rung 
động nhưng tình yêu của họ phát triển tự nhiên sau 
những ngày bên nhau trên phim trường.

Chuyện tình của cặp đôi từng không được ủng hộ 
vì Song Hye Kyo luôn có những tin đồn tình cảm 
với bạn diễn. Áp lực quá lớn khiến hai diễn viên 

chia tay sau 2 năm hẹn hò. Họ tuyên bố kết thúc 
quan hệ chỉ một ngày trước khi Hyun Bin lên 
đường nhập ngũ.

Năm 2017, Song Hye Kyo bất ngờ công khai mối 
quan hệ với tài tử Song Joong Ki, bạn diễn của cô 
trong dự án Hậu duệ mặt trời. Cặp đôi bắt đầu hẹn 
hò ngay sau khi cộng tác.

Tuy nhiên, chuyện tình đẹp của họ kết thúc vào 
năm 2019 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. 
Trong thông báo ly hôn, cặp đôi giải thích, họ chia 
tay vì không tìm được tiếng nói chung, không thể 
dung hòa những bất đồng.

Trước khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo 
từng vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên 
kém tuổi Park Bo Gum, bạn diễn của cô trong dự án 
Encounter. Khi thông tin Song Hye Kyo và Song 
Joong Ki được đăng tải, Park Bo Gum lập tức bị 
kéo vào loạt thị phi.

Trước sức ép truyền thông, Park Bo Gum đã lên 
tiếng phủ nhận và khẳng định không liên quan tới 
vụ ly hôn của “đàn chị”. Park Bo Gum và Song 
Joong Ki từng là anh em thân thiết trong làng giải 
trí. Sau khi ly hôn, Song Joong Ki quyết định rời 
công ty quản lý Blossom Entertainment - đơn vị 
quản lý anh và Park Bo Gum. Nam diễn viên cũng 
từ chối mọi câu hỏi liên quan tới đời tư hay tin đồn 
tình ái của vợ cũ.

Tờ Maekyung tiết lộ, nữ diễn viên Song Hye Kyo 
đã từ chối lời mời phỏng vấn của truyền thông dù 
bộ phim truyền hình The Glory của cô sẽ ra mắt 
trong hôm nay 30/12. Điều này được nhận định là 
bất thường.

“Thật bất thường khi các diễn viên không thực hiện 
phỏng vấn trong khi bộ phim rất được mong đợi”, 
tờ Maekyung nhận định. Trước đó, các nền tảng 
phát sóng bộ phim The Glory đều sắp lịch phỏng 
vấn diễn viên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, lý do Song Hye Kyo 
không nhận phỏng vấn là tin tức hẹn hò của Song 
Joong Ki “bùng nổ” mạng xã hội những ngày qua.

Ngày 26/12, Song Joong Ki bất ngờ xác nhận đang 
hò hẹn. Bạn gái mới của anh là một cựu diễn viên 
người Anh và cặp đôi đã ở bên nhau gần một năm. 
Mối quan hệ của họ rất ngọt ngào, nghiêm túc.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh 
đi xem triển lãm tranh. Song Hye Kyo tỏ ra bình 
thản trước thông tin tình cảm của chồng cũ nhưng 
việc nữ diễn viên từ chối phỏng vấn quảng bá bộ 
phim mới vẫn khiến dư luận tò mò.

Ngày 30/12, đại diện phía phát hành The Glory xác 
nhận ê kíp thực hiện bộ phim không nhận lời phỏng 
vấn truyền thông trước khi phim ra mắt. Bộ phim 
dự kiến phát hành thành hai phần.

Quá trình phỏng vấn sẽ được ê kíp sắp xếp sau khi 
phần một của phát hành. Họ giải thích thêm, việc 
không phỏng vấn diễn viên chính khi phim ra mắt 
từng diễn ra ở Hàn Quốc và mong truyền thông 

dừng suy đoán. 

                                                                   Yến Tử

Vì sao Triệu Vy và Chương Tử Di 
từ thân thiết chuyển sang thù 
ghét?

Từng thân thiết với nhau vì có chung “kẻ 
thù”, Triệu Vy và Chương Tử Di trở nên 
không nhìn mặt nhau, nguyên nhân được 

cho là liên quan đến một người đàn ông.

Showbiz Hoa ngữ có không ít trường hợp các ngôi 
sao đang là chị em tốt bỗng trở mặt thành thù hận, 
mâu thuẫn thường liên quan đến vai diễn, đến ảnh 
hưởng và quyền lợi trong nghề, và vì đàn ông. 
Triệu Vy và Chương Tử Di cũng là một trong số cặp 
“hảo tỷ muội” bỗng trở nên ghét nhau đến không 
thèm nhìn mặt.

Thân nhau vì cùng ghét một người

Trong số các hoa đán lừng lẫy của màn ảnh Trung 
Quốc những năm cuối thế kỷ 20, Triệu Vy, Chương 
Tử Di, Phạm Băng Băng đều là cái tên nổi bật. 
Trong đó, nếu như Tử Di và Triệu Vy thuộc nhóm 
diễn viên thực lực, khẳng định tên tuổi nhờ tài diễn 
xuất thì Phạm Băng Băng lại nổi tiếng chủ yếu nhờ 
nhan sắc xuất chúng. Mỹ nhân họ Phạm cũng là sao 
nữ ít được lòng các nữ đồng nghiệp nhất, có lẽ vì cô 
diễn xuất dở nhưng lại quá đắt show, nổi bật và trở 
thành cái tên quyền lực của làng giải trí. Bản thân 
Băng Băng được cho là cũng khó chịu với các hoa 
đán khác vì sự “kỳ thị” này.

Riêng với Triệu Vy, có tin đồn hai người ghét nhau 
từ hồi đóng Hoàn Châu cách cách, khi cô chỉ được 
nhận vai a hoàn trong khi Lâm Tâm Như và Triệu 
Vy đều là công chúa. Phạm Băng Băng luôn bực 
bội ra mặt khi bị nhắc tới vai diễn này, cô nói thẳng: 
“Tôi không thích nhắc đến Kim Tỏa nữa. Đó cũng 
chẳng phải là vai diễn đáng chú ý của tôi. Tôi ghét 
khi bị gọi là Kim Tỏa”. Nữ diễn viên sẽ lườm cháy 
mặt những người dám gọi tên nhân vật a hoàn này 
trước mặt cô. Và dường như để “trả thù” quá khứ 
gây ám ảnh này, về sau khi thành đại gia showbiz, 
Băng Băng quyết đóng vai nữ hoàng đế Võ Tắc 
Thiên quyền lực.

Chương Tử Di và Phạm Băng Băng cũng không có 
quan hệ tốt đẹp. Từng có tin đồn ầm ĩ rằng Tử Di có 
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quan hệ tình - tiền với một số quan chức cấp cao bị 
“ngã ngựa” của Trung Quốc như Bạc Hy Lai, Từ 
Minh, và Phạm Băng Băng bị đoán là người cố ý 
tung tin để bôi đen tên tuổi ngôi sao Thập diện mai 
phục. Một thời gian sau, Chương Tử Di lên tiếng 
phủ nhận mối quan hệ với các quan chức trên và 
tuyên bố sẽ kiện ra tòa những ai đưa tin đồn thất 
thiệt.

Giới thạo tin trong showbiz Hoa ngữ cho rằng, mối 
quan hệ thân thiết giữa Triệu Vy và Chương Tử Di 
không xuất phát từ tình cảm hay sự tâm đầu ý hợp, 
mà từ “mối thù chung” với Phạm Băng Băng. Hai 
hoa đán này được cho là từng liên thủ để chèn ép 
Phạm Băng Băng, hạ bệ cô trên truyền thông, thậm 
chí làm cho nàng Kim Tỏa bẽ mặt khi dự sự kiện. 
Chẳng hạn, trong dạ hội từ thiện Ngôi sao 
BAZAAR với sự hiện diện của hàng loạt ngôi sao 
đình đám, họ thu xếp để khi chụp ảnh, Phạm Băng 
Băng đứng lạc lõng ở ngoài rìa, cạnh Huỳnh Hiểu 
Minh bối rối khó xử, còn 4 người phụ nữ còn lại là 
Lý Băng Băng, Châu Tấn, Chương Tử Di, Triệu Vy 
thì ríu rít vui cười một nhóm với nhau.

Trở mặt vì một người đàn ông?

Sau một thời gian là chị em tốt, công chúng nhận ra 
mối quan hệ giữa Triệu Vy và Chương Tử Di đã trở 
nên lạnh như tro tàn. Họ giữ sự thù ghét này trong 
hơn một thập kỷ qua. Triệu Vy từng có lúc hòa hoãn 
với Phạm Băng Băng - dù sự làm lành này được 
cho là chỉ diễn trước mặt công chúng vì mục đích 
thực dụng nào đó - nhưng chưa bao giờ diễn màn 
thân thiết trở lại với Chương Tử Di.

Họ tránh mặt nhau ở các sự kiện. Showbiz Trung 
Quốc hình thành “luật bất thành văn” rằng bộ phim 
nào đã có Triệu Vy thì không có Chương Tử Di và 
ngược lại. Ba năm trước, khi dự Liên hoan phim 
Cannes, khi một phóng viên hỏi về mối quan hệ 
cạnh tranh với Triệu Vy, Phạm Băng Băng… và 
một số diễn viên cùng trang lứa khác, Tử Di thể 
hiện sự mếch lòng ra mặt. Cô nói: “Câu hỏi này có 
một chút thiếu thân thiện. Thực chất thì tôi không 
quan tâm đến việc này cho lắm”.

Nguồn cơn mối bất hòa giữa Chương Tử Di và 
Triệu Vy được cho là một người đàn ông - đại gia 
Huỳnh Hữu Long.

Thông tin về quan hệ tình ái Triệu Vy - Huỳnh Hữu 
Long xuất hiện ồ ạt năm 2009 sau khi hình ảnh họ 
đi lễ cầu phúc ở một ngôi chùa được truyền thông 
đăng tải. Hai người giữ im lặng trước tin đồn họ đã 
bí mật kết hôn. Năm 2010, khi Triệu Vy đang bụng 
mang dạ chửa chờ sinh nở ở Singapore thì truyền 
thông Hong Kong đăng bài báo chấn động dư luận, 
nói Huỳnh Hữu Long ngoại tình với Chương Tử 
Di. Theo bài báo này, minh tinh họ Chương quen vị 
đại gia từ năm 2008 khi cô đang đi quảng bá bộ 
phim Phi thường hoàn mỹ. Chính Huỳnh Hữu 
Long tài trợ cho đoàn phim và Chương Tử Di, chi 
hàng triệu tệ để lấy lòng người đẹp. Họ Chương 
được tặng nhiều món quà xa xỉ và những chuyến 
siêu xa hoa.

Bài báo này cũng viết, trong khi Triệu Vy chờ sinh 
con, Huỳnh Hữu Long thuê cả chiếc phi cơ đưa gia 
đình Chương Tử Di đến Singapore ăn Tết, tất nhiên 
các chi phí khác cho chuyến đi đều do anh đài thọ. 
Thậm chí có thông tin Huỳnh Hữu Long đưa 
Chương Tử Di tới Nhật Bản đón sinh nhật.

Dù chuyện rất ầm ĩ nhưng cả tháng sau phía 
Chương Tử Di mới lên tiếng, tuyên bố có người 
dựng chuyện. Một blogger Cbiz cho rằng, cô chậm 
trễ phủ nhận là vì mong ngóng phản ứng của 
Huỳnh Hữu Long, nhưng rồi phải ngậm đắng nuốt 
cay chấp nhận sự thật là doanh nhân này đã chọn 
Triệu Vy cùng đứa con sắp chào đời. Sau vụ này, 
người đàn ông giàu có, đào hoa không có thêm lùm 
xùm ngoại tình nào nữa mà cùng Triệu Vy xây 
dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Những năm gần 
đây, hai vợ chồng gặp không ít bê bối về kinh 
doanh và sự nghiệp. Tin đồn hôn nhân tan vỡ cũng 
xuất hiện, nhưng cho đến nay người trong cuộc 
chưa lên tiếng xác nhận.

Còn mối quan hệ đóng băng giữa Triệu Vy và 
Chương Tử Di cũng chưa từng ấm lại. Người ta cho 
rằng mỹ nhân họ Chương ghi hận, không cam lòng 
trước thất bại trong cuộc giành giật đại gia Huỳnh 
Hữu Long, còn Triệu Vy đương nhiên không thể có 
hảo cảm với cô gái được cho là “kẻ thứ ba”. 

                                                                Vân Anh

Chiến lược của 4 'ông lớn' Kpop 
năm 2023

Theo Naver, tùy vào đặc điểm và quy chế 
hoạt động, 4 công ty lớn gồm HYBE, SM, 
JYP và YG đã đưa ra những chiến lược cụ 

thể nhằm chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.

Theo Naver, sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19, nhiều công ty giải trí đã xây dựng 
và đưa ra những kế hoạch phù hợp để thích ứng với 
tình hình dịch bệnh. Dựa vào báo cáo tài chính, 
năm 2022 kết thúc với thành công rực rỡ thuộc về 
các nghệ sĩ trực thuộc HYBE.

2023 hứa hẹn cuộc chiến gay gắt giữa 4 “ông lớn” 
Kpop

Năm 2023 mở ra mục tiêu chiếm lĩnh thị trường 
toàn cầu của 4 “ông lớn” gồm HYBE Labels, SM 
Entertainment, JYP Entertainment và YG 
Entertainment. Trang Naver cho biết chiến lược 

phát triển của các công ty sẽ được thể hiện qua các 
từ khóa khác nhau.

HYBE: “Đa nhãn hiệu”

Theo Naver, HYBE đưa ra kế hoạch tối đa hóa 
hiệu quả chiến lược phát triển toàn cầu thông qua 
từ khóa “đa nhãn hiệu”. Big Hit Music, Source 
Music, Pledis Entertainment, Belift Lab, KOZ 
Entertainment và ADOR là các công ty trực thuộc 
HYBE Labels.

2022 là thời điểm quan trọng với HYBE khi “át 
chủ bài” BTS đã bắt đầu thời gian gián đoạn để 
thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu công ty không linh 
hoạt ứng phó với rủi ro, họ có thể đánh mất lòng tin 
của các cổ đông. Bởi vậy, HYBE Labels quyết 
định xây dựng cấu trúc hoạt động dựa trên nền tảng 
nhãn hiệu riêng, tạo ra nhiều hình thức kinh doanh, 
mở rộng nền tảng fandom toàn cầu Weverse và 
thúc đẩy hợp tác giữa các ngành nghề liên quan.

Ở thời điểm hiện tại, chiến lược của HYBE đang 
cho thấy những hiệu quả bước đầu khi chứng kiến 
thành công vang dội của hai nhóm nhạc nữ 
NewJeans và Le Sserafim - nghệ sĩ trực thuộc các 
nhãn hiệu con của HYBE Labels là ADOR và 
Source Music. Với những kỷ lục ấn tượng cả về 
nhạc số lẫn tiêu thụ album, sự đột phá của các 
nhóm nhạc nữ đã giúp HYBE thành công trong 
việc giảm 65% sự phụ thuộc vào BTS.

Theo báo cáo chiến lược kinh doanh 2023, HYBE 
sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện trong ngành công 
nghiệp âm nhạc toàn cầu bằng cách lần lượt ra mắt 
các nhóm nhạc nam của Pledis Entertainment - đơn 
vị đang quản lý Seventeen và KOZ Entertainment 
- nhãn hiệu do Zico đứng đầu.

Theo đại diện HYBE chia sẻ, hai nhóm nhạc nam 
sắp tới đều được tuyển chọn khắt khe, đáp ứng 
được các tiêu chí cả về khả năng tự sản xuất lẫn kỹ 
năng hát nhảy toàn diện, nhằm tạo ra nhóm nhạc 
dẫn dắt thế hệ thần tượng thứ 5 Kpop.

SM: “Sự mở rộng”

SM chứng minh vai trò là thế lực dẫn đầu xu hướng 
mới Kpop khi đưa ra chiến lược một cách trực quan 
hơn về thế giới được kết nối thông qua văn hóa mà 
không có ranh giới của thực ảo, lứa tuổi hay thế hệ.

Năm 2021, SM đã giới thiệu SM Content World 
thông qua SMCU và Metabolic Origin Story. Dựa 
trên chương trình này, họ đã tạo ra Kwangya - thế 
giới sáng tạo vô tận của SMCU. Ở đó, các nghệ sĩ 
của SM như TVXQ, Super Junior, Girls' 
Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT 
127, NCT Dream, WayV, aespa… được trải 
nghiệm sự tự do vô hạn. Thế giới quan cụ thể của 
mỗi nhóm cũng liên tục được hợp nhất, chia rẽ và 
biến đổi với những thành viên khác nhau.

Dựa trên logic này, môi trường hợp tác của riêng 
SM được tạo ra. Mới đây, SM Town Live 2023: 
SMCU Palace@KWANGYA được tổ chức vào 
ngày 1/1 đã được tích hợp vào SM Universe bằng 
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cách tái hiện lại loạt bài hát bất hủ hoặc tạo ra 
những sự kết hợp hoàn toàn mới.

Ngoài ra, nhóm nhạc nữ được mệnh danh là 
Avengers gồm những “át chủ bài” của SM là BoA, 
Tae Yeon Hyo Yeon (SNSD), Seulgi, Wendy (Red 
Velvet) và Karina, Winter (aespa) sẽ trở lại với 
Stamp On It vào ngày 16/1. Trong khi đó, SuperM - 
đơn vị biểu diễn mạnh nhất của SM gồm Tae Min 
(SHINee), Baek Hyun, Kai (EXO), Tae Yong, 
Mark, Lucas, Ten (NCT) cũng dự kiến tiếp tục hoạt 
động trong năm nay để kịp thời gian Tae Min xuất 
ngũ.

Bên cạnh đó, NCT cũng sẽ ra mắt một nhóm nhỏ 
mới ở Nhật. Một nhóm nhạc nam khác không 
thuộc hệ thống NCT cũng sớm debut trong năm 
nay.

JYP: “Bản địa hóa”

Năm 2021, JYP đã đạt thành công vang dội khi cho 
ra mắt nhóm nhạc nữ Nhật Bản NiziU thông qua 
Nizi Project. NiziU gây chú ý khi trở thành nhóm 
nhạc nữ đầu tiên có hai lần vượt mốc 100 triệu lượt 
streams trên BXH Oricon. Thừa thắng xông lên, 
JYP đẩy mạnh chiến lược bản địa hóa bằng cách 
giới thiệu chương trình đào tạo thần tượng Hàn 
Quốc ở nước ngoài.

Chiến lược “Toàn cầu hóa bằng bản địa hóa” mà 
JYP đã nhiều lần tuyên bố, sẽ chính thức được triển 
khai. Bắt đầu từ năm nay, công ty sẽ ra mắt nhóm 
nhạc Trung Quốc thông qua dự án Project C - phiên 
bản nam của NiziU Nhật Bản. Bên cạnh đó, A2K - 
dự án debut nhóm nhạc nữ toàn cầu hoạt động tại 
Bắc Mỹ - cũng được tiến hành.

Theo Naver, JYP đang bước vào quá trình “toàn 
cầu hóa” phá vỡ ranh giới giữa các quốc gia và khu 
vực. Một ví dụ điển hình là việc phát hành album 
tiếng Hàn của NiziU. Điều này khiến công chúng 
chú ý đến việc nhóm nhạc Nhật Bản sẽ được chấp 
nhận việc phát hành album và thực hiện các hoạt 
động quảng bá tại Hàn Quốc như thế nào.

Ngoài ra, khán giả cũng mong chờ sự trở lại của các 
nhóm nhạc mới thế hệ 4 gồm NMIXX với đội hình 
6 thành viên sau khi Jinni rút lui và Xdinary Heroes 
– nhóm nhạc nam trực thuộc công ty con của JYP. 
Cuối cùng, nhóm nhạc nam được chọn thông qua 
chương trình thử giọng của đài SBS LOUD cũng 
được lên kế hoạch ra mắt trong năm 2023.

YG: “Khôi phục danh tiếng”

Trong 5 năm trở lại đây, YG đã trải qua những 
chuỗi ngày đen tối nhất trong hành trình gây dựng 
và phát triển suốt 26 năm. Năm 2019 chứng kiến sự 
ra đi của thành viên nhóm Big Bang – Seungri sau 
khi bị tuyên án là thủ phạm chính của bê bối 
Burning Sun.

Một năm sau, Dae Sung vướng tranh cãi tiếp tay 
cho các doanh nghiệp kinh doanh trái pháp thuê 
mặt bằng tại tòa nhà của nam ca sĩ. Theo đó, loạt bê 
bối trong quá khứ của T.O.P và G-Dragon cũng 

được gợi nhắc lại. Hàng loạt scandal nghiêm trọng 
khiến cái tên Big Bang dần mất đi thiện cảm trong 
lòng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Yang Hyun Suk còn bị cáo 
buộc đã dọa giết Han Seo Hee khi cô cố gắng báo 
cáo tội danh sử dụng ma túy trái phép của B.I vào 
năm 2016. Vì thế, toà án đã quyết định mở một 
cuộc thẩm vấn các nhân chứng khác để xét xử vụ án 
giữa Yang Hyun Suk và Han Seo Hee.

Vận xui tiếp tục đến với YG khi iKON, T.O.P, Tae 
Yang, Dae Sung thông báo chấm dứt hợp đồng 
nghệ sĩ độc quyền với công ty. Trước đó, hai thành 
viên nhóm TREASURE Bang Ye Dam và 
Mashiho cũng được báo cáo rời nhóm. Theo 
Naver, sự ra đi của các thành viên Big Bang có thể 
làm lung lay vị thế của YG.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng công ty vẫn có 
cơ hội khôi phục thời kỳ hưng thịnh khi người sáng 
lập YG - Yang Hyun Suk vừa được tuyên bố vô tội 
với mọi cáo buộc. Thực tế, Yang Hyun Suk là 
người đã làm nên vinh quang của YG. Bởi vậy, sự 
trở lại của ông cũng được kỳ vọng sẽ vực dậy màu 
sắc và cá tính âm nhạc độc đáo của YG.

Bên cạnh đó, BlackPink - nhóm nhạc “gánh” hơn 
một nửa doanh thu của YG cũng sẽ đánh dấu sự đổi 
mới ngay sau khi chuyến lưu diễn vòng quanh thế 
giới kết thúc, bắt đầu từ màn debut của chị cả Ji 
Soo.

Đặc biệt, màn debut được ấp ủ suốt thời gian dài 
của nhóm nữ mới mang tên Baby Monster cũng 
được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn, giúp thay đổi 
vận mệnh của YG. 

                                                          Linh Phương

The glory: Ác nữ gây sốt lại là 
nữ thần thanh xuân, ngoài đời 
vừa tươi tắn vừa đáng yêu

Chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp của Shin 
Ye Eun, diễn viên vào vai nữ phản diện 
Park Yeon Jin thời trẻ trong phim 'The 

glory'.

Trong The glory (Vinh quang trong thù hận), Shin 
Ye Eun đảm nhận vai Park Yeon Jin lúc trẻ. Đây là 
vai phụ và gần như chỉ xuất hiện nhiều trong tập 
đầu tiên mà thôi.

Dẫu vậy, chừng đó cũng đủ để mỹ nhân sinh năm 

1998 để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Biểu cảm 
cười cợt trước sự đau đớn của Moon Dong Eun, 
ánh mắt sắc lạnh và ác độc, tất cả giúp cô biến Park 
Yeon Jin thời học sinh trở thành một “con quỷ cái” 
đích thực.

Trái ngược với gương mặt đáng sợ ở The glory, 
Shin Ye Eun lại khiến khán giả đắm chìm trong vẻ 
đẹp ngọt ngào, đầy sức sống trong các dự án phim 
khác mình từng tham dự. Cho đến nay, mỹ nhân 24 
tuổi đã đóng chính trong 5 bộ phim dài tập. Đáng 
chú ý, 4 trong số đó là các tác phẩm thuộc thể loại 
lãng mạn. Có lẽ cũng vì thế mà cô được đặt cho biệt 
danh “nữ thần thanh xuân”.

Năm 2017, Shin Ye Eun xuất hiện trang bìa tạp chí 
College Tomorrow 840. Không lâu sau đó, cô bén 
duyên với diễn xuất khi tham gia web drama Tuổi 
18 (A-Teen) với tư cách nữ chính trong phần đầu 
và nữ phụ trong phần hai.

Năm 2019, mỹ nhân 24 tuổi có vai diễn đầu tiên 
trong một tác phẩm truyền hình, và đó là bộ phim 
Chàng trai ngoại cảm (He is psychometric). Năm 
2020, Shin Ye Eun góp mặt trong dự án dài tập 
Meow, chàng trai bí ẩn (Meow, the secret boy) với 
Kim Myung Soo và Seo Ji Hoon. Đây là một bộ 
phim khá thú vị kể về câu chuyện tình yêu giữa cô 
nàng thiết kế đồ họa trẻ tuổi Kim Sol Ah cùng với 
chú mèo có thể hóa thành người Hong Jo. Tuy 
nhiên đáng tiếc là rating phim lại không được như 
kỳ vọng khi chỉ đạt mức 1,7% mà thôi.

Năm 2021, nữ diễn viên tham gia phim Hơn cả tình 
bạn (More than friends) với Ong Seong Wu và Kim 
Dong Jun. Tuy nhiên giống với dự án trước đó, 
Hơn cả tình bạn cũng không thu hút được nhiều sự 
chú ý và chỉ đạt mức rating lẹt đẹt 1,422%.

Xinh đẹp, diễn ổn nhưng đóng phim nào là “xịt” 
phim đó, Shin Ye Eun từng bị coi là “thuốc độc 
phim truyền hình”. Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi 
khi mà cách đây không lâu, Sự trả thù của người 
thứ ba (Revenge of Others) đã tạo ra một cơn sốt 
không nhỏ.

Ngoài đóng phim, Shin Ye Eun còn từng làm MC 
cho chương trình Music Bank (từ tập 986 đến tập 
1037) và chương trình KBS Music Festival 
(2020). Cô cũng có 2 lần xuất hiện trong các video 
ca nhạc: Shoot Me (2018) của Day 6 và Right 
(2019) của Brown Eye Soul.

Dẫu không phải là một ngôi sao hạng A trong làng 
giải trí xứ Hàn, thế nhưng với vẻ đẹp quyến rũ, ngọt 
ngào của mình, Shin Ye Eun vẫn được các tạp chí 
hàng đầu săn đón. Cô từng xuất hiện trên trang bìa 
của những tạp chí danh tiếng như Dazed, Marie 
Claire hay Star 1.

Bộ phim The glory với sự góp mặt của Shin Ye Eun 
đã ra mắt trọn bộ phần 1 trên Netflix. 

                                                                   Anh Tú
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Đổng Khiết tái hợp chồng cũ 
sau 11 năm ly hôn, 4 lý do được 
đưa ra?

Sau 11 năm ly hôn, Đổng Khiết và Phan Việt 
Minh ã có những động thái được cho là tái đ
hợp.

Vừa mới đây, trong đúng ngày sinh nhật Đỉnh Đỉnh 
- con trai Đổng Khiết và chồng cũ Phan Việt Minh, 
cặp vợ chồng một thời này đã có những tương tác 
làm rộ lên nghi vấn về việc cả hai tái hợp.

Theo đó, Phan Việt Minh đã chia sẻ lên trang cá 
nhân hình ảnh con trai kèm dòng trạng thái: “Con 
đẹp trai quá, sinh nhật vui vẻ con nhé”. Chưa dừng 
lại ở đó, Phan Việt Minh còn đính kèm tài khoản 
của vợ cũ Đổng Khiết vào bài đăng. Ngay sau đó, 
Đổng Khiết cũng tương tác với bài đăng của chồng 
cũ: “Con nhất định sẽ ngày càng khôn lớn”. Tiếp 
đó, Đổng Khiết còn bị phát hiện “follow” trang cá 
nhân của Phan Việt Minh.

Sự tương tác qua lại giữa Đổng Khiết và Phan Việt 
Minh khiến cư dân mạng bùng nổ. Không ít người 
để lại bình luận và đặt nghi vấn về chuyện cả hai đã 
tái hợp sau 11 năm ly hôn. Suy cho cùng, kể từ khi 
ly hôn, Phan Việt Minh chưa từng nói xấu vợ cũ. 
Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng chưa hề 
xóa đi bức ảnh chụp chung với Đổng Khiết năm 
xưa. Cư dân mạng cũng nhanh chóng đưa ra 4 lý do 
giúp cho mối quan hệ giữa Đổng Khiết và Phan 
Việt Minh có khả năng hàn gắn.

Cậu con trai Đỉnh Đỉnh

Nguyên nhân đầu tiên được netizen đưa ra chính là 
cậu con trai duy nhất của hai người. Vào năm 2016, 
khi Đổng Khiết cùng con trai Đỉnh Đỉnh tham gia 
chương trình “Mẹ Là Siêu Nhân”, những phản ứng 
của cậu bé đã trở thành chủ đề bàn tán.

Nhiều nghi vấn cho rằng, trong suốt 11 năm ly hôn, 
Đổng Khiết đã hạn chế việc để chồng cũ và con trai 
gặp mặt. Bằng chứng là trong mỗi dịp sinh nhật con 
trai, Phan Việt Minh chỉ chia sẻ dòng trạng thái 
chúc mừng mà không có bất kỳ bức hình nào bên 
Đỉnh Đỉnh được đăng tải.

Khi tham gia “Mẹ Là Siêu Nhân”, netizen cảm 
thấy Đỉnh Đỉnh luôn có cảm giác mong đợi về sự 
xuất hiện của cha mình. Khi được hỏi vì sao cha 

không có mặt, Đỉnh Đỉnh đã trả lời rằng: “Bởi vì 
cha tôi (Phan Việt Minh) thường làm việc bên 
ngoài trong thời gian dài nên ông ấy không thể đến 
gặp tôi. Chỉ có mẹ, bà và ông chăm sóc tôi ở nhà”.

Bản thân Phan Việt Minh cũng từng chia sẻ về tình 
yêu đối với con trai: “Dù hai vợ chồng có thành 
người dưng và có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn muốn 
con trai biết, thằng bé ra đời bằng tình yêu”.

Phan Việt Minh vẫn hoài niệm vợ cũ

Nhìn lại mối quan hệ giữa Đổng Khiết và Phan Việt 
Minh, công chúng đều cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, 
cả hai bén duyên khi đóng chung một bộ phim và 
trở thành cặp đôi “phim giả tình thật” đẹp nhất nhì 
Cbiz thời đó, bởi đều sở hữu ngoại hình đẹp và nổi 
tiếng.

Bản thân Phan Việt Minh, anh luôn cho thấy bản 
thân vô cùng yêu Đổng Khiết. Khi ấy, mỗi lần trả lờ 
phỏng vấn, Phan Việt Minh đều nói rằng, bản thân 
đã cưới được người vợ tốt. Vào năm 2009, Phan 
Việt Minh gặp tai nạn nghiêm trọng trên phim 
trường. Nhiều nguồn tin nói rằng, lúc tính mạng 
nguy hiểm, nam diễn viên luôn cầm trong tay ảnh 
vợ và con trai.

Trong suốt quá trình Phan Việt Minh nằm viện, 
Đổng Khiết luôn ở bên cạnh chăm sóc chồng. 
Những tưởng việc cùng nhau vượt qua sinh tử sẽ 
giúp cho tình cảm hai vợ chồng càng thêm gắn kết 
thì tới năm 2012, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn.

Thời điểm đó, phía Đổng Khiết cho biết, nguyên 
nhân ly hôn là do Phan Việt Minh cờ bạc và lừa dối 
vợ. Sau đó thì Đổng Khiết bị khui ảnh thân thiết với 
Vương Đại Trị, khiến hình ảnh nữ diễn viên sụp đổ 
trong mắt công chúng. Tuy nhiên, suốt những năm 
qua, công chúng cũng chưa từng thấy, Phan Việt 
Minh nói điều gì xấu về vợ cũ. Phải chăng, nam 
diễn viên vẫn còn rất hoài niệm vợ cũ.

Kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội của 
Đổng Khiết

Ở thời điểm hiện tại, Đổng Khiết đã không còn là 
ngôi sao hàng đầu của Cbiz. Thế nhưng, gần đây 
khi đã ngoài 40, người đẹp lại đứng đầu danh sách 
các minh tinh livestream bán hàng với doanh số 
bán rất cao.

Có thể đạt được thành tích tốt như vậy, Đổng Khiết 
đương nhiên sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Thế 
nhưng, nếu bạn muốn có được lượng truy cập cao 
bằng cách phát livestream, thì phải thông qua cách 
nói chuyện liên quan tới giải trí. Vì vậy, việc Đổng 
Khiết được cho là tái hợp với chồng cũ Phan Việt 
Minh chắc chắn tạo sức nóng và mở rộng cho công 
việc kinh doanh trực tuyến của Đổng Khiết.

Con trai Đỉnh Đỉnh ra mắt làng giải trí

Nói đến làng giải trí, quả thật có rất nhiều ngôi sao 
nhí ra mắt với tư cách là “thế hệ thứ hai”. Trong đó, 
đáng chú ý nhất hiện tại chính là nam thần Trần Phi 
Vũ - con trai Trần Khải Ca và Trần Hồng.

Đỉnh Đỉnh - con trai của Đổng Khiết và Phan Việt 

Minh cũng không ngoại lệ. Cậu bé được nhận xét là 
ngày càng sở hữu gương mặt visual cùng ngoại 
hình nổi bật. Việc là con trai của hai ngôi sao nổi 
tiếng trong Cbiz cũng là bước đệm rất tốt để Đỉnh 
Đỉnh gia nhập làng giải trí.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là suy đoán của cư dân 
mạng. Tới nay, cả Đổng Khiết và Phan Việt Minh 
cũng chưa từng lên tiếng về thông tin tái hợp. 

                                                             Hà Phương

Taxi Driver 2 sắp lên sóng, Lee 
Je Hoon hé lộ từng bị sốc vì 1 
điều khi quay phim

Những chia sẻ đáng chú ý của diễn viên Lee 
Je Hoon, người thủ vai nam chính trong 
phần 2 của phim Taxi Driver.

Taxi Driver (Ẩn Danh) mùa 2 là một trong những 
bộ phim Hàn đáng chú ý nhất sẽ lên sóng vào tháng 
2/2023. Cho những ai chưa biết, tác phẩm này kể 
về công việc của Kim Do Gi (Lee Je Hoon) cùng 
các đồng đội tại hãng taxi Cầu Vồng. Đây không 
phải một hãng taxi bình thường mà là nơi chuyên 
hỗ trợ những người yếu thế trả thù những kẻ từng 
hại họ.

Ở mùa đầu, bộ phim đã nhận được thành công lớn. 
Rating của phim đạt 12.6% và trung bình mỗi tập 
có tới 2.765 triệu người xem. Chính vì thế mà lúc 
này, các fan đang ngóng chờ từng ngày để được 
theo dõi những diễn biến trong mùa 2.

Nhằm quảng bá cho bộ phim, mới đây nam diễn 
viên Lee Je Hoon đã có những chia sẻ đáng chú ý 
với giới truyền thông. Theo đó, Lee Je Hoon hé lộ 
anh đã từng bị sốc vì độ hoành tráng của các sự kiện 
xảy ra ở mùa này:

“Những màn trả thù nảy lửa đã làm nên thương 
hiệu của Taxi Driver sẽ tiếp tục được mang tới ở 
mùa 2. Thế nhưng, điều đáng chú ý là mọi thứ sẽ 
được diễn ra ở quy mô lớn hơn nhiều, đến mức tôi 
đã bị sốc trong quá trình quay phim. Cùng với các 
bạn diễn, tôi đã làm việc một cách chăm chỉ nhằm 
mang tới cho khán giả những thước phim cực kỳ 
mãn nhãn”.

Nói thêm về cảm xúc khi tiếp tục được giao vai 
nam chính, Lee Je Hoon cho biết:

“Thực tế là ngay sau khi mùa đầu kết thúc, đã có 
những bàn luận về mùa tiếp theo. Do đó, tôi cảm 
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thấy vô cùng xúc động khi có thể gặp lại khán giả 
của phim sau một năm rưỡi. Tôi dành nhiều tình 
cảm cho bộ phim, vì thế ngay khi được mời đóng 
phần mới, tôi đã nhận lời mà chẳng hề do dự chút 
nào. Nếu không được tham gia, tôi sẽ cảm thấy rất 
buồn. Thật vinh dự khi nhà sản xuất đã một lần nữa 
đặt niềm tin vào tôi”.

Mùa 2 của bộ phim Taxi Driver sẽ lên sóng vào các 
ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên SBS, bắt 
đầu từ 17/2. 

                                                                   Anh Tú

Lôi Giai Âm thắng đậm mùa 
phim Tết 2023

Lôi Giai Âm là diễn viên thắng đậm trong 
mùa phim Tết Nguyên đán 2023 ở Trung 
Quốc. Anh dẫn đầu doanh thu phòng vé tích 

lũy cá nhân, nhận được nhiều lời khen về diễn xuất.

Ngày 1/2, Sina đưa tin Mãn giang hồng vượt qua 
bộ phim Thám tử phố Tàu 2 để vào top 10 tác phẩm 
điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại tại Trung 
Quốc. Tính đến hiện tại, Mãn giang hồng đạt doanh 
thu phòng vé 3,48 tỷ NDT (515 triệu USD).

Bên cạnh đó, QQ cũng công bố diễn viên có thành 
tích ấn tượng trong mùa phim Tết 2023. Cái tên 
được giới truyền thông lựa chọn là tài tử Lôi Giai 
Âm. Anh vượt mặt 2 ông hoàng phòng vé Ngô 
Kinh, Thẩm Đằng.

Với việc có hai tác phẩm là Mãn giang hồng, Hoán 
đổi sinh mệnh chiếu Tết, Lôi Giai Âm là diễn viên 
chính (phiên vị 1) có doanh thu phòng vé tích lũy 
cá nhân cao nhất. Anh mang về 563 triệu USD cho 
các nhà làm phim Trung Quốc. Trong đó bộ phim 
Hoán đổi sinh mệnh có doanh thu 329 triệu NDT 
(48,7 USD).

Lôi Giai Âm là diễn viên có thành tích phòng vé 
cao nhất, diễn xuất được đánh giá nổi bật trong số 
các ngôi sao chinh chiến mùa phim Tết 2023

Diễn xuất của Lôi Giai Âm cũng được đánh giá 
cao, đặc biệt là vai phản nghịch Tần Cối trong bộ 
phim Mãn giang hồng. QQ nhận xét tài tử tái hiện 
thành công nhân vật lịch sử có tính cách phức tạp 
như kiêu ngạo, mưu mô, xảo quyệt và đa nghi. Kỹ 
năng diễn xuất của Lôi Giai Âm lấn át nam chính 
Thẩm Đằng.

Vai người đàn ông trung niên Trọng Đạt trong bộ 
phim hài giả tưởng Hoán đổi sinh mệnh cho thấy sự 

đa dạng diễn xuất của Lôi Giai Âm. Đáng tiếc, do 
kịch bản kể về câu chuyện hoán đổi thân xác quen 
thuộc, dễ đoán tình tiết nên Hoán đổi sinh mệnh 
không gây được tiếng vang trên thị trường.

Lôi Giai Âm sinh năm 1983, được đánh giá là diễn 
viên thực lực trong ngành phim ảnh Trung Quốc. 
Anh từng ghi dấu ấn với các phim như Nửa đời 
trước của tôi, Võ lâm ngoại truyện, Hoàng kim đại 
kiếp án, Phía trên vách đá. Năm 2019 và 2020, anh 
vào top 100 Người nổi tiếng nhất Trung Quốc do 
tạp chí Forbes bình chọn. 

                                                                      Di Hy

Vì sao Jennie (BLACKPINK) là 
hình mẫu “dao kéo” của nhiều 
người?

Jennie (BLACKPINK) xây dựng “thương 
hiệu” riêng cho mình rất thành công. Nữ thần 
tượng đi ngược lại tiêu chuẩn cái đẹp của K-

pop với đôi mắt mèo, má bánh bao cùng làn da 
ngăm. Nhờ vào tài năng, nhan sắc và thần thái, 
Jennie hiện đang là hình mẫu lý tưởng được nhiều 
người yêu mến.

Kpophit cho biết, những năm qua có rất nhiều bệnh 
nhân phẫu thuật thẩm mỹ muốn hướng đến hình 
ảnh của Jennie. Thậm chí, một số người còn mang 
hình ảnh nữ thần tượng đến và yêu cầu bác sĩ “dao 
kéo” để có gương mặt giống hệt cô nàng.

Ông Park Moon Soo - Giám đốc của một viện thẩm 
mỹ nổi tiếng tại Hàn Quốc cho biết Jennie có chiếc 
cằm ngắn, cấu trúc quai hàm nhỏ đặc trưng khiến 
cô nàng trông trẻ hơn so với tuổi thật (27 tuổi). Bên 
cạnh đó, điểm thu hút trên gương mặt nữ thần 
tượng nằm ở đôi mắt mèo và môi đầy đặn quyến rũ.

Hai đặc điểm trái ngược giữa dễ thương và quyến 
rũ khiến Jennie trở nên khác biệt, có màu sắc riêng 
biệt mà không bị hòa tan giữa “vườn hoa” K-pop. 
Đây cũng là mấu chốt, khiến nhiều người có nhu 
cầu phẫu thuật thẩm mỹ muốn hướng đến. 

“Tôi nghĩ rằng rất nhiều người muốn trông vừa dễ 
thương vừa gợi cảm, quyến rũ”, ông Park Moon 
Soo cho biết.

Mặc dù có rất nhiều bệnh nhân muốn “dao kéo” để 

giống với Jennie nhưng các bác sĩ cho biết rất khó 
để bắt chước nữ thần tượng. Chuyên gia thẩm mỹ 
Kook Hwa cảnh báo rằng việc tiêm botox sẽ không 
thể thay đổi hoàn toàn cấu trúc mặt, xương quai 
hàm. Bên cạnh đó, khí chất của Jennie là điều mà 
số đông đại chúng chẳng làm theo được.

Theo tờ Sina, Jennie cùng với Irene (Red Velvet) 
và Yoona (SNSD) chính là 3 nữ thần tượng được 
nhiều người lựa chọn làm hình mẫu thẩm mỹ nhất 
trong những năm qua. 

Bác sĩ Kim Jong Myung cho biết kích thước mũi 
của mỹ nhân BLACKPINK thấp hơn tiêu chuẩn 
làm đẹp hiện hành nhưng lại phù hợp hoàn toàn với 
đôi mắt mèo, hợp thời trang.

Nhờ vào nét đẹp riêng biệt, Jennie không hề bị một 
màu, có thể cân được nhiều tạo hình khác nhau. 
Chính vì thế, nữ thần tượng được rất nhiều nhãn 
hàng gửi lời mời hợp tác, trở thành “IT Girl” nổi 
bật hàng đầu K-pop hiện nay. 

                                                               Mạch Huy

Cuộc sống hiện tại của mỹ nhân 
đắt giá TVB Chung Gia Hân

Chung Gia Hân từng là một trong những 
“ngũ đại hoa đán” của TVB. Sau khi rời 
giới giải trí, cô đang tận hưởng cuộc sống 

viên mãn cùng gia đình tại Canada. Dù đã sinh con 
thứ 3 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn xinh đẹp 
bất chấp.

Tháng 10/2022, Chung Gia Hân vui mừng chia sẻ 
với người hâm mộ hình ảnh con gái thứ 3 vừa chào 
đời. 

Trên trang cá nhân, sao nữ Bằng chứng thép bày tỏ: 
“Giới thiệu thành viên mới nhất trong gia đình của 
chúng tôi, Anika Linda Leung. Giờ đây gia đình 
chúng tôi có tất thảy 5 người”. Cô con gái thứ 3 của 
nữ minh tinh cũng được nhận xét xinh xắn giống y 
như mẹ.

Sau thời gian sinh con, nữ diễn viên vẫn giữ được 
vẻ ngoài xinh đẹp. Cô tự tin chia sẻ hình ảnh bản 
thân để mặt mộc, khoe làn da mịn, gương mặt ngập 
tràn năng lượng tích cực. 

Khi tụ họp cùng bạn bè, sao nữ TVB diện trang 
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phục ơn giản, không trang iểm cầu kỳ. Có thể đ đ
thấy, nhan sắc mẹ 3 con vẫn tươi tắn và nổi bật nhất 
khung hình.

Khoảng thời gian mang thai, Chung Gia Hân tự tin 
khoe gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống. Quả 
không ngoa khi gọi cô là mỹ nhân đắt giá nhất đài 
TVB những năm 2000. Các đường nét trên gương 
mặt nữ diễn viên sinh năm 1985 như bị thời gian 
lãng quên.

Chung Gia Hân được công chúng biết đến qua các 
vai diễn đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió 
gia tộc, Bí mật bảo tàng, Công chúa giá đáo, Sức 
mạnh tình thân, Đại dược phường, Bảo vệ nhân 
chứng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô rút 
lui khỏi giới giải trí. Chung Gia Hân kết hôn cùng 
Jeremy Lương - con trai cựu chủ tịch đài TVB. 

Hiện tại, diễn viên Bằng chứng thép đang có cuộc 
sống viên mãn bên gia đình tại Canada. Cô thường 
xuyên chia sẻ hình ảnh tổ ấm nhỏ trên mạng xã hội.

Dù sớm rời xa giới giải trí nhưng hiện tại Chung 
Gia Hân vẫn có cuộc sống sung túc. Gia đình 5 
thành viên của cô khiến bao người ngưỡng mộ. 

                                                            Cẩm Quyên

Thái Thiếu Phân kỷ niệm 15 năm 
cưới

Diễn viên Thái Thiếu Phân đăng ảnh cùng 
chồng - tài tử Trương Tấn, nhân kỷ niệm 
15 năm chung sống.

Trên trang cá nhân, Thái Thiếu Phân viết: “Những 
năm qua, anh đã làm việc rất chăm chỉ để có thể 
gánh vác em trên lưng. 

Hôm nay là một ngày đầy bất ngờ, cảm ơn anh. Em 
không thể ngậm miệng lại vì vui. Miễn là có anh, 
ngay cả những ngày bầu trời đầy mây, em cũng sẽ 
mỉm cười. Em sẽ luôn là người yêu của anh. Em 
yêu anh”.

Sau khi viết những dòng này, Thái Thiếu Phân trêu 
đùa rằng cô cũng cảm thấy xấu hổ vì những lời “sến 
sẩm” của mình dành cho ông xã.

Trong loạt ảnh Thái Thiếu Phân đăng có bức hình 
bó hoa và tấm thiệp chồng cô viết với nội dung: 
“Điều quan trọng là có em ở bên, vợ của anh. Kỷ 
niệm 15 năm hạnh phúc, anh yêu em”.

Kể từ khi kết hôn, Thái Thiếu Phân và Trương Tấn 
luôn cho thấy họ chung sống hạnh phúc, hòa hợp. 

Khi tham gia một show truyền hình, hai người 
thường không ngại nói lời yêu thương, khiến khán 
giả ngưỡng mộ. Sau thời gian sống ở Thượng Hải, 
hai nghệ sĩ hiện quay trở về quê nhà Hong Kong để 
định cư cùng các con.

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn quen nhau khi 
đóng chung trong một phim truyền hình. Ấn tượng 
đầu tiên của Thái Thiếu Phân về Trương Tấn là anh 
nói tiếng Quảng Đông rất tốt, do đó, khi đi mua 
sắm, cô thường nhờ anh đi cùng để phiên dịch. Sau 
khi “bén duyên”, họ kết hôn và lần lượt sinh ba con.

Nhiều năm qua, ngoài cuộc sống hôn nhân hạnh 
phúc, hai nghệ sĩ cũng phát triển sự nghiệp thuận 
lợi. 

Trương Tấn từng giành giải Nam diễn viên phụ 
xuất sắc tại Lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 20 với 
phim Sát Phá Lang 2. Thái Thiếu Phân phát triển sự 
nghiệp tại thị trường Đại lục, đóng một số phim 
thành công như Chân Hoàn truyện, Mỹ nhân vô 
lệ...

Thiếu Phân nổi tiếng với Bàn tay nhân ái, Thiên địa 
hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần, Chân 
Hoàn truyện... Cô từng giành ngôi Á hậu Hong 
Kong 1991 và được khán giả dành tặng danh hiệu 
Tứ đại Hoa đán Hong Kong, cùng Quách Khả 
Doanh, Trần Tuệ San và Tuyên Huyên. 

                                                      Nguyễn Hương 

Nam thần tượng 24 tuổi lên 
tiếng tin hẹn hò Dương Mịch

Vương Tuấn Khải và Dương Mịch bị đưa tin 
có quan hệ tình cảm. Mới đây, cả hai cùng 
bác bỏ những tin đồn sai sự thật liên quan 

đến nhau.

Theo Sina, tối 2/2, mạng xã hội Trung Quốc xôn 
xao trước tin tức Vương Tuấn Khải và Dương Mịch 
sắp bị các đối tác gỡ quảng cáo. Điều này làm dấy 
lên hàng loạt nghi vấn tiêu cực về sự nghiệp, đời tư 
của hai nghệ sĩ.

Trước việc tin đồn có dấu hiệu bị đẩy đi quá xa, 
công ty Vương Tuấn Khải lên tiếng phủ nhận. 
“Không có chuyện quảng cáo của Tuấn Khải bị yêu 
cầu gỡ bỏ. Chúng tôi và các thương hiệu vẫn đang 
làm việc bình thường. Hành vi bịa đặt, bôi đen 
nhân phẩm này là không thể chấp nhận được”, phía 
nam thần tượng bức xúc.

Bên cạnh đó, Vương Tuấn Khải bác bỏ tin đồn anh 
có quan hệ tình cảm bất chính với một nữ nghệ sĩ 
trong showbiz. Người được nhắc đến là Dương 
Mịch. 

Phía Vương Tuấn Khải cho biết đã ủy thác cho luật 
sư thu thập chứng cứ, khởi tố những người đăng tải 
nội dung sai sự thật về nam ca sĩ trên mạng xã hội. 
Công ty của thành viên nhóm TFBoys tuyên bố 
truy tố đến cùng người vi phạm pháp luật để bảo vệ 
quyền lợi.

Đại diện của Dương Mịch cũng lên tiếng cảnh báo 

khán giả tỉnh táo trước tin đồn cố ý dẫn dắt dư luận, 
sai sự thật về nữ diễn viên đang lan truyền trên 
mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1986 khẳng định 
“không có chuyện quảng cáo của cô bị gỡ”.

Thời gian qua, Dương Mịch và Vương Tuấn Khải 
vướng tin hẹn hò. Đầu năm nay, một đoạn ghi âm 
được cho là của quản lý Vương Tuấn Khải bị tiết lộ. 
Trong đó, người này nói không có vấn đề nếu nam 
ca sĩ sinh năm 1999 có quan hệ tình ái với Dương 
Mịch. 

Cuối tháng 12/2022, một tài khoản đăng tải video 
Vương Tuấn Khải đưa Dương Mịch về nhà riêng 
của mình. Người này khẳng định mối quan hệ của 
cặp sao ngày càng bền chặt.

Trên sóng truyền hình, Vương Tuấn Khải cũng 
từng khẳng định Dương Mịch là minh tinh anh yêu 
thích nhất. Họ nhiều lần hợp tác trong các dự án. 
Sau khi thông tin tình ái bị phát tán, Dương Mịch 
và Vương Tuấn Khải không lên tiếng phản hồi.

Dương Mịch là ngôi sao 8X hàng đầu Trung Quốc 
hiện nay. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa 
tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu 
thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2...

Năm 2022 nối dài chuỗi thành tích phim ảnh thất 
bại của Dương Mịch. Hai tác phẩm Định luật 80/20 
của tình yêu và Cảm ơn bác sĩ ra mắt nhưng diễn 
xuất của nữ diễn viên không được đánh giá cao. 

Thậm chí cô còn bị bình chọn là “nữ vương dầu mỡ 
với diễn xuất gây ngán” do biểu hiện kém cỏi trong 
phim Định luận 80/20 của tình yêu.

Vương Tuấn Khải sinh năm 1999, ra mắt với vai trò 
là thành viên nhóm nhạc TFBoys cùng Vương 
Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Bên cạnh sự 
nghiệp ca hát, anh còn lấn sân đóng phim. 

Vương Tuấn Khải từng diễn xuất trong Đường về 
vạn dặm, Trường Thành, Điều kỳ diệu của tiệm tạp 
hóa Namiya, Thiên khanh ưng liệp, Cục 749 hay 
Tôi và quê hương tôi. Anh hiện là cái tên được nhà 
làm phim Trung Quốc o bế, cùng Vương Nhất Bác 
và Dịch Dương Thiên Tỉ. 

                                                                      Di Hy
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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
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Những món ăn truyền 
thống Brazil du khách không 
nên bỏ lỡ

Do ảnh hưởng các nền văn hoá khác 
nhau, ẩm thực Brazil thú vị nhất 
không chỉ ở châu Mỹ mà còn trên 

thế giới, với sự kết hợp giữa các nguyên liệu địa 
phương và nước ngoài.

Bolinhos de Bacalhau:
Đây là một trong những món ăn nhẹ yêu 

thích của người Brazil. Tên gọi này có nghĩa đen là 
"bánh cá tuyết", với bánh croquettes được làm 
bằng hỗn hợp cá tuyết muối, khoai tây nghiền, 
trứng, hành tây và rau mùi tây. 

Bolinho de bacalhau theo truyền thống là 
một món ăn Bồ Đào Nha du nhập vào ẩm thực 
Brazil. Chúng thường được ăn như một món khai 
vị hoặc món ăn nhẹ nhưng cũng có thể được 
thưởng thức như một món ăn chính với cơm và rau. 
Bánh có hình dạng giống như những quả bóng nhỏ, 
rán giòn bên ngoài và vị mềm, béo ngậy bên trong. 

Coxinhas: 
Món bánh này là một món ăn vặt đường 

phố phổ biến được làm từ thịt gà chiên và tẩm bột. 
Coxinha (hoặc coxinha de frango) theo nghĩa đen 
có nghĩa là "đùi gà nhỏ", có hình dạng giọt nước 
mắt. 

Công thức đơn giản với nhân thịt gà xé, phô 
mai kem, hành tây, hành lá và rau mùi tây được bọc 
trong bột nhào với nước dùng gà. Chúng được tạo 
hình thành những chiếc dùi trống và phủ một lớp 
bột cùng vụn bánh mì trước khi chiên ngập dầu, 
cho đến khi có màu vàng nâu và giòn. 

Coxinhas có thể được làm bằng các nguyên 
liệu khác như ngô, phô mai, các loại hạt, đậu Hà 
Lan, nấm, cà rốt, các loại rau khác và thường được 
ăn kèm với sốt nóng hoặc sốt mayonnaise.  

Moqueca:
Đây là món hầm hải sản được nấu chậm 

trong nồi đất sét truyền thống có tên là panelo de 
barro. Công thức phổ biến gồm cá hoặc tôm, nấu 
với các nguyên liệu như cà chua, hành, tỏi, rau mùi, 
dầu olive và nước cốt chanh. 

Có hai phiên bản moqueca nổi tiếng ở 
Brazil: moqueca baiana và moqueca capixaba. Do 
ảnh hưởng bởi văn hóa châu Phi, moqueca baiana 

thường đến từ phía bắc (Bahia) trong khi moqueca 
capixaba đến từ phía đông nam (Espírito Santo) và 
chịu ảnh hưởng bởi ẩm thực Bồ Đào Nha và Tây 
Ban Nha. 

Giữa 2 loại, moqueca baiana là phiên bản 
phức tạp hơn nhờ sử dụng nước cốt dừa, dầu cọ và 
ớt chuông trong công thức. Khi ăn kết hợp với cơm 
trắng, pirão de peixe (nước thịt cá) hoặc farofa. 

Pão de Queijo: 
Loại bánh mì phô mai Brazil này được ưa 

thích rộng rãi và là món ăn vào bữa sáng hoặc bữa 
ăn nhẹ, với nguồn gốc từ Minas Gerais ở Đông 
Nam Brazil. 

Bánh được làm từ bột sắn, phô mai, sữa và 
trứng. Giống như nhiều loại thực phẩm phổ biến 
khác của Brazil, bánh được tạo ra trong thời kỳ 
người Bồ Đào Nha chiếm đóng. 

Vào thời điểm đó, các sản phẩm lúa mì 
không có sẵn nên những người nô lệ sẽ làm bánh 
mì cuộn từ củ sắn. Khi sữa và phô mai trở nên phổ 
biến rộng rãi hơn, chúng được thêm vào cuộn bột 
sắn để tạo ra món pão de queijo được yêu thích 
khắp Brazil ngày nay. 

Pastel: 
Đây là một trong những món ăn đường phố 

phổ biến nhất ở Brazil. Tương tự như empanada 
nhưng có lớp ngoài mỏng và giòn hơn, loại bánh 
này là bánh ngọt chiên ngập dầu với nhân phô mai, 
thịt bò xay, thịt gà, tôm và tâm cọ. 

Không rõ nguồn gốc từ đâu, người Brazil 
cho rằng món ăn có thể bắt nguồn từ món chả giò 
hoặc hoành thánh của Trung Quốc, do những 
người nhập cư Nhật Bản mang đến Brazil. Chúng 
thường có vị mặn nhưng cũng có thể ngọt với nhân 
chuối, chocolate hoặc bột ổi. 

Tapioca: 
Loại bánh mì dẹt mỏng làm từ củ sắn này 

phổ biến ở nhiều quốc gia trên khắp châu Mỹ như 
Brazil, Venezuela, Cuba, Colombia, Belize và 
Cộng hòa Dominica. 

Để làm bột sắn, củ sắn được nghiền thành 
bột và ép để loại bỏ chất lỏng độc hại có vị đắng 
được gọi là yare. Bột sau đó được trải trên vỉ và 
nướng để tạo ra những chiếc bánh mì tròn mỏng. 
Tapioca có thể được ăn riêng hoặc ăn kèm với các 
món ăn và nguyên liệu khác. 

Camarão na Moranga: 
Tên gọi của món ăn có nghĩa đen là “tôm 

trong bí ngô”. Đây là món tôm hầm kem của Brazil 
được phục vụ trong quả bí ngô nướng, là món ăn 
phổ biến dọc theo bờ biển Brazil thường được ăn 
kèm với cơm trắng và batata palha (khoai tây bào 
chiên).

Acarajé: 
Món rán cay này được làm bằng đậu mắt 

đen. Đây cũng là món phổ biến trong ẩm thực của 
nhiều quốc gia Tây Phi, là món ăn đường phố và đồ 
ăn nhẹ được ưa chuộng nhất. 

Để làm món acarajé, đậu mắt đen bóc vỏ 
được tẩm gia vị với tôm xay và hành tây, sau đó nặn 
thành những viên tròn trước khi chiên ngập trong 
dầu cọ. 

Khi nấu chín, chúng được chia làm đôi và 
nhồi nhân với các nguyên liệu như tôm, caruru 
(đậu bắp hầm) và vatapa - hỗn hợp cá, tôm khô, các 
loại hạt và bánh mì ngâm. 

Abará: 
Món ăn có gốc Phi từ Bahia, giống với 

acarajé ngoại trừ được chế biến theo phương thức 
hấp thay vì chiên ngập trong dầu cọ. 

Nguyên liệu chính cũng bao gồm đậu mắt 
đen được ngâm, tách vỏ, sau đó nghiền thành bột 
nhão trước khi bọc và hấp trong lá chuối. Khi đã 
sẵn sàng, món được phục vụ theo cách truyền 
thống, được gói trong lá chuối và ăn kèm với tương 
ớt nóng. 

Feijoada
Đây được coi là món ăn quốc gia của 

Brazil. Cái tên feijoada bắt nguồn từ "feijão" trong 
tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là "đậu" và dùng để chỉ 
một món hầm thịnh soạn được làm từ đậu, thịt bò 
và thịt lợn. Có rất nhiều công thức nấu ăn của người 
Brazil cho món feijoada. 

Về cơ bản, feijoada được làm bằng đậu đen 
nấu chậm trong nồi đất sét dày với thịt bò và thịt lợn 
muối, thịt xông khói, tỏi, hành tây, lá nguyệt quế và 
gia vị. 

Tùy thuộc vào xuất xứ, món này có thể 
được làm với các nguyên liệu bổ sung như khoai 
tây, chuối, cà rốt, bắp cải, carne de sol (thịt bò phơi 
nắng) và các loại thịt khác. Feijoada là món ăn điển 
hình nhất về tinh thần ẩm thực của người Brazil. Có 
vị đậm đà và hơi mặn nhưng không cay, món này 
thường được ăn kèm với cơm, rau cải thìa, lát cam 
và farofa. 

Caruru: 
Món ăn truyền thống của Brazil này được 

làm từ đậu bắp, tôm khô, hành tây và các loại hạt 
nướng nấu trong dendê hoặc dầu cọ đỏ, loại gia vị 
phổ biến ở bang Bahia, Đông Bắc Brazil. 

Món ăn này có nguồn gốc từ châu Phi, ban 
đầu được đưa đến đất nước bởi những nô lệ châu 
Phi làm việc trong các đồn điền. Ngày nay, đây là 
một món ăn nghi lễ quan trọng của tôn giáo 
Candomblé và là bữa ăn chính được phục vụ trong 
ngày lễ của Thánh Cosmas và Damian. 

Tutu de Feijão: 
Món ăn có nguồn gốc từ Minas Gerais - do 

đó có tên thay thế là Tutu à Mineira - nhưng đã trở 
nên phổ biến khắp Brazil, đặc biệt là ở Rio de 
Janeiro và São Paulo. 

Tutu de feijão được làm với đậu xay 
nhuyễn trộn với bột sắn và các nguyên liệu như thịt 
xông khói, tỏi, hành tây, rau mùi tây, lá nguyệt quế 
và dầu olive. Ở Minas Gerais và Rio de Janeiro, 
theo truyền thống, nó được làm bằng đậu đen 
nhưng ở São Paulo, đậu nâu được ưa chuộng hơn. 
Tutu de feijão luôn được ăn kèm với cơm, rau và 
thịt. 

Arroz com Pequi: 
Đây là một món cơm truyền thống của 

Brazil đến từ các bang miền Trung Goiás và Minas 
Gerais. Thành phần chính của nó là pequi, một loại 
trái cây nhỏ theo mùa có hương vị giống như phô 
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mai. 
Món được chế biến bằng cách ninh pequi 

với gạo và các nguyên liệu như tỏi, hành, nước 
dùng gà, dầu thực vật và gia vị. Sau khi cơm hút hết 
nước và trở nên mềm, hành lá xắt nhỏ thường được 
đảo đều trước khi thưởng thức. 

Churrasco: 
Tương tự như asado của Argentina hoặc 

braai của Nam Phi, churrasco là món thịt nướng 
của người Brazil bao gồm những xiên lớn thịt bò, 
thịt lợn, thịt cừu, thịt gà, thịt bê và xúc xích nướng 
trên lửa củi. 

Đây là một truyền thống ăn uống có từ đầu 
thế kỷ 19, khi gauchos (kỵ sĩ lành nghề) xiên những 
miếng thịt lớn và từ từ nướng chúng trên lửa. Các 
loại thịt được kết hợp với nhiều món ăn phụ như 
farofa, cơm Brazil, khoai tây, đậu đen, chuối chiên 
và nước sốt làm từ ớt. 

Queijo Coalho: 
Tên gọi này có nghĩa đen là “phô mai sữa 

đông”, là món ăn xiên phô mai từ vùng Đông Bắc 
Brazil. Phô mai được xiên que, nướng trên than, 
bán trên đường phố tại các chợ ở Brazil. 

Khi được phục vụ nóng, queijo thanho có 
lớp ngoài màu nâu vàng giòn và phần bên trong 
mềm, gần như nóng chảy. Nó thường được nêm với 
oregano khô hoặc dầu và nước sốt tỏi trước khi ăn. 

Beijinho de coco: 
Beijinho de coco có nghĩa là "nụ hôn dừa 

nhỏ" trong tiếng Bồ Đào Nha. Đây là loại bánh kẹo 
được làm từ dừa nạo, sữa đặc có đường, bơ và 
đường cát. Chúng là những viên kẹo mềm dừa 
được cuộn trong đường cát hoặc dừa vụn và phủ 
một nhánh đinh hương trang trí lên trên. 

Beijinhos phổ biến và có mặt ở hầu hết bữa 
tiệc sinh nhật của người Brazil. Beijinhos thường 
được làm bằng dừa nhưng chúng cũng có thể được 
làm bằng các nguyên liệu tạo hương vị khác như 
chanh dây, gelatin dâu tây và bột ca cao. 

Empadinha: 
Loại bánh mặn nhỏ của Brazil này là món 

khai vị hoặc món ăn nhẹ được làm bằng lớp vỏ xốp 
và bơ với nhiều loại nguyên liệu như tâm cọ, thịt 
gà, tôm, phô mai, thịt khô, cá tuyết muối và rau. Về 
cơ bản, đây là phiên bản thu nhỏ của empada, một 
loại bánh có kích thước thông thường thường được 
phục vụ cho bữa tối ở Brazil.

Açaí: 
Açaí là loại quả của cây cọ açaí, một loài cọ 

có nguồn gốc từ Brazil và các quốc gia khác ở Nam 
Mỹ như Venezuela, Ecuador, Colombia và 
Guyana. 

Thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, 
chất xơ, chất béo lành mạnh và canxi.Açaí có thể 
được thưởng thức theo nhiều cách nhưng ở Brazil, 
nó thường được ăn trong món tráng miệng gọi là 
açaí na tigela. 

Món ăn bao gồm quả açaí nghiền được 
phục vụ trong bát với các loại trái cây khác nhau, 
granola và si rô guaraná. Ngoài ra, loại quả này 
cũng được sử dụng làm món sinh tố, ăn kèm với 
các loại trái cây và sữa khác nhau. ■

Trà đạo, nét tinh hoa trong 
văn hóa Nhật Bản

Trà đạo hay Zen tea là một nét văn 
hóa độc đáo đã được hình thành từ 
rất lâu đời tại Nhật Bản, đây không 

chỉ đơn giản là uống trà mà nó còn ẩn chứa cả nghệ 
thuật sống trong việc thưởng thức 1 tách trà.

Nguồn gốc
Theo truyền thuyết của Nhật Bản, vào 

khoảng thời gian cuối thế kỷ 12, có vị cao tăng 
người Nhật là sư Eisai (1141-1215), sang Trung 
Hoa để tham vấn học đạo. Khi trở về nước, ngài 
mang theo một số hạt trà về trồng trong sân chùa. 
Sau này chính Eisai này đã sáng tác ra cuốn "Khiết 
Trà Dưỡng Sinh Ký" (Kissa Yojoki), nội dung ghi 
lại mọi chuyện liên quan tới thú uống trà.

Từ đó, dần dần công dụng giúp thư giãn lẫn 
tính hấp dẫn đặc biệt của hương vị trà đã thu hút rất 
nhiều người dân Nhật đến với thú uống trà. Họ đã 
kết hợp thú uống trà với tinh thần Thiền của Phật 
giáo để nâng cao nghệ thuật thưởng thức trà, phát 

triển nghệ thuật này trở thành trà đạo (chado, 茶

道), một sản phẩm đặc sắc thuần Nhật.

Trà đạo không chỉ đơn thuần là phép tắc 
uống trà

Không dừng lại ở việc pha trà và uống trà, 
trà đạo của người Nhật còn là một phương tiện hữu 
hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa 
mình với thiên nhiên, từ đó tu tâm dưỡng tính để 
đạt giác ngộ. Bốn nguyên tắc cơ bản của Trà đạo 
bao gồm Hòa - Kính - Thanh - Tịch.

“Hòa” có nghĩa là sự hài hòa giữa con 
người và thiên nhiên, sự hòa hợp giữa trà nhân với 
các dụng cụ pha trà. “Kính” là lòng kính trọng, sự 
tôn kính đối với người khác, thể hiện sự tri ân cuộc 
sống. 

Khi lòng tôn kính với vạn vật đạt tới sự 
không phân biệt thì tấm lòng trở nên thanh thản, 
yên tĩnh, thể hiện sự thanh tịnh, đó chính là ý nghĩa 
của chữ “thanh”. “Tịch” có nghĩa là sự vắng lặng, 
tĩnh lặng mang đến cho con người giảm giác yên 
tĩnh, vắng vẻ.

Không gian thưởng thức
Với người Nhật, trà đạo (chadou, sadou, 

chanoyu) là một hình thức uống trà để giải trí trong 
một bầu không gian tĩnh lặng, mà cả người chủ lẫn 
khách đều hướng đến sự thư giãn tinh thần và sự 

hòa hợp với thiên nhiên.
Phòng trà được bày biện rất đơn giản 

nhưng khách có thể cảm nhận được nét đẹp nhẹ 
nhàng, thanh tao, không khí ấm áp, thể hiện sự mến 
khách của chủ nhà. Khi khách đến, sẽ được đưa qua 
một dãy phòng dẫn để đến phòng đợi.

Ở đây, sau khi được phục vụ một tách nước 
nóng, khách được đưa ra khu vườn dẫn đến phòng 
trà. Vườn trong khuôn viên của phòng trà mang nét 
độc đáo riêng biệt của trà đạo, mỗi thứ trong vườn 
đều mang một biểu tượng riêng đem lại cảm giác 
thanh bình, yên ả. 

Tại đây, khách dừng lại dùng vòi nước có 
sẵn trong vườn để rửa tay trước khi vào phòng trà. 
Chủ nhà trong bộ kimono truyền thống cúi mình 
tiếp đón khách một cách nhẹ nhàng và lịch sự ngay 
ngưỡng cửa của phòng trà. Lối vào phòng trà 
thường bao giờ cũng thấp khiến mọi người đều 
phải cúi mình để đi, tượng trưng sự cung kính và 
khiêm tốn.

Những buổi tiệc trà lớn thường kéo dài hơn 
4 tiếng đồng hồ, trước tiệc trà, khách được phục vụ 
một chiếc bánh ngọt xinh xắn có hình dạng và màu 
sắc tùy theo từng dịp lễ hay theo mùa, chẳng hạn 
như hình lá momiji (một loại lá đỏ vào mùa thu), 
hay hình hoa sakura (hoa anh đào vào mùa xuân). 
Trong thời gian này, chủ nhà tiến hành các bước 
pha trà.

Những nguyên tắc cầu kỳ
Nước pha trà là tiêu chuẩn đầu tiên được đề 

cập tới trong nghệ thuật trà đạo Nhật Bản. Nước 
pha trà luôn phải được giữ trong một bình thủy hay 
được nấu trong một ấm kim khí không đậy nắp 
được đun trên bồn than rất yếu để giữ nước luôn ở 
khoảng 80 – 90 độ C.

Khi pha trà dụng cụ pha trà và tách uống trà 
đều được tráng bằng nước sôi để làm ấm dụng cụ 
sau đó dùng khăn lau khô trước rót trà vào trong.

Trước khi cho trà vào ấm, người pha trà 
thường ngửi trà để phân biệt trà được pha là loại trà 
nào, sau đó căn cứ vào số người dùng trà mà lựa 
chọn cách pha trà cho phù hợp để đảm bảo hương 
vị của trà không quá đặc cũng không quá loãng. 
Chén trà được rót đảm bảo cả về hương, vị và sắc.

Rót trà cũng là một nghệ thuật và phải tuân 
theo nguyên tắc thứ tự 1 – 2 – 3 – 4. Loại tách cỡ lớn 
tầm 70ml, lần đầu rót vào 30ml, sau đó tiếp tục với 
thứ tự ngược lại 4 – 3 – 2 – 1 mỗi lần 20ml. Tổng 
cộng tách trà rót là 50ml. 

Để đảm bảo cho chất lượng của chén trà 
luôn ở cùng một trạng thái thì khi rót trà vào tách 
đều có chừng mực. Người rót trà cần dùng mắt để 
quan sát xem màu sắc của chén trà, dùng mũi để 
ngửi hương vị trà. Điều này đảm bảo không có sự 
khác biệt về độ đậm nhạt của trà.

Với người thưởng trà cũng có những yêu 
cầu như: Thái độ kính trọng và cách thưởng thức 
khá thú vị. Họ luôn dùng vài miếng bánh ngọt để sử 
dụng cùng với trà. Và việc ăn như thế nào, uống 
như thế nào thể hiện được vị thế và kiến thức hay 
nền tảng giáo dục của người đó. ■ 
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Lướt trên mặt nước như 1 
vị thần, bạn biết gì về lịch sử 
hình thành môn trượt nước?

Vào mùa hè năm 1922, chàng trai 
Ralph Samuelson, 18 tuổi, đã có 
một quyết định táo bạo vào thời 

điểm bấy giờ: thử đứng trên ván trượt trên hồ 
Pepin, cách nơi ở của anh vài dãy nhà. 

Sau rất nhiều lần thử và thất bại, cuối cùng 
Samuelson đã thành công và một trong những môn 
thể thao dưới nước được yêu thích nhất thế giới đã 
ra đời.

Ralph Samuelson trên ván trượt nước
Mùa hè vừa qua đánh dấu kỷ niệm 100 năm 

ngày môn trượt nước ra đời. Để bày tỏ lòng biết ơn 
đối với đóng góp của Samuelson cho những hoạt 
động vui chơi giải trí ngày hè, người dân của Thành 
phố Lake City, bang Minnesota (Mỹ) - quê hương 
của Samuelson, đã tổ chức một sự kiện có một 
không hai. 

Vào lúc 4:11 chiều ngày 2 tháng 7, trùng 
với thời điểm Samuelson có thể đứng thẳng trên 
mặt nước bằng ván trượt sau thuyền của anh trai 
cách đây 100 năm, thành phố đã khánh thành một 
bức tượng Samuelson bằng đồng có kích thước 
ngang với người thật.

Bức tượng mới được đặt tại Ohuta Park and 
Beach bên bờ Hồ Pepin. Các quan chức thành phố 
đã chi 75.000 USD cho bức tượng, được đúc bởi 
đội ngũ thợ có tay nghề cao tại địa phương.

John Hutchinson, chủ tịch của công ty du 
lịch Destination Lake City cho biết: “Đây chính là 
khoảnh khắc mang tính lịch sử đối với thành phố. 
Chúng tôi muốn mọi người dừng lại và chụp ảnh 
selfie với bức tượng Ralphie”.

Trong thời gian tới, các nhà lãnh đạo thành 
phố hy vọng có thể xây dựng một hội trường trượt 
nước nổi tiếng. 

Trong khi chờ đợi, khách du lịch có thể tận 
hưởng Ngày Trượt Nước, một lễ kỷ niệm thường 
niên tại Lake City bao gồm các buổi biểu diễn trượt 
nước, âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động thú vị 
khác. 

Cũng trong tháng này, nhà làm phim địa 
phương Ben Threinen đã phát hành một bộ phim 
tài liệu mới dài 33 phút về phát minh của 

Samuelson. Bên cạnh đó, “Bears on Boards: 
Waterskiing in White Bear”, một cuộc triển lãm kỷ 
niệm 100 năm môn thể thao trượt nước ra đời cũng 
đã được khai mạc bởi các nhà sử học tại Minnesota.

Những người trượt nước ngày nay vẫn phải 
đứng lên theo cách mà Samuelson đã làm cách đây 
100 năm.

Hành trình phát minh ra môn trượt nước 
quả thực không hề dễ dàng. Theo các nhà sử học kể 
lại, lần đầu tiên thử nghiệm, Samuelson đã sử dụng 
một dụng cụ được gọi là aquaplane - một tấm ván 
lớn, phẳng được kéo phía sau thuyền của anh trai 
anh ấy. Cho đến ngày 28/6/1922, anh bắt đầu trượt 
được một quãng ngắn trên mặt nước nhờ 
aquaplane, nhưng anh tin rằng mình có thể làm tốt 
hơn như vậy rất nhiều.

Samuelson tiếp tục thử trượt bằng ván trượt 
tuyết và các tấm gỗ mỏng, nhưng đều không thành 
công. Sau cùng, anh nhận ra cần có thứ gì đó có thể 
bao phủ nhiều diện tích mặt nước hơn. Samuelson 
đã đi đến xưởng gỗ địa phương và tìm thấy hai tấm 
ván thông dài 8 foot, rộng 9 inch. 

Anh làm mềm một đầu của mỗi tấm ván, 
sau đó uốn cong chúng bằng cách kẹp các đầu với 
kính. Anh dùng dây da buộc chặt các tấm gỗ vào 
chân và mua thêm 100 feet dây thừng để làm dây 
kéo. Cuối cùng, anh thuê một thợ rèn làm một chiếc 
vòng sắt nhỏ để làm tay cầm của sợi dây.

Những ngày sau đó, Samuelson đã thử 
nghiệm vô số tư thế trượt khác nhau, nhưng chủ 
yếu là để phần ván trượt bằng hoặc thấp hơn dòng 
nước. Khi anh trai của anh khởi động thuyền, 
Samuelson ngay lập tức bị chìm.

Cuối cùng, Samuelson đã thử nâng các 
chóp của ván trượt lên khỏi mặt nước, đồng thời 
ngả người về phía sau. 

Và kết quả không làm anh thất vọng, khi 
con thuyền tăng tốc, Samuelson đã có thể đứng 
thẳng người và lướt như bay trên mặt nước trong 
niềm vui sướng tột cùng. Cho đến ngày nay, đó vẫn 
là tư thế mà các vận động viên trượt nước buộc phải 
tuân theo.

Không dừng lại ở đó, Samuelson tiếp tục 
học cách biểu diễn trên ván trượt của mình và thu 
hút rất nhiều người đến xem. Anh bắt đầu thu phí 
xem biểu diễn và chuyển số tiền thu được cho thị 
trấn để trả tiền xăng mà con thuyền đã sử dụng. Thị 
trấn cũng thành lập một ban nhạc nhỏ bên cạnh hồ 
để phụ họa cho các buổi biểu diễn của Samuelson.

Đáng buồn thay, sự nghiệp trượt nước của 
anh không kéo dài được lâu. Khi bị thương ở lưng 
trong một tai nạn xây dựng vào năm 1927, 
Samuelson buộc phải ngừng biểu diễn để chăm sóc 
sức khỏe mà chưa kịp nhận bất kỳ sự tôn vinh nào 
cho những phát minh của mình. 

Về sau, một vài vận động viên ở New York 
và Pháp còn cố gắng tuyên bố rằng họ là người đầu 
tiên trượt được trên mặt nước. Và vào năm 1925, 
nhà phát minh người Mỹ Fred Waller đã được cấp 
bằng sáng chế cho chiếc ván trượt nước đầu tiên.

Tuy vậy, rất  nhiều người đã xem 
Samuelson trượt nước từ trước đó rất lâu và anh 

cuối cùng đã được công nhận là nhà phát minh của 
môn thể thao này.

Ngày nay, trượt nước đã phát triển trở 
thành một trò chơi phổ biến vào mùa hè dành cho 
cả những người chơi chuyên nghiệp và không 
chuyên. 

Môn này đã được đưa vào Thế vận hội năm 
1972 như một môn thể thao biểu diễn, và cho tới 
năm 1974, Giải Trượt nước Biểu diễn Quốc gia đầu 
tiên đã được tổ chức tại Mỹ. 

Trượt nước cũng được đưa vào chương 
trình giảng dạy cho sinh viên đại học và vào năm 
1979, những đội tuyển từ các trường bắt đầu được 
cử đi thi đấu để cạnh tranh các danh hiệu cấp quốc 
gia.

Mặc dù đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 
1977, di sản mà Samuelson để lại vẫn còn mãi với 
thời gian. 

Du khách ngày nay có thể nhìn thấy đôi ván 
trượt nước đầu tiên của ông tại Đại sảnh Danh vọng 
của Tổ chức Water Ski & Wake Sports Hoa Kỳ ở 
Davenport, Florida. Ngoài ra còn có một điểm 
đánh dấu lịch sử khác là Hồ Pepin, được xem như 
"Nơi ra đời của môn Trượt nước". ■ 

Đồ trang sức lâu đời nhất 
thế giới

Các nhà khoa học đã phát hiện đồ 
trang sức cổ xưa nhất thế giới trong 
một hang động ở Maroc. Chúng là 

sản phẩm của người Aterian sinh sống tại châu Phi 
cách đây hàng trăm nghìn năm.

Con người đã đeo vòng cổ, vòng tay, hoa tai 
và các loại trang sức khác từ rất lâu đời. 

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Science Advances, các nhà khoa học đã phát hiện 
hàng chục hạt trang sức làm từ vỏ ốc biển thời tiền 
sử tại một hang động ở phía Tây Maroc (một quốc 
gia ở khu vực Bắc Phi) có niên đại cách đây từ 
142.000 đến 150.000 năm, khiến chúng trở thành 
đồ trang sức lâu đời nhất từng được biết đến. 

Điều này cho thấy thói quen đeo trang sức 
xuất hiện sớm hơn nhiều so với những gì các nhà 
khảo cổ từng dự đoán trước đây.

Hợp tác với Viện Di sản và Khoa học Khảo 
cổ Quốc gia Maroc, nhà nhân chủng học Steven 
Kuhn tại Đại học Arizona (Mỹ) đã tiến hành một 
loạt các cuộc khai quật tại hang Bizmoune 
(Maroc), nằm cách bờ biển Đại Tây Dương khoảng 
16 km. 

Trong quá trình đào bới, nhóm nghiên cứu 
tìm thấy 33 vỏ ốc biển cổ xưa với chiều rộng hơn 
1cm và có các lỗ tròn được khoét ở phần trung tâm. 
Chúng có dấu hiệu bị mòn phía bên trong. Đây là 
bằng chứng cho thấy người tiền sử đã xâu các vỏ ốc 
lại với nhau – tương tự các hạt trang sức – để tạo 
thành vòng cổ hoặc vòng tay và sử dụng nó thường 
xuyên.

Một số hạt trang sức tương tự làm từ vỏ ốc 
cũng được phát hiện trong các cuộc khai quật khảo 
cổ khác ở miền Bắc và miền Nam châu Phi. Tuy 
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nhiên, hạt lâu đời nhất trong số chúng chỉ 
khoảng 130.000 năm. Thông qua phương pháp xác 
định niên đại bằng chuỗi phóng xạ uranium, các 
nhà khoa học xác nhận vỏ ốc trong hang Bizmoune 
lâu đời hơn chúng ít nhất 12.000 năm.

Các vỏ ốc được khai quật tại Maroc là đồ 
trang sức lâu đời nhất thế giới

Tất cả các hạt trang sức vỏ ốc được tìm thấy 
tại nhiều địa điểm khác nhau ở Bắc Phi là hiện vật 
còn sót lại của nền văn hóa Aterian – những người 
đã sinh sống tại khu vực này hơn 100.000 năm, 
trong thời kỳ đồ đá giữa (Middle Stone Age). 

Các di chỉ lâu đời nhất của nền văn hóa 
Aterian có niên đại cách đây 150.000 năm, và họ 
xuất hiện trong hồ sơ khảo cổ cho đến khoảng 
20.000 năm trước.

Xét về khía cạnh giải phẫu học, người 
Aterian cũng là người hiện đại (Homo sapiens) 
giống như chúng ta. Họ có khả năng chế tạo vũ khí, 
các công cụ bằng đá, và sống chủ yếu bằng nghề 
săn bắt các loài động vật phổ biến ở Bắc Phi trong 
thời tiền sử như linh dương gazen, tê giác, ngựa 
vằn, linh dương đầu bò... 

Họ cũng khai thác động vật biển và các 
nguồn tài nguyên khác từ Đại Tây Dương gần đó, 
bao gồm việc sử dụng vỏ ốc biển để làm đồ trang 
sức giống như những gì nghiên cứu mới đã tiết lộ.

Theo tác giả Kuhn, đồ trang sức làm từ vỏ 
ốc mà người Aterian chế tạo và đeo trên cổ hoặc tay 
có khả năng được sử dụng như một hình thức giao 
tiếp không lời. 

Các nhà nhân chủng học không chắc chắn 
về thời điểm loài người phát minh ra ngôn ngữ, vì 
vậy có thể người Aterian chỉ dựa vào các phương 
pháp không lời để chia sẻ thông tin.

Kuhn tin rằng thông điệp hoặc ý nghĩa của 
các hạt trang sức rất quan trọng và trường tồn với 
thời gian, bởi vì người Aterian đã chọn cách tạo ra 
những vật trang trí có thể tồn tại lâu dài để truyền 
tải thông điệp đó. 

Người tiền sử cũng thường trang điểm 
khuôn mặt và cơ thể của họ bằng than hoặc đất son 
để phục vụ cho mục đích nghi lễ hoặc giao tiếp, 
nhưng kiểu trang trí này chỉ mang tính chất tạm 
thời.

Kuhn và các cộng sự thừa nhận không biết 
chính xác những thông điệp mà người Aterian đang 
muốn truyền tải thông qua đồ trang sức của họ. Tuy 
nhiên, họ đề xuất một số giả thuyết nhiều khả năng 
xảy ra nhất.

Giả thuyết đầu tiên là các hạt trang sức 
đóng vai trò như một bảng tên hoặc huy hiệu nhận 
dạng. Các cá nhân, gia đình, thị tộc hoặc làng mạc 
có thể muốn phân biệt mình với những người hoặc 
cộng đồng khác, đặc biệt là khi dân số trong khu 
vực ngày càng tăng lên vào thời kỳ đồ đá.

“Trang sức vỏ ốc có thể là một trong số 
những cách người xưa thể hiện danh tính của mình 
thông qua trang phục”, Kuhn cho biết. 

“Đây chỉ là phần nổi của tảng băng cho 
thấy các đặc điểm của con người thời cổ đại. Đồ 
trang sức xuất hiện từ hàng trăm nghìn năm trước, 
và người cổ đại đã quan tâm đến việc giao tiếp với 
những cộng đồng người lớn hơn, ngoài gia đình và 
bạn bè thân thiết của họ”.

Theo giả thuyết thứ hai, đồ trang sức là một 
biểu tượng cho địa vị. Tùy thuộc vào thiết kế của 
từng món đồ cụ thể, trang sức bằng vỏ ốc có thể 
giúp các nhân vật quyền lực về chính trị, xã hội, 
văn hóa, kinh tế, tâm linh hoặc y tế trở nên khác 
biệt so với những người bình thường.

Một khả năng khác là người Aterian đeo đồ 
trang sức vì lý do giống như hầu hết chúng ta ngày 
nay, đó là họ thích kiểu dáng của các đồ trang sức 
và tin rằng chúng giúp tôn lên vẻ ngoài của họ.

Theo Ancient Origins, các nhà khảo cổ và 
nhân chủng học gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
tìm kiếm thông tin cụ thể về hoạt động văn hóa, xã 
hội và tâm linh của các dân tộc thời tiền sử, bao 
gồm người Aterian. 

Họ không để lại bất kỳ tài liệu ghi chép 
bằng chữ viết nào, do đó các nhà khoa học đôi khi 
phải có nhiều hướng suy nghĩ mới trong lúc suy 
đoán về những vấn đề liên quan đến họ.

Các xã hội săn bắn hái lượm vẫn có nhiều 
điểm tương đồng với nhau trong suốt tiến trình lịch 
sử. Do đó, các nhà nhân loại học có thể đưa ra một 
số dự đoán về những người săn bắn hái lượm thời 
cổ đại, dựa trên kiến thức của họ về các nhóm săn 
bắn hái lượm vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Nhưng cuối cùng, những chi tiết cụ thể tiết 
lộ bản chất thực sự của các hệ thống tín ngưỡng cổ 
đại vẫn sẽ là một bí ẩn. Chúng dần bị mai một theo 
thời gian, cũng như việc thiếu các tài liệu chữ viết 
cho phép các dân tộc đã tuyệt chủng từ lâu cung cấp 
thông tin cho chúng ta bằng ngôn ngữ của họ và từ 
quan điểm của riêng họ. ■

Nhà thiên văn học thế kỷ 17 
thiết kế xe bay tới Mặt trăng

Nhà khoa học John Wilkins là người 
đầu tiên đề xuất nhiệm vụ có người 
lái tới Mặt Trăng và ông từng thiết 

kế một cỗ xe có cánh để hoàn thành mục tiêu.
John Wilkins là nhà toán học và thiên văn 

học người Anh. Ông sinh năm 1614, là con của thợ 
kim hoàn Walter Wilkins và Jane Dod, hậu duệ của 
dòng dõi quý tộc Northamptonshire, theo Ancient 
Origins. 

Theo đuổi ngành toán tại Đại học 
Magdalen, Oxford, Wilkins từng đảm nhiệm nhiều 

vị trí cao. Năm 1648, ông được bổ nhiệm làm hiệu 
trưởng Đại học Wadham, Oxford và tham gia thành 
lập Hiệp hội hoàng gia về tăng cường tri thức tự 
nhiên năm 1660.

Ở thời của Wilkins, quan niệm phổ biến là 
các thiên thể như Mặt Trăng rất khác với Trái đất. 
Tuy nhiên, thông qua quan sát bằng kính hiển vi, 
Wilkins cho rằng Mặt Trăng là vật thể tự nhiên cấu 
tạo từ đá, sở hữu khí quyển có nhiều đặc điểm 
giống khí quyển Trái đất. 

Dù không phải người đầu tiên nêu ra nhận 
định trên (trước đó là Galileo và Copernicus), ông 
trình bày ý kiến bằng ngôn ngữ mà người dân bình 
thường có thể hiểu được, thậm chí còn kèm theo 
hình minh họa.

Wilkins dự đoán và tìm cách vượt qua 
những thách thức khi lên kế hoạch cho nhiệm vụ 
tới Mặt Trăng. Đầu tiên là phải vượt qua lực giữ các 
vật thể ở trên mặt đất. 

Wilkins nhìn nhận lực này giống với lực từ. 
Dựa trên công trình của nhà vật lý William Gilbert, 
Wilkins quan sát lực hút giữa hai vật thể thay đổi 
tùy theo địa điểm và yếu dần qua khoảng cách dài. 
Do đó, chỉ cần phải vượt qua lực hút của Trái đất, 
có thể bay vào không gian.

Sử dụng một loạt phương pháp bao gồm 
hình học và lượng giác học, Wilkins cho là lực hút 
của Trái đất kết thúc ở độ cao 32 km phía trên mặt 
đất. Năm 1648, ông xuất bản cuốn sách 
Mathematical Magick mô tả hàng loạt thiết kế cho 
những cỗ máy kỳ lạ. Một trong số đó là Cỗ xe bay, 
dùng để đưa nhân loại tới Mặt Trăng. 

John Wilkins
Cỗ xe sử dụng cánh để bay lên cao, vận 

hành nhờ lò xo và thuốc súng để các bộ phận 
chuyển động. Wilkins thảo luận về vật liệu dùng để 
sơn phủ phần cánh và khuyến nghị cần tiến hành thí 
nghiệm trong nhiều môi trường không gian nhằm 
xác định vật liệu phù hợp.

Tuy nhiên, cỗ xe bay của Wilkins không 
bao giờ trở thành hiện thực và chương trình vũ trụ 
của ông bị lãng quên. Dù vậy, Wilkins vẫn có một 
sự nghiệp thành công và nghiên cứu của ông cũng 
truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà khoa học. ■
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Khám phá ngôi chợ hơn 
400 năm tuổi được mệnh danh 
là "căn bếp" của người dân 
Kyoto ở Nhật Bản

Nhật Bản, Kyoto có chợ Nishiki đã 
hơn 400 tuổi, được mệnh danh là 
căn bếp của Kyoto. Nếu bao giờ có 

dịp ghé chơi thì bạn không nên bỏ qua những món 
ăn sau đây đâu nhé!

Được mệnh danh là "căn bếp" của Kyoto, 
chợ Nishiki sở hữu bề dày lịch sử hình thành hơn 
400 năm. 

Trước kia, tại đây có nguồn nước ngầm dự 
trữ để giữ độ tươi cho cá, nhằm cung cấp cho cung 
điện. Đến thời Edo, nơi đây phát triển hơn đồng 
thời trở thành chợ cá và chợ Nishiki ra đời từ đó. 

Tại sao Nishiki được mệnh danh là "căn 
bếp" của Kyoto? Câu trả lời rất đơn giản: Từ các 
mặt hàng thực phẩm, hải sản tươi sống, nông sản, 
đồ ăn nhanh, gia vị hay vật dụng nhà bếp, nơi đây 
có tất cả mọi thứ bạn cần, như khi bạn bước vào căn 
bếp của nhà mình vậy. 

Ngày nay, chợ lớn Nishiki rất nổi tiếng ở 
Kyoto và được mọi người dân hay khách du lịch 
yêu thích. Nếu có bao giờ ghé thăm Kyoto, đừng 
quên ghé qua "căn bếp" lớn hơn 400 năm tuổi này 
để mua sắm và tham quan nhé!

Nishiki là một khu chợ lớn, do đó khi muốn 
khám phá nơi này một cách triệt để, không gì bằng 
việc sử dụng cả thị giác lẫn vị giác: chỉ "nhìn" thôi 
thì chưa đủ, bạn còn phải "nếm" nữa. 

Có hàng loạt các cửa hàng phục vụ đồ ăn 
thử cho khách tham quan, là cơ hội để bạn có thể 
vừa tham quan vừa nếm thử các món ăn đặc sắc tại 
đây. Dưới đây là một số món ăn nhẹ tốt nhất nên 
thử:

Bánh cá Nhật
Bánh cá là một món ăn nhẹ truyền thống ở 

Nhật Bản và trên khắp châu Á. Bánh làm từ bột cá 
nhào trộn với bột mì và được chiên ngập dầu. Món 
bánh này có nhiều hương vị cho bạn lựa chọn, từ vị 
phô mai cho đến vị mochi.

Nước ép bưởi
Không chỉ có đồ ăn, thức uống ở đây cũng 

vô cùng phong phú. Trong cái nóng oi ả của mùa 
hè, một ly nước ép bưởi tươi mát thực sự là "vị cứu 
tinh", và chẳng có thức uống nào trong máy bán 
hàng tự động có thể sánh bằng. 

Tại một trong những quầy hàng nhỏ gần 
đền Nishiki, sẽ không khó để bắt gặp cả "núi" bưởi 
hiện diện ngay đó. Đặc biệt, bạn sẽ được uống nước 
ép bưởi ngay từ... quả bưởi. Đây là một đặc sản đặc 
biệt của chợ Nishiki nên nhất định phải thử đấy.

Đậu phụ tươi
Kyoto là quê hương của đậu phụ nên sẽ thật 

sai sót nếu rời đi mà không mua một ít đậu phụ. 
Món này thường xuất hiện trong các bữa ăn 
"kaiseki", là món chính trong bữa ăn chay của 
trường phái Shojin Ryori (ẩm thực Phật Giáo Nhật 
Bản), được làm từ đậu nành với nhiều hình dạng. 

Nếu có dịp ghé thăm chợ Nishiki, hãy thử 
qua những miếng đậu phụ mỏng, đậu phụ chiên 
hoặc đậu phụ atsu-age dày dặn. 

Ngoài ra, các loại đậu phụ oboro, đậu phụ 
mềm hoặc đậu phụ nướng yaki đều có nét quyến rũ 
riêng. Tại chợ Nishiki, bạn có thể thấy những khay 
đậu phụ tươi có thể ăn liền hoặc mang về nhà cho 
bữa tối.

Tsukemono: rau ngâm
Đây là một món ăn phụ có lịch sử hàng thế 

kỷ tại Nhật Bản, những loại rau ngâm này được bán 
theo thùng và khay, được ngâm trong nước muối và 
cám gạo. Tsukemono đậm vị và có màu sắc tươi 
sáng, thường được dùng để trang trí cho các món 
ăn.

Có hai loại tsukemono: Dưa ngắn ngâm 
trong vòng một đêm và một loại dài hơn, ngâm 
bằng miso, muối, nước tương hoặc cám gạo. Một 
số loại nổi tiếng phải kể đến là củ cải (senmaizuke), 
lá củ cải với tía tô đỏ (suguki), cà tím và dưa chuột 
(shibazuke).

Kyoyasai: rau Kyoto
Rau Kyoyasai (Kyo là "kyoto" còn yasai là 

"rau"), rau trồng ở vùng Kyoto rất được ưa chuộng 
vì chứa nhiều khoáng chất, vitamin và chất xơ so 
với các loại rau khác. Tại Nhật có 41 loại rau truyền 
thống.

Với hình dạng khác lạ, vị nồng và màu sắc 
tươi sáng, những loại rau này được xem là đặc sản 
của Kyoto và thường là món "trọng tâm" trong 
những bữa ăn chay trong tỉnh. Vì được trồng từ thời 
Edo, nên loại rau này được đánh giá cao và có sự 
khác biệt đáng chú ý. 

Ví dụ: cà tím Kamo có màu tím đậm và 
tròn, đặc biệt ngon khi nướng. Kyo Takeoko là một 
loại tre được trồng bằng tay, có vị ngọt, những chồi 
tươi của nó có thể ăn được hoặc ngâm trong nước 
sốt giấm-miso.

Mochi 
Từ siêu thị cho đến các quầy hàng trên 

đường phố, bánh mochi có thể được tìm thấy ở mọi 
nơi trên đất nước mặt trời mọc. Mochi có "hằng hà 
sa số" loại mà bạn nên nếm thử.

Đều tiên là mochi ngọt, mềm được phủ một 
lớp bột kinako (bột đậu nành nướng ngọt) có vị 
giống như đậu phộng. Tiếp đến là dango (một loại 
bánh trôi của Nhật Bản được làm từ bột nếp như 
bánh mocha) thường được rưới nước tương ngọt 
hoặc mặn. 

Ngoài ra còn có sakura mocha với lớp bánh 
màu hồng được gói bằng lá, màu trắng thì là 
kashiwa mocha nhân đậu đỏ, được bọc trong một 
chiếc lá sồi. 

Furikake: Gia vị rắc lên cơm
Được làm bằng hỗn hợp rong biển khô, 

đường, muối, ớt, hạt vừng, cá khô, miso khô và vảy 
cá khô, mỗi gói furikake đối với du khách là một 
món quà lưu niệm tuyệt vời để mang về nhà. 

Đây là món gia vị vô cùng tiện lợi mà hầu 
như người Nhật nào cũng phải có trong nhà, bởi nó 
có thể kết hợp với hầu hết các món ăn. Khi không 
có gì để ăn, người Nhật còn rắc cả furikake lên cơm 
trắng và ăn rất ngon lành. 

Wagashi
Được xem là một phần của trà đạo, 

Wagashi là đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản 
tượng trưng cho các mùa hoặc các yếu tố của thiên 
nhiên. 

Có 2 loại Wagashi đặc trưng là mochi và 
anko (bột đậu đỏ vị ngọt), thường được làm từ các 
thành phần thực vật và được chế biến một cách tinh 
tế. Kyoto là trung tâm của trà đạo Nhật Bản, nơi tốt 
nhất để thử Wagashi hoặc mua về làm quà.

Senbei
Senbei là một loại bánh gạo của Nhật Bản. 

Nó là loại bánh khô, được chế biến từ bột gạo hoặc 
bột mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên 
bếp than củi. Có nhiều hình dạng, kích thước, và 
hương vị, thơm ngon nhưng thông thường mang 
hương vị ngọt ngào của gạo. 

Senbei thường ăn kèm với trà xanh như 
một món ăn giản dị cho các quan khách đến nhà 
xem như một cách giải khát lịch sự. Senbei là tên 
gọi chung của những chiếc bánh khô truyền thống 
của Nhật Bản. ■ 

Những quán ăn hơn nửa 
thế kỷ hút khách ở Sài Gòn

Bánh cuốn Hải Nam trên đường Cao 
Thắng hay tiệm chè trên đường 
Nguyễn Đình Chiểu là những quán 

ăn có thâm niên hơn nửa thập kỷ ở Sài Gòn.
Bánh cuốn Hải Nam có thâm niên hơn 

một thập kỷ
Quán bánh cuốn nằm trên đường Cao 

Thắng, Sài Gòn mở cửa hơn 50 năm qua dù nhỏ xíu 
nhưng luôn đông khách. 

Quán hấp dẫn thực khách bởi món bánh 
cuốn tráng nóng hổi, khi thực khách yêu cầu, chủ 
quán mới bắt đầu tráng bánh. Bí quyết để món bánh 
cuốn ngon là do khâu chọn bột. 

Chủ quán cho biết đã pha bột gạo với bột 
năng theo tỷ lệ nhất định, nên khi tráng bánh có độ 
mịn, khi chín tỏa mùi thơm nức của gạo và không 
bị vón cục. 

Người chế biến cũng phải rất tỉ mỉ và khéo 
léo, căn thời gian cho bánh đủ hơi chín, khi lấy 
bánh không bị rách. Bánh sau khi lấy ra khỏi nồi 
hơi được cho thêm một lớp nhân thịt, mộc nhĩ đã 
được chế biến trước.
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Khi đến tay thực khách, bánh vừa chín tới 
có lớp vỏ mềm dẻo và thơm ngon, thơm nức mùi 
thịt, mộc nhĩ và tôm khô. 

Suất ăn có giá khoảng 40.000 – 70.000 
đồng, tuỳ theo lượng chả và nem hay các món ăn 
mà khách gọi thêm

Bên cạnh đó, nước chấm nhà làm cũng 
chiều lòng cả những thực khách khó tính nhờ có độ 
đậm đà và hợp khẩu vị người miền Nam. Ngoài giá 
trụng, một suất bánh cuốn còn có xà lách thái chỉ 
cho đỡ ngán.

Tiệm chè 6 thập kỷ trên đường Nguyễn 
Đình Chiểu 

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, quán chè Hiển 
Khánh vẫn nằm trên căn nhà cũ trên đường Nguyễn 
Đình Chiểu, quận 3, Sài Gòn. Tấm biển hiệu thu 
hút ánh nhìn của người qua đường với kiểu chữ cổ 
điển.

Theo VNE, bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, 
chủ quán, cho biết tiệm chè do thân sinh mở cách 
đây khoảng 60 năm. 

“Hồi đó, chè thạch là món được lòng nhiều 
người, chủ yếu là các em học sinh. Hiện món ăn 
này vẫn được chúng tôi duy trì công thức mà không 
thay đổi bất cứ nguyên liệu nào”, chủ quán nói.

Theo bà Minh, Hiển Khánh là tên một ngôi 
làng ở Nam Định, quê hương của ông Quý Quyền 
và Trần Nghệ, hai chủ đầu tiên của quán. 

“Vì muốn ghi nhớ quê hương sau khi vào 
Nam sinh sống, cha tôi và người bạn đã lấy tên làng 
để đặt cho quán”, bà kể.

60 năm trước, quán có cơ sở đầu tiên ở khu 
Đa Kao, quận 1, Sài Gòn. Đến năm 1965, chủ quán 
mở thêm một chi nhánh khác ở địa chỉ hiện tại. Tuy 
nhiên, quán ở khu Đa Kao ngày nay đã không còn.

Việc buôn bán của quán hiện do con gái bà 
Minh – chị Quyên cùng vài nhân viên phụ trách. 
Địa chỉ này chỉ mở cửa đón khách vào khung giờ 
nhất định, 9h đến 12h30 và 14h30 đến 22h.

Bánh đậu xanh, đậu phộng, hay bánh bông 
lan, bánh ít, bánh su sê… lúc nào cũng được đặt sẵn 
trên bàn để “mời” khách. 

Những thức quà quê này được chủ đặt từ 
xưởng quen ở xa để đảm bảo hương vị đặc trưng. 
Mỗi chiếc bánh có giá vài nghìn đồng, tính tiền nếu 
khách ăn.

Chè thạch trắng có giá 18.000 đồng nằm 
ngay đầu thực đơn, như gợi ý “đặc sản” cho người 
lần đầu ghé quán nên thử. 

Sợi thạch mềm, dai và ngọt. Nước đường 
được nấu cùng hoa nhài nên có hương thơm dễ 
chịu. Trong quán còn đề những bài thơ do hai ông 
chủ sáng tác, nói về chè đậu xanh thạch trắng mê 
hoặc thực khách từ hàng thập kỷ trước.

Quán có gần 20 món cho thực khách lựa 
chọn, giá mỗi chén chè trung bình 20.000 đồng. 
Khách có thể mua mang về.

Ở Hiển Khánh, người ta không chỉ tìm thấy 
những chén chè giải nhiệt ngày hè oi nóng, mà còn 
thấy hình ảnh một Sài Gòn xưa ở căn nhà nhỏ thân 
thuộc trong ký ức của nhiều người. 

Đó là những bộ ghế thấp, bàn trải bạt nhựa 
in hoa văn và lồng kính. Đây là kiểu hàng quán 
miền Nam dùng xuyên suốt từ trước 1975 đến 
những năm 90.

Bà Minh cho biết, muốn thực khách có cơ 
hội ngồi thưởng thức món ăn trong không gian như 
ngày xưa nên bà không thay đổi bàn ghế hay trang 
trí lại không gian. ■ 

Cuộc chiến đệ nhất khoai 
tây chiên ở Brussels

Khoai tây chiên thực ra không bắt 
nguồn từ nước Pháp mà từ Bỉ. Cho 
đến nay, món khoai tây chiên ở 

Brussels vẫn được coi như khoai tây chiên số một 
thế giới.

Khoai tây chiên là món ăn nổi tiếng không 
chỉ ở Châu Âu mà trên toàn thế giới. Tuy nhiên, 
nguồn gốc thực sự của món ăn này cho đến nay vẫn 
chưa thật sự rõ ràng và cuộc chiến đệ nhất khoai tây 
chiên dường như không bao giờ kết thúc.

Nguồn gốc của khoai tây chiên
Rất nhiều người cho rằng khoai tây chiên 

có xuất xứ từ Pháp (French fries) nhưng thực ra sau 
này đã được nhiều nguồn cải biến. 

Khoai tây chiên xuất hiện lần đầu tiên tại Bỉ 
nhưng đã bị đặt sai tên khi quân đội Mỹ tới đất 
nước này hồi chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Họ 
cho rằng khoai tây họ đang ăn là “French” - theo 
cách đọc của quân đội Bỉ, từ đó dẫn đến sự nhầm 
lẫn trên.

Cũng có người cho rằng món khoai tây 
chiên xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 17 tại thung lũng 
Meuse, Bỉ. 

Người dân vùng này rất yêu thích món cá 
chiên nhưng do mặt băng quá dày không bắt được 
cá nên họ đành phải cắt mỏng khoai tây và chiên 
tương tự như cá, từ đó món khoai tây chiên ra đời. 

Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh nguồn 
gốc khoai tây chiên, tuy nhiên phần lớn đều cho 
rằng món ăn này ra đời ở Bỉ trước khi nó xuất hiện 
tại Pháp.

Trong nhiều thập kỷ làm khoai tây chiên, 
người Bỉ đã đưa frites lên một tầm cao mới và biến 
nó thành một món ăn nghệ thuật. 

Họ vô cùng tự hào về cách làm khoai tây 
chiên và kết hợp với rất nhiều loại sốt khác nhau. 
Frites ở Bỉ không đơn thuần là món ăn khai vị, bản 
thân nó đã là một món ăn chính.

Frites ở Brussels được làm từ một loại 
khoai tây đặc biệt và sau đó chiên hai lần trong mỡ 
động vật để có được độ giòn tuyệt đối nhưng vỏ 
ngoài vẫn giữ được độ mềm mịn. 

Bất cứ ai đến Brussels mà chưa nếm thử 
món frites thượng hạng này tức là chưa hề biết đến 
Brussels. Hiện khoai tây chiên đang được xem xét 
để trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Bỉ và thế 
giới.

Tuy nhiên, công việc khó khăn nhất chính 
là làm sao chọn ra được đệ nhất khoai tây chiên ở 
Brussels. Đây cũng đồng thời là câu hỏi rất nhiều 
du khách quan tâm.

Đệ nhất khoai tây chiên ở Brussels
Frit Flagey
Frit Flagey luôn được ca ngợi như món ăn 

ưa thích nhất của người dân địa phương, ăn kèm 
mayonnaise. Điểm cộng là khoai tây rất giòn, 
nhưng đôi khi không giữ được độ mềm mịn và 
mayonnaise có thể hợp khẩu vị người dân địa 
phương, nhưng theo quan điểm của nhiều du khách 
nước ngoài, lại trở nên hơi nhạt nhẽo.

Maison Antoine
Maison Antoine là frites thứ hai cần thử tại 

Brussels với nước sốt là mayonnaise trộn với sốt cà 
chua và ớt. Món sốt này không cay mà ngược lại, 
rất thơm và hấp dẫn. Tuy nhiên, cần lưu ý là do món 
sốt khá ướt nên không cần yêu cầu nhiều, bởi nó sẽ 
làm mềm khoai tây và mất đi độ giòn.

Fritkot Bompa
Fritkot Bompa không có quá nhiều cửa 

hàng như hai loại đầu tiên, càng không xuất hiện ở 
những khu du lịch hay bến tàu điện ngầm. 

Khoai tây chiên ở đây không được phục vụ 
trong hình nón thông thường mà là cốc giấy, ăn 
kèm sốt tartare và được nấu tươi ngon ngay trước 
mặt du khách. 

Ngoài ra, Bompa vừa giữ được độ giòn vừa 
giữ được độ xốp xứng đáng là món khoai tây chiên 
số 1 Brussels. Tuy nhiên, giá của Bompa cũng đắt 
hơn so với hai loại trên.

Ngoài ra, du khách có thể nếm nhiều frites 
khác như Fritland hay Friterie Barriere ăn kèm sốt 
kem hoặc nhiều loại sốt tự chọn khác tùy theo khẩu 
vị và sở thích của du khách. Từ đó, đệ nhất khoai 
tây chiên sẽ tùy theo quan điểm của mỗi người. ■
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