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NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail
Beaumont, TX

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

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.

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

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

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

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

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 nail 

Stars Nail & Spa 32 PM 1960 West Houston, TX 

77090. Tieäm roäng 1,100 sqft, coù 6 gheá, 5 baøn vôùi 

vò trí vaø doanh thu toát. Giaù baùn $38,000.

32 FM 1960 West Houston, 77090

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

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

020-2045/1613

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn 

sale naêm 2022 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

019-2045/1613

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Nails, hoaït ñoäng treân 10 naêm 

ôû I-10 East. Rent + Cam $1,593, hôïp ñoàng 

coøn daøi. Coù 5 baøn, 5 gheá, coù Wax Facial. 

Tieäm roäng 1,000 sqft. Khu mix, khaùch deã.

I-10 EAST

Ai thaät loøng muoán mua xin lieân laïc: 832-692-3077

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

026-2045/1613

Nail Lux of Texas caàn baùn. Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu parking. Tieäm roäng 2,200 sqft 

coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 baøn laøm nail, coù hai phoøng waxing, 2 restrooms. Tieäm môùi, ñeïp, coù nhieàu 

supplies. Chuû môùi voâ khoâng caàn söûa gì heát. Rent everything $7k. Income muøa heø $40k - $42k/thaùng 

muøa vaéng $28k - $30k/thaùng. Caàn baùn gaáp, ai thaät loøng mua giaù caû thöông löôïng.

Baùn Tieäm Nail
New! New! New!

713-498-3454 * 832-913-9370
Xin goïi:

(Khoâng kòp nghe phone, xin ñeå laïi lôøi nhaén)
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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

017-2044/1612

SANG TIEÄM PHARMACY

Caàn sang tieäm Pharmacy Tieäm hoaït ñoäng 20 naêm coù löôïng 

khaùch oån ñònh töø nhieàu vaên phoøng Baùc Só, Nha Só vaø nhieàu 

khaùch töø beân ngoaøi. Vò trí Cook & Bellaire. Vì muoán veà höu 

neân caàn sang vôùi giaù raát meàm. Ñaûm baûo moät naêm seõ laáy laïi 

voán. Neáu ai quan taâm seõ ñöôïc coi Doanh thu khi muoán mua 

tieäm.

Cook & Bellaire

Ai quan taâm xin lieân heä: 832-766-4449

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

023-2045/1613

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø môùi cho thueâ, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saïch 

seõ. Khu an ninh, coù sofa, baøn aên, maùy giaët, maùy 

saáy, … gaàn tröôøng tieåu hoïc. ÔÛ thaønh phoá Conroe, 

North Houston. Giaù $1,970/thaùng

Conroe, North Houston

Thích vui loøng lieân laïc Huøng: 936-689-9681

NEW

030-2046/1614

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

Song Hye Kyo bị mỉa là “người 
phụ nữ thất bại”, fan hâm mộ 
bênh vực: Kết hôn không phải 
là thước đo của sự thành công

Dù muốn hay không, Song Hye Kyo vẫn 
không thể nào tránh khỏi việc bị réo tên 
trong ngày hạnh phúc của Song Joong Ki.

Song Joong Ki đang trải qua khoảng thời gian hạnh 
phúc nhất của cuộc đời mình sau khi tuyên bố đã 
đăng ký kết hôn và chuẩn bị lên chức bố. 

Theo tiết lộ, Song Joong Ki và bà xã người Anh sẽ 
đón con đầu lòng vào tháng 8 tới đây. Phía công ty 
của Song Joong Ki cũng cho biết hôn lễ sẽ được tổ 
chức nhưng hiện tại chưa có kế hoạch về ngày cụ 
thể.

Và trong ngày vui của 2 người lại có thêm 1 người 
được nhắc tên là Song Hye Kyo. Dưới các bài đăng 
về Song Joong Ki, nhiều lời chúc phúc đã được gửi 
tới nam diễn viên và vợ mới cưới. Tuy nhiên, cũng 
có không ít lời nhận xét cay nghiệt dành cho Song 

Hye Kyo. 

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng trong khi Song 
Joong Ki đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới 
thì Song Hye Kyo vẫn mãi cô đơn, trở thành 
“người phụ nữ thất bại”.

Ngay sau đó, ý kiến này đã nhận phải phản ứng vô 
cùng mạnh mẽ từ fan Song Hye Kyo cũng như 
netizen. Nhiều người cho rằng hôn nhân không 
phải là thước đo của sự thành công, việc Song Hye 
Kyo đang tận hưởng cuộc sống 1 mình không đồng 
nghĩa với việc cô thất bại. Bởi hiện tại, Song Hye 
Kyo đang sống cuộc đời của chính mình, cuộc đời 
mà nhiều người mơ ước.

Tuổi 41 Song Hye Kyo có gì?

Giàu

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Song Hye Kyo nổi 
tiếng là đại gia bất động sản. Cô sở hữu khối tài sản 
khổng lồ đến từ lợi nhuận bất động sản. 

Tháng 9/2022, theo danh sách mà Đài KBS2 - 
Entertainment company Live của Hàn công bố, sau 
khi ly hôn, nữ diễn viên này đã lãi 2,9 tỷ Won từ 
việc bán bất động sản ở Gangnam, Seoul thời gian 
qua. Cô đứng thứ 4 trong Top những ngôi sao kiếm 
lời khá nhất từ lĩnh vực này.

Vào năm 2021, trang Sohu của Trung Quốc đã tiết 
lộ, mức cát-sê cho một lần quảng cáo trên mạng xã 
hội của Song Hye Kyo lên tới 3,05 triệu Nhân dân 
tệ. 

Sau 2 năm, con số này đã tăng lên gấp bội. Nữ 
hoàng Hallyu luôn nằm trong danh sách những đại 
sứ thương hiệu hàng đầu được các nhãn hàng thời 

thượng chú ý.

Sự đa dạng về phong cách của Song Hye Kyo, 
người có thể biến hóa với vẻ đẹp ngọt ngào dễ 
thương lại cũng có thể sang chảnh quyền quý khiến 
người đẹp dễ dàng phù hợp với nhiều thương hiệu 
khác nhau.

Theo thống kê của Allstarnetworth tài sản ròng của 
Song Hye Kyo khoảng 25 triệu USD trong đó bao 
gồm các loạt hợp đồng quảng cáo liên quan tới 
quần áo, thực phẩm, công nghệ...

Và đẹp

Tuổi 41, Song Hye Kyo có thể không còn sở hữu vẻ 
đẹp ngây thơ tình đầu nhưng lại khiến người ta say 
đắm vì vẻ ngoài mặn mà. Người ta có thể tranh cãi 
về khả năng diễn xuất của Song Hye Kyo nhưng 
chắc chắn một điều chẳng thể phủ nhận vẻ đẹp của 
nàng ngọc nữ.

Sau 20 năm trong showbiz, Song Hye Kyo vẫn có 
thể duy trì sự nổi tiếng của mình khi chỉ cần xuất 
hiện là tạo hiệu ứng. Đó là điều mà tất cả mọi người 
phải ghen tị và ngưỡng mộ. 

Việc luôn là gương mặt xuất hiện trên bìa tạp chí 
hàng đầu chính là bảo chứng cho nhan sắc của 
Song Hye Kyo luôn được người dân Hàn yêu thích.

Trong bài phỏng vấn mới đây nhất, Song Hye Kyo 
cho biết đang ở trong giai đoạn tuyệt vời nhất của 
cuộc sống khi công việc hoàn thành 1 cách tốt đẹp, 
nghỉ ngơi tận hưởng mọi thứ. Và phải chăng, đó 
chính là cuộc sống mà người ta luôn mong đợi 
trong cuộc đời. 

                                                             Thanh Yên

NEW

028-2046/1614

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø Eldridge vaø Bellaire, caùch Hong Kong 4 – 6 

phuùt. Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, 2 garages. Nhaø coù 

tuû laïnh, maùy giaët saáy, Sofa, baøn aên, tivi. Khu yeân 

tónh, nhaø 2,500 sqft. Giaù $1,900 + deposit.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc:

832-387-2247 * 281-793-9630

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC
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Lee Sang Yoon - Chồng quốc 
dân xứ Hàn: IQ khủng lại thêm 
nhân cách vàng nhưng tuổi U50 
vẫn độc thân

Được mệnh danh là “Người chồng quốc 
dân” - người đàn ông mọi cô gái đều mong 
muốn được ở bên cả đời nhưng ở tuổi 42, 

Lee Sang Yoon vẫn chưa tìm được cho mình một 
“bóng hồng” hoàn hảo sau những cuộc tình dang 
dở.

Không sở hữu ngoại hình “vạn người mê” như 
Jung Woo Sung, vẻ ngoài sắc sảo như Jo In Sung 
hay gương mặt “không tuổi” như Lee Dong Wook 
nhưng có lẽ chính vẻ ngoài hiền lành, ấm áp của 
Lee Sang Yoon lại là thứ vũ khí giúp anh chiếm 
được trái tim của hàng triệu cô gái, đặc biệt là 
những “mọt phim“ tình cảm lãng mạn của xứ sở 
kim chi.

Được biết đến là “Người chồng quốc dân” với tài 
sản bỏ túi là nhiều vai diễn để đời hay lượng fan 
hâm mộ hùng hậu nhưng ít ai biết rằng cuộc sống 
của Lee Sang Yoon dường như không mấy phẳng 
lặng, êm đềm như nụ cười ngọt ngào của anh.

Trong cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp, nam diễn 
viên đều gặp không ít trắc trở. So với nhiều bạn 
diễn cùng lứa, anh có bước tiến thiếu may mắn 
trong sự nghiệp diễn xuất. Hai lần công khai tình 
cảm thì đều nhận về một kết thúc buồn để rồi vẫn lẻ 
bóng ở tuổi 42.

“Chồng quốc dân” 10 điểm cả nhân cách lẫn tri 
thức

Đất nước Hàn Quốc vốn nổi tiếng với hệ thống 
khoa bảng vô cùng áp lực và khắc nghiệt. Người 
bình thường đã phải cố gắng nỗ lực để có một tấm 
vé vào Đại học thì đối với nghệ sĩ, việc theo đuổi 
con đường học vấn lại càng khó khăn hơn.

Vậy nhưng, Lee Sang Yoon lại là một trong số ít 
diễn viên Hàn Quốc trúng tuyển vào Đại học Seoul 
- nơi được mệnh danh là “Harvard của Hàn Quốc” - 
nơi mà chỉ những người có thành tích học tập xuất 
sắc nhất xứ kim chi trong mỗi mùa thi tuyển mới có 
thể được nhận vào. 

Bất ngờ hơn khi số điểm đầu vào lên tới 370/400, 

một con số quá ấn tượng. Anh cũng thuộc nhóm 
nghệ sĩ thông minh nhất showbiz Hàn với chỉ số IQ 
lên tới 137.

Tuy nhiên, “phút 89 vẫn chưa phải chiến thắng”, 
vào được Đại học danh giá là thế nhưng Lee Sang 
Yoon lại mất tới… 13 năm để có được tấm bằng tốt 
nghiệp với ngành Vật lý. Lý do cho khoảng thời 
gian dài đằng đẵng để tốt nghiệp là vì nam diễn 
viên liên tục bị gián đoạn bởi công việc đóng phim 
và quy định nhập ngũ bắt buộc. Kết quả là anh phải 
hoãn vài năm học, mãi đến khi bạn bè đồng trang 
lứa đã “yên bề gia thất” thì Sang Yoon mới chính 
thức hoàn thành con đường học vấn của mình.

Nhiều khán giả cảm thấy nể phục bởi sự nỗ lực 
hoàn thiện việc học của anh dù anh hoàn toàn có thể 
lựa chọn bỏ ngang để tập trung cho công việc.

Ngoài học lực tốt, Lee Sang Yoon còn nổi tiếng bởi 
đời tư không tì vết. Trong suốt 18 năm làm nghề, 
nam diễn viên chưa bao giờ để khán giả phải thất 
vọng về nhân cách của mình. Không scandal, 
không mượn chuyện tình cảm, đời tư để lăng xê tên 
tuổi là những gì mà khán giả biết về Lee Sang 
Yoon.

Gia tài phim ảnh đáng ngưỡng mộ, cân được 
mọi dạng vai

Dĩ nhiên để tồn tại được với nghề diễn thì năng lực 
diễn xuất vẫn là điều tiên quyết. Theo học ngành 
Vật lý ở trường đại học, vào làng giải trí với vai trò 
người mẫu nhưng Lee Sang Yoon lại thuyết phục 
khán giả nhờ diễn xuất ấn tượng.

Tuy nhiên, ở những năm đầu nghiệp diễn, Lee 
Sang Yoon lại khá chật vật với các vai phụ ít đất 
diễn, không thể giúp anh khẳng định năng lực.

Chỉ đến năm 2010, khi đã có cho mình gần 10 bộ 
phim, nam diễn viên mới bắt đầu gây chú ý với vai 
diễn trong TV series Home Sweet Home bên “nữ 
hoàng gợi cảm” Kim Hye Soo. Cũng chính nhờ vai 
diễn này, anh được đề cử và chiến thắng giải Nam 
diễn viên mới xuất sắc nhất khi đã ở tuổi 30.

Cùng năm đó, sự nghiệp của Lee Sang Yoon nổi lên 
như diều gặp gió khi sánh đôi bên người đẹp Nam 
Sang Mi trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp.

Đỉnh điểm, năm 2012, Lee Sang Yoon trở thành 
một trong những gương mặt nam diễn viên ăn 
khách nhất khi sánh đôi cùng Lee Bo Young trong 
Con gái của bố. Hình ảnh người chồng hết mực yêu 
vợ, người con hiếu nghĩa và người đàn ông trưởng 
thành, đầy trách nhiệm trong bộ phim giúp nam 
diễn viên được bình chọn là “Người chồng quốc 
dân” dù chưa chính thức kết hôn.

Mất 6 năm để khán giả “nhớ mặt đặt tên”, con 
đường nghệ thuật của Lee Sang Yoon ngày càng 
rộng mở. Với nỗ lực bền bỉ, anh dần khẳng định 
bản thân qua khi đảm nhận những vai nam chính 
với những màu sắc khác biệt. Loạt phim nổi danh 
của anh phải kể đến như Vị Khách VIP, Angel 
Eyes, Second 20s, Chuyện Tình Sân Bay, Lời Thì 
Thầm,…

Tình duyên lận đận, ngoài 40 vẫn là quý ông độc 
thân

Trải qua 18 năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Lee 
Sang Yoon được xếp vào Top nam thần “độc thân 
quyến rũ” của màn ảnh Hàn. Ở tuổi ngoài 40, nam 
diễn viên từng công khai 2 mối tình, đối phương 
đều là những mỹ nữ sở hữu nhan sắc nức tiếng 
trong showbiz Hàn. Tuy nhiên, cả 2 cuộc tình của 
Lee Sang Yoon đều có 1 điểm chung, đó là khoảng 
thời gian hẹn hò không quá 1 năm.

Mỹ nhân đầu tiên sánh bước với Lee Sang Yoon là 
Nam Sang Mi - một nữ diễn viên sở hữu diện mạo 
xinh đẹp và tài năng diên xuât tuyêt vời, cô thường 
xuyên được dịp sánh đôi cùng các tài tử nôi tiêng 
xứ kim chi.

Lee Sang Yoon và Nam Sang Mi gặp nhau trong bộ 
phim Cuộc sống tươi đẹp năm 2010 và nhanh 
chóng nảy sinh mối quan hệ “phim giả tình thật”. 
Hiệu ứng từ thành công của bộ phim càng giúp cho 
cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của fan. Đặc 
biệt, mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, Lee Sang 
Yoon và Nam Sang Mi không ngại nắm tay nhau và 
chia sẻ về mối quan hệ của mình.

Tuy nhiên, sau 1 năm mặn nồng, cả 2 tuyên bố 
“đường ai nấy bước” với ly do muôn thuở: lịch 
trình bận rộn. Chuyện tình chớp nhoáng của cặp 
đôi “trai tài gái sắc” màn ảnh Hàn khiến công 
chúng không khỏi tiếc nuối.

Bốn năm sau chia tay, Lee Sang Yoon gần như 
không vướng tin đồn tình ái nào trong khi Nam 
Sang Mi đã yên bề gia thất vào năm 2015. Cô kết 
hôn với một doanh nhân và hạ sinh con gái đầu 
lòng cùng năm đó.

Sau một thời gian dài lẻ bóng, Lee Sang Yoon lần 
thứ 2 công khai chuyện hẹn hò với ca sĩ UEE - cựu 
thành viên nhóm nhạc After School vào tháng 
5/2016. Cặp đôi được đ.ánh giá “xứng đôi vừa lứa” 
khi cùng sở hữu vóc dáng “chuẩn mẫu”, ngoại hình 
lý tưởng cùng tài năng diễn xuất tốt.

Vốn có tiếng là người cẩn trọng trong chuyện tình 
cảm, với lần thứ 2 công khai yêu đương, nhiều 
khán giả đã nghĩ đến một kết thúc viên mãn, một 
đám cưới trong tương lai gần của cặp đôi. Tuy 
nhiên, chỉ sau 9 tháng yêu đương, cuộc tình của 
Lee Sang Yoon “đứt gánh giữa đường”, vẫn với lý 
do quen thuộc của giới nghệ sĩ: không tìm được 
tiếng nói chung do lịch trình công việc dày đặc.

Trải qua 2 cuộc tình dang dở, Lee Sang Yoon tiếp 
tục đặt bản thân vào hàng ngũ những quý ông được 
khao khát nhất xứ Hàn khi chưa có thêm cho mình 
một “bóng hồng” nào.

Nam tài tử ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mình 
bản thân đang thấm mệt bởi tôi cứ suốt ngày làm 
việc. Bố mẹ và mọi người xung quanh tôi đều kết 
hôn vì họ ã có tuổi, nhưng tôi thật sự vẫn chưa  đ
nghĩ tới chuyện đó. Rất có lỗi với bố mẹ khi phải 
nói thế này nhưng tôi nghĩ việc sống một mình 
cũng không tệ lắm”. 
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Những lần Lưu Diệc Phi dính 
'phim giả tình thật': 18 nụ hôn 
với Lý Hiện vẫn chưa ồn ào 
bằng tài tử xứ Hàn đình đám

Lưu Diệc Phi cứ đóng phim là vướng tin hẹn 
hò với bạn diễn nam.

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, Lưu 
Diệc Phi mang đến cho mỗi bộ phim của mình bầu 
không khí tình cảm tràn đầy. Điều đó giúp cho cô 
và bạn diễn nam dễ dàng hợp tác, thậm chí không ít 
lần dính líu đến tin tức “phim giả tình thật”.

Lưu Diệc Phi - Lý Hiện

Đi đến nơi có gió đã “làm mai” Lý Hiện đến với 
Lưu Diệc Phi, vẽ nên câu chuyện tình yêu bình 
lặng, “chữa lành” giữa đồng quê. Trong phim, cả 
hai tuấn nam - mỹ nữ hôn nhau 18 lần và có trên 
dưới 30 cảnh mùi mẫn, tình cảm. Khác với những 
tiểu hoa khác, Lưu Diệc Phi chọn bạn diễn với tiêu 
chí tâm đầu ý hợp, và Lý Hiện đã thật sự là cái tên 
không thể tương thích hơn.

Cả hai hợp với nhau đến lạ trong Đi đến nơi có gió, 
thậm chí chỉ cần đi cạnh nhau cũng tạo nên bức ảnh 
tuyệt đẹp. Đó là lý do khiến Lưu Diệc Phi và Lý 
Hiện hiện tại dính tin đồn hẹn hò, dù cho cả hai đã 
xác định không “trói couple” để tạo hiệu ứng cho 
phim ngay từ đầu.

Lưu Diệc Phi - Huỳnh Hiểu Minh

Không chỉ từng được “đẩy thuyền” chung mà đối 
với Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh còn là ân 
nhân. Thuở đóng Thần điêu đại hiệp, Lưu Diệc Phi 
đã không ít lần được “Huỳnh giáo chủ” cứu mạng, 
nhất là trong những cảnh thần tiên tỷ tỷ múa võ ở 
thác nước.

Chưa dừng lại ở đó, đây cũng là cặp Quá Nhi - Cô 
Cô được khán giả hâm mộ suốt nhiều năm. Màn 
ghép đôi của Lưu Diệc Phi - Huỳnh Hiểu Minh 
không quá ồn ào, song vẫn tạo được hiệu ứng và 
dẫn đến hàng loạt tin hẹn hò. Mãi đến thời gian gần 
đây, Huỳnh Hiểu Minh còn bị bắt gặp treo ảnh 
“Tiểu Long Nữ” Lưu Diệc Phi trong nhà, hoặc việc 

cả hai cùng là đại sứ của hãng đồng hồ Tissot cũng 
khiến người hâm mộ của cặp đôi thích thú.

Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun

Tuy vướng phải nhiều tin tức “phim giả tình thật” 
suốt sự nghiệp nhưng Lưu Diệc Phi chỉ công khai 
duy nhất 1 chuyện tình. Năm 2015, mỹ nhân có cơ 
hội hợp tác với tài tử Song Seung Hun trong dự án 
Tình yêu thứ ba, sau đó bất ngờ bị “khui” tin hẹn 
hò.

Dù được yêu thích diện rộng từ Trung sang Hàn 
nhưng cặp đôi hạng A này không bền. Chỉ sau 2 
năm, cả hai đã đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối 
của khán giả. 

Trước đó, nam diễn viên xứ Hàn dành không ít lời 
đẹp cho nàng tiểu hoa, thậm chí còn “úp mở” đám 
cưới. Đến lúc đã chia tay, Song Seung Hun còn 
công khai vấn vương Lưu Diệc Phi, dù cho “nhà 
gái” không quan tâm nữa. Nhiều khán giả còn cho 
rằng đây từ đầu vốn là chiêu trò để “tạo nhiệt” cho 
bộ phim. 

                                                                   Anh Tú

Thành Nghị cực điển trai trong 
phim cổ trang mới, có gì hơn 
thời đóng 'Lưu ly mỹ nhân sát'

Ekip sản xuất phim cổ trang Anh hùng chí 
vừa công bố loạt ảnh mới của nam chính 
Thành Nghị. Diện trang phục có phần đơn 

giản, gương mặt còn bê bết vết thương nhưng 
Thành Nghị vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển 
trai, đậm chất thư sinh.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen 
cho Thành Nghị. Dẫu vậy vẫn có không ít người 
đánh giá là Thành Nghị chưa có bước đột phá, vẫn 
quanh quẩn các tạo hình giống với thời đóng Lưu 
ly mỹ nhân sát.

Tuy nhiên, điều này cũng thật khó trách, bởi phim 
cổ trang thì đa phần các tạo hình đều có nét tương 
đồng với nhau, hơn nữa, dạng vai Thành Nghị 
đóng luôn là nam chính hiền lành, trượng nghĩa, 
nếu không phải kiểu thư sinh, điển trai thì biết hóa 
trang như thế nào mới là phù hợp?

Anh hùng chí có nội dung được chuyển thể từ tiểu 
thuyết của tác giả Tôn Hiểu. Trong phim, Thành 
Nghị đóng cặp cùng Lý Nhất Đồng. Ở buổi lễ khai 
máy, Thành Nghị đã bị soi ra cảnh nhẹ nhàng 

nhường vị trí trung tâm cho Lý Nhất Đồng đứng 
cùng đạo diễn.

Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nhưng netizen 
cũng kịp lưu lại rồi chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. 
Đa phần khán giả đều khen Thành Nghị hiểu 
chuyện, biết cách cư xử.

Thành Nghị sinh năm 1990, nổi lên nhờ vai Vũ Tư 
Phượng trong phim Lưu ly mỹ nhân sát. Lưu Ly mỹ 
nhân sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên 
của Thập Tứ Lang. Bộ phim có nội dung xoay 
quanh Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) - Tư Phượng 
(Thành Nghị) và mối lương duyên 10 kiếp nhiều 
khổ ải của 2 người.

Nữ chính ban đầu là chiến thần tướng quân, sở hữu 
sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới hay âm phủ 
đều sợ hãi. 

Dù đứng trước thiên binh vạn mã, nàng cũng chẳng 
hề nao núng. Vì trả thù, Toàn Cơ bị coi là tội nhân 
không thể dung thứ. Dẫu vậy, vì từng lập được 
ngàn vạn chiến công nên nàng được đầu thai làm 
người phàm nhằm giác ngộ đạo lý và hạ bớt phần 
oán hận.

                                                                Thu Thảo

Yesung (Super Junior) phát 
hành full album phòng thu sau 7 
năm

Yesung sẽ phát hành Full Album đầu tay 
'Sensory Flows' vào 16h, 25/01 (VN) qua 
các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Không 

chỉ phô diễn giọng hát của mình qua full album đầu 
tay sau 7 năm ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo

Không chỉ thể hiện giọng hát, Yesung đã tích cực 
tham gia sản xuất âm nhạc và lập kế hoạch tổng thể 
cho album lần này, mang đến một sản phẩm chứa 
đựng màu sắc âm nhạc của riêng nam ca sĩ.

Yesung ta mắt với tư cách là ca sĩ solo từ album 
“Here I Am” vào năm 2016, tính đến nay anh đã 
phát hành 4 album mini tại Hàn Quốc, hai đĩa đơn 
và một album đầy đủ tại Nhật Bản.

                                                                    An Chi
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Chuyện tình 26 năm đáng 
ngưỡng mộ của Lục Nghị - Bào 
Lôi

Tuy nhiên, làng giải trí Hoa ngữ vẫn còn tồn 
tại những cặp đôi thật sự hạnh phúc, điển 
hình như Lục Nghị - Bào Lôi chẳng hạn. 26 

năm bên nhau, họ vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.

Mối tình của Lục Nghị và Bào Lôi chẳng khác gì 
câu chuyện cổ tích cả. Duyên phận của cặp đôi này 
bắt đầu khi họ cùng học tại Học viện Hý kịch 
Thượng Hải và thường xuyên cùng nhau tập kịch. 
Lục Nghị khi đó là hotboy trường được nhiều cô 
gái theo đuổi nhưng anh lại say mê Bào Lôi ngay từ 
cái nhìn đầu tiên. Trước bạn học cao ráo và xinh 
xắn, chàng trai 19 tuổi quyết tâm theo đuổi cho 
bằng được, mãi đến năm thứ 2 đại học, họ mới ở 
bên nhau.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lục Nghị đã bắt 
đầu đi đóng phim và thành danh nhờ bộ Như Sương 
Như Mưa Lại Như Gió (2000). Sự nghiệp đang 
phát triển rất tốt thì nam diễn viên sinh năm 1976 
này công khai chuyện tình cảm với Bào Lôi luôn. 

Anh nói rằng: “Bào Lôi là người mà tôi đã xác định 
cả đời này và tôi cũng muốn kể về tình cảm của 
chúng tôi cho mọi người biết”. Nghe đến đây, mình 
thật sự rất thán phục Lục Nghị bởi anh ấy không 
ngại sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng vì hẹn hò.

Có người chúc phúc nhưng cũng có người mỉa mai 
Bào Lôi, nguyên nhân chỉ vì danh tiếng và địa vị 
của cô ấy kém xa bạn trai. Chắc các bạn cũng biết 
rồi đây, một cặp đôi bị dư luận soi mói quá nhiều sẽ 
khiến họ gặp nhiều áp lực, khi không thể chịu đựng 
được nữa thì rất dễ rơi vào cảnh chia tay. Mình nghĩ 
Bào Lôi có lẽ hiểu rất rõ về điều này nhưng cô ấy 
không quan tâm đến miệng lưỡi người đời mà chỉ 
muốn cùng Lục Nghị đồng hành trên cùng một con 
đường cả đời thôi.

Họ cứ thế ở bên nhau cho đến khi những lời mỉa 
mai dần biến thành sự ngưỡng mộ và ghen tị. Năm 
2006 khi tròn 10 năm hẹn hò, Lục Nghị và Bào Lôi 
đã quyết định tiến đến hôn nhân, cùng nhau xây 
dựng gia đình nhỏ. Sự nghiệp của Lục Nghị khi đó 
đang thăng hoa và là ngôi sao hàng đầu trên màn 
ảnh nhỏ nên lúc này, Bào Lôi quyết định giảm bớt 

lượng công việc để chăm sóc gia đình, đồng thời 
làm hậu phương vững chắc cho chồng. Sau khi 
sinh con gái đầu lòng vào năm 2008, nữ diễn viên 
Công Chúa Bướng Bỉnh gần như biến mất khỏi 
showbiz.

Những hy sinh của vợ, Lục Nghị đều biết rất rõ. 
Trong quá trình hoạt động của Lục Nghị, mình thấy 
anh ấy không quá đam mê với công việc mà coi gia 
đình là quan trọng nhất. Thời gian sau đó, Bào Lôi 
hạ sinh một nàng công chúa nữa, gia đình 4 người 
họ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cũng nhân 
dịp này, Lục Nghị chia sẻ: “Thời gian trôi đi nhưng 
vẻ đẹp cùng sự đơn thuần của em không đổi. Cuộc 
sống đổi thay nhưng sự mãn nguyện và yên bình 
trong tim chúng ta sẽ không đổi”.

Cuộc hôn nhân của Lục Nghị và Bào Lôi cứ trôi 
qua như vậy, bình dị và hạnh phúc, không show ân 
ái cũng không ồn ào, những tin đồn chia tay chưa 
bao giờ vây quanh họ cả. Có thể bạn không tin 
nhưng Lục Nghị - Bào Lôi chưa từng cãi nhau 
trong suốt 26 năm qua. 

Mình xem một chương trình có sự góp mặt của 2 
người, họ cho biết vì hẹn hò từ thời đại học, lúc mà 
tính cách chưa hình thành rõ ràng nên họ rất hợp 
nhau. Ngay cả khi bất đồng quan điểm thì cũng 
không cãi vã, 2 bên sẽ ngồi xuống và nói chuyện 
đàng hoàng để tháo gỡ khúc mắc.

Mình nhớ có người từng nói, Bào Lôi thật may mắn 
vì lấy được một người chồng vừa điển trai, tài giỏi 
lại có trách nhiệm như Lục Nghị. Nhưng mình 
nghĩ, kết hôn với Bào Lôi chính là quyết định đúng 
đắn nhất trong cuộc đời của nam diễn viên Màn 
Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân. Bào Lôi không phải là một bà 
nội trợ bình thường đâu, cô ấy có tầm nhìn và mát 
tay trong việc đầu tư lắm đó. Vậy nên, nhìn bên 
ngoài thì trông cuộc sống của cặp đôi này bình 
thường nhưng thực tế, họ chính là những “đại gia 
ngầm” đấy!

Mình thấy mỗi việc đều có mặt tích cực và tiêu cực, 
hôn nhân cũng như vậy đó. Bạn có thể thấy nhiều 
cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng cũng có không ít 
những cuộc hôn nhân viên mãn. Xem câu chuyện 
tình yêu của Lục Nghị - Bào Lôi, những bạn không 
có niềm tin vào tình yêu giờ đã thay đổi suy nghĩ 
chưa nào? 

                                                                   An Chi

Nam thần “triệu đô” tuổi Mão: 
Trăm vai như một, hơn 30 tuổi 
vẫn để mẹ giữ tiền, từng bị 
vướng “phốt lái máy bay”, cặp 
kè nữ đại gia để được bao nuôi

Nhắc đến nam thần phim Hàn chắc hẳn 
không thể nào bỏ qua nam diễn viên sinh 
năm 1987, Lee Min Ho. Anh được khán 

giả biết đến thông qua các vai diễn đã làm nên 
thương hiệu “công tử” như “chàng xoăn” Goo Jun 

Pyo trong Vườn Sao Băng, hay Kim Tan trong The 
Heirs.

Trong năm Quý Mão 2023, Lee Min Ho được 
người hâm mộ kỳ vọng sẽ có bước đột phá lớn khi 
tái xuất với tựa phim Ask The Stars, bộ phim này 
với sự góp mặt của đội ngũ sản xuất tên tuổi như 
đạo diễn của It's Okay To Not Be Okay và nữ diễn 
viên thực lực Gong Hyo Jin. Nhiều người tin rằng 
những người tuổi Mão trong năm Quý Mão đều 
nhận được may mắn nên 2023 hứa hẹn sẽ là một 
năm thăng hoa trong sự nghiệp của nam thần “triệu 
đô”.

Vẻ điển trai là “vũ khí” hàng đầu

Cơ hội “đổi đời” quý giá của Lee Min Ho xuất hiện 
vào năm 2009 khi anh được trao cho vai diễn thủ 
lĩnh F4 trong bộ phim chuyển thể BOF. Thời điểm 
đó, khán giả Hàn Quốc có nhiều ý kiến trái chiều về 
việc nam diễn viên nhận vai Goo Jun Pyo. Hầu hết 
trong đó đều cho rằng ngoài chiều cao nổi bật, Lee 
Min Ho không có bất kỳ tố chất nào để hóa thân 
thành chàng tài phiệt của bộ truyện tranh nổi tiếng.

Sau khi BOF lên sóng, bộ phim tạo nên cơn sốt trên 
toàn châu Á. Lee Min Ho cũng “một bước thành 
sao”, từ chàng diễn viên phụ vô danh trở thành 
hoàng tử mới của màn ảnh nhỏ.

Nam diễn viên được cho là người mở đầu cho xu 
hướng nam chính giàu có, tính cách lạnh lùng, kiêu 
ngạo trong phim truyền hình của một thập kỷ tiếp 
theo. Anh cũng trở thành hình mẫu bạn trai lý 
tưởng của tất cả thiếu nữ Hàn Quốc nói riêng, châu 
Á nói chung.

Thế nhưng, công bằng mà nói, những hiệu ứng này 
đều xuất phát từ vẻ ngoài điển trai, hào hoa của Lee 
Min Ho. Bà Lee - Mẹ của anh chàng từng chia sẻ 
với giới truyền thông rằng: “Mỗi khi chuyển mùa, 
thằng bé lại có những cô bạn gái khác. Thậm chí 
từng có những cuộc chiến tranh giành giữa những 
cô bạn gái này vì có 1 vài cô bạn gái muốn 'độc 
quyền' chiếm hữu Min Ho”.

14 năm sau thành công của BOF, Lee Min Ho đã 
“bỏ túi” thêm rất nhiều tác phẩm ăn khách khác 
như Thợ Săn Thành Phố (City Hunter), Người 
Thừa Kế (The Heirs), Huyền Thoại Biển Xanh,... 
Nhưng khi nhắc đến anh, người hâm mộ vẫn mãi 
nhắc về vẻ ngoài thu hút khó cưỡng lại thay vì nhắc 
tới việc anh có phân cảnh nào lay động tâm trí 
người xem hoặc khoảnh khắc nhập vai “xuất thần” 
nào.

Trong năm 2022 vừa qua, anh chàng đã có màn tái 
xuất khá an toàn trong siêu phẩm Pachinko, một bộ 
phim có chiều sâu tâm lý được giới mộ điệu đánh 
giá cao. Với cú chuyển mình này, nam thần được 
kỳ vọng sẽ mang đến nhiều vai diễn phá cách hơn.

Nam thần sở hữu khối tài sản triệu đô nhưng 
vẫn để bố mẹ cho tiền tiêu vặt và quản lý thu 
nhập

Ở tuổi 36, ngôi sao Huyền thoại biển xanh không 
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chỉ sở hữu lượng fan hùng hậu mà còn có khối tài 
sản đáng ngưỡng mộ, đưa anh vào danh sách 
những tài tử giàu có nhất.

Theo celebritynetworth.com, giá trị tài sản ròng 
của Lee Min Ho đến năm 2021 ước tính khoảng 10 
triệu USD. Ngoài ra, sao nam Quân Vương Bất 
Diệt thu về 84.000 USD cho mỗi tập phim truyền 
hình, giúp anh ghi tên trong top 6 diễn viên được trả 
cát-xê cao nhất, bên cạnh nam diễn viên Jo In-Sung 
của Gió mùa đông năm ấy.

Thậm chí, nhiều thông tin cho biết, Lee Min Ho 
nhận được lời mời đóng phim của Trung Quốc với 
mức cát-xê gấp 7 lần sau thành công của Vườn Sao 
Băng:

“Lee Min Ho nhận được đề nghị đóng phim Trung 
với thù lao lên tới 500 triệu won. Thậm chí kể cả 
khi cậu không vào vai nam chính, họ vẫn muốn trả 
số tiền này để Lee Min Ho vào vai khách mời trong 
1 ngày”.

Ngoài ra, nam diễn viên sở hữu các căn nhà và villa 
tọa lạc tại quận Seongdong, cũng như 2 bất động 
sản ở Seongbuk-dong. Tháng 9/2018, tài tử mua 2 
ngôi nhà sang trọng ở phía Bắc Seoul, một căn có 
diện tích 740 m2 và căn còn lại rộng 391,84 m2.

Bên cạnh những ngôi nhà xa xỉ, danh mục đầu tư 
bất động sản của Lee Min Ho còn có một tòa nhà 9 
tầng nằm ở Nonhyeon trong khu phố giàu có thuộc 
Gangnam-gu, Seoul trị giá hơn 2 triệu USD với 
phòng tiệc tùng, rạp hát gia đình và cả phòng tập 
thể dục trong nhà.

Nam tài tử cũng sở hữu một căn hộ ở Mark Hills, 
khu chung cư cao cấp nằm trong khu Heukseok-
dong ở Seoul. Đây là nơi yêu thích của giới thượng 
lưu Hàn Quốc khi đảm bảo sự riêng tư và có tầm 
nhìn ra toàn cảnh thành phố. 

Nam tài tử Jang Dong Gun và vợ là nữ diễn viên Ko 
So-young, vận động viên trượt băng nghệ thuật 
Kim Yuna, Krystal ở nơi đây. Nam tài tử Hyun Bin 
trước đây cũng sở hữu một căn hộ trong tòa nhà 
trước khi bán để mua một căn hộ áp mái trị giá 4,3 
triệu USD ở Làng Achiul.

Năm 2021, Lee Min Ho lọt danh sách 10 tài tử Hàn 
Quốc giàu nhất với tài sản ròng khoảng 26 triệu 

USD. Tuy nhiên, anh từng tiết lộ một bí mật động 
trời là khoản thu nhập lớn của mình đều do bố mẹ 
anh quản lý: “Bố mẹ quản lý thu nhập của tôi vì thế 
tôi không biết gì về chuyện tiền nong hết”.

Thậm chí có thời gian khi nghe tin đồn Kim Soo Ro 
tặng mẹ mình 1 thùng táo chứa đầy tiền 10 ngàn 
won, Lee Min Ho đã nói với mẹ rằng: “Nếu con nổi 
tiếng, con sẽ tặng bố mẹ một món quà thậm chí quý 
giá hơn thế”. Được biết, thời điểm sau khi ký hợp 
đồng với công ty quản lý, Lee Min Ho đã đưa toàn 
bộ số tiền đó cho bố mẹ mua căn nhà mới.

Lee Min Ho quả là một trai ngoan hiếm có trong 
showbiz Hàn: đẹp trai, tài giỏi, hiếu thảo, không 
scandal và đưa tiền về nhà cho bố mẹ. Điều này 
khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt ra câu 
hỏi: “Không biết khi lấy vợ, anh ấy có đưa hết tiền 
cho vợ quản không?”.

Từng “bị phốt lái máy bay”, cặp kè nữ đại gia để 
được bao nuôi

Vào đầu năm 2022, một blogger xứ Trung đã nhắc 
tên Lee Min Ho với những thông tin ám chỉ việc tài 
tử này được “nữ đại gia bao nuôi”. Người này cho 
biết trước đây nam diễn viên Vườn sao băng 
thường sang Trung Quốc, thực chất để tiếp khách 
là các quý bà giàu có với số tiền nhận được lên tới 
20 triệu nhân dân tệ. Thậm chí người này còn nói 
việc Lee Min Ho qua lại với 4 người phụ nữ giàu 
có, nhận về số tiền 100 triệu nhân dân tệ.

Không những vậy tin đồn còn nói về việc nam ngôi 
sao đã “xuống dốc” về mặt hình thể, không được 
chọn làm diễn viên chính mà phải chuyển qua công 
việc “tiếp khách”.

Ngay sau khi tin đồn bị phát tán, cộng đồng fan của 
Lee Min Ho đã lên tiếng bác bỏ. Đồng thời blogger 
xứ Trung đã đăng đàn xin lỗi, cho biết bản thân 
không hề nhắc tới tên của Lee Min Ho hay đưa ra 
bất kỳ tin đồn nào về nam diễn viên. 

Blogger này cho biết anh là người bị hại nhưng vẫn 
viết lời xin lỗi và đang chuẩn bị các thủ tục để đưa 
sự việc ra pháp luật nhằm khẳng định mình trong 
sạch.

Rất nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là tin đồn để câu 
view của blogger này vì không hề có bằng chứng. 
Tuy nhiên, thông tin này cũng làm xôn xao cõi 
mạng xứ Trung, nhất là người hâm mộ của Lee Min 
Ho. 

                                                               Thảo Vân

Trần Kiều Ân khoe biệt thự nhà 
chồng

Trần Kiều Ân đón Tết Nguyên đán tại 
Malaysia. Cô vui vẻ khi lần đầu ra mắt gia 
đình nhà chồng.

Ngày 24/1, trang 163 đưa tin Trần Kiều Ân khoe 
khuôn viên biệt thự của gia đình chồng trong video 
chúc Tết gửi khán giả. Căn nhà khá rộng bao gồm 

vườn cây bonsai, hồ cá koi. Chỉ cần nhìn cột nhà 
lớn cũng có thể hình dung độ khí khái và hoành 
tráng của biệt thự.

Nữ diễn viên Tiếu ngạo giang hồ chia sẻ lần đầu 
tiên ăn Tết ở Malaysia, do không quen khí hậu nên 
cô thường xuyên bị sưng phù mặt. Để đảm bảo sự 
riêng tư, Trần Kiều Ân không mang theo trợ lý nên 
không có người giúp trang điểm, làm tóc. Cô 
không tự tin với kiểu tóc mới nhưng ông xã Alan 
Tăng Vỹ Xương liên tục khen vợ đáng yêu, hợp với 
không khí ngày Tết.

Ngoài ra, Trần Kiều Ân thích thú với ẩm thực Đài 
Loan như món gỏi cá. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi 
cảm thấy bầu không khí Tết âm lịch của Malaysia 
rất nồng đậm. Đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ náo 
nhiệt. Khí hậu rất ấm áp, con người cũng rất ấm áp. 
Cảm ơn Malaysia đã chào đón tôi”.

Trần Kiều Ân gặp người chồng hiện tại thông qua 
một show hẹn hò từ năm 2019. Sau khi hẹn hò, cô 
hạn chế đóng phim để dành nhiều thời gian bên bạn 
trai. Đến tháng 5/2020, Alan chuyển sang Đài Loan 
sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. 
Cuối tháng 3/2022, họ đăng ký kết hôn.

Dù ở bên nhau hơn 3 năm, Trần Kiều Ân chưa có 
dịp gặp gỡ nhà chồng do dịch bệnh. Bên cạnh đó, 
nữ diễn viên chưa tổ chức hôn lễ vì ngại phiền hà. 
Trần Kiều Ân tiết lộ cô vẫn đang tận hưởng cuộc 
sống hôn nhân và một lễ cưới rườm rà có thể phá 
hỏng không khí này.

Tuy chưa gặp nhà chồng, mối quan hệ của Trần 
Kiều Ân và cha mẹ của Alan vẫn rất tốt đẹp. Nữ 
diễn viên chia sẻ cô nhận được lời chúc mừng sinh 
nhật của cha mẹ chồng. Sự quan tâm của gia đình 
chồng khiến cô xúc động. Tuy nhiên, cô cũng cảm 
thấy có lỗi vì chưa hoàn thành bổn phận của con 
dâu.

Alan Tằng Vỹ Xương là doanh nhân người 
Malaysia, xuất thân trong gia tộc giàu có. Trước 
đó, trong show giải trí, chồng của Trần Kiều Ân đã 
chia sẻ biệt thự rộng rãi với trực thăng riêng của 
anh tại quê nhà. 

                                                                 Đồ Nam
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Mỹ nhân tuổi Mão là sao nhí 
thành công nhất nhì xứ Hàn: Sự 
nghiệp gián đoạn vì bệnh tật, cả 
đời làm việc thiện

Cho đến nay, mỹ nhân tuổi Mão này đã làm 
nghề được 23 năm với sự nghiệp đầy biến 
động.

Nói đến nhưng sao nữ tuổi Mão nổi danh nhất màn 
ảnh Hàn thì bỏ qua sao được Moon Geun Young - 
người mà khán giả ưu ái gọi với cái tên “em gái 
quốc dân”. Nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, mỹ nhân họ 
Moon cũng có thể coi là một trong số những sao nhí 
thành công nhất xứ Hàn, đáng tiếc sự nghiệp của cô 
lại gặp không ít chông gai.

Quá khứ vẻ vang, là sao nhí nổi danh nhất xứ 
Hàn

Moon Geun Young bắt đầu đóng phim từ năm 
1999, khi mới chỉ 12 tuổi. Một năm sau đó, cô xuất 
hiện trong bộ phim Trái Tim Mùa Thu của đàn chị 
Song Hye Kyo. Thành công vang dội của tác phẩm 
này đã giúp Moon Geun Young trở thành một trong 
số những sao nhí sáng giá nhất xứ Hàn thời điểm 
đó. 

Cho đến nay, khoảnh khắc nhân vật của cô khóc khi 
nhìn bố mẹ và anh trai ra nước ngoài vẫn là một 
trong số những cảnh phim kinh điển của truyền 
hình Hàn. Dù xuất hiện không nhiều vì chỉ đảm 
nhận vai diễn thời trẻ của Song Hye Kyo nhưng 
Moon Geun Young lại lấy đi không ít nước mắt của 
khán giả bởi diễn xuất đầy cảm xúc. Gương mặt 
đáng yêu, mộc mạc, đôi mắt to tròn, ngây thơ cũng 
là điều khiến cô tạo được dấu ấn đậm nét sau 1 năm 
làm nghề.

Sau thành công của Trái Tim Mùa Thu, Moon 
Geun Young trở thành cái tên “đắt show”, liên tục 
nhận phim mới. Đến năm 2008, Moon Geun 
Young có vai chính đầu tiên với tư cách diễn viên 
trưởng thành ở Họa Sĩ Gió. Thành công vang dội 
của bộ phim cổ trang này đã giúp Moon Geun 
Young trở thành diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc nhận 
Daesang danh giá tại lễ trao giải thưởng phim 
truyền hình SBS. Cũng từ đây, Moon Ga Young 
đều đặn đóng chính ở loạt dự án đình đám, sự 
nghiệp lên rất nhanh dù mới ở ngưỡng tuổi 20.

Biến cố bệnh tật khiến sự nghiệp gián đoạn

Tưởng đâu sẽ cứ vậy mà thuận lợi thăng tiến, nào 
ngờ may mắn lại chẳng hề mỉm cười với cô gái nhỏ. 
Vào năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ tiết lộ 
mình đang bị bệnh chèn ép khoang nguy hiểm. Căn 
bệnh gây chấn thương do mô mềm sưng, tụ máu, 
thường xuất hiện ở khu vực chân, tay. Ngay lập tức, 
nữ diễn viên hủy mọi lịch trình, trải qua 4 ca phẫu 
thuật. Khi sức khỏe đã phần nào bình phục thì nhan 
sắc lại chẳng được như xưa, cô tăng cân và trở nên 
già hơn tuổi do ảnh hưởng của bệnh.

Nhìn những hình ảnh của Moon Geun Young sau 
một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, khán giả 
không khỏi xót xa, nhất là khi vết sẹo dài trên cánh 
tay bao năm không thể xóa mờ. Được biết chứng 
chèn ép khoang mà cô gặp phải là căn bệnh hiếm, 
thường chỉ gặp ở tuổi trung niên trong khi cô còn 
khá trẻ.

Từ khi ở ẩn để chữa bệnh cho đến nay, danh tiếng 
của Moon Geun Young giảm sút rất nhiều. Cô cũng 
gần như không nhận phim mới, tác phầm gần nhất 
là Catch the Ghost, ra mắt năm 2019. Gần đây, 
Moon Geun Young được biết đến với vai trò mới, 
khi cô chuyển hướng sang làm đạo diễn với bộ 
phim đầu tay là Abyss ra mắt vào năm ngoái.

Mỹ nhân nhân cách vàng, dành cả cuộc đời để 
làm việc thiện

Không chỉ phim ảnh, Moon Geun Young còn được 
khán giả biết đến và yêu mến bởi thường xuyên 
làm việc thiện. Danh hiệu “em gái quốc dân” có 
được không đơn giản chỉ vì thành tích sự nghiệp 
hay nhan sắc trong trẻo mà còn bởi tấm lòng nhân 
hậu và rộng lượng của cô.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, mới chỉ vào nghề 5, 6 năm, 
Moon Geun Young đã quyên tặng gần 100 triệu 
won cho Đọc sách buổi sáng, một tổ chức phi lợi 
nhuận khuyến khích việc đọc sách. Cụ thể, cô 
quyên 4.3 triệu won vào năm 2005, 4 triệu won vào 
năm 2006 và 70 triệu won vào năm 2007. Thời 
điểm này vì còn nhỏ tuổi nên Moon Geun Young 
chỉ có thể âm thầm đóng góp thông qua sự hỗ trợ 
của mẹ. Đến mãi sau này, khi tổ chức này tiết lộ 
thông tin, khán giả mới biết nhà tài trợ vàng mang 
tên Ryu Seon Young (tên mẹ cô) thực chất chính là 
Moon Geun Young.

Chưa dừng lại ở đó, Moon Geun Young còn từng 
quyên tặng khoảng 300 triệu won cho một trung 
tâm dạy học trẻ em nghèo ở Haenam; 200 triệu won 
cho một lớp dạy trẻ em nghèo miễn phí mà Bae Yo 
Seop thành lập; 930 triệu won cho Cộng đồng tấm 
lòng Hàn Quốc, mạng lưới toàn cầu của 16 tổ chức 
quỹ phi lợi nhuận và cô là người quyên góp nhiều 
nhất; 100 triệu won và quyên tặng sách để xây 
dựng thư viện Hàn Quốc cho thanh niên Hàn du 
học ở Sydney; xây dựng Trung tâm trẻ em Haenam 
được sử dụng như là phòng học cho trẻ em 
nghèo,... 

Đó chỉ là những lần mà các tổ chức thiện nguyện 
công khai danh tính của cô dù Moon Geun Young 

không hề muốn công khai. Được biết cô còn âm 
thầm làm từ thiện rất nhiều, ngay cả khi bản thân 
cũng mắc bệnh và gặp khó khăn. 

                                                                     Lệ An

Phạm Băng Băng trở lại màn 
ảnh rộng với phim đồng tính nữ

Bộ phim mới của Phạm Băng Băng mang 
tên Lục Dạ sẽ được ra mắt tại LHP Berlin.

Bộ phim điện ảnh do Phạm Băng Băng và nữ diễn 
viên Hàn Quốc Lee Joo Young đóng chính mang 
tên Lục Dạ, được đạo diễn bởi Hàn Soái. Bộ phim 
kể về câu chuyện hai người phụ nữ tuyệt vọng cố 
gắng chạy trốn khỏi người chồng vô dụng của 
mình, tại thế giới mê loạn giữa lòng Seoul họ giúp 
đỡ và dìu dắt lẫn nhau. 

Theo nhiều nguồn tin phim sẽ có cảnh nóng của hai 
nữ chính. Phạm Băng Băng sẽ nói tiếng Hàn trong 
cả bộ phim.

Sắp tới, bộ phim sẽ được công chiếu tại Liên hoan 
phim Berlin. Phim còn lọt vào hạng mục Toàn cảnh 
tại LHP Berlin lần 73. 

Sau khi bị hạn chế hoạt động tại thị trường Trung 
Quốc, Phạm Băng Băng có nhiều chiến lược phát 
triển ở nước ngoài hơn, từ chụp hình cho tạp chí 
quốc tế đến tham gia các dự án phim, sự kiện thời 
trang, dự án quảng cáo.

Những thông tin về Phạm Băng Băng vẫn được 
công chúng Trung Quốc quan tâm. Điều đó cho 
thấy sức hấp dẫn từ cái tên của mỹ nhân họ Phạm 
chưa bao giờ giảm sút. Tuy nhiên, không phải tất cả 
các dự án Phạm Băng Băng tham gia đều gặt hái 
thành công.

Mới nhất, Phạm Băng Băng gây chú ý khi bất ngờ 
lọt danh sách đề cử giải thưởng diễn viên gây thất 
vọng nhất năm 2022 của Mâm xôi vàng. Cô bị 
xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ tệ nhất với 
2 tác phẩm là The 355 và The King's Daughter. 

Đây là hai bộ phim nói tiếng nước ngoài có sự góp 
mặt của Phạm Băng Băng ra mắt khán giả vào đầu 
năm 2022. 

                                                                   Mi Vân
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Bữa ăn tiêu chuẩn của 
Albert Einstein có gì đặc biệt?

à một thiên tài, chế độ ăn uống của LEinstein cũng đặc biệt như chính 
con người ông.

Sau hàng thế kỷ, thế giới vẫn ngợi ca Albert 
Einstein, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng, người đã 
phát triển thuyết tương đối, như một trong những 
bộ óc lỗi lạc nhất mà Trái Đất từng sản sinh.

Mặc dù rất thông minh, Einstein vẫn có 
một điểm yếu mà hầu hết chúng ta mắc phải, đó là 
ông thường quên ngay cả những điều nhỏ nhặt 
nhất, bao gồm cả bữa ăn. Điều này đã khiến ông 
gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là bệnh liên 
quan tới đường ruột.

Bữa sáng tiêu chuẩn
Việc bữa sáng có phải là bữa ăn quan trọng 

nhất trong ngày hay không vẫn còn là điều đang 
được cộng đồng tranh cãi. Song đối với Einstein, 
ông chắc chắn là đã hiểu tầm quan trọng của việc 
nạp năng lượng cho não bộ trước khi bắt đầu một 
ngày mới.

Bà Herta Waldow, quản gia sống cùng nhà 
với Einstein, từng tiết lộ rằng thiên tài vật lý 
thường ăn ít nhất là hai quả trứng rán vào bữa sáng. 
Thỉnh thoảng, ông cũng dùng thêm nấm và mật 

ong cho bữa sáng, và đặc biệt yêu thích 2 loại thực 
phẩm này.

“Ông ấy có thể ăn nấm trong 3 bữa một 
ngày”, bà Herta cho biết.

Trong cuốn tiểu sử về Einstein, Walter 
Isaacson từng lưu ý rằng vợ của Einstein, Elsa, 
chuẩn bị cho ông bữa sáng gồm trứng, bơ và bánh 
mì. Như vậy, bánh mì nướng cũng có thể là một 
phần trong bữa sáng của Einstein.

Điều này khiến bữa sáng của Einstein khá 
ổn định về mặt dinh dưỡng. Nó bao gồm trứng 
chứa nhiều chất đạm và khoáng chất như sắt, selen 
và phốt pho; còn nấm chứa nhiều vitamin B và chất 
chống oxy hóa.

Bữa trưa thường bị bỏ quên
So với bữa sáng, bữa trưa ít xuất hiện hơn 

trong cuộc sống hàng ngày của Einstein. Năm 
1915, ông viết một lá thư cho con trai thứ 2 của 
mình, Hans Albert Einstein. Trong đó, Einstein 
thừa nhận: “Cha thường mải mê làm việc đến nỗi 
quên cả ăn trưa”.

Trong cuốn sách của Isaacson, ông kể lại 
câu chuyện về một bé gái 8 tuổi, tên là Adelaide, và 
là hàng xóm của Einstein. Cô bé thường xuyên ghé 
qua nhà Einstein để nhờ ông giúp giải các bài toán, 
và đôi khi đưa bạn bè đến để thảo luận sôi nổi với 
nhà khoa học.

Theo lời kể của Adelaide, cô bé và các bạn 

từng được Einstein mời ăn bữa trưa đơn giản gồm 
những hạt đậu đỏ chứa trong hộp thực phẩm. Hình 
ảnh này khiến ta liên tưởng đến một bữa ăn nhanh 
của nhà vật lý người Mỹ, khi ông thường quá bận 
rộn với công việc của mình.

Bữa tối lành mạnh
Ngay cả khi là một thiên tài dị biệt, Einstein 

vẫn có một chế độ ăn uống tương đối đơn giản, nếu 
không muốn nói là cực kỳ lành mạnh. Trong cuốn 
sách của mình, Isaacson tiết lộ bữa tối của Einstein 
thường gồm xúc xích, pho mát Gruyere, trái cây và 
trà.

Đây là điều được tiết lộ bởi một số nhà 
khoa học là bạn của Einstein, và thường được mời 
tới nhà ông để ăn tối. Bất chấp chế độ ăn uống khá 
cơ bản và lành mạnh, Einstein vẫn thường gặp các 
vấn đề về dạ dày, và dường như đã trở nên nghiêm 
trọng hơn theo thời gian.

Khoảng một năm trước khi qua đời, 
Einstein được một bác sĩ đề nghị cắt bỏ hoàn toàn 
thịt, chất béo và rượu. Tuy nhiên, chế độ ăn chay 
của ông chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm.

Tháng 4/1955, Einstein qua đời do chứng 
phình động mạch chủ ở bụng. Mặc dù chế độ ăn 
uống của ông có thể không phải nguyên nhân 
chính, nhưng thói quen và lối sống của nhà khoa 
học có thể đã đóng một vai trò nhất định. ■
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Đi tìm chìa khóa của sự bất 
tử

Thoát khỏi vòng “sinh - tử” là ước 
mơ ngàn đời của nhân loại. Do đó từ 
xa xưa, nhiều thuật sĩ phương Đông 

lẫn phương Tây đã cất công đi tìm và điều chế 
thuốc trường sinh.

Thế nhưng, con người vẫn không tránh 
được quy luật "cát bụi trở về cát bụi". Mới đây, các 
nhà khoa học cho biết, chìa khóa của sự bất tử có 
thể nằm trong loài sứa.

Đảo ngược vòng đời
"Sứa bất tử" là biệt danh được các nhà khoa 

học đặt cho một loài động vật biển khác thường, 
thân mềm và có xúc tu. Nó thực sự bất tử về mặt 
sinh học, có khả năng trở lại trạng thái ấu trùng sau 
khi quan hệ tình dục và tự phát triển đến giai đoạn 
trưởng thành một lần nữa.

Quá trình này lặp đi lặp lại không bao giờ 
dứt. Sau nhiều năm nghiên cứu hiện tượng này, 
mới đây các nhà khoa học ở Tây Ban Nha đã giải 
trình tự bộ gen của "sứa bất tử" và xác định được lý 
do về sự sống không bao giờ kết thúc của nó, mở ra 
triển vọng nghiên cứu về trường sinh ở con người.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên 
tạp chí Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS), các nhà khoa học tại Đại học 
Oviedo ở Tây Ban Nha đã giới thiệu về Turritopsis 
dohrnii, loài động vật duy nhất được biết là có khả 
năng tạo ra một bản sao của chính nó nhiều lần. 

T. dohrnii không phải là một loài chưa từng 
được biết, mà chúng đã được tìm thấy ở các vùng 
biển từ ôn đới đến nhiệt đới trên khắp thế giới.

Giống như các loài sứa khác, chúng bắt đầu 
cuộc sống bình thường, khi ấu trùng được hình 
thành từ sự kết hợp của tinh trùng và trứng. 

Sau khi trôi nổi trong vùng biển nhiệt đới 
ấm áp, ấu trùng chìm xuống đáy tìm kiếm một tảng 
đá hay một vật gì đó để bám dính vào rồi biến đổi 
thành polyp. Tại thời điểm này, chúng hình thành 
bầy đàn bằng cách tự nhân bản, phát triển xu hướng 
tính dục, tạo ra tinh trùng và trứng rồi bắt đầu lại 
quá trình bình thường.

Giải thích điều này, các nhà khoa học cho 
biết, do cuộc sống càng lúc càng trở nên khó khăn 
với sứa, bầy đàn của chúng trở nên căng thẳng bởi 
những kẻ săn mồi, ô nhiễm môi trường và biến đổi 

khí hậu. Vào một thời điểm nào đó trong lịch sử 
tiến hóa của mình, T. dohrnii đã tìm ra bí mật của sự 
bất tử.

Khi một con sứa nhận ra nó đang ở trạng 
thái không thể sinh sản bình thường, hoặc bắt đầu 
lão hóa và cái chết đang cận kề, nó phải dùng đến 
kế hoạch B. Thay vì giải phóng tinh trùng hoặc 
trứng, một cách bí ẩn, sứa tự chuyển đổi thành một 
u nang giống với giai đoạn polyp của chính nó.

Polyp mới rơi xuống đáy đại dương, bắt 
đầu hình thành một khuẩn lạc khác y hệt nó. Các 
nhà khoa học xem đây là sự bất tử về mặt sinh học 
của sứa, chúng không chết, trừ khi gặp phải một 
thảm họa thảm khốc như núi lửa, sóng thần, vụ nổ 
hạt nhân hoặc tương tự. Nhiều chuyên gia gọi quá 
trình này là "sự đảo ngược vòng đời".

Giải mã bí mật của gen
Monty Graham, chuyên gia về sứa và là 

Giám đốc của Viện Hải dương học Florida cho 
rằng đã có bước tiến vượt bậc trong việc phân tích 
cách mà loài sứa T. dohrnii đạt được sự bất tử về 
mặt sinh học, trong khi những người họ hàng gần 
nhất của nó không có được điều này. 

Dù chưa tiến gần đến triển vọng kéo dài 
tuổi thọ ở con người nhưng việc khám phá bí mật 
về sự bất tử của sứa cũng giúp giới y học lạc quan 
trong nghiên cứu về sự lão hóa.

Làm thế nào để chúng có được sự bất tử 
này? Đây chính là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu 
tại Đại học Oviedo đã nêu ra. Để trả lời, trước tiên 
họ tiến hành giải trình tự bộ gen của sứa bất tử. Sau 
khi hoàn thành, họ xác định được một bộ gồm 
17.468 gen.

Tiếp theo các nhà nghiên cứu giải trình tự 
bộ gen một họ hàng gần của T. dohrnii - Turritopsis 
rubra, vốn không có khả năng bất tử và của một số 
loài  sứa khác -  Hydra vulgar is ,  Clyt ia 
hemisphaerica, Aurelia aurita. Với tất cả dữ liệu di 
truyền đó, họ bắt đầu so sánh các trình tự để xác 
định sự khác biệt có thể giải thích cho sự bất tử sinh 
học của T. dohrnii.

“Kết quả của chúng tôi cho thấy, sự mở 
rộng gen và các biến thể điểm độc nhất của T. 
dohrnii có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sao chép của 
nó, cũng như hoạt động sửa chữa DNA và duy trì 
telomere. Đây có thể là các quá trình quan trọng 
mang lại trẻ hóa và tăng sinh tế bào”.

Sau khi đã thu hẹp phạm vi kiểm tra đối với 
các gen liên quan đến quá trình lão hóa và hoạt 
động sửa chữa DNA, các nhà nghiên cứu phát hiện 
T. dohrnii ở sứa có khả năng tái tạo và sửa chữa tốt 
hơn nhiều so với tất cả các loài khác.

Khả năng nhân bản nâng cao ở loài này 
được bắt nguồn từ việc chúng có nhiều bản sao của 
các gen POLD1 và POLA2, mã hóa các protein 
khác nhau, so với các họ hàng không phải có đặc 
tính bất tử của chúng. 

Ngoài ra, T. dohrnii có tính dẻo của tế bào 
được nâng cao hơn cho thấy khả năng tái tạo ở 
chúng. Nói cách khác, các tế bào của chúng trẻ lâu 
hơn, dẫn đến nhiều cơ hội hơn để tham gia vào 
“vòng đời đảo ngược”.

Cuối cùng, họ đã có thêm bản sao của các 
gen kiểm soát quá trình sửa chữa DNA và telomere 
(nắp bảo vệ ở đầu các nhiễm sắc thể) không bị suy 
giảm. 

Ở người, các telomere có xu hướng ngắn 
dần khi chúng ta già đi. Phát hiện này gây phấn 
khởi trong giới khoa học nhưng liệu con người có 
thể tìm ra cách để trở nên bất tử như những con sứa 
này không? Có liên quan đến việc ăn chúng không? 
Các câu hỏi này còn trong vòng nghiên cứu của các 
nhà khoa học. ■

Ký ức thay đổi như thế nào 
theo thời gian?

Thông tin nào được giữ lại trong bộ 
nhớ theo thời gian, và phần nào bị 
mất? Những câu hỏi này dẫn đến 

nhiều giả thuyết khoa học trong nhiều năm, và bây 
giờ, các nhà nghiên cứu đã có thể đưa ra một số câu 
trả lời.

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí 
Nature Communications, chứng minh rằng ký ức 
của chúng ta trở nên ít sống động và chi tiết hơn về 
mặt hình ảnh theo thời gian, chỉ có ý chính cuối 
cùng còn được lưu giữ.

Kết quả này có thể có ý nghĩa trong một số 
lĩnh vực, bao gồm hiểu rõ những thay đổi có hại 
liên quan đến ký ức sau chấn thương, việc lấy lời 
khai của nhân chứng trong các vụ án, hay thậm chí 
là phương pháp ôn thi tốt nhất. 

Ký ức không phải là bản ghi chính xác của 
quá khứ, và quá trình ghi nhớ có tính chủ quan rất 
cao - các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng nội 
dung của ký ức có thể thay đổi mỗi khi chúng ta 
nhớ lại nó.

Tuy nhiên, chính xác thì ký ức của chúng ta 
khác với trải nghiệm ban đầu như thế nào, và ký ức 
biến đổi theo thời gian như thế nào, cho đến nay 
vẫn rất khó đo lường trong môi trường phòng thí 
nghiệm.

Một nghiên cứu mới cho thấy ký ức về hình 
ảnh mờ dần theo thời gian, chỉ để lại các nội dung 
chính của sự kiện

Với nghiên cứu này, các nhà khoa học đã 
phát triển một phần mềm máy tính đo lường tốc độ 
mọi người có thể nhớ lại các đặc điểm nhất định 
của ký ức thị giác khi được yêu cầu. Những người 
tham gia đã học các cặp từ-hình ảnh và sau đó được 
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yêu cầu nhớ lại các yếu tố khác nhau của 
hình ảnh khi từ trong cặp từ-hỉnh ảnh được nhắc 
đến. 

Ví dụ: những người tham gia được yêu cầu 
nhớ ra, càng nhanh càng tốt, hình ảnh được tô màu 
hay đen trắng (một chi tiết tri giác), hoặc hình ảnh 
biểu thị một đối tượng động hay vô tri (một yếu tố 
ngữ nghĩa).

Những bài kiểm tra này, nhằm kiểm tra 
chất lượng của ký ức hình ảnh, được thực hiện vào 
hai thời điểm: ngay sau khi người tham gia vừa học 
cặp từ-hình ảnh và sau hai ngày. Kết quả thời gian 
phản ứng cho thấy, những người tham gia dễ nhớ 
lại các yếu tố có ý nghĩa, ngữ nghĩa hơn những yếu 
tố hình ảnh bề mặt, tri giác.

Julia Lifanov, tác giả chính của nghiên cứu 
từ Đại học Birmingham, cho biết: "Nhiều lý thuyết 
về trí nhớ cho rằng theo thời gian, và khi mọi người 
kể lại câu chuyện của mình, họ có xu hướng quên đi 
những chi tiết hình ảnh bề mặt nhưng vẫn giữ được 
nội dung ý nghĩa, ngữ nghĩa của một câu chuyện".

"Hãy tưởng tượng hồi tưởng về bữa tối 
trước thời kỳ Covid với một người bạn - bạn rất khó 
nhớ lại cách trang trí bàn ăn nhưng biết chính xác 
món bạn đã gọi; hoặc bạn nhớ cuộc trò chuyện với 
người phục vụ, nhưng không nhớ màu áo của anh 
ta. Các chuyên gia trí nhớ gọi hiện tượng này “ngữ 
nghĩa hóa”", Lifanov giải thích.

Giáo sư Maria Wimber, tác giả cao cấp của 
nghiên cứu từ Đại học Glasgow, cho biết: 

"Việc trí nhớ hướng tới sự hồi tưởng về các 
yếu tố ngữ nghĩa mà chúng tôi chứng minh trong 
nghiên cứu này chỉ ra rằng ngay từ đầu những ký 
ức thường thiên về nội dung có ý nghĩa - và các 
nghiên cứu trước đây cũng đã cho thấy sự thiên vị 
này được phản ánh rõ ràng trong các tín hiệu não".

"Ký ức của chúng ta thay đổi theo thời gian 
và mục đích sử dụng, đó là khả năng thích nghi. 
Chúng ta thường muốn ký ức của mình lưu giữ lại 
những thông tin hữu ích nhất có thể trong trường 
hợp chúng ta gặp phải những tình huống tương tự 
trong tương lai", Wimber nói thêm. 

Và các chi tiết hình ảnh bề mặt, chẳng hạn 
như màu áo, thì ít quan trọng hơn cho mục đích 
này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra, khuynh 
hướng thiên vị nội dung ngữ nghĩa trở nên mạnh 
mẽ hơn đáng kể theo thời gian. 

Khi những người tham gia quay lại phòng 
thí nghiệm hai ngày sau đó, họ trả lời các câu hỏi 
chi tiết về hình ảnh và tri giác chậm hơn nhiều, 
nhưng vẫn có khả năng hồi tưởng nhanh các nội 
dung ngữ nghĩa. 

Tuy nhiên, sự thay đổi từ ký ức giàu chi tiết 
sang ký ức dựa trên khái niệm/nội dung chính ít rõ 
rệt hơn ở nhóm đối tượng được xem lại các hình 
ảnh nhiều lần, thay vì phải cố nhớ lại. Nghiên cứu 
mới có ý nghĩa trong việc thăm dò bản chất của ký 
ức trong nghiên cứu sức khỏe và bệnh tật. 

Nó cung cấp một công cụ để nghiên cứu 
những thay đổi có hại liên quan đến ký ức, ví dụ 
như trong rối loạn căng thẳng sau chấn thương, khi 
bệnh nhân thường bị ám ảnh bởi những ký ức đau 

buồn và có xu hướng khái quát hóa những trải 
nghiệm này trong những tình huống mới ở hiện tại.

Các phát hiện mới này cũng giúp hiểu được 
trí nhớ của nhân chứng trong một vụ án có thể bị sai 
lệch như thế nào khi nhớ lại cùng một sự kiện; và 
chứng minh rằng việc tự kiểm tra bản thân trước 
các kỳ thi (ví dụ: bằng cách sử dụng thẻ ghi nhớ) sẽ 
làm cho thông tin có ý nghĩa lưu lại lâu hơn. ■ 

Khai thác thiếc dưới đáy 
đại dương, một trong những 
công việc nguy hiểm nhất thế 
giới

Trên đảo Bangka, Indonesia, hàng 
trăm thợ mỏ đang liều mạng mỗi 
ngày để khai thác thiếc dưới đáy 

biển.

Các mỏ thiếc bị khai thác cạn kiệt trên đảo 
ở Indonesia.

Indonesia là nước xuất khẩu thiếc thô lớn 
nhất thế giới và phần lớn nguồn nguyên liệu đến từ 
các đảo như Bangka và Belitung. Nhưng ngày nay, 
nguồn cung cấp thiếc trên đất liền gần như đã 
không còn, vì vậy những người thợ mỏ đã buộc 
phải di chuyển ra biển, mạo hiểm tính mạng của 
mình để khai thác mỏ quặng nằm sâu khoảng 20m 
dưới mặt nước.

Dòng chảy nhiều màu phía sau những con 
thuyền là nước thải của quá trình sàng lọc thiếc. Từ 
bờ biển của đảo Bangka, những người thợ mỏ sẽ 
bắt đầu ngày làm việc của mình bằng cách đi 
thuyền để đến với những chiếc phao gỗ được xây 
dựng thô sơ và rải rác ngoài khơi bờ biển. 

Chúng cũng được trang bị các phương tiện 
để hỗ trợ việc nạo vét đáy biển, một công đoạn 
trong hành trình tìm kiếm và khai thác các mỏ 
quặng thiếc béo bở. Từ đất liền, các mỏ khai thác đã 
được chuyển ra giữa biển. Trông giống như một 
ngôi làng trên biển, nhưng nó lại di chuyển mỗi 
ngày tùy theo vị trí các điểm khai thác. 

Được nhóm lại với nhau xung quanh các 
vỉa thiếc dưới nước, những chiếc phao gỗ xiêu vẹo 
khi làm việc thải ra những luồng khói đen từ máy 
phát điện chạy bằng dầu diesel. Chúng hợp thành 
các cầu phao, mỗi cầu có ba hoặc bốn công nhân và 
các đường ống dài tới 20 mét để hút cát từ đáy biển 
lên.

Hỗn hợp nước và cát sau đó được bơm chạy 

qua một lớp thảm nhựa để giữ lại các hạt quặng 
thiếc đen lấp lánh. Các thợ mỏ được trả từ 4,5 USD 
tới 5,2 USD cho mỗi kg cát thiếc, và một chiếc cầu 
phao thường sản xuất khoảng 50 kg mỗi ngày.

Cát thiếc được đem về bờ để bán lại với giá 
khá rẻ. Những người thợ đôi khi cũng phải lặn 
xuống để hỗ trợ chiếc máy bơm dưới biển, như điều 
chỉnh vị trí đặt ống hút, và thứ níu giữ họ với sự 
sống là một ống dẫn khí được vận hành bởi một 
động cơ rỉ sét lâu năm. Thỉnh thoảng, nó cũng hỏng 
hóc trong khi các thợ lặn đang ở sâu dưới đáy biển.

Ngoài vấn đề về không khí, các thợ lặn 
cũng phải đối mặt với vô vàn các nguy hiểm khác 
như các hố sụt hay sinh vật biển nguy hiểm. Còn ở 
trên thuyền, bạn cũng sẽ chẳng thể tìm thấy một 
chiếc ao phao nào. Để chống lại sự sợ hãi, họ cho 
biết chỉ có thể cầu nguyện để được an toàn sau mỗi 
ngày làm việc.

Các thợ mỏ hiện cho biết họ kiếm được 
khoảng 13 USD mỗi ngày và họ nói rằng công việc 
này là lựa chọn tốt nhất để nuôi sống gia đình. 

“Trên đất liền, thu nhập của chúng tôi đang 
giảm dần”, một thợ mỏ nay đã chuyển sang khai 
thác ngoài khơi cho biết lý do. Khoảng 40% người 
dân trên đảo hiện đang làm công cho các mỏ thiếc 
này.

Thiếc là nguồn nguyên liệu quan trọng, 
hiện được sử dụng trong mọi lĩnh vực từ sản xuất 
bao bì thực phẩm đến điện tử và cả các công nghệ 
xanh mới nổi. Nhưng khi những mỏ thiếc trên bờ 
đã cạn, người thợ mỏ đã quay ra biển, nơi có trữ 
lượng còn lớn hơn nhiều.

Trữ lượng thiếc khai thác ngoài khơi nhanh 
chóng được chứng minh là lớn gấp nhiều lần trên 
đất liền. Điều này khiến việc khai thác ngày càng 
có dấu hiệu gia tăng một cách mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, việc khai thác mở rộng trên quy 
mô lớn đã làm gia tăng căng thẳng với các ngư dân, 
bởi họ nói rằng sản lượng đánh bắt cá đã bị sụt giảm 
vì các ngư trường bị xâm phạm liên tục kể từ năm 
2014.

Theo các ngư dân, lưới đánh cá có thể 
vướng vào các thiết bị khai thác ngoài khơi. Trong 
khi đó, việc mò mẫm thăm dò dưới đáy biển để tìm 
các vỉa quặng đã làm ô nhiễm vùng biển từng 
nguyên sơ. Điều này làm cá đang trở nên khan 
hiếm vì các rạn san hô nơi chúng sinh ra đã bị bao 
phủ bởi bùn từ việc khai thác.

Apple, không tiết lộ công khai liệu thiếc mà 
các nhà cung cấp của họ sử dụng có xuất xứ từ 
Bangka hay không. 

Nhưng công ty đã khởi xướng một nhóm 
làm việc để đánh giá sản lượng thiếc tại hòn đảo 
này cùng với Liên minh Công dân Công nghiệp 
Điện tử (EICC), một tổ chức gồm các công ty điện 
tử có mục tiêu cải thiện trách nhiệm xã hội và môi 
trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các công ty 
tham gia khác là BlackBerry, LG, Philips, 
Samsung và Sony. ■ 
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Câu chuyện thương tâm về 
3 phi hành gia duy nhất đã hi 
sinh ngoài vũ trụ

Năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ 
người Nga đã phá kỷ lục về thời 
gian bay vào vũ trụ lâu nhất tại thời 

điểm đó, nhưng nhiệm vụ này đã kết thúc một cách 
bi thảm bởi một trục trặc trên đường trở về.

Khoảng nửa giờ trước khi tàu vũ trụ Soyuz 
của Liên Xô dự kiến hạ cánh vào ngày 30 tháng 6 
năm 1971, tại vùng đồng bằng của Kazakhstan, 
trung tâm điều khiển chuyến bay đặt ở thành phố 
Yevpatoriya đã gặp phải sự cố im lặng bất ngờ.

Ba nhà du hành vũ trụ Liên Xô - Georgy 
Dobrovolsky, Vladislav Volkov và Viktor 
Patasayev - lúc này đang hạ cánh xuống Trái đất 
sau khoảng thời gian sống kỷ lục trên trạm vũ trụ 
Salyut 1, nơi họ thực hiện các thí nghiệm và khám 
phá nhiều điều chưa biết về cách cư trú của con 
người trong không gian.

Georgy Dobrovolsky (giữa), Viktor 
Patsayev (trái) và Vladislav Volkov (phải) trong 
cabin của tàu vũ trụ Soyuz.

Con tàu vũ trụ của họ, Soyuz 11, được 
phóng vào ngày 6 tháng 6 năm 1971. Vào thời 
điểm tàu Apollo 11 của Mỹ hạ cánh xuống mặt 
trăng hai năm trước đó, thời gian con người ở trong 
không gian lâu nhất chỉ khoảng hai tuần.

Còn phi hành đoàn Liên Xô này đã trải qua 
23 ngày trong không gian, lập kỷ lục mới về sức 
chịu đựng của con người trong vũ trụ trước khi trở 
về nhà.

Khi con tàu đang quay trở lại, một nhân 
viên chịu trách nhiệm liên lạc đã bày tỏ lo ngại về 
việc thiếu báo cáo cập nhật từ các nhà du hành vũ 
trụ.

"Chúng tôi đã yêu cầu phi hành gia 
Dobrovolskiy cung cấp thông tin suốt thời gian 
Module hạ cánh đi vào vùng phủ sóng, nhưng anh 
ấy không nói một lời nào", người phụ trách liên lạc 
Aleksei Yeliseyev cho biết. "Thật lạ là phi hành gia 
Volkov lại ít nói đến thế. Trong lần kết nối trước, 
anh ấy nói rất nhiều".

Module chở những người đàn ông quả cảm 
đã hạ cánh vào khoảng 2 giờ sáng, cách thị trấn 
Karazhal khoảng 90 km về phía tây nam. Một đội 
cứu hộ ngay lập tức được cử đến.

Và thêm 20 phút im lặng khi nhóm phụ 

trách ở trung tâm điều khiển không nhận được 
thêm báo cáo nào. Cuối cùng, tin tức của nhóm cứu 
hộ đã được truyền về. Ngồi "trong tư thế yên tĩnh", 
ba phi hành gia được tìm thấy đã chết bên trong con 
tàu vũ trụ.

Phía sau cuộc đua lên mặt trăng
Người Nga xem chương trình phát sóng (bị 

chậm vài ngày) về cuộc đổ bộ lên mặt trăng của tàu 
vũ trụ Mỹ Apollo 11 vào tháng 7 năm 1969.

Nhiệm vụ Soyuz 11 bắt đầu khi mối quan 
tâm của công chúng đối với lĩnh vực khám phá vũ 
trụ giảm dần.

Khi đó, tàu Apollo 11 đã hạ cánh trên mặt 
trăng vào năm 1969. Nhiều nhà sử học cho rằng đó 
là sự kiện đánh dấu việc đã giải quyết xong cuộc 
chạy đua không gian vĩ đại giữa Hoa Kỳ và Liên 
Xô. Nhưng khi nó được cho là kết thúc, mọi người 
dần mất hứng thú. Bởi họ có vô vàn các vấn đề khác 
cần tiền để giải quyết.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều để khám phá 
về không gian và nhiều cột mốc chưa bị phá vỡ. Ví 
dụ, các nhà khoa học lúc đó chỉ có kiến thức hạn 
chế về tác động của tình trạng không trọng lượng 
kéo dài đối với cơ thể con người. Thời gian con 
người ở trong không gian lâu nhất tính đến thời 
điểm hạ cánh xuống mặt trăng chỉ là khoảng hai 
tuần.

 “Liên Xô luôn quan tâm đến những tác 
động lâu dài của con người trong không gian”, Asif 
A. Siddiqi, giáo sư lịch sử của Đại học Fordham 
cho biết. "Bạn thực sự không thể nghĩ đến việc đi 
đến bất cứ đâu, chẳng hạn như sao Hỏa, trừ khi bạn 
thực sự hiểu cơ thể con người sẽ phản ứng như thế 
nào".

Để bù lại tổn thất trong cuộc chạy đua lên 
mặt trăng, Liên Xô nhanh chóng chuyển hướng 
sang chương trình trạm vũ trụ. Họ tập hợp các thiết 
bị hiện có và gấp rút lắp ráp một trạm vũ trụ đồng 
thời phóng nó lên vào ngày 19 tháng 4 năm 1971. 
Con tàu được đặt tên là Salyut 1 và là trạm vũ trụ 
đầu tiên trên thế giới quay quanh Trái đất.

Nỗ lực đầu tiên đưa các nhà du hành vũ trụ 
lên trạm vũ trụ này diễn ra chỉ ba ngày sau khi 
phóng Salyut 1. Nhưng phi hành đoàn bốn người 
đã không thể cập bến và phải quay trở lại Trái đất 
trong vòng chưa đầy hai ngày.

Nỗ lực tiếp theo chính là Soyuz 11, diễn ra 
trong tháng 6 cùng năm.

Ban đầu, một nhóm ba phi hành gia khác đã 
được chỉ định để tham gia kế hoạch với Soyuz 11. 
Tuy nhiên, chỉ hai ngày trước khi phóng theo lịch 
trình, một điểm "có kích thước bằng quả trứng gà" 
bên trong phổi phải của một kỹ sư bay đã được phát 
hiện.

Một đội dự phòng bao gồm Dobrovolsky, 
chỉ huy, Volkov, kỹ sư bay và Patasayev, một kỹ sư 
nghiên cứu, sẽ thay thế đội chính. Nhóm ba người 
đầu tiên bị loại, đơn giản vì bạn không thể đưa một 
người mới vào thay ai đó trong nhóm ba phi hành 
gia. Bởi một tổ bay phải là những người đã được 
luyện tập cùng nhau rất lâu để có thể phối hợp và 
tương tác một cách nhuần nhuyễn.

Một bước nhảy vọt khác cho nhân loại
Bên trong trạm vũ trụ Salyut 1, cửa sập dẫn 

đến tàu vũ trụ Soyuz 11. Soyuz 11 được phóng vào 
ngày 6 tháng 6 năm 1971. Ba nhà du hành vũ trụ 
nhanh chóng đạt được thành tích mang tính bước 
ngoặt khi cập bến thành công Salyut 1 vào ngày 
hôm sau.

Về cơ bản, trạm vũ trụ Salyut 1 có kích 
thước rất khiêm tốn. Nó tương đương với một căn 
hộ hai hoặc ba phòng ngủ. Rất nhiều nghiên cứu 
được tiến hành bên trong Salyut 1 có liên quan đến 
y sinh học, nhưng phi hành đoàn cũng đã thực hiện 
rất nhiều thí nghiệm khác.

Theo NASA, Patsayev là người đầu tiên 
vận hành kính viễn vọng trong không gian. Bên 
trong một buồng khác, các nhà du hành vũ trụ đã 
trồng bắp cải và hành tây. Patsayev cũng trở thành 
người đầu tiên tổ chức sinh nhật trong không gian, 
và những người đàn ông này đã bỏ phiếu cho một 
cuộc bầu cử ở Liên Xô.

Các nhà khoa học cũng muốn theo dõi chặt 
chẽ tác động của không gian đối với cơ thể con 
người. Một máy chạy bộ đã được lắp đặt trên 
Salyut 1 và các phi hành gia đã mặc bộ quần áo vũ 
trụ chứ không phải bộ đồ phi hành gia của họ trong 
trạm vũ trụ và cả Soyuz.

Tuy nhiên, các phi hành gia đã trải qua 
những thất bại bao gồm sự xuất hiện của một đám 
cháy nhỏ trên tàu cũng như các "xung đột về tính 
cách". Dẫu vậy, phi hành đoàn này đã phá vỡ thành 
công kỷ lục ở trong không gian 18 ngày thiết lập 
vào năm 1970. Tổng cộng, họ đã dành khoảng 22 
ngày tại trạm vũ trụ này.

Bi kịch bên trong Soyuz 11
Hầu hết mọi thứ về tàu vũ trụ Soyuz 11 đều 

hoạt động như dự định.
"Tàu vũ trụ Soyuz là một con tàu rất tự 

động, vì vậy bạn không phải làm gì nhiều", giáo sư 
Siddiqi nói. "Chương trình đưa tàu Soyuz trở lại 
Trái đất vẫn tiếp tục hoạt động và nó hoạt động 
hoàn hảo".

Module hạ cánh chở ba người đàn ông đã tự 
định hướng, và chiếc dù được triển khai vào rạng 
sáng ngày 30 tháng 6 năm 1971. Con tàu đã hạ cánh 
nhẹ nhàng trên thảo nguyên Kazakhstan. Một báo 
cáo cũng nói rằng các phi hành gia ở trong tình 
trạng thể chất tốt trong vài ngày cuối cùng của cuộc 
hành trình.

Nhưng một vài sai lầm trên con tàu và cả 
bởi chương trình không gian của Liên Xô đã dẫn 
đến cái chết thương tâm của các phi hành gia. 
Michael Smith, một nhà sử học tại Đại học Purdue, 
người đã nghiên cứu chương trình không gian của 
Liên Xô, nói rằng Soyuz 11 có thể coi "như một 
nghiên cứu điển hình về lập kế hoạch rủi ro".

Soyuz 11 bao gồm ba module. Ở phía trước 
con tàu là một module hoạt động giống như không 
gian làm việc của phi hành đoàn. 

Ở giữa là cabin dành cho ba người và phía 
sau là module dịch vụ mang động cơ và nguồn 
điện. Để phân chia các module, các hộp nhỏ chứa 
chất nổ sẽ được khởi động vào một thời điểm chính 
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xác theo trình tự. Tuy nhiên, trong sự cố 
này, các hộp đã bị kích hoạt cùng một lúc.

Và không may, chấn động của việc tách rời 
các module đã khiến một van trong cabin mở ra khi 
con tàu đang ở độ cao chết người. Không khí bên 
trong nhanh chóng bị giải phóng hết và chỉ trong 
vài giây, các phi hành gia đã bất tỉnh.

Không có bộ quần áo phi hành gia và bình 
dưỡng khí khẩn cấp để bảo vệ, các phi hành gia đã 
thiệt mạng. Vị trí của các thi thể sau đó cũng cho 
thấy Dobrovolski và Patsayev đã cố gắng đóng 
van, nhưng không thể phản ứng đủ nhanh.

Chỉ hai phút sau khi hạ cánh, một đội cứu 
hộ bằng trực thăng đã tiếp cận với module lúc này 
đang nằm nghiêng trên mặt đất.

Khi mở cửa sập, họ phát hiện cả ba người 
đang ngồi trên ghế trong “tư thế yên bình”. Có 
những đốm xanh sẫm trên mặt. Máu chảy ra từ mũi 
và tai các phi hành gia. Cơ thể phi hành gia 
Dobrovolsky vẫn còn ấm. Các bác sĩ đã tiến hành 
hồi sức nhân tạo nhưng không thành công. Theo 
báo cáo, cái chết là do ngạt thở.

Không quá khó để hình dung cảm giác mà 
các phi hành gia đã trải qua trong những giây đầu 
tiên của sự cố. Một cơn đau dữ dội khắp cơ thể sẽ 
khiến họ không thể suy nghĩ và hiểu được chuyện 
gì xảy ra. 

Chắc chắn, họ đã nghe thấy tiếng rít của 
không khí thoát ra, nhưng màng nhĩ của họ nhanh 
chóng vỡ, và sự im lặng tuyệt đối bắt đầu. Dựa vào 
tốc độ giảm áp suất, họ có thể chủ động di chuyển 
và cố gắng làm điều gì đó trong khoảng 15 đến 20 
giây đầu tiên.

Van bị mở ở độ cao khoảng 170 km, phía 
trên đường Karman - một ranh giới tưởng tượng 
thường được sử dụng để xác định thời điểm đạt đến 
chuyến bay vào vũ trụ. Dobrovolsky, Volkov và 
Patsayev là những người duy nhất cho đến nay đã 
chết ngoài ranh giới đó.

Một điều đáng tiếc là nếu các phi hành gia 
mặc bộ quần áo vũ trụ, họ chắc chắn có thể sống sót 
sau sự cố giảm áp suất. Tuy nhiên, đây là một vấn 
đề chung của nhiệm vụ, bởi các thử nghiệm trước 
đó không đầy đủ, một phần là do sự vội vàng bởi 
cuộc chạy đua vào không gian tạo ra.

 “Rất nhiều hỏng hóc trong các tàu vũ trụ 
không xuất hiện ngay lập tức”, giáo sư Siddiqi nói. 
"Đôi khi bạn phải kiểm tra nó 50 lần trước khi có 
thứ gì đó xuất hiện. Vì vậy, họ đã không bay những 
thứ này đủ nhiều để thực sự biết nó sẽ phản ứng như 
thế nào".

Những đóng góp cho lịch sử
Theo tạp chí Time, một ngày quốc tang 

được tổ chức cùng với lễ tang cấp nhà nước lớn. 
Những lời chia buồn từ các nhà lãnh đạo Liên Xô 
đã được gửi đến gia đình của những người đàn ông. 
Nguyên thủ các quốc gia khác cũng gửi tới những 
lời chia buồn.

Trong một bức điện gửi Nikolai Podgorny, 
nguyên thủ quốc gia Liên Xô lúc bấy giờ, Tổng 
thống Mỹ đương thời Richard Nixon viết: "Nhân 

dân Mỹ cùng tôi bày tỏ với các bạn và nhân dân 
Liên Xô sự cảm thông sâu sắc nhất về cái chết bi 
thảm của ba nhà du hành vũ trụ Liên Xô. Cả thế 
giới đã theo dõi kỳ tích của những nhà thám hiểm 
dũng cảm này về những điều chưa biết và chia sẻ 
nỗi thống khổ về bi kịch của họ. Nhưng thành tích 
của các nhà du hành vũ trụ Dobrovolsky, Volkov và 
Patsayev sẽ còn mãi".

Theo giáo sư sử học Siddiqi, cái chết của ba 
nhà du hành vũ trụ đã có tác động lâu dài đến 
chương trình vũ trụ của Liên Xô sau này. Trong 2 
năm sau đó, các nỗ lực bay khác đã không được 
thực hiện.

Đến cuối những năm 1970, không còn 
trường hợp tử vong nào xảy ra nữa. Liên Xô đã 
phóng trạm vũ trụ Salyut 6 vào năm 1977. Nhiều 
phi hành đoàn lớn đã cập bến và dỡ hàng tại đây, 
thời lượng của các nhiệm vụ tăng dần từ ba tháng 
lên sáu tháng.

Một lưu ý đáng mừng hơn là những thiết kế 
lại và cải tiến sau đó được thực hiện đối với các tàu 
vũ trụ dòng Soyuz (bao gồm cả bộ quần áo phi 
hành gia sử dụng trong quá trình đi và về) đã có độ 
bền đáng kể. ■ 

Gỗ trong suốt có thể sớm 
thay thế nhựa

Gỗ trong suốt đang được kỳ vọng có 
thể là một giải pháp thay thế bền 
vững cho thủy tinh hoặc nhựa.

Gỗ trong suốt là gỗ đã bị tách và thay thế 
thành phần lignin. Gỗ trong suốt có rất nhiều ứng 
dụng trong thực tế, nhưng quy trình sản xuất nó 
vẫn cần cải thiện

Theo một nghiên cứu mới, gỗ trong suốt 
hứa hẹn sẽ là chất thay thế thân thiện với môi 
trường cho thủy tinh hoặc nhựa để sử dụng làm 
kính chắn gió autor, bao bì nhìn xuyên thấu và các 
thiết bị y sinh.

Được công bố trên tạp chí Science of The 
Total Environment, nghiên cứu cho biết gỗ trong 
suốt làm giảm tác động sinh thái đến môi trường vì 
đặc tính tái tạo và phân hủy sinh học của nó. Nó 
cũng được cho là tiết kiệm chi phí vì có hiệu quả 
hơn kính gấp 5 lần, do đó cắt giảm đáng kể chi phí 
năng lượng.

Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp 

Quốc, thế giới hiện sản xuất khoảng 400 triệu tấn 
rác thải nhựa mỗi năm, cùng với mức độ ngày càng 
tăng của nhựa dùng một lần được sử dụng và sau đó 
bị thải bỏ. Hiện nay, gỗ trong suốt đang nổi lên như 
một trong những vật liệu thay thế hứa hẹn nhất 
trong tương lai.

"Gỗ trong suốt như một vật liệu có thể thay 
thế các loại nhựa có hại cho môi trường từ dầu mỏ 
như polypropylene, polyvinyl clorua (PVC), 
acrylic, polyethylene…", Prodyut Dhar, tác giả 
của nghiên cứu và là trợ lý giáo sư tại Học viện 
Công nghệ Ấn Độ, cho biết.

Gỗ trong suốt được chế tạo lần đầu vào năm 
1992 bởi nhà khoa học người Đức Siegfried Fink, 
sau đó được cải tiến bởi các nhà nghiên cứu khác. 

Vật liệu này được tạo ra bằng cách loại bỏ 
hàm lượng lignin trong gỗ và thay thế nó trong cấu 
trúc bằng vật liệu trong suốt như cellulose không 
màu. Lignin là một chất tạo màng sinh học tự nhiên 
hỗ trợ mô thực vật. Và không giống như nhựa, loại 
vật liệu này có thể phân hủy sinh học và không gây 
độc hại.

"Chất dẻo được sử dụng thay thế cho thủy 
tinh (tự nhiên) dễ vỡ. Tuy nhiên, gỗ trong suốt là 
một lựa chọn thay thế thậm chí còn tốt hơn, từ góc 
độ sinh thái như được quan sát trong phân tích 
vòng đời", ông Dhar nói.

Theo các tác giả, việc sản xuất gỗ trong 
suốt bằng cách sử dụng natri clorit để loại bỏ lignin 
khỏi gỗ và sử dụng công nghệ thẩm thấu epoxy ít 
gây tác động đến môi trường hơn nhiều so với các 
phương pháp thông thường dựa vào việc sử dụng 
polyme methacrylate.

Các phân tích vòng đời cũng cho thấy rằng, 
gỗ trong suốt dù ít thân thiện với môi trường hơn 
thủy tinh nhưng vẫn tốt hơn so với sản xuất 
polyethylene. Điều này cho thấy cần phải cải tiến 
công nghệ sản xuất, các tác giả cho biết.

Anish M.Chathoth, một trợ lý giáo sư tại 
Cao đẳng Lâm nghiệp của Đại học Nông nghiệp 
Kerala, ở Ấn Độ, và cũng là một nhà nghiên cứu gỗ 
trong suốt tại Viện Khoa học và Công nghệ Gỗ ở 
Bangalore, cho biết việc chế tạo gỗ trong suốt đã 
thu hút rất nhiều sự quan tâm gần đây do các tính 
chất vật lý, cơ học và quang học đặc biệt ấn tượng 
của nó.

“Gỗ trong suốt chủ yếu được phát triển 
bằng cách sử dụng các lát gỗ mỏng và có độ bền tốt 
như gỗ thông thường, nhưng với trọng lượng nhẹ 
hơn”, Chathoth chia sẻ.

“Trong thời gian gần đây, gỗ trong suốt đã 
được sử dụng trong xây dựng, lưu trữ năng lượng, 
thiết bị điện tử linh hoạt và các ứng dụng đóng 
gói”, Chathoth cho biết thêm. “Một phần do mối 
quan tâm ngày càng tăng về tác động môi trường 
của vật liệu nhựa làm từ dầu mỏ, trong khi gỗ trong 
suốt có vai trò trong việc duy trì tính bền vững của 
môi trường”. ■ 
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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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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

10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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