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Diễn viên Linh Nga tự hào về hai con gái vừa xinh
đẹp lại học giỏi
Thích 16 người thích nội dung này. Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đẹp phim 'Đám cưới ở thiên đường'
một mình nuôi hai con gái.

MỚI NHẤT

Á hậu Thanh Tú mặc váy
rộng vẫn không che được
vòng 2 nhô cao
Con gái Phương Thanh hớn
hở gặp Đình Trọng ở Hàn
Quốc
Hé lộ hình ảnh Lê Hiếu tập
dượt cho đám cưới tối nay
Sức khỏe của người mẫu 9x
bị ung thư buồng trứng
chuyển biến xấu

Ở ẩn hơn 10 năm, gần đây diễn viên Linh Nga mới cởi mở về cuộc sống của cô tại Mỹ.
Mỹ nhân nổi tiếng thập niên 90 đang rất bận rộn với công việc sản xuất phim, biên tập
viên cho một kênh truyền hình. Cô đã ly hôn được vài năm và hiện làm mẹ đơn thân
với hai con gái.

Từ màn đốp chát của Hòa
Minzy đến sự lạnh lùng của
Hà Tăng đối với người hâm
mộ: Ai cũng cần được đối
xử tử tế
"Táo Kinh tế" Quang Thắng
và vợ trẻ đẹp kém 11 tuổi
chấp nhận nghỉ việc ở nhà
vì chồng con
Sau khi chia tay bạn trai kém
tuổi, Dương Yến Ngọc gây
xôn xao khi công khai
chuyện bị gạ ký hợp đồng
'yêu' với mức lương 29,5
triệu/tháng
Lấy chồng doanh nhân Ấn
Độ, cô dâu Võ Hạ Trâm đeo
vàng trĩu cổ trong đám cưới

Cuối tuần vừa qua, nữ diễn viên đưa hai con và mẹ ruột đi dã ngoại. Linh Nga chia sẻ,
tổ ấm của cô dù thiếu vắng đàn ông nhưng vẫn ấm áp, bình yên và tràn ngập tiếng
cười mỗi ngày. Ngoài đam mê phim ảnh, niềm hạnh phúc của cô là được ở bên hai
con. "Danh vọng, tiền bạc, sự hãnh tiến... tất cả rồi cũng sẽ qua đi nhưng điều đọng lại
làm cho cuộc đời một con người có ý nghĩa hơn cả, theo tôi là sự yêu thương", cô tâm
sự.

Hai con gái Anna Linh và Mary Linh là trái ngọt trong cuộc hôn nhân trước của Linh
Nga. Cả hai đều thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ với đôi mắt phảng phất nỗi buồn.

Anna Linh năm nay 12 tuổi, còn Mary Linh hơn 7 tuổi. Cả hai đều rất cá tính, thích ăn
mặc ton sur ton với nhau.

Con gái đầu lòng của Linh Nga có thành tích học tập xuất sắc khi luôn đạt mức A, A+
về điểm số. Nữ diễn viên tự hào khoe, Anna Linh có thiên hướng học giỏi các môn
toán, khoa học. Ngoài tiếng Anh, cô bé còn giao tiếp tốt bằng tiếng Tây Ban Nha. Năm
nào Anna Linh cũng nhận bằng khen học sinh ưu tú của năm.

Ước mơ của Anna Linh là thi vào trường đại học chuyên sâu về khoa học tại Mỹ. Cô
bé cũng thổ lộ với mẹ về niềm yêu thích với nghệ thuật và từng muốn đóng phim, làm
mẫu.

Mary Linh, con gái út của nữ diễn viên cũng học giỏi Toán không hề thua kém chị gái.
Tuy nhiên, cô bé 7 tuổi lại khá trầm tính.

Linh Nga kể, Mary có thể ngồi hàng giờ viết thư cho mẹ hoặc tỉ mỉ làm đồ thủ công. Cô
bé thích được phụ giúp mẹ làm những công việc lặt vặt trong nhà. Ở trường, Mary luôn
được thầy cô khen là học sinh biết lắng nghe.

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Giấc mơ của Mary là thi đỗ vào trường y khoa nổi tiếng John's Hopkins vì muốn làm
bác sĩ.
"Táo Kinh tế" Quang
Thắng và vợ trẻ đẹp kém
11 tuổi chấp nhận nghỉ
việc ở nhà vì chồng con
Lấy chồng doanh nhân Ấn
Độ, cô dâu Võ Hạ Trâm
đeo vàng trĩu cổ trong
đám cưới
Á hậu Thanh Tú mặc váy
rộng vẫn không che được
vòng 2 nhô cao
Cuộc tình đại gia 'tặng
hoa 3 triệu/ngày' tan vỡ,
Á hậu rời biệt thự, tay
trắng nuôi con
Nữ MC “xuống tóc” sau bị
chặn đánh dập môi giữa
đường gây xôn xao là ai?

Linh Nga cho biết, thời điểm này cô khá bận rộn vì chuẩn bị phát hành phim ngắn
'What's the good of being good?' vào tháng 11. Do đó, cô luôn tận dụng thời gian rảnh
vào dịp cuối tuần để đưa mẹ và hai con đi chơi.
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Dân đuổi theo xe
container tông chết
người rồi bỏ chạy
Xe BMW tông 3 ôtô ở Sài
Gòn

ĂN
Từng trải qua nhiều sóng gió về tình cảm nhưng hiện tại, Linh Nga rất hài lòng với cuộc
sống yên bình tại Mỹ.

Theo Ngôi sao

Cơm tối "sạch bay" nhờ
món đậu hũ làm theo
kiểu này
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Tăng Thanh Hà rạng rỡ
trong tiệc sinh nhật
đón tuổi mới bên hội
"chị em bạn dì"

Sau bao ngày chờ đợi,
cuối cùng Kim Tae Hee
cũng sinh con gái

Điểm mặt các mỹ nhân
showbiz Việt 'chơi trội'
mua xe gần chục tỷ

Thanh Lam và các diva
Việt năm 2017: Đang ở
đâu và có gì mới mẻ?

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC
quốc, 18/12/2018 11:50
tranchiquobbt23@yahoo.com

cả nhà đi chơi an bình sau bao sóng gió, mừng cho nga nhá
Trả lời
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Yêu cầu bạn đọc viết tiếng Việt có dấu

Gửi thông tin

Nhập lại

14 Tháng 1,2019 | 22:33

Khánh Hòa: Nỗ lực giảm tình trạng mất cân bằng giới
tính khi sinh
GiadinhNet  Theo ông Phan Văn Giáp  Phó Chi cục trưởng Chi cục
DSKHHGĐ chia sẻ, tình trạng mất cân bằng giới tính trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa ngày một tăng nhanh; đòi...
Hà Giang: Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác kiểm...
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Ấn Độ và những hệ lụy
Đăk Nông: Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh...

14 Tháng 1,2019 | 21:37

Nghệ An: Bé gái 4 tuổi bị xe tải tông tử vong
GiadinhNet  Chưa đến giờ tan lớp nhưng một bé gái 4 tuổi bỗng chạy
ra khỏi cổng trường và bị chiếc xe tải tông tử vong.
TP HCM: Xe tải tông xe máy văng la liệt, nhiều người...
Tránh xe ba gác chạy ẩu, cô gái trẻ bị xe tải tông tử...
Hàng chục hành khách la hét hoảng sợ khi xe tải tông...

14 Tháng 1,2019 | 19:00

"Đột nhập" trang trại lợn hương trị giá hơn 1 tỷ đồng
chuẩn bị phục vụ Tết Kỷ Hợi
GiadinhNet  Để phục vụ người dân Tết Nguyên đán, chủ trang trại lợn
đã kỳ công chăm sóc đưa ra thị trường khoảng 500 con lợn hương có
giá trị cao.
Thực hư thông tin người đàn ông bán thịt lợn bị đánh...
Hà Nội: Gặp người phụ nữ bị tiểu thương chợ Tân Lập...
Tiểu thương cướp thịt lợn của người tự giết vào chợ bán

14 Tháng 1,2019 | 19:00

Sai lầm khi nhịn bữa tối để giảm cân
Nhịn ăn tối, bạn không những không thể giảm mỡ mà còn sinh bệnh do
cơ thể mất nước.

TIN NÓNG

Mới cận Tết vợ chồng đã cãi
nhau chuyện...

Quảng Ninh: Phát hiện một
số phương tiện...

Mang tiếng là "ca sĩ
nhưng nhìn...

14 Tháng 1,2019 | 18:59

Cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình: 'Bị cáo xin
được nói từ đau'
Bị cáo Trương Quý Dương nói rằng sự cố chạy thận làm chết 9 người là
nỗi đau của cả ngành y tế. Ông không chối bỏ trách nhiệm của bản thân
đối với sự việc này.
Xét xử Hoàng Công Lương: Vắng hai nhân chứng, phiên...
Sáng nay, Bs Hoàng Công Lương hầu toà
Bất ngờ hoãn tòa xử bác sĩ Hoàng Công Lương, cựu giám...

14 Tháng 1,2019 | 18:56

Ngoài va đập mạnh, nguyên nhân nào khiến giới trẻ
dễ mắc tình trạng mất trí nhớ tạm thời như cầu thủ
Đức Huy?
GiadinhNet – Theo các chuyên gia, mất trí nhớ tạm thời không chỉ xuất
hiện ở người cao tuổi do suy giảm chức năng não bộ mà ngay cả
những người trẻ cũng có nguy cơ mắc...
Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm điếng...
Vỡ òa cảm xúc tại nhà Đức Huy khi tuyển Việt Nam ghi...
Trực tiếp tại gia đình cầu thủ Đức Huy: Cổng nhà cầu...

14 Tháng 1,2019 | 18:55

Bắt được đối tượng sử dụng súng, mìn cướp 40 triệu
đồng ở Đà Nẵng
Đối tượng sử dụng súng, mìn cướp 40 triệu đồng ở Đà Nẵng vào ngày
131 đã bị công an bắt giữ khi y đang lẩn trốn ở huyện Núi Thành, tỉnh
Quảng Nam.
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Hé lộ hình ảnh Lê Hiếu tập dượt cho đám cưới tối nay
Giọng ca 'Vài lần đón đưa' tổ chức hôn lễ tại khách sạn 5 sao và mời
giới hạn khoảng 200 vị khách.
Vài ngày trước hôn lễ, thiệp cưới của Lê Hiếu và bạn...
Vợ 9X của ca sĩ Lê Hiếu được khen xinh đẹp và giỏi...
Lê Hiếu sắp kết hôn, người yêu gắn bó ba năm Văn Mai...

14 Tháng 1,2019 | 18:05

Thêm bằng chứng cho thấy Meghan và chị dâu Kate
'bằng mặt không bằng lòng', họ chỉ đang 'diễn' trước
công chúng
Sau một thời gian "sóng yên biển lặng", mới đây lại dấy lên thông tin
Meghan làm phật lòng chị dâu Kate bằng hành động này.
Vợ chồng công nương Meghan Markle bỏ lâu đài sang...
Anh trai chồng không "chào đón" ra mặt nhưng Meghan...
Người phụ nữ khiến cuộc sống vợ chồng của Meghan...

14 Tháng 1,2019 | 18:51

Thi giáo viên dạy giỏi: Cả thầy và trò đều phải "diễn"?
GiadinhNet  Nhiều chuyên gia, giáo viên cho rằng thi giáo viên giỏi hiện
nay ở một số nơi đang nặng về bệnh thành tích và chỉ là “diễn” trước
học sinh. Đã có một số...
Hải Phòng thi giáo viên giỏi cho học sinh yếu ở nhà:...
Chương trình giáo dục mới: Dạy thêm, học thêm vẫn là...
Năm 2019: Các trường đại “tốp trên” tuyển sinh như thế...

Con gái Phương Thanh hớn hở gặp
Đình Trọng ở Hàn Quốc

Những sản phẩm hình lợn độc đáo hút
khách dịp Tết này
GiadinhNet  Vào thời điểm hiện tại, những nhà vườn đã tung ra
những sản phẩm độc đáo có hình con vật tượng trưng cho tết Kỷ Hợi
năm nay.

Trẻ em được bảo vệ những quyền
riêng tư nào?

VÒNG TAY NHÂN ÁI

THỊ TRƯỜNG

BỐN PHƯƠNG

