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Phần 9

A

lyson - Dòng hồi tưởng đầu tiên

Tám năm trước
Kiều nữ thừa kế của đế chế Green Cross gây xì căng đan tại Quảng trường
Thời đại
(AP - 18 tháng Mười 1999)
Tối qua, sau khi rời khỏi một nhà hàng sang trọng nơi cô vừa tổ chức tiệc
sinh nhật lần thứ mười chín của mình, Alyson Harrison đã gây ra một vụ náo
loạn tại Quảng trường Thời đại. Rõ ràng là ngà ngà say, Alyson đã ứng tấu một
điệu vũ thoát y chậm ngay giữa phố, giữa những tiếng cười nhạo và những lời
chửi rủa của đông đảo “quần chúng”.
Từ khi cô dừng việc học để “toàn tâm toàn ý cống hiến cho những buổi dạ
hội people và những buổi shopping, kiều nữ của tỷ phú Richard Harrison
thường xuyên góp mặt trên báo chí với những hành động kỳ quặc và thái độ cư
xử của một đứa con được nuông chiều”.




T



ính khí thất thường của Alyson

(AFP - 23 tháng Mười hai 1999)
Trong chuyến thăm Paris, nữ tỷ phú đã khiến toàn bộ nhân viên khách sạn
George-V bị sốc.
Sau khi lượn qua các cửa hàng trên Đại lộ Champs-Elysées, Alyson đã đặt
thêm - ngoài dãy phòng xa hoa lộng lẫy của mình - căn phòng thứ hai chỉ dành
để đồ đạc. Một nữ nhân viên buồng phòng phát biểu: “Có ít nhất ba mươi hộp
đựng giày, mà chỉ toàn những hãng có tên tuổi”.
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teve và Alyson: chuyện nghiêm túc

(Onl!ne - 14 tháng Một 2000)
Tuần vừa qua kênh âm nhạc e-Muzic đã thông báo điều đó, nhưng kể từ hôm
nay, điều này đã trở nên chính thức: tay chơi bộ gõ của nhóm nhạc rock 6thGear
và kiều nữ của đế chế Green Cross đã thực sự ca chung một khúc tình ca kể từ
hai tuần nay.
Steve Gleen, ba mươi mốt tuổi, nổi tiếng với thái độ cư xử của một bad boy
và sở thích uống rượu. Steve và Alyson: món cocktail ngòi nổ tạo công ăn việc
làm cho cánh paparazzi.




X



ì căng đan tại Courchevel

(AFP - 12 tháng Hai 2000)
Tuần vừa qua, kiều nữ thừa kế của đế chế Green Cross rốt cuộc không xuất
hiện ở khu trượt tuyết nổi tiếng trong dãy Alpes, nơi cô đã đặt hai đường trượt
để sử dụng riêng. “Không ai nhìn thấy cô ấy cả. Cô ấy hẳn bị những lời phóng
đại rùm beng trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện đón tiếp của
mình làm cho sợ hãi. Ở đây người ta không thích những quyền ngoại lệ,” một
nguồn tin địa nặc danh cho hay.




N



ữ tỷ phú mắc chứng ăn cắp vặt.

(AP - 03 tháng Năm 2000)
Rõ ràng là Alyson Harrison không ngừng làm bậy! Cô gái tóc vàng hoe này
đã bị bắt chiều qua vì tội ăn cắp lô quần áo trị giá hàng nghìn đô la tại một cửa
hàng sang trọng ở Beverly Hills. Bố cô đã tuyên bố rằng ông sẽ cầu viện Jeffrey
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Wexler, một người nắm giữ vị trí chủ chốt trong đoàn luật sư để bào chữa cho
cô.




A



lyson được phóng thích!

(AP - 08 tháng Sáu 2000)




S



teve và Alyson: chuyện tình kết thúc

(Onl!ne - 18 tháng Mười hai 2000)




A



lyson Harrison bị buộc tội bỏ trốn!

(The Telegraph - 03 tháng Một 2001)
Là tỷ phú cũng không có quyền coi thường luật pháp.
Theo trang web QMZ.com, Alyson Harrison đã bỏ trốn sau vụ đụng xe may
mắn là không có ai là nạn nhân. Vụ vi phạm có lẽ là không bị phát hiện nếu một
người qua đường không quay lại cảnh này bằng điện thoại di động. Bị buộc phải
thừa nhận hành vi của mình, Alyson đã gọi cho luật sư Jeffrey Wexler để tìm
cách dàn xếp ổn thỏa với chủ sở hữu phương tiện.
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lyson Harrison lại có bạn trai mới

(Onl!ne - 12 tháng Hai 2001)
Kiều nữ nổi tiếng ăn chơi sau khi chia tay với tay rocker Steve Glenn đã tìm
được niềm vui mới trong vòng tay của người hùng trong loạt phim truyền
hình Pacific Pallissad, diễn viên Austin Tyler, người cô đã gặp trong khi quay
một đoạn phim quảng cáo.




A



lyson Harrison sạt nghiệp vì Roxy!

(AP - 06 tháng Ba 2001)
Kiều nữ Alyson ngày càng tăng những khoản chi quá mức cho phục trang để
con chó của mình ăn mặc lịch sự. Vòng cổ nạm kim cương, “quần áo” được
những nhà thiết kế thời trang tên tuổi thiết kế, những buổi điều trị bác sĩ tâm lý
chuyên ngành chăm sóc chó: chẳng có gì là quá nhiều đối với Roxy, con chó xù
Trung Quốc mà Alyson dẫn theo khắp nơi. “Khác với con người, tôi biết Roxy
sẽ không bao giờ rời xa tôi,” cô nàng nổi tiếng ăn chơi đã khẳng định như vậy
để lý giải cho những khoản đầu tư của mình.




M



ột đoạn video nóng của Alyson bị tung lên Internet!!!

(Onl!ne - 20 tháng Bảy 2001)
Sau khi bị mất điện thoại di động tại một hộp đêm ở Miami, kiều nữ Alyson
lo ngại những dữ liệu lưu trữ trên điện thoại của mình sẽ bị sử dụng vào mục
đích xấu. Ngoài danh bạ có tên những nhân vật ăn chơi đình đám trong giới
thượng lưu, trong điện thoại của cô còn có rất nhiều ảnh và video cá nhân. Một
trong những đoạn video đó, một đoạn phim ngắn khoảng hai phút quay cảnh
yêu đương nóng bỏng của Alyson cùng bạn trai vừa được phát tán trên Internet.
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“Tôi thấy sốc khi cảnh riêng tư của mình bị phát tán, Alyson phát biểu. Tôi
muốn gửi lời xin lỗi tới bạn bè và gia đình mình.”
Sau giây phút bối rối ban đầu, cô nàng nổi tiếng ăn chơi đã nhanh chóng lấy
lại sự tự tin: “Quan hệ tình dục là chuyện hoàn toàn tự nhiên, tôi không cảm
thấy mình phạm bất kỳ tội lỗi nào”, cô nàng khẳng định.




A



lyson Harrison tung ra mẫu đồ lót của riêng mình

(AP - 6 tháng Tám 2001)
Những mẫu thiết kế của Alyson sẽ chỉ được bán tại các cửa hàng thuộc hệ
thống Green Cross.




A



lyson lại một lần nữa độc thân?

(Onl!ne - 28 tháng Tám 2001)




A



lyson trở thành tín đồ giáo phái Kabbale

(Keuters - 9 tháng Chín 2001)
Cũng giống như rất nhiều ngôi sao ở Hollywood, cô nàng tóc vàng kỳ quặc
đã tuyên bố mình là tín đồ giáo phái Kabbale, tôn giáo thời thượng mới nhất của
những người nổi tiếng. “Tôi không bao giờ rời xa chiếc vòng tay tết bằng chỉ đỏ
này. Nó giúp tôi tránh được rủi ro và cho phép tôi liên hệ với sức mạnh tinh
thần của mình.”
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N



ước hoa mang nhãn hiệu Alyson

(AP - 29 tháng Chín 2001)
Đến lượt kiều nữ thừa kế Harrison cho ra đời loại nước hoa mang tên mình.
Cô ta đã liên kết với một hãng nước hoa nổi tiếng (do cha cô sở hữu!) để phát
triển loại hương thơm của riêng mình và sản phẩm sẽ được bán vào dịp Giáng
sinh tới.




A



lyson Harrison, đã lại tu tỉnh?

(Onl!ne - 28 tháng Mười 2001)




A



lyson Harrison muốn sản xuất phim

(Imdb.com - 20 tháng Mười một 2001)




T



ừ vận động viên này chuyển sang vận động viên khác...

(Onl!ne - 5 tháng Mười hai 2001)
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Rõ ràng là Alyson Harrison rất quan tâm đến thể thao. Sau cầu thủ bóng đá
Dave DeLaluna, giờ đến lượt nhà vô địch Olympic trong môn bơi lộ John
Aldreen bị mắc vào lưới tình của kiều nữ tóc vàng.




N



ước hoa Alyson thất bại hoàn toàn

(AP - 8 tháng Một 2002)




A



lyson Harrison bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn

(Reuteurs - 12 tháng Một 2002)
Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, nữ minh tinh màn bạc kiêm nhân vật đình
đám trong giới ăn chơi thượng lưu đã bị bắt vào đêm thứ bảy, rạng sáng Chủ
nhật tại Los Angeles vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn.
Vụ bắt giữ diễn ra vào hồi hai giờ mười lăm phút sáng nay tại Beverly Hills
sau khi xe mô tô cảnh sát phát hiện ra ô tô của Alyson đang ngoằn ngoèo trên
mặt đường.
Cảnh sát không phải mất quá nhiều thời gian để tìm thấy một chai rượu
Tequila đã uống gần hết trên ghế xe ô tô của cô.
Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu cho thấy lượng cồn trong người
cô Harrison, hai mươi hai tuổi, đã vượt quá giới hạn cho phép.
Viện kiểm soát sẽ quyết định khi nào cô nàng bị xét xử trước pháp luật.
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lyson bị kết án!

(Reuters - 24 tháng Hai 2002)
Hôm nay Alyson Harrison đã bị phạt một nghìn đô la và bị treo bằng lái xe
trong vòng sáu tháng sau khi có kết quả dương tính trong xét nghiệm nồng độ
cồn khi lái xe trong tình trạng say xỉn hôm 12 tháng Một vừa qua.
Kiều nữ thừa kế của tập đoàn Green Cross còn bị buộc phải theo một khóa
học về những nguy hiểm khi uống rượu lái xe.
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