
TRÍ THÔNG MINH CỦA PHỤ NỮ 

Sau 5 phút, đội cảnh sát hỗ trợ đến. Rồi một anh cảnh sát trưởng đi lại 

gần Lan và yêu cầu Lan xuống xe. 

Cảnh sát trưởng nói với Lan: “Anh cảnh sát này nói rằng trong xe của cô 

có xác chết, yêu cầu cô mở cốp xe để chúng tôi kiểm tra.” 

Khi mở cốp xe ra, mọi người rất ngạc nhiên vì trong cốp xe trống trơn, 

không có xác chết gì hết. 

Anh cảnh sát trưởng hỏi Lan: “Vậy cô cho tôi xem bằng lái với giấy 

đăng ký xe.” 

Lan đưa cả hai giấy phép cho anh cảnh sát trưởng. Lúc này, anh cảnh sát 

trưởng phải nói với Lan: “Tôi rất xin lỗi vì sự hiểu lầm này. Anh cảnh 

sát đó đã nói với tôi là cô không có bằng lái xe, không có giấy đăng ký 

xe và trong cốp xe của cô có xác chết.” 

Lan mỉm cười và nói với cảnh sát trưởng: “Chắc là ảnh cũng nói tôi lái 

xe quá tốc độ phải không?” 

 

TỪ MỚI 

sau + noun – after 

đội cảnh sát – posse 

cảnh sát trưởng – sheriff 

đi lại gần – come closer something 

yêu cầu – require 

xuống xe – get off 

xác chết – dead body 

mở - open 



kiểm tra – to check 

mở … ra – to open 

mở cửa ra (to open the door) 

ngạc nhiên – surprised 

trống trơn – empty 

không có … gì hết – not at all 

bằng lái – driver’s license 

giấy đăng ký xe – car registration certificate 

đưa … cho – to give 

cả hai – both 

giấy phép – license 

lúc này – at this time 

sự hiểu lầm – misunderstanding 

cốp xe – trunk 

mỉm cười – smile 

chắc là – probably 

lái xe – drive 

quá – over 

tốc độ - speed 

 

 


