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Số 120 – Những cái nhất :

10 tổng thống đẹp trai nhất nước Mỹ
*
John F. Kennedy, tổng thống thứ 35 của nước Mỹ,
xếp hàng đầu về độ bảnh trai nhờ nụ cười hút hồn và
sự trẻ trung phong độ.

3. Dwight D. Eisenhower (1953-1961). Từng là Chủ
tịch trường đại học Columbia, vị tổng thống trẻ này
còn gây thiện cảm bởi làm việc không mệt mỏi để
chấm dứt căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh.

1. John F. Kennedy (1961-1963). Vị tổng thống từng
đoạt giải báo chí Pulitzer có nụ cười hút hồn các cô gái
trẻ. Ông trông đẹp trai và phong độ nhất ở độ tuổi 44.

4. Bill Clinton (1993-2001). Chính vẻ điển trai của
tổng thống đã đẩy ông vào vụ scandal tình ái gây xôn
xao nước Mỹ.

2. Millard Fillmore (1850-1853). Vị tổng thống ít ai
nhắc đến này gây ấn tượng bởi cặp mắt hút hồn. Ông
cũng được ví như tài tử Hollywood Alec Baldwin.
5. Ronald Reagan (1981-1989). Là một diễn viên
Hollywood nên tổng thống có vẻ quyến rũ chết người.
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6. Franklin Pierce (1853-1857). Dù góp phần đồ thêm
dầu vào lửa trong cuộc nội chiến tại nước Mỹ, nhưng
tổng thống vẫn chiếm được cảm tình bởi vẻ đẹp thư
sinh.

7. Andrew Jackson (1829-1837). Nổi tiếng với sự
hung dữ, tổng thống từng giết người trong cuộc đọ
súng khi đối thủ nói điều không hay về vợ mình. Ông
cũng đưa sự hiếu chiến của mình ra chiến trường và trở
thành anh hùng khi đánh bại quân Anh ở New Orleans.
Ngoài ra, trông ông còn giống ngôi sao điện ảnh Hugh
Grant.

8. Thomas Jefferson (1801-1809). Được miêu tả là
cao lêu nghêu và trông kỳ quặc, nhưng mái tóc vàng
bồng bềnh cùng những đốm tàn nhang khiến ông trở
nên quyến rũ trong mắt nhiều người. Ông còn là một
luật sư, kiến trúc sư, nhà văn và là một nhà sáng chế.

9. Abraham Lincoln (1861-1865). Tổng thống nổi
tiếng với vẻ trầm mặc bí ẩn, nhưng đằng sau sự buồn
bã đó là một thiên tài với những bài thơ quyến rũ.
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10. James K. Polk (1845-1849). Là một ngôi sao tỏa
sáng tại Đại học North Carolina, tổng thống đã nổi
tiếng với vẻ đẹp trai ngay từ thời đi học.
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