Những chuyện lạ đời trong năm 2013
365 ngày của năm 2013 sắp trôi qua. Hãy cùng điểm lại những
chuyện lạ lùng, "điên rồ" của năm cũ như ngồi võng trên lưng
chừng trời, làm ca sĩ trên vũ trụ, dùng đèn pin tạo ra mặt trăng...

Trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo số 317 tại thành phố Krasnoyarsk,
Siberia - Nga dội nước lạnh lên người theo yêu cầu của giáo viên
thể dục Margarita Filimonova. Nhiệt độ ngoài trời khi ấy là âm 23
độ C.Ảnh: REUTERS/Ilya Naymushin:

1

Ông Ben Marr vượt ngọn sóng trên sông Mistassibi ở Quebec –
Canada với ngọn lửa bám dính phía sau. Ảnh: Patrick Camblin /
Barcroft Media

Nhìn thấy quầng sáng ấn tượng của mặt trăng ở Aspenes - Na Uy,
nhiếp ảnh gia Steve Nilsen thích thú đến nỗi rọi thẳng đèn pin lên,
như thể anh tạo ra hiện tượng trên. Ảnh: Steve Nilsen / Rex
Features
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Nữ vũ công trình diễn tại lễ hội carnival Je Taime ở Tây Ban Nha.
Ảnh: REUTERS/Andrea De Silva

Cô bé 2 tuổi Emily Campbell vui vẻ trên quả bí đỏ nặng hơn 600 kg
tại Sydney – Úc. Ảnh: Brett Costello/Newspix / Rex Features
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Hai đối thủ Matt Read (trái) và Chris Levy thi đấu môn thể thao
mới, kết hợp giữa đánh cờ và quyền anh, ở London - Anh. Trận
đấu sẽ gồm 11 hiệp, 6 hiệp đấu cờ (4 phút/hiệp( và 5 hiệp đấm
bốc (3 phút/hiệp). Người nào hạ nốc ao hay chiếu tướng đối thủ
sẽ thắng, cái nào trước cũng được. Ảnh: Peter Kollanyi/LNP

Cảnh sát ở Thành Đô, Tứ Xuyên – Trung Quốc tuần tra. Ảnh:
HAP/Quirky China News / Rex Features
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Phi hành gia Chris Hadfield trình diễn phong cách ca sĩ nhạc rock
trên Trạm Không gian quốc tế (ISS).Ảnh: Canadian Space
Agency

Các du khách không biết sợ so gan với con đường bé tí bên vách
núi ở Thiểm Tây – Trung Quốc. Ảnh: Rex Features
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Một người đàn ông cố tìm cách thoát khỏi hỏa hoạn ở một khách
sạn ở Bangkok – Thái Lan. Ảnh: Telegraph

Nhóm nhạc sĩ to gan có tên gọi Led Zipline chơi trò nằm võng trên
trời bằng cách đung đưa ở độ cao hơn 300 m bên trên song
Verdon ở Pháp. Ảnh: ALEXANDRE BUISSE/CATERS NEW
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Đông đảo tín đồ chụp khoảnh khắc Giáo hoàn Francis phát biểu
sau khi được bầu chọn trên quảng trường St Peter ở thành
Vatican. Ảnh: Michael Sohn/AP

Sét đánh trúng mái vòm của Vương cung thánh đường St Peter
ngay đúng ngày Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố từ nhiệm.
Ảnh: EPA/ALESSANDRO DI MEO
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Cựu sĩ quan quân đội Ernie Torres lập kỷ lục Guinness về số tấm
gỗ thông bị đánh bể nhiều nhất trong lúc rơi tự do – 12 tấm. Ảnh:
TIG MEDIA / CATERS NEWS

Sau khi bị tai nạn giao thông năm 2012, mũi của anh Xiaolian - 22
tuổi, người Trung Quốc – bị nhiễm trùng và biến dạng. Các bác sĩ
đã cấy một chiếc mũi mới trên trán của Xiaolian và ghép vào
đúng vị trí.Ảnh: Reuters

8

Một người đàn ông chạy trên “cột mỡ” trong lễ hội tôn giáo St
Julian ở Malta. Trò chơi này có từ thời Trung cổ, ai nhổ được cờ
trên cột sẽ thắng giải. Ảnh: REUTERS

Một trong số 400 em bé được rửa tội ở nhà thờ Georgian Orthodox
tại Tbilisi – Ukraine trong đại lễ rửa tội lần thứ 30. Ảnh:
REUTERS
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Các cựu binh và sĩ quan chỉ huy tại lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm
ngày ký thỏa thuận ngừng bắn của cuộc chiến Triều Tiên tại Bình
Nhưỡng. Ảnh: REUTERS

Một tay súng của Quân đội Syria tự do ngồi giữa đống đổ nát của
thành phố Deir al-Zor. Ảnh: REUTERS/Khalil Ashawi
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Ông Steve Townson, người Anh, đạt mộng ước câu được con cá
rồng khổng lồ trên sông Essequibo ở Guyana. Con cá nặng
khoảng 113 kg. Ông Steve đã đi nhiều nơi trên thế giới để tìm bắt
những con cá kỳ lạ. Ảnh: Gareth Purnell / Rex Features

Một nhóm cư dân ở Canton bắt được con cá sấu nặng tới 336 kg
trên sông Mississippi, lập kỷ lục tại Mỹ. Ảnh: AP
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Bà Tammy Holmes và 5 đứa cháu nấp dưới một cầu tàu đển tránh
trận cháy rừng ở Tasmania – Úc.Ảnh: Holmes Family, Tim
Holmes/AP

Chớp chói lòa bên trên ngọn núi lửa Sakurajima đang phun trào
gây ra hình ảnh dữ dội, được nhiếp ảnh gia người Đức Martin
Rietze chụp lại. Ngọn núi lửa ở Nhật từng phun trào dữ dội vào
năm 1914, nuốt chửng các hòn đảo lân cận và tạo thành eo đất
nối với đảo chính của Nhật. Ảnh: Martin Rietze/National
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Một cặp vòi rồng hình thành trên hồ Michigan ở Mỹ. Ảnh: AP

Một đám mây bão khủng khiếp lừng lững tràn qua một cánh đồng
ở Mỹ. Ảnh do “người đuổi bão” Marko Korosec, 31 tuổi, ghi lại
trong hành trình thám hiểm bão kéo dài 26 ngày. Ảnh: SOLENT
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Toàn cảnh khu resort Đảo nhiệt đới gồm cả bãi biển được xây bên
trong một căn cứ không quân cũ của Liên Xô tại Krausnick – Đức.
Ảnh: Sean Gallup

Cây cầu bắc qua sông Bayang ở Padang – Indonesia vô cùng độc đáo.
Nó chính là đám rễ cây chằng chịt được một cư dân địa phương tên
Pakih Sohan tạo hình sau 26 năm. Cầu dài 30 m, rộng 1 m và không bao
giờ bị lũ cuốn trôi như những cây cầu trước đó. Ảnh: Robertus Pudyanto
/ Barcroft Media
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