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KHANH KHANH (dòch)

Taùi baûn laàn thöù 2



Nick Arnold bắt đầu viết sách cho 

thiếu nhi lúc còn rất bé. Nhưng chuyện 

một ngày kia sẽ nổi danh cùng thiên 

nhiên thì đến nằm mơ anh cũng không 

nghĩ tới. Để viết cuốn sách này, Nick 

phải chiến đấu với sư tử, phải nói 

chuyện với những con thú bị câm và 

phải làm bạn với những con rắn độc – 

và anh thấy thích thú khôn tả. Những 

lúc không đi nghiên cứu để viết cho 

tủ sách Horrible Science, anh dạy cho 

người lớn tại một trường đại học. Sở 

thích của anh là ăn bánh Pizza, đi xe 

đạp và bịa ra những chuyện tiếu lâm 

ngu ngốc.

Tony de Saulles đã cầm bút chì màu 

lên tay và nguệch ngoạc khi vẫn còn 

quấn tã! Công việc minh họa cho tủ 

sách này được anh coi trọng hết mực. 

Thậm chí anh còn không nề hà “làm 

quen” với một số những con vật “đáng 

yêu” trước khi vẽ chúng. Cũng may 

mà những vết thương bọn chúng gây 

ra cho Tony không mấy nặng. Lúc nào 

không cầm bút cầm giấy để vẽ, anh 

Tony làm thơ hoặc chơi bóng Squash.
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ĐÂY LÀ MỘT 
PHIÊN BẢN 
THÚ VỊ CỦA 
LOÀI FELIS 
SYLVESTRIS 

CATUS. (*)

SAO MÌNH TRÔNG 
THẤY GIỐNG 

CON MÈO

THẢ NÓ 
RA!

MÀY LÀ MỘT 
THẰNG BÉ 
HƯ HỎNG!

(*) Tạm dịch ra tiếng Việt: Loài mèo dại thông minh.

LỜI NÓI ĐẦU
Cứ mỗi khi chúng ta bực là bọn thú vật lại phải giơ lưng ra chịu 

trận. Đồ chó! Ngu như bò! Mặt lợn! Và đôi khi ta thấy có người để 

lộ ra tính cách điên điên khùng khùng “hơi giống thú”... Chuyện này 

có thể dẫn đến những tình huống khó tin...

Ngành khoa học nghiên cứu các con thú gọi là ngành động vật 

học, nó dành sẵn cho chúng ta những bất ngờ hoang dại. Ví dụ 

như cách ăn nói nực cười mà các nhà khoa học thường tuôn ra xối 

xả khi kể chuyện về lũ bạn bốn chân của chúng ta. Nghe họ nói, 

nhiều khi phải nghĩ ngay đến tình huống trầm trọng nhất – nếu ta 

không hiểu họ.

Các nhà khoa học khoái nhất chính là những khía cạnh còn khuất 

của thế giới động vật. Cuốn sách này nói đến đúng những chuyện 

chưa ai rõ đó, và cũng vì thế mà nó không phải là một cuốn sách 

êm dịu, ấm áp và ve vuốt. Rất có thể bạn thích khi mở mắt dậy sẽ 
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CÁI GÌ! LẠI BÀY TRÒ 
THÚ MỚI HẢ? CON 

CHUỘT LANG ĐÂU RỒI?

CÁ SẤU XƠI 
NÓ RỒI!

được thấy một con mèo xù lông hay một con chó tinh nghịch nằm 

phía cuối giường. Nhưng bạn sẽ nghĩ gì về một con rùa khổng lồ 

xanh lục với hai con mắt trợn trừng cùng cái áo giáp cứng? Hoặc là 

một con chồn hôi dạn người? Hoặc một con thằn lằn Gila với những 

móng vuốt nhọn sắc đang nhăn răng ra cười trong vẻ thâm hiểm?

Đúng vậy, cuộc đời là thế. Một số con thú này lạnh và trơn, những 

con kia lại có hàm răng khổng lồ. Lại những con khác hút máu và 

sống ở nơi tăm tối. Nói một cách ngắn gọn: chúng tởm lợm kinh 

khủng. Cuốn sách này nói đến những con thú đó, nói đến chính 

những khía cạnh HoaNG dã NHấT của thiên nhiên. Nhưng chuyện 

này có nằm mơ (kể cả khi gặp ác mộng) ông thầy dạy sinh vật của 

bạn cũng không dám nghĩ tới chuyện lôi chúng vào giờ học.

Nhưng ai mà biết được? Một khi bạn đọc xong cuốn sách này và 

biết được trong thiên nhiên có những chuyện điên khùng tới mức 

nào. Chắc chắn lúc đó bạn sẽ thuyết phục được thầy dạy sinh vật 

rằng bạn mới chính là nhà nghiên cứu thiên nhiên tài năng. Thậm 

chí bạn còn có thể phát hiện ra một loài thú mới đặc biệt lạ. Hay là 

đột ngột bạn nảy ra ý định muốn có một con thú cưng “mode mới 

nhất” để nuôi trong nhà...

Đừng sợ, nó không đói... ít nhất là chưa đói.

Qua cuốn sách này, thiên nhiên đối với bạn sẽ không còn là thiên 

nhiên xa lạ như trước nữa, mà phong phú, hấp dẫn vô cùng!
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KỲ THẬT, CON MÈO CỦA TÔI HÔM QUA 

VỪA BẮT ĐƯỢC MỘT CON NHƯ THẾ NÀY!

HÀ MÃ

(*) Đây là cái tên chính thống bằng tiếng La Tinh - ngoài đời tên ông đơn giản hơn 
là Von Linné. 

NHỮNG CON THÚ LỚN
VÀ NHỮNG CON THÚ NHỎ

May quá, cách đây 300 năm, các nhà khoa học va phải một vấn đề 

khổng lồ. Họ liên tiếp phát hiện ra các loài động vật mới, và không 

một ai biết phải sắp xếp chúng ra sao... Thỉnh thoảng có những người 

khó tính có thể giải quyết được những vấn đề cực kỳ khó khăn.

Siêu sao của thiên nhiên: 
Carl Linnaeus(*) (1707-1778), Quốc tịch: Thụy Điển

Carl Linnaeus là một người đàn ông khó tính. Chẳng phải chỉ vì 

ông là một thiên tài có một trí nhớ chính xác dễ sợ. Không đâu, khó 

khăn ở chỗ, ông biết một điều gì đó rồi muốn là tất cả mọi người 

đều phải biết như mình. Nếu bị người ta phê bình, ông rất khó chịu. 

Ông bực bội như một đứa trẻ khó dạy và không bao giờ, không bao 

giờ, không bao giờ công nhận mình nhầm lẫn. Thậm chí cả khi ông 

mắc những sai lầm trầm trọng như việc khẳng định rằng, con hà 

mã có họ hàng với con chuột.

Ta phải công bằng mà nhắc lại rằng, Carl mặc dù đã nhìn thấy 

chuột, nhưng trong đời chưa bao giờ nhìn thấy một con hà mã.

Giờ giảng nào của ông sinh viên cũng kéo đến ngồi đông nghẹt. 

Tại sao? Vì ông biết kể chuyện vui. (Một nhà khoa học có khiếu hài 

hước xưa nay vốn là hàng quý hiếm!)
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Đa phần bọn lưỡng cư là những loài thú tởm 
lợm, nguyên nhân nằm ở cơ thể lạnh nhớp của 
chúng, ở màu sắc nhợt nhạt, ở bộ xương đầy 
sụn, ở làn da bẩn thỉu, ở dáng hình độc ác, 

ánh mắt tính toán, cái mùi khó ngửi, cái giọng 
thô tục, ở chỗ cư trú lộn xộn bẩn thỉu bừa bãi 

và ở các chất độc rùng rợn của chúng...

Bạn đã biết chưa?

Hiện trên trái đất có khoảng 10.000.000.000.000.0

00.000.000.000.000.000.000 (tức là mười ngàn tỷ 

tỷ tỷ) loài thú vật với kích cỡ và hình dạng khác nhau.

Thành tích của Linnaeus

Carl Linnaeus không hề sợ bệnh béo phì – bởi ông luôn luôn 

dịch chuyển và... làm việc. Ông đã đi khắp miền Bắc của vùng 

Skandinavier (Bắc Âu), tức là đi một đoạn đường dài 7.499km và 

phát hiện trên 100 loài thực vật chưa ai biết tới. Nhưng với ông thì 

như thế vẫn chưa đủ. Ông đã thề là sẽ sắp xếp tất cả các loài cây 

và thú trên toàn thế giới vào một trật tự logic.

Không may làm sao, ông thích một số này và không ưa một số 

loài khác. Về loài lưỡng cư – đó là những con thú sống cả ở trên bờ 

lẫn dưới nước, ví dụ như bọn cóc và ếch – ông đã buông ra những 

lời hết sức tàn tệ...

Carl có rất nhiều việc để làm. Thế giới có nhiều loài động vật 

khác nhau, nhiều đến phát điên, và cứ mỗi năm người ta lại phát 

hiện không biết bao nhiêu ngóc ngách khác nhau và các loài thú 

khác nhau, toàn thứ mà loài người chưa hề biết tới.
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KHÔNG,
XIN MIỄN

LỚP ~ Amphibia

HỌ ~ Bufonidae

LOÀI ~ Bufo

GIỐNG ~ Bufo

CÓC XẤU XÍ CÁC GIỐNG CÓC KHÁC ẾCH NHÁI KỲ NHÔNG

Làm sao mà sắp xếp nổi?

Nhiều loại thế, ông Linnaeus đã sắp xếp tất cả bọn chúng nó ra 

sao? Ta thử lấy con cóc xấu xí làm ví dụ.

Trong hệ thống sắp xếp của Carl, con cóc đất này tên là Bufo bufo.
Bufo là tên loài của con vật, bufo là tên giống. (Thật ra mà nói 

“loài” là một nhóm các giống động vật giống nhau. Bufo còn là một 

từ tiếng La Tinh và có nghĩa là cóc. Cái tên khoa học Bufo bufo thực 

có nghĩa là Cóc cóc!

Ông Linnaeus tụ tập nhiều loài lại thành họ, nhiều họ lại thành 

lớp. (Khái niệm lớp ở đây không liên quan gì đến lớp học ở trường 

của bạn nghe – bạn thấy nhẹ nhõm hơn chưa?) Con cóc đất của 

chúng ta vậy là nằm trong họ Bufonidae, bao gồm cả cóc lẫn ếch, 

và nó thuộc về lớp lưỡng cư – vậy là cùng với những con kì nhông 

nhày dính.
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SỨA
dần dần, các nhà khoa học trên toàn thế giới đón nhận phương 

pháp phân loài và sắp xếp của Linnaeus. Cho đến ngày hôm nay 

chúng vẫn còn được sử dụng. Bên cạnh đó, người ta sắp xếp các 

lớp vào cái gọi là các hệ. Ví dụ như...

ĐộNG VậT RuộT KHoaNG (Coelenterates)

Không, đây không phải là người ngoài trái 
đất đâu - trông chúng chỉ giống như vậy 
thôi. Chúng sống ở biển và mỗi con có một 
cái dạ dày với vô số những cánh tay tóm 
bắt xung quanh. Những cánh tay này được 
trang bị hàng ngàn tế bào, những tế bào 
này cháy bỏng lên một khi người ta chạm 
phải chúng. Các ví dụ quen thuộc là bọn 
sứa và san hô.

ĐộNG VậT da Gai (Echinoderms)

Cả những thực thể điên khùng này cũng 
bơi trong biển. Chúng có làn da cứng, 
thường có nhiều gai. Chân của chúng 
là những ống rỗng được sắp xếp quanh 
một phần giữa cơ thể. Ví dụ cho động 
vật da gai là sao biển và nhím biển. 

Các lớp sau đây thuộc hệ chân khớp:

LớP TÔM Cua, GiáP xáC (Crustacea)

Chúng có một bộ xương bao bên 
ngoài – đây là những lớp vỏ cứng, 
có thể khiến mọi kẻ tấn công 
phải la lên vì thất vọng. Có những 
loài tôm cua nổi danh ngon tuyệt 
như tôm hùm và tôm sông.

RUnG     Rinh

  V
ẪY             VE VẪY

TÁCH

TÁCH
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BÒ
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TRƠN LƯƠ
N

LớP NHệN (arachnida)

Bạn thấy nhện là loài tởm lợm và dễ sợ ư? 
Thêm một thông điệp tồi tệ nữa nhé: Cả bọn 
bò cạp cũng thuộc vào lớp này. Đặc điểm 
chung của chúng là đầu và ngực mọc liền 
nhau. Chúng có từ 6 cho tới 12 con mắt cùng 
nhiều cặp chân. Và còn một điều bạn không 
được quên: chúng có một cái đuôi có vòi, 
có khả năng tặng cho đối phương những vết 
chích độc địa. Một số rất khoái trò dọa người, 
kiểu như lén lút chui vào giày của người ta.

Cá (Pisces)

Đa phần cá đều có một bộ xương - nên bạn 
phải cẩn thận kẻo bị hóc xương khi ăn cá 
đấy. Một số loài cá, ví dụ cá mập, lại có toàn 
xương sụn. Cá sống trong nước (chuyện quá 
rõ ràng!) và thở qua mang mọc ở hai bên đầu. 
Phần lớn bọn chúng có vảy và bơi bằng vây. 
(Rõ ràng là vây cá bảnh chọe và hợp thời 
trang hơn nhiều so với các cặp chân vịt của 
đám vận động viên bơi lội chuyên ngành).

Giờ ta làm quen với hệ các động vật có xương sống! Cụ thể là...

LưỡNG Cư (amphibia)

Bọn lưỡng cư có khả năng thay đổi nhiệt độ. 
Giống hệt những người đồng bóng có tính khí 
nóng lạnh thất thường, song bọn này bảnh 
chọe hơn nhiều. Nhiệt độ cơ thể của chúng 
luôn giống (phụ thuộc) vào nhiệt độ xung 
quanh. Bọn lưỡng cư có bốn chân, da mỏng và 
nhầy. Cái từ “lưỡng cư” vốn xuất phát từ tiếng 
Hy Lạp, có nghĩa là “hai đời”. Chắc bởi bọn 
chúng khi mới chào đời thì thở qua mang, khi lớn lên lại thở qua phổi.

NHẴN

SỘT SOẠT
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TÓM MÀY

ỰC...
SUỴP...
SOẠP...

Bọn Nòng Nọc chui ra khỏi trứng 

và ăn thịt anh em của chúng.

Nhưng chỉ sau vài tuần lễ, nó 

biến thành một con vật hoàn toàn 

khác, trông cũng tởm không kém. 

Đa phần các loài lưỡng cư đều 

ngủ qua mùa đông trong lớp 

bùn dưới đáy hồ đáy ao.

Con ếch trưởng thành thò nhanh 

như chớp cái lưỡi vừa dài vừa 

dính của nó ra để bắt côn trùng. 

SAO MÀY
XẤU THẾ

ĐẾN MÙA
XUÂN CHƯA

NGỦ TIẾP 
ĐI!

Quí ông Cóc và Quí cô Nòng Nọc
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CHOÉT!

RÙABẠCH

BẠCH

C
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CẠP CẠP

TÍCH

TÍCH

CẠP CẠP

Ò
 Ó

 O
...

ĐộNG VậT Bò SáT 
(Reptilia)

Loài bò sát cũng là giống biết 
thay đổi nhiệt độ và có một 
lớp da đầy vảy. Bộ não của 
chúng tương đối nhỏ so với cơ 
thể. Các chân mọc chếch ra 
từ phần thân chính, vì thế mà 
chúng nó bò. (Chỉ có rắn là 
trườn thôi, bởi vì chúng nó có 
những cái chân rất bé hoặc 
hoàn toàn chả có chân gì 
hết.) Con cái của loài bò sát 
thường chui ra từ trứng. (Bạn 
đừng dùng trứng này làm đồ 
điểm tâm nghe!)

CHiM (aves)

Chim có hai chân, một đôi 
cánh và một cái mỏ. (Tin 
mới giật gân thế!) Cơ thể 
của chúng được phủ lông, 
lông được làm chủ yếu bằng 
chất sừng – y hệt như móng 
tay của bạn vậy. Chim con 
chui ra khỏi trứng – nếu trứng 
trước đó chưa bị ăn trộm, 
chưa bị nuốt chửng, chưa bị 
rơi ra khỏi tổ.
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ĐÂU CƠ?
NGƯỜI TUYẾT
CHẠY NHANH

NHÓC NGOAN

C
H

Ó
N

G
ƯỜ

I

GÂU GÂU

ĐộNG VậT Có Vú (Mammalian)

Động vật có vú là những loài 
thú máu nóng(*), đa phần sống ở 
đất liền và không biết bay. Con 
cái của chúng không cần vất 
vả chui ra từ trứng, bởi chúng 
được sinh đẻ tử tế, ra với đời đã 
là một thực thể sống và được 
mẹ nuôi bằng sữa. Bạn thử tưởng 
tượng xem - cả bọn người chúng 
ta cũng là thú có vú đấy. Đúng 
vậy, loài người chúng ta thuộc 
lớp này.

(*) Điều đó có nghĩa là nhiệt độ cơ thể tương đối bình ổn. Cơ thể được bảo vệ trước 
cái nóng cái lạnh bên ngoài bằng một lớp lông hoặc lớp mỡ, và cẩn thận đấy – máu 
nóng không có nghĩa là “nóng đầu” đâu nha – người ta gọi bạn là “kẻ nóng đầu” khi 
bạn hấp tấp và dễ nổi giận.

Ở trên cao và dưới sâu
Thú vật sống ở mọi vị trí mà bạn có thể tưởng tượng ra – và ở 

vài nơi mà bạn không thích tưởng tượng tới. Địa điểm sinh sống 

của một loài thú xác định được các nhà khoa học gọi là “Habitat”. 

Và cái Habitat này có thể là một sa mạc, một cánh rừng nhiệt đới, 

một dải san hô, hay một bãi lầy thối tha.

Loài bò sát ở Tây Tạng sung sướng vô tư đi trên đỉnh của dãy 

Himalaya ở độ cao cho tới 6.000m. Nhiệt độ –170C được chúng coi 

là hơi mát mẻ chút chút. Những con gấu nâu còn trèo được cao 

hơn nữa, và thỉnh thoảng chúng được loài người tưởng lầm là Yeti 

(người tuyết).
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Chậm rãi, thật 
chậm rãi, con cá 
đó chuyển động ra 
xa khỏi chỗ chúng 
tôi. Nửa như bơi 
trong bùn, nó biến 
vào màn đêm đen, 
màn đêm vĩnh viễn, 
vốn là quê hương 
của nó.

Kể cả nơi sâu thẳm dưới đại dương cũng có động vật. Năm 1960, 

khi hai nhà nghiên cứu tiến sĩ Jacques Piccard và don Walsh cùng 

con tàu ngầm “Trieste” lặn sâu tới 10 912m ở vùng Mariane, thứ 

đầu tiên họ nhìn thấy là... một con cá. Đúng là một chuyện không 

thể tin nổi! Piccard tường thuật lại như sau:

Các nhà nghiên cứu sửng sốt vô cùng. Họ cứ tưởng trọng lượng 

của nước ở độ sâu như thế sẽ nghiến nát mọi thực thể sống.

To và bé
Con thú to nhất từng có trên trái đất là con cá voi xanh. Nó dài 

tới 32m và nặng tới 130 tấn. Tức là, nó dài gần gấp năm lần một 

con voi và nặng hơn cả con khủng long hùng vĩ nhất. Trong cơ thể 

của nó có 8.500 lít máu lưu thông, và nó được bảo vệ bởi một lớp 

mỡ dày tới 61 centimet.
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CON VOI TRỞ NÊN BÉ NHỎ 
KHI ĐỨNG TRÊN CÁ VOI XANH

CHIM RUỒI ĐANG 
TÌM THỨC ĂN

CHIM RUỒI
VUI VẺ

TỶ LỆ THỰC

CỨU TÔI VỚI!
GIUN ĐUỔI TÔI!

Sau đây là một thông điệp cực kỳ tồi tệ: Kể từ năm 1900, loài 

người chúng ta đã giết chết ít nhất 364 000 những con cá biển 

khổng lồ này.

Đúng là một con vật khổng lồ thật sự... Còn con chim ruồi Helanae 

đo từ đầu mỏ cho tới chóp đuôi chỉ dài có 5,7 centimet và nặng có 

2 gram! anh chàng bé xíu luôn luôn vui vẻ này sống bằng mật hoa.

Còn con cá bống lùn, một con cá ở biển Thái Bình dương, còn 

nhỏ hơn nữa kia nghe. Nó chỉ dài có 1,2 centimet thôi.

Thật là không thể tin nổi! Nhưng đúng là có những thực thể sống 

mà đứng bên cạnh chúng thì cả con cá bống tẻo teo nọ cũng gây 

ấn tượng khổng lồ như cá voi xanh...

LA LA LÁ  
LÀ LA
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TÊN: vi khuẩn

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG: Là những thực 

thể sống nhỏ xíu, bạn chỉ nhìn thấy chúng qua kính 
hiển vi.

TỘI ĐÃ MẮC: Chúng gây ra các căn bệnh.  
Ví dụ bạn sẽ bị kiết lị A-mip  
nếu uống phải nước chứa 
đầy dạng vi khuẩn dạng keo  
(Amip). Những con vật  
tệ hại này tấn công vào 
ruột và gan bạn, gây ra 
những trận đi lỏng dữ dội.

CÁI CỐC 
NƯỚC MÀ 
TÔI MUỐN 

PHÂN TÍCH 
ĐÂU RỒI?

ANH MÀY LÀ 
AI TRONG SỐ 

8 TRIỆU?

MÀY CÓ
NHÌN THẤY 

ANH TAO 
ĐÂU KHÔNG?

Lệnh truy nã: Vi Khuẩn

Hàng triệu những con vi khuẩn độc ác
Một thìa đất có thể chứa:

• 70.000.000.000 vi trùng – đó là những vảy chất liệu sống nhỏ 

tí hon, có thể gây ra rất nhiều căn bệnh khác nhau.
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KHÔNG CẦN CÁNH 
BƠI - DÙNG ĐUÔI 

LÀ ĐỦ RỒI.

TAO VỪA Ở CHỖ
THỢ CẮT TÓC VỀ

TẠI SAO MÀY CỨ Ỳ
RA MỘT CHỖ THẾ?

TÔI THẤY RỒI, 
BỮA VỪA QUA BẠN HƠI 

QUÁ CHÉN ĐẤY.

• 900.000 vi khuẩn dạng roi – đó là những thực thể chỉ có một tế 

bào (độc bào) bơi lội bằng cái đuôi bé xíu của chúng.

• 42.000 con amip – bọn này kiếm miếng ăn bằng cách bao quanh 

các vi khuẩn khác. Chúng trong suốt: người ta có thể nhìn thấy 

là chúng vừa điểm tâm tất cả những món gì.

• 560 vi khuẩn có lông – đây là những thực thể chuyển động nhờ 

vào vô vàn những cái lông bé tí xíu trên cơ thể.
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Bạn đã biết chưa?

Năm 1983, các nhà khoa học đã phát hiện trong một cái 

hang miền Arkansas, USA, một loài vi khuẩn siêu đẳng. 

Đây là một đống chất nhầy làm bằng hàng triệu con Amip, 

cái đống này chuyển động cứ như thể nó là một thực thể 

sống duy nhất! Món ăn thích nhất của nó là phân dơi, 

nhưng thỉnh thoảng nó cũng tấn công các loài nấm. Để ăn 

được nấm, con này gửi tới những đoàn chiến binh Amip. 

Đa phần những con vật rất rất nhỏ này sử dụng thời gian của 

chúng vào việc ăn thịt lẫn nhau. Nếu không bận rộn với chuyện đó, 

thì chúng tự phân chia ra để tạo thành nhiều con vi khuẩn khác. 

Và nếu bạn có ấn tượng rằng đây là những con thú đểu giả và lưu 

manh, thì xin nói bạn nghe: Bọn này suy cho cùng chẳng quá tệ 

đâu. Bằng cách ăn cả các cây cỏ và thú vật đã chết, chúng đã cung 

cấp trở lại cho đất một số chất hữu dụng. Những chất này rất có 

ích cho việc phát triển những loại cây cối mới. Bạn thấy đấy – mọi 

thứ đều có nguyên nhân của nó.

Nếu có lúc nào đó bạn thật sự muốn suy nghĩ chín chắn về những 

con thú điên khùng, thì ở dưới đây có một số ví dụ dành cho bạn. 

Con thú nào trong số đó là quá kỳ lạ, và vì thế mà không thể nào 

có thực?

Câu hỏi về những con thú điên khùng

1.  Storsjoodjuret là một con bò sát với cái cổ thật dài, sống ở hồ 

atorsjôn xứ Thụy Điển. Nó dài từ 10 đến 20m. ĐúNG/Sai.

2.  Có một giống chim có một cái sừng trên đầu, giống y như loài 

thú một sừng vậy. Tên của nó là “Chim sừng tự vệ”. ĐúNG/Sai.

3.  Ở Nam Mỹ có một con cá nước ngọt bé bỏng được người ta đặt 

tên theo vận động viên quyền anh nổi danh người Mỹ là Jack-

dempsey. Nó nhận được cái tên này, bởi nó thường húc đầu vào 

những con cá khác để ăn cắp trứng của chúng. ĐúNG/Sai.
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HY VỌNG LÀ ĐÚNG,
KHÔNG THÌ TÔI NGUY TO!

CÂU CÁ!

CHÚ LÀM GÌ THẾ?

4.  Có một giống rắn có khả năng bay từng quãng ngắn. ĐúNG/Sai.

5.  Con dơi hai đầu xứ Malaysia có một cái bướu gù trên lưng, trông 

y như một cái đầu thứ hai. Nó dùng cái này để đánh lừa bọn kẻ 

thù là cú, đúng lúc bọn kia tìm cách vặt đầu con dơi trong khi 

nó đang bay. ĐúNG/Sai.

6.  Con cá leo cây ở xứ ấn Độ có thể trèo lên cây. ĐúNG/Sai.

7.  Con cừu “Sing” đất Tây Ban Nha là một diễn viên lồng tiếng xuất 

sắc (Tức là một người có thể bắt chước giọng của người khác.) 

Người ta nói là con này có thể giả tiếng reo hò của những người 

leo núi trong vùng! ĐúNG/Sai.

8.  Trong sông suối nước úc có một con vật có mỏ như mỏ vịt mà lông 

lại như lông hải ly. Nó đẻ trứng như chim và được trang bị những 

cái gai đầy chất độc như một số giống thằn lằn. ĐúNG/Sai.
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Lời giải:

1. Chắc là Sai, mặc dù có vài người thề thốt rằng họ đã từng 

nhìn thấy một con thú như thế. Rất có thể đây là loài thú có 

họ hàng với con quái vật ở hồ Loch Ness. Chính phủ Thụy Điển 

đã từng ra lệnh cấm bắt hoặc giết hại loài bò sát này – nếu 

nó quả thật tồn tại. 2. ĐúNG: Cái sừng đó dài tới 15 cm. Con 

chim này sống ở những bãi lầy nhiệt đới miền Nam Mỹ. Khi nó 

tru tréo, người đứng cách 3km cũng nghe thấy tiếng. 3. ĐúNG.

4. ĐúNG: Con rắn leo cây tỳ cơ thể vào đỉnh tàng cây hay một 

cành cây cao để lấy đà, rồi nó vươn dài, thót bụng lại, quăng 

thân thể ra xa. Bằng cách quăng như thế nó có thể chuyển 

động một quãng xa tới 20 m trong không trung. 5. Sai.

6. ĐúNG. Con cá leo cây dùng vây bám vào các cành cây. Lên 

trên cây rồi, nó nằm đó cho bọn kiến bò lên mình nó. Khi nó 

nhảy trở lại suối, bọn kiến kia sẽ nổi lên trên mặt nước – và 

thế là nó bình tĩnh ăn cả đám. 7. Sai. 8. ĐúNG: Đây là một 

con thú có mỏ! Nó thật sự là một con vật có vú cực kỳ đặc biệt, 

trông như một thứ lai tạo của chuột chũi và vịt. Nó có những 

bộ máy dò sóng, có thể bắt được sóng điện tử do những con cá 

nhỏ sống sát đáy sông đầy bùn phát ra. Việc xếp loại con vật 

kỳ quặc này có thể khiến cho các nhà động vật học nổi điên.

Các nhà động vật học hoang dã
Các nhà động vật học là những nhà khoa học nghiên cứu động 

vật. Trong số họ có những người chỉ chú tâm đến một số loài thực 

thể sống nhất định, những người khác lại tìm hiểu tất cả những gì 

động đậy nhúc nhích trong một không gian sống xác định. Một số 

các nhà động vật học có những thói quen cực kỳ đặc biệt. 

Sau đây là vài ví dụ tiêu biểu: 
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CÓ AI THẤY 
CHALES ĐÂU 

KHÔNG?

Siêu sao ngành động vật học

Chales Waterton (1782-1865), Quốc tịch: anh

Chales Waterton yêu thích trò giả làm một con chó điên và cắn 

vào mắt cá chân các vị khách của ông. Đây là trò nghịch ngợm của 

bọn con trai bình thường thôi, chắc bạn nghĩ như vậy. Chỉ có điều 

quý ngài Chales ưa thích trò chơi này tới năm 57 tuổi vẫn chưa thôi!

Chales căm thù việc phải ngủ trên giường. Ông thích nằm ngay 

trên sàn nhà, gối đầu lên một khúc gỗ.

Ông thực hiện nhiều chuyến du lịch về Nam Mỹ, để từ đó tìm 

tòi các loài thú mới lạ. Khi tìm thấy, ông bắn chết một con rồi nhồi 

bông, để có thể nghiên cứu chúng một cách từ tốn chậm rãi. (Có 

một lần ông chơi trò vật lộn với một con cá sấu, để bắt sống nó.) 

Khi quay trở về nước anh, ông đã chi ra tới 10 000 Bảng anh để 

biến khuôn viên của ông thành Công viên bảo tồn đầu tiên trên thế 

giới. Waterton đúng là một người bạn thật sự của thú vật, thậm chí 

ông đã cho người xây lại chuồng ngựa để bọn ngựa có thể “chuyện 

trò” với nhau. 
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MẤY VỤ NÀY TOÀN 
DO MÌNH CHUẨN 
BỊ SẴN CHO ÔNG 

ẤY ĐẤY.

Ừ! THÍCH THẬT!

THẬT NỰC CƯỜI!
ÔNG TA CHO XÂY LẠI TOÀN BỘ CHUỒNG 

NGỰA ĐỂ BỌN NGỰA CỦA ÔNG ẤY
‘‘CHAT” VỚI NHAU!

NGHE THÍCH
NHỈ!

Có lẽ bạn đang nghĩ, ông Waterton này bị điên – bởi vì bọn ngựa 

đâu có biết nói đâu, đúng không?

Thú vật không thể thông minh bằng con người chúng ta, đúng 

không nào? Hay là có nhỉ? xem đến trang sau là bạn sẽ biết nhiều 

hơn về chuyện này.
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EM CÓ MỘT 
BỘ NÃO 

CHIM SẺ, 
MEIER! EM 
NÓI GÌ VỀ 

CHUYỆN 
NÀY?

CHIẾP 
CHIẾP?

Thú vật - Đồ ngu ngốc
Thú vật thông minh đến mức nào? Và các giác quan của chúng 

tốt đến mức nào khi so sánh với giác quan của chúng ta? Ý nghĩ 

cho rằng một con thú lại có thể thông minh hơn bản thân ta chắc 

chẳng khiến ai ưa nổi. Các bậc học trò đáng kính lại càng không. 

Vì thế mà không biết bao nhiêu đời cô giáo từ xưa cho tới nay vẫn 

luôn nhận xét một cách giễu cợt rằng:

Rất có thể bạn thấy sẽ sướng hơn nếu thầy giáo của bạn nói rằng: 

“Não em là não ngựa!”, đúng không nào? Bạn cứ thoải mái mà quyết 

định nghe, trong khi đọc tiếp câu chuyện dưới đây...

anh chàng Hans thông minh
Berlin năm 1904

Đám đông căng thẳng chờ đợi. Những cuộc trò chuyện sôi nổi 

trở nên to tiếng hơn. Bực bội vì phải đứng quá lâu, bà Schmidt thì 

thầm với cô Stein bên cạnh: - Nó không đến nữa đâu!

- dĩ nhiên là nó sẽ đến! - cô Stein trả lời. - Bà chờ thêm chút đi. 

Bao giờ nó cũng ra vào giờ này. Và đúng như những gì mà người 

ta đã nói. Nó biết làm toán đấy, vì thế mà người ta gọi nó là chàng 

Hans thông minh.

- Làm gì có chuyện! - bà Schmidt nghi ngờ. - Ngựa biết tính toán 

đời này làm gì có!
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NGỰA 
ĐẸP GHÊ!

HOAN HÔ!
HOAN HÔ!

- Nhưng con ngựa này biết làm tính thật. Nó còn giỏi hơn bọn 

ta nữa kia. Người ta nói rằng, chủ nhân của nó là ông Wilhelm von 

osten, ngày trước vốn là thầy giáo. Khi về hưu, ông ấy bắt đầu 

xoay sang dạy ngựa, thay vì dạy trẻ con.

- Điên! dạy ngựa mà làm gì?

- Ông ấy bảo ngựa cũng thông minh y hệt như trẻ con. Mà ngoài 

ra, dạy ngựa dễ hơn dạy trẻ. Ông ấy thậm chí còn xây cả một lớp 

học dành riêng cho ngựa nữa. Người ta bảo rằng Wilhelm hay mắng 

mỏ Hans mỗi khi cậu chàng tính sai. Ông ấy thậm chí còn dùng cả 

roi nữa.

Bà Schmidt cười quàng quạc như một con gà mái già. - Ông thầy 

tôi hồi xưa cũng thế đấy.

- Suît! - người đàn ông đứng sau họ lên tiếng.

Chàng Hans - ngựa thông minh, vừa được dẫn ra sân. Cả đám 

người ngỏng cổ. Những tiếng la hét ngưỡng mộ vang lên ầm ầm.

- Cha! Trông nó mới hay chứ? - bà Schmidt thì thầm với bạn gái 

đứng bên. - Thế những người đi cạnh nó là ai thế?

- Toàn là bọn thứ dữ thôi đấy nhé. Ông Wilhelm von osten đã 

yêu cầu chính phủ kiểm lại khả năng của con ngựa. Thế là người ta 

phải cho lập một ủy ban gồm các chuyên gia. - Nói rồi họ im lặng 

dõi theo một người đàn ông loay hoay dựng lên một thứ y hệt như 

một cái bảng ở trường học.

- Ta sẵn sàng chưa? - giáo sư Carl Cùn Tịt hỏi ban chuyên gia 

của ông.
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- Tôi vẫn tin đây là một mánh khóe, - Ông chủ rạp xiếc nói.

- xét về mặt sức khỏe của ngựa, cuộc thí nghiệm có thể bắt đầu. 

- Ông bác sĩ thú y tuyên bố với vẻ lành nghề.

- Làm ơn vội lên! Tôi còn phải dự một cuộc họp khẩn! - một chính 

trị gia oai vệ kêu lên, rồi nhìn hoảng hốt xuống chiếc đồng hồ bỏ 

túi bằng bạc.

Wilhelm von osten là một người đàn ông nghiêm nghị nhỏ bé có 

bộ ria mép đáng nể. Trông ông nhợt nhạt và âu lo. anh chàng Hans, 

học trò của ông, cho tới nay chưa bao giờ bị kiểm tra soi rọi xem 

xét kỹ lưỡng như lần này. Liệu cậu có vượt được kỳ thi?

- Ông có muốn nghĩ ra một bài toán cho con ngựa giải hay không? 

- giáo sư Cùn Tịt nói với nhà chính trị gia đang mất bình tĩnh.

- Rất sẵn lòng. Chờ một chút, - ông này đáp lại bằng bộ điệu đầy 

quan trọng. - Hay ta thử lấy bài 2 nhân 14?

Von osten cầm lấy một khúc phấn và viết “2 x 14 =?” lên bảng. 

Thế rồi ông nghiêng đầu sang bên. - Thế, Hans, - ông thì thầm. - Ta 

đang có sẵn một củ cà-rốt rất ngon lành cho con. Nhưng đầu tiên 

con phải giải bài toán này cái đã.

Tất cả câm nín. Hans nhìn trừng trừng lên bảng. Thầy giáo von 

osten thấy như cậu ta đã nhìn trừng trừng cả một đời rồi. Thế rồi 

sau một hồi, Hans gõ chân trái xuống đất hai lần.

- Nó đang làm cái gì thế? - bà Schmidt rít nhẹ.

- Nó đếm đấy, - cô Stein thì thầm. - Một lần gõ chân trái là mười, 

một lần chân phải là một.
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Chàng Hans bắt đầu gõ chầm chậm bằng móng phải. Tất cả cùng 

đếm theo. Tapp-tapp-tapp-tapp-tapp. Đột ngột, nó dừng lai với cái 

móng giơ cao. Trông y hệt một con ngựa gỗ trong vòng đu quay.

- Mới được có năm thôi! - chính trị gia rên lên. - Hãy ghi vào văn 

bản ngay: Con ngựa này ngu!

Ông thầy giáo Von osten cầm chặt lấy cái củ cà-rốt, chặt đến mức 

những khúc xương ngón tay của ông hiện lên trắng bệch. Nhưng 

mà Hans vẫn chưa tính xong mà.

Tapp-tapp... rồi sau đó,... tapp.
Con ngựa nhìn chủ nhân của nó và hí lên sung sướng. Nó biết 

câu trả lời của nó là đúng. Cả đám người xung quanh hào hứng vỗ 

tay, những tiếng reo thán phục vang lên.

Chính trị gia trễ hàm xuống. Ông Von osten nhẹ nhõm thở ra và 

đưa củ cà-rốt cho Hans.

- Câu trả lời có đúng không? - ông chủ rạp xiếc hỏi ông bác sĩ thú y.

- Đúng, nó đúng.

- Không thể tin được, - ông chủ rạp xiếc gãi đầu. - Cả đời làm 

xiếc tôi chưa bao giờ gặp chuyện này.

- Tôi cũng chưa từng gặp trong đời làm bác sĩ thú y.

- Đúng như tôi nói phải không? - Von osten kiêu hãnh nói.

Giáo sư Cùn Tịt yêu cầu chính trị gia lên tiếng. Người đàn ông 

béo phị có bộ mặt đỏ như lửa rút ra một chiếc khăn mùi-xoa khổng 

lồ bằng vải trắng đốm đen, ông lau trán.
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- Tôi không thể đưa ra một lời nhận xét chính thức... nhưng mà 

nói một cách không chính thức, có lẽ tôi được phép nói rằng,... vâng 

thì, tôi ngạc nhiên đấy.

Cái cuộc họp khẩn cấp mà ông muốn đi dự, rõ ràng đã bị ông 

quên khuấy đi. Nhưng anh chàng Hans thông minh có thật thông 

minh như thế không? Bạn nghĩ sao?

a)  Von osten là một tay lừa đảo vô lương tâm. Ông ta đã dạy 

cho con ngựa cái cách gõ móng, mặc dù con ngựa hoàn toàn 

chả hiểu gì các bài toán được đưa ra.

b)  Hans thật sự là một con vật rất thông minh và thêm nữa lại có 

năng khiếu toán học. Giờ người ta đã chứng minh được rằng, 

con ngựa thậm chí có thể tính nhanh hơn cả một số người.

c)  Von osten đã giúp thêm cho con ngựa. Thế nhưng ông thậm chí 

không chủ tâm làm điều này – ông ta không hề biết chuyện đó.

Đáp án: c) Điều này đã được chứng minh vào năm 1907 bởi 

oskar Pfungst, một nhà khoa học trẻ tuổi. Khi ông bịt mắt chú 

ngựa Hans lại, ông ta thấy con ngựa đột ngột “không biết tính 

nữa”. Suy cho cùng thì Hans quả thật vẫn là một chàng thông 

minh. Cậu ta đã nhận ra rằng, ông thầy giáo của cậu luôn chăm 

chú cúi về phía trước mỗi lần ra bài toán cho cậu. Và khi Hans 

trả lời đúng, thì ông hài lòng đứng thẳng dậy. Ngoài ra, đây 

nhìn chung còn là một mánh rất tuyệt, bạn chú ý nhé, và nên 

bắt chước khi bị thầy giáo hỏi bài...

Hãy thử thầy giáo của bạn 
Ông thầy của bạn hiểu biết cỡ nào về các con vật thông minh? 

Ông ấy có biết chúng ranh mãnh tới mức nào không? Hãy đố nhé:

1. Trong những năm 60 của thế kỷ trước, tiến sĩ dorothy Megallon 

sống tại tiểu bang Kentucky, uSa, đã làm một chiếc ô tô riêng cho 

con ngựa của bà. xe có đủ chỗ cho ngựa ở phía trước, chứ không 

phải ở khoang chứa đồ đằng sau đâu nghe! Sau đó nhà khoa học 

đã tìm cách dạy cho ngựa lái xe. Chuyện gì đã xảy ra?



29

NHÓM KHỈ BÊN KIA HỎI, 
LIỆU CÁC ANH CÓ THỂ
PHỤ TRÁCH LUÔN GIỜ 
PHÁT GIÙM CHO HỌ!

a) Con ngựa hoàn toàn bị quá tải.

b) Con ngựa lái xe xuất sắc.

c)  Sau khi bị cảnh sát phạt vì tội lái xe quá nhanh, con ngựa này 

đã gây ra một tai nạn.

2. Những con khỉ đột trong vườn bách thú ở xứ Frankfurt (CHLB 

Đức) rất thích xem ti vi. Chúng thích xem gì nhất?

a) Các bộ phim nhiều tập rẻ tiền

b) Các phim thú vật có hình ảnh khỉ đột.

c) Các chương trình thể thao với các kết quả về bóng đá.

3. Năm 1913, ở thành phố Frankfurt có một bà tên là Môkel. Bà 

này có một con chó biết làm tính bằng cách đẩy các viên trên bàn 

tính. Nhưng con chó này thật sự thông minh tới mức nào?

a)  Nó hoàn toàn chẳng thông minh. Nó chỉ biết rằng, 4 x 2 = 9 

(hoặc là bằng 8 nhỉ?)

b)  Các nhà khoa học đã tìm ra rằng, con chó này đã giải quyết 

được một số bài tính, nhưng nó hoàn toàn chẳng hiểu gì về 

môn toán học.

c)  Con chó có thể làm cả phép tính căn, và thậm chí đủ thông 

minh để giúp con cái bà Mưkel làm bài tập toán về nhà.

4. Những người trông coi sở thú của San diego, California, đã 

dạy cho một con voi ấn Độ biết dùng vòi cầm cọ và vẽ. Những bức 

tranh đó đẹp đến mức nào?
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HAY QUÁ!
TÔI TỰ HỎI, NHỮNG 
MO-TIV HÌNH TRÒN 

TUYỆT VỜI NÀY Ở 
ĐÂU RA VẬY?

THÌ NÓ 
DẪM LÊN 

THÔI.

MÀY CÓ ĐIẾC 
KHÔNG HẢ? 

TAO ĐÃ BẢO LÀ 
MÀY CÓ MỘT 
VẾT BẨN LỚN 

TRÊN MẶT MÀ!!

a)  Đó là những tác phẩm bậc thầy, hoàn toàn có thể cạnh tranh 

với nghệ thuật hiện đại. Ngày hôm nay, chúng được treo trong 

những viện bảo tàng sang trọng nhất thế giới.

b)  Chúng thật là khủng khiếp – đó là trò bôi quẹt thuần túy. Mặc 

dù vậy chúng vẫn được một số nhà phê bình coi là một chiến 

thắng của chủ nghĩa biểu hiện hậu hiện đại.

c)  Người ta có thể nhận ra những gì được vẽ trên đó, nhưng vì 

những người trông coi sở thú đã ra lệnh này lệnh kia cho con 

vật, nên người ta không muốn chấp nhận đây là tác phẩm 

của con voi.

5. Các nhà động vật học đã quệt một mảng màu lên mặt một 

con tinh tinh rồi treo một tấm gương vào phòng của nó. Liệu nó có 

thể nhận ra là vệt màu này nằm trên chính mặt của nó không? Con 

tinh tinh phản ứng như thế nào? 

a)  Nó bực bội nhìn khi vào gương và tìm cách chùi vệt màu ra 

khỏi mặt.

b) Nó nhìn vào gương và nhăn nhó mặt để làm trò

c) Nó tìm cách chùi màu ra khỏi gương.



31

BẬT
TẮT

XUẤT SẮC

ĐÚNG, TÔI CŨNG 
THẤY VẬY!

6. Tiến sĩ John Krebs, một nhà khoa học người anh, đã trộn các 

hạt ngũ cốc với một lượng nhỏ vô hại các hóa chất phóng xạ rồi 

đặt ra ngoài trời để thử loài chim sẻ ngô đầm lầy. Ông muốn chúng 

mang chỗ thức ăn đó về làm đồ dự trữ. Sau đó ông dùng một máy 

đếm tia phóng xạ đi tìm những hạt ngũ cốc bị giấu giếm. Ông phát 

hiện thấy điều gì?

a)  Chim là loài vật khá thông minh. Bọn chim sẻ ngô đầm lầy 

mỗi ngày cất giấu đến cả hàng trăm hạt. Không những thế, 

chúng nhớ nơi cất giấu và tìm lại được hết.

b)  Bọn chim sẻ ngô đầm lầy đúng là bọn có não sẻ, bởi chẳng 

bao lâu chúng đã quên mất chỗ cất giấu thức ăn.

c)  John Krebs chẳng phát hiện thấy gì cả. Thí nghiệm bị ngưng 

giữa chừng, bởi nhà khoa học có tính đãng trí và không nhớ 

đã xếp cái máy đếm tia phóng xạ của ông vào đâu.

7. Một nhà động vật học muốn dạy cho ba con bạch tuộc cách 

tắt và bật công-tắc điện trong bể của chúng. Cứ mỗi lần chúng làm 

đúng, ông lại ném cá vào bể để thưởng. Chuyện gì xảy ra?

a)  Bọn bạch tuộc này ngu đến mức không học thuộc được cái 

mánh đơn giản đó.

b)  Bọn bạch tuộc nổi cơn giận dữ và tìm cách thò những cánh 

tay dài ngoằng tởm lợm của chúng ra ngoài bể để bóp cổ nhà 

động vật học.

c)  Chẳng bao lâu chúng đã học được cái mánh này và chỉ sau vài 

ngày, trò này thành nhàm chán, thế là chúng nó đình công.
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Đáp án: 1b) Chiếc ô tô này có cần gạt để điều khiển và có một 

pê-dan ga, con ngựa có thể đạp lên đó. Nó lái xe bằng mõm. dĩ 

nhiên là con vật này không được phép lái xe ra những đường phố 

công cộng! 2c) Có vẻ như những trận đấu bóng đá được bọn chúng 

coi là món kịch nói rất thích hợp với loài khỉ! 3c) Thật đáng ngạc 

nhiên, nhưng mà là sự thật đấy. Con chó đó vốn là một con thuộc 

loài airedaleterrier, ba tuổi, có tên là Rolf, đã được các nhà khoa học 

kiểm tra. Họ nhận thấy nó thật sự có những khả năng đó. Bạn có 

muốn có một con thú cưng trong nhà thông minh như vậy không? 

b) Trong thiên nhiên tự do, voi cũng vẽ những “bức tranh” vào đất 

bụi, nhưng đó chỉ thuần túy là những trò bôi quệt thôi. 5a) Khỉ tinh 

tinh hiểu những gì chúng nhìn thấy trong gương chính là hình ảnh 

của chúng. Đối với những loài khỉ khác thì câu trả lời đúng là c, bởi 

chúng không thông minh như bọn tinh tinh. Không biết ông thầy 

giáo của bạn sẽ phản ứng ra sao trong một tình huống như thế vào 

sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần? 6a) Nhưng như thế vẫn chưa hết 

đâu nghe; con chim kẹp hạt dẻ miền Bắc Mỹ có thể che giấu tới 

33.000 hạt và nhớ tất cả mọi chỗ và tìm lại tất cả! 7c) Chúng làm 

công-tắc đèn bị hỏng, tung tóe nước làm ướt nhà động vật học và 

từ chối tham gia các thí nghiệm khác.

Bạn đã biết chưa?

Chẳng phải các loài thú đều thông minh như nhau. Một số các 

nhà động vật học cho rằng, gà tây là ngu nhất thế giới. Một số 

gà tây lên những cơn hoảng hốt gần chết chỉ bởi những vụn giấy 

bay lung tung trong không khí. Những con khác lại chết lạnh 

hay là chết rét, bởi vì chúng không thể ghi được vào bộ não là 

cần phải tìm nơi ẩn nấp mỗi khi trời xấu. 

VÂNG, NẾU CHUI VÀO CHỖ TRÚ 
THÌ LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC BAO 

GIỜ TRỜI TẠNH MƯA CƠ CHỨ?
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EM CÓ
CHẮC, ĐÓ 

KHÔNG PHẢI 
CHỈ LÀ NƯỚC 

MẮT CÁ
SẤU?

Cảm xúc động vật

Đã có thời người ta tin là bọn thú vật không có cảm xúc như 

sợ hãi, cơn thịnh nộ hay lòng kiêu hãnh. Nhưng gần đây, các nhà 

khoa học bắt đầu nghiên cứu kỹ càng hơn và rút ra được những 

kết quả đáng ngạc nhiên về chủ đề rất hấp dẫn này. Ví dụ, những 

voi con từng phải chứng kiến cảnh thợ săn giết chết cha mẹ chúng 

sẽ thường gặp ác mộng. Chúng tỉnh dậy lúc nửa đêm và la hét ầm 

ĩ. Khi lớn lên, sẽ dễ xảy ra chuyện chúng tấn công con người, như 

thể chúng muốn trả thù. Có phải người xưa đã có lý khi khẳng định, 

voi là loài không bao giờ quên một thứ gì?

Có người cho rằng, voi biết khóc. Chuyện kể về một con voi cái 

đã khóc như sông như suối vì bị một người dạy thú tàn ác đánh 

đập. Khi được hỏi về chuyện đó, các nhà động vật học dày dạn 

kiến thức và kinh nghiệm chỉ biết đáp rằng, tuyến lệ trong mắt voi 

rất phát triển. Cá sấu cũng khóc, nhưng chỉ bởi chúng muốn dùng 

cách này để thải bớt những phần muối khó chịu trong cơ thể. Thế 

nên khi gặp kẻ chỉ làm ra vẻ buồn rầu ngoài mặt, ta bảo rằng anh 

ta đang tuôn nước mắt cá sấu.

Thú vật cũng có thể hạnh phúc. Người ta kể rằng khỉ đột sẽ hát 

mỗi khi nó thấy vui vẻ. Khi một con khỉ đột cất tiếng hát, nghe 

cũng giống như một con chó cất tiếng năn nỉ, nên tiếng hát của 

anh chàng khỉ đột chẳng khích lệ được người khác vui vẻ lên hay 

hát theo. Còn bọn dê một khi thấy hạnh phúc, chúng “khiêu vũ” túi 

bụi và nhảy những bước thật cao thật dài.

Vậy là, xin chính thức tuyên bố: thú vật là những thực thể nhạy 

cảm. Nhưng ngay cả khi không có cảm xúc, thì chắc chắn chúng có 

một thứ khác: Chúng có những giác quan rất mạnh mẽ.
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 Giác quan của thú vật

MẶC DÙ MŨI GÃ TA 
TO GẤP ĐÔI MŨI TÔI 

ĐẤY NHÉ!

MỘT CÁI MŨI SIÊU ĐẳNG: 
Khi bạn đi chân trần, trong 
mỗi dấu chân bạn để lại có 
bốn phần tỷ gram mồ hôi. 
Đối với một con chó thì chỗ 
đó bốc mùi mạnh mẽ hệt như 
một đôi tất cũ mang liền một 
tháng chưa giặt.

MỘT CÁI MŨI TỒI TỆ: Khứu giác 
của con người kém hơn khứu giác 
của con chó tròn một triệu lần. 

MẮT ĐẠI BÀNG: Con đại 
bàng đá có thể nhìn thấy 
một con thỏ đứng dưới đất 
cách xa chỗ nó tới 3,2km.

MẮT NGƯỜI: Một số người 
đang đi lại vướng phải con thỏ, 
bởi họ không nhìn thấy nó. 

DÂN SÀNH ĂN TUYỆT ĐỈNH: 
Con cá mèo sống ở đáy những 
dòng sông thuộc miền Nam 
Mỹ, có trên lưỡi của nó 100.000 
gai vị giác. Cái lưỡi này giúp nó 
lục lọi tìm tòi thức ăn trong cả 
những lớp bùn.

HOÀN TOÀN ĐỜ ĐẪN NGU NGƠ!
Cái lưỡi của con người chỉ có 
8.000 gai vị giác thôi – đến một 
con lợn cũng có gấp đôi như 
vậy. (Điều này giải thích tại sao 
lợn không chịu ăn thức ăn nhanh 
Fastfood – nhưng có một số 
người thì lại rất mê!) 

Chúng cần những giác quan tinh nhạy để sống sót. Nhưng giác 

quan của chúng sẽ được bao nhiêu điểm khi so sánh với giác quan 

của con người chúng ta?

nhữnG Giác quan vĩ đại

Giác quan 
của  
con nGười 
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NGHE ĐÂY NGHE ĐÂY!
1. Một cái tai chó có 17 cơ, 
giúp nó xoay tai về tất cả mọi 
hướng.
2. Một con dơi mũi lá xứ 
California có khả năng nghe 
tiếng đi của các loài côn 
trùng.

ĐÚNG

MỘT CHÚT PHÁP THUẬT 
Chó biển dùng những sợi ria 
mép rất nhạy cảm của chúng 
để nhận ra được chuyển động 
nhỏ li ti của những thực thể 
khác trong nước biển.

KHÔNG MỘT CHÚT PHÁP 
THUẬT NÀO HẾT: Con người 
thậm chí chẳng điều khiển 
được cho cọng ria mép của 
mình nhúc nhích lấy một chút.

KHÔNG!

NHỮNG GIÁC QUAN CÓ Lý
1. Các loài vật có thể cảm 
nhận trước một trận động đất. 
Nhà khoa học người Đức Ernst 
Killian tìm ra rằng, những con 
chó bắt đầu tru vài phút trước 
khi một trận động đất bắt đầu.

2. Con lươn hình lưỡi dao của 
Châu Mỹ có thể phát ra 300 
tín hiệu điện tử trong một giây 
đồng hồ, và tạo nên quanh đó 
một trường lực. Nó nhận thấy 
có thú lạ khi trường này bị 
khuấy nhiễu. 

OK.  
BỌN MÀY 
THẮNG!

NHỮNG GIÁC QUAN ĐỜ ĐẪN
1. Những con người tội nghiệp 
thậm chí cả khi sử dụng những 
dàn máy móc khoa học rất 
phức tạp cũng không thể đoán 
trước chính xác một trận động 
đất.
2. Chà, thế thì bạn nói sao? 

ĐỒ TAI CÚNG QUÉO!
1. Tai con người chỉ có 9 cơ thôi, 
và đa số chẳng biết vẫy tai là gì.
2. Bạn có biết vẫy tai không? 
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TỌP! EO ÔI, 
TỞM QUÁ!*

dám thử nghiệm... xem mèo nhìn trong bóng tối thế nào 
không?

Bạn cần:

• 1 đèn pin

• 1 con mèo

• 1 căn phòng tối

Bây giờ bạn phải:

dành cho con mèo vài phút để mắt nó quen với bóng tối. Sau đó 

rọi đèn pin vào mắt nó. Bạn nhìn thấy gì?

a) Con mèo không phản ứng trước luồng sáng.

b) Mắt con mèo phản xạ lại ánh sáng

c) Hai mắt con mèo rực lên một màu đỏ như mắt ma cà rồng.

* LƯU Ý: TrƯớc đó bạn phải nhớ đƯa đĩa Thức ăn của mèo ra khỏi phòng.

Đáp số: b) Phía sau mắt mèo có một lớp tế bào, có tác dụng 

như một tấm gương. Chúng phản lại ánh sáng trong con ngươi 

mắt mèo, để con thú nhìn rõ hơn trong bóng tối.

Siêu sao ngành động vật học: 
Karl von Frisch (1886-1982), Quốc tịch: áo 

Karl là con trai của một vị giáo sư người áo giàu có. Ông trải qua 

tuổi thơ trong một cái nhà cối xay gió cũ kỹ được người cha sửa lại. 

Vì thế, ông có điều kiện làm bạn với các loài thú sống ngoài tự nhiên. 

Khi lớn tuổi hơn, ông trở thành một nhà động vật học nổi danh. Ông 

MÈO

ĐÈN PIN
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tìm ra rằng, loài ong biết trao thông điệp cho nhau bằng cách tiến 

hành những điệu vũ nho nhỏ. Sau đây là vài kết quả nghiên cứu thú 

vật của ông. Liệu là bạn, thì bạn có tìm được ra kết quả đó không?

Bạn có đủ khả năng trở thành một nhà động vật học?

Giáo sư otto Korner của trường đại học Rostock đã mổ xẻ cá và 

nhận ra rằng tai của cá không hoạt động như tai của chúng ta. Từ 

đó ông suy ra là cá bị điếc. Để chứng minh điều đó, ông để vài con 

cá vào trong một cái bình nước và huýt sáo cho chúng nghe. Bọn 

cá lờ đi không thèm để ý gì đến ông.

Để có được một bằng chứng cuối cùng, giáo sư otto đã mời đến 

những nữ danh ca nổi tiếng, thực hiện một buổi hòa nhạc dành 

riêng cho đám cá. Nữ ca sĩ trút xuống đầu bọn cá cả một loạt các 

bài aria của dòng nhạc opera, với âm lượng ù tai chóng mặt. Vậy 

mà cá vẫn không phản ứng. 

Karl von Frisch quan tâm đến đề tài nghiên cứu này và thực hiện 

những thí nghiệm của riêng ông. Hãy thử tưởng tượng bạn chính là 

siêu sao Karl von Frisch, bạn sẽ tìm được kết quả nào?

a)  Không còn nghi ngờ gì nữa – bọn cá điếc hoàn toàn.

b)  Toàn bộ những thí nghiệm trên chỉ chứng minh rằng, bọn cá 

chả thèm quan tâm đến nhạc cổ điển.

c)  Cá có thể nghe, nhưng chỉ quan tâm đến những tiếng động 

quan trọng, ví dụ như tiếng động của thức ăn mà thôi. 
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Đáp số:

 c) Karl đã bịt mắt một con cá mèo tội nghiệp và lần nào cũng 

thế, ông huýt sáo cho nó nghe trước khi đặt thức ăn ra sát mũi 

nó. Ngay sau đó, con cá đớp lấy mồi. Một ngày kia, Karl huýt 

sáo mà chả cho nó ăn. Con cá cũng phản ứng, bằng cách giật 

đầu lên - một phản ứng mà các nhà khoa học gọi là “phản ứng 

có điều kiện”. Ra là con cá nghe được tiếng sáo và học được 

rằng, “đã tới giờ ăn cơm”.

Wow!

HÃY NGHE TÔI 
NÓI CHUYỆN 

VỚI CON CHÓ 
CỦA TÔI NGHE!

MÀY THẤY KIỂU TÓC 
MỚI CỦA TAO THẾ NÀO?

Sao, ý kiến bạn thế nào? 

Chà, vậy là động vật đâu có ngu! Nhưng chúng nó sẽ nói gì về 

loài người chúng ta, nếu chúng có thể nói? Chà, chúng nó có thể 

nói những câu như sau...
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BAO GIỜ THỊ HỌ MỚI BIẾT 
ĐIỀU MÀ ĐỔ ĐẦY NƯỚC 

VÀO BÌNH CHO TÔI ĐÂY?

TÓC BỜM 
XINH ĐẸP!

Ô NÓ KHEN 
MÌNH!

ĐÂU PHẢI, BẠN ĐÂU CÓ 
TÊN LÀ BỜM! VÀ BẠN 
CŨNG ĐÂU CÓ ĐẸP!

Thế giới thú vật
ưa ngồi lê đôi mách

Đa phần động vật đều giao tiếp với nhau để cảnh báo hoặc chỉ 

cho nhau thấy chúng không hề có ý định làm hại kẻ đối diện. Các 

nhà động vật khẳng định rằng những con vẹt thậm chí có thể nói 

tiếng người, chỉ là một sự bắt chước những âm thanh có giọng nói 

con người, bọn này vậy là không biết chúng đang nói những gì. 

Liệu có đúng thế không?

Thú vật có thật sự biết nói không?
Hãy xem ví dụ dưới đây, rồi bạn tự quyết định nghe.

Một diễn giả lắm mồm

Năm 1965 và 12 năm liền sau đó, một con vẹt xám có tên là 

Prudle đã giật giải nhất trong cuộc thi những con chim thuộc loài 

vẹt biết nói của nước anh. Nó biết tất cả 800 từ và thậm chí tạo 

thành câu. Thật là một bất ngờ  

lớn cho các nhà động vật học.



HA-HA! LẦN NÀO 
CŨNG CÓ TÁC DỤNG!

THEO TÔI THÌ 
BỘ ĐỒ NÀY ĐÃ 
QUÁ CŨ RỒI...

Một cậu vẹt thông minh

Vào năm 1980, Tiến sĩ irene Pepperburg tại trường Đại Học Tổng 

Hợp Purdu, xứ indiana, uSa, đã cho xuất bản một báo cáo về quá 

trình nghiên cứu con vẹt xám châu Phi có tên là alex. Con chim 

thông minh này biết cách yêu cầu người khác, ví dụ như xin một 

mảnh giấy để chùi mỏ. alex có khả năng nêu tên màu sắc cũng 

như hình dáng, và một khi nó vào giai đoạn thay lông thì thậm chí 

nó còn cho tiến sĩ Pepperburg được biết là trong người nó khó chịu 

tới mức nào.

Những con tinh tinh thông minh

Năm 1966, các nhà khoa học người Mỹ đã tìm cách dạy ngôn ngữ 

cử chỉ cho bọn tinh tinh (vượn) cái. Con vượn cái Washoe là một 

trong những học sinh đầu tiên của họ.

Một ngày nọ, nhà nghiên cứu kể cho nó nghe rằng, ông ta nhìn 

thấy một con chó có hàm răng rất sắc, con này biết ăn thịt tinh tinh. 

Liền sau đó, ông hỏi tinh tinh có muốn ra ngoài dạo chơi không, 

nó ra hiệu từ chối. Từ đó, cứ mỗi lần muốn bắt Washoe vào nhà, 

các nhà khoa học chỉ cần nói rằng họ vừa nhìn thấy con chó khủng 

khiếp nọ.
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MẸ DỌA CON, NẾU MÀ NÓ KHÔNG 
CHỊU ĂN, BÀ TA SẼ GỌI CON CHÓ 

VỪA TO VỪA ĐEN LẠI ĐÂY.

NÓ BẢO RẰNG: ‘‘ÔNG CÓ 
MỘT CÁI ĐẦU DUA HẤU!”

Mặc dù mắc lừa cái trò hù dọa trẻ em đó, nhưng nhìn chung tinh 

tinh Washoe khá thông minh. Chỉ sau một thời gian ngắn học tập, 

nó đã nắm vững ngôn ngữ cử chỉ đến mức có thể diễn tả các từ như 

“Quả uống” (dưa hấu) hoặc là “Chim Nước” (thiên nga).

Washoe sinh một đứa con, nhưng đáng tiếc là con nó bị ốm và 

chết trong bệnh viện thú y. Khi các nhà động vật học đến báo tin 

buồn này cho Washoe, con tinh tinh cái hỏi: “Đứa con đó đâu rồi?”

“Đứa con không còn nữa”, một trong các nhà nghiên cứu trả lời. 

Nghe xong, bà mẹ tội nghiệp rút vào một góc phòng và không nói 

thêm lời nào nữa suốt nhiều ngày liền. Năm 1979, Washoe nhận 

một con tinh tinh mới đẻ làm con nuôi và bắt đầu dạy ngôn ngữ cử 

chỉ cho nó. Đúng thế, có người để mà chuyện trò thì thật là hay...

Trò tán gẫu trong thế giới động vật

Khi các con vật trò chuyện với nhau, dĩ nhiên là chúng không sử 

dụng ngôn ngữ con người. Chúng có kiểu cách riêng của chúng, và 

cái kiểu cách này có thể nói là khá phức tạp đó nghe. Liệu bạn có 

thể học được ngôn ngữ của thú vật không?



HÃY HỌC NGÔN NGỮ
CỦA THÚ VẬT

Hãy thử khuấy động kỳ nghỉ của bạn bằng việc nói chuyện với động 
vật hoang dã. Bạn có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ. Hãy học ngôn 
ngữ của loài thú theo sự chỉ dẫn dưới đây của chúng tôi!

NGÔN NGỮ CÁ VOI
Nếu ôm mộng trở thành ca sĩ, bạn có thể 
học để hát 24 tiếng đồng hồ liền không nghỉ 
như một con cá voi – nhưng đừng quên rằng, 
thỉnh thoảng phải thay đổi bài hát, nếu bạn 
cất giọng cá để tán tỉnh một nàng cá voi xinh 
đẹp. Hãy luyện cả những âm thanh thật là 
trầm mà những con cá voi có thể nghe được 
ở khoảng cách tới hàng trăm kilomet! Nhưng 
bởi cho tới nay chưa một ai biết rõ những bài 
hát này có ý nghĩa gì, nên bạn phải cẩn thận 
đó nghe. Hy vọng là bọn cá voi không nổi điên 
lên khi nghe bạn hát.

CẢNH BÁO!
CÁ VOI HÁT DƯỚI NƯỚC, BẰNG CÁCH TẠO RA CÁC ÂM THANH TRONG NHỮNG KHOANG RỖNG TRONG CƠ THỂ CỦA CHÚNG. BỞI LOÀI NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NÀY, NÊN TỐT NHẤT BẠN ĐỪNG THỬ LÀ HƠN.

CÁ VOI 
SÁT THỦ

CỨU TÔI!

TIẾNG HUýT 
SÁO CHÓI 

CHANG CÓ 
NGHĨA LÀ GÌ?... 

KHOAN... CHỜ 
TÔI TRA CHÚT...

CÁ HEO CÁ MẬP
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NGÔN NGỮ CÁ HEO
Bạn có muốn chuyện trò đôi 
chút với cá heo?
TIẾNG HUýT SÁO CHÓI CHANG = TÔI SỢ!

RẤT NHIỀU TIẾNG HUýT SÁO LIÊN 
TIẾP - TÔI ĐANG CÔ ĐƠN!

HAI HÀM RĂNG VA LẬP CẬP = CÚT MAU!

RĂNG SẬP NHẸ, TẠO RA TIẾNG 
“CLICK” = THỨC ĂN SẮP ĐẾN GẦN!

ĐẬP ĐUÔI = BÂY GIỜ TÔI QUẠU RỒI 
ĐÓ NGHEN!
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NGÔN NGỮ CỦA KHỈ ĐỘT
Bạn thích nói chuyện với khỉ đột? Sau đây là vài từ 
trong ngôn ngữ của anh ta, bạn có thể thử!
WRAAA! = HIỂM HỌA!

KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT! = CƯ XỬ TỬ TẾ NHE!

(ĐÓ LÀ TIẾNG CỦA KHỈ ĐỘT LỚN TUỔI  
DẠY BẢO LŨ CON CHÁU.)

MỘT ÂM THANH NHƯ VỪA SỦA VỪA HUýT SÁO  
= TÔI ĐANG TÒ MÒ ĐÂY!

HUU-HUU-HUU = CÚT ĐI!

ĐẬP LIÊN HỒI HAI TAY LÊN NGỰC! = TAO 
LÀ SẾP Ở ĐÂY!

Hu-
hu-
hu!

NGÔN NGỮ CỦA TÔM HÙM
Bạn cần một cái lược và một ngón tay. Cái lược thì mượn cô giáo thế 
nào cũng ra. Còn lấy đâu ra một ngón tay? Tôi không biết. (Cứ thử nhìn 
xuống phía cuối cánh tay của bạn xem...) Để trò chuyện với bạn, bọn 
tôm hùm sẽ sử dụng những cái râu để gãi gãi lên vỏ của chúng.
GÃI CHẬM – KHÔNG CÓ HIỂM HỌA, BẠN CỨ VIỆC ĂN TIẾP!

GÃI NHANH – TRỐN ĐI NGAY, CÁ MẬP ĐẾN GẦN RỒI! CON TÔM HÙM 
NÀY KỲ THẬT, 
NÓ VỪA NÓI 

CHO MÌNH BIẾT 
LÀ TÌNH HÌNH 

AN ỔN.

SAO HÔM NAY CON 
TÔI ĂN NHƯ LỢN VẬY!

ỤT ỊT ỤT ỊTLỜI CẢNH BÁO  
CỦA NHÀ XUẤT BẢN
ĐỂ NÉ TRÁNH NHỮNG TRỤC TRẶC 
KHÓ CHỊU, TRƯỚC KHI THẬT SỰ TRÒ 
CHUYỆN CÙNG ĐỐI PHƯƠNG, BẠN 
PHẢI LUYỆN NHỮNG ÂM THANH ĐÓ 
MỘT THỜI GIAN DÀI TRONG CÁC 
BỮA ĂN...

43



44

NGHE DỞ QUÁ!
ĐỔI NHẠC MICHAEL 

JACKSON ĐI!

Bạn đã biết chưa? 

Trong số những âm thanh ồn ã nhất do loài thú phát ra có 

tiếng của bọn Khỉ Gào miền Nam Mỹ. Tiếng kêu buổi sáng của 

nó được dùng để cảnh báo đồng loại không được xâm phạm 

khoảng rừng của nó. Tiếng gọi này vang xa tới 2km. Ngu ngốc 

làm sao, những tiếng gọi đó đồng thời cũng thu hút những con 

đại bàng Harpyie bay đến. Bọn chim khổng lồ này có thể dùng 

móng sắc tóm bọn khỉ và xé chúng ra thành từng mảnh.

Bạn có khả năng trở thành một nhà động vật không?

Một loài mèo biển vùng Kenia có khả năng cảnh báo cho nhau 

bằng nhiều âm thanh khác biệt để dè chừng báo, đại bàng hoặc 

rắn. Một nhà động vật học đã bật lên băng ghi những tiếng kêu 

của loài mèo biển này cho bọn khỉ nghe. Theo bạn thì bọn khỉ sẽ 

phản ứng thế nào?

a) Chúng giơ tay bịt tai lại và chẳng thèm để ý đến những chuyện 

ồn ào đó nữa.

b) Bọn khỉ cư xử như thể sắp có kẻ thù nguy hiểm đang lại gần.

c) Bọn khỉ ném hoa quả thối vào chiếc máy ghi âm.

Đáp án: b) Báo động có báo gấm: Bọn khỉ trèo lên cây. Báo 

động có đại bàng: Bọn khỉ tụt xuống dưới gốc cây ẩn nấp. Báo 

động có rắn: Bọn khỉ xục xạo các bụi rậm.
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TỎA SÁNG

TÔI GIẬN ĐẾN 
PHÁT HỒNG 

LÊN ĐÂY!TỎA SÁNG

Lộ rõ sắc màu!

Một số loài động vật “nói” mà không phát âm thanh. (Chắc chắn 
người lớn nghĩ rằng, trẻ con cũng phải làm được trò này đấy.)

1. Con cá rô ngói màu xanh dương ở biển ấn Độ chuyển thành 
màu xám thẫm khi nó muốn lao vào đánh nhau. Nếu thua cuộc, 
màu của nó sẽ nhạt đi – có thể là do sợ hãi chăng?

2. Khi con cá rô ngói đực để ý đến một cô nàng nào đó, cái đầu 
của nó chuyển màu nâu, quai hàm chuyển màu trắng và cái mang 
chuyển thành đỏ như máu.

3. Một số con người có gương mặt thể hiện những màu sắc thú 
vị khi lên cơn giận dữ. Bạn có biết là bọn bạch tuộc cũng y như vậy 
không? Một con bạch tuộc trong cơn thịnh nộ sẽ chuyển thành màu 

hồng, trông rất ngon miệng đấy.

4. Những con cua báo hiệu sẽ chuyển màu đỏ khi chúng giận 
dữ, chuyển đen khi chúng sợ, và một khi gặp các cô nàng ưa thích, 
chúng sẽ chuyển sang màu tím rất đẹp. Ngay cả khi không thể thay 
đổi màu sắc, thì ít nhất bạn cũng có thể chỉ cho người khác biết tâm 
trạng của mình ra sao, cụ thể là qua nét mặt của bạn. Chim, loài 
bò sát và cá không thể thay đổi nét mặt của chúng, nhưng động 
vật có vú thì có khả năng này. ai trong chúng ta mà chả quen kiểu 
mặt sa sầm của một số thầy cô. Ồ bạn có biết, khỉ cũng có thể thay 
đổi nét mặt của chúng? Nhà khoa học nổi danh Charles darwin đã 
nghiên cứu trò chơi nét mặt rất hấp dẫn đó.
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ĐÚNG, PETER, TRÔNG EM 
QUẢ CÓ HƠI KHÁC MỘT 

CHÚT SO VỚI CÁC BẠN KHÁC.

Đối với tôi hoàn toàn không 
có khái niệm trường học là 

một địa điểm giáo dục.

Siêu sao ngành động vật học: 
Charles darwin (1809 - 1882), Quốc tịch: anh

Suýt chút nữa thì Charles darwin đã đánh mất niềm hứng thú 

đối với khoa học về thiên nhiên của ông trong những năm tháng trẻ 

trung. Ở trường học, người ta thấy môn này không quan trọng, và 

có một lần thậm chí ông phải nghe mắng một bài giảng đạo nặng 

nề bởi ông đã “phí thời gian” với những cuộc thử nghiệm hóa học. 

Sau này ông có viết:

Thử nói cho thầy giáo bạn nghe câu này xem!
Nhưng Charles vẫn giữ vững được tình yêu đối với khoa học 

thiên nhiên. Vào năm 1858, ông cho ra đời cuốn “Lý thuyết tiến 
hóa”. Những công trình nghiên cứu các mẫu xương hóa thạch đã 
cho thấy, thú vật ngày xưa trông khác ngày nay. Cùng với lý thuyết 
mới mẻ này, người ta có thể giải thích được những sự thay đổi đó. 
darwin nói rằng:

1. Một số các loài thú sống sót, một số khác bị ăn thịt. (Đúng 
là một phát kiến lớn lao, phải không bạn?) Cái đó người ta gọi là 
“Thuyết chọn lọc” – nói nôm na là, “chỉ kẻ mạnh mới sống sót”. Quả 
thật vậy, để thoát khỏi móng vuốt của một con hổ đang đói ngấu 
đói nghiến, rõ ràng phải rất mạnh mẽ.

2. Các con thú của cùng một loài chỉ khác nhau chút đỉnh. (Bạn 
cũng thế, trông cũng có khác chút ít với các bạn cùng lớp. Cho nên, 
các thầy cô giáo mới phân biệt được học sinh). 
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LOÀI DODO LÀ MỘT VÍ DỤ CHO 
LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG THỂ

SỐNG SÓT, BỞI VÌ CHÚNG:
1. KHÔNG BIẾT BAY

2. RẤT DỄ BẮT
3. THỊT NGON

3. Một số phiên bản của một loài có những đặc tính mang lại cho 

chúng cơ hội sống sót tốt hơn. Ta thử lấy ví dụ con chim Vắt Sữa 

dê, nó hoạt động về đêm và ngủ ở mặt đất suốt ngày. Một số trong 

chúng được ngụy trang tốt hơn những con khác bằng cách đổi màu 

lông. Việc rất quan trọng đó đã được chúng truyền cho con cái.

4. Thời gian trôi qua, mỗi ngày lại có nhiều hơn những con chim 

Vắt Sữa dê được ngụy trang tốt. Bởi những con ngụy trang kém hơn 

rất dễ bị phát hiện, ví dụ như sẽ bị những con mèo đi hoang ăn thịt.

5. Qua đó thấy rõ, tại sao các loài thú trong tiến trình hàng triệu 

năm trời đã thay đổi (cái đó gọi là tiến hóa). Chúng luôn luôn biến 

đổi cho phù hợp tốt hơn với hoàn cảnh sống. Hoặc thế, hoặc là chết.

Đầu tiên, người ta hoảng hốt trước lý thuyết của darwin, bởi ông 

bảo rằng con người có xuất thân từ loài khỉ. Nhưng ngày nay, nó 

đã được các nhà khoa học công nhận, có nghĩa là loài khỉ và loài 

người có cùng một tổ tiên. Các nhà nghiên cứu hiện vẫn tiếp tục 

tìm hiểu phương cách hoạt động của tiến hóa.

Sự nhục nhã vượn khỉ

Địa điểm: Sở thú London, năm 1850

Những người khách bộ hành trợn mắt, không thể tin nổi.

- anh thấy việc người đàn ông đó chui vào cùng với bầy khỉ có 

đúng không? - một phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng và bám chặt vào cánh 

tay của người đàn ông đi cùng.

- Hoàn toàn không, em thân yêu! - người kia đáp lại. - Lẽ ra cảnh 

sát phải cấm trò này mới đúng.
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UUH-HUH!

ĐÚNG LÀ MỘT
THẢM HỌA!

Một người đàn ông luống tuổi bước lại gần bên họ.

- Thật nhục nhã! - ông ta giận dữ thở phì phì. - Lẽ ra người ta 

phải bắt giam cái gã darwin này mới đúng!

Trong chuồng khỉ, nhà khoa học danh tiếng Charles darwin đang 

bò trên cả tứ chi và phát ra những âm thanh kỳ quặc. Ông đang 

tìm cách kết bạn với một chú orang-utan trẻ tuổi. Con khỉ kia tru 

tréo và nhảy tới nhảy lui.

darwin ném những cái hôn gió về chú khỉ. Và bất kỳ người nào, 
kể cả darwin, đều ngạc nhiên khi thấy chú orang-utan kia đột 
ngột gửi trở lại một nụ hôn gió. Vậy là Charles darwin có thêm 
một người bạn nữa.

- À ha! - darwin lẩm bẩm nói một mình. Ông hoàn toàn chẳng hề 
hay biết là có những người khác đang quan sát ông. - Thú vị thật!

darwin ngưng lại để nguệch ngoạc những dòng chữ không ai đọc 
nổi vào sổ ghi chép, thế rồi ông giơ một mảnh gương lại phía con 
vật. Đầu tiên, nó ném về phía nhà khoa học thêm một nụ hôn gió 
nữa, lần này với một tiếng nhóp nhép thật là to, thế rồi nó nhìn ra 
đằng sau tấm gương với hy vọng tìm thấy một chú orang-utan nữa.

- Bị lừa rồi nghe! - darwin cười.
Những người khách bộ hành bỏ đi, vừa đi vừa ném về phía darwin 

những cái nhìn ghê tởm, nhưng darwin chẳng để tâm. Ông vừa 
chứng minh được rằng loài khỉ có khả năng giao tiếp với nhau. Và 
sau này ông còn phát hiện thêm: loài người chúng ta chẳng khác 
khỉ nhiều như chúng ta hằng tưởng.
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BUU! KHỈ 
CON KHỈ 

CON!

BAO GIỜ THÌ 
BA THÔI CÁI 
TRÒ NÀY ĐI?

BƯ
Ớ

C
 1

BƯ
Ớ

C
 2

Giờ đến lượt darwin lấy đối tượng là cậu con trai William của 

mình. Để làm cậu này hoảng lên, ông bò lại gần cậu và lắc một cây 

xúc xắc thật là mạnh.

Qua cách này, ông nhận ra rằng, trẻ sơ sinh không cần phải học 

cách mỉm cười hay cau có giận dữ. Bản thân chúng tự biết làm điều 

đó. Cái này người ta gọi là “bản năng”. Vậy là sau đó, darwin đã 

gửi một bản danh sách câu hỏi đến cho các quan chức ở những đất 

nước khác để rồi tìm ra rằng, con người ta ở trên toàn thế giới đều 

mỉm cười và sa sầm mặt xuống cùng một kiểu như nhau. Cái kiểu 

cách giao tiếp đó đã được thiên nhiên trao cho chúng ta khi còn 

nằm trong nôi. Đây là một phát hiện quan trọng, và phát hiện này 

chỉ có được bởi darwin đã đủ lòng dũng cảm để biến mình làm khỉ.

Hãy tự thử nghiệm... bạn có thể chuyện trò với khỉ 
ra sao

Sau đây là vài lời mách bảo mà có lẽ bạn sẽ cần tới nếu gặp khỉ. 

Trước đó hãy luyện chăm chỉ trước gương đã nghe! (Nhưng nhớ 

đừng luyện trong giờ sinh vật học).
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1. Hôn môi:

Ý nghĩa: Làm ơn giúp tôi, tôi là một người bạn!

Chú ý: Khi một chú khỉ chúm môi lại, sẽ không 

tệ nếu bạn bắt chước chú ta. Chúng tôi hy 

vọng rằng, bạn không nhất thiết phải hôn 

chú ta thật sự.

2. Tiếng nhóp nhép thật to:

Ý nghĩa: Tôi yêu bạn và muốn bắt chấy nhặt 

gầu trên đầu bạn (rồi ăn thật ngon lành).

Chú ý: Đây là chuyện khỉ thường làm với bạn 

bè chúng. Trước khi muốn đưa ra một tiếng 

nhóp nhép như thế khi ở bên một chú khỉ, 

bạn phải cân nhắc cho kỹ đó nghe, liệu bạn 

có thật muốn sự ăn chấy và vẩy gàu?

3. Va răng vào nhau lập cập:

Ý nghĩa: Cứu tôi với! Tôi sợ!

Chú ý: Chuyện răng va lập cập này có xảy ra 

với bạn trong những hoàn cảnh khác không?

Hãy tự thử nghiệm... làm cách nào chuyện trò với 
chó và mèo

Nếu trong nhà bạn không có khỉ, bạn có thể nghiên cứu điệu bộ 

của con chó hay của chú mèo cưng của bạn.

1. CẶP MẮT BIỂU CẢM: Mắt nhấp nháy liên tục = tôi đang phật ý.
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4. NGÔN NGỮ CỦA VÀNH TAI
Tai rủ xuống = Tôi đang nghỉ ngơi.  Tai giật lên = Ta sắp tấn công mi.

2. ÁNH MẮT LO ÂU
Lông mày trễ xuống và mắt lim dim 
nửa nhắm nửa mở = Sắp có hiểm 
họa.

3. NÉT MẶT BỰC BỘI
Lông mày sụp xuống, nhưng mắt 
lại mở lớn = Tôi không ưa cậu. Chú 
ý: Nhìn trân trân vào mặt một chú 
chó hay một chú mèo là động tác 
hết sức bất lịch sự đó nghe. Chuyện 
này khiến chúng mất bình tĩnh, và 
nếu chẳng may chúng lại to hơn 
bạn nhiều, thì rất có thể chúng nó 
sẽ nảy ý định tấn công bạn đó.
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Nhe răng trước ra = Tao là sếp ở đây!

Mồm mím chặt lại = Tôi đang 
rất bình tĩnh đây.

Mồm mở, nhưng không nhe răng = 
Nào, ta chơi với nhau!

Nhe tất cả các răng ra = Mày 
là sếp thật, nhưng tao không ưa 
mày, và tới một ngày kia, khi tao 
có đủ lòng dũng cảm, tao sẽ 
tóm cổ mày!

Tai rũ mềm oặt = 
Tôi đầu hàng.

5. KHUÔN MIỆNG BIẾT ‘‘NÓI” 
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TÔI QUÁ NGÁN CÁI 
TRÒ MÀY NHĂN MẶT 
NHÓ CỦA CẬU RỒI - 

CHÀO NGHE!

CHú Ý – Hãy “nói chuyện” sao cho dễ thương với con thú cưng 

của bạn, nếu không có thể nó sẽ bỏ rơi bạn đấy. Một số con thú 

thỉnh thoảng lại nổi khuynh hướng vứt bỏ tất cả và “đi bụi”.
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! KHÔNG THỂ TIN NỔI! 
CON SUGAR KÌA!

BẢO NÓ CHỜ NGOÀI 
ĐÓ ĐẾN SÁNG MAI, 

TÔI ĐI NGỦ RỒI!

CHỜ TÔI VỚI

DU NGOẠN KHÔNG ÊM DỊU
Cũng như con người, một số loài vật thích đi đây đi đó, và số 

khác lại thích ở nhà. Chỉ có sự khác biệt rằng, thú vật chẳng phải 

đi nghỉ, vui chơi hoặc để tìm hiểu các nước xa lạ. Ô, không đâu! 

Hoặc là chúng đi tìm thức ăn, tìm nơi trú ẩn hoặc tìm bạn đời. Và 

một số những cuộc du ngoạn đó chẳng hề là những chuyến đi êm 

dịu, cũng may mà bọn này không khó tính về chuyện nơi ăn chốn 

ở như con người chúng ta...

Một chuyến nghỉ phép - một cuộc phiêu lưu
Hãy thử nhớ lại một chuyến đi xa khó chịu nhất mà bạn từng 

trải qua. Thời tiết lúc đó có thể quá nóng, hay quá lạnh, hay nói 

chung là nóng/lạnh thay đổi và rất khó chịu. Rồi tưởng tượng bạn 

lặp lại đúng chuyến đi đó, chỉ có điều lúc này mọi thứ xung quanh 

bạn đột ngột to khổng lồ, to đến dễ sợ. Và ở đâu đó gần bên bạn 

có những thực thể khác đang rình mò, chúng to lớn và háu đói. 

Bạn có sợ không? Hoàn toàn có thể gặp chuyện đó khi ta là một 

con thú nhỏ mà lại đi xa.

Đáng ngạc nhiên làm sao khi có những con thú có thể thực hiện 

những chuyến “du lịch” xa đến khủng khiếp và thậm chí lại tìm được 

đường trở về nhà nữa kia. Bạn không tin sao? Vậy thì hãy đọc câu 

chuyện không thể tin nổi dưới đây!

Cho tới năm 1952, ông hiệu trưởng Stacey Wood sống ở California. 

Sau đó ông về hưu và cùng gia đình chuyển về sống trong một trang 

trại tại oklahoma – cách đó 3.000km. Họ chỉ để lại có mỗi chú mèo 

Sugar và tặng nó cho nhà hàng xóm.
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ĐÔI CÁNH CÓ LỰC BAY 
ĐÁNG KINH NGẠC

MẮT ĐẠI 
BÀNG

TAI TINH NHƯ CÁO

BỘ LÔNG 
NGỰC DÀY, 

MỀM MẠI

NÃO CÓ KHẢ NĂNG TÌM ĐƯỜNG

Một năm sau, ở trang trại của ông Stacey xuất hiện một con 

mèo. Nó gầy trơ xương, lông lá lởm chởm, trông như vừa phải đi 

một đoạn đường quá dài và quá khắc nghiệt.

Thật khó tin, nhưng là sự thật! Đó chính là con Sugar, được nhận 

diện vì một bên hông bị tật. Vài tuần lễ sau khi nhà Stacey chuyển 

đi, con mèo biến mất. Con vật dũng cảm đã đi suốt một năm trời 

để tìm lại gia đình chủ của mình. Làm sao mà nó làm được điều đó, 

cho đến hôm nay vẫn không ai giải thích nổi.

 Cả một số loài thú khác cũng thật sự phải được coi là thiên tài 

tìm đường. Ví dụ như chim bồ câu.

Những chú chim bồ câu tuyệt vời

Có thể bạn nhận thấy, chim bồ câu nom thật nực cười. Đầu nó 

nhỏ tí teo và bộ não bên trong còn tí teo hơn nữa. Tất nhiên bạn có 

lý, nhưng nếu nói về chuyện bay xa thì bồ câu và nhiều loài chim 

khác lại là những thiên tài địa lý.

1. Chim bồ câu có thể bay suốt ngày với vận tốc có khi lên tới 

112km/h. Bởi thế, chúng có thể vượt một chặng đường dài 1120km 

mà không mỏi mệt.

2. Bộ não bồ câu có chứa những tinh thể nam châm, phản ứng 

nhạy cảm đối với từ trường của trái đất. Qua đó chim bồ câu biết 

Bắc Cực ở đâu và nhà nó nằm hướng nào. Một nhà khoa học đã tìm 

ra được điều này trong những năm 70, khi ông gắn một miếng nam 

châm vào con chim bồ câu. Tất cả tinh thể trong não bộ của nó bị 

thay đổi loạn xạ, và thế là bồ câu tội nghiệp lạc đường.
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BA MẸ CON CÓ BIẾT MẤY 
QUẢ TRỨNG MÀ EMARALD 

VỪA ĐẺ HÔM QUA BÂY 
GIỜ ĐÂU RỒI KHÔNG?

3. Giống như các loài chim có khả năng bay đường dài khác, bồ 

câu nhận ra các điểm định hướng. Ngoài ra, chúng có thể dựa vào 

vị trí của mặt trời và các vì sao để chọn hướng bay. Chúng thậm chí 

còn có thể nhìn thấy những tia nắng khi mặt trời khuất sau mây.

4. Như vậy vẫn còn chưa đủ đâu nghe! Bồ câu có khả năng nghe 

được những âm thanh rất thấp mà tai người không hề nhận ra. Những 

làn sóng vỗ lên bờ biển cách đó tới cả trăm kilomet chúng vẫn cứ 

nghe được. Qua đó, chúng tìm được đường ra biển.

5. Với tất cả những khả năng đáng kinh ngạc đó, bây giờ chắc 

bạn sẽ không bất ngờ khi biết rằng, một con chim bồ câu đã chiến 

thắng trong một cuộc thi có giải thưởng giá trị bằng lượng vàng 

nặng đúng bằng trọng lượng của nó. Một con chim thắng cuộc như 

thế có tên là Emerald đã được bán vào năm 1988 với cái giá 77.000 

Bảng anh, thậm chí mỗi một quả trứng của nó cũng có giá tới 2.400 

Bảng. Bạn chỉ cần làm rơi vài quả trứng đó thôi là có thể làm nên 

món trứng rán đắt nhất thế giới.

Nhưng bồ câu không phải là loài chim duy nhất có thể bay những 

quãng đường dài trong không trung. Có rất nhiều loài chim di trú, 

tức là chuyển từ nơi này sang địa điểm khác mỗi năm. Chúng làm 

chuyện này, vì chúng bị thúc đẩy bởi một bản năng mạnh mẽ là phải 

bay về một hướng xác định để tìm được nhiều thức ăn hơn hoặc tìm 

những chỗ trú ẩn thích hợp. Nhưng chúng làm điều đó ra sao thì 

ngày hôm nay con người chúng ta cũng chưa rõ. Bạn có thích được 

nghỉ và chu du một chuyến thật dài như chim di trú không?
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TUA ÉN ĐEN 
Hãy xoay lưng lại với mùa đông lạnh lẽo và theo tua bay về miền Đông 
Nam Phi ngập nắng! Dĩ nhiên là có chỗ ăn ngủ đàng hoàng chờ sẵn – 
Bạn chỉ cần chú ý vừa bay vừa bắt cho được vài con côn trùng ngon 
miệng. Không có nhà tắm và toillet, nhưng 
lại có nước đầy đủ và thậm chí thừa thãi 
qua những trận mưa giông. Chuyến bay 
dài 19.200km không có nghỉ giữa chừng, kể 
cả hai phút để đi tè cũng không!

Hãy đến thăm miền Nam cực, châu lục cuối cùng 
còn chưa bị khai thác, bạn sẽ lượn cánh đi tìm cá 
dọc những bãi biển tuyệt đẹp. Bạn sẽ được hưởng 
thụ phong cảnh hùng vĩ và nhấm nháp cảm giác 
liệng cánh dịu dàng. Phi công hải âu Albatross 
của bạn có thể bay liệng liền sáu ngày trời trong 
không trung mà không đập cánh. Giữa chừng sẽ 
có một cú ăn nhanh với món cá – một hương vị 
tươi rói không gì so sánh được.

TUA ÉN BIỂN 
Một kỳ nghỉ thật sự đặc biệt. Đảm bảo chắc chắn tiết trời luôn đẹp 
như trong mộng! Bạn sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của 
mình! Hãy thoát khỏi bầu không khí u buồn trầm lặng của miền đông 
phương Bắc và bay về Nam Cực ngập ánh 
mặt trời đang trong những ngày nóng nhất 
năm, thế rồi, chớm tỉnh vào mùa hè, bạn 
lại quay trở lại với Bắc Cực. Và ở đây, trên 
đường đi bạn cũng có thể được hưởng hương 
vị cá tươi bất cứ lúc nào.

CHIM BAYTUA DU LỊCH 

TUA VỪA BAY VỪA LƯỢN CỦA HẢI ÂU ALBATROSS
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TA SỬ DỤNG PHÀ BỒ 
NÔNG CHO TỚI KHI  
HẦM NGẦM ĐƯỢC  
XÂY DỰNG XONG 

du ngoạn lạ kiểu khác
Chẳng phải riêng chim mới di trú, có cả những loài thú khác nữa. 

Những cuộc di chuyển của chúng khó khăn và đầy nguy hiểm. Sau 

đây là vài bản báo cáo du lịch đáng kinh ngạc nhất. Bạn có muốn 

tham dự không?

Thận trọng đấy, Ếch!

Mỗi năm có đến cả ngàn con cóc và ếch dũng cảm quay trở lại 

chính cái ao nơi chúng đã sống quãng đời nòng nọc, để kết đôi và 

đẻ trứng ở đó. Đáng tiếc là trên đường đi, không hiếm khi chúng 

nhảy lên trên đường nhựa mà không thèm nhìn xem liệu có ô tô sắp 

tới gần hay không. Vì thế mà nhiều khi người ta nhìn thấy chúng bị 

nghiến bẹp trên mặt đường. Một số con khác, khi vất vả về tới nơi 

sinh ra chúng, lại đành cay đắng nhận ra rằng những khoảng ao 

đó bây giờ đã bị con người phơi cạn. Ở một số vị trí, các nhà bảo 

vệ môi trường đã tạo nên những con đường ngầm phía dưới mặt 

đường để ếch có thể an toàn tiến tới mục tiêu.

Những cuộc xếp hàng dài thườn thượt

Cứ mỗi năm lại có tới 20.000 con Rắn Nịt Tất màu đỏ trườn dọc 

đoạn đường dài 16km từ quê hương mùa hè của chúng là các bãi lầy 

ở miền Manitoba (Canada), quay trở lại nơi trú ẩn mùa đông trong 

những triền núi đá được bảo vệ. Đến mùa xuân chúng lại quay trở 
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MẸ ƠI, MÓN MÌ 
SPAGETTI HÔM NAY  

TẤN CÔNG CON!

TÔI KHÔNG BIẾT, 
BỌN TÔI ĐI THEO 

ANH MÀ!
TA SẮP ĐẾN NƠI 

CHƯA?

lại các bãi lầy. Thật ra thì chẳng có gì đặc biệt, nếu bạn không phản 

đối cuộc gặp gỡ với cả vạn con rắn cùng lúc. Bởi bọn này là loài ưa 

đi tắt. Và chúng cứ khăng khăng đi xuyên nhà của con người cho 

nhanh. Nhiều khi chúng thậm chí vừa trườn qua nhà của bạn vừa 

nhìn quanh quẩn xem có gì ăn được.

Những con chuột Lemmut nổi giận 

Lemmut là những con thú nhỏ lông dày, ngộp lặn trong tuyết 

Bắc Cực. Nhưng cứ chừng ba hay bốn năm, chúng lại nổi cơn khó 

tính. Bởi dân số Lemmut tăng rất nhanh, nên chẳng bao lâu chẳng 

còn đủ đồ ăn nữa. Bấy giờ bọn Lemmut sẽ tấn công bất kể thứ gì 

chúng gặp – kể cả con người. Chúng còn làm những việc điên rồ 

khác, ví dụ như bơi qua những con sông rất là rộng. Chúng đi đâu 

vậy? Có vẻ như chính bọn chúng cũng không biết nốt. Chuyện kể 

rằng, trong những chuyến dịch chuyển như thế, nhiều khi có cả 

đoàn Lemmut lao từ trên bờ vực xuống trong một cơn tự tử tập 

thể – nhưng sự thật không phải vậy. Như thế thì quá điên – kể cả 

đối với bọn Lemmut vốn điên rồ.
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ANH BƠI QUÁ XA 
RỒI, ĐÂY LÀ THÁI 

BÌNH DƯƠNG!

Bơi đi, rùa ơi, cố lên!

Mỗi năm một lần, những con rùa siêu to lại lên đường đến đảo 

ascension thuộc Đại Tây dương để đẻ trứng. Không một ai hiểu rõ 

tại sao chúng lại chọn chính cái hòn đảo chỉ có kích thước 13km x 

9km. Nhưng ít nhất thì ở đó cũng có rất ít thú to có khả năng ăn 

thịt rùa. Một số con phải bơi tới 2.080km mới đến được đảo đó. 

Mà bọn nặng nề chậm chạm này chỉ bơi được nhiều nhất 3km mỗi 

tiếng đồng hồ. Quả là một chuyến đi dài thật sự!

du lịch kiểu cầu trượt

15 năm trời liên tiếp, con lươn Châu Âu hài lòng sinh sống an ổn 

trong một con suối hoặc một cái ao đầy bùn. Thỉnh thoảng, nó lại 

ăn thịt một con cá bơi ngang qua, và như thế là đủ phiêu lưu lãng 

mạn rồi. Nhưng sau 15 năm, nó đột ngột không thích trò quẫy quẫy 

trong bùn nữa. Cơ thể màu vàng của nó đổi màu bạc, hai con mắt 

lồi ra, cái mõm dài hơn, và nó chỉ còn thích một thứ nữa thôi: ra 

biển. Sự thúc giục này mạnh mẽ đến mức con lươn thậm chí còn 

trườn cả lên bờ để ra đến con sông gần đó. Thế rồi nó cứ xuôi theo 

dòng sông mà ra tới biển, cho tới tận biển Saragossa (một vùng lớn 

đầy tảo, thuộc Đại Tây dương). Đối với một số chú lươn, chuyến đi 

này dài tới 4.000km. Khi con thú tới đó trong trạng thái kiệt sức, 
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MÙI PHO-MAI 
MỐC

CHÂN 
VƯỢN

CHÂN CON 
NGƯỜI ĐI TẤT

nó chỉ sống được một chút thôi rồi chết. Thế thì nó vất vả như vậy 

để làm gì? Chắc bạn đang nghĩ thầm như vậy. Nhưng ngay trước 

khi nó chết, con lươn còn kịp kết đôi. Đám lươn con cái trong suốt 

bé tẻo teo lại lên đường về nhà.

Hoàn toàn không cần ai trợ giúp, chúng vẫn tìm được đường đi 

giữa biết bao nhiêu con sông con suối và ao hồ Châu Âu. Tự chúng 

biết rất chính xác chúng cần phải đi đâu. Tại sao những con luơn 

lại có đường đời đáng kinh ngạc tới như thế? Và làm cách nào mà 

chúng tìm được đường đi trong chuyến dịch chuyển đầy bí hiểm? 

Đó là chuyện con người chưa giải thích được. 

dù cho các loài phải đi xa đến bao nhiêu, chúng đều được thiên 

nhiên trang bị hoàn hảo cho chuyện này. Ví dụ cá heo có vây, chim 

có cánh, ếch nhái là những tay nhảy xa xuất sắc. Bây giờ bạn thúc 

đẩy cho những tế bào thần kinh của bạn hoạt động mạnh hơn nữa 

đi nghe, bởi chúng ta sẽ bước sang phần hoạt động đây.

Hãy thử kiểm tra... bạn được bao nhiêu điểm khi 
so sánh với một chú vượn?

Bạn có những cơ bắp đáng nể trên hai cánh tay ư? Bạn có thể 

chuyền từ cành này sang cành cây khác không? Đây thật là một 

cung cách đi từ nhà tới trường khá nguy hiểm và khá vất vả đó 

nghe, nhưng đối với vượn thì không. Chúng liên tục chuyển động 

theo cách này. Mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên, bởi bọn chúng là 

khỉ, vốn sống giữa những lùm cây vùng Đông Nam châu á. Đây là 

bí mật cho thành công của chúng.
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MẸ ƠI! TRONG 
PHÒNG VỆ 

SINH CÓ MỘT 
HOÀNG TỬ BỊ 

PHÙ PHÉP!

Đáp số: b) Chân của vượn không thích hợp với việc đi trên mặt 

đất như chân của bạn, nhưng chúng lại rất hợp với trò quặp lấy 

những cành cây nhỏ. Bạn có thể làm điều đó với ngón chân cái của 

bạn không? Vượn có những cánh tay dài và những cơ bắp rất mạnh 

mẽ ở bờ vai để chuyền từ cành cây này sang cành cây khác.

Bạn thử nhìn chân con vượn mà xem, và so sánh với chân phải 

của bạn. (Có lẽ trước đó, bạn làm ơn cởi tất ra giùm chút!). Bạn 

thấy gì nào?

a) Chẳng thấy gì hết. Chân tôi trông y hệt như chân nó.

b) Ngón cái của con vượn trông giống y như ngón cái của tôi.

c) Các ngón của vượn dài hơn.

Tới một lúc nào đó thì con vật nào cũng cảm thấy mỏi mệt về 

chuyện suốt ngày lang thang trên đường và muốn về nhà – giống y 

hệt như bạn sau một ngày học hành vất vả. Chỉ có điều “nhà” của 

chúng không phải là nơi để thoải mái ngồi xem tivi hoặc để chơi 

games. Không, đây chỉ là một nơi dự trữ thức ăn, để nuôi con nhỏ 

và để trốn tránh những con thú lớn hơn, hiếu chiến hơn. dám cuộc 

rằng, bạn mà vào nhầm “căn hộ” của chúng nó thì sẽ không có sự 

thoải mái nào nữa đâu!

Chào mừng bạn về nhà!
1. Ở châu úc có một loại ếch với một nụ cười rộng mở trên cái mặt 

nhờn nhờn. Tay quán quân nhảy xa yêu đời này rất thích chui vào 

bồn nước trong toilett của con người. (Trước khi loài người phát minh 

ra toilett thì bọn ếch này sống trong những cái ao hôi thối đầy bùn.)
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ĐỪNG LO, Ở CHỖ NƯỚC THỐI  
THẾ NÀY CHẢ CÓ CON NÀO  

SỐNG NỔI ĐÂU...

GÃ TA CÒN 
SỐNG KÌA!

2. Những con rùa sống ở miền Đông nước Mỹ lại rất thích thú khi 

được trầm mình trong những vũng nước lưu cữu bốc mùi hôi thối 

hoặc trong những kênh nước thải. Chúng tôi khuyên bạn không nên 

nghịch ngợm quá lâu tại những nơi như vậy. (Nếu bạn nảy hứng 

thú đó!). Bởi những con vật đang rình mò trong thứ nước đục lờ 

đó rất ưa món tráng miệng là những ngón chân người hồng hồng 

thơm thơm.

3. Bọn bạch tuộc rất thích sống trong những vật thể rỗng nằm 

dưới đáy biển. Chúng không kén chọn nhiều, một cái đầu lâu cũng 

có thể trở thành một căn hộ dễ chịu cho một con bạch tuộc con.

4. Chim đại bàng xây trên đỉnh tàng cây những cái tổ to, trông 

rất là rối rắm hỗn loạn, làm từ những cành cây nhỏ. Không may 

làm sao, thỉnh thoảng chúng lại chọn nhầm một cây cột điện cao 

thế. Một địa điểm chẳng mấy vui thú... 



TIẾP SAU ĐÂY, 
THẬT SỰ LÀ 

MỘT CHƯƠNG 
RÙNG RỢN ĐẤY!
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5. Chim yến là những con chim có họ hàng với loài én đen và 

thường sống trong hang. Chúng xây tổ bằng những phần thực vật 

được trộn với nước dãi của chúng, món này khô rất là nhanh và trở 

thành một thứ hồ rất dính. Người Trung Quốc lấy tổ đó, trộn thêm 

thịt gà cùng gia vị để nấu lên món canh tổ yến truyền thống. Kỳ 

thật, những con yến non cũng được nuôi nấng theo cách tương tự. 

Chúng ăn những quả banh nho nhỏ chứa đầy côn trùng trộn với nước 

dãi vừa đa năng vừa chuyên ngành của cha mẹ chúng. Ngon thật!

dĩ nhiên, chẳng phải loài thú nào cũng đi xây nhà cho mình. Như 

thế thì chẳng hóa ra loài nào cũng cần mẫn chăm chỉ sao! Một số 

chọn cách đi “thuê nhà” người khác. Con chó đuôi đen Prêri miền 

Bắc Mỹ là con thuộc bộ sóc, nó thường đào cả một mạng lưới rối rắm 

rất nhiều đường hầm làm nơi ở cho mình. Một số những hệ thống 

đường hầm này có thể nói là thật sự khổng lồ, có tới 50 đường ra vào 

khác nhau. Chẳng bao lâu đã có những vị khách không mời mà tới 

chui vào đó – trong số này phải kể đến bọn cú, sóc, kỳ giông, chuột, 

nhím chân đen và thậm chí có cả những con rắn chuông nữa đấy.

Nhìn chung, đây không phải là cách lợi dụng lẫn nhau duy nhất 

trong thế giới động vật. Một số thậm chí ăn thịt chủ nhà hay hút máu 

chủ nhà. Chúc ngon miệng nghe! Cứ đọc tiếp đi, nếu bạn dám đọc...
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CẢM ƠN VÌ ĐÃ 
BỎ QUA KHÔNG 
NHÌN THẤY TÔI!

CẢM ƠN BẠN ĐÃ 
GIẢI PHÓNG 

CHO TÔI KHỎI
LŨ VE!

CẢM ƠN BẠN ĐÃ 
CHO TÔI MỘT BỮA 

ĂN NO!

CẮN! HÚT MÁU GẶM! HÚT! ĐỚP!MỔ!

BẠN THÂN VÀ TỘI PHẠM
Khi có nhiều loài thú khác nhau gặp gỡ, sẽ luôn xảy ra chuyện 

gì đó. Lần thì là chuyện dễ thương, lần là chuyện kém dễ thương. 

Một số loài thú giúp đỡ lẫn nhau, một số lại len lén bám theo kẻ 

khác. Nhưng cũng có những thứ sống trên lưng người khác và chỉ 

nghĩ đến mình mà thôi...

Hai bàn tay rửa lẫn cho nhau
Cái bức tranh tưởng tượng rằng bọn thú vật có thể mang lại điều 

tốt lành lẫn cho nhau quả là hơi có nét kỳ quặc, bạn có thấy vậy 

không? Nhưng thực tế thì nó chẳng kỳ quặc chút nào. Chúng ta 

cũng nuôi chó và mèo, thậm chí cả cóc hoặc rắn, làm gia súc đấy 

thôi. Chúng hầu chuyện bọn ta, chúng trở thành bạn bè của ta và 

để lại những vũng nước tè trên thảm trải nhà. Ngược lại, chúng ta 

cho chúng đồ ăn và nơi ở. Những con thú khác ví dụ như ngựa cưỡi 

của cảnh sát hoặc những con chó dẫn đường cho người mù, chúng 

làm việc cho loài người chúng ta và nhận được một dạng tiền lương, 

thứ tiền lương này bao gồm đồ ăn và chỗ ở. Nếu thú vật giúp đỡ lẫn 

cho nhau, thì hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng “cộng sinh”.
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MẬT! RÙ RÌ!

RÙ RÌ!

Bạn đã biết chưa?
Thỉnh thoảng xảy ra chuyện động vật hoang dã được con 
người nuôi nấng và giữ làm gia súc. Một trong những con 
khỉ đã được người ta dạy cho ngôn ngữ cử chỉ tại nước Mỹ 
là Koko, một quý cô thuộc dòng khỉ đột. Cô nàng sống hạnh 
phúc và hài lòng với tiến sĩ “Penny” Patterson, một nhà nghiên 
cứu, nhưng cô ta cũng có một mong ước. Cô ta rất thích có 
được một con mèo của riêng mình. Vậy là bà tiến sĩ tốt bụng 
Patterson vào năm 1984 đã tặng cho cô ta một con mèo.
Koko gọi bạn mới của mình là All-Ball và nuông chiều nó như 
nuông chiều một em bé sơ sinh. Đúng thế, nàng khỉ đột thậm 
chí còn lấy giẻ quấn quanh mình con mèo và đội lên đầu nó 
những cái mũ nhỏ xíu màu vàng. Và bởi vì nàng khỉ đột rất 
thích được con người cù vui, nên nó cũng tìm cách dạy cho 
con mèo con cù nó. Và mỗi khi mèo con ngoan ngoãn, Koko 
sử dụng ngôn ngữ cử chỉ để gọi nó là “mèo mềm xinh dễ 
thương”. Thật là hay nhỉ? Nhưng nếu bạn mong chờ một kết 
thúc có hậu, có lẽ bạn không nên đọc tiếp.
Sau đó, All-Ball gặp tai nạn, bị ô tô nghiến chết. Hu hu! Tim 
nàng khỉ Koko tan nát, và nàng chỉ trở lại vui vẻ khi tiến sĩ 
Patterson mang tặng một con mèo con khác.

Ngoài kia có một cánh chim bay...
1. Có một con chim nhỏ xứ Châu Phi yêu thích món mật ong y 

hệt như yêu thích những con sâu béo mẫm đang ngọ nguậy trong 

những cái kén dính nhằng. Nhưng mật ong được canh chừng bởi 

không biết bao nhiêu những con ong giận dữ, nên vấn đề của nó 

là: Làm thế nào rớ tới món mật đây?
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MẬT NGON QUÁ!

VIỆC GÌ MÀ  
LA TO THẾ!

ĐỨNG IM NÀO, 
CÓ MỘT CON 

TRONG TAI BẠN!

Vậy là con chim này lên tiếng kêu dụ một con lửng ăn mật. Kêu 

xong, nó bay đến tổ ong.

Con lửng đi theo tiếng gọi của con chim. Bởi vì da nó rất dày và 

chẳng hề sợ hãi những cú ong châm, nên nó chỉ cần đơn giản giơ 

móng vuốt ra, giật tổ ong xuống và thoải mái ăn cho đầy bụng, 

trong khi chim ta lao vào chỗ mật thừa.

Con chim đó tên là gì nhỉ? dĩ nhiên con đó tên là Chim Báo Mật.

2. Một con chim Châu Phi khác, tên là Kẻ Đào Sâu, lại thường 

cưỡi trên lưng những con hà mã, ngựa vằn và tê giác. Bọn này hoàn 

toàn không phản đối chút nào, bởi chim ăn những đám ruồi nhung 

nhúc đậu trên lưng chúng.

MẬT!
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GIỎI THÌ VÀO 
ĐÂY XEM, ĐỒ XẤU 

XÍ KIA!

Thuê chung nhà
Một số con thú lại giúp đỡ lần nhau bằng cách để cho kẻ khác 

sống ở nhà mình, một vị khách mang lợi lại cho chủ nhân.

Đối với đa phần các loài cá, sẽ là một thảm họa lớn nếu chúng làm 

quen với những cánh tay dài ngoằng đầy chất độc của loài Galeere, 

một loài sứa khổng lồ, xứ Bồ Đào Nha. Không, nói cho đúng ra thì 

cuộc làm quen đó sẽ mang tới cái chết chắn chắn. Riêng cá Nomeus 

là trường hợp ngoại lệ, chúng lại sống được giữa những cánh tay 

dài ngoằng của con sứa kia. Những xúc tua đầy chất độc chẳng làm 

gì nổi làn da đặc biệt nhờn của chúng. Ngược lại, cá Nomeus làm 

vệ sinh cho những cánh tay này. Để trả công, sứa ta bảo vệ đàn cá 

con. Những con cá lớn hơn đến tấn công sẽ bị sứa ta hủy diệt – và 

bọn cá nhỏ Nomeus ăn phần thức ăn thừa.

Trong một góc êm ấm đầy cát ở đáy biển, có một đôi kỳ lạ – của 

một con được gọi là Cá Bống Mù và một con cua. Cua đào nơi trú 

ẩn, còn cá đi tìm thức ăn. Con cua giữ quan hệ với con cá bằng 

cách đặt cần an-ten (vòi, tua) của nó lên đuôi người bạn mình. Mỗi 

khi gặp nguy hiểm, con cá bống mù vẫy đuôi, rồi cả hai chui thật 

nhanh vào nhà.

Bên cạnh đó còn những loài thú đi “rửa ráy” cho những con cá 

khác. Đây là một hàng ngũ “lao công” rất đông đảo cho bạn lựa 

chọn, nếu bạn thích cái trò suốt ngày có đứa cứ gặm gặm nhấm 

nhấm trên da bạn.
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NÀY, CÁC BẠN CÁ ƠI! 
CÓ AI CẦN MỘT ĐỢT RỬA VÂY KHÔNG?

Nếu muốn, bạn hãy 
để cho những chú Cá 
Môi dễ thương cưng 
chiều bạn. Chúng sẽ 
gặm nhấm và xóa 
đi tất cả những nấm 
nhỏ và rong rêu trên 
cơ thể bạn. Từng cái 
vẩy của bạn lại óng 
ánh như mới được 
sinh ra. Đảm bảo 
phục vụ thật nhanh 
chóng.
“Một đoàn lao công 
Cá Môi đã phục vụ 
không ngơi nghỉ liên 
tiếp 300 khách hàng. 
Thật là một thành 
công đáng chú ý!” 

Một con cá mập  
(Thái Bình Dương)

SẮP XONG RỒI!

cảnh báo! 
Đối với khách hàng của dịch 
vụ lao công Cá Môi! HÃY CẨN 
THẬN TRƯỚC NHỮNG KẺ LÀM 
THEO RẺ TIỀN! Có những con cá 
xấu xa tự xưng là Cá Môi. Thậm 
chí chúng bắt chước cả những 
đường sọc trên cơ thể chúng 
tôi. HÃY CẨN THẬN! Đừng để 
cho kẻ lừa đảo lại gần các bạn, 
nó sẽ cắn một mẩu thịt da của 
bạn rồi biến mất!

DỊCH VỤ  
VỆ SINH HOÀN HẢO



Bạn có phải là một con cá rô 
răng cưa với khuôn miệng đang 
bốc mùi khó ngửi? Đoàn quân cá 
bống chúng tôi sẵn sàng thực 
hiện dịch vụ lao công miễn phí! 
Chúng tôi sẽ ăn đi những mẩu 
thức ăn thừa đang thối rữa trong 
miệng bạn, sao cho bạn lại thấy 
mình khỏe mạnh và xinh đẹp. 

NÀY, CÁ RÔ RĂNG CƯA!  
BẠN MUỐN CÓ MỘT HƠI 

THỞ THƠM THO CHỨ?

Không có thứ gì khiến bạn ăn mất ngon bằng việc có 
những con đỉa đang bám chặt vào lợi bạn để hút máu. 
Loài chim te te chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết loài 
ăn bám đó. Cứ đơn giản há mồm ra, chúng tôi sẽ nhặt 
nhạnh chúng đi. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một 
dịch vụ cảnh báo miễn phí. 
Nếu bạn nghe thấy tiếng chúng tôi hót lên, là đang có 
một con thú lớn và nguy hiểm lại gần,  
và tốt nhất là bạn nên  
nhảy ngay  
xuống sông!

NÀY, CÁ SẤU, BẠN ĐANG GẶP KHÓ 
VỚI BỌN ĐỈA PHẢI KHÔNG?
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BỌN CHÚNG NÓ 
ĐI ĐÂU RỒI?

ĐỪNG CÓ HỎI TÔI, 
TÔI LÀ MỘT CON 

TÔM THƯỜNG!

Bạn có khả năng trở thành một nhà động vật học không? 

Trong các dải san hô, bọn cá thường lui tới và để cho bọn tôm 

càng rửa ráy chúng trong những “trạm vệ sinh”. Một nhà nghiên 

cứu đã đưa hết những con tôm càng đó ra khỏi một trạm vệ sinh. 

Theo ý bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

a) Bọn cá tuyệt vọng và gắng rửa ráy lẫn cho nhau. Chúng bắt 

đầu gặm nhấm thân thể nhau.

Đáp án: c) Bọn cá sẽ đồng loạt di chuyển chỗ ở.

b) Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bọn cá thấy chuyện ở bẩn hay 

ở sạch cũng vậy thôi.

c) Bọn cá lên đường đi tìm một trạm vệ sinh mới.

Những kẻ ích kỷ tồi tệ
Nhưng đâu phải mọi thực thể sống đều sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác. 

Không đâu, một số lại có tính cách hoàn toàn ngược lại, chúng nổi 

danh là những “kẻ ăn bám” (động vật ký sinh). Đó là những động 

vật không tự mình đi tìm thức ăn, mà ăn cắp thức ăn của những 

con khác theo kiểu nham hiểm độc ác. Loài ăn bám này hoàn toàn 

chẳng mang lại chút gì hay ho cho nạn nhân. Hãy đọc đoạn dưới 

đây, rồi trả lời xem bạn cần phải né tránh những kẻ nào?

Loài Chim Chiến Hạm miền Trung Mỹ có một phương pháp rất 

đặc biệt để kiếm những bữa ăn miễn phí. Chúng chờ cho tới khi 

những con chim khác bắt được một con cá. Thế rồi chúng săn đuổi 
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TRÔNG TÔI CÓ GIỐNG  
CHIM SẺ KHÔNG HẢ?

... BỌN MÀY TRUY ĐUỔI BỌN TAO, 
ĂN CẮP TRỨNG CỦA CHÚNG TAO, 

ĂN THỊT CON BỌN TAO! NHÌN THẤY 
CHÚNG MÀY LÀ TAO BUỒN NÔN!

HAY QUÁ!

con chim kia, ép con này phải nôn ra những gì vừa ăn vào, và kẻ 

săn đuổi sẽ đớp gọn cái món vừa nhổ ra đó giữa lưng chừng trời. 

Như thế vẫn còn chưa đủ tởm lợm, chúng còn ăn trộm trứng và 

thậm chí còn ăn thịt cả chim con của những loài chim khác – thậm 

chí cả chim con của đồng loại.

Chim tu hú của Châu Âu đẻ trứng vào tổ của những con chim 

khác, và để cho bọn chim khác ấp trứng của nó nở thành con. Sau 

khi chim tu hú con chui ra khỏi vỏ, nó đẩy những con chim con yếu 

ớt khác ra khỏi tổ, để nó một mình hưởng toàn bộ lượng thức ăn 

mà chim bố mẹ mang về. Những con chim bố mẹ tội nghiệp kia cứ 

chăm chỉ đi kiếm mồi về cho con tu hú, hoàn toàn không biết rằng 

đó chẳng phải là con mình, thậm chí ngay cả khi cái đứa con lưu 

manh đó đã to gấp năm lần chim bố chim mẹ. (Nếu có kẻ lưu manh 

chui vào thế chỗ của bạn, liệu cha mẹ bạn có nhận ra không nhỉ?)

Ngay khi con tu hú trưởng thành, nó lên đường để nghỉ một kỳ 

nghỉ đông tuyệt vời ở Châu Phi. Bạn biết gì không? Nó chả thèm 

cảm ơn bố mẹ nuôi nó lấy nửa lời.
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CHO HÔN NHẸ 
MỘT CÁI THÔI!

Loài Cá Biển Chín Mắt được miêu tả là “hàng mét ống dẫn nước 

bị để vạ vật ngoài trời trong mùa đông”. Mà miêu tả như thế là còn 

nhẹ nhàng đấy. Những con cá tởm lợm này chẳng có mõm mà cũng 

chẳng có hàm. Nó có một cái vòi loe ra ở phần đầu, ở đó có những 

cái răng bé nhọn, những cái răng giúp nó hút máu. Và không một 

thứ gì trên đời này khiến nó thấy ngon lành bằng máu của những 

con cá khác...

Tôi có cần phải phải kể cho bạn nghe một câu chuyện thật sự rùng 

rợn không? Ở những cánh rừng Nam Mỹ có một thứ khủng khiếp, 

mà nếu đem so sánh thì những loài kí sinh khác có thể khiến bạn 

mủi lòng thương đấy. Đúng vậy, kẻ này tồi tệ hơn, tồi tệ hơn rất 

rất nhiều. Và bạn muốn biết nó là gì không? Bây giờ bạn hãy đóng 

cửa sổ lại, bật lên một ngọn đèn nho nhỏ dìu dịu, và ngồi xuống 

bên lửa lò sưởi. Sau đó tôi sẽ kể một câu chuyện có thể khiến máu 

trong huyết quản của bạn đông cứng lại.

Báo động - ma cà rồng
- Tôi còn nhớ rất rõ, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. 

- Người đàn ông già nua mỉm cười, thấy rõ những lỗ hở giữa những 

cái răng vàng. Chính những lỗ hở này khiến cho ông ta vừa nói vừa 

rít lên như một con rắn. 

- Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi, ông ơi? - cậu bé hỏi, mắt mở to 

như hai cái tách con.
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LA HÉT!

QUẠC!

GẦM GỪ!

LẦM RẦM!

RÙ RÌ!

PÍP PÍP!

- Chuyện đó xảy ra ở Brasil năm 1927. Bọn ông muốn nghiên cứu 

những con thú sống tự do ở đấy. Đó là lần đầu tiên ông vào rừng 

rậm. Ông vẫn còn nhớ rõ những mùi vị và hình ảnh kỳ lạ, nhưng 

cháu có biết ông nhớ nhất gì không? Đó là những đêm trong rừng. 

Côn trùng rầm rì, ếch nhái kêu quàng quạc trong những bãi lầy hôi 

thối. Không khí lành lạnh, mặt trăng tròn vành vạnh lấp ló giữa 

những tàng cây.

Thường thì cứ mỗi khi mặt trời lặn là bọn ông lại đốt lửa trại lên. 

Màn đêm trong rừng rậm phủ xuống nhanh hơn ở những nơi khác, 

và theo lệnh của tiến sĩ Beebe, tất cả phải nhanh tay đốt lên một 

ngọn lửa lớn và căng lều tề chỉnh. William Beebe của Liên Hiệp 

Hội Các Nhà Động Vật Học thành New York là người cầm đầu đoàn 

thám hiểm. Ông ấy ra lệnh mọi người không bao giờ được phép 

thò chân ra khỏi lều.

- Tại sao vậy hả ông?

- dĩ nhiên là vì bọn ma cà rồng, - người đàn ông già nua rít lên.

- Ma cà rồng? Có phải ông đang nói đến những con ma cà rồng 

thật sự, giống như bá tước dracula? - Giọng cậu bé bắt đầu cao lên.

- dracula không phải là một con ma cà rồng thật sự, Johnnie. Đó 

chỉ là một huyền thoại. Những gì mà ông kể cho cháu nghe đây là 
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chuyện thật, thật như ông đang ngồi trước mặt cháu, đang nói đến 
những con ma cà rồng dơi còn sống.

Cậu bé nuốt khan:
- Những con dơi! Thế chúng nó cắn người thật sao? - cậu bé lắp 

bắp.
- dĩ nhiên chúng còn cắn cả những con thú khác như ngựa và bò. 

Chỉ có bọn chó là ít bị cắn hơn, chó thính tai và nghe được tiếng bọn 
kia bay đến. Bọn dơi này vỗ cánh bay từ những tàng cây, nơi chúng 
sinh sống, và lượn xuống dưới không một tiếng động, im lặng như 
bóng ma. Cánh của chúng trông như những lớp da đã cũ, và chúng 
có những đôi tai khổng lồ. Để tìm được chân của bọn ông, chúng 
lặng lẽ bò dọc mặt đất. Thế rồi chúng liếm những ngón chân, để 
biết chắc đây là động vật sống và mềm mại. Thế rồi chúng cắn!

Cậu bé bối rối nhìn từ bờ vai ra phía sau. - Chúng nó hút máu?
- Không, chúng nó liếm như một con mèo liếm sữa vậy, ít nhất 

thì tiến sĩ Beebe cũng đã kể cho bọn ông nghe như thế. Ông ấy kể 
rất nhiều về bọn dơi này.

- Một tối nọ, ông giật mình tỉnh giấc. Ngón chân cái của ông đau 

dội lên như vừa có ai châm kim vào. Ông la lên một tiếng và ngồi bật 

dậy. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Trời tối, nhưng có trăng tròn, và ông 

nhìn thấy những đường viền lờ mờ. Một người nào đó. Một thứ nào đó.
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- Không phải dơi ư?

- Không, trông như một con người vậy. Nói thật với cháu nghe, 

ông sợ như một con thỏ, tim ông đập như trống khua. Ông cầm lấy 

đèn pin, nhưng những ngón tay cứ mềm oặt ra như mì spagetti. Mãi 

rồi ông mới bật được đèn lên. Cháu biết là ông nhìn thấy gì không? 

Tiến sĩ Beebe. Ông ấy đang ngồi lom khom trước mặt ông với một 

cái kim sáng loáng trong tay.

- xin lỗi cậu vì trò quấy phá, Jack - ông ấy cười lục khục. - Chỉ 

là thử nghiệm một chút thôi. Tôi muốn biết nếu bị ma cà rồng cắn 

thì cậu có tỉnh ngủ không.

Ông sợ đến nỗi không biết phải nói gì, nhưng rồi sau đó ông lắp 

bắp vài từ, đại khái như “Có vẻ như thí nghiệm thành công đấy.” 

Chỉ vậy thôi. Ngay hôm sau ông nói chuyện với một số người khác, 

và có vẻ như tiến sĩ Beebe đã chơi cùng một trò quậy phá đó với 

rất nhiều người trong bọn ông. “Khoa học thực nghiệm”, ông ấy 

gọi trò đó là như vậy.

Thế, đêm hôm sau thì ông ngủ thật say, chắc vì đêm hôm trước 

phải thức giữa chừng. Khi tỉnh dậy, ông thấy trong người khỏe mạnh 

sảng khoái. Cho tới khi ông nhìn xuống chân mình và thấy máu. 

Cái bọn dơi ma cà rồng khốn kiếp kia đã tấn công ông – vậy mà 

ông chẳng cảm nhận thấy gì!

 Có tiếng bà kêu lên:

- Thôi ông ơi, ông đừng kể cho cháu nó nghe chuyện bịa nữa. 

Bản thân ông cũng biết đó chỉ là chuyện bốc phét mà.
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THỰC ĐƠN
 

MÓN ĂN TRƯA

Bạn đã biết chưa?

Có tất cả ba loại dơi ma cà rồng. Chúng là vấn đề trầm 

trọng tại đất Brasil, bởi chúng truyền những căn bệnh 

nguy hiểm có thể dẫn đến bỏ mạng, cho những con 

vật bị chúng cắn. Nhưng mặt khác bọn dơi này lại có 

một thói quen tốt: Chúng là những con thú ưa sạch 

sẽ, và bao giờ cũng cẩn thận liếm lông cho thật sạch 

máu, trước khi nhao vào tấn công con vật tiếp theo.

TRỜI ƠI!

Bình tĩnh lại đi bạn! Còn những chuyện trầm trọng hơn so với vụ 

tấn công của một con dơi hút máu. Ví dụ như phải tiếp kiến một 

con thú ăn thịt vào giữa giờ ăn trưa. Nhất là khi bạn chính là đối 

tượng được liệt kê trên thực đơn.

- Nhưng nó là chuyện thật! - người đàn ông già nua kêu lên. Ông 

cúi xuống cởi đôi giày màu nâu của ông ra, rồi cởi cả đôi tất màu 

xanh lục đã mỏng mòn vì được dùng quá lâu. Bàn chân của ông 

gầy nhẵng, những sợi gân màu xanh nổi lên chằng chịt trên lớp da 

trong suốt. Kể cả bây giờ, bao nhiêu năm trời sau đó, những ngón 

chân của ông vẫn còn mang rất nhiều vết sẹo trắng. Những vết cắn.
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NHÌN VÀO MẮT  
ANH ĐÂY, BÉ CƯNG...

HỔ, SƯ TỬ VÀ
NHỮNG CON THÚ ĂN THỊT KHÁC

Khi đói, bạn thường chịu khó bước ra khỏi nhà và mua một món 

gì đó. Bọn thú vật không làm như vậy. Có những loài thú hễ thấy 

đói là lên đường đi tìm những con thú vô tội nhỏ hơn, ăn sống nuốt 

tươi mà chẳng nấu nướng gì cả. Bạn có biết chúng làm chuyện đó 

ra sao không? Nếu tò mò thì hãy đọc tiếp đi…

Các dạng thú ăn thịt
Một số thú ăn thịt, ví dụ như sư tử và hổ, có khả năng ăn thịt cả 

những con thú lớn. Cuộc sống của chúng thật dễ chịu. Chúng dành 

đa phần thời gian cho chuyện nằm lừ đừ nghỉ ngơi để tiêu hóa lượng 

thức ăn khổng lồ. Chúng chỉ đi săn khi thấy đói. Lúc ấy, bạn nên 

tránh đường chúng thì hơn. Những con thú khác như bọn chó dại 

hoặc linh cẩu lại ăn tất cả những gì gặp trên đường, và chúng luôn 

luôn đi tìm một bữa ăn miễn phí. Những kẻ như thế thì lúc nào bạn 

cũng nên tránh đường nghen.

Cẩn thận đấy nghe bạn! Bọn thú ăn thịt có sẵn những mánh 

khóe rất đểu giả.

Làm cách nào để bạn trở thành thú ăn thịt

1.  Hãy lẻn lại gần nạn nhân. Nếu nạn nhân có quay trở lại, bạn 

cứng đờ người ra, làm như thể bạn là một cành cây. Đó là cách 

của bọn rắn cây màu xanh lục miền Trung Mỹ. Chúng thậm chí 

còn gật gù trong gió – trước khi chúng nhao tới đớp một chú 

chim con tội nghiệp ra khỏi tổ.
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CỨU VỚI!

Ở ĐÂY!

2.  Có một loài ếch có thể ngồi bất động. Chỉ một ngón tay của nó 

là cứ giật tới giật lui cho tới khi một con côn trùng hay một con 

thú nhỏ đi ngang qua, cho ngón tay này là món đồ ăn được. 

Đúng là một sai lầm ngu ngốc: Bởi trong chuyện này quả là có 

món ăn được – nhưng mà là ăn được cho con ếch kia! 

3. Châu Phi có một loài cầy có bộ mông trông y như một bông hoa. 

Con thú chui vào bụi cây và chổng cái mông lên trời. Khi có một 

con côn trùng nào đó hạ cánh xuống “nụ hoa” xinh đẹp, cầy ta 

giật phắt về và…. đớp gọn.

4.  Con gấu trắng hầu như hoàn toàn vô hình trong lớp tuyết của 

Bắc Cực. Chỉ cái mũi to màu đen là có thể để lộ nó ra. Khi bò lại 

gần một con hải cẩu, nó dán sát người xuống đất, và đẩy một 

đống tuyết chuyển dịch phía trước nó như một làn sóng, đấy là 

cách nó dùng để che cái mũi to.

5.  ai cũng biết rắn chuông có cái đuôi phát ra tiếng kêu. Những 

người yêu mến nó khẳng định thứ đó dùng để cảnh báo người 



80

ĐÓ LÀ VIỆC ĐÀN BÀ!

CHÍ PHẢI!

Bọn đàn ông 
theo chủ nghĩa 

Sô-vanh

ta không nên lại gần. Họ làm như thể bọn rắn là những người 

lịch sự không bằng! Thật ra những tiếng động đó dùng để đánh 

lạc hướng kẻ thù, và con rắn có cơ hội trốn thoát. Nếu không, 

nó sẽ sử dụng đến những cái răng độc địa, đây là phương pháp 

phòng thủ chỉ dùng khi khẩn cấp. Ngoài ra, những cái răng độc 

cũng là thứ chúng dùng để giết chết con người.

Liệu bạn có tinh ranh như những loài thú ăn thịt thông minh? 

Hãy thử xem! Hãy tưởng tượng bạn là một con sư tử cái ở miền 

bình nguyên Nam Phi. Bạn sẽ là một sư tử săn mồi hạng nhất hay 

hạng bét đây?

Những hướng dẫn dành cho sư tử cái ham mê săn bắn

Các sư tử cái của một đàn sư tử luôn đi săn chung (bọn đực lười 

biếng không đi cùng chúng).

1.  Đám sư tử cái các bạn rình mò một đàn linh dương. Các bạn sẽ 

tiến lại gần con mồi theo hướng nào? 

a)  xuôi chiều gió, để bọn linh dương ngửi được mùi các bạn. 

Ngửi thấy mùi sư tử cái là chúng sợ đến đờ ra, không còn khả 

năng tự vệ nữa.

b)  Ngược chiều gió, để bọn linh dương không ngửi được mùi của 

các bạn.

c)  xuôi theo hướng nắng chiếu (với mặt trời sau lưng), để bọn 

linh dương kia bị lóa mắt.

2.  Nhóm sư tử cái các bạn được chia ra làm hai nhóm. Bây giờ các 

bạn làm gì?
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HÔM NAY 
MÌNH TRÁNG 
MIỆNG MÓN 
GÌ, MẸ ƠI?

a)  Một nhóm tấn công bọn linh dương và đuổi cho chúng chạy 

về phía nhóm thứ hai đang phục sẵn.

b)  Một nhóm đuổi bọn linh dương, còn nhóm thứ hai đuổi bọn ngựa 

vằn. Qua đó cơ hội kiếm được con mồi sẽ tăng lên gấp đôi.

c)  Một nhóm đuổi bọn linh dương, còn một nhóm dè chừng bọn 

linh cẩu, ngăn không cho bọn này ăn cắp mất con mồi.

3.  Hãy chọn ra một con linh dương để tấn công. Bạn chọn con nào 

đây?

a)  Con to nhất – nó có nhiều thịt nhất.

b)  Con nhỏ nhất – nó ít có khả năng kháng cự nhất.

c)  Con yếu nhất – là con dễ bắt nhất.

4.  Bọn đàn ông sư tử vốn là loại khách không mời mà tới. Khi bạn 

cùng đám chị em vất vả săn bắt, thì chúng nó nằm ườn ra sưởi 

nắng. Đến khi các bạn làm xong việc thì đám kia thấy… đói. Phần 

ăn to nhất thuộc về ai?

a)  Thuộc về những sư tử cái, tiếp theo là đám con cái của chúng. 

Bọn đàn ông - sư tử đực sẽ nhận được những phần thừa. Đáng 

đời, chúng nó có chịu làm việc gì đâu.

b)  Bọn đàn ông chiếm lấy những miếng to nhất và tốt nhất, sư tử 

cái và sư tử con chỉ được ăn phần thừa, nếu còn thừa lại chút 

nào.

c)  Những đứa con, phải cho chúng nó ăn chứ, để cho chúng nó 

còn lớn lên.
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Đáp án: Hãy so sánh và tự cho bạn một điểm với mỗi câu trả lời 

đúng 1b). 2a) Sư tử thường hợp thành nhóm khi đi săn. Nhưng 

một số các nhà nghiên cứu cho rằng, đó là do loài người chúng 

ta nhìn thấy mà tưởng tượng ra. Trong nhóm đó, mỗi con theo 

đuổi mục đích riêng của nó. 3c). 4b) Sư tử đực to hơn và mạnh 

hơn sư tử cái. Nếu không đủ thức ăn cho tất cả, thì các bà mẹ 

và con cái phải nhịn đói. 5c) Điên thật đấy, nhưng lại là sự thật. 

Sư tử đực muốn có con cái để chăm lo cho con cái của chính 

nó, còn sư tử cái lại cần con đực để có thể đẻ con và bảo vệ cho 

những đứa con sư tử mới. 6b) Một con sư tử khi đói sẽ ăn thịt 

mọi thứ. Hãy cẩn thận khi bạn lại gần khu vực đó.

5.  Một sư tử đực mới đánh đuổi những con sư tử đực cũ trong đàn 

của bạn đi, rồi giết và ăn thịt con cái bạn. Bạn làm gì?

a)  Tôi co cẳng chạy trốn.

b)  Tôi giết chết nó và ăn thịt nó.

c)  Tôi kết bạn với nó.

6. Khi hạn hán có rất ít đồ ăn. Lúc đó bạn sẽ sống bằng thứ gì?

a)  Những con sư tử khác.

b) Cá, côn trùng, thằn lằn, chuột, hoặc đôi khi cả rùa.

c)  Những khúc xương mà tôi đã cẩn thận chôn trước, đề phòng 

khi khó khăn như lúc này.

Ý nghĩa số điểm của bạn:

• 5-6 điểm, bạn gầm hay lắm đấy, sư tử cái! Bạn là một nữ thợ 

săn xuất sắc.

• 3-4 điểm, bạn là một con sư tử cái tốt đấy, nhưng còn phải luyện 

thêm chút đỉnh.

• 1-2 điểm, sẽ không bao giờ bạn trở thành một sư tử cái thật sự. 

Tốt nhất là bạn hãy quên đi niềm kiêu hãnh của mình và cứ tiếp 

tục làm người đi cho xong.
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KỲ THẬT, MỖI KHI CHẠY ĐUA VỚI 
BÁO GÊPA LÀ NÓ CHẠY NHANH 

HƠN HẳN BÌNH THƯỜNG.

Đáp án: c) Báo Gêpa không phải là kẻ thích chạy thi. Ở một 

cuộc chạy thi khác trong cùng năm đó, con báo chỉ chạy có một 

nửa đường rồi quay sang... nghỉ ngơi.

Bạn có đủ khả năng làm một nhà động vật học không?

Một trong những tay thợ săn hung dữ nhất của các bình nguyên 

Châu Phi là con báo Gêpa. Bọn mèo to lớn này là những vận động 

viên điền kinh hạng đầu thế giới. Chúng đạt tốc độ tối đa 110km/h, 

nhưng chỉ ở khoảng cách ngắn thôi. Nguyên nhân nằm ở chỗ, những 

cơ bắp của một con báo Gêpa khi chạy sẽ sản xuất ra rất nhiều 

nhiệt lượng. Nếu con báo Gêpa chạy quá vài giây đồng hồ với tốc 

độ tối đa, nó sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng đến não bộ, thậm chí bỏ 

mạng. Khi mệt hết hơi, báo Gêpa cần phải được nghỉ ngơi một hồi.

Năm 1937, những người yêu thú tại London đã tổ chức một cuộc 

chạy thi giữa một con báo Gêpa và một con chó săn. Theo bạn thì 

chuyện gì sẽ xảy ra?

a)  Con chó thắng cuộc.

b)  Con báo Gêpa ăn thịt con chó.

c)  Con báo Gêpa thắng cuộc, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Đa phần 

thì nó chẳng thèm vất vả mà làm gì.

Cho tới nay, chúng ta chỉ mới nói đến những loài ăn thịt sống trên 

cạn. Nhưng điều đó không có nghĩa, xuống dưới nước là bạn được 

an toàn đâu nghe – nhất là khi bạn là một món đồ xơi được. dưới 

biển cũng như trong sông suối đang lổn nhổn đến cả triệu những 



DÙ TA ĐÃ KẾT HÔN HAY CHƯA THÌ TÔI CŨNG 
CHẢ THÈM ĐẾM XỈA! TÔI KHÔNG HÔN ANH ĐÂU!

con cá tồi tệ. Theo bạn thì trong số những câu chuyện sau đây, câu 

chuyện nào là quá rùng rợn và không thể là sự thật?

Những tay kẻ cướp dưới nước

1.  Có một loài cá tên là Schnepfen, thường cưỡi lên trên loài vẹt 
biển to lớn hơn, nhưng hiền lành hơn. Khi con cá này nhìn thấy 
một con cá nhỏ vừa miệng nó, nó sẽ nhảy xuống dưới và đớp 
lấy con kia. ĐúNG/Sai

2.  Ở miền bờ biển Bắc Mỹ có bọn Cá Rô xanh rất nham hiểm, thường 
tấn công những đàn cá khác. Cái mõm khổng lồ của nó có thể 
chứa được tới 70 con cá, nhưng chỉ có hai ba con là lọt vừa qua 
cổ nó mà thôi – lần tới khi nó há mõm ra, những con cá chưa bị 
nuốt xuống lại bơi thoát ra ngoài. ĐúNG/Sai

3.  Con Cá Chuông Halitosis có một món vũ khí cực kỳ đặc biệt và 
nguy hiểm: hơi thở thối tha tởm lợm của nó. Khi một con cá nhỏ 
bơi ngang qua, con cá khủng khiếp kia liền thở ra một làn mây 
bọt nước độc địa để hạ gục con mồi. ĐúNG/Sai

4.  Con Quỷ Biển Đại Tây dương luôn mang sẵn lưỡi câu cá của nó 
bên mình, cùng với một thứ nho nhỏ trông như một con giun 
ngo ngoe trước mõm nó. Khi một con cá khác bơi ngang qua để 
xăm soi ngắm nghía “con mồi”, con quỷ biển sẽ ngoạm lấy và 
ăn thịt con cá. ĐúNG/Sai

5.  Con Cá Kéo có cái hàm có thể ngoác ra như cái kéo vậy. Nó dùng 
món vũ khí đáng sợ này để mổ bụng con mồi. Nó có thể cắn đứt 
cả dây câu của những người ngụp dưới sâu. ĐúNG/Sai

6.  Con cá Viper sống dưới biển sâu có trong mõm nó tới 1350 ngọn 
đèn. Khi các ngọn đèn này sáng lóng lánh ở những lớp nước sâu 
dưới biển, một số cá bé sẽ bơi tới để xem trận pháo hoa miễn 
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Đáp số: 3, 5 Sai, 1, 2, 4, 6 ĐúNG.

Bạn đã biết chưa?

Một loại cá lưu manh có thật là con Cá Mập Trắng khổng lồ. 

Bạn biết không, nó có thể cảm nhận được những chuyển động 

trong nước cách xa nó tới 1,6km! Và ngửi thấy mùi máu từ 

khoảng cách xa tới 400 mét. Nó thường tấn công nạn nhân 

từ phía sau hoặc là từ phía dưới. Trong tích tắc cuối cùng, nó 

nhắm hai con mắt màu đen lạnh lùng lại, và hướng đến nhịp 

tim đập đầy sợ hãi của con mồi. Đúng thế, nhịp tim đập tạo 

ra những làn sóng điện tử rất nhỏ, nhưng Cá Mập Trắng có 

thể cảm nhận được. Thế rồi nó đớp tới!

XIN LỖI NGHE! TÔI 
NHẮM CON RUỒI, 

NHƯNG TRƯỢT.

phí. Ngay khi chúng đã bơi vào trong cái mõm khổng lồ, cá Viper 
chỉ cần ngậm mõm lại là xong. Kết thúc chương trình trình diễn 
pháo hoa! ĐúNG/Sai

Bạn có khả năng trở thành một nhà động vật học?

Chắc bạn chưa bao giờ nghe thấy chuyện này! Con Cá Bắn Súng 

sống ở ấn Độ, Châu úc và Đông Nam Châu á có một món vũ khí 

rất đặc biệt: một khẩu súng lục bắn nước được gài sẵn. dùng khẩu 

súng này, cái con vật bé xíu chỉ dài có 2 cm sẽ phun nước một cách 

cực kỳ chính xác vào những con côn trùng bay ngang qua. Và đối 

với bọn côn trùng thì trò bắn nước này chẳng dễ chịu chút nào đâu 

– chắc là bạn cũng tưởng tượng ra!
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ĐÂY LÀ  
BẠN GÁI 
CỦA TAO!

Trong một bể cá công cộng với một đàn cá đông đúc, người ta 

dán 150 gram thịt sống lên các vách bể, cao phía trên mặt nước. 

Người ta muốn biết liệu bọn cá có thể gỡ chỗ thịt ra không. Theo 

bạn thì chúng có khả năng đó không?

a)  Không, chúng không làm được.

b)  Bọn cá này cứ phun nước và phun nước mãi, cho tới khi đám thịt 

rời ra và trôi trên mặt nước

c)  Vì không thể gỡ chỗ thịt đó ra khỏi vách bể bằng “súng lục bắn 

nước”, nên chúng nhảy lên cao, đớp lấy chỗ thịt đó bằng những 

cái mõm nhỏ tí xíu.

Đáp án: b) Đúng thế, chúng bày ra một trò phun nước vĩ đại.

Mèo - Đâu phải chỉ có móng vuốt

Chắc chắn bạn đã từng biết đến một trong những loài thú ăn thịt 

độc ác nhất. Cũng có thể có một con thú như thế đang rình mò ngay 

đằng sau rèm cửa của bạn, hay đang ngồi trước màn hình tivi của 

bạn! Đúng vậy – chúng ta đang nói đến con mèo chẳng mấy hiền 

từ của bạn đấy. Bây giờ là lúc đưa mèo ra khỏi gầm sofa mà xem 

xét cho rõ: Con vật nũng nịu dễ thương của bạn thật sự là một kẻ 

sống một cuộc sống hai mặt dối trá.

Con mèo của bạn làm gì...

Có phải là mèo chỉ muốn tỏ ra dễ thương khi chúng cọ mình vào 

chân bạn? Hoàn toàn không đâu. Chúng đang đánh dấu bạn bằng 

mùi của chúng. Để chỉ ra rằng, bạn là một thành phần trong gia 

đình chúng.
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VẠCH RANH GIỚI

CÚT ĐI!

BƯỚC NHẢY VỒ MỒITƯ THẾ CHỜ ĐỢI

Mỗi con mèo có một khu vực săn bắt riêng, bình thường nó không 

cho con mèo nào khác lọt vào trong đó. Khu vực này thường lớn 

hơn khoảng vườn của bạn.

Mèo đi săn bằng cách rón rén lại gần con mồi. Thỉnh thoảng nó 

đứng lại như mọc rễ, rồi lại tiếp tục rón rén. Đến tích tắc cuối cùng, 

nó nhảy một bước thật dài.

Mèo cũng thích bắt cả côn trùng. Đây là món ăn giòn tan ngon 

miệng – y như chíp khoai tây đối với bạn vậy.

Chỉ có thỏ và chuột cống là chúng không thích săn mà thôi. Chúng 

nó sợ thỏ, bởi vì bọn kia to. Còn chuột cống thì có vẻ như thức ăn 

khô mà bạn mua từ siêu thị về vẫn còn ngon hơn.

BIzz Buzz
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KHOẢNG CÁCH  AN TOÀN

MÓN THỨ HAI (ĐÃ ĐƯỢC 
CHUẨN BỊ SẴN) = CHIM

MÓN THỨ NHẤT  
= CHUỘT

CHẮC BÉ CON HÉT LÊN  
NHƯ THẾ ĐỂ GOM GÓP LÒNG 

DŨNG CẢM, TRƯỚC KHI NHAO 
BỔ XUỐNG CON CHUỘT.

CỨU TÔI!

Khi một con mèo vờn một con chuột, điều đó không có nghĩa 

là nó độc ác tàn nhẫn. Thật sự là không! Bản thân nó cũng là một 

lọai “thỏ đế”. Con chuột có thể tấn công nó (một số con chuột có 

thể làm điều đó thật đấy). Vậy là nó giữ khoảng cách, nhưng canh 

chừng sao cho con mồi không chạy thoát.

Khi ăn thịt một con chuột, trước tiên mèo ăn cái đầu. Nuốt ực. 

Trước khi ăn thịt chim, nó dùng răng nhổ lông chim ra đã.

Khi con mèo mang về cho bạn một con chuột nửa sống nửa chết 

hoặc một con chim đã bị hành hạ dã man, thì đây là cách nó muốn 

dạy cho bạn đi săn đó nghe. Đúng thế, nó muốn bạn kết liễu mạng 

sống của con mồi. Đây là cách mèo mẹ dạy mèo con.
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Bạn đã biết chưa?

1. Kẻ giết chuột vĩ đại nhất mọi thời đại là một con mèo có tên 

Towser. Nó qua đời năm 1987, nó đã bắt được tới 28.899 con 

chuột trong một lò nấu rượu Whisky miền Scotland. 

2. Một chú mèo săn giỏi đã cứu mạng quý ông Henry Wyatt. 

Ông này là hiệp sĩ nước Anh sống ở thế kỷ thứ 15, đã bị ném 

vào nhà ngục, hòng đẩy ông vào chỗ chết đói. Một chàng mèo 

đi hoang đã kết bạn vói ông, mang chim về cho ông ăn (ví dụ 

như chim bồ câu) và giữ cho ông khỏi bị chết đói, cho tới khi 

bạn bè đến giải phóng ông.

BỌN TÔI TỚI  
ĐỂ CỨU ANH 
- CHẮC ANH 

SẮP CHẾT ĐÓI  
MẤT RỒI!

Nếu bọn mèo là loài có chí tiến thủ, thì chắc là con nào cũng mong 

trở thành một con mèo khổng lồ. Một con mèo thật to, thật lớn và là 

một con thú ăn thịt thật sự khủng khiếp. Như một con hổ, thực vậy.

Hổ, hổ dễ sợ
Từ chỏm mũi cho tới chóp của cái đuôi vằn vện, một con hổ dài 

trung bình 2,9m và nặng 204kg – bằng ba người đàn ông trưởng 

thành cộng lại. Trong thế kỷ thứ 19, tất cả các nhà văn đều đồng 

loạt nói xấu loài vật này. Họ cho nó là một kẻ thâm độc, tấn công bất 

ngờ nạn nhân của chúng một cách nham hiểm. James inglis đã viết:
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... con hổ là... một kẻ lưu 
manh nham hiểm, hèn hạ... 

một tên cướp có ria mép 
tàn nhẫn.

Đám thợ săn thế kỷ 19 rất mê trò giết hổ. Cho thú vui khủng khiếp 

đó, họ thậm chí còn được chính phủ ấn Độ trả tiền! Rất nhiều con 

hổ bị giết và trở thành những tấm thảm lông hổ rùng rợn. Những 

tay thợ săn của loài người làm việc chăm chỉ tới mức trong năm 

1972, toàn xứ ấn Độ chỉ còn 1800 con hổ mà thôi. Năm 1971, người 

ta bắt đầu cấm săn hổ, và nhờ vào những biện pháp bảo vệ quyết 

liệt, số lượng hổ lại bắt đầu tăng lên tại một số địa phương. Chỉ có 

điều công việc của những chiến sĩ bảo vệ môi trường đã dẫn con 

người vào một tình huống khó xử. Ta phải làm gì đây, nếu một con 

hổ gặp người; liệu người ta có được phép giết nó không?

Con hổ phải chết

Năm 1978, tại biên giới giữa ấn Độ và Nepal:

- Con hổ phải chết! Tôi phải chính tay bắn nó! - ông giám đốc 

của công viên rừng đập bàn và kêu lớn.

- Ông không hiểu gì cả, - arjan Singh chuyên gia nghiên cứu về 

hổ trả lời. Đó là một người đàn ông nhỏ bé, vầng trán đang nhăn 

tít lại vì lo lắng.

Ông giám đốc công viên nhếch miệng lên thành một nụ cười 

mỏng, rút khăn tay ẩm ướt lau mồ hôi trên mặt. Trời rất nóng, dù 

những tấm mành mành đã được thả kín và quạt trên trần nhà đang 

quay vun vút. - Không, ông Singh, ông mới là người không hiểu gì 

cả. Ta thử xem xét lại các dữ liệu mà xem. Vào ngày 3 tháng 4 có 
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một người đàn ông biến mất trong rừng. Đó là nạn nhân thứ nhất 

của con hổ. Những phần xương thịt còn lại của ông ta chẳng đủ để 

xếp đầy một hộp cac-ton đựng giày. Ba ngày sau đó, con hổ lại bắt 

thêm một người đàn ông nữa. Tôi đã nhìn thấy nó ăn thịt ông ta. 

Tôi đã la lên, nhưng con quái vật không thèm để ý. Lẽ ra tôi phải 

bắn nó ngay lúc đó!

Ngón tay ông ta co lại quanh một cò súng vô hình.

- Nhưng hổ là loài đang được bảo vệ! - arjan Singh cãi lại. - anh 

không được phép bắn chúng!

- Loài người cũng phải được bảo vệ! - ông giám đốc công viên 

gầm lên. - Đã có hai người bị thiệt mạng, còn ông thì cứ gắng sức 

chỉ bảo tôi về công việc của tôi hả!

- Ông không hiểu gì hết! - arjan Singh tuyệt vọng nhắc lại. - Hổ 

chỉ tấn công người một khi chúng không còn cách nào khác!

- Ý ông muốn nói sao với cái trò không còn cách nào khác hả? - 

ông giám đốc chồm tới với hai con mắt nhấp nháy lia lịa vì giận dữ.

- Về mặt bản chất, hổ không tấn công người. - Nhà động vật 

học nói. - Chỉ có điều con người đã giết hết những con mồi của nó 

như hươu, hoẵng và lợn rừng. Con hổ này sắp chết đói, trong rừng 

lúc ấy lại có người. Nó phải ăn để khỏi chết đói.
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- Đó là thịt người! - ông giám đốc sẵng giọng đáp trả.

arjan Singh lấy hơi thật sâu và gắng sức thuyết phục lần nữa.

- Ông đừng quên rằng, nhà nước có lệnh bảo vệ loài hổ. Tại sao 

chúng ta không thử bằng một phương pháp khác, thay vì giết con 

thú đó? Phải có một cách nào đó chứ? Tôi đề nghị thế này: tại sao 

ta không để thịt trâu vào rừng cho nó có cái ăn? Lúc đó nó sẽ no. 

Khi con hổ no, nó không còn tấn công người nữa.

Ông giám đốc cay đắng thở dài. 

- Ông Singh, tôi nói thật. Nếu cứ theo ý tôi thì con hổ của ông đã 

chết từ mấy ngày nay rồi, nhưng cấp trên của tôi có vẻ như đồng 

ý với ông. Đó là ưu thế của ông. Chắc là tôi phải nghĩ lại chuyện 

này thôi.

Nhưng giọng của ông ta nghe chẳng lấy gì làm chắc chắn.

Vài ngày qua đi. Ông giám đốc vẫn chưa quyết định. Con hổ lại 

tấn công lần nữa. Lại thêm một người nữa bị bỏ mạng trong rừng. 

Tim arjan Singh đập lồng lên khi ông quan sát những vết chân.

- Đúng, tôi e rằng cũng chính là nó, - ông nói với người kiểm 

lâm đi cùng.

- Cha, - ông này bực bội. - Theo tôi thì có lẽ bây giờ ông giám 

đốc sẽ có quyền thực hiện ý định của mình. Giờ là hết đời con hổ. 

Đã tới lúc rồi. Chắc cả ông cũng nhận ra điều đó.

Họ đang quan sát vệt đất do con hổ gây ra khi kéo lê xệt con 
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mồi. Cách đó có vài mét là một cái đầu người đầy máu. Những gì 

còn sót lại của nạn nhân.

arjan Singh như đã nghe thấy giọng nói thịnh nộ của ông giám đốc. 

- Tôi đã nói với ông rồi! Ông là người có tội – nếu cứ theo ý tôi 

thì người đàn ông này đã được sống!

Chuyên gia nghiên cứu về hổ ngay từ bây giờ đã thấy sợ cuộc 

gặp gỡ tới đây. Liệu có còn cách nào cứu con vật này không?

Theo ý bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

a)  Ông giám đốc được phép thực hiện ý định của mình. Người ta đi 

săn con hổ và bắn chết nó.

b)  arjan Singh thắng cuộc. Ông giám đốc đồng ý đặt thịt làm thức 

ăn cho hổ, và con thú quả thật không tấn công thêm người nào 

nữa.

c)  Người ta bắn về phía con hổ một mũi tên có tẩm thuốc mê. Sau 

đó đưa con hổ đến một khu vực không có người sinh sống.

Làm cách nào để tránh được hổ

Sau đây là vài lời khuyên nhủ giúp bạn né tránh cảnh trở thành 

bữa ăn cho một con hổ ăn thịt người. (Hy vọng là ở nơi bạn sinh 

sống, bọn hổ nanh ác như thế không có quá nhiều.)

1.  Một con hổ bao giờ cũng tìm cách đi ngược chiều gió. Vậy là luôn 

luôn bạn phải chú ý xem ở hướng đó có gì chuyển động không. 

Nếu có thì thận trọng đó!

Đáp án: b) Cấp trên của ông giám đốc vẫn chưa cho phép 

bắn chết con hổ. Vậy là ông giám đốc đành phải làm theo lời 

đề nghị của arjan Shingh. Kể từ đó trở đi con thú ăn những 

miếng thịt được người ta đặt riêng cho nó và không tấn công 

người nữa. Ngày nay, những con hổ ưa tấn công người được 

đưa đến những khu không có người sinh sống.
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TẠI SAO TỰ NHIÊN CHÚNG 
NÓ BIẾT CHẠY GIẬT LÙI NHỈ?

TẠI SAO BA BIẾT LÀ 
PHÍA TRƯỚC KIA CÓ 

MỘT CON HỔ?

2.  Con hổ thường tấn công khi bạn cúi lom khom, bởi lúc đó nó nghĩ 

bạn là một con thú bốn chân. Vậy là nếu bạn cần đi tè trong rừng, 

thì đừng có ngồi xổm nghe. Tốt hơn là nghĩ ra một tư thế khác.

3.  Hổ tấn công từ phía sau. Trong năm 1978, người ta có phát cho 

dân chúng sống trong những dải rừng dọc biên giới ấn Độ và 

Bangladesh những cái mặt nạ bằng nhựa, cùng lời khuyên họ 

phải đeo ngược nó ra sau gáy. Bọn hổ sau đó hầu như không tấn 

công người nữa, bởi chúng có cảm giác bị con người quan sát, 

mặc dù họ đang xoay lưng về phía chúng. Cái mặt nạ này gần 

tốt bằng một cặp mắt bổ sung phía gáy!

4.  Khi có một con hổ bám theo bạn, và bạn để quên cái mặt nạ 

đó ở nhà, thì tốt nhất hãy leo lên một cây cao. Đa phần bọn hổ 

không biết trèo cây.
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ĐỌC TIẾP ĐI!

5.  Hổ luôn luôn ngoạm vào gáy con mồi. Nếu nó đã ngoạm được 

vào gáy ai thì người đó coi như bỏ mạng. Cơ hội trốn thoát lúc 

đó chỉ còn là một chia cho một trăm thôi. ai chà! 

 Bây giờ có lẽ bạn nghĩ, hổ (hay những người giết chúng) là những 

tay thợ săn trầm trọng nhất. Chẳng phải như vậy đâu. Thử nghĩ 

đến những cặp mắt nho nhỏ sáng lóng lánh mà xem…
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ĐUÔI
VẨY

MẮT LỖ MŨI

TÊN: Rắn
ĐẶC ĐIỂM: Rắn là loài bò sát không chân. Có 2.500 loại 
rắn khác nhau - nhưng chỉ có 600 loại là rắn độc.
Tin tốt lành: Chỉ 150 loài trong số đó có thể giết người.
TIN TỒI TỆ: Những cái răng độc của rắn thường nằm 
thấp trong vòm 
miệng và chỉ dựng 
lên khi rắn cắn. Răng 
độc giống như một 
cái kim rỗng, để rắn 
phun chất độc qua 
đó. Khi lao về phía trước, một con rắn có thể đạt tới 
vận tốc 2,4 m/giây - vậy là nạn nhân chỉ có một phần tư 
giây đồng hồ để né tránh cái răng chết chóc.

BỮA ĂN RĂNG ĐỘC

 Kẻ phun thuốc độc
Rắn độc, eo ôi sợ quá! Nhưng đâu phải chỉ có thế, còn một loạt 

những con thú hung ác tởm lợm khác cũng biết phun thuốc độc. Tại 

sao chúng làm điều đó? Để dọa cho bọn người chúng ta sợ chăng? 

Không đâu, đây là một phương pháp hữu hiệu để hạ gục những con 

thú nhỏ hơn. Bằng cách nào? Bạn sẽ biết ngay thôi.

Lệnh truy nã: Rắn
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BÁO ĐỘNG, RẮN!

TÊN: Rắn Habu

MIÊU TẢ: Dài 2 met. Thon nhỏ, lốm 
đốm những vòng nhẫn màu vàng.
KHU VỰC SINH SỐNG: Okinawa và 
các hòn đảo gần đó ở Thái Bình 
Dương. Cũng may, nó không có ở bất 
kỳ nơi nào khác).
THÓI HƯ: Qua những bộ phận nhận 
biết sức nóng trên đầu, nó có thể 
nhận ra thịt sống và ấm.
TẬT XẤU: Rất ưa trò chui qua những 
kẽ hở bé xíu để lọt vào nhà bạn.
TIN TỒI TỆ: Thích cắn người.
TIN TỒI TỆ HƠN: Cú cắn của nó cướp 
mạng người. 

MIÊU TẢ: Dài 3 đến 4 met. 
Là con rắn độc lớn nhất 
Châu Phi.
KHU VỰC SINH SỐNG: 
Châu Phi, phía Nam sa 
mạc Sahara.
THÓI HƯ: Nó có thể 
chuyển động nhanh như 
ngựa phi.
TẬT XẤU: Nuốt chửng một 
con chuột và tiêu hóa 
con này nội trong 9 tiếng. 
Đa phần những con rắn 
khác cần quá 24 tiếng.

TÊN: Rắn Mamba đen 
(rắn độc châu Phi) 

TÊN: Rắn hổ mang
ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG: Dài tới 5,5 m
KHU VỰC SINH SỐNG: Ấn Độ, miền Nam Trung Quốc và 
Đông Nam châu Á.
THÓI HƯ: Ở vành mũ xòe ra phía sau đầu của 
n ó  c ó  i n  m ộ t  h ì n h  d ễ  s ợ ,  g ồ m  h a i  c o n  m ắ t và 
một cái mũi. Con rắn xòe ra mẫu hình này khi nó giận dữ hoặc khi sợ 
hãi.
TẬT XẤU: Ăn cả những con rắn khác. (Suy nghĩ cho kỹ thì chuyện này 
có lẽ hữu ích.)
TIN TỒI TỆ: Nọc độc của nó đủ để giết chết một con voi. Bọn người 
chúng ta vậy là không có cơ hội sống sót. 
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Bạn đã biết chưa?

Năm 1909, đại tá Richard Meinhertzhagen quyết định thử 

xem một con Mamba đen có thể trườn nhanh tới cỡ nào. Ông 

ta cùng lính của mình ném đất vào con vật tội nghiệp, cho 

tới khi nó nổi giận lên và đuổi theo một người tình nguyện. 

Tới lúc đó, ông đại tá cẩn thận bấm thời gian. Con rắn đã đạt 

tới vận tốc 11,2km/h thì chuyện không may xảy ra: người 

lính kia bị ngã! Ngài đại tá, vốn là một tay súng xuất sắc, 

cuối cùng đã đành bắn chết con vật.

Ư, súå quấ!

Kỳ quặc làm sao, có những người ưa thích rắn. Đúng thế, có 

những người nuôi chúng làm gia súc nữa kia! Hy vọng ông thầy dạy 

sinh vật của bạn không phải là một người trong nhóm đó. Nếu không 

có lẽ bạn sẽ phải nghe những thứ na ná như câu chuyện sau đây:

Năm lý do để coi rắn là loại gia súc tuyệt vời*
1.  Rắn sợ người hơn là người sợ rắn. Đằng nào thì ta cũng to hơn 

chúng chút đỉnh.

* Hoặc cũng có thể tạm nói rằng, “không đến nỗi quá tệ”.

2.  Rắn chỉ cắn người khi chúng có cảm giác bị đe dọa. Người ấn 

Độ cổ kể rằng, khi gặp một con rắn lục xích bạn nên đứng lại và 

nói chuyện với nó. Lúc đó nó sẽ không cắn đâu. Vụ nói chuyện 

chắc chẳng giúp gì nhiều, bởi bọn rắn điếc. (Mặc dù chúng có 

thể cảm nhận được những làn sóng âm thanh lan truyền trong 

đất.) Thế nhưng cái vụ đứng lại này sẽ gây cảm giác trấn an 

chúng và điều này có thể cứu mạng bạn thật đấy.
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BỌN NGƯỜI LÀM 
CÁI QUÁI GÌ VỚI 

MÌNH THẾ?

3.  Rắn là loài có ích. Từ chất độc của con rắn lục xích, người ta tạo 

nên một loại thuốc hỗ trợ cho quá trình đông máu. Còn chất độc 

của con rắn Grubenotter xứ Malaysia lại ngăn không cho máu 

đông lại. Vậy là người ta có thể sử dụng nó để ngăn chặn hiện 

tượng máu vón đông.

4.  Rất nhiều câu chuyện khủng khiếp về loài rắn là không đúng 

với sự thật. Có một loài rắn lục tại Malaysia được người ta đặt 

cho cái tên “một trăm bước”, bởi một người nào bị nó cắn chỉ đi 

được một trăm bước là chết. Thế nhưng trong sự thật thì anh ta 

có thể đi ít nhất 1.000 bước kia.

5.  Con người giết rắn nhiều hơn là rắn giết người. Trong những món 

thuốc cổ truyền của xứ Trung Hoa, người ta sử dụng máu rắn, và 

nói rằng nó rất tốt cho cả gan lẫn phổi người uống. Thế nhưng 

những con rắn tội nghiệp phải cung cấp máu thì có lẽ thấy vụ 

này chẳng tốt đẹp đến thế đâu.

Ngoài ra: Bạn có thích âu yếm vuốt ve một con rắn không? Không 

ư? Tôi đã nghĩ ngay mà. Nhưng nếu bạn mê rắn quá mất rồi, có 

lẽ bạn sẽ trở thành một người điều khiển rắn cũng nên? Phương 

pháp như thế này:

Cách thổi sáo dụ rắn
1. Hãy bắt lấy một con rắn độc, ví dụ như một con rắn hổ mang.

2. Hãy hút hết nọc độc của nó để bạn có thể sống sót cả trong 

trường hợp có chuyện trục trặc. Vụ này người ta gọi là “vắt sữa”. 

Bạn tóm lấy con rắn từ phía sau đầu và ép nó cắn qua một miếng 

giấy để trên một cái bình hứng. Bây giờ bạn nhè nhẹ ấn lên hai 

tuyến nọc độc ở hai bên đầu của nó, để cho phần bên trong được 

phun ra ngoài. (Đừng có lo cho con rắn tội nghiệp nghe – cơ thể nó 

sẽ sản sinh ra thuốc độc mới).
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1. Uống 4,5 lít Whisky.

2. Chặt ngón tay bị rắn cắn bằng một con dao to hoặc kề súng 
lục bắn tung nó đi (phương pháp cổ truyền của các chàng 
cao bồi).

3. Rạch cho vết thương to ra, và nhờ một người bạn thân hút 
chất độc ra ngoài.

4. Nhúng bàn tay bị rắn cắn vào trong nến nóng.

5. Cắt thịt gà quấn xung quanh vết thương rồi đốt.

6. Ăn thịt một con rắn còn sống.

7. Bóp nát một con cóc, rồi nhỏ nước của nó lên trên vết thương 
(cách chữa của người thành Rome cổ đại).

8. Trước khi bị rắn cắn, bạn đã ăn một miếng của một tuyến 
nọc rắn. Bạn cũng có thể tự tạo một vết thương cho mình, 
rồi nhổ vào đó nước dãi và lấy một tuyến nọc rắn chùi 
vào đó.

PHƯƠNG PHÁP TRỊ RẮN CẮN GIA TRUYỀN

3. Bây giờ bạn đặt con rắn vào trong một cái giỏ mây và bắt đầu 

thổi sáo. Sau một hồi con rắn sẽ ngóc cổ lên bởi nó quá tò mò.

4. Đung đưa cái sáo từ bên này qua bên kia. Rắn không nghe 

được nhạc của bạn đâu, nhưng nó sẽ làm theo những chuyển động 

của bạn. 

5. Chú ý! Nó đang cân nhắc bao giờ thì nên mổ tới!

6. Nếu trong lúc thổi sáo dụ rắn mà bị nó cắn và bạn đã quên làm 

bước thứ hai, thì có lẽ nên tiến hành phương pháp cấp cứu. dưới 

đây là một số những lời mách bảo không mấy hữu hiệu.

Cảnh báo: Tất cả những phương pháp “gia truyền” sau đây 

đều chỉ có tác dụng như một bình ủ ấm làm bằng socola!
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CHỈ CÒN 1 LÍT RƯỠI 
NỮA LÀ XONG!

Ghi chú về những cách chữa trị gia truyền

1.  Cách chữa này rất được mọi người yêu thích, đặc biệt là trong 

hàng ngũ quân đội Mỹ vào những năm 60 của thế kỷ 19, thậm 

chí đối với cả những người không bị rắn cắn chút nào. Hỗn hợp 

nọc rắn và rượu whisky có thể khiến nạn nhân bỏ mạng. 

2.  Vô tác dụng. Cho tới khi ông cao bồi bóp cò thì nọc rắn đã lan 

toàn cơ thể bạn.

3.  Rất nguy hiểm, bởi có thể cả người bạn thân kia cũng bị nhiễm 

độc theo.

4.  Vô tác dụng.

5.  Hoàn toàn vô tác dụng, nhất là đối với con gà.

6.  Vừa vô tác dụng vừa tàn nhẫn. Cả rắn cũng có tình cảm chứ.

7.  Y hệt như mục 6.

8.  Có, cái này thì có tác dụng đấy. Một số bộ lạc miền nam Châu 

Phi (Kung, San và Zulu) thực hiện phương pháp này. Ở đây có 

ai thích làm giống như họ không?

Làm gì khi rắn cắn

Và nếu có ai đó thật sự bị rắn cắn (mặc dù xác suất của vụ này 

còn nhỏ hơn xác suất một vụ trúng sổ số), thì anh ta cần phải nhớ 

cho kỹ ngoại hình con vật. Những vết rắn cắn được xử lý bằng một 

loại Serum (huyết thanh) – một loại thuốc độc đối chọi. Đây là một 

hợp chất mà cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra khi gắng sức trung hòa 

món nọc rắn. Những mũi kim tiêm với thứ Serum này sẽ trợ giúp 
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ĐỪNG SỢ! TRONG 
TRƯỜNG HỢP MẤT MẠNG, 
CHÚNG TÔI SẼ TĂNG TIỀN 

THƯỞNG LÊN GẤP ĐÔI.

cho hệ đề kháng của cơ thể. Một bác sĩ khi chữa trị cần phải biết 

nên sử dụng loại Serum nào, vì vậy mà người bị rắn cắn phải hết 

sức bình tĩnh, ghi nhớ chính xác “mặt mũi tội phạm” và nhờ người 

khác gọi ứng cứu.

Thôi được rồi - cái vụ quan sát rắn có lẽ không phải là việc bạn 

thích nhất. Mà đi nghỉ hè giữa rừng rậm cũng chẳng phải là ai cũng 

ưa. Rất có thể bạn thích đi nghỉ ở miền biển hơn. Nhưng nếu bạn 

nghĩ, hễ cứ xuống nước là bạn được an toàn, thì…

Những con quái vật ở biển

Những con rắn độc nhất không sống trên đất liền, mà sống ở 

vùng biển bao quanh ấn Độ và Đông á. Chất độc của rắn biển còn 

độc hơn hàng trăm lần so với chất độc của các loài rắn khác. Đây 

là tin tồi tệ. Nhưng có tin tốt lành là, bọn rắn biển chẳng mấy đam 

mê chuyện cắn người. Vì thế mà dân chài ấn Độ thường xuyên dùng 

tay trần để gỡ những con vật dài ngùng ngoằng đó ra khỏi lưới. Quả 

là dũng cảm đấy… nhưng cũng khá ngông cuồng!

Một cư dân biển tồi tệ khác là con bạch tuộc. Đúng rồi, cái gã 

dài tay này cũng có một cú cắn độc. Người ta không biết chính xác 

độc tới mức nào, bởi cho tới nay chưa có ai tình nguyện giơ người 

ra cho nó cắn. Còn bạn thì sao? dũng cảm lên một chút nào: đóng 

góp một chút cho khoa học đi!

Thế nhưng kể cả ở trên bờ thì cuộc sống cũng đâu có hoàn toàn 

nhẹ nhàng êm dịu. Bên cạnh rắn còn không biết bao nhiêu thứ khác…
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TRONG HAI NGƯỜI NÀY, AI LÀ NGƯỜI ĐI GIÀY CÓ BỌ CẠP TỚI NƠI LÀM VIỆC?

Những tay trộn thuốc độc đểu giả

1.  Con kỳ giông Gila có một phương pháp rất lưu manh để đánh 

thuốc độc con mồi. Con vật thuộc loài bò sát dài 50cm ở miền 

nam nước Mỹ này đầu tiên cắn thật mạnh, rồi sau đó nhai nhai 

cho chất độc ngấm vào vết thương. 

2.  Ở những vùng nóng và khô trên thế giới còn có loài bọ cạp. Đúng 

thế – nó là đứa rất thích chơi ngông. Một con bọ cạp có thể sống 

liền ba tháng trời không cần nước, và một năm trời không cần 

ăn. Một khi trời lạnh xuống, nó cũng chẳng thèm coi chuyện này 

ra gì. Ngay cả khi người ta bắt nó nằm liền vài tiếng đồng hồ 

trong một tảng băng, nó cũng tỉnh trở lại cho coi. (Chuyện này 

sẽ trở thành một vấn đề đấy, nếu qua đây mà bạn nảy ý thích 

thèm ăn món kem vị bọ cạp.)

3.  Bọ cạp hoạt động về đêm và trốn tránh ban ngày. Không may 

làm sao, có những con thú nguy hiểm như giống bọ cạp Trinidad 

lại rất thích ẩn trốn trong một chiếc giày vừa ấm vừa đẹp. Đến 

sáng hôm sau, chủ nhân của chiếc giày kia sẽ gặp phải một bất 

ngờ chẳng mấy dễ chịu. Ngày hôm đó, anh ta thật sự là nạn 

nhân của hiện tượng “xuống giường bằng chân trái”.

4.  Chuột chù nước là một con vật nhỏ, hơi giống chuột cống. Món 

ăn của nó là những con thú nhỏ khác, ví dụ như cóc nhái và cá, 

bị nó đánh tê bằng thứ nước dãi đầy chất độc. Bọn kia vậy là 

không có khả năng cựa quậy và kháng cự trong khi bị nuốt.
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THỊT CÓC  
DÀNH CHO CHÓ

KHÔNG, 
CẢM ƠN!

Ực, ực!

6.  Bạn còn nhớ đến cái con thú mỏ vịt điên khùng (trang 20) không? 

Chuyện khiến bạn bối rối hơn đây: Con đực của loài này có gai 

nhọn ở dưới chân. Không một ai biết gai đó dùng để làm gì, liệu 

để giúp chúng chống cự kẻ thù hay sử dụng trong cuộc vật lộn 

với những con đực khác để tranh giành con cái. Nếu bạn bị một 

con thú mỏ vịt tấn công thì chúng tôi chỉ còn biết hy vọng rằng, 

lúc đó bạn đang đi ủng cao bồi có cựa.

Đọc tới đây, bạn nghĩ gì về những con thú độc hả? Bạn hoảng lên 

rồi, hay là sợ, hay là chỉ mất bình tĩnh chút xíu thôi? Nếu có hoảng 

hốt thì bạn cũng chỉ bình thường như rất nhiều những thực thể sống 

khác trên Trái Đất. Đó là cảm giác khi người ta là một con thú nhỏ 

mà lại phải sống chung vùng với những con thú ăn thịt đang lên 

cơn đói. Đúng thế, thật rõ ràng – ở ngoài trời hoang kia cuộc sống 

có thể rất rất nguy hiểm. 

5.  Bạn đừng có nảy ra cái sáng kiến nuôi chó cưng của bạn bằng 

thịt cóc nữa nghe. Phía trong lớp da sần sùi đó có những tuyến 

độc có thể giết chó đấy.
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XIN LỖI NGHE,  
TA VỐN LÀ 

NGƯỜI CÓ THÓI 
HƯ TẬT XẤU

CON CHÓ CỦA TÔI CÓ MỘT TRANG 
THIẾT BỊ THẬT SỰ ĐẶC BIỆT...L TÔI KHÔNG 

MUỐN NÓI ĐẾN 
MỘT LOẠI TRANG 
THIẾT BỊ NHƯ THẾ 

NÀY NHE. LẬT 
SANG TRANG BÊN 

ĐI, BẠN SẼ HIỂU 
RA NGAY THÔI.

Bạn vừa mới gặm một chút xíu vào miếng pho-mai bốc mùi hôi 

thối mà đã phải chạy bán sống bán chết để tránh một con quái vật 

đói ngấu đói nghiến vừa mới quờ về phía đuôi bạn, tên của con quái 

vật đó là mèo. Đúng thế, khi ta là một con chuột, thì cuộc sống quả 

thật đầy rẫy hiểm nguy.

KhẢ nĂnG PhÒnG ThỦ  TỐT

Đáng ngạc nhiên làm sao, có rất nhiều con thú có khả năng chạy 

trốn hoặc thậm chí lật ngược tình huống. Bí quyết của chúng nằm ở 

những trang thiết bị riêng. Bạn nghĩ thế nào về sự che chở kiểu đó?



LỜI TƯ VẤN CỦA TỦ SÁCH KIẾN THỨC THẬT HẤP DẪN: 

Hãy Tự Vệ Trong Từng Bước cHân 
CẨN THẬN VẪN HƠN 
Bạn nên sử dụng những bộ giáp hiện đại, 
giống như của con thú Thắt Lưng Xe Tăng 
miền Nam Mỹ. Khi gặp kẻ địch, bạn chỉ 
cần cuộn tròn lại thành một quả bóng là 
xong. Nếu muốn đùa nghịch chút xíu, hãy 
để bộ giáp của bạn hở ra một khe nhỏ. 
Ngay khi kẻ tấn công thò móng vuốt của 
nó vào, bạn lập tức sập khe hở lại, giống 
như một cái bẫy bằng thép ấy mà. - Xẹt – Ấy, đau!

A R R R R R G H !

Nhím châu Âu: Cuộn lại thành một quả 
bóng tròn, hoặc đâm gai vào mũi kẻ tấn 
công. Trong mỗi bộ giáp nhím đảm bảo có 
ít nhất 5000 gai. Cảnh báo: dù được trang bị 
kỹ càng, bạn cũng không nên gây hấn với 
những chiếc ô tô đang lăn bánh lại gần, nếu 
không sau đó thân hình bạn sẽ... hơi bị phẳng.

Loại nhím khác: Đâm vào cơ thể kẻ 
tấn công những cái gai có ngạnh. Có gỡ đến 
chết gã ta cũng không rút chúng ra được 
đâu. (Mà cái sự chết này thì không để gã 
phải chờ lâu đâu nhé!)

KHÓC LÓC

RÊN RỈ
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DẠY CHO KẺ THÙ CỦA BẠN MỘT BÀI HỌC
Giáp nhím là những lần bảo vệ tuyệt đối chắc chắn.
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BẠN THÍCH ĐI BƠI Ư?
Đừng có quên bộ đồ bơi Cá Nhím của 
bạn nghe! Hãy đổ nước vào đầy áo 
rồi dựng những cái gai lên. Dù kẻ tấn 
công có là cá mập chăng nữa thì gã 
cũng cần phải nhai lâu đấy!

TÔI BIẾN ĐÂY.

KHÔNG CÓ ÁO GIÁP Ư?
Bạn không tìm được một 
bộ quần áo bảo hộ nào? 
Không thành vấn đề. Nếu 
kẻ tấn công lại gần quá, 
bạn cứ đơn giản sản xuất 
ra một mùi thối là xong. 
Hãy nhờ một chú chồn hôi 
tư vấn. Muốn thoát khỏi kẻ 
địch, bạn phun lên người 
nó một loại chất lỏng bốc 
mùi khó ngửi. Muốn biết 
thêm chi tiết, hãy xem ở 
trang sau...

CHUYỆN NHỎ!

*CẢNH BÁO: 
ĐỪNG CÓ THỬ TRÒ DẪM ĐẠP NÀY VỚI CHÚ CHUỘT 

LANG CỦA BẠN NGHE. CHỈ GIỐNG CHUỘT CHÙ XE 

TĂNG MỚI CÓ BỘ GIÁP ĐÓ THÔI. NHỮNG CON THÚ 

CÓ LÔNG KHÁC SẼ BỊ BẸP NGAY.

HÃY LÀM MỘT NGƯỜI HÙNG:
Bộ giáp vô hình của Chuột Chù 
Xe Tăng sẽ khiến bạn cảm thấy 
mình rất mạnh mẽ: bởi bộ giáp 
có chứa một cột sống đặc 
biệt. Nói thật nghe: ngay cả khi 
bạn chỉ to như một chú chuột 
chù thôi, bạn vẫn có thể để 
một người lớn dẫm lên lưng mà 
chẳng hề hấn gì.
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NHỮNG TRẬN TẮM NGÁT HƯƠNG

Dậm dậm chân xuống 
đất, gù lưng lên.

Nhào người tới trước, 
rồi lại ngả về sau.

Nếu bạn là một con chồn hôi thì hãy luôn mang bên mình bảng 
hướng dẫn sau đây. Bạn có thể cần tới nó bất kỳ lúc nào đấy.
1. Đầu tiên, bạn cảnh báo kẻ tấn công. Cứ yên tâm mà thực 

hiện, chơi điệu nhảy này là một động tác rất phù hợp với đạo 
đức. Bạn luyện từ bây giờ đi nghe.

Nhảy đứng trên hai chân trước, và lại 
gần kẻ địch cho tới 25 m.

2. Nếu gã chưa hiểu ra, vậy thì gã đáng 
đời bị trừng phạt. Hãy xoay lưng về 
phía gã. Cong đuôi lên cao. Gù lưng lại. 
Ngoái đầu qua vai nhìn gã để nhắm cho 
trúng. Bình tĩnh! Bắn!

3. Bạn phun ra một thứ chất lỏng do hai 
tuyến nằm hai bên mông sản xuất. Và bây 
giờ thì bạn ngoáy mông để kẻ địch được 
thấm đẫm nước có mùi một cách tử tế.

Chú ý:

1. Thứ chất lỏng đó có chứa một hợp chất hóa học có tên là Butyl 

Mercaptan, đây là cái mùi thối nhất thế giới. Đứng xa 1,6km người 

ta cũng ngửi thấy, và sau cả một năm nó vẫn cứ thối.
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2. Cái mùi thối này khủng khiếp và tàn bạo đến mức nó tấn công 
vào tận lớp màng nhầy trong mũi kẻ ngửi.

3. Và cái vị của nó tởm tới mức nạn nhân phải ói ra.
4. Nếu lọt vào mắt, nó sẽ khiến đối tượng bị mù tạm thời.
5. Nhưng bọn chồn hôi chúng ta thì chẳng hề hấn gì cả.
6. Nạn nhân không nên kêu la quá nhiều, bởi món này chưa đủ 

nặng để lấy mạng gã. Một số loài thú khác còn tự vệ bằng những 
món chất độc thật sự giết chóc kia.

Đau lắm, đau lắm

Ngồi lên một cái đinh quả thật sẽ có cảm giác bị đâm không tệ. 
Bị ong đốt cũng không phải là chuyện ngọt ngào. Sa vào một bụi 
gai tầm ma là rơi xuống một cái chảo cảm giác nóng bỏng. Tất cả 
những thứ đó có thể làm bạn đau, nhưng chưa đau thật sự. Ít nhất 
thì cũng không đau như khi người ta va phải một trong những con 
thú được liệt kê dưới đây…

Con cá đá tự vệ bằng gai độc. Nó ẩn mình trong bùn, trong 
những vũng nước nông quanh bờ biển châu úc, và trông y hệt như 
một tảng đá (đúng như tên gọi vậy). Nọc độc của nó gây nên cảm 
giác đau đớn khủng khiếp nhất thế giới. Những người vô tình 
dẫm phải cá đá phải quằn quại không ngơi vì đau. May mắn làm 
sao mà người ta đã tìm ra một lọai độc dược đối chọi, có thể cứu 
mạng nạn nhân.

Bạn đừng bao giờ nhổ nước bọt vào một con Hổ Mang Phun 

dãi nhé! Con rắn dài 2 mét này có thể gửi trả bạn một tia đúp từ 

TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ DUY 

NHẤT MỘT THỨ ĐAU HƠN VỤ 

DẪM LÊN MỘT CON CÁ ĐÁ.
LÀ DẪM PHẢI HAI CON CÁ ĐÁ!
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BỌN MÌNH BIẾN 
ĐI THÔI!

ĐẤY LÀ TA MỚI HẮT HƠI 
THÔI ĐÓ NGHE!

khoảng cách 2,5 m. Nghe không hay chút nào phải không? Nhưng 

sự thật còn tệ hơn: cái thứ nước dãi đó là món giết chóc. Chỉ cần 

1 gram là đủ để lấy mạng 165 con người hoặc 160.000 con chuột. 

Thế nên hãy làm ơn đừng bao giờ nảy ý định thi nhổ nước bọt với 

loài vật đáng sợ đó!

Nếu lạc vào những dải rừng nhiệt đới miền Nam Mỹ, bạn sẽ nhìn 

thấy những con ếch nhỏ xíu vui vẻ chơi đùa trên cây. “Tại sao màu 

sắc của chúng sặc sỡ thế?”, bạn tự hỏi. “Có lẽ chúng muốn kết bạn 

với mình sao?” Quên ngay chuyện đó đi nghe bạn – chúng đang 

cảnh báo bạn trước món chất độc giết người của chúng đấy. Chỉ 2 

gram hợp chất do da chúng sản xuất ra đã đủ để giết chết 100.000 

con người. Độc địa đến cùng cực như thế, vậy mà một số vẫn không 

tránh khỏi số phận tồi tệ. Một số người dân bản xứ bắt loài ếch này, 

rồi đem quay trên lửa cho chúng chảy nhựa ra và nhúng đầu mũi 

tên của họ vào đó…
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TÔI CHƯA KỊP 
HỎI THÌ ÔNG 

ẤY ĐÃ...

ÔNG ẤY ĂN 
MÓN FUGU CÓ 
NGON MIỆNG 

KHÔNG?

Bạn không muốn liên quan gì đến một con ếch ư? Thôi cũng được. 

Thế một con cá độc thì sao nhỉ? Có những người rất thích đùa với 

hiểm nguy, và rất mê cái trò ăn cá độc. Nói thật đấy!

NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ IN NHỎ
Cảnh báo: Hy vọng món Fugu của chúng tôi không còn dính chút 

nào những thành phần độc hại của con cá (gan, ruột, trứng, máu). 
Những đầu bếp của chúng tôi trong quá trình đào tạo ba năm đã 
học cách móc cho sạch những đối tượng này. Nếu họ có tình cờ 
quên chút nào đó, thì hậu quả sẽ là cái chết của quý ngài. Trong 

vụ này chúng tôi không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào. Những tai 
nạn như thế chỉ xảy ra có vài lần trong năm.

QUÁN SUSHI - THỰC ĐƠN

Món Sushi của chúng tôi là món ăn có chất lượng thượng hạng. 
Đó là những món ăn Nhật Bản sang trọng được làm 

từ những con cá tươi tuyệt hảo.

ĐẦU BẾP HÔM NAY GIỚI THIỆU: FUGU
Được làm bằng thịt tươi, và cá hình cầu băm nhỏ. Cảm giác 

khoái khẩu không đi kèm ân hận là một yếu tố (hầu như) chắc chắn!
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CON LƯỜI... HOÀN TOÀN KHÔNG 

CÓ KHẢ NĂNG LÀM BẠN VỚI 

NHỮNG MAY MẮN TỐT ĐẸP, VỐN 

LÀ NHỮNG MÓN QUÀ RẤT PHONG 

PHÚ TRONG THIÊN NHIÊN.

NHANH LÊN CHỨ!

Chạy thôi

Nếu bạn không có chất độc, bạn có thể tìm cách chạy trốn. Những 

con thú nhanh lẹ như linh dương đôi lúc trốn thoát được kẻ thù, 

nếu chúng được phép chạy trước với một khoảng cách nhất định. 

Con linh dương chạc ba, một loài linh dương ở miền Tây nước Mỹ, 

đạt tới vận tốc 85km/h. Ngựa và đà điểu có thể đạt đến con số 80. 

Thế còn chúng ta? Vâng thì – chân của bọn người chúng ta hơi bị 

ngắn. Các vận động viên nhanh nhất cũng chỉ đạt tới 36km/h mà 

thôi, mà là chỉ trong khoảng cách gần. Chạy xong một đoạn, họ 

phải thỉu xuống nghỉ ngơi.

Ngụy trang cho kỹ

Nếu không thích chạy, bạn có thể đứng im và hòa quyện vào 

khung cảnh xung quanh. Con Lười sống ở những dải rừng nhiệt 

đới miền Nam Mỹ thường chuyển dịch bằng phong thái đường bệ 

241 m trong một tiếng đồng hồ. Nó trì trệ đến nỗi có cả những 

cây xanh xanh nho nhỏ mọc trên lông nó. Vì thế mà người ta rất 

khó phân biệt đâu là con Lười và đâu là cây. Ngay cái tên cũng đã 

đủ nói lên điều đó rồi, nó thật sự là một con thú “lười biếng”. Nhà 

khoa học Charles Waterton đã thẳng thắn tỏ ý chê bai phong thái 

sống của con Lười…
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CÁI ÁO BÀNH TÔ 
KẺ CARO XINH QUÁ!

ĐÚNG, MỐT MỚI 
NHẤT ĐẤY!

CẬU VỪA ĂN MẤY CON TÔM  
PHẢI KHÔNG?

CHẮC NÓI DỐI 
CŨNG CHẢ ÍCH GÌ...L

Nhưng có gì là tệ hại không, nếu suốt ngày chỉ thích bám vào 

cây mà chúc đầu xuống dưới, thay vì lao động?

Rất nhiều con vật đã gặt hái được thành công trong chuyện né 

tránh, bởi chúng mang màu sắc y hệt như bao cảnh xung quanh. 

Cái mánh này được gọi là “ngụy trang”. Những chuyên gia ngụy 

trang thật sự lại còn đi xa hơn một bước: chúng có thể thay đổi màu 

sắc của mình cho phù hợp với sự thay đổi của ngoại cảnh. Ta thử 

lấy ví dụ con cá bơn. Có lần một nhà khoa học nọ đặt một bàn cờ 

xuống đáy bể chứa cá bơn, chỉ trong vòng vài phút, con cá này đổi 

thành một lớp da caro bàn cờ rất sang trọng. Trong làn da cá bơn 

có chứa những hạt sắc tố nho nhỏ, chúng sẽ chuyển động về phía 

nhau hoặc ra xa nhau theo những tín hiệu được phát ra từ não bộ. 

Và cái nhà máy sơn này khiến cho kẻ tấn công rất bối rối. 

Nếu bạn không thể thay đổi được màu sắc cho mình, thì thay 

vào đó, bạn có thể gắng sức biến mình thành vô hình. Thật đáng 

ngạc nhiên, nhưng quả đã có một số con thú – ví dụ như cá thủy 

tinh –là những thực thể trong suốt, và vì vậy mà không hề nổi lên 

trên nền. Nếu con người chúng ta mà cũng như thế, thì bạn có thể 

nhìn thấy trong dạ dày cả cái bánh Hamburger mới bị bạn nhai rồi 

nuốt cách đây 15 phút! Một bức tranh chẳng mấy đẹp!
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diễn viên thượng hạng
Nếu mọi phương cách đều thất bại, bạn vẫn có thể làm ra vẻ bạn 

là con thú khác. Tốt nhất là một con thú dữ tợn và độc địa hoặc 

là một thứ không kẻ nào muốn ăn. Đúng vậy. Thú vật có thể trở 

thành những diễn viên thượng hạng. xin mời bạn đến dự lễ trao 

giải oscar của thế giới động vật!

DiễN viêN xuất sắC Nhất Năm (Vai rắn)

GIẢI NHÌ: Chú Rắn Tam Giác hoàn toàn hiền lành, 
cậu chàng được trao giải vì thành tích xuất sắc 
trong việc bắt chước con Rắn Độc San Hô. Y hệt 
như con kia, Rắn Tam Giác cũng được quấn những 
vòng tròn màu đỏ, màu vàng và màu đen, chỉ có 
điều trong thứ tự khác mà thôi. Vậy là bạn phải 
gắng nhìn cho kỹ!

GIẢI NHẤT 
Cho cuộc trình diễn tuyệt vời trong vai Rắn Chuông, 
ứng cử viên Rắn Indigo đã được trao giải nhất. Con này 
vốn hiền lành, nhưng có thể phun phè phè y hệt như rắn 
chuông và thậm chí cũng tạo nên những âm thanh lắc rắc, 
sột soạt khi chuyển động đuôi trên lá khô. Bằng 
cách này, nó dạy cho kẻ tấn công biết sợ.

DiễN viêN suất sắC Nhất Năm (Vai bắt chước thực vật)

GIẢI NHÌ: Giống Cú châu Úc đã có một vai diễn tốt 
khi nó ngồi ngủ trên một cành cây. Trông nó lúc đó 
y hệt như một cành cây cũ và mục!

GIẢI NHẤT
Con Cá Giẻ Rách, 
một loài cá ngựa 

ở biển, đã về nhất khi trông nó y hệt 
như một nhánh tảo biển xấu xí.
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Giải ĐặC Biệt Cho NGoại hìNh tởm lợm Nhất

GIẢI NHÌ: thuộc về một loài ếch ở Argentinia. Chúng có 
thể phồng lên như một quả banh làm toàn bằng chất nhầy, 
rồi la hét, la hét và gầm gừ mỗi khi có kẻ khác lại gần.

GIẢI NHẤT
Giải nhất được trao cho loài ếch trèo cây 
miền Nam Mỹ. Một khi ngồi trên lá cây, trông 
nó y hệt một đống phân chim nhầy nhụa.

Hoan hô, chúng ta vẫn còn sống
Ngoài những phương pháp kể trên, thiên nhiên còn nhiều mánh 

khóe để sống sót khác trong hàng ngũ động vật. Trong số đó có 

những kiểu thật kỳ lạ. Bạn thử xem trong danh sách dưới đây, kiểu 

nào là quá kỳ lạ đến mức không thể nào là sự thật?

1. Những con Kỳ Giông Cóc miền Tây nước Mỹ biết phun máu ra 

từ hai con mắt để đe dọa kẻ tấn công. ĐúNG/Sai 

2. Con chim Mimik - ara miền Nam Mỹ xua đuổi kẻ tấn công bằng 

cách bắt chước một cách xuất sắc tiếng kêu của đại bàng. ĐúNG/Sai

3. Con Thằn Lằn Thủy Tinh thực tế là một con thằn lằn không 

chân. Khi bị tấn công, cái thân hình dài tới 1,5 met của nó sẽ bẻ 

gãy ra thành từng đoạn. Tận dụng cơn bối rối và hỗn loạn đó, phần 

đầu trốn đi, sau đó phần thân mới lại mọc lên thế cho phần thân 

đã bị “hy sinh để đánh lạc hướng”. ĐúNG/Sai

4. Những con Cua Phát Sáng có họ hàng với loài tôm thường sống 

dưới đáy biển sâu. Nếu bị tấn công, chúng sẽ tổ chức một buổi trình 

diễn chói lòa bằng những tia chớp sặc sỡ để dọa nạt kẻ tấn công, 

sau đó chúng lẩn trốn trong bóng tối. ĐúNG/Sai

5. Con Ếch Bốn Mắt xứ Chile có trên đùi của nó hai vệt đốm, 

có khả năng chớp chớp về phía những kẻ tấn công. Hai cái đốm 

này trông như hai con mắt khổng lồ và xua đuổi được đa số đối 

phương. ĐúNG/Sai
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CÚT ĐI!

 Đoàn kết lại ta sẽ mạnh mẽ

Một số loài thú biết hợp sức lại để đối địch với kẻ thù. Chuyện 

này xảy ra thường xuyên đến mức khiến bạn phải ngạc nhiên đấy. 

Kẻ thù qua đó bị dọa nạt, và bị xua đuổi. Một số loài chim thậm chí 

dám hợp sức chống lại một con thú, một khi chúng đủ đông. Một 

đoàn tinh tinh xúm nhau lại đối phó với một con báo. Còn bạn, liệu 

bạn có dám chống lại tên lưu manh tồi tệ nhất vùng, một khi bạn 

được hỗ trợ hay không?

Đáp án: 1,3,4 ĐúNG. 2,5 Sai

ĐỪNG CÓ LÀM NHỤC TÔI!

MÀY QUẢ LÀ 
DŨNG CẢM NHƯ 

MỘT CON CHUỘT 
ẤY, MUSCHI!

Khi một con thú bị dồn tới đường cùng và thấy không còn cơ hội 

chạy trốn, nó sẽ quay ra chống trả quyết liệt, bảo vệ mạng sống 

của mình. Cả lũ chuột và con cái của nó cũng biết chiến đấu. Nếu 

có người nào bảo rằng bạn dũng cảm như một con chuột, thì đó 

thật sự là một lời khen nặng ký đấy!
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HIẾM KHI XẢY RA 
CHUYỆN ĐỒ ĂN 
TẤN CÔNG TA!

Và thế là ngày đã kết thúc. Một ngày bạn luôn phải trốn tránh 

những con thú ăn thịt thô lỗ và phải đấu tranh để bảo vệ mạng 

sống của mình. Bạn đã sống sót… trong đường tơ kẽ tóc. xin chúc 

mừng tuyệt đỉnh!

Chắc là bây giờ bạn mỏi mệt và đói đến mức sẽ ăn tất cả những 

gì ăn được. Hy vọng thế. Vì đã tới lúc chúng ta nói về chuyện ăn 

uống trong thế giới động vật rồi.
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BỮA SÁNG

BỮA TỐI

BỮA TRƯA

CHÚC NGON MIỆNG

C ả N h B á o
Nếu bạn cảm thấy ghê tởm một cảnh tượng vang lên toàn những 
tiếng nhóp nhép, tóp tép, sột soạt và toàn những nhân vật vừa há 
mồm vừa nhai, thì có lẽ bạn nên bỏ qua đoạn sau đây. Và đọc to 
đoạn sách này bên bàn ăn cũng chẳng phải là chuyện nên làm. Rất 
có thể khi ngẩng đầu lên, bạn sẽ thấy chỉ còn một mình mình ngồi 
bên bàn thôi và phải ăn tất cả đống thức ăn trên bàn!

Bọn thú rất đam mê trò ăn uống, và cũng sẵn lòng ăn thêm một 

suất thứ hai đấy. Chúng nó chẳng mấy thèm để ý đến thói lịch sự 

khi ngồi bàn. Ơơơơợơơ! Ôi cha! Ta thử xem, ai vừa mới bước đến 

bên bàn ăn kia…

Không thèm dùng dao dùng nĩa

Quai hàm và mõm của một con thú thường có cấu tạo hoàn hảo 

cho những món ăn được nó ưa thích nhất. Sau đây là một số ví dụ…

1. Con hươu cao cổ có cái lưỡi dài 30cm. Thật lý tưởng để cuốn 

lá và giật ra khỏi những cây cao. Nhưng như thế vẫn chưa thấm 

vào đâu nghe! Con gấu ăn kiến miền Nam Mỹ dùng cái lưỡi vừa dài 

tới 60 cm vừa dính nhớp của nó để liếm 30.000 con kiến mỗi ngày. 

2. Những con chuột lang tại châu á và Đông Âu có những cái má 

rất ngộ, rất rộng rãi, dùng làm nơi chứa những thứ hạt mà chúng 

thu lượm được. Thỉnh thoảng hai cái ngăn kéo này lại đầy tới mức 
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CỐ LÊN! BA ƠI CỐ LÊN! BA LÀM ĐƯỢC MÀ!

bọn thú hầu như không thể đi về nhà được nữa. Trong tổ của những 

con chuột lang chăm chỉ thu lượm này có khi người ta tìm được 

đến 90kg hạt.

3. Cá sấu có một quai hàm khổng lồ, giúp nó tàn nhẫn kéo con 

mồi xuống nước. Một con cá sấu nặng một tấn có thể cùng quai hàm 

của nó thực hiện một cú đớp mạnh tới 13 tấn. Như thế có nghĩa là 

gấp 26 lần một cú cắn của con người. Mà loài người chúng ta thì 

cắn cũng đã mạnh ra phết chứ đâu có yếu…

4. Voi hút nước qua vòi. Một cái vòi voi có thể chứa 6,8 lít. Khi 

nổi cơn khát, con thú này có thể uống tới 227 lít nước đấy nghe.

5. Rắn có thể tháo khớp hàm của nó ra để nuốt con mồi to hơn 

đầu nó. Với cái mánh này, con Rắn Ăn Trứng miền Châu Phi có thể 

nuốt gọn những quả trứng vào trong mà không làm trứng vỡ. Bạn 

đừng quên đó là trứng sống chứ chưa được luộc chín, nếu bạn có 

thích thú thì cũng đừng cố gắng làm theo nó…

6. Nếu bạn là một con Cò Châu Âu, bạn sẽ ăn trong tư thế đứng 

chòng chành trên đôi chân cao lênh khênh của mình và thọc đầu 

xuống nước. Đấy chẳng phải là chuyện đơn giản nghe! Hãy chuyển 

động đầu của bạn từ phía này sang phía kia và để cho nước chảy 

vào mồm. Cùng với cái lưỡi và một cái lưới được tạo sẵn trong 

khoang miệng, bạn lọc ra những động vật nhỏ tươi đang giãy giụa. 

Ngon tuyệt!

7. Con tắc kè hoa cứ ngồi trên cây mà chờ côn trùng bay qua. Kia 

rồi – một con ruồi! Tắc kè hoa ngáp. Phải vậy không? Cái lưỡi vừa 
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CHẮC BÁT ĐĨA CỦA CÔ 
TA BỊ VỠ HẾT CẢ RỒI.

dài vừa dính của nó vút ra ngoài rồi thụt vào trong, nhanh đến nỗi 

bạn chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Con tắc kè giờ trông vui ra phết 

– nếu bạn hiểu được nét mặt của nó. Thế còn con ruồi? Chả thấy đâu 

nữa cả. Cóc và nhái cũng kiếm đồ ăn thâm hiểm y hệt như vậy đấy.

Thử... cách uống như một con mèo
Bạn cần:

• Bản thân bạn

• Một cái đĩa đựng sữa hay đựng nước

• Một cái gương.

Cách làm như sau:

1. Thè lưỡi ra và quan sát bạn trong gương. Con mèo có thể 

cong hai bên rìa lưỡi lên, tạo thành một dạng xẻng. Bạn cũng làm 

được chứ?

2. Bây giờ bạn thử tìm cách múc sữa lên, rồi đưa sữa xuống họng 

bạn bằng lưỡi. Có được không? 

a) Không, không được một tí nào.

b) Tôi chỉ lấy được vài giọt thôi.

c) Không thể nào làm được. Con mèo tới “cứu bồ”, và uống nốt 

chỗ sữa.

Lời giải: b) Đa phần con người chúng ta không thể uốn lưỡi 

thành hình dạng thích hợp cho phương pháp uống kiểu mèo.



121

Những tay thợ thủ công
Nếu “bộ nhai” bỗng nhiên bỏ bạn trong hoạn nạn, thì bạn cứ thử 

làm theo cách của cánh thợ thủ công xem.

1. Con Chim Giẻ Cùi xanh sống ở nước Mỹ bao giờ cũng ngậm sẵn 

một cành cây nhỏ trong mỏ, nó dùng công cụ này để chọc xuống 

phía dưới các mảng vỏ cây khô, tìm côn trùng.

2. Bọn tinh tinh dùng cành cây chọc vào tổ mối rồi rút cành cây 

ra. Giờ thì nó tha hồ mà liếm những con côn trùng béo ngậy đang 

giãy giụa trên cành cây. Chúc ngon miệng!

3. Con Rái Cá Biển thường bơi ngửa và đặt một tảng đá lên ngực 

nó để gài bẫy bọn sò và hến. (Khi đi bơi ở chốn đông người, bạn 

chú ý đừng giở mánh này ra nhé).

4. Những con Chim Hét có thể bẻ gãy vỏ ốc, bằng cách đập chúng 

xuống đá. xung quanh tảng đá sau đó chỉ còn những vỏ ốc vỡ mà 

thôi. Bọn chim này chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện dọn dẹp.

Ngoại trừ những công cụ trợ giúp bữa ăn, một số loài thú còn có…

Những cung cách ăn uống ma quỷ
1. Bọn cóc và nhái sử dụng nhãn cầu của chúng để nuốt những 

con ruồi to, béo. Chúng chớp chớp mắt khi nuốt, ép nhãn cầu tụt 

vào đầu và qua đó giảm lực cản trong mồm. Như vậy dễ nuốt hơn. 

Nhưng mà trông tởm lắm!
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CHÚNG TÔI TẠM NGƯNG 
CHUYẾN ĐI! JOHN VỪA BỊ MỘT 

CON RÙA ĐẬP BẤT TỈNH. STOP...

2. Thợ dệt Mỏ Máu là một loài chim nhỏ sống ở miền nam sa 

mạc Sahara. Món ăn yêu thích nhất của chúng là các loại hạt. Như 

thế cũng ổn thôi, nếu bọn thú này không thường sống trong những 

đàn đông tới cả 10 triệu con. Những ai bị bọn này lù lù kéo đến làm 

“khách không mời” trong bữa tối, chắc chắn sẽ không còn cơ hội 

ăn được một miếng nào.

3. Rất nhiều con thú có thói quen giấu phần thức ăn thừa. dĩ 

nhiên, bạn biết bọn sóc thường giấu hạt dẻ vào mùa thu. Thế nhưng 

tại sao con chó của bạn lại chôn xương? Trước đây hàng ngàn năm, 

khi loài chó còn sống ở nơi hoang dã, chúng chôn xương xuống đất 

để kẻ khác không ăn cắp được món tủy ngon lành. Và cái mánh khóe 

xưa cũ đó được chúng gìn giữ sau rất nhiều năm ở với chúng ta. 

4. Con Kên Kên Râu ở Châu Phi cũng là một con rất thích ăn tủy 

xương. Vì thế mà nó quắp xương bay lên đến độ cao chóng mặt là 

80 m rồi thả xương rơi xuống vách đá cho tới khi cái xương kia vỡ 

ra. Người ta kể lại rằng, nó cũng làm điều đó với những con rùa. 

Bọn này ngoài ra còn có trò vui thú khác là lao vọt xuống tấn công 

những vận động viên leo núi.

5. Những con chim ăn thịt, ví dụ bọn cú, thường nuốt chửng các 

con vật nhỏ hơn. Sau đó chúng mới ói lông và xương ra ngoài.

6. Sao biển có một phương pháp tởm lợm để ăn xác cá. Trong 

tích tắc quyết định, chúng căng cơ bắp của chúng lên, cho dạ dày 
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NHÉP

KHOẠP

RẮC

phình ra ngoài qua khoang miệng. Thế là những dịch vị tiêu hóa 

thực hiện xử lý phần thức ăn hôi thối bên ngoài cơ thể chúng.

Rất nhiều những con thú ăn cỏ, ví dụ như bọn bò, lại có một loại 

dạ dày đặc biệt, thứ người ta gọi là dạ Cỏ. Khi vào tới đây, thức 

ăn sẽ được làm mềm ra trong vài tiếng đồng hồ nhờ các dịch vị do 

dạ dày tiết ra. Sau đó con thú lại nôn chỗ thức ăn này lên trên, để 

nhai lại lần nữa. Trong quá trình “nhai lại”, những món ăn thực vật 

dai nhách lại bị bẻ thêm lần nữa. Cuối cùng, nó trở thành dễ tiêu 

hóa hơn. Bạn thử tưởng tượng, nếu loài người chúng ta cũng là loài 

nhai lại! Hơi bị mỏi răng đấy, phải không?

Ăn, để rồi bị ăn
Một chuỗi thực phẩm là thứ chẳng liên quan gì đến dây chuyền 

vàng, đến chuỗi ngọc, mà cũng chả liên quan gì đến những đồ trang 

sức khác. Nó thú vị và phức tạp hơn nhiều. “chuỗi thực phẩm” là 

cụm từ khoa học dùng miêu tả mối quan hệ giữa thú vật và những 

thực thể bất hạnh bị chúng ăn. Đa phần các chuỗi thức ăn bắt đầu 

bằng thực vật. Một chuỗi thực phẩm tiêu biểu trông như sau: 
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Một mạng lưới thực phẩm (chả liên quan gì đến mạng nhện đâu 

nghe!) sẽ nối các chuỗi thực phẩm trong một không gian sống xác 

định. Trông nó có thể như sau:

Các con thú phụ thuộc lẫn vào nhau và phụ thuộc vào các loài 

cây cỏ. Nếu không có cây cỏ thì bọ, thỏ và chuột sẽ chết đói. Một 

khi bọn này biến mất, sẽ đến lượt bọn thú ăn thịt phải đau khổ.

Kỳ lạ làm sao, nhiều khi chuyện con thú đứng ở đỉnh cao của 

mạng thực phẩm biến mất cũng sẽ gây ra những hậu quả tệ hại. 

Ví dụ như nếu cáo chết, sẽ có nhiều thỏ hơn sống sót, và chúng 

sẽ sinh sôi nảy nở trong tốc độ chóng mặt. Nghe rất là dễ thương, 

đúng không nào? Không hẳn đâu nghe. Bởi vì bọn thỏ là loài ăn lá, 

nên chúng lấy mất thức ăn và kể cả nơi ở của những loài thú khác 

cũng phụ thuộc vào thực vật như bọ, chim, chuột... Và nếu thỏ cứ 

đông mãi lên đông mãi lên, thì tới một lúc nào đó, chính thỏ cũng 

sẽ biết cảm giác thế nào là dạ dày kêu réo.

Tới giờ dùng bữa!

Mỗi con thú có một món ăn yêu thích nhất. Có những kẻ chỉ ăn 

cây lá, những kẻ khác lại ăn thịt và có những kẻ ăn tạp. Loài người 

chúng ta nằm trong cái nhóm ăn tạp này đó! (Ít nhất là những người 

không quyết chí ăn chay từ thuở sinh ra cho tới khi qua đời.) Rất là 

đơn giản, đúng không nào? Thế nhưng cũng có một số loài thú ưa 

thích những món ăn kỳ cục. Bạn thử tìm trong các hình ở trang sau 

xem ở đây ai ăn ai?

ỐC SÊN

CÁO

THỎ

GIUN

MÈO

CHIM

SÂU

CÂY CỎ

CÚ

CHUỘT
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THÚ

THỨC ĂN

1) CHIM DIỀU MƯỚP

2) THỎ

3) THÚ LẶN 
CHÂN VỊT

7) CON LỬNG ĂN MẬT

4) NÒNG NỌC 
CỦA CÓC, ẾCH

5) BẠCH TUỘC
6) VOI

G) NHỮNG CỤC ĐÁ 
NÚI LỬA

A) ỐC SÊN TÁO

B) NHỮNG CỤC PHÂN 
CỦA CHÍNH CHÚNG

C) MỘT CÁNH 
TAY BẠCH TUỘC 

D) ẤU TRÙNG 
BỌ CÁNH CỨNG 

TRONG MỘT 
ĐỐNG PHÂN VOI

E) LÔNG VŨ
F) NHỮNG CON 

NÒNG NỌC CON
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Gã kén ăn nhất thế giới 

Bạn đã có lần chăm sóc cho một con thú thật sự kén ăn chưa? 

So với con dưới đây, bạn sẽ thấy nó còn rất dễ tính đấy: Con chim 

ăn mật ong vùng mỏm cực Nam châu Phi chỉ ăn duy nhất một thứ 

là những con côn trùng sống ở loài cây Proteu, mà loài cây này chỉ 

có duy nhất ở mỏm cực Nam Châu Phi. Gã chim cao ngạo kia chỉ 

uống duy nhất một thứ là nước tiết ra từ cây này. Mỗi con chim đều 

có một bụi cây riêng, và nó bảo vệ bụi cây này một cách quyết liệt 

trước những con chim ăn mật ong khác.

Thực khách dễ tính nhất thế giới 

Giống như nhiều loài chim khác, con đà điểu châu Phi ăn những 

hòn sỏi nhỏ để giúp cho một phần đặc biệt trong dạ dày chúng 

(phần cơ dạ dày) nghiền nát thức ăn.

Lời giải: 1a) Loài Chim diều Mướp chỉ ăn ốc sên. Nếu không có 

ốc, dạ dày chúng sẽ gào réo rất khủng khiếp. 2b) Bọn thỏ có trong 

ruột của chúng một thứ túi ngách đựng đầy vi trùng, khiến cho 

thức ăn dễ bị phân hủy và dễ tiêu hóa hơn. Khi con thú tự ăn phân 

của nó là nó đã mang lại cho thức ăn một cơ hội thứ hai để tiếp tục 

phân hủy và cung cấp chất dinh dưỡng. Hai lần rõ ràng cẩn thận 

hơn một. 3e) Không một ai biết vì sao, nhưng rất có thể con chim 

khi ăn những cái lông vào sẽ dễ nôn xương cá hơn. 4f) Đúng thế, 

chúng ăn thịt cả chị em chúng. Có hai loài nòng nọc: bọn bé nhỏ 

hiền lành ăn cây cỏ và bọn ăn thịt đồng loại với những cái răng rất 

sắc. Bạn đoán xem chuyện gì xảy ra khi chúng gặp nhau. 5c) Một 

con bạch tuộc có khi ăn cả tay của nó, nếu cơn đói thúc lên quá dữ. 

Cũng may mà sau đó tay mới lại mọc ra. 6g) Trên ngọn núi Elgon 

ở miền Đông Phi có một cái hang, những con voi thường tới hang 

này để ăn đá cục trong đó. Người ta đoán rằng, trong đá có chứa 

những chất khoáng mà voi ta cần đến. 7d) Nếu mà là tôi, thì tôi 

cương quyết chỉ bám món mật ong!
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MỘT SỢI 
DÂY CHUYỀN 

VÀNG VÀ HAI 
KHUY ỐNG 

TAY ÁO.

KHĂN TAY

BA CÁI 
GĂNG TAY

MỘT CUỘN 
PHIM

90 CM DÂY

LƯỢC

CHÌA KHÓA

VAN XE ĐẠP

BÚT CHÌ

Những nhân vật ưa sạch sẽ

Bọn thú là đồ bẩn thỉu ư? Đừng có tin nghe – bất chấp những thói 

quen ăn uống kỳ cục, rất nhiều loài thú đặc biệt chú tâm đến chuyện 

vệ sinh sau bữa ăn. Tuy nhiên cha mẹ bạn chắc sẽ chẳng mấy hào 

hứng nếu bạn học theo những thói quen rửa ráy của chúng…

Bọn mèo có cơ thể cực kỳ mềm dẻo, đến độ chúng có thể liếm 

toàn thân. Thậm chí lưỡi của chúng có thể liếm xuống đến mông 

đấy - không tệ chút nào! Chúng rửa mặt bằng cách đầu tiên liếm 

lên tay, sau đó dùng tay làm giẻ lau. Trong thời gian vệ sinh đó, 

những sợi lông rơi ra sẽ được cái lưỡi thô rám gom giữ lại, trong 

khi những cái răng đằng trước thì chải trên lông cho sạch chỗ bẩn 

và vẩy da. Những cái lông đã bị nuốt vào trong sau đó mèo ta sẽ ói 

ra. Giống như nước dãi của bất kỳ loài thú nào khác, kể cả nước dãi 

mèo cũng có khả năng giết chết những mầm bệnh bám trong lông.

Thức ăn bình thường của những con chim đà điểu bao gồm lá 

cây và các loại hạt. Thế nhưng có một ông chủ nọ một ngày kia đã 

tuyên bố con đà điểu của ông ta đã ăn những thứ sau:
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SẮP CÓ THỨC ĂN 
PHẢI KHÔNG MẸ? SẮP RỒI, 

CON CƯNG.

Hà mã, trâu và các con thú khác thì rất thích trò đầm mình trong 

bùn. Đây là một sở thích có lý, bởi lớp bùn dày sẽ giữ cho cơ thể 

chúng mát mẻ và che chở chúng trước những cú châm chích của 

bọn côn trùng.

Một số loài chim thỉnh thoảng lại chơi trò “tắm kiến”. Chúng để 

cho những con vật bé tí kia bò lên khắp thân hình chúng. Thứ nhất 

là vụ này tạo cảm giác râm ran rất dễ chịu, và thứ hai những loại 

axit mà bọn kiến tiết ra sẽ giết chết các loài ký sinh nho nhỏ độc 

ác trong lông. Đậu trên một cái lò sưởi bốc khói cũng có tác dụng 

tương tự, bởi vì khói cũng sẽ giết bọn nhỏ li ti khó chịu kia.

Loài kên kên ăn xác chết - quái vật khát máu?
Sau khi một con thú này hạ gục một con thú khác, ăn thịt con kia 

và cảm thấy no nê, nó quay ra vệ sinh cơ thể rồi tiếp tục đường đi 

của mình. Giờ đến lúc những kẻ khác tụ họp lại để xử lý phần còn 

thừa: những kẻ ăn xác chết – nghe tởm lợm quá. Nhưng nếu không 

có ai ăn xương, thì đi đâu chân ta cũng sẽ bị ngập đến ngang đầu 

gối trong những bộ xương và xác chết cho xem. Vậy là cái bọn ăn 

xác chết thật sự không đáng cho người ta khinh bỉ đến như thế, 

đúng không? Bạn cứ đọc tiếp đi, nếu bạn còn đủ lòng dũng cảm, 

rồi tự mình quyết định.

Những kẻ ăn xác chết tàn nhẫn

1. Con inger (còn gọi là Cá Bùn) chẳng có quai hàm mà cũng 

chẳng có xương, trông y hệt như một khúc dồi biết bơi. Nó ăn xuyên 

qua xác con cá chết, cho tới khi chỉ còn lại da và xương thôi.
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2. Bọn Rồng Komodo là những con thú khổng lồ – đó là những 

con thằn lằn lớn nhất thế giới. Lũ thú dài tới 3 met này thường rình 

mò trên hòn đảo Komodo, xứ indonesia. Mặc dù trông rất khủng 

khiếp, nhưng chúng chủ yếu đi tìm những con hươu, nai và lợn chết 

mà thôi. Kết luận: Bạn không cần phải sợ chúng!

3. Ở vùng Harar, Etiopia, trong những năm 60 của thế kỷ trước, 

người ta vẫn còn sử dụng những con linh cẩu để dọn dẹp khỏi đường 

phố các món đồ thải từ lò mổ. Mỗi năm, người ta lại thưởng cho 

bọn này một con bò chết bốc mùi thối tuyệt vời. Bọn linh cẩu làm 

việc rất tốt, chỉ có điều chúng có một thói quen khó chịu là hay đi 

đào xác người.

4. Một khi đã nói đến chủ đề rùng rợn này, ta cũng không nên 

quên cô bạn cũ của chúng ta là con rùa ở bẩn miền Đông nước Mỹ 

(lần cuối ta bàn đến nó ở trang 63, đúng lúc nó đang rình mò trong 

những đường kênh nước thải). Con này thích nhất là được liếm láp 

các xác chết. Nó đam mê chuyện này đến mức cảnh sát ở vùng 

Florida đã thuần hóa rùa rồi dùng chúng đi tìm xác người. Bạn thử 

tượng tượng xem, phần thưởng chờ đợi nó sẽ là gì! Và tiện thể đang 

nói đến chuyện xác chết, xin bạn đọc tài liệu sau đây…

Lệnh truy nã: Kên kên

TÊN: Kên Kên
ĐẶC TÍNH: Kên Kên dùng đa phần thời gian vào 
việc lượn vòng trong không khí để tìm xác chết. 
Những con Kên Kên khi nổi cơn đói sẽ chiến đấu 
giành giật cái xác và tham lam, ăn no đến mức 
chúng hầu như không thể bay được nữa.

THÓI HƯ: Kên Kên có cái đầu trọc lóc, bởi nếu 
không thì lông trên đó sẽ bị dính khi bọn chim 
này thò đầu vào trong xác chết. Tởm quá!

ĐÚNG THẾ, 
NGON QUÁ!

CON NÀY CHẾT 
LÂU RỒI ĐẤY!
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TA NHẤT THIẾT 
PHẢI LÀM 

CHUYỆN NÀY!

Bạn có muốn mời một con Kên Kên đến dùng bữa tối không? 

Có những người làm việc đó đấy – sau đây là câu chuyện của họ!

Quán ăn “Đến gặp Kên Kên”

Năm 1973, ông chủ tịch của Hội Từ Thiện Bảo Vệ Những Loài Thú 

Bị Đe dọa diệt Chủng tại Nam Phi là John Ledger đang có những 

mối lo âu lớn lao. 

- Tội nghiệp bọn Kên Kên, ta phải làm điều gì đó để giúp chúng, 

- ông nói với bạn bè của ông.

Một số bạn bè của ông chẳng hiểu làm sao ông có thể thương 

cảm được bọn Kên Kên. Vậy là John nhẫn nại giải thích cho họ nghe 

tình trạng khẩn cấp của những con chim đó.

Bọn Kên Kên gặp khó khăn thật sự. Năm 1948, những vận động 

viên trèo núi đã leo lên đến đỉnh dãy núi Magalie, cách Johannesburg 

chẳng mấy xa, và đã đeo nhẫn vào chân những con Kên Kên con 

mà họ tìm thấy. Họ muốn đếm chúng. Bọn Kên Kên phản đối bằng 

cách nhổ vào mặt những người trèo núi – đó là cách cư xử tiêu biểu 

của bọn trẻ thời nay. Người ta thấy trong khu này có tất cả 12.000 

con chim Kên Kên. Các chuyên gia cho rằng thời trước con số này 

lớn hơn như vậy rất nhiều. 

Nhưng lúc này, năm 1973, vùng đất ở đây đã trở thành đất nông 

nghiệp và không còn đủ xác chết cho loài chim Kên Kên. Vì thế mà 
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TRỜI ƠI! LẠI MẤY MÓN  
SÁNG LẤP LÁNH!

ĐÚNG THẾ, MÓN NÀY  
NHIỀU THỊT HƠN NHỮNG 

MÓN KHÁC NHIỀU!

TÔI THẤY THỊT VOI  
LÀ NGON NHẤT ĐẤY!

bọn chim già cho con cái của chúng ăn tất cả những gì chúng tìm 

thấy – ví dụ như những cái vòng bằng thép mà người ta thường 

vứt đi sau khi mở lon. Cái món ăn này chẳng mấy thân thiện với 

dạ dày của bọn chim non. Chẳng đáng ngạc nhiên khi cứ mỗi năm 

lại có đến một nửa số chim non bỏ mạng.

Và thế là người ta nghĩ ra cái sáng kiến Restaurants - Kên Kên. 

Kế hoạch thật đơn giản nhưng thật chói sáng. Người ta rào một 

khoảng đất lại và để ở đó vài xác động vật đã bị bẻ xương – để bọn 

chim có thể với tới món tủy ngon tuyệt. Trong khi có một số người 

nhăn mũi khi nghe tới chuyện này, thì những con Kên Kên gục mỏ  

xuống những cái xác thú ngon lành.

Ngày nay có trên 100 Restaurants cho Kên Kên. Thực đơn phong 

phú có thể bao gồm cả ngựa đua cho tới bò mộng bị chết, thỉnh 

thoảng thậm chí có cả một con voi nữa.
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GIỎI THẬT
ĐIÊN KHÙNG

Có lần thậm chí có cả thịt người trên thực đơn. Năm 1987, một 

người hâm mộ cuồng nhiệt loài Kên Kên là Mickey Lindbergh đã 

tự tử bằng súng lục tại một trong những Restaurant cho Kên Kên. 

Hành động cuối cùng của ông trên trái đất này là nhằm cung cấp 

một món ăn thật sự hảo hạng cho những con Kên Kên được ông 

yêu mến, đó là chính bản thân ông.

Có một con mà nếu so sánh với nó thì con Kên Kên thật vô tội 

dễ thương như cừu non và ông giáo dạy sinh vật trầm trọng nhất 

thế giới té ra vẫn còn là người hiền từ thân thiện. Đó chính là con 

vật độc ác, tởm lợm, tham lam, tàn nhẫn, nham hiểm và đểu giả: 

CHuộT! Bạn thử xem con vật này làm được tất cả những gì:

Chuột siêu đẳng
Một con chuột có thể nhảy từ trên lầu năm xuống dưới đất mà 

không hề hấn gì.

KHÔNG THỂ TIN NỔI
KHÔNG THỂ

TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC

ĐIÊN THẬT!CÓ LẼ TỐT 
HƠN LÀ TỪ NAY 

TRỞ ĐI MÌNH 
CHỈ NÊN BẮT 
CHUỘT NHẮT 

THÔI.

Nó có thể thót người chui qua một cái lỗ chỉ to bằng đồng xu 

2.000 đồng.

Nó có thể chiến đấu chống lại những con thú to gấp ba lần nó… 

và chiến thắng!
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Nó vẫn sống nhăn khi người ta ném nó vào toillet mà giật nước. 

Rất có thể kiểu này sẽ trở thành một môn thể thao dưới nước dành 

riêng cho chuột cũng nên. 

Khi rơi xuống biển, nó có thể bơi liền ba ngày đêm không mỏi.

NÓ ĂN CÁI MÓN 
KINH TỞM ĐÓ THẬT!

NÓ ĂN RỒI... KHOAN ĐÃ... TRỜI ƠI, TÔI ĐIÊN MẤT

NHÌN KÌA
KINH CHƯA?

Nhưng bất chấp khiếu thẩm mỹ tồi tệ đó, con vật này vẫn có thể 

phát hiện ra thuốc độc trộn lẫn trong thức ăn, dù ở nồng độ cực kỳ 

nhỏ. Đúng thế, ngay cả khi chất đó chỉ chiếm một phần triệu tổng 

trọng lượng, nó vẫn ngửi ra.

Bọn chuột rất thích ăn xà phòng, uống bia và ngốn ngấu mọi thứ, 

kể cả những món mà bạn vừa tự tay nấu lên.
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TUYỆT 
THẬT!

KHÔNG THỂ TIN NỔI!

Chuột có thể cắn xuyên qua tất cả, ống bằng chì, gỗ, gạch, dây 

cáp đang dẫn điện và cả bê-tông.

Những cái răng của chúng mọc không ngừng – nếu chúng nó 

không gặm không nhấm, thì chỉ một thời gian sau là răng sẽ mọc 

cong lên rồi mọc tiếp nữa và cắm vào não chuột.

Một phần năm của tất cả những gì mà con người làm ra bị bọn 

chuột phá hủy. Chỉ tính riêng lượng ngũ cốc bị chuột ăn mất tại ấn 

Độ đã đủ cho người ta đổ đầy một đoàn tàu dài 4.800km.

Và để cảm ơn cho tất cả những món thức ăn đó, bọn chuột trả ơn 

cho loài người những vết cắn cùng ít nhất 20 căn bệnh trầm trọng 

mà chúng mang trên cơ thể.

Những con chuột đáng yêu?

Mặc dù vậy vẫn có những người khẳng định rằng, chuột cống 

không phải là loại quá sức tệ hại, bạn có tin họ không, hay bạn nghĩ 

họ đang muốn chơi xỏ bạn? 

Sau đây là vài dữ liệu về những con chuột cống dễ thương…

1. Nói chuột ở bẩn là không công bằng. Chúng dành phần lớn 

thời gian để liếm láp cho cơ thể sạch sẽ.

2. Chuột không ăn thịt người – ít nhất là chừng nào người còn 

sống. Nếu có một con chuột tấn công bạn, bạn có thể đuổi nó đi bằng 

cách la lên thật là to. Cái đó chắc chắn bạn làm được – đúng không 

nào? Lúc đó nó sẽ biết là bạn còn sống và còn khả năng kháng cự.
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3. Chuột là những con gia súc tận tụy trung thành hơn là những 

con chuột lang và những con chuột bạch. Chúng rất thích được vuốt 

ve và được cưng chiều. Thế nhưng riêng bạn thì đừng nảy ra cái 

sáng kiến đó với một con chuột chưa được thuần hóa nhé.

4. Nếu một ngày kia bạn thấy mỏi mệt với con thú cưng của 

mình, thì bạn vẫn còn có thể ăn thịt nó. Thịt chuột có mùi vị tương 

tự như thịt thỏ. Ở xứ Philippin, chuột cống nấu nước dừa đích thực 

là một món ăn thượng hạngï. 

5. Một gia đình chuột cứ mỗi năm lại có thể tăng thêm 15.000 

con chuột (con, cháu…). Mặc dầu vậy, bọn này vẫn có tinh thần gìn 

giữ gia đình rất mạnh, và chuột con chỉ bị ăn thịt trong những thời 

kỳ đói khát trầm trọng. 

Người ta có thể nói rằng, nếu đem so sánh với một số loài động 

vật khác thì quả thật chuột có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
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TRÔNG GỢI 
TÌNH GHÊ!

Phát triển giống nòi
và hạnh phúc gia đình

Gia đình bạn có ấm êm không? Các bạn có gần gũi nhau, cư xử 

với nhau dịu dàng dễ thương? Hay là cãi vã liên hồi và ném đồ bay 

tứ tung? Rất nhiều loài thú yêu thương và lo lắng cho con cái hết 

sức mình. (Thử kể điều đó cho cha mẹ bạn nghe đi!) Nhưng với 

một số con thú khác thì hoàn toàn không có khái niệm “hạnh phúc 

gia đình”. Không đâu, chúng có những thói hư tật xấu là ăn thịt lẫn 

nhau. Và lúc bấy giờ thì khái niệm “bữa cơm gia đình” đột ngột lại 

có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn…

Gã trai đỏm dáng
Bước đầu tiên của việc thành lập gia đình là chuyện kết đôi. Những 

con thú đực gắng sức làm những chuyện kỳ quặc nhất để có thể 

thu hút sự chú ý của một con cái phù hợp với nó.

Cũng giống như thanh niên ăn vận đẹp đẽ và trang điểm kỹ càng 

vào buổi tối trước khi đi chơi, những con chim đực cũng “làm điệu” 

để hấp dẫn bạn gái. Rất nhiều loài chim được ông trời tặng cho một 

bộ lông cánh sặc sỡ, ví dụ như con công hoặc vịt trời có cái đầu 

màu xanh lục đẹp đẽ.

Những con chim đực khác lại hát để gây sự chú ý. Con cái của 

các loài này sẽ chọn chàng ca sĩ nào có tài nhất. Chẳng phải chỉ có 

chim mới hát đâu nhé! Những bài ca của bọn cá voi lưng gù vang 

xa tới hàng trăm kilomet – rất có thể ở một nơi xa xôi nào đó trong 
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NÃO BỘ BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGÀNH
Sẽ giúp cho bạn Tìm đƯợc cái Tổ LÝ TƯởng

biển cả đang có một cặp tai thích hợp thì sao! Kể cả loài Chuột Châu 

Chấu sống tại nước Mỹ cũng hát trong thời kỳ giao phối – chúng 

ngồi thẳng lên trên mông – và ca lên những bài the thé.

Một mánh khác được một số chim đực áp dụng là xây cho con cái 

một cái tổ thật đẹp, thật ấm êm để đẻ và ấp trứng. Nhưng vất vả như 

anh chàng chim bụi tơ xứ Châu úc thì chỉ có rất ít người theo kịp…
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HÀNG BÁN: 
Một ngôi nhà đẹp tuyệt vời

MIÊU TẢ VẮN TẮT:
Công trình xây dựng bao gồm một 
mặt bằng với những bức tường bao 
quanh thẳng thớm, được đan bằng 
cây lá.

TRANG THIẾT BỊ ĐẶC BIỆT: 
Ngôi nhà của bạn tạo từ những đối 
tượng thiết kế được chọn lựa kỹ 
càng: đó là một bộ sưu tập thú vị bao gồm nào vỏ, nào lông, nút chai, 
nắp bút dạ, các loại móng, xương thú, xương đầu chim và xác côn 
trùng. Ông chủ nhà hiện thời đã nhai nát những quả việt quất, rồi trộn 
lẫn món này với nước dãi và dùng một thanh gỗ nhỏ làm cọ vẽ để 
quét lên những bức tường màu xanh dương sang trọng.

Chú ý: 1. Những ai muốn mua nhà cần lưu ý rằng, lớp sơn tường phải 
được quét lại mỗi ngày. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại sơn nào, miễn 
là màu xanh dương. Và những con chim hàng xóm cũng chỉ chờ có 
cơ hội là sẽ nhanh lẹ “tỉa” bớt chất liệu xây dựng ra khỏi tổ.*
*2. Bạn không thích màu xanh dương ư? Đừng lo. Những con chim 
trong bụi khác sử dụng màu xanh lục hoặc thậm chí cả màu xám và 
màu đỏ. Vậy là bạn có quyền lựa chọn giữa nhiều màu sắc khác nhau.
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CON CHIM CỔ ĐỎ CHẾT RỒI!  
AI GIẾT NÓ THẾ? 

CON CHIM SẺ, CHỈ ĐỂ CHO VUI, 
ĐÃ MỔ CHẾT CON CỔ ĐỎ!

Một phương pháp khác để tìm con cái của các chàng là chiến đấu 

chống lại những con đực khác. Con cái chắc chắn sẽ thấy bạn là 

người hùng đáng ngưỡng mộ, mà nếu nó không nghĩ như thế thì nó 

cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bởi bạn bây giờ là người đàn 

ông duy nhất trong vùng. Trong số những con thú đực chiến đấu 

với nhau vì con cái, ta phải kể đến chàng hươu (cũng có thể vì thế 

mà sừng nó mọc cao tới vậy), mèo đực và hươu cao cổ. Đầu tiên 

bọn hươu cao cổ xô đẩy lẫn nhau, nhưng rồi toàn bộ vụ tranh đua 

này sẽ kết thúc bằng một cuộc đọ sức giữa hai cái cổ dài ngoằng. 

Cả những con chim đực cũng chiến đấu. Đa phần trong những cuộc 

chiến này ít khi có kẻ phải bỏ mạng. Chỉ có loài người khủng khiếp 

chúng ta mới là trường hợp ngoại lệ. 

Những dấu vết đẫm máu

Chắc bạn đã biết Chim Cổ Đỏ là một con chim nhỏ thích nhảy 

nhót trên nền tuyết mùa đông như những đốm màu sặc sỡ. Và chắc 

các bạn cũng đã biết cái bài đồng dao đã khiến cho không ít trẻ con 

phải gặp cơn ác mộng.

“Một con chim sẻ mới tồi tệ làm sao!”, các bạn chắc sẽ nói như 

vậy. “Sao lại tàn nhẫn mà giết một con chim nho nhỏ xinh xinh như 

thế.” Nhưng con chim sẻ có thật sự có tội không? Bạn cứ đọc tiếp 

đi rồi tự quyết định nghe…
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Lông bị trụi 

mất nửa

thứ hai
sáng hôm nay vào lúc sáu giờ, người ta phát 
hiện thấy quý ngài chim cổ Đỏ đã chết, cơ 
thể bị trụi lông tới một nửa, hai chân cứng 
quèo chỏ lên trời. Đầu tiên tôi nghi gã mèo 
hàng xóm, nhưng rồi xác định được vào 

thời điểm phạm tội, mèo ta đang 
nằm trên giường. tôi đã quyết định cho thực 
hiện mổ xác, và biết là thủ phạm đã mổ nạn 
nhân cho tới khi nạn nhân qua đời. tôi cho rằng 
đây là một tội phạm bạo lực. Để thu thập được 
những thông tin dẫn đến chuyện lật mặt thủ 
phạm, tôi đã tuyên bố đặt mức tiền thưởng là 
50 con giun chết.

thứ ba
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông chim cổ 
Đỏ là khi ông ta đang rỉa lông trước ngực và 
cao giọng hát để đuổi một kẻ vừa lẻn vào địa 
phận của mình. thế rồi đột ngột, giọng hát 
tắt. giờ đây chúng tôi đã nhận được nhiều lời 
mách bảo về một đối tượng chim sẻ tình nghi 
– thế nhưng đối tượng này lại có một lý do vắng mặt rất vững 
vàng. tất cả các bằng chứng đều trỏ về một hướng khác.

Theo ý bạn thì ai đã giết con Chim Cổ Đỏ?

a) Chim Cổ Đỏ cái

b) Chính con trai của nó

c) Một con chim đại bàng bay ngang qua

Hãy tự thử nghiệm... phía bên trong một quả trứng trông ra sao

MỘT VỤ ÁN CHO CHIM 

- THÁM TỬ TRƯỞNG
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QUẢ TRỨNG LỖ

AI LẤY QUẢ TRỨNG 
CUỐI CÙNG CỦA 
TÔI ĐI ĐÂU RỒI?

ẢNH X QUANG 
CỦA HỘP CAGTON

ĐÈN PIN CỦA 

TÔI ĐÂU RỒI

Một khoảng thời gian sau khi giao cấu, những chim cái bắt đầu 

có con. Thú có vú đẻ ra con sống, còn bọn khác thì đẻ trứng. Bạn 

có đủ lòng dũng cảm để xem xét những bí mật ẩn trong một quả 

trứng không?

Trả lời: b) Chỉ có Chim Cổ Đỏ đực mới chiến đấu với nhau, nếu 

là đại bàng thì nó đã cắp con mồi về tổ để ăn thịt. Vậy là bọn 

đàn ông Chim Cổ Đỏ chẳng dịu dàng dễ thương như vẻ ngoài 

đâu. Những cuộc chiến giành địa phận giữa cha và con trai xảy 

ra khá thường xuyên – bởi một con Chim Cổ Đỏ không có địa 

phận riêng sẽ chết đói trong mùa đông. Chuyện bỏ mạng trong 

chiến đấu dù hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn là khả năng có thể.

Bạn cần:

• Một hộp carton đựng giày,

• Một chiếc đèn pin,

• Một quả trứng,

• Một bát bằng thủy tinh.

Cách làm như sau:

1. Bạn đặt quả trứng lên trên nắp hộp carton và dùng bút chì vẽ 

theo hình dạng của nó. Hãy khoét carton thủng một lỗ sao cho có 

thể đặt quả trứng nằm vào đó mà không bị lăn ra. 

2. Bạn đặt đèn pin đã bật sẵn vào trong hộp carton, đóng nắp 

hộp lại, thận trọng đặt quả trứng lên trên lỗ.

3. Tắt hết đèn đi cho phòng tối.

4. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy lòng đỏ trong quả trứng.
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ẢNH X QUANG 
CỦA CHIM CON

LÒNG ĐỎ 
TRỨNG

LÒNG ĐỎ 
TRỨNG

LÒNG 
TRẮNG 
TRỨNG

LÒNG 
TRẮNG 
TRỨNG

5. Đập khẽ quả trứng vào rìa bát, rồi thận trọng đổ nội dung bên  

trong trứng vào bát. Nhớ đừng đổ ra nền phòng.

6. Phần bên trong trứng bao gồm lòng đỏ, lòng trắng trứng (một 

chất nhầy gần như trong suốt) và hai sợi dây để buộc chắc lòng đỏ 

trứng, nhưng hai sợi dây này rất khó nhận ra.

Sau những quan sát vừa rồi, bây giờ bạn có thể nói rằng, con 

chim con ở trong trứng thở ra sao?

a) Nó thở bằng không khí lọt vào qua vỏ trứng.

b) Nó không cần phải thở trước khi chui ra ngoài.

c) Chắc trong trứng phải có một bong bóng không khí.

Bạn có khả năng trở thành nhà động vật học không?

Đa phần chim chóc đều mớm mồi cho con cái bằng cách ói đồ 

mà chúng đã ăn, ói thẳng vào trong họng chim con. Chúc cả mẹ 

lẫn con ngon miệng!

Trả lời: a) Vỏ trứng cho không khí lọt qua, nhưng không cho 

nước lọt qua. Không khí lọt vào tới máu của chim con. VÀ c) 

Ở phần đầu bè ra của quả trứng có một bong bóng không khí. 

Nếu bạn chỉ chọn riêng câu trả lời này thì bạn chỉ được một 

nửa điểm thôi, bởi chim con chỉ thở thứ không khí này trong 

vài ngày trước khi nó chui ra khỏi vỏ.
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CÓ THỂ CÓ  
AI ĐÓ VỪA 
‘‘CẠO ĐẦU” 

HỌ.

VỆT MÀU ĐỎ

TRÔNG BỐ MẸ 
MÌNH BUỒN RẦU 

QUÁ...

Một nhà khoa học tự nhiên người Hà Lan là Nikolaas Tinbergen 

(1903-1988) đã muốn tìm hiểu xem động tác nôn kia được kích thích 

bởi thứ gì. Ông nhận ra rằng, những con chim của loài Hải Âu Bạc 

thường mổ vào một vệt màu đỏ trên mỏ của cha mẹ chúng. Vậy là 

Tinbergen muốn biết liệu cái vệt này có là một yếu tố quan trọng 

trong quan hệ mớm mồi hay không. Ông tạo ra một mô hình thô 

sơ hình đầu chim Hải Âu Bạc, và không quên tạo cả cái vệt màu đỏ 

trên mỏ. Sau đó, ông đi kiếm một cái đầu chim thật của một con 

chim Hải Âu Bạc đã chết và tô lấp vệt màu trên mỏ kia. Bây giờ 

những chim non sẽ mổ vào đâu?

a) Mổ vào đầu con chim hải âu bị chết – bọn trẻ tưởng đó là bữa 

tối của chúng.

b) Mổ vào mỏ của mô hình, bởi mỏ này có vệt màu.

c) Chẳng mổ vào đâu cả – cái đầu chim chết khiến bọn chim con 

bối rối đến mức chúng chẳng nghĩ đến chuyện mổ.

Trả lời: b) Bạn chờ mong điều gì chứ? Khi nhìn thấy một cái 

đầu người bạn có nổi cơn đói không? Tinbergen còn tiếp tục 

chứng minh rằng, màu đỏ là không quan trọng. Cái vệt đó có 

màu nào cũng được, miễn là vệt hiện ra rõ ràng trên mỏ.



143

HY VỌNG LÀ CON NHỚ LÀM  
BÀI TẬP RỒI, NẾU KHÔNG THÌ 

CON GẶP RẮC RỐI VỚI BA ĐẤY!

Bạn đã biết chưa?

Một số động vật bé hoàn toàn chẳng giống gì với cha mẹ chúng, 

và ngoại hình của chúng thay đổi hoàn toàn trong thời gian 

chúng lớn lên.

1. Bọn nòng nọc trông đâu có giống gì bọn cóc hay bọn nhái. 

Chúng có đuôi, không có chân và có mang để thở... Những cái 

mang này dần biến mất, thế rồi đột ngột, từ cơ thể mọc ra một 

hoặc hai cái chân. Trong một thời gian, bọn nòng nọc có thể có 

hai hoặc là ba chân. Khi cả cái chân thứ tư cũng đã mọc ra rồi, 

thì đuôi bắt đầu cụt dần. Cuộc sống của một con ếch con quả 

thật có lắm chuyện khiến nó phải bối rối!

2. Con chuột túi con trông như một con giun tí xíu màu hồng, 

chỉ to bằng một hạt đậu thôi, bằng 1/12.000 so với mẹ nó. Tới 

một lúc nào đó sau khi được đẻ ra, nó bò xuyên qua lông của 

mẹ cho tới khi tìm thấy túi – và cả những núm vú trong túi.

Sau bảy tháng, chuột túi con đã đủ lớn để thỉnh thoảng nhảy 

ra ngoài túi một chút. Và sau mười một tháng thì nó phải ra 

ngoài thật sự.

Gần như ngay lập tức, sẽ có đứa em kế tiếp thế vào chỗ của nó.

3. Thế vẫn còn chưa thấm vào đâu đấy! Một con cá voi xanh 

bắt đầu cuộc sống của nó trong bụng mẹ dưới tư cách một tế 

bào trứng, chỉ nặng khoảng 0,0009922 gram. Còn một cá voi 

mới được sinh ra đời đã nặng 8 tấn rồi. Một con cá trưởng thành 

nặng trên 130 tấn! Cái đó cũng giống như bạn đã tăng trọng 

lượng của bạn lên gấp 140.000.000.000 lần vậy mà.
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MẸ ĐỪNG 
QUÊN LÀ CÓ 
BỌN CON Ở 
BÊN TRONG 

ĐẤY!

Cuộc thi của những bậc phụ huynh mẫu mực

Rất nhiều con cái chăm bẵm cho con của chúng và giữ gìn cho 

chúng được sạch sẽ. Thế nhưng các ứng cử viên sau đây mới thật 

sự là những bậc cha mẹ hàng đầu…

Giải ba

Mẹ cá sấu. Các bà mẹ cá sấu chôn trứng của chúng vào cát dọc 

các triền sông. 95 ngày sau đó, khi nghe đám cá sấu con kêu lên 

trong trứng, chúng lại đào trứng ra. Sau khi cá sấu con chui ra khỏi 

vỏ, mẹ cá sấu gom chúng vào trong cái mõm khổng lồ của mình 

rồi bơi ra sông, thả cho chúng bơi. Trong vài tháng sau đó, bà ta 

mớm cho lũ con cái những món ngon thượng hạng như những con 

cóc con nhái, những miếng cá ngon lành và kể cả những con côn 

trùng giòn tan.

Giải nhì

Mẹ Cóc Tổ ong. Đây là một con thú cực kỳ xấu xí – thậm chí trong 

cả hàng ngũ cóc. (Có lẽ bạn bè của nó cũng công nhận như vậy – nếu 
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TÔI NGÁN QUÁ RỒI! CÓ AI 
CHƠI BÓNG ĐÁ KHÔNG?

ĐỒ HÈN!

BỌN CON ĐI 
CHƠI MỘT CHÚT 

NGHE MẸ!

như nó có bạn.) Nó không có mắt, không có răng và không có lưỡi, 

chỉ có một cái mõm khổng lồ, đớp lấy tất cả những gì chuyển động. 

Không hiểu bằng một cách nào đó, con mẹ để những con nòng nọc 

con của nó lên lưng mình và bao quanh những đứa con bằng một 

lớp bong bóng da. Cứ thế nó đeo con trên lưng vài tháng trời, cho 

tới khi những phiên bản xấu hoặc bé tí của bà mẹ nhảy ra ngoài.

Giải nhất

Ông bố Chim Cánh Cụt Vua. Trong khi bà mẹ chim cánh cụt đi bắt 

cá ở biển thì ông bố đứng chung chỗ với hàng ngàn đàn ông khác 

cũng đang dầm chân trong cái lạnh giá băng của Nam Cực. Mỗi ông 

bố đều giữ trên chân mình một quả trứng để ủ cho trứng ấm. Nếu 

trứng rơi xuống, con chim con nằm trong trứng sẽ chết. Đám đàn ông 

đó đứng liền 40 ngày trời và 40 đêm trời không ăn uống ngủ nghê gì 

cả, cho tới khi những con chim cái quay trở lại. Thỉnh thoảng nhiệt 

độ tụt xuống tới -400C. Thật là một người hùng đích thực.
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CỨU CON! MẸ ƠI! BỐ 
ƠI! BA MẸ ĐÂU RỒI?

Những gia đình khủng khiếp?
dĩ nhiên không phải bố mẹ nào cũng chăm sóc con cái ân cần. 

Rất nhiều loài cá, loài bò sát và loài lưỡng cư cứ mặc kệ trứng của 

chúng, và những bé con non nớt phải liệu hồn mà tự tìm cách sống 

sót, chừng nào có thể.

Nhất là bọn cá, chúng chẳng mấy động tâm khi có vài con cá 

non chết đi. Một con cá tuyết mỗi năm đẻ tới 8 triệu trứng. Nếu tất 

cả mà sống sót thì đến biển cũng phải chật chội vì chen chúc. Và 

đây cũng là điểm mà lý thuyết tiến hóa của darwin đề cập tới bằng 

khái niệm “sự chọn lựa tự nhiên”. Sẽ có đủ những con cá tuyết con 

sống sót để đảm bảo cho thế hệ tiếp theo. Và đó là những con cá 

tuyết khỏe hơn và mạnh hơn.

Chẳng phải con thú con nào khi sinh ra đời cũng được cha mẹ 

xúm nhau chăm lo. Ví dụ như gia đình voi chỉ gồm toàn các con 

cái, được dẫn đầu bởi con già nhất. Con voi cái này quyết định cả 

đoàn đi về hướng nào và bao giờ thì phải cùng nhau đi tìm nước. 

Đám voi con được tất cả những con voi cái trong gia đình chăm lo, 

nhưng một khi những con đực trong số chúng lớn lên, chúng sẽ bị 

đuổi đi, ra họp nhóm với những con voi đực khác. Vậy là có những 

đàn voi đực và có những đàn voi cái. Nếu bạn là một cô bé có một 

ông anh trai khó chịu, bạn sẽ thấy là phương pháp này không đến 

nỗi tệ, đúng không nào?
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CHẾT MẤT 
THÔI!

ĐỪNG QUÊN LÀ 
CON CÓ CÁNH, 

CON YÊU!

AI CHA! 
TÔI BIẾT 
BAY RỒI!

Những bài học cần thiết cho sự sống còn

Một con thú con rất cần được dạy về nghệ thuật sống còn, bởi 

đây không phải là chuyện hiển nhiên. Nếu thú con gặp may thì cha 

mẹ nó sẽ dạy cho nó tất cả những điều cần thiết.

1. Giống chim Lummen sống từng đàn lớn dọc các dải bờ đầy 

vách đá của Biển Bắc là những con chim vừa biết bay, vừa biết bơi. 

Đám cha mẹ dạy dỗ điều này bằng cách ủn con đến bên vách đá 

và… đẩy xuống. Nếu chim non biết bay – thì tốt. Nếu không, nó 

phải liệu hồn học bơi cho thật nhanh.

2. Khi én mẹ mang thức ăn về cho con, chúng bay lơ lửng trên 

mỏ chim con một khoảng ngắn. Nếu bọn trẻ con muốn ăn, chúng 

chẳng còn cách nào khác là phải học cách bay lên đón mồi.

3. Những con báo Gêpa mẹ bắt về một con linh dương, rồi thả 

con này chạy đi, để cho bọn báo Gêpa con đuổi theo. Nếu con linh 

dương chạy thoát, đám báo con nhận được một bài học: chúng 

phải nhịn đói.
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QUAY TRỞ LẠI ĐI,  
MẸ ƠI! BỌN CON  

CÒN CẦN...

... MỘT CÁI THANG!

4. Khi những đứa con trở nên quá lớn, gấu xám mẹ sẽ đuổi chúng 

lên một thân cây rồi bỏ đi. Kể từ đó, bọn trẻ con sẽ phải học bài 

học khó nhất: làm thế nào sống sót khi ta chỉ có một mình trong 

thiên nhiên hoang dã.

KHÔNG, TÔI KHÔNG Ở 
LẠI DÙNG BỮA CÙNG CÁC 

CẬU ĐƯỢC, NHÓC À!

Nhưng có một bài học mà bất kỳ con vật bé nào (và bất kỳ một 

đứa bé nào của loài người) cũng đều phải học: vào cuối mỗi ngày 

ta phải ngủ. Mặc dù vậy, vẫn có những kẻ đi săn trong khi bạn nằm 

trong giường mà ngáy vang trời. Và đó chính là những tay thợ săn 

đã nhận được lệnh giết chóc.



149

CẶP TAI TO NGHE 
ĐƯỢC TIẾNG RÙ RÌ 
CỦA CÔN TRÙNG

MỘT CÁI MŨI 
XUẤT SẮC, 
CON VẬT NGỬI 
THẤY TAI HỌA 
CẢ KHI NÓ 
KHÔNG NHÌN 
THẤY.

HAI CON 
MẮT KHỔNG 
LỒ, NHÌN 
RÕ TRONG 
BÓNG TỐI.

MỘT CON BƯỚM 
ĐÊM KHÔNG MAY, 
SẼ BỊ ĂN THỊT 
NGAY BÂY GIỜ

Đêm đến. Thời gian của những bí mật và … hiểm nguy. Trong bóng 

tối người ta nhìn không rõ, và ánh trăng khiến tất cả gây ấn tượng 

kỳ lạ và bí hiểm. Còn những tiếng động nữa mới đáng nể chứ! Kia, 

một tiếng thét! Có cái gì đang lách qua bụi rậm. Và trong bóng tối 

lờ mờ đang có một cái gì đó đen đen, đe dọa, đang đi tìm bữa ăn 

đầu tiên trong đêm. Liệu bạn có còn sống cho đến bình minh tới?

Bọn thú đêm được tạo hóa sinh ra để đi săn trong bóng tối. Cơ thể 

chúng được trang bị tất cả những gì tối ưu nhất cho cách sống này.

Ta thử xét con Khỉ Bụi Rậm ở Châu Phi. Cái con vật lông ánh vàng 

thuộc loài khỉ này sống trên các thân cây. Nó dành thời gian suốt 

đêm cho việc săn côn trùng, săn chim, tìm quả và tất cả những gì 

lạc vào giữa những móng vuốt của nó.

CON CÚ và những dáng hình tăm tối khác



TÔI NÓI 
THÌ PHẢI 

ĐÚNG 
CHỨ!

Bạn đã biết chưa?

Dĩ nhiên, thú đêm thường ngủ vào ban ngày và hoạt động về 

đêm. Nhưng bạn có biết rằng, có một số thú ngủ ban đêm và 

hoạt động ban ngày, người ta gọi là thú ngày? Còn những kẻ 

hoạt động mạnh mẽ nhất vào những lúc trời mờ sáng hay trời 

mờ tối lại là những kẻ “hoạt động khi chạng vạng”. Trong số 

những người mà bạn quen biết, có ai được xếp vào loại “hoạt 

động lúc trời chạng vạng” không?

Có thể bạn cho rằng làm thú đêm thật mệt mỏi. Nhưng thử nghĩ 

đến những ưu thế mà con thú nhỏ có được qua cách sống ngược 

đồng hồ này. Vào đêm không khí lạnh và ẩm ướt, đó là chuyện dễ 

chịu khi phải sống trong một vùng đất khô nóng. Bóng đêm giúp 

ta ẩn nấp dễ dàng, và nhiều quái vật lớn hơn và dữ tợn hơn lúc đó 

chỉ biết ngủ mê mệt.

Không may, có cả những con thú ăn thịt hoạt động về đêm. Cứ 

đêm xuống là cú ta lượn cánh để tóm cổ chuột chù. Linh cẩu và sư 

tử quần thảo trên những thảo nguyên Châu Phi, dơi vỗ cánh lao qua 

không trung. Bạn có lần nào nhìn thấy chúng bay khi trời chạng vạng 

chưa? Trông hơi bị giống con ma, đúng không nào? Chắc chắn là 

bạn không muốn lại gần chúng đâu. Nhưng có những nhà động vật 

học lại rất mê lũ dơi. Họ khẳng định chúng thật tuyệt vời. Tại sao?

Những con dơi tuyệt vời

1. Bọn dơi sống tới 5/6 cuộc đời của chúng trong tư thế vắt mình 

lên cao và chúc đầu xuống đất. Một chuyên gia về dơi nói, đây thật 

sự là một phong cách sống thú vị. 
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CÔ Y TÁ! 
ĐỠ LẤY CON TÔI!

2. Bọn dơi sinh con đẻ cái ngay trong tư thế này nữa nghe. Bình 

thường ra thì các con dơi mẹ sẽ đỡ được dơi con trước khi chúng 

đập thẳng xuống mặt đất, và bọn dơi con thì được bản năng dạy 

bảo cách ngoạm răng vào lông dơi mẹ. Bạn nghĩ sao, liệu em bé 

con của loài người chúng ta có làm được điều đó không? 

3. Những con dơi quả thật có ngoại hình chẳng mấy dễ thương, 

nhưng chúng lại không bị phụ thuộc vào cặp mắt của chúng. Khi 

bay, dơi phát ra những âm thanh cao vóng rồi lắng nghe tiếng vọng. 

Một khi những sóng âm bị cơ thể của một con côn trùng đang bay 

ngang qua phản lại, chúng sẽ lao đúng về hướng đó và ăn ngốn 

ngấu con mồi trong khi bay.

4. Cứ mỗi giây, một con dơi lại phát ra tới 200 âm thanh dạng 

đó! Và lần nào phát ra âm thanh, nó cũng tạm thời tắt công-tắc tai 

đi, để không bị điếc. Thế những kẻ tội nghiệp khác…?

Bạn có khả năng trở thành một nhà động vật học không?
Cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, nhà động vật học Merlin d. 

Tuttle đã thực hiện một loạt thí nghiệm về loài dơi. Ông tìm hiểu 

cách dơi săn ếch nhái. Một người bạn đồng nghiệp ủng hộ ông là 

Michael Ryan, người nghiên cứu cách ứng xử kết đôi của bọn ếch. 

Bạn có thể đoán ra kết quả của họ không?

Thí nghiệm số 1

Liệu bọn dơi có biết loài ếch nào là thứ ăn được và loài nào là ếch 

độc? Tuttle giam một con dơi vào một cái lồng lớn, đủ chỗ cho nó 
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ĐÚNG LÀ  
ĐỒ KHỈ 

TRÂNG TRÁO!

SAO TÔI THẤY NÓ 
GIỐNG MỘT CON 

DƠI HƠN.

bay được. Thế rồi ông bật băng ghi âm, phát những tiếng quàng 
quạc của bọn ếch ăn được và ếch độc. Chuyện gì xảy ra?

a) Bọn dơi tấn công máy ghi âm mỗi khi có tiếng ếch vang lên.
b) Bọn dơi chỉ tấn công máy ghi âm khi chúng nghe tiếng kêu 

của bọn ếch ăn được.
c) Bọn dơi lao thẳng về phía nhà khoa học, qua đó câu hỏi của 

chúng ta không được trả lời. Thế nhưng rõ ràng đã có một bằng 
chứng là bọn dơi tấn công tất cả những gì chuyển động.

Thí nghiệm số 2

Tiếp theo đó, các nhà khoa học thử với ếch thật. Liệu chúng có 
thể nhìn thấy bọn dơi bay tới để ăn thịt chúng không? Hai người 
đàn ông tạo nên một mô hình dơi, và cho con dơi giả này bay dọc 
theo một cái dây được họ căng phía trên mặt ao. Bọn ếch phản 
ứng thế nào?

a) Chúng không nhìn thấy mô hình dơi và cứ tiếp tục kêu quàng 
quạc như thể chả có gì xảy ra cả.

b) Chúng nhìn thấy mô hình và quàng quạc còn to hơn, để đuổi 
con dơi đi.

c) Chúng im như chết khi con dơi bay trên đầu chúng.

Thí nghiệm số 3

Bọn dơi nhận ra bọn ếch qua hình dạng của ếch hay qua những 

âm thanh mà chúng phát ra? Tuttle cầm một con ếch trong một bàn 

tay và xoa xoa những đầu ngón tay của bàn tay kia để tạo tiếng 
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Bạn đã biết chưa?

Trong hang Carlsbad, New Mexico, USA, đầy dơi là dơi. Có tới 

20 triệu con dơi Bulldog của xứ Mexico tụ tập ở đó vào mỗi 

mùa hè. Bọn chúng chen chúc đầy kín các vách hang – với 

2.000 con trên một mét vuông. Mặc dù vậy, khi dơi mẹ đi săn 

trong đêm quay trở về hang, nó vẫn nhờ vào tai và mũi mà 

tìm được con của nó. Người ta nhận ra rằng, xác suất trúng 

đích của nó lên tới 80%.

Chúc ngủ ngon, các bạn thú dễ thương!

Đa phần các con vật chẳng thích đi lại khi trời tối. Chúng thích ngủ 

hơn. Rất nhiều nhà khoa học cho rằng, các con thú và con người ngủ, 

bởi cả thú lẫn người chẳng có việc gì hay hơn. Trong đêm tối không 

nhìn được, mà ban ngày đã ăn đủ no rồi. Vậy không ngủ thì làm gì? 

dĩ nhiên, một số loài thú có những thói quen ngủ rất kỳ quặc…

1. Bọn tinh tinh làm ra những cái giường bằng cành cây. Nhưng 

mỗi sáng khi thức dậy, chúng chẳng nghĩ đến chuyện dọn dẹp cho 

gọn gàng. Thay vào đó, chúng ném phắt cả giường lẫn đồ bẩn lẫn 

rận. Bạn thấy chuyện này thế nào?

sột soạt. Bây giờ con dơi tấn công con ếch hay là tấn công những 

ngón tay của nhà khoa học đây?

a) Những ngón tay. Ông Tuttle bị nó cắn đau ghê gớm.

b) Con ếch.

c) Nó chẳng tấn công thứ gì cả. Con dơi này bị vướng vào tóc của 

ông Tuttle, và cuối cùng nhà khoa học phải nhờ người ta cắt cả một 

tảng tóc lớn. Điều đó chứng minh là dơi bị bối rối trước âm thanh.

Trả lời: 1b) Bọn dơi đi săn bằng cái tai rất thính của chúng. 

2c). 3a) Cả điều này cũng chứng minh rằng, bọn dơi định hướng 

theo âm thanh khi đi săn.
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ÔI TRỜI ƠI! 
MỘT CÁI LÁ 

BIẾT NÓI.

CHÀO BUỔI SÁNG!

2. Khi những con Cá Vẹt muốn đi ngủ, chúng liền quấn mình trong 

một quả bóng làm bằng bùn, có một lỗ hở nhỏ để thở. Ngủ cách này 

chúng có thể yên tâm không bị những con lươn kẻ cướp thăm hỏi. 

3. Người ta đoán rằng, chỉ có chim và thú có vú mới nằm mơ, 

còn cá, những loài lưỡng cư và loài bò sát thì không. Nhưng chưa 

ai biết chắc chắn.

4. Giải nhất giành cho tư thế ngủ khó chịu được trao cho con Vẹt 

Mũ Miện xanh. Nó ngủ chúc đầu xuống đất, bám vào một cành cây. 

Cái lưng màu xanh lục của nó trông như thể một lá cây. Ngủ cách 

này nó có thể đánh lừa bọn thú ăn thịt đấy.

Một số loại thú lại cho rằng, tốt hơn cả là ngủ suốt ngày. Ví dụ 

như con Koala sống ở Châu úc.
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Nhận xét: Koala thường hoạt động về đêm. Mùi vị khó chịu của những cái lá Eukalyptus dai ngoách chẳng khiến chúng bận tâm chút nào.

Nhận xét: Thực đơn 

ăn kiêng lá Eukalyptus 

không khiến bạn no 

đâu, nhưng lại khiến 

cho con Koala thấy 

buồn ngủ.

Nhận xét: Nếu trong 
vùng nào đó có quá 
nhiều Koala, thì tốt 
hơn cả là đưa vài con 
sang khu vực khác, 
trước khi chúng ăn 
trụi hết lá Eukalyptus 
và bị chết đói, nhưng 
chẳng phải con Koala 
nào cũng tỏ ra hài 
lòng với khu nhà mới 
của nó. Một số thấy 
nhớ nhà cũ và lên 
đường. Chúng đi bộ 
một quãng dài chậm 
rãi quay trở về cái 
cây mà nó yêu thích!

MỘT NGÀY TRONG CUỘC ĐỜI CON KOALA

Đêm
tôi leo trèo trên cái cây của tôi. Ăn 
1kg lá Eukalyptus – đúng là một cuộc 

sống tuyệt vời! (ngáp 
dài). bây giờ tôi ngủ 
chút đây nghe – tôi 
xứng đáng được như 
thế lắm.

5 giờ 10 phút
tôi tìm thấy một 
cành cây đẹp, có 
thể cho tôi thu 
người ngồi 
ngủ. (ngáy).

7 giờ 30 phút
có một nhóm người đánh thức tôi dậy! 
tại sao họ không để cho tôi ngủ nhỉ? 

họ vòng dây thừng 
quanh cổ tôi! Đúng 
là trò láo lếu! bây 
giờ họ tìm cách giật 
tôi ra khỏi cây – tốt 
hơn cả là tôi bám vào 
gỗ cho chắc.
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Nhận xét: Bởi Koala 
ngủ trong khoảng 
thời gian nóng nhất 
của một ngày, nên 
tránh được hiện 
tượng quá nóng và bị 
khát. Mọi chất lỏng 
mà nó cần tới đều có 
chứa trong những cái 
lá tươi non.

Nhận xét: Con 

Koala ngủ trung 

bình 18 giờ mỗi 

ngày. Ngay cả 

khi tỉnh, nó cũng 

chuyển động 

chậm chạm đến 

độ nếu so với nó, 

con Lười sẽ là một 

tay vội vàng hốt 

hoảng.

7 giờ 32 phút 
cứu tôi với! họ bắt 
được tôi rồi! cũng 
may mà tôi có 
những cái vuốt và 
những cái răng sắc. 
grrrừ! rồi tôi sẽ 
cho họ một bài học!

10 giờ sáng
họ cho tôi vào một cái hòm rồi chở đi 
xa. thôi được – cái cây mới trông cũng 
không đến nỗi tệ. tốt nhất là tôi ngủ 
cho lại sức.
17 giờ, 18 giờ, 19 giờ
Khò khò…

21 giờ
ngàp dài. bữa điểm 
tâm hôm nay ta dùng 
gì đây? Lá Eukalyptus 
ư? tuyệt thật.
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Giấc ngủ mùa đông êm đềm
Đối với một số loài động vật, ngủ cả đêm vẫn chưa đủ. Một số 

còn ngủ gần như hết cả một mùa đông và chỉ thật sự tỉnh dậy khi 

mùa xuân đến. Cái đó người ta gọi là giấc ngủ mùa đông – chắc là 

bạn cũng đã nghe nói tới. Sau đây chúng tôi cung cấp thêm thông 

tin để giữ cho bạn tỉnh táo nghe.

Ngủ suốt mùa đông không phải là sáng kiến tệ, bởi khi trời lạnh 

như thế bọn thú sẽ cần nhiều thức ăn hơn để giữ ấm cơ thể. Mà 

thức ăn trong mùa đông lại khó kiếm, nên chúng ngủ đa phần số 

thời gian lạnh lẽo đó để sống sót mà không cần thức ăn bổ sung. 

Một số sống bằng kho dự trữ trong tủ, một số sống bằng lớp mỡ 

đọng trên cơ thể mà chúng đã tích tụ được khi tiết trời ấm áp.

Trong số những con thú ngủ mùa đông có loài rùa, sóc, dơi và 

một số loài rắn. Trong giấc ngủ mùa đông, nhịp thở và mạch của 

các con thú sẽ chậm xuống, nhiệt độ cơ thể có thể giảm xuống tới 

50 độ. Giấc ngủ này sâu đến mức người ta có thể tưởng là con vật 

đã chết. Đó là lý do tại sao rất nhiều chú rùa nhỏ bé tội nghiệp bị 

đưa ma quá sớm.

NGU NGỐC, NGHE 
MÀ MUỐN NGÁY! NẾU 

THƯƠNG TÔI THẬT THÌ 
CÔ TA PHẢI BIẾT LÀ 
TÔI CÒN SỐNG CHỨ!

TỘI NGHIỆP CHO 
RÙA CON BÉ BỎNG! 

NÓ LÀ MỘT CON 
RÙA RẤT XINH.
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FRED  
ĐÂU RỒI?

LẦN NÀY ĐẾN LƯỢT 
TÔI MỔ MẮT NGHE!

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HẤP DẪN

Một số con thú có vẻ như là những thực thể thật sự khó chịu. 

Trông ngoại hình là thấy khó chịu, đã thế lại còn làm những việc tệ 

hại trầm trọng đối với con thú khác. Một số có những món vũ khí 

ghê gớm hoặc sử dụng những mánh khóe nham hiểm để bắt mồi. 

Một số khác lại ăn những thứ thật sự tởm lợm, và thói quen ăn uống 

của chúng khiến ta thấy ghê.

Thì đã sao? Bạn đâu có thể đòi hỏi bọn động vật đối xử lịch sự 

và e nể lẫn nhau. Những cách ứng xử có văn hóa như thế chỉ tìm 

thấy ở loài người thôi – nếu mà bạn gặp may. Bọn thú kia phải cư 

xử thẳng tay mới có thể sống sót trong một thế giới thẳng tay của 

thiên nhiên trần trụi. Đối với chúng, chuyện sống - còn quan trọng 

hơn là chuyện dễ thương. Bởi đối với một con thú, mỗi ngày là một 

cuộc chiến. Buổi sáng mai thức dậy, nó không biết liệu nó có còn 

sống đến tối hay không, hay sẽ trở thành một bữa ăn ngon lành 

cho kẻ địch.
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... HẤP DẪN THẬT... ĐÚNG LÀ 
KỲ LẠ CHO LOÀI RẮN NÀY...  

BÌNH THƯỜNG RA CHÚNG NÓ 
ĂN THẰN LẰN...

Ngay cả khi ta thấy những thói quen của chúng là đáng tởm – 

nhưng động vật là những thực thể có ích. Chúng cung cấp thức ăn 

cho ta, hoặc làm việc cho ta – giống như ngựa của cảnh sát hay 

những con chó dắt người khiếm thị. Và có một chuyện rõ ràng: 

không bao giờ bạn thấy chúng nhàm chán (là điều không thể khẳng 

định với bất kỳ người nào). Ta cười chúng và ta thấy vui khi ở cạnh 

chúng. dĩ nhiên ta cũng thấy một số động vật thật sự đáng tởm, 

nhưng nhìn chung là dễ thương, hấp dẫn và đáng nể bởi sự phong 

phú không thể tưởng tượng nổi của chúng.

Hy vọng tới giờ thì bạn hiểu ra tại sao các nhà động vật học có thể 

dành cả đời mình cho chuyện nghiên cứu thú vật trong môi trường 

sống tự nhiên của chúng. Và việc họ nổi cơn say mê cực độ một 

khi chụp được một cái ảnh đặc biệt của một con thú hiếm. Đúng 

thế, không nghi ngờ gì nữa – thế giới động vật thật điên khùng mà 

cũng thật hấp dẫn. Và chính vì những khía cạnh điên khùng đó mà 

chúng đặc biệt hút hồn ta. Và bạn đừng có quên! Bạn đọc được điều 

đó trong chính quyển sách này đấy.

CÓ, MẸ THẤY CHÚNG TUYỆT 
VỜI VÀ CŨNG RẤT ĐẸP! 

NHƯNG BÂY GIỜ THÌ ĐƯA 
CHÚNG ĐI CHỖ KHÁC ĐI!
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