NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ CÓ THỂ TA CHƯA BIẾT
Nằm võng siu tằm :

1. Con ốc sên có thể ngủ lâu tới ba năm.

2. Tất cả những con gấu địa cực đều thuận tay trái.
3. Con bướm nếm mùi bằng chân.

4. Con heo không thể ngẩng cổ lên để nhìn bầu trời.

5. Hydra - (một sinh vật sống trong nước) là động vật sống duy nhất không chết. Nó tự
tái tạo, thay thế những tế bào của mình bằng những tế bào mới.
6. Voi là động vật duy nhất không thể nhảy cao.

7. Coca-Cola nguyên thủy có màu xanh bởi vì màu lá cocoa tươi.
8. Mật ong là thức ăn duy nhứt không bị hư thối.

9. Dâu tây và Đào lộn hột (quả Điều) có hột bên ngoài quả

10. Những loại rau quả khác phải được trồng lại mỗi năm ngoại trừ hai loại rau quả
Asparagus (măng tây) và Rhubarb (đại hoàng) có thể sống để tự phát triển trong nhiều
mùa vụ.
11. Mỗi trái banh golf có 366 chỗ lõm.

12. Trong môn cờ vua (chess), mỗi bên có 318.979.564.000 cách để đi cờ trong bốn
nước đi đầu tiên.
13. Lá bài bên Ấn độ có hình tròn.

14. Quyền Anh là môn thể thao duy nhất mà khán giả và võ sĩ đều không biết điểm hoặc
ai là người thắng cho tới khi trận đấu kết thúc.
15. Mỗi lá bài Già (King, không biết tiếng Nam hay tiếng Bắc gọi lá bài “K” là gì, tiếng
Trung gọi là con Già) đại diện cho một ông vua vĩ đại trong lịch sử: Con Già Bích: Vua
David, Già Chuồn: Vua Alexander the Great, Già Cơ: Vua Charlemagne, Già Rô: Vua Julius
Caesar.
16. Cái tên phổ biến nhứt thế giới là Mohammed.

17. Tên của các châu lục kết thúc bằng chữ giống như chữ bắt đầu của nó. Asia, America,
Africa, Europe

18. Nếu bức tượng của một người, trong công viên, ở trên lưng ngựa có hai chân trước
ở trên không, người đó đã chết trong trận chiến.
19. Nếu con ngựa có bốn chân còn trên mặt đất, người đó chết vì nguyên nhân tự nhiên.

20-Nếu con ngựa có một chân trước ở trên không, người đó chết vì vết thương trong
trận chiến.
21. Mao Trạch Đông của Tàu không bao giờ đánh răng trong suốt cuộc đời của mình.
(và kiếp sau chắc cũng vậy)

22. Khi nữ hoàng Elizabeth I (Elizaveta Petrovna) của Nga qua đời năm 1762, trong các
tủ áo quần của bà có 15 ngàn bộ đồ!

23. Randy Gardner ở San Diego là người lâu nhứt không ngủ trong 11 ngày vào năm
1965. Ông ta phá vỡ kỷ lục của Peter Tripp ở New York, người đã giữ kỷ lục tám ngày
rưỡi không ngủ.
24. Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt
động có ý thức và tự chủ.
25.Bắp thịt mạnh nhứt trong cơ thể là cái lưỡi.
26. Đàn bà nháy mắt gần gấp đôi đàn ông.

27.Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở.
(Các vị thiền sư Phật giáo làm được đấy nhé!)

28.Bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của chính bạn.

29. Giống như vân tay, vân lưỡi ở mỗi người là khác nhau.

30. Nếu bạn nhảy mũi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn.

31. Nếu bạn cố giữ không cho nhảy mũi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc
cổ và chết.
32. Một người trung bình ăn khoảng 60.000 pounds (gần 27.3 tấn) thức ăn trong đời
mình.
33. Một người trung bình bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ.

34. Một người phụ nữ trung bình tiêu thụ hết 6 pounds (gần 2.73 kg) son môi trong đời.

35. Vừa ngồi vừa nói chuyện qua điện thoại trong 8 tiếng đồng hồ sẽ đốt hết 914
calories. Lái xe trong 8 tiếng sẽ "đánh văng" đi 1219 calories. Và, đứng trong sòng bài
trong 8 tiếng sẽ đốt 1402 calories.
36. Nước dừa non có thể được dùng để thay thế huyết tương.

37. Hàng năm, người ta chết do con lừa nhiều hơn là do tai nạn máy bay.
38. Bạn đốt nhiều năng lượng trong khi ngủ hơn là trong khi coi TV.
39. Sản phẩm đầu tiên có bar code là kẹo cao su Wrigley.
40. Con Già Cơ là con bài Già duy nhứt không có râu.

41. Năm 1987, hãng máy bay American Airline đã tiết kiệm được 40.000 đôla bằng cách
bớt đi một trái oliu ở mỗi phần ăn ở khoang hành khách hạng nhứt.
42. Sao Thủy là ngôi sao duy nhứt xoay theo chiều kim đồng hồ. (Sao Thủy thường được
gắn liền với phụ nữ, điều đó có nói gì với bạn không!)
43. Táo, chớ không phải là cà phê, có hiệu quả hơn trong việc làm bạn tỉnh ngủ vào buổi
sáng.
44.Hầu hết bụi trong nhà là từ da chết!
45. Ngọc trai tan trong giấm.

46. Ba thương hiệu có giá trị nhứt trên trái đất: Marlboro, Coca Cola và Budweiser.

47. Người ta có thể dẫn con bò đi lên cầu thang... nhưng, không thể đi xuống cầu thang.
48. Tiếng kêu của con vịt không có tiếng vang, và chẳng ai hiểu tại sao.

49.Các nha sĩ đã từng gợi ý rằng bàn chải đánh răng cần giữ ít nhứt là xa 6 feet (cỡ 1.83
thước) từ cầu tiêu để tránh khỏi cái vi khuẩn bay lên không khí do việc dội cầu.
50.Và điều lạ nhất để dành cuối cùng ... Con rùa có thể thở thông qua hậu môn
ST

