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Hello again… 
 
Các bạn chắc tưởng N “tường trình” chuyến đi chơi Iceland  nhiều quá rồi, chắc là hết rồi phải không 
ạ?  Chưa, hihi… chưa đâu, gia đình N mới đi được 2/3 của chuyến đi thôi ạ. 
Đêm nay, ngồi xem lại, N thấy thích quá chừng, rất enjoy nhìn cảnh thiên nhiên ở Iceland. 4 Phải công nhận 
Iceland có nhiều cảnh đẹp quá đẹp! Mời các bạn, nếu thích, xem thêm hình N chụp nha. 
 
 

      
            Những chậu hoa khổng lồ được bầy rải rác quanh khu khách sạn 
 
Gia đình N vào supermarket mua thức ăn sáng.  Bánh ngọt bán ở siêu thị rất ngon!   Đất nước này chìu và quí  
con nít lắm, đến nơi đâu N cũng thấy có đồ chơi dành cho con nít như hotel, nhà băng, tiệm ăn, siêu thị, 
v…v… Chiếc xe đẩy bé tí, cháu ngoại của N thích quá, đẩy đi vòng vòng trong chợ. N mua cho cháu đôi giầy 
này, dễ thương hôn?  Chiếc giầy đan bằng len, đế bằng da, mỏm giầy có gắn đầu của một loại chim đặc biệt 
gọi là Puffin.  Hôm nay, gia đình N sẽ đi tìm loài chim nhìn thật lạ lùng, dễ thương này.  Đến thăm Iceland, N 
mới biết Puffin và chỉ được nhìn qua hình chụp, stuff animal trong gift shop mà thôi. N rất mong sẽ được thấy 
nó thật sự bên ngoài. 

 
  
“tui” cũng biết mua sắm như ai chứ 
bộ 
 
Con gái N đang ăn thử. Lần đầu N 
thấy loại trái cây này, mầu đỏ bóng 
loáng và óng ánh.  Ăn thử thì thấy 
“được được” thôi, ngọt ngọt… hột 
to, không có gì đặc biệt 



  
 

   
 
Trên đường đi, N ngồi trong xe ngắm cảnh, thấy chỗ nào hay hay, N dơ máy lên chụp đại.  Máy ảnh nhỏ xíu 
và xe chạy nhanh quá, đường xá có nhiều lúc gập ghềnh nên hên hên mới có tấm hình vừa ý 
Ngôi nhà thờ nhỏ xíu nằm trên đồi cao. Thành phố thưa dân, yên ổn, an bình. 
 

                   



        Bạn của N cắm hoa vào áo con bé (hoa mầu hồng, đang nằm nơi ở cổ áo) làm nó bị dị ứng,  
        mắt bên phải bị đỏ và sưng. Amelie nhìn bé bỏng giữa thảm cỏ mênh mông 
 
 

                      
 
1 loại hoa dại xinh xinh, làm N nhớ đến 2 câu thơ của mình: 

 
Nếu không có tình yêu, em thà thành hoa dại 
Mọc ven đường chờ ánh nắng bình minh 
Lũ ong bướm em chẳng màng chẳng ngại 
Dễ sống còn, kiêu hãnh một mình em 

      
Tuy là hoa dại mong manh, mỏng mảnh nhưng N thấy nó cũng có nét kiêu sa, đài các. 
                                                           

  
 

   
                    Chỉ là 1 vũng nước thôi nhưng N lại thấy đẹp, thế mới …hổng giống ai chứ, hihi..  
 
 



        
 

   
                    Chỉ là 1 vũng nước thôi nhưng N lại thấy đẹp, thế mới …hổng giống ai chứ, hihi..  
 

  

  



  
N thích loại hoa là lạ mầu trắng, hoa tua ra như bông gòn này ghê!  Ngồi trong xe nhìn ra… thấy thảm hoa 

trắng muốt, một thích thú bất ngờ đối với N vì hoa vàng, hoa tím, hoa đỏ thì N được thấy rồi nhưng đây là lần 

đầu tiên N mới thấy thảm hoa mầu trắng toát 

 

  
 

  



  
Vẫn còn đang trên đường đi, chưa thấy puffin đâu cả.  Các bạn đọc bài tiếp tục lần tới nha, đọc xem… coi gia 

đình N có tìm thấy được chim puffin không nhé! 

Cảm ơn đã xem hình N chụp và đọc bài tường thuật của N nha 
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