Dettifoss - Iceland, Most Powerful Waterfall In Europe
Như Nguyệt

Từ hotel đến thác Dettifoss, con đường nhỏ gập ghềnh chưa được trãi nhựa, có những hòn đá to tổ bố nằm
lăn lóc trên đường nên xe bị sóc, rất khó đi. Con gái N sợ bị bể bánh xe vì đã có kinh nghiệm bị bể bánh xe
lúc đi chơi Salvation Mountain ở Mỹ nên Phương An gọi phone cho Huy, cháu trai N., nói quay ngược trở lại,
kiếm đường khác để đi. Hai chiếc xe phải đi xa hơn nhiều, khi đến nơi mới thấy đường đi cũng chưa được
trãi nhựa nhưng đỡ hơn vì không bị nhiều đá lởm chà lởm chởm. Hai tài xế phải lái xe thật chậm nên khoảng
gần 2 tiếng mới đến nơi. Không biết những ngày khác như thế nào, có bị gió thổi tơi bời hoa lá như thế
không? Chứ hôm đó… giời ơi! Gió mạnh khủng khiếp! Đúng là cuồng phong phẩn nộ!!! Từ rất xa mà gió đã
đẩy, đưa nước của thác Dettifoss đi thật xa, xa đến tận parking lot. Con gái của N đã bị cửa xe đập vào cánh
tay, sưng vù lên, tím bầm, rất là đau!
Biết là sẽ bị lạnh lẽo, đường đi trắc trở; N cũng ham zui, cố lần mò đi xem thác. Gió lạnh cộng với ngày hôm
đó lạnh hơn bình thường nên …chao ơi, lạnh quá lạnh, cái lạnh ẩm ướt làm N run cầm cập! N đi có một mình
à vì cô em đi một khúc thì trở về xe, Hảo muốn trông baby giùm để Phương An đi xem thác. Thằng cháu N thì
đã đi trước. Khi đến gần thác, gió quật N té nhào. Thấy nguy hiểm quá nên N không dám đứng gần thác, chỉ
đứng xa xa và chân phải ghì, móc vào những tảng đá để khỏi bị gió thổi bay đi. N “mũm mĩm” như thế mờ còn
bị gió làm cho té, những người gầy gò, ốm yếu thì không biết sẽ thế nào?! Chắc là chịu thua, không dám đi
sâu vào để xem thác đâu nhỉ.
Mời các bạn xem một số hình N chụp trên đường đi, khi đến thác Dittifoss, và sau khi đó nhé
Chúc một ngày thứ Hai đầu tuần và nguyên tuần an vui, nhàn hạ và mạnh khỏe nhe
Thân ái,
Quách Như Nguyệt

Trên đường đi, thường thấy trại nuôi ngựa chứ hiếm thấy trại nuôi cừu (trong một quốc gia có nhiều cừu hơn người)
Mấy con cừu này đang đi lang thang ngoài đường chắc không phải cừu người ta nuôi hoặc giả người ta thả cho nó muốn
đi đâu thì đi chăng?

Phương An mặc loại quần áo không bị ướt, độn nhiều lớp nên nhìn phúng phính..

Gió quá chừng… thổi tóc của Phương An tung tóe cả lên

May mà có nắng! Có nắng nhưng vẫn lạnh lùng lắm bà con
ơi! Lạnh tái tê đến độ N cười hổng nỗi nữa, thiệt đó mà.. : ))

Dettifoss nằm trên dòng sông Jökulsá á Fjöllum, khối nước chẩy siết tan ra từ Vatnajökull glacier và vùng băng tuyết phía
đông bắc Iceland. Đây là con thác có lượng nước lớn nhất Iceland và cả lục địa Ấu châu: the most powerful waterfall in
Europe.
Trong chuyến đi chơi này, N bị té đến 3 lần lận! Té ở đây rất là nguy hiểm, vì nền toàn là đá cứng, nhiều góc
nhọn.

Một thác nước khác

Một nhà thờ nhỏ gần hotel

Hoàng hôn tím, nhìn thơ mộng quá phải không các bạn?

Highlight của chuyến đi Iceland là glaciers. Glacier hay băng hà hoặc dòng sông đông đá… rất là đẹp các bạn
ơi! N sẽ gửi hình sau cho các bạn xem nha.
Cheers,
Như Nguyệt
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