BAI DOC GIA GOI TOI = DAM CUOI CHANG TRAI KHÔNG CHAN TAY

Chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic

có niềm vui mới:

đám cưới vừa diễn ra hôm 10-2

Chàng trai người Úc không tay không chân đầy nghị lực Nick Vujicic đã có một đám cưới ngọt
ngào với người bạn gái Kanae Miyahara tại California.

Trên trang Facebook của mình, Nick Vujicic đã vui mừng thông báo về đám cưới vừa diễn ra
hôm 10-2 của anh. Đây cũng là món quà Valentine đặc biệt đối với anh và với tất cả những
người xung quanh. Trong một bài phát biểu vào tháng 8-2011, Nick Vujicic từng bày tỏ anh hi
vọng sẽ tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp.

nick vijucic married pictures

Nick enjoys the Hawaiian sun in his customised electric wheelchair

Chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic có niềm vui mới
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(TNO) Những ngày qua, cư dân mạng liên tục truyền nhau những bức ảnh cưới của chàng trai
người Úc không tay, không chân đầy nghị lực Nick Vujicic với người bạn gái Kanae Miyahara,
kèm theo những lời chúc phúc chân thành nhất.

Theo Reuters, Nick Vujicic vui mừng thông báo trên trang Facebook của mình rằng đám cưới
của anh và bạn gái Kanae Miyahara vừa diễn ra hôm 10.2 tại California (Mỹ).

Thông tin này đã nhận được sự chia sẻ của hàng triệu người yêu quý Nick Vujicic từ Mỹ, Úc,
Canada cho đến Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Nam Phi, Colombia, Ấn Độ...
Những người được anh truyền cảm hứng về nghị lực sống đã vô cùng vui sướng trước hạnh
phúc mới của chàng trai khuyết tật này.

Một cư dân mạng bày tỏ: "Cuộc hôn nhân này sẽ là đám cưới của năm, à không, phải là đám
cưới của đám cưới thế kỷ mới đúng. Đây là một tình yêu đích thực. Nó đẹp hơn cả một câu
chuyện cổ tích hoặc một bộ phim. Nick đã mang đến niềm hy vọng cho hàng triệu người trên
thế giới. Mọi người đều biết và yêu quý Nick

Nick Vujicic sinh ra đã không có tay và chân. Mọi hoạt động của anh đều nhờ một chân nhỏ bên
trái. Tuy vậy, anh vẫn lạc quan, yêu đời và trở thành tấm gương về ý chí, nghị lực cho hàng
triệu người trên thế giới.

Vào tháng 8.2011, Nick Vujicic từng bày tỏ rằng anh hy vọng sẽ tìm được một người bạn đời và
có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, các bạn trẻ tại Việt Nam cũng chia sẻ niềm vui với Nick
Vujicic.

Bạn có nick Jackie Nguyen viết: "Thật vui mừng trước hạnh phúc của anh. Người tốt rồi cũng
được đền đáp. Một người giàu nghị lực và luôn lạc quan như anh xứng đáng được hưởng hạnh
phúc này. Chúc anh và chị hạnh phúc!".
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