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Trong Vũ Trụ, các thiên hà thông thường cách xa nhau. Ví dụ như, bạn sẽ phải sắp 25 thiên
cùng kích cỡ với Dãy Ngân Hà của chúng ta thành một hàng trước khi bạn đến được hàng
xóm gần nhất của chúng ta, thiên hà Tiên Nữ. Tuy nhiên, hai thiên hà lớn nhất trong bức



ảnh tuyệt đẹp này rất gần với nhau – không gian giữa chúng chỉ bằng nửa kích thước của
Dãy Ngân Hà!

Nó bạn nhìn kĩ hơn, bạn sẽ nhìn thấy cả hai thiên hà này có hình xoắn ốc, nên chúng được
gọi là những thiên hà xoắn ốc. Cái cánh tay dài của những thiên hà xoắn ốc được lấp đầy
bởi những ngôi sao và khí, xoắn quanh trung tâm của thiên hà.

Các thiên hà trong bức ảnh gần nhau đến mức chúng đang kéo những cánh tay của nhau.
Điều này đang làm thay đổi hình dạng của chúng! Ví dụ như, thiên hà ở bên trái giống như
một vết ố sáng hơn là hình xoắn ốc. Đó là do khí nóng rực rỡ đã bị kéo đi bởi hàng xóm
của nó. Một cách chậm chạp, những thiên hà sẽ bị kéo gần hơn và gần hơn nữa, cho đến
khi chúng hợp nhấp với nhau và trở thành một thiên hà lớn.

Dãy Ngân Hà của chúng ta cuối cùng sẽ kết hợp với thiên hà Tiên Nữ, nhưng điều này sẽ
không xảy ra trong một khoảng thời gian dài – khoảng 5 tỷ năm!
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