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Một hành tinh cô độc đã được nhìn thấy lang thang một mình qua vũ trụ mà không có ngôi
sao bố mẹ (parent star) đi kèm. Đứa trẻ mồ côi này được cho rằng có cùng cách hình
thành như những hành tinh bình thường: từ những mảnh vật chất sót lại xung quanh một
ngôi sao trẻ. Nhưng vì lý do gì đó hành tinh này đã bị đuổi ra khỏi nhà của mình.

Hành tinh không tự phát sáng. Nếu như bạn đã nhìn thấy Sao Kim, Sao Hỏa hay Sao Mộc
trên bầu trời đêm, thực chất là bạn đang nhìn thấy ánh sáng từ Mặt Trời (ngôi sao gần với
Trái Đất nhất) được phản chiếu từ chúng. Bởi vì hành tinh cô độc không gần với bất kì
hành tinh nào, chúng không phản chiếu ánh sáng, điều này khiến việc nhận thấy chúng rất
khó khăn. Các nhà thiên văn học thực ra nghĩ rằng những thế giới lang thang này có thể
phổ biến hơn so với những ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, song chúng ta thật khó để
nhận ra chúng!



Nó luôn đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế để tính toán khích thước của những vật thể xa xôi
trong vũ trụ. Như việc cố nhìn một con tàu ở chân trời và cố đoán nó xa bao nhiêu và nó
lớn cỡ nào! Nó còn khó hơn khi vật thể rất tối và trôi trong vũ trụ.

Các nhà thiên văn học thừa nhận rằng họ có thể đã đánh giá sai kích cỡ của ngôi sao nhỏ
cô độc này – nó có thể không phải là hành tinh, nhưng là sao lùn nâu! Những vật thể giống
sao này lớn hơn hành tinh – đến 80 lần so với Sao Mộc – nhưng lại quá nhỏ để là một ngôi
sao. Chúng không đốt cháy nguyên liệu ở trung tâm như những ngôi sao, do đó chúng quá
lạnh để tỏa sáng rực rỡ.

Bất kể thế giới cô độc này có phải là hành tinh hay không, bạn sẽ không muốn phải sống
ở đây. Trôi đi trong bóng tối vô tận của vũ trụ đã biến nó thành nơi tăm tối và cô độc khủng
khiếp trong vũ trụ..
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Một vài nhà thiên văn cho rằng số hành tinh cô độc trong vũ trụ
gấp đôi số lượng những ngôi sao trong thiên hà của chúng ta;
người khác lại nghĩ là gấp 100000 lần!
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