
ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?

В иглуто  
не е чак толкова 

студено.

НАЙ-ПОСЛЕ 
СМЕ НА  
ТОПЛО!

ЕЖЕДНЕВИЕ
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В едно иглу температурата може да бъде 
4 до 5 градуса, понякога и малко повече. 
На езика на инуитите (ескимосите) 
в Далечния север „иглу“ означава 
къща. Навремето тези подслони били 
използвани от ловците през зимата. 
Имало също и малки селища от иглу, 
където живеели по няколко семейства. 
Иглуто е построено от блокове отъпкан 
сняг, който за разлика от леда действа 
изолиращо. Влиза се през малък 
тунел, който защитава вътрешността от 
ледения вятър.

В това иглу с добра изолация, при 
комбинираното действие на огън за 

готвене и топлината, отделена от  
човешките тела, могат да се 

поддържат положителни 
температури на въздуха, докато 

навън е минус 50 градуса. 
Впечатляващо, нали?

Вярно е… ако го сравним 
с ледените температури 

на Северния полюс! 
Същевременно не е 

същото като топлината  
в нашите жилища…

В иглуто не  
е чак толкова 

студено.

НАЙ-ПОСЛЕ 
СМЕ НА  
ТОПЛО!

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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Открай време се говори за 
въздействието на Луната върху 
настроенията и поведението на мъжете 
и жените. Те се променяли според 
лунните фази (някои имат проблеми 
със съня, други стават по-тревожни, 
нарастват налудничавите действия...). 
Затова и бъдещите майки следят  
с повишено внимание настъпването  
на пълнолуние, тъй като се смята,  
че в такъв момент ражданията  
са по-многобройни. 

Грешно. Макар и 
много хора да са 

убедени в обратното, 
изглежда, в дните 

на пълнолуние не се 
раждат повече бебета.

По време  
на пълнолуние  

нараства броят на 
ражданията.

Всъщност голям брой изследвания, 
които са проведени в различни 
части на света с хиляди жени, 
показват, че Луната няма никакво 
въздействие върху броя на 
новородените.

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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Вярно. Това първенство 
е най-гледаното 

състезание в рамките 
на РобоКъп,  

най-голямото спортно 
събитие за роботи  

в света.
Срещите се играят между отбори 

на роботи от цял свят. Това е шанс 
за инженерите да изпробват своите 

постижения в областта на роботиката, 
тъй като футболът е игра, която 

предполага проявата на множество 
качества. Малките хуманоидни роботи 

трябва да се ориентират на терена 
спрямо съотборниците и противниците 

си, да могат да си подават пасове, 
да отбелязват голове и да проявяват 

отборен дух.
Засега роботите, които участват в РобоКъп,  

са малки на ръст, но след време…

Роботите имат 
свое Световно 
първенство по 

футбол.

Мечтата на организаторите на РобоКъп 
е да успеят преди 2050 г. да създадат 
такъв отбор, който да е в състояние да 

победи световните шампиони… 
от първенството на хората! 

Истината е, че още много 
трябва да се направи, 
но от година на година 
футболистите роботи 
стават все по-добри.

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?



МАМООО!  
МАЙ ИМА  

НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ  
С ЯЙЦАТА!?
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От яйцата в 
търговската мрежа 

може да се излюпят 
пиленца.

Грешно е. Яйцата 
по магазините 

идват предимно от 
птицеферми с кокошки 

носачки, където  
липсват петли.

Следователно без петел, с който да 
се сноши кокошката, няма как да се 
получат пиленца! Всъщност кокошката 
може да снесе яйца, но без баща 
от тях не може да излязат малки 
пилета. Най-добрият начин да се 
използват е да станат на омлет! 
Тъкмо това се случва във фермите, 
където кокошките са подбрани 
така, че сами да снасят яйца.

Без топлина и мътене 
няма как яйцата да се 

разтворят. Невъзможно 
е да чуем цвъртене на 

пиленца, когато отваряме 
хладилника!

ТУК ПЕТЕЛ 
НЯМА, САМО 
МОМИЧЕТА!

В някои биоптицеферми, където 
кокошките се отглеждат на открито, 
те могат да се срещат с петли, но не 
се притеснявайте, защото яйцата им 
няма да бъдат измътени. И отново 
няма как да се излюпи пиленце!

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?



МОМЕНТЪТ НЕ 
Е ПОДХОДЯЩ 

ЗА ГЛЕДАНЕ НА 
ТЕЛЕВИЗИЯ!
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Вярно. Такава е рибата 
фугу. Ако не е сготвена 
правилно, тя може да 
убие човек: тази риба 
съдържа ужасна отрова!

Става въпрос за рибно ястие, което японците 
харесват от повече от две хиляди години. То 
обаче може да се приготви само от много 
опитни готвачи, наречени „майстори на 
фугуто“, тъй като смъртоносната отрова се 
съдържа в черния дроб, очите, червата и 
дори в кожата на тази риба. За да стане 
някой майстор на фугуто, е необходимо 
двегодишно обучение. И най-малката 
грешка при нарязването би могла да се 
окаже фатална за този, който яде рибата.

Обикновено се яде 
филето от фугу, като 
рибата е сурова. 
Няма как да не 
треперим от страх! 

Съществува  
риба-отрова,  
която се яде!

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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Донякъде е вярно.  
Да кажем, че по-скоро  

могат да влияят  
на настроенията ни:  
да ни успокоят или, 

обратно, да ни напрегнат.

Всъщност много наблюдатели 
са описали това явление. Така 
например едно изследване показва, 
че е по-уморително и напрягащо 
да работим в помещение с червени 
стени, отколкото в помещение със 
стени, боядисани в зелено. Някои 
цветове като червения, жълтия, 
оранжевия, изглежда, ни зареждат  

ТОВА ЗНАЕШ ЛИ ГО?В различните части на света цветовете не носят едно и също значение. Някъде белият цвят  се свързва с женитба,  а другаде е цветът  на траура. Един и същ цвят в различните страни може да е свързан  и с тъга, и с радост.

с повече енергия, докато други като 
синия са по-успокояващи. Всъщност 
всичко зависи и от нашите 
предпочитания, от личността ни, от 
биографията ни… За някои розовият 
цвят е успокояващ, за други – не.

КАКВО 
ПРЕДПОЧИТАШ:  

ДА СЪБИРАШ ПОВЕЧЕ 
ЕНЕРГИЯ ИЛИ  

ДА СЕ ЧУВСТВАШ  
ПО-СПОКОЕН?

Цветовете  
могат да 

„променят” нашето 
настроение.

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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Грешно. Една овца,  
2 овци, 3 овци,  

55 овци, 57 овци,  
а неее, 56, и пак не 

заспивам! Обяснимо е.

На практика тази техника не дава добри 
резултати. Причината може да бъде, 
че ни омръзва да броим, преди 
да сме заспали, или че това 
действие изисква прекалено 
много концентрация, а 
всъщност би трябвало да 
се отпуснем. За да заспим, 
по-подходящо е да прочетем 
няколко страници от книга, да 
послушаме спокойна музика, да 
получим целувка от родителите. 
Бихме могли също така да си мислим за 
някой приятен спомен или да си представим 
някоя успокояваща сцена: на плажа,  
в полето… А не е проблем  
там да има и овце!

Броенето  
на овце помага  

да заспим.

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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Името на  
хотдога идва от 
кучешката порода 

дакел.

Странно, но е вярно. 
На английски hot 

dog означава „горещо 
куче”, а дакелът 

напомня на… ходещ 
кренвирш!

Хотдогът е много харесван 
от американците 
сандвич. Но 
всъщност 
създателят му е 
един немски месар. 
Когато се установил 
в Съединените щати, 
той решил да продава 
топли кренвирши на улицата. 
За да може клиентите да не се 
парят и да не си омазват пръстите, 
той решил да пъха кренвиршите в 
хлебчета. Така се ражда хотдогът.

Името му е свързано с 
дакела, тази порода 

издължени кучета, 
пренесени в 
Съединените щати 
от германците 
едновременно с 

прочутия кренвирш… 
Шегаджиите американци 

нарекли дакела „ходещ 
кренвирш“. Не било трудно да се 
направи сравнението с немския 
сандвич, на който тогава му излязъл 
прякорът „горещо куче“.

СПРЕТЕ  
ВЕЧЕ С ТЕЗИ  

ПОДИГРАВКИ!?

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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„Абракадабра” 
е древна 
магическа 
формула.

Вярно. Произходът 
ù е от Античността, 
но по онова време 
не са я използвали, 
за да правят фокуси. 

Сериозно?!

„Абракадабра“ е формулата, която 
произнасят илюзионистите, когато обявяват 
фокуса, който ще правят. Тя произлиза от 
израза на иврит „abrecq ad hâdra“, чието 
значение е „изпрати гръм, докато настъпи 
смърт“. Тя била използвана още в Древна 
Гърция, но за да прогонят злото и злите 
духове. Служела също така и за лекуване  
на силна треска.

За целта трябвало да се изпише думата 
върху парче пергамент и да се повтори, 
като на всеки следващ ред отпадала 
по една буква, докато накрая остане 
само буквата А (както може да се види 

тук горе). Така се получавал 
обърнат триъгълник. 

После пъхали надписа в 
платнена кесия, която 
завързвали около 
врата на болния, за да 
го излекуват. Било е 

много „абракадабра“!

АБРАКАДАБРА
АБРАКАДАБР
АБРАКАДАБ
АБРАКАДА
АБРАКАД
АБРАКА
АБРАК
АБРА
АБР
АБ
А

ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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Невероятно, но факт. 
Това става с помощта 

на необикновен 
пожарогасител, чиято 
струя може да пресече 

бетонна стена!

Този пожарогасител с името „Кобра“ 
произвежда струя, в която водата е 
смесена с микроскопични частици 
пясък и желязо. Тази свръхмощна 
струя е в състояние да пробие за 
броени секунди отвор с размер 
няколко милиметра в стоманена 
врата или бетонна стена! 

В запаленото помещение се 
разпръсква мигновено мъгла от фини 
капчици. Температурата бързо спада. 
Тогава вече за пожарникарите  
не е толкова опасно да проникнат  
в мястото, за да доизгасят  
пожара. Невероятно  
изобретение, нали?

Пожарникарите  
могат да загасят  
пожар и през  

стена.
ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?
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Откривателят на това особено кафе 
забелязал, че слоновете понякога 
ядат от плодовете на кафееното 
дърво, които са като дребни червени 
черешки, като във всеки от тях има по 
две зърна кафе.

Тогава решил, че ще храни слоновете със 
смес, съдържаща зърна кафе, но също 
така банани, ориз, захарна тръстика (1)…
Останалото го прави изключително 
бавното храносмилане на слона (от 15 до 
70 часа).
Стомахът му работи като голяма 
тенджера под налягане, където кафето 
губи горчивината си и придобива нови 
вкусове (2).
След това плодовете на кафееното дърво 
се вадят от слонския тор (3). Пфу! После 
се измиват добре и се изсушават, за да се 
извлекат от тях зърната кафе, които накрая 
се изпичат, за да бъдат консумирани.

Един сорт кафе  
се произвежда  

от слонски  
изпражнения.

Напълно вярно! Казват 
дори, че било много 

вкусно! Но това  
е невероятно.  

Как е възможно?
ВЯРНО ИЛИ  
ГРЕШНО?


