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Îmbrățișări
Leneșii sunt animalele cele mai înnebunite după 
îmbrățișări și își petrec ziua întreagă alintându-se. 
Din clipa când se nasc, îmbrățișează copacii și nu își 
slăbesc strânsoarea decât din când în când. Atât de 
mult le plac îmbrățișările, încât uneori chiar mor în 
timpul îmbrățișărilor.

Picioare
Fluturii pot gusta cu picioarele. Astfel își „testează“ 
mâncarea în primul rând, dar se și asigură că nu-și 
depun ouăle pe plante otrăvitoare.

Atenție… hipopotam!
Poate părea straniu, dar este adevărat: hipopotamii 
ucid anual tot atâția oameni cât leii, elefanții și 
bivolii… împreună.EDITURA P
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Mirosul ierbii
Îți place mirosul ierbii proaspăt tunse? Probabil 
că da… Dar știi ce anume generează acel miros? 
El se produce pentru că micuțele fire de iarbă 
încearcă să se vindece singure. Cam trist…

Roșii complexe
O roșie are mai multe gene 
decât un om.

Rezerve de apă
Nu există floare sau plantă care să poată trăi fără 
apă – nici măcar cactușii. Aceștia supraviețuiesc 
cu apa depozitată în rădăcinile lor, ceea ce îi face 
să reziste multe luni. Totuși, din când în când, 
trebuie să-și refacă rezervele de apă.
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Meciul emisferelor
În Brazilia, există un stadion a cărui linie de 
centru se suprapune peste Ecuator. 
Acolo, fiecare echipă de fotbal 
poate apăra onoarea emisferei 
sale.

Cel mai mare scor
În 2007, Liverpool a obținut cel mai 
mare scor înregistrat vreodată în Liga 
Campionilor. A câștigat cu 8–0 împotriva 
echipei turce Beșiktaș. În 2015, 
Real Madrid a egalat acest scor 
în meciul împotriva suedezilor 
de la Malmö.

Gol!
Cel mai rapid gol la o Cupă Mondială a fost înscris 
după 10 secunde, într-un meci dintre Turcia și 
Coreea de Sud. La o cupă de juniori 
desfășurată la Belgrad, s-a înscris 
chiar mai rapid: după numai 
2 secunde.EDITURA P
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71 de medalii olimpice românești
Din 1956 și până în prezent, România a câștigat 
71 de medalii olimpice la gimnastică artistică: 
25 de aur, 20 de argint și 26 de bronz. Totodată, 
Nadia Comăneci este prima sportivă din 
lume care a obținut nota maximă (10) 
într-o competiție olimpică de gimnastică. 
Se întâmpla la Montreal în 1976.

5 + 5 titluri mondiale românești
Nadia Comăneci și Elisabeta Lipă sunt sportivele 
care au câștigat cele mai multe medalii olimpice 
de aur pentru România: câte 5. Nadia Comăneci 
a participat la două Olimpiade (Montreal, 1976 
și Moscova, 1980), iar Elisabeta Lipă, la șase 
(Los Angeles, 1984; Seul, 1988; Barcelona, 1992; 
Atlanta, 1996; Sidney, 2000; Atena, 2004).

Jocurile Olimpice de vară
La prima ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară, desfășurată în 1896, 
Grecia a câștigat cele mai multe 
medalii.EDITURA P
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Temeri
Electricitatea a fost instalată la Casa Albă în 1891. 
Dar… președintele de atunci, Benjamin Harrison, 
și soția sa se temeau să atingă întrerupătoarele. 
Le era frică să nu se electrocuteze. Personalul 
trebuia să aprindă și să stingă luminile.

Energie
Dacă rămân conectate 
la rețeaua electrică, 
aparatele de televiziune 
și telecomenzile consumă 
energie chiar și când sunt 
oprite.

Măi să fi e…
Zborul de la Bruxelles sau Amsterdam la New 
York consumă aceeași cantitate de energie pe 
persoană cât încălzirea unei locuințe medii timp 
de șase luni.EDITURA P
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Știai că…

  …dacă încălzești un bob de strugure 
în cuptorul cu microunde, acesta 
explodează?

  …Turnul Eiffel are 324 de metri înălțime?

  …lunile care încep duminica au întotdeauna 
o zi de vineri 13?

  …sunt mai multe bacterii pe tastatura ta decât 
pe colacul de toaletă?

  …Albert Einstein nu știa să conducă 
automobile?

  …bilele instalației Atomium din Bruxelles au 
toate un diametru de 18 metri?

  …90% dintre toți savanții care au trăit 
vreodată sunt contemporani cu noi?

  …în Iran peste 70% dintre studenții 
facultăților tehnice și științifice sunt femei?

  …în 2011 s-a descoperit o specie de fungi care 
a fost botezată după SpongeBob? Numele ei 
oficial este Spongiforma Squarepantsii.EDITURA P
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