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НА КОРИЦАТА
Малката пустинна лисица фенек е един от най-интересните
образи в „Малкият принц“. През 1935 г. Сент-Екзюпери и
навигаторът му разбиват самолета си в пустинята Сахара.
Там писателят среща фенек, което вероятно го вдъхновява
да създаде образа на лисицата в книгата.
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ЛЕСЕН И ВЕСЕЛ
АНГЛИЙСКИ
Подбрана част от
текстовете са оставени
в оригинал и са посочени
със стрелка English for
Kids. Превода на фразите
ще намериш на стр. 35.
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ОТ МЕРИЛИН ТЕРЪЛ

Козите похапват

отровен бръшлян.

ДРЪЖ СЕ,
МЮЗИК
АЙДЪЛ!
1

Веднъж
един човек

надул балон
от дъвка,

A sculptor carved
chairs, a table, and
a sofa out of

chocolate.

Един

германски

моделиер
прави
дрехи от

мляко
на прах.

В

Тайван от

баскетболна
топка.
A GERMAN

FASHION
DESIGNER
MAKES

CLOTHING
FROM

MILK

POWDER.

мъжки мишки

пеят песни,

за да напомня на
хората да си изнесат

партньорки.

боклука.
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Повечето

торнадота
възникват между

3 ч следобед
и
вечерта.
9ч

Някои

боклукчийските
камиони

гърми музика,

4

който бил
по-голям от

за да привлекат

Понякога
младите

жирафи

мучат.
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ОТ КЕЙ БОУТНЪР

МНОГО

ЛЕДЕНИ
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П
о-добре бъди нащрек, когато ирландският
вълкодав Кеон започне да маха с опашка –
може да те перне, без да иска. Песът държи
рекорда за най-дълга кучешка опашка – цели 77 см!
Толкова е високо едно дете на 2 години.

БЛИЗАЛКИ

Н

а този тип сигурно ще му замръзне мозъкът.
Кевин Щрале държи рекорда за най-много
ледени близалки, изядени за 1 мин – изгълтал 6 от
сладките лакомства. Щрале е носител на титлите
в още девет състезания за екстремно ядене,
включително най-бързо изпиване на бутилка кленов
сироп и най-много понички с пудра захар, погълнати
за 3 мин. Никак не е злояд, нали?

ЧОВЕК

СКАЧА
ОТ

Т

ДРОН

олкова е демоде да скачаш с парашут от
самолет. Ингус Аугсткалнс влязъл в
историята като първия човек, скочил с
парашут от дрон. Тежащият 70 кг апарат
издигнал Аугсткалнс на повече от 300 м във
въздуха, след което пилотът на дрона на
земята го откачил, за да направи скока. Не се
опитвай да го правиш вкъщи: Augstkalns trained
for half a year before attempting this trick.
GUINNESS WORLD RECORDS (ВСИЧКИ СНИМКИ); ИНФОРМАЦИЯТА
Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ © 2019 GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED
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Какво би станало, ако земната
гравитация изчезне?
Тогава нещата наистина ще се обърнат с главата надолу.
Гравитацията е силата, която притегля нещата към центъра на Земята и те държи залепен за повърхността. Ако
тази сила изчезне, всичко, което не е закрепено, ще отлети
в Космоса – including water from oceans, lakes, and rivers! Сгра- 3
дите може и да не помръднат известно време. Но хората,
животните и вещите вътре в тях ще се издигнат в безтегловност – както се случва с астронавтите в Космоса. И в
крайна сметка, ако я няма гравитацията, планетата ще се
разпадне на парчета. За щастие учените са единодушни, че
не е възможно земното притегляне да изчезне. Олекна ни!

Какво би станало, ако имаше
машина на времето?
Би могъл например да се пренесеш в Древен Египет. Но не очаквай да
промениш историята, като покажеш мобилния си телефон на Тутанкамон. Някои учени смятат, че е възможно нашата Вселена да е само една
от много „паралелни“ вселени, всяка от които си има собствено хронологическо развитие. И ако бихме осъществили пътуване във времето,
всеки път когато някой пътешественик направи нещо, за да промени
бъдещето, ще се образува нова вселена с различно развитие. Нищо
обаче няма да се промени в първоначалната вселена. Така че когато се
върнеш в изходната точка, няма да видиш никакви промени вследствие
от пътуването си. Според други учени има само една вселена с един
път на развитие и в него нищо не може да се промени.

Какво би станало, ако
всичко беше безплатно?
Ще ти трябва повече пространство да си трупаш вещите.
Ако не трябва да плащаш за тях, значи ще можеш да имаш
всичко, което си пожелаеш – поне за известно време. Хората, които създават нещата, които искаш и от които имаш
нужда, получават заплащане за това – така че и те да могат
да пазаруват. Ако всичко стане безплатно (и няма нужда от
пари), хората няма да искат да работят, за да произвеждат
продукти и да предоставят услуги. Не след дълго всичко –
от маратонки през паста за зъби до компютърни игри – ще
изчезне, тъй като няма да има кой да го прави. Така че май си
струва да си плащаш за това, което искаш.
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PSR B1620-26b

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Съзвездието Скорпион

РАЗСТОЯНИЕ

7200 светлинни години от
Земята

ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ
195 млн. години

КЛИМАТ
-212°С

ОТ СТЕФАНИ УОРЪН ДРИМЪР

ПРАПРАСТАРА ПЛАНЕТА

Носиш се над една от най-необикновените планети, които някога си посещавал: PSR
B1620-26b. Тя не изглежда особено необичайна – гигантска газова планета, подобна на
Юпитер. Само че се е „родила“ преди около 13 млрд. години и е почти толкова стара,
колкото самата Вселена!
Завърташ кораба си така, че да имаш гледка към двете слънца, изгряващи над
хоризонта на планетата. PSR B1620-26b невинаги е имала две светила. В продължение на 10 млрд. години планетата обикаляла около едно-единствено жълто слънце.
После обаче един от съседите є – друга звезда – избухнал с ослепителна светлина.
След експлозията останала по-малка звезда, наречена неутронна. Гравитацията на
тази неутронна звезда била толкова мощна, че изтръгнала PSR B1620-26b и нейното
слънце от собствените им орбити и ги придърпала в своята. После неутронната
звезда твърде много се приближила до новата си посестрима. Изгарящата є топлина
отнела външните пластове на жълтото слънце, докато първоначалната звезда се
свила до бяло джудже.
PSR B1620-26b е толкова далеч от двойното си слънце, че планетата прави една
обиколка около него за близо един век. От твоето място над планетата двете
звезди са само точици светлина в небето. Но заради страховитата им история
решаваш да се държиш настрана и потегляш към следващата цел.

АПРИЛ 2020
MONDOLITHIC (ДВЕТЕ ИЛЮСТРАЦИИ)

Тази планета
е почти три
пъти по-стара
от Земята
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