
Астронавтите наистина ли ядат сладолед за астронавти?

Сладолед за всички –  
дори за астронавтите

В открития космос не можеш да ядеш мокра 
и цапаща храна, тъй като капките и хапките ще 
започнат да се носят навсякъде. Но нима можеш 
да пропуснеш сладоледа?! През шейсетте години на XX век 
компанията „Уърпул“ забъркала сладолед за астронавти. 
Замразили кокосово масло, захар, мляко и други съставки 
в блокчета сладолед, който не бил нито студен, нито мокър. 
Астронавтите обаче опитали това лакомство в космоса  
един-единствен път – през 1968 година. Просто не било вкусно.  
От 1972 година насам астронавтите вече похапват нормален  
сладолед в космоса и само земляните могат  
да опитат сухия вид в научните музеи.
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Отговори: 1, 2, 3, 4; 9 лентички; 14 кутии; 1 час и 13 минути.

За умничета: Ако започнеш да броиш съставките за своя астронавтски 
сладолед – кокосово масло, захар, мляко и шоколад, кои цифри ще кажеш?

За умници: Ако сдъвчеш 3 пакетчета астронавтски сладолед, 
във всяко от които има по една шоколадова, една ванилова и една ягодова 
лентичка, колко лентички сладолед ще изядеш общо?

За големи умници: Ако един астронавт 
отвори по 6 кутии сладолед с вкус на мента, 
фъстъчено масло и ягоди, но 4 от тях се изсипят 
и сладоледът се понесе из космоса, колко кутии 
сладолед ще му останат?

Бонус: Ако ракетата ти е изстреляна в 11:58 часа,  
а в 13:11 вече не издържаш и хапваш малко астронавтски 
сладолед, колко дълго си чакал?
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Наистина ли съществува град на лука?

Апетитни градчета
По всяка вероятност името на града ти е съвсем 

обикновено. Име, което не е особено вълнуващо и 
не те кара да се питаш какво ще се случи, когато 
се озовеш там. В Америка обаче има много градове, 
наречени на различни храни. Направо да се чудиш защо 
са им дали такива имена! В Пенсилвания например се намира град 
Ониънтаун – името се превежда като Лукоград, дали там наистина 
има толкова много лук? Или пък Чийзкуейк, Ню Джърси – името му 
съдържа английските думи за „сирене“ и „земетресение“. Да не 
споменаваме Хам Лейк в Минесота, което буквално означава Езеро 
от шунка. Поне в град Пикник във Флорида можеш да избереш 
каквато храна си поискаш, стига да се събира в кошница за пикник.
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Отговори: 5 градчета; 2 часа; 3100 километра, 900 яйца.

За умничета: За закуска решаваш да посетиш Бекон в Индиана; 
Мътеница в Канзас; Горещо кафе в Мисисипи; Езеро от шунка в 
Минесота или Овесена каша в Тексас – всички те са реални градове. 
Колко общо са изброените градчета и в кое от тях ти се иска да отидеш?

За умници: В град Сандвич, щата Масачузетс, е едва 
10 сутринта, а местните винаги ядат сандвичите си точно в 12. 
Колко ще трябва да чакат, за да похапнат?

За големи умници: За десерт можеш да изминеш  
1800 километра от Шоколадовото блато в Тексас до град Пай в  
Ню Мексико и после още 1300 километра до Захарния град в Айдахо. 
Колко километра ще изминеш общо?

Бонус: В Две яйца, Флорида, живеят 300 жители.  
Ако половината от тях хапват по 2 яйца на закуска,  
а другата половина – по 4, колко яйца изяждат общо?

Влизате в 

град Пай
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Какво е общото между обора и пастелите?

Червено като... обор
„Крейола“ е името на най-голямата компания 

за пастели. Миналото ѝ обаче не е свързано 
нито с деца, нито с изкуство, нито дори с 
играчки. В началото на XIX век имало една 
химическа компания, наречена „Бини и Смит“, 
която произвеждала червен прах. С него хората боядисвали  
оборите си, вместо да оставят дървото да добие скучен сив цвят. 
„Бини и Смит“ произвеждали и черна боя за автомобилни гуми, 
защото се оказало, че черните гуми са по-издръжливи от белите. 
След като изобретили тебешир, който не пуска прах, и започнали да 
обикалят училищата, за да го продават, забелязали, че пастелите 
също могат да бъдат направени по-добре. Започнали да произвеждат 
пастели и сменили името си на „Крейола“. И далеч не спрели  
с червеното и черното. Днес правят пастели в цвят на макарони  
със сирене, манго и над 120 други цвята.



Отговори: 3 пастела; 7 червеникави цвята; 33 пастела; ¹⁄₂�-та част.

За умничета: Ако използваш жълто, червено и оранжево, 
за да създадеш свой собствен цвят, колко пастела си смесил?

За умници: Ако в кутията ти с пастели има червено, 
тъмночервено, светлочервено, виолетовочервено и още  
3 нюанса на червеното, колко червеникави цвята притежаваш общо?

За големи умници: Ако рисуваш гигантска, светеща  
в тъмното джунгла и за целта използваш 5 неоновожълти пастела,  
2 пъти по толкова зелени, както и сини пастели,  
които са с 3 повече от общия брой на 
жълтите и зелените, колко пастела 
общо използваш?

Бонус: В кутия 
със 72 пастела има 3 със 
страхотни металически 
цветове – златен, сребърен 
и меден. Каква част 
от целия комплект са 
металическите пастели?

17


