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ANDY 
NEWSLETTER 

Здравейте, приятели!   

 Летният сезон продължава! Нека да се 

позабавляваме и да поживеем в духа на по-хубавите 

моменти в живота. 

 

Интересни факти за лятото и други неща: 

  

1. Съвременният климатик е изобретен от 

американския инженер Уилис Кериър през 

1902 г. През 1930 той е започнал 

допълнителен бизнес за производство на 

климатици в Южна Корея и Япония. Днес 

Южна Корея е най-големият производител 

на климатични системи в света...  

2. Акулите са едни от най-старите обитатели 

на океаните и моретата. Те живеят от 

повече от 400 милиона години, което е 

преди ерата на динозаврите. През онези 

времена акулите са достигали 25 метра 

дължина, а сегашните най-големи са до 8 

метра... 

3. Кенгурутата си облизват ръцете, за да се 

разхлаждат през лятото... 

4. За да се снимате с първия в света 

фотоапарат е трябвало да стоите 

неподвижно 8 часа... 

5. Томас Едисон е изобретятелят на думата 

“Hello”. През 1887 той е предложил това да 

е думата, с която да се започват 

телефонните разговори... Томас Едисон е 

изобретил съвременният вариант на 

електрическата крушка и е един от 

създателите на компанията General 

Electric. 

 

             
  

 

 

 

    

 

 

Кликнете тук за една от най-смешните 

анимации за морето: 

http://i1228.photobucket.com/albums/ee447/animar

evolution/ANIMA%20GIFTS/animarevolution_HD_g

ift_animated-animacion-full-colour-funny-lol-best-

small-big-byte-mega-hilarious-banned-wtf-wth-true-

apariencias-beach-wo.gif 
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Мъдростта на Конфуций 

 
Не се променят само най-мъдрите и най-глупавите. 
 
Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още 
какво е животът. 
 
Който не вижда далечната опасност го заплашва близка 
беда. 
 
Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало 
да казва. 
 
В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в 
думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в 
действията си и предпазлив в думите си. 
 
Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. 
 
 

 

********** 
 
 
 

Главният аптекар отива на обяд и оставя помощник-
аптекаря да работи вместо него. Когато се връща от 
обяд, главният аптекар вижда мъж, облегнал се до 
стената в аптеката и стои там с леко уплашена 
физиономия. Какво му е на този мъж? -  пита главният 
аптекар. 
- Нищо, дойде тук, каза че кашля много и аз му дадох 

разхлабително. 
- Как може да направиш такова нещо, да не си се 

побъркал? 
- Ами, мисля че работи, от половин час не е кашлял 

изобщо... 

Мъдрости и хумор 

 

 

        
      

 

 

 

          

 

Някои просто си имат късмет... 

 

        



 

                                                                                    До скоро от АНДИ!!                             www.andi-bg.com 

КАМЕРА ЗА ТУРИСТИ И СПОРТНИ 

ЕНТУСИАСТИ 

 Камерата VSDSP-640AVI е чудесна за тези от вас, 
които желаят да снимат видео/аудио в движение - на 
велосипед, автомобил, под вода до 3м или други 
ситуации. Ето  някои от по-важните характеристики на 
камерата: 

    AVI формат видео + запис на звук; 
 Запис на вградената 32 MB памет, или на SD 

карта с резолюция 640x480 (30 кад./сек.); 
 Софтуер за сваляне на записите на компютър; 
 Включва кабели за телевизор (composite A/V) 

или компютър (USB 1.1); 
 LCD дисплей – черно/бял; 
 Захранване - 2 x 1.5V AA батерии; 
 Включени безплатни аксесоари за закрепване на 

глава, ръце, тръби, рамки, шлемове и др. 
 Вандалоустойчив и водоустойчив корпус; 
 Работен темпреатурен диапазон - от 0° до 40°C. 
 Цена 71 евро (без ДДС). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАГИЧЕСКАТА КАМБАНА 

 Преди много години, в една стара 

страноприемница в Дивия Запад станала кражба. 

Шерифът събрал обичайните заподозрени и ги вкарал 

в една стая. Там имало една стара камбана, закачена 

за тавана. Шерифът обяснил, че това е магическа 

камбана – ако си с чиста съвест и я докоснеш, тя няма 

да издаде звук, но ако си крадец, тя ще издаде 

специфичен звук, но това може да работи само при 

пълен мрак. За да извърши теста, шерифът изгасил 

лампата и наредил на всички един по един да докоснат 

камбаната. След това светнал лампата и накарал 

всички да покажат ръцете си... Камбаната е била 

предварително обработена със специално мастило... 

истинския крадец бил единственият, който не докоснал 

камбаната и така е бил заловен.  

Китайска пословица: Този, който не е направил нищо 

грешно, няма нужда да се притеснява, че някой дух 

може да почука на неговата врата... 

 

 

 

Вицове на месеца: 
 
Семейство играе бридж с приятели. Мъжът 

през цялото време прави грешки, като 

партньор въобще не става. След известно 

време става и отива до тоалетната. Жена му 

въздъхва и казва: – За първи път през цялата 

вечер знам какво държи в ръцете си … 

 

*** 

Седят две блондинки, едната говори на 

другата: 

- Днес правих тест за бременност! 

Втората пита: 

- Въпросите сложни ли бяха? 
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ♦ ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
♦ ХУМОР 

Спортна видеокамера 


