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ANDY 
NEWSLETTER 

Лятото е в разгара си! Времето е страхотно и лятното 
настроение е навсякъде... нека добавим и хубава 
музика, свежи хора и много забавление!!! 
  

Знаете ли, че: 
 

 Най-дългият плаж в света е Praya Do Cassino 
Beach на Атлантическия океан – Бразилия – 
245км; 

  Според книгата Гинес рекордът за най-много 
хора заровени едновременно в пясък на плажа  
- 517 – е поставен на Little Strand Beach, 
Ирландия, през юли 2010; 

 Сърфистът от САЩ Garet McNamara държи 
световния рекорд за сърфиране на най-
високата вълна – 24м – поставен през 2011 в 
Португалия. 
 

 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Дините 

 

 Динята е зеленчук, близък до „рода“ на 

краставиците и тиквите; 

 В село Петревене ежегодно през месец 

август се провежда „Ден на дините“; 

 В света има над 300 различни вариации на 

този воден плод – жълти, розови, червени, бели и 

т.н. Размерите и формите също са разнообразни; 

 Известно е, че динята разрежда кръвта, 

бързо се усвоява, хидратира мозъка, както и целия 

организъм. Тя гони потта и помага за извеждане на 

камъните от бъбреците и пикочния мехур. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Гледки на плажа... 
 

Предимството да си мъж ! 
 

- Телефонните ви разговори приключват за по-
малко от минута; 
- Голотиите по филмите са винаги женски; 
- Опашките пред тоалетните са много по-къси; 
- На старите ви приятели не им пука дали сте 
надебелял или отслабнал; 
- Сметките при фризьора не ви разоряват; 
- Гърдите ви никога не са сериозен фактор при 
интервюта за работа; 
- Всичките ви оргазми са истински. 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 

 
За всекиму по нещо... 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Петревене


 

 

Снимка за спомен... 
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Нашата гордост на олимпиадата в Лондон 

  
Йордан Йовчев – за 6-ти път на олимпийски игри! 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
4-то място не е никак зле! 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
Първият медал за България на олимпиадата – сребърен - за 

Станка Златева, борба, категория до 72кг. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Тервел Пулев – бронзов медал в категорията до 91кг. 

London 2012 

 
 

 
 

                                   
 

 

Сериозен напън, без инцидент... 
 
 

 



  
Ех, Америка: 

Истински предупредителни надписи на стоки в САЩ: 
Коледни лампички: 
Внимание: Да се употребяват само за вътрешна или външна употреба. 
 

Течен ароматизатор за тоалетна: 
Внимание: Течността е безопасна за използване около деца и животни, 
но не се препоръчва никой от тях да пие вода от тоалетната. 
 

Надпис отдолу на кутия с десерт Tiramisu: 
Моля не обръщайте кутията с долния край нагоре. 
 

Американка иска да се самоубие. Обажда се на гореща линия за 
предотвратяване на самоубийства. Някой и отговаря от call center в 
Пакистан. След като я изслушват, възбудено я питат дали може да кара 
камион. 
 

И на него не му е лесно... 

 

 

 

 

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

Първият APPLE компютър 
 

Първият компютър на Apple се нарича Apple 1 и е  
изобретен от Steve Woznyak през 1975г. Асемблиран е  
в гаража на млад инженер с името Steve Jobs. Двамата  
младежи получават помощ и от сестрата на Steve Jobs,  
на която плащат по 1 долар на компютър, да  
монтира част от чиповете. До следващата година  
те успяват да направят 200 такива компютъра и  
продават 150 бройки, по 500 долара всеки (на 100%  
печалба спрямо разходите за материалите). 

                    Apple 1 
 
 

Виц 
 

Французин, англичанин и 
Слафчо попаднали в плен при 
човекоядци. Вождът им казал: 
- Ще бъдете убити, сготвени и 
изядени, а после от кожите ви 
ще направим кану. Ще ви 
позволя да изберете как да 
умрете. Французинът поискал 
сабя, извикал "Vive la France" и 
се намушкал. Англичанинът 
поискал пистолет, извикал "Бог 
да пази кралицата!" и си 
пръснал мозъка. Слафчо 
поискал вилица и започнал да 
се боде по тялото, докато през 
стотиците дупчици потекла 
кръв. 
- Какво правиш? - попитал го 
вождът. 
Слафчо изсумтял: 
- Ще имате да взимате с тъпото 
си кану! 
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  ♦ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ♦ ХУМОР♦ 
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