
Спасете се от 
НАЙ-СВИРЕПИТЕ... 

Посгрейте се с 
НАЙ-ГОРЕЩИТЕ...

Потреперете с 
НАЙ-СТУДЕНИТЕ... 

Надхитрете 
НАЙ-УМНИТЕ... 

Вижте, но 
не докосвайте 

НАЙ-СМЪРТОНОСНИТЕ... 

Удивете се на 
НАЙ-СТРАННИТЕ...

Опитайте се 
да избегнете 

НАЙ-
МИРИЗЛИВИТЕ... 

Запознайте се с 
НАЙ-СИЛНИТЕ... 

Съдържание 
Какво има 

в тази книга? 

Заглушете 
НАЙ-ШУМНИТЕ...

2

на стр. 
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Текст 
Дарън Стобарт, Лан Кук 

Дизайн Мат Престън, 

Фрея Харисън 
Илюстрации 

Доминик Байрон,

Майк Мотрам
Превод Антон Татаров
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Кои са 
най-издръжливите 
животни в света? 

Кое е най-мощното 
земетресение, 

регистрирано някога? 
Попитайте жителите 
на град Валдивия 

в Чили... 

Това изображение е на неутронна 
звезда. Тя е изградена от най-

здравото вещество във Вселената, 
което учените са нарекли...

Най-силното привличане действа в космическото 
пространство, в места, които са невъобразимо 
плътни. Те засмукват и поглъщат всеки обект, 
приближил се достатъчно, дори светлината.

Най-силната мeханична ръка в света 
принадлежи на робота „ФАНУК M-2000iA/2300”. 

Вижте под 
капачето кой 

може да вдигне 
повече. 

Те са с размери 0.1-1.5 мм 
и за тях върхът на пръста 

ви е като тенискорт.

Това дълбоководно 
създание има най-

силното нощно зрение. 

Кое животно 
има най-силно 
обоняние? 

Тези птици имат 
най-доброто дневно 
зрение от всички. 

Тeзи риби имат 
уникално усещане за вкус.

Ето някои от най-силните регистрирани животински сетива в света. 
Можете ли да познаете на кои животни принадлежат? 

Тези нежни морски 
бозайници имат невероятно 
фино усещане за допир.

Защо това миниатюрно 
създание трябва да чува 

толкова добре? 

Най-силните неща

Най
-силният вятър, усетен някога... 
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Говори се, че октоподите 
са много интелигентни. 

Те наистина са много добри 
– например в това, да се 

измъкват от всякакви клетки... 

Най-умните... 
Много животни са по-интелигентни, отколкото си мислим. 

Повдигнете капачетата на тези страници, 
за да узнаете за тях и за различните 

видове интелигентност. 

Интелигентността има 
различни форми и при 
хората – от невероятна 
памет до шампионски 
шахматни умения. 

Повдигнете капачето, 
за да разберете

 повече. 

Делфините и 
гълъбите имат 
силна памет. 

Враните отлично умеят 
да си правят инструменти

 и да ги използват. 
Но те далеч не са 

единствените животни 
с такава способност.

Паметта е хубаво нещо, 
но и езиковите умения 
са ценна способност и 

доказват интелигентност.

Човешкият 
мозък е нищо в 
сравнение с моя 

могъщ ум. 

Компютрите, 
по-точно вложените 
в тях програми за 

изпълнение, стават все 
по-умни, но доколко 

могат да се конкурират 
с хората? 

Кое животно има 

най-много мозък?

 Кое животно има най-голям мозък? 

ШАМПИОН ПО ШАХМАТ 

Шампион по 
запаметяване 

Плъховете са майстори 
в решаването на задачи. 
Повдигнете капачето, за 
да се запознаете и с други 
създания, способни да 
решават проблеми. 

ШАМПИОН

IQIQ
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