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Un fel de cuvânt înainte 
 

 

Pentru cei care au deschis calculatoarele mai târziu, numele meu este Cristian Florea şi obişnuiesc să 
scriu pe cristianflorea.ro, iar când nu fac asta, administrez cu drag şi spor campanii cu şi pentru 
bloggeri la Kooperativa 2.0. 

Când nu scriu pe blog şi nici nu pun umărul la Kooperativa 2.0, scriu pe Facebook diverse curiozităţi. 
Ideea a pornit la începutul anului 2014, când am hotărât să încerc să vin cu cât mai mult conţinut de 
interesant pe contul meu de Facebook. Uşor-uşor, la recomandarea celor care urmăresc ce scriu 
(cărora le mulţumesc), conţinutul acela a ajuns să se ascundă sub un hashtag simplu: #casastiti. 
Ulterior am făcut şi o pagină de Facebook dedicată, ca să am un control mai bun asupra informaţiilor 
publicate sub umbrela hashtagului. Logica e destul de simplă: dacă oricine poate pune într-un status 
hashtagul #casastiti, pe pagină sunt singurul care alege ce fel de conţinut publică. 

La începutul lui 2015 am hotărât să strâng într-un fişier toate curiozităţile scrise în anul 2014. Am 
făcut asta, iar după ce le-am recitit mi-am dat seama că unele dintre ele ori nu mai sunt de 
actualitate, ori nu sunt chiar atât de interesante pe cum credeam când m-am apucat de scris, aşa că 
am şters mult şi-am încercat să păstrez ce-i mai bun, iar în total s-au strâns 232 de curiozităţi, bune 
de citit când vrei să te relaxezi sau când vrei să înveţi ceva nou. 

De unde le-am luat pe toate? 

De pe mai multe site-uri şi din câteva cărţi. Am încercat să verific fiecare curiozitate în cel puţin două 
locuri, ca să fiu sigur că nu spun minciuni, iar fiecare status este scris în aşa fel încât să găseşti în el 
destul de multe informaţii încât să-ţi poţi căuta singur mai multe detalii pe net. Am lăsat un nume sau 
un an important în fiecare, ca să ai nişte cuvinte cheie care să te ajute la căutări, în cazul în care 
doreşti să aprofundezi informatia. 

După cum o să vezi, am încercat să fac în aşa fel încât să fie cât mai uşor de urmărit lista, aşa că o să 
observi o categorisire lunară (fix în ordinea în care am publicat statusurile), dar am şi numerotat 
fiecare status în parte, ca să poţi reţine mai uşor la care ai rămas în cazul în care nu citeşti tot dintr-o 
suflare (lucru pe care ţi-l şi recomand, de altfel, ca prea multă informaţie dintr-un foc nu e aşa 
sănătoasă). N-am modificat în niciun fel actualizările, ci le-am lăsat aşa cum erau când au apărut pe 
Facebook, ca să nu stric din farmecul informaţiei. :D 

Gata, te las să le parcurgi. Sper să ţi se pară utile! 

 

P.S.: Să ştii că în fiecare zi apar curiozităţi noi aici şi aici. 

 

http://cristianflorea.ro/
http://kooperativa.ro/
https://www.facebook.com/cristianflorea.ro
https://www.facebook.com/casastiti
https://www.facebook.com/casastiti
https://www.facebook.com/cristianflorea.ro


Ianuarie 
1. Azi am aflat că aşa cum Pământul are o Lună care apare pe cer în fiecare noapte, Saturn 

are vreo 47 de astfel de Luni. Una dintre ele se numeşte Enceladus şi conţine nişte 
vulcani care în loc de lavă aruncă cu gheaţă. Cam cât de tare-i asta? 

 

2. Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 s-au desfăşurat la Sochi, Rusia. Ca să promoveze 
competiţia, ruşii au montat la metrou un aparat care îţi oferea cartele de metrou dacă 
făceai genuflexiuni. Cu cât făceai mai multe, cu atât primeai o cartelă mai valoroasă 
(puteai face rost chiar de abonamente anuale). 

 

3. S-a inventat o periuţă de dinţi care se conectează prin bluetooth la telefonul tău şi care 
înregistrează cum te speli pe dinţi, ca apoi să-ţi spună în ce zone nu te-ai spălat cum 
trebuie. :)) Kolibree toothbrush se cheamă. 

 

4. Un studiu spune ca o femeie pierde un an din viata hotarandu-se cu ce sa se imbrace. Din 
pacate, nimeni n-a avut curajul sa faca un studiu referitor la timpul pe care-l petrece un 
barbat asteptand ca o fata sa se pregateasca de iesit in oras. 

5. Moş Crăciun n-a fost dintotdeauna un bărbos cu burtă îmbrăcat în roşu. Acum aproape 
200 de ani, un american pe nume Clement Clark Moore, a scris un poem intitulat „A Visit 
From St. Nicholas”. El i-a dat lui Moş Crăciun o sanie cu 8 reni, barbă, burtă şi manta 
roşie. Până atunci, moşul venea călare pe un cal alb, era slab şi uneori era desenat ca un 
elf cu barba tunsă scurt. 

În 1931, Coca-Cola l-a adus pentru prima oară pe Moş Crăciun într-o campanie 
publicitară. Atunci s-au folosit de poemul lui Clement Clark Moore pentru a-l desena pe bătrân şi 
tot de atunci oamenii au început să-l recunoască pe Moş Crăciun după barba stufoasă, burta 
mare şi îmbrăcămintea roşie. 
 

6. O mamă din Australia a închiriat prima pagină din varianta dedicată comunităţii 
chinezeşti a ziarului Melbourne Daily ca să-i lase fiului ei un mesaj. A scris ca într-un fel 
de scrisoare că-l aşteaptă pe băiat acasă de Anul Nou Chinezesc (care e pe 31 ianuarie) şi 
că promite că n-o să-l mai tachineze cu întrebări referitoare la când are de gând să se 
însoare, dar şi că a tot încercat să dea la telefon de el şi pentru că nu a reuşit, a hotărât 
să apeleze la ziar. 

Concluzia: nu te pune cu o mamă care vrea să-şi revadă copilul. Niciodată. 
 



Februarie 
 

7. Într-o zi, pe Facebook se dau 4.5 miliarde de like-uri. Dacă ar fi să numărăm până la 4.5 
miliarde (presupunând că ne ia o secundă să pronunţăm fiecare număr), ne-ar trebui 
vreo 142 de ani ca să terminăm numărătoarea. 

 

8. E un site, nursingjobs.us, care a observat că din totalul oamenilor care îi accesează, 
1.22% folosesc Internet Explorer 7. Site-ul lor nu e optimizat pentru Internet Explorer 7 
(care, săracul, e lansat în 2006) şi după ce au făcut nişte calcule, şi-au dat seama că i-ar 
ajunge mai ieftin să cumpere un calculator nou acelor clienţi care îi vizitează cu IE7 decât 
i-ar costa să optimizeze site-ul special pentru ei, aşa că au hotărât să le cumpere un 
calculator nou (cu un browser decent şi actualizat) celor care nu le pot accesa site-ul aşa 
cum trebuie. 

 

9. Nişte cercetători care se plictiseau îngrozitor au făcut un studiu în urma căruia au 
demonstrat că, statistic vorbind, dacă te duci să joci la loterie, există mult mai multe 
şanse să mori în drum spre loterie decât ar exista să câştigi. 

 

10. George Alexandru Plagino este primul român care a participat la Jocurile Olimpice 
moderne, la Paris, în anul 1900. El a participat la proba de tir şi s-a clasat pe locul 13 din 
51. Cel mai important lucru din toată povestea asta este că-i vrâncean, născut la 
Dumbrăveni (n.a. şi eu sunt din Vrancea, de-aia e atât de important :))). 

11. Un chinez care s-a despărţit de prietena lui a vrut neapărat să meargă să vadă filmul 
„Beijing Love Story”, dar nu voia să vadă cupluri în sala de cinematograf, motiv pentru 
care a cumpărat bilete pe toate locurile impare din sală, astfel încât îndrăgostiţii nu-şi 
puteau cumpăra bilete unul lângă celălalt, ci la distanţă de un scaun. 

N-a avut bani să le cumpere pe toate, dar a făcut o campanie de strângere de fonduri pe 
internet la care au constribuit cei care urăsc Valentine's Day. 
 

12. Cică acum vreo 2500 de ani, în Asiria, soldaţilor capturaţi în luptă şi criminalilor li se tăiau 
limbile, cu care apoi se hrăneau pisicile regelui. De aici ar proveni expresia „Ţi-a mâncat 
pisica limba?”. 

13. Vikingii aveau propria percepţie asupra raiului. Ei credeau că în rai se află o capră imensă 
care în loc de lapte oferă bere gratis. Asta îi motiva să fie buni, pentru că voiau să ajungă 
la capra aia. 

http://nursingjobs.us/


14. În 2009, o fată de 10 ani a încercat să-şi vândă bunica pe eBay. Oamenii au început să 
liciteze pentru bunica fetei în glumă, iar eBay a scos anunţul când bătrâna costa deja 
peste 20.000$. 

15. Poate v-aţi întrebat vreodată de ce săgeata de la maus e întoarsă spre stânga. Explicaţia 
vine de prin anii 1968, când un nene pe nume Douglas Englebart a inventat cursorul de la 
maus, alături de una dintre primele „maşini de scris cu monitor încorporat”. Atunci 
cursorul era o simplă linie dreaptă care, a observat Englebart mai târziu, e foarte greu de 
recunoscut dacă o pierzi printre caractere (gândiţi-vă la rezoluţiile ecranelor de atunci şi-
o să vă daţi seama de ce era atât de greu), aşa că s-a gândit să întoarcă la 45 de grade 
linia respectivă şi să-i facă în capătul din stânga o altă linie dreaptă, ca să iasă un fel de 
săgeată (cu ocazia lansării aparatului Xerox PARC). 

Ideea a fost atât de bună, încât a fost împrumutată de Steve Jobs pentru calculatoarele 
lui şi, ulterior, de Bill Gates, iar de atunci n-a mai schimbat nimeni cursorul. 

 

16. Un american s-a gândit să nu poarte încălţăminte timp de un an de zile, ca să atragă 
atenţia asupra faptului că sunt copii care nu îşi permit aşa ceva. A făcut şi un 
site, http://www.noshoesforayear.com, unde a strâns deja peste 5800 de dolari pentru 
cauza lui. Cel mai greu moment pentru el cică ar fi fost ziua în care a hotărât să facă asta, 
pentru că în America era zăpadă atunci. Totuşi, l-a motivat faptul că fix în acea zi s-a făcut 
şi prima donaţie de 5$. 

17. Aşa cum ştim cu toţii, o zi trece atunci când Pământul face o rotaţie completă în jurul 
axei sale, iar un an înseamnă o rotaţie completă în jurul Soarelui. Poate părea ciudat, dar 
pe planeta Venus, o zi este mai lungă decât un an. O rotaţie a planetei Venus în jurul axei 
sale durează 5832 de ore, iar o rotaţie în jurul Soarelui îi ia doar 5392 de ore. 

 

 

Martie 
18. Rowan Atkinson, actorul pe care toţi îl ştim drept Mr. Bean, circula împreună cu familia 

cu un avion privat. Pilotul avionului a leşinat, iar avionul a început să piardă altitudine. În 
timp ce soţia actorului încerca să-l trezească pe pilot, Mr. Bean s-a tot chinuit să 
redreseze avionul şi, deşi nu mai pilotase niciodată, a reuşit să facă asta. Între timp s-a 
trezit şi pilotul, care a făcut aterizarea în siguranţă. 

De adăugat aici ar mai fi că Rowan Atkinson are o diplomă de master în ingineria electrică 
la Oxford. 

Când te uiţi la clipurile cu Mr. Bean n-ai crede că ar fi în stare de aşa ceva. 
 

19. Conform unor studii, cică doar 10% dintre conflicte se iscă din cauza opiniilor diferite. 
Restul de 90% ar fi din cauza ridicării tonului în momentul argumentării. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.noshoesforayear.com%2F&h=QAQHPZ9R8&enc=AZNcuVTPgbBvnNy_UcCbDeV1Odb5lg0OJua-EY1Wxp2aqSbHTLogqnXRzVXLzguHzgVzhAniyT0qykiePBpscXCt1-2wvY-33fXeQPDPeoYP04f98ivfOJbkYXW9KgtgVN9i9C1Ya5TAaMPX1Z5VuBjK0KDcIHW5n_N2G-BHSadCyg&s=1


20. În 2009, Burger King a lansat o campanie care îţi oferea un hamburger gratis dacă dădeai 
unfriend la 10 prieteni de pe Facebook. Prietenii respectivi primeau şi un mesaj prin care 
li se spunea că prietenia lor e mai puţin valoroasă decât un hamburger gratuit. :)) 

 

21. Leo Fender, inventatorul chitărilor Fender (probabil cele mai faimoase chitări), n-a ştiut 
niciodată să cânte la chitară. 

 

22. Conform unor studii, un om îşi deblochează ecranul de la smartphone de aproximativ 
150 de ori pe zi. 

 

23. Azi am aflat că paraşutarea aia forţată a piloţilor de avion (în care se catapultează din 
avion cu tot cu scaun, în caz de urgenţă) a fost inventată în 1928 de doi români, Anastase 
Dragomir şi Tănase Dobrescu. Au brevetat-o în Franţa în 1930 sub numele de Nouveau 
système de montage des parachutes dans les appareils de locomotion aérienne. 

 

24. În 1920, Charlie Chaplin s-a deghizat şi a participat la un concurs în care se căuta 
persoana care-l imită cel mai bine pe Charlie Chaplin. A ieşit pe locul 20. 

 

25. Dacă inversezi minusculele cu majuscule (şi viceversa) când îţi scrii parola de Facebook, 
să ştii că tot o să te poţi loga. Dacă parola ta e „DauLikeuri123”, poţi să scrii şi 
„dAUlIKEURI123” şi tot o să meargă. Asta pentru că Mark Zuckerberg s-a gândit că vrei să 
te poţi loga fără probleme dacă ai Caps Lock-ul deschis. 

 

26. Când Niels Bohr a câştigat premiul Nobel în 1922, cei de la Carlsberg i-au oferit o casă 
lângă fabrica lor. Partea cea mai faină e că i-au făcut şi-un robinet din care curgea bere la 
nesfârşit. Când mă fac mare vreau să fiu om de ştiinţă! 

 

27. Un tip pe nume Tim Price si-a schimbat numele in Tim Pppppppppprice pentru ca era 
deranjat de oamenii care il sunau ca sa-i faca tot felul de oferte prin telefon 
(telemarketers, asta-i termenul in engleza). A spus ca si-a schimbat numele ca sa le fie 
alora mai greu sa-l pronunte. El isi pronunta numele Tim Per-per-per-per-per-per-per-
per-per-price. 

 



28. Chipsurile au fost inventate în 1853 de bucătarul George Crum, căruia un client i s-a plâns 
că face cartofii prăjiţi mult prea groşi. Iar dacă vă întrebaţi de ce o pungă de chipsuri 
conţine 90% aer, producătorii spun că e soluţia pe care au găsit-o ca chipsurile să nu se 
strivească atunci când sunt transportate. 

 

29. Dacă închizi din greşeală un tab în browser, îl poţi deschide rapid apăsând Ctrl + Shift + T. 
Eu abia azi am descoperit asta. 

 

30. Conform unor studii, în orice moment al zilei, 1% din populaţia Planetei este beată. 

 

31. Conform unor studii, într-o viaţă întreagă, o persoană merge pe jos cam atât de mult cât 
să înconjoare Pământul de 3 ori. 

32. Primele veste antiglonţ şi primele ştergătoare de parbriz din lume au fost inventate de 
femei. 

33. Tânăr şi neliniştit sărbătoreşte în acest a (n.a. 2014) 41 de ani de la prima difuzare. Au 
făcut până acum 10.376 de episoade, iar filmările continuă. În România e difuzat de PRO 
TV, unde a ajuns abia la episodul 4.150. PATRUŞUNU DE ANI de FILMĂRI?!! 

 

34. Babilonienii puneau atât de mult preţ pe berea pe care o consumau, încât dacă un lot din 
producţia de bere nu avea gust bun, omul responsabil de lotul respectiv era înecat în 
propriul butoi. 

 

35. Din totalul zilnic de căutări de pe Google, 16% sunt lucruri care nu s-au mai căutat 
niciodată. 

36. În fiecare zi, informaţiile de pe internet cresc cu un exabyte. Un exabyte este egal cu 250 
de milioane de DVD-uri. 

 

37. Uite o statistică urâtă: aproape 97% dintre copiii din orfelinatele din România nu sunt, de 
fapt, orfani, ci provin din familii care nu şi-au mai permis să aibă grijă de ei. 
 

 

 

 



Aprilie 
38. E un american care şi-a înfiinţat firma SOLD Inc. şi care stă la coadă pentru cei care n-au 

timp să facă asta. Vrei să-ţi iei următorul iPhone şi nu vrei să stai la coadă? Robert 
Samuel stă la coadă pentru tine, pentru 25 de dolari în prima oră şi încă 10 dolari la 
fiecare jumătate de oră adiţională. SOLD Inc. are deja 7 angajaţi şi face o grămadă de 
bani. Mi se pare foarte tare! :)) 

 

39. În Canada există o închisoare făcută pentru urşii care intră în casele oamenilor să fure 
mâncare. 

 

40. În 2010, un japonez pe nume Lee Jin-gyu s-a căsătorit cu o pernă pe care era desenată 
faţa unei fete din desenul lui anime preferat. 

 

41. Cică în Arabia Saudită femeile nu au dreptul să conducă. Iar dreptul la vot pentru femei o 
să fie introdus abia în 2015. 

 

42. Ai auzit vreodată de anatidaefobie? Nici eu, până azi. Anatidaefobia este teama că 
undeva în această lume, chiar în acest moment, o raţă urmăreşte tot ce faci. Aş vrea să 
cunosc şi eu un om care suferă de fobia asta. Sigur ar fi distractiv să discut cu el. :)) 

 

43. Cică în Franţa există o lege care-ţi interzice, dacă ai porci, să le pui numele Napoleon. 

 

44. În Jakarta, capitala Indoneziei, sunt străzi pe care ai voie să intri cu maşina numai dacă 
sunteţi 3 pasageri în ea. Vor să fluidizeze traficul astfel şi de-aia au venit cu legea asta. 
Odată cu legea a apărut şi un nou job: sunt oameni care stau la capătul străzilor cu 
restricţii şi care, dacă-i plăteşti, urcă la tine în maşină ca să te ajute să completezi 
numărul de 3 pasageri. 

 

45. Brian Acton a încercat în 2009 să se angajeze la Twitter, dar n-au vrut să-l aibă în echipă. 
Apoi a încercat şi la Facebook şi l-au refuzat şi ei. Apoi s-a ambiţionat şi a făcut 
WhatsApp, care a fost cumpărat anul acesta cu 19 miliarde de dolari de către Facebook. 
Cred că-i cel mai bun exemplu de „un şut în dos e un pas înainte”. 

 

46. Este o pisică pe care o cheamă Stubbs şi care este primar de onoare în Talkeetna, Alaska 
din iulie 1997. Mai mult decât atât, are dedicată o pagină pe 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Stubbs_%28cat%29 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stubbs_%28cat%29


47. Sir James Matthew Barrie este creatorul personajului Peter Pan. Înainte să moară, a dat 
toate drepturile personajului unui spital din Londra, care încasează şi azi bani datorită lui. 
Eh, ăsta da gest nobil. 

 

48. Cică în 5 zile un american mănâncă atât de mult zahăr cât mâncau americanii de acum 
200 de ani în 12 luni. 

 

49. Jon Bon Jovi deţine un restaurant în Statele Unite în care nimic nu are un preţ fix. Fiecare 
persoană care vine donează cât îl lasă inima în schimbul a ceea ce-a consumat. Sau, dacă 
nu doreşte să doneze, poate face voluntariat pentru restaurant. 

 

50. Conform unor studii, 2 treimi din populaţia Planetei n-a văzut niciodată zăpadă. 

 

51. Cică dacă vezi o statuie cu un om călare, poţi să-ţi dai seama de felul în care a murit 
respectivul: 

- dacă picioarele din faţă ale calului sunt în aer, înseamnă că luptătorul a murit într-o bătălie; 
- dacă doar un picior din faţă al calului este ridicat în aer, înseamnă că luptătorul a murit din 
cauza unor răni căpătate într-o bătălie; 
- dacă toate picioarele calului sunt jos, înseamnă că luptătorul a murit din motive care n-au 
legătură cu bătăliile. 

 

52. Neşansă e atunci când te duci la un meci de baseball şi faimosul jucător Richie Ashburn te 
loveşte cu mingea în faţă şi-ţi sparge nasul. Se opreşte jocul şi după ce vin medicii şi te 
urcă pe targă, acesta se reia. Ghinion e când, în timp ce eşti dus spre maşina de Salvare, 
acelaşi Richie mai trimite o minge aeriană care te loveşte iar. :)) S-a întâmplat în 1957. 

 

53. Internetul a apărut în 1989, iar primul site în 1991. Google estimează că acum sunt pe 
internet aproximativ 5 milioane de TB de date (1TB = 1024 GB) şi spune că a indexat 
aproximativ 0.04% din total, iar noi uneori avem impresia că ce nu apare pe Google nu 
există. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mai 
54. Cica intotdeauna iti poti vedea nasul, dar creierul refuza sa faca asta si de-aia te poti uita 

la el numai atunci cand iti propui in mod special sa-l vezi. 

 

55.  În centrul Canadei este un sat care se numeşte Bladworth şi care interzice oamenilor 
prin lege să se încrunte la vaci. Dacă te-a prins cineva că te-ai uitat urât la o vacă, ăla eşti. 

56. Nu ştiu cât de util e, dar dacă scrii în bara de adrese a browserului tău un cuvânt şi apoi 
apeşi pe Ctrl+Enter, îţi adaugă automat http://www. înainte de cuvânt şi .com după. 

 

57. Cică atunci când scrii la calculator, 56% dintre taste sunt apăsate cu mâna stângă. 

 

58.  Albert Einstein îți cerea 1$ dacă voiai un autograf de la el, iar banii pe care-i strângea 
prin metoda asta îi folosea în scopuri caritabile. 

 

59. Subway face într-un an atât de multe sandvişuri încât, dacă le-ai pune cap la cap, ai putea 
înconjura Planeta de 14 ori. 

 

60. Conform unor studii, J.K. Rowling (autoarea romanelor Harry Potter) câştigă aproximativ 
8$ pe secundă. 

 

61. Azi am aflat că melcii nu numai că se mişcă foarte încet, dar dacă îşi propun, pot dormi 
până la 3 ani. Da, 1095 de zile sau 26.280 de ore sau 1.576.800 de minute. Grea o mai fi 
viaţa de melc... 

 

 

 

Iunie 
 

62. Azi am aflat că în Japonia există o agenţie de Travel pentru animalele de pluş. Se cheamă 
Unagi Travel (http://unagi-travel.net/) şi plăteşti ca să-ţi trimiţi animalele de pluş în 
excursie şi să primeşti poze cu ele din diverse locuri. 

Când am aflat de ea am crezut că n-o să-i plătească nimeni, apoi am citit povestea unui 
nene care a trimis un ursuleţ de pluş din Los Angeles în Tokyo, pentru că el a trăit acolo la 
un moment dat şi nu-şi permitea să se mai ducă o dată, dar voia să-i arate ursuleţului 
cum e. 

 

http://unagi-travel.net/


63. Cică a fost o vreme în care era ilegal să te sinucizi în Anglia. Adică dacă încercai să te 
sinucizi şi nu-ţi ieşea, erai pedepsit. Iar pedeapsa era moartea. 

 

64. În China se fac foarte des blocaje în trafic din cauza aglomeraţiei de maşini. Am mai scris, 
dar amintesc: cel mai mare blocaj în trafic din lume a fost în China în 2010 şi a ţinut 12 
zile. Văzând asta, chinezii au inventat un nou job: dacă eşti blocat în trafic, îi suni la nu-
ştiu-ce număr şi ajung la tine doi oameni pe o motocicletă. Unul te ia cu el pe motocicletă 
şi te duce unde vrei să ajungi, iar celălalt urcă la volan şi-ţi aduce maşina acolo unde eşti 
după ce se mai eliberează traficul. 

 

65. Cică în Marea Britanie eşti obligat prin lege să opreşti maşina dacă loveşti un câine şi să 
vezi ce s-a întâmplat. Totuşi, dacă loveşti o pisică nu eşti constrâns în niciun fel.  

 

66. În religia hindusă vacile sunt considerate animale sacre, iar dacă faci un bine unei vaci 
(adică dacă o hrăneşti, spre exemplu) se spune că primeşti „punya”, un fel de 
recunoştinţă care cică te ajută să ajungi în rai. 

Aşa au apărut pe stradă oameni care stau cu o vacă şi cu un morman de iarbă lângă ei. Ei 
nu hrănesc vaca, ci vin tot felul de persoane care cumpără iarbă din aia ca să poată face 
asta şi ca să primească punya. :)) 

 

67. Ergasiofobia este teama de a munci. Da, exista o asemenea teama. :)) 

 

68. La sediul Google din Mountain View au vrut să tundă iarba fără a mai polua cu maşinile 
alea de tuns, aşa că au închiriat 200 de capre care timp de două săptămâni au mâncat 
iarba din grădinile Google şi au şi adăugat îngrăşăminte terenului  # ifyouknowwhatimean      . 
Cei de la Google spun că toată distracţia i-a costat cam cât ar fi fost dacă ar fi angajat 
oameni care să tundă iarba. Diferenţa fundamentală ar fi că „goats are a lot cuter to 
watch than lawn mowers”. :)) 

 

69. Nişte cercetători au calculat cu cât ar putea fugi o furnică dacă ar avea înălţimea unui 
om. Ştiţi cât le-a dat? De două ori viteza maximă a unui Lamborghini. 

 

70. În Shenzhen, China, sunt plătiţi nişte oameni ca să stea în toaletele publice ale bărbaţilor 
şi să se uite la ei când se uşurează. Dacă nu nimeresc bine recipientul, sunt amendaţi cu 
echivalentul a 16$. 

 

71. În Noua Zeelandă există o localitate care se numeşte Porangahau. În Porangahau există 
un deal înalt de 305 metri pe care l-au numit (atenţie!): 
Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu. Aşa se pronunţă: 
http://www.korero.maori.nz/sound/places/f-t-w-k-o-t-p-w-k-t-t.mp3 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ifyouknowwhatimean?source=embed
http://www.korero.maori.nz/sound/places/f-t-w-k-o-t-p-w-k-t-t.mp3


72. Acum vreo 27 de ani, prof. dr. ing. Eugen Iordăchescu a mutat un bloc din Alba Iulia ca să 
facă loc unui bulevard. Toată treaba a durat 5 ore şi ceva, iar singurii care au trebuit să 
iasă din casă pe parcursul mutării au fost locatarii de la parter. Să nu credeţi că doar pe 
Discovery se pot muta clădirile. 

 

73. Nu poţi să fii astronaut dacă eşti mai înalt de 1.92m sau mai scund de 1.58m. Poate mai 
sunt pe-aici persoane care încă visează să ajungă astronauţi. Măcar să ştie dacă au vreo 
şansă. :)) 
 
 

74. În 1920, fraţii Adolf şi Rudolf Dassler întemeiau un magazin de articole sportive. Adolf era 
foarte pasionat de sport, iar Rudolf era foarte bun pe partea de vânzări. La un moment 
dat nu s-au mai înţeles, iar în 1940 Rudolf şi-a făcut propriul magazin de articole sportive. 
Azi cele două firme se numesc Adidas şi Puma. 
 

75. Cică cea mai veche reţetă din lume este o reţetă de bere, pe care nişte oameni inspiraţi 
au desenat-o pe o piatră ca să n-o uite în cazul în care se îmbată prea tare. 
 

76. Azi am aflat că fiecare maşină de poliţie din Olanda are un ursuleţ de pluş ascuns pe 
undeva. În cazul în care i se întâmplă ceva unui copil, să-l poată face să uite de problemă 
şi să zâmbească. 
 

77. Înainte să se numească aşa, „Yahoo!” se numea „Jerry and David's Guide to the World 
Wide Web”. :)) 
 

 

 

Iulie 
78. Ella Schuler s-a născut în 1897 şi a trăit 113 ani. A fost la un moment dat cel mai bătrân 

user de pe Facebook. Cu toate astea, când s-a înregistrat, şi-a selectat ca an al naşterii 
1900, pentru că atât permitea Facebook. 
 

79. Cică primul emoticon cu smiley face a apărut în 1982. Mulţi dintre noi nici nu eram 
născuţi atunci.  
 

80. Un american a hotărât să facă pentru prima dată în viaţa lui o salată de cartofi şi a depus 
în glumă un anunţ pe Kickstarter în care să-i roage pe oameni să-i doneze bani ca să 



cumpere ingredientele. Avea nevoie de 10$. Americanii sunt atât de darnici, încât 
donaţiile au ajuns la 49658$ şi mai sunt vreo 16 zile la dispoziţie pentru donaţii. 

Dacă tot a strâns atâţia bani, a hotărât să închirieze o hală imensă în care să facă salata şi 
să invite toţi donatorii, să plătească un bucătar care să-l înveţe cum s-o prepare şi să facă 
live streaming de la eveniment. Asta-i aşa, ca să vedeţi cât de puternic poate fi internetul. 
La americani, bineînţeles. 

81. În China e interzis să te reîncarnezi dacă n-ai permisiunea guvernului. 

 

82. Dacă ajungeţi vreodată pe Saturn sau Jupiter, să ştiţi că acolo plouă cu 
diamante. http://www.bbc.com/news/science-environment-24477667 
 

83. Când eram mic, pe Jetix erau nişte desene care se numeau „Familia de ce”. De acolo am 
învăţat că doar femelele ţânţar ne ciupesc, în timp ce masculii se ocupă cu altele. Azi am 
aflat că ţânţarii preferă un anumit tip de sânge şi că dacă ai sânge din grupa „0” s-ar 
putea să fii printre cei mai muşcaţi. 
 

84. Primii care au purtat tocuri au fost bărbaţii. Apoi au început să poarte şi femeile ca să fie 
mai masculine. 
 

85. În 1950, un nene pe nume Donald Snyder a fost condamnat la moarte prin electrocutare 
pe scaunul electric. Pentru că voia să nu fie electrocutat, ci condamnat la închisoare pe 
viaţă, s-a gândit să se îngraşe atât de mult încât să nu mai încapă pe scaunul electric. În 
timpul avut la dispoziţie până la executare, a reuşit să se îngraşe de la 80kg la 135kg. Un 
singur lucru i-a scăpat: autorităţile au fost dispuse să facă un scaun electric pe mărimea 
lui. 
 

86. O pungă de Skittles conţine 50% din doza zilnică de vitamina C recomandată pentru un 
adult. 
 

87. Australia are aproximativ 10000 de plaje. Asta înseamnă că poţi vizita o plajă nouă în 
fiecare zi timp de aproximativ 27 de ani. 
 

88. Livrările prin poştă au fost introduse în SUA în 1913. În februarie 1914, o fetiţă pe nume 
May Pierstorff a fost trimisă prin poştă la bunici. Părinţii ei şi-au dat seama că e mai ieftin 
să o trimită prin poştă decât să-i cumpere bilet de tren, aşa că au cumpărat un timbru, i l-
au lipit pe tricou, apoi au dus-o la poştă. Tot cu trenul a mers, doar că a stat printre 
plicuri şi colete, în vagonul poştal. 
 

89. În Delta Dunării vieţuieşte 98% din fauna acvatică europeană. 
 

http://www.bbc.com/news/science-environment-24477667


90. Nu ştiu dacă v-am mai zis, dar există o actriţă în SUA pe care o cheamă Mircea Monroe. 
Numele de „Mircea” vine de la faptul că tatăl ei îl aprecia foarte tare pe Mircea Eliade, 
după ce a studiat cu el un curs de Istoria Religiilor. 

Şi pagina ei de IMDb, bineînţeles: http://www.imdb.com/name/nm1597260/ 
 

91. Există o boală psihică numită „Cotard Delusion”, în care persoana afectată are impresia 
că e moartă sau că nu mai are nicio picătură de sânge în organism. 

 

 

August 
92. Ha Wenjin, o femeie din China, şi-a dat demisia, şi-a vândut casa, maşina şi toate 

obiectele de valoare, iar cu banii rămaşi a adoptat 1500 de câini şi 200 de pisici. 
 

93. 35% dintre cuplurile care s-au căsătorit între 2005 şi 2012 au făcut cunoştinţă pe 
internet. 
 
 

94. În Japonia poţi închiria câini aşa cum închiriezi biciclete: 20 de dolari pe oră, să te plimbi 
cu câinele pe unde vrei tu. 
 

95. Dacă foloseşti Google Chrome, poţi apăsa pe Shift + Esc şi ţi se va deschide un task 
manager din care să închizi mai uşor taburile şi procesele de care n-ai nevoie. 
 

96. Un an pe Uranus durează cât 84 de ani de-ai noştri. 
 

97. Azi am aflat că majoritatea crocodililor mănâncă pietre. Cică-i ajută la digestie şi le 
uşurează munca atunci când trebuie să se scufunde. 
 
 

98. Un om clipeşte de aproximativ 4,200,000 de ori pe an. 
 

99. În Alabama e interzis prin lege să porţi în biserică o mustaţă falsă care ar putea să-i facă 
pe cei din jurul tău să râdă. 
 

100. Conform unor studii, un obiect care cântăreşte 45 de kilograme pe Pământ, va 
avea doar 17 kilograme pe Marte. Şi aşa s-a descoperit cea mai eficientă dietă. 
 

http://www.imdb.com/name/nm1597260/


101. Azi am descoperit spaceadventures.com, un site de pe care poţi să-ţi cumperi 
excursii în spaţiu sau în camere cu gravitaţie zero. Un drum până la Staţia Spaţială 
Internaţională te-ar costa în jur de 200.000 de dolari. Dacă vrei ceva mai ieftin, pentru 
doar 5000 de dolari poţi intra într-o cameră cu gravitaţie zero. Iar dacă vrei ceva mai 
mult, în 2017 se face prima excursie pentru civili pe Lună. 
 

102. Există un ceas care se numeşte SnūzNLūz şi care donează din contul tău o sumă 
de bani unei organizaţii sau asociaţii de fiecare dată când apeşi butonul Snooze. Ceasul 
costă 40$ şi-ţi dă voie să-ţi alegi singur câţi bani să dai la fiecare apăsare a butonului şi 
spre ce asociaţie vrei să se ducă.  
 

103. Azi am aflat ca in Deltă Dunării exista o forma de turism pe cai. Adica leaga între 
ei 10 cai dresati, iar turistii trebuie doar sa stea pe șa si sa admire peisajul. Indrumatorul 
este pe primul cal si ii coordoneaza de-acolo pe toti. 
 

104. Acum 400 de milioane de ani, o zi avea 21 de ore, nu 24. 
 

 

 

Septembrie 
105. Primul meci de fotbal din România s-a disputat pe 20 august 1902, la Timişoara. 

Atunci echipa oraşului Timişoara a înfruntat echipa Lugojului, iar scorul final a fost în 
favoarea echipei Reuniunea de Sport Lugoj, care a învins cu 3 - 2. În Bucureşti, primul 
meci a fost abia în 1907.  
 

106. Gara Grand Central Terminal din New York are o cameră care se numeşte 
Whispering Gallery. Acustica e făcută în aşa fel încât, dacă stai la 15 metri depărtare de 
cineva şi spui ceva în şoaptă, el te va auzi perfect. Îmi imaginez cum ar fi să se dea un 
examen acolo. :)) 
 

107. În 1965, un nene de 27 de ani şi 206 kilograme n-a mâncat nimic timp 382 de zile, 
ca să vadă dacă poate slăbi aşa (un fel de hibernare, dacă vreţi). În tot timpul ăsta i s-au 
administrat vitamine intravenos. Rezultatul? A slăbit 125 de kilograme. 
 

108. Pe Marte, atracţia gravitaţională e cam 35% din cât este ea pe Pământ. Asta 
înseamnă că dacă te-ai duce pe Marte şi ai încerca să sari, te-ai ridica de 3 ori mai sus 
decât o faci aici. 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fspaceadventures.com%2F&h=5AQGZ5tFS&enc=AZN6vb2S-U-4WrEIm0N83FwS36sOMdNI126nSGhF1Lq3r5OeVgXo8v-wiHm6ZFsdvfoLouteaQujTzUrj8XgcfSthk5XahEbObTMiWFcZhVrHYotbJwfY_9nNt2cXEEqwgbXcUpSv00uFJCtFPx5oVG4TjiL3UHAFJQGgeVYJ8Lseg&s=1


109. Conform unor studii, in fiecare an astepti (insumat) intre una si doua zile ca 
paginile de internet pe care le accesezi sa se incarce. 
 

110. O mână de cercetători a făcut un studiu prin care au încercat să afle dacă untul de 
arahide are vreo influenţă asupra rotaţiei Pământului. Rezultatul e simplu: Mişcarea de 
rotaţie a Pământului nu este influenţată de untul de arahide. Totuşi, studiul se vinde pe 
Amazon cu 17€ şi are vreo 50 de oameni de ştiinţă implicaţi: 
http://www.improbable.com/airchives/classical/articles/peanut_butter_rotation.html 
 
 

111. În 1915, în timpul Primului Război Mondial, un soldat pe nume Paul Kern a fost 
împuşcat în cap. S-a trezit la spital, iar de-atunci n-a mai putut dormi nici măcar o 
secundă. O mulţime de doctori au încercat să-şi dea seama cum de mai trăieşte şi cum de 
nu poate dormi, dar cu tehnologia de-atunci n-au reuşit mare lucru. A murit în 1955. 
 

112. Dacă ai avut o zi proastă, intră pe Google şi scrie următorul text: (-((0.49-
x^2)^0.6))*0.8-0.2, sqrt(0.01-(abs(x)-0.4)^2)*2*sin(x*1000)+0.4, sqrt(1-x^2)*sin(x*1000). 
 
 

113. În 1969, un nene pe nume Georges Perec a scris un roman de 300 de pagini fără 
să folosească litera „e”. 
 

114. Conform unor studii, un bărbat îşi petrece 145 de zile din viaţă bărbierindu-se.  
 

115. În 2012, o gaşcă de hoţi de fier din Cehia a întocmit un plan perfect pentru a fura 
un pod. S-au prefăcut că sunt muncitori şi li s-a ordonat să demoleze o parte din pod, ca 
să poată face loc unei piste pentru biciclete. Aveau şi nişte acte false la ei, cu care le-au 
dovedit unor poliţişti că trebuie să facă asta. Au fost prinşi după ce au reuşit să fure 10 
tone de fier. 
 

116. O tradiţie veche de 400 de ani din Japonia spune că plânsul este sănătos şi aduce 
noroc, aşa că anual se organizează o competiţie în care se strâng mai mulţi luptători de 
sumo ca să sperie copii. Părinţii îşi duc copiii acolo „pentru binele lor”, iar luptătorii de 
sumo trebuie să-i sperie fără să-i atingă. Luptătorul care reuşeşte să facă un copil să 
plângă cel mai rapid este desemnat câştigător. 
 

117. În 2008 s-a dat o lege în Japonia care le permite autorităţilor să acorde amenzi 
companiilor care au angajaţi graşi. Ei consideră că oamenii graşi au mai des nevoie de 
doctor şi consumă mai mulţi bani de la sistemul medical de stat. Pe sistemul ăsta, dacă 
eşti mai plinuţ, primeşti un salariu mai mic, pentru că din salariul tău normal plăteşti şi 
amenda pentru că eşti generos în talie. 
 

http://www.improbable.com/airchives/classical/articles/peanut_butter_rotation.html


118. O femeie de 99 de ani din Iowa coase în fiecare zi câte-o rochie pe care-o donează 
unei organizaţii care duce pachete copiilor din Africa. Susţine că şi fetele de-acolo merită 
să se îmbrace cu ceva drăguţ.  
 

119. Teoretic, idiot e cel care are IQ-ul între 0 şi 25. Imbecil e cel care are IQ-ul cuprins 
între 26 şi 50. 
 

120. Creierul uman procesează o imagine de 60.000 de ori mai rapid decât reuşeşte să 
proceseze un text. De-aia pe reţelele sociale pozele sunt cele care primesc cele mai multe 
share-uri. 
 

121. În Brazilia este o închisoare în care s-au pregătit câteva biciclete staţionare pentru 
delincvenţi. Când pedalează, încarcă nişte baterii imense care luminează un sătuc din 
apropierea închisorii, iar pentru fiecare 3 zile de pedalat, fiecărei persoane i se scade o zi 
din sentinţa pe care o are de îndeplinit. 
 

122. În Anglia se face anual o competiţie de minţit, în care înscrişii au la dispoziţie 5 
minute ca să spună cea mai mare şi cea mai convingătoare minciună. Politicienii şi 
avocaţii n-au voie să se înscrie în competiţie. :)) 
 

123. În Japonia există o firmă care se numeşte Zoo Jeans şi care duce denimul în 
cuştile leilor şi ale tigrilor. După ce aceştia se joacă cu el, îl iau şi creează blugi cu modele 
realiste de gheare şi colţi. Banii obţinuţi din vânzarea acestor blugi sunt donaţi unei 
grădini zoologice.  
 

124. În 1883 a erupt un vulcan care se numeşte Krakatoa. Atunci s-a produs cel mai 
puternic sunet din lume. A putut fi auzit până la 4800km depărtare. Totodată, a generat 
şi un tsunami care a omorât 36000 de oameni. 
 

125. Un designer olandez pe nume Daan Roosegaarde încearcă alături de câţiva 
oameni de ştiinţă să creeze copaci care să se aprindă noaptea, dar fără baterii sau altfel 
de tehnologie. A fost inspirat de meduzele care se aprind pe sub apă şi spune că dacă-i 
iese experimentul, speră ca într-o zi iluminatul stradal să fie făcut exclusiv din copaci ale 
căror frunze se aprind. 
 

 

 

 

 



Octombrie 
126. În al Doilea Război Mondial, ruşii au antrenat nişte câini care să fugă sub tancurile 

inamicilor cu o bombă legată în spate şi să stea acolo până explodează. Un singur detaliu 
le-a scăpat ruşilor: câinii au fost antrenaţi pe tancuri ruseşti, iar când au fost trimişi să-şi 
facă treaba, au explodat tot tancurile ruseşti, nu cele ale inamicilor. 
 

127. Cea mai mare clădire (ca volum) din lume este fabrica de avioane Boeing din 
Seattle. E atât de mare, încât începuseră să se formeze nori înăuntru, asta până când au 
introdus un sistem mai performant de aerisire. 
 
 

128. Conform unor studii, atunci când cineva îţi spune „aşteaptă un moment”, ar 
trebui să aştepţi 90 de secunde. Cică un moment înseamnă 1.5 minute. 
 

129. Elisa Leonida Zamfirescu e prima femeie înginer din lume. E româncă şi e născută 
în 1887 la Galaţi. A încercat să se înscrie la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti 
(Universitatea Politehnică de azi) şi a fost respinsă pe motiv că e fată. A plecat la Berlin, 
unde a început Academia Regală Tehnică. A fost prima femeie din lume acceptată la o 
facultate de inginerie şi, totodată, prima care a primit diplomă de inginer. Asta aşa, 
#casastiti la ce am mai fost primii. 
 

130. Un doctor pe nume Donald Unger şi-a pocnit degetele de la mâna stângă în 
fiecare zi timp de 60 de ani, iar pe cele de la mâna dreaptă niciodată. Apoi a câştigat 
premiul Nobel pentru că a demonstrat că nu i s-au schimbat în niciun fel mâinile, fie că şi-
a pocnit degetele sau nu. 

131. Întrebat de ce e Facebook-ul albastru, Mark Zuckerberg a răspuns într-un interviu 
că suferă de deuteranopie, o formă de daltonism, o boală care nu-l lasă să vadă prea bine 
nuanţele de verde şi roşu, aşa că s-a hotărât să facă platforma albastră, pentru că era 
sigur că nuanţa pe care o vede el este şi cea pe care o văd ceilalţi utilizatori. 
 

132. În 1939, The New York Times a scris că televiziunea nu va avea succes niciodată, 
pentru că oamenii nu au timp să stea degeaba şi să se uite la un ecran. 
 

133. Conform unor studii, 7% din totalul conturilor de Facebook aparţin unor câini, iar 
4% unor pisici. Mă rog, nu aparţin chiar lor, dar sunt create ca şi când ele le-ar 
administra. 
 

134. 25% din producţia mondială de alune ajunge în borcanele de Nutella. 
 



135. Dimineaţa cu statistici: radioului i-au trebuit 38 de ani ca să ajungă la 50 de 
milioane de oameni, 20 de ani i-au trebuit telefonului, 13 ani TV-ului, 3.6 ani Facebook-
ului şi 88 de zile GooglePlus-ului. 
 

136. În 1993, un nene pe nume James Scott a făcut o stricăciune unui baraj care ţinea 
râul Mississippi. Soţia lui lucra pe malul celălalt al râului şi voia să o facă să întârzie când 
vine de la serviciu, ca să aibă el timp să dea o petrecere. Stricăciunile aduse barajului au 
fost atât de mari, încât acesta s-a rupt şi a inundat aproape 60 km pătraţi. A rupt podurile 
din zonă şi a stricat nişte clădiri. Cine voia să treacă de pe un mal pe celălalt cu maşina, 
trebuia să ocolească 320 de kilometri. N-a fost nimeni rănit, dar toate podurile au fost 
refăcute vreo trei luni. Oricum, James a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Aşa-i dacă-
ţi place să petreci... 
 

137. Azi am aflat că există Auto-Brewery Syndrome, o boală în urma căreia sistemul 
digestiv se transformă într-un fel de berărie. Adică atunci când mănânci lucruri care 
conţin drojdie (cum e pâinea, pastele etc.), te îmbeţi. Pentru că în organismul tău se 
produce alcool. Cam cum e asta? 
 

138. Alcatraz a fost prima închisoare federală în care s-a introdus apă caldă. Motivul 
era simplu: deţinuţii trebuiau să se obişnuiască cu apa caldă, ca să nu suporte apa rece a 
Golfului San Francisco în cazul unei încercări de evadare. 
 

139. Primul om care a zburat vreodată a fost un deţinut. În anul 6 d.Hr., împăratul 
chinez Kao Yang încerca să găsească tot felul de metode de zbor, aşa că a inventat mai 
multe prototipuri de zmee imense, iar ca să le testeze, le prindea de deţinuţi şi îi arunca 
de pe un turn. Obiectivul lor era să încerce să ajungă în siguranţă la sol. Unul singur a 
ajuns, Yuan Huang T'ou, care se spune că e primul om care a zburat vreodată. Partea 
proastă e că împăratul nu se aştepta ca acesta să reuşească şi cum nu ştia ce să facă dacă 
ajunge la sol în regulă, când l-a văzut în viaţă, s-a hotărât să-l condamne la moarte prin 
înfometare. 
 

140. Azi am învăţat o chestie tare. Dacă scrii în word un text şi-ţi dai seama că ai lăsat 
Caps Lock-ul deschis, îl poţi selecta, apoi apeşi Shift + F3. Asta o să-ţi facă textul să fie 
scris cu minuscule. Dacă mai apeşi o dată, fiecare cuvânt o să înceapă cu majusculă. Ar 
putea fi util. 
 

141. În 1975, un fizician pe nume Jack H. Hetherington a vrut să publice într-o revistă 
rezultatele unui studiu la care a lucrat foarte mult timp. Înainte să trimită articolul 
revistei, i-a cerut unui prieten să-l citească. Acesta a observat că Jack folosise foarte mult 
pluralul în demonstraţiile sale (adică în loc de „eu” a scris, fără să-şi dea seama, „noi”). 
Revista îi accepta articolul doar dacă făcea toate formulările la singular sau dacă mai 
punea pe cineva ca autor al studiului. Ca să nu mai modifice scrierea, a preferat să-şi 
pună drept co-autor pisica, pe nume Chester. 



 
142. Pe 8 decembrie 1920 avea să se întâmple primul atentat cu bombă cu ceas din 

lume. Ştiţi unde? Fix în Senatul României, în timpul şedinţei din acea zi. Românii au 
crezut iniţial că a explodat un calorifer şi abia apoi şi-au dat seama că a fost o bombă şi că 
a fost acţionată de un ceas. Au murit trei oameni: ministrul justiţiei de atunci şi încă doi 
senatori. Asta aşa,  # casastiti  la ce am mai fost primii.     
 

143. În 1956, un nene pe nume Thomas Fitzpatrick a furat un avion şi a aterizat cu el 
pe o stradă din Manhattan. A făcut asta pentru că băuse foarte mult cu prietenii, iar unul 
dintre ei l-a provocat să fure un avion şi să-l parcheze în faţa barului în care s-au îmbătat. 
2 ani mai târziu, a repetat isprava, pentru că barmanul din barul în care s-a oprit să bea 
atunci i-a spus că nu-l crede în stare de aşa ceva. Pentru primul furt a primit o amendă de 
100$, iar pentru al doilea a primit 6 luni de închisoare, pentru că a adus în oraş un obiect 
furat. 
 

144. 3 lucruri despre România: suntem prima ţară din lume cu o producţie de ţiţei 
înregistrată oficial în statisticile internaţionale, suntem ţara cu prima rafinărie din lume, 
iar Bucureştiul a fost primul oraş din lume iluminat public cu petrol lampant. 
 

145. Vera Maria Atkins e o femeie care s-a născut în 1908 la Galaţi. În 1933 a emigrat 
împreună cu familia în Anglia. Lucrurile s-au mişcat în aşa fel încât în 1940 s-a alăturat 
Serviciului de Operaţiuni Speciale din Marea Britanie. Meseria ei era să recruteze şi să 
plaseze femei spion. A făcut lucrul ăsta atât de bine, încât e considerată cea mai 
importantă femeie-spion din cel de-al Doilea Război Mondial. 
 

146. E un nene pe care-l cheamă Daniel Balsam şi care a fost om de marketing până în 
2002, când s-a hotărât să înceapă Facultatea de Drept pentru că s-a săturat să tot 
primească mailuri de tip spam. A început să-i dea în judecată pe cei care fac spam pe mail 
şi să câştige bani din asta. Acum e unul dintre cei mai cunoscuţi avocaţi din SUA şi e cel 
mai bun în lupta împotriva spammerilor. 
 

147. În 2003, un tip pe nume Gary din Phoenix, Arizona, s-a gândit să scrie un mesaj pe 
fiecare bancnotă de un dolar pe care o deţine. A scris că-i foarte sărac şi că-l roagă pe cel 
care a primit bancnota să i-o trimită înapoi. Tot acolo a scris şi adresa la care să-i fie 
trimişi banii. Apoi a început să plătească la magazin numai cu bancnote de acest gen. 
Acum primeşte lunar între 60 şi 94 de dolari fără să facă nimic. :)) 
 

148. Înainte să apară ceasurile, oamenii foloseau lumânările pe post de ceas. Era 
calculat cam în cât timp arde toată lumânarea şi împărţeau, cu aproximaţie, ca să afle 
cam când e miezul zilei, sfertul zilei etc. Iar în loc de ceas deşteptător, înfigeau cuie în 
lumânare. Când focul ajungea în dreptul cuiului, el cădea pe podea şi scotea zgomotul 
deşteptător. 
 



Noiembrie 
149. În Coreea de Nord nu este anul 2014, ci anul 103, pentru că Kim Il-sung, primul 

preşedinte al Coreei de Nord, s-a gândit să facă un nou calendar, care să înceapă în anul 
în care s-a născut el. 
 

150. De fiecare dată când simţi că-ţi vibrează telefonul în buzunar şi vezi că de fapt n-
avea de ce să vibreze, spui că ţi s-a părut. De fapt, conform cercetătorilor, suferi de 
„phantom vibration syndrome”. Ai grijă, nu te joci cu sindroamele... 
 

151. Un nene pe nume Rogelio Andaverde din Texas şi-a rugat doi prieteni să-şi pună 
măşti şi să vină la el acasă să-l răpească, în văzul soţiei lui. A făcut planul ăsta ca să poată 
petrece şi el o noapte la băutură cu băieţii, fără să fie deranjat de nevastă. A doua zi, 
când s-a întors acasă, soţia alertase deja poliţia şi stătuse 5 ore să le descrie răpitorii. 
Pentru planul acesta genial, Rogelio a fost închis. L-au eliberat după ce a plătit o amendă 
de 5000 de dolari. :)) 
 

152. Aşa cum Pământul are o Lună care se roteşte în jurul său, Saturn are vreo 62 de 
astfel de luni. Pe una dintre ele (numită Titan), gravitaţia e atât de echilibrată încât dacă 
ţi-ai pune aripi ai putea zbura ca o pasăre. Iar dacă n-ai folosi aripile, ai putea merge 
aproape normal, cum o facem noi aici. 
 

153. În 2012, Yang Yuanqing (CEO Lenovo), a primit un bonus de 3 milioane de dolari 
pentru că Lenovo a atins un număr record de vânzări. El a luat banii şi i-a împărţit la 
aproximativ 10000 de angajaţi, pentru că şi ei au muncit la succesul brandului. În 2013 a 
primit iar bonusul şi a făcut acelaşi lucru cu banii. 
 

154. Zilele astea s-a lansat o aplicaţie care se cheamă „iabilet” şi din care poţi să-ţi 
cumperi bilete la concerte şi spectacole direct de pe telefon. E faină şi pentru că poţi 
vedea un fel de timeline al evenimentelor din următoarea perioadă. 
 

155. În 2012, Stephen Hawking a vrut să vadă dacă există oameni care pot călători în 
timp, aşa că a pregătit o petrecere şi a trimis invitaţiile abia după ce s-a terminat 
petrecerea. Spre surprinderea tuturor, nimeni n-a venit la party.  
 

156. Anual, turiştii aruncă 1.1 milioane de Euro în Fontana di Trevi din Roma şi-şi pun 
câte-o dorinţă pentru fiecare ban aruncat. Oficialităţile iau banii de-acolo şi 
subvenţionează din ei un supermarket din care oamenii străzii îşi pot procura gratuit 
mâncare. 
 



157. Suedia a pus la punct un program de reciclare a gunoiului atat de bun, incat a 
ramas fara gunoi si a inceput sa importe din Norvegia, ca sa le functioneze programele de 
producere a energiei. Bine ar fi sa importe si de la noi. Chiar au ce. :)) 
 

158. Conform unor studii, dacă eşti mai înalt de 1,87m, atunci eşti mai înalt decât 94% 
din populaţia Planetei. 
 

159. În 1980, un spital din Las Vegas şi-a concediat câţiva angajaţi pentru că 
începuseră să facă pariuri pe viaţa pacienţilor. Adică pariau dacă anumiţi pacienţi vor 
muri sau nu. 
 

160. Sahara e un cuvânt arab care înseamnă „deşert”. Practic, când spui „Deşertul 
Sahara”, spui de fapt „Deşertul Deşert”. 
 

161. În 2008, cineva a făcut o aplicaţie pentru iPhone care se chema „I am Rich”. Costa 
999.99 de dolari şi nu făcea absolut nimic. Au cumpărat-o 8 persoane. 
 

162. Puţini ştiu că Heidi este un brand românesc şi că are o singură fabrică, în 
Bucureşti, unde 400 de angajaţi produc ciocolată pentru 48 de ţări. 
 

163. În 1980, o reţea de dealeri de droguri din Columbia, numită Medellin Cartel, 
plătea 2500 $ pe lună ca să-şi cumpere elastice cu care să-şi ţină banii în teancuri. 
 

164. Sentimentul de Déjà vu vine atunci când creierul tău încearcă să ia o amintire şi s-
o aplice situaţiei din prezent. Pentru că nu reuşeşte să facă asta, îţi dă impresia că ţi s-a 
mai întâmplat o dată lucrul acela. 
 

165. Există un program care se numeşte PC Pitstop şi care e un fel de antivirus. Când l-
au lansat, creatorii au ascuns în Terms of Service-ul programului (acela pe care trebuie 
să-l citeşti de fiecare dată când înstalezi ceva) o clauză care spunea că dacă le dai un mail, 
primeşti garantat 1000$. După 5 luni şi 3000 de downloadări ale programului, a apărut 
prima persoană care a citit Terms of Service-ul şi le-a scris un mail. 
 

166. Există un roman care se numeşte The Last Ringbearer şi care este scris de un rus 
în 1999. Romanul e inspirat din seria Lord of The Rings. De fapt, este exact povestea Lord 
of The Rings, numai că e privită din perspectiva lui Sauron. 
 

167. În Samoa, o țară insulară din sudul Oceanului Pacific, e ilegal să uiţi data de 
naştere a soţiei tale. 
 

168. La scurt timp după ce a apărut filmul „Prinţesa şi broscoiul”, 50 de copii au ajuns 
la spital după ce au pupat broaşte şi s-au îmbolnăvit. 
 



169. Henry Ford a fost primul director de companie industrială care le-a dat angajaţilor 
săi şi sâmbăta şi duminica liberă. Practic, el a popularizat ideea de „weekend”. 
 

170. Sunt sigur că toţi am simţit în anumite supermarketuri, fix la uşă, aerul 
condiţionat venind direct in creştetul capului. Aparatele alea sunt puse acolo ca să nu 
permită insectelor să intre când se deschid uşile. 
 

171. În 2012, unui om din Florida pe nume Wallace Weatherholt i-a fost mâncată 
mâna de un aligator. A fost arestat pentru că acolo este ilegal să hrăneşti aligatorii. 
 

172. În Sahara era un copac numit de cei care-l cunoşteau şi „cel mai singur copac din 
lume”, asta pentru că în orice direcţie ai fi luat-o, nu mai găseai niciun alt copac pe o rază 
de 400 km. Din păcate, un şofer beat a intrat cu maşina în el. 
 

173. Scrisul indescifrabil al doctorilor omoară aproximativ 7000 de oameni anual. Asta 
pentru că pacienţii ajung să ia alte pastile faţă de ce a prescris medicul. 
 

174. O linguriţă de miere reprezintă munca de-o viaţă a 12 albine. 
 

175. Creatorii desenelor animate Johnny Bravo, Powerpuff Girls şi Dexter’s Laboratory 
au fost colegi de cameră în facultate. 
 

176. Dacă ochiul uman ar fi o cameră digitală, ar avea 576 de pixeli. 
 

177. Cea mai lungă pedeapsă cu închisoarea dată vreodată a fost de 384912 ani, dată 
unui poştaş în vârstă de 22 de ani care nu a livrat 42768 de scrisori. 
 

178. Tricoul a fost inventat în 1904 şi a fost lansat ca fiind un obiect de îmbrăcăminte 
pentru burlacii care nu ştiu să coasă nasturi. 
 

179. În biografia lui King Jong II, fostul Lider Suprem al Coreei de Nord, scrie că avea 
abilitatea de a controla vremea şi că el a fost inventatorul hamburgerului. 
 

180. Islanda e cunoscută drept cea mai paşnică ţară din lume. Ei nici măcar n-au 
armată. 
 

181. În Manitoba, Canada, e ilegal să-ţi încui maşina. Manitoba e cunoscut drept locul 
cu cei mai mulţi urşi polari, iar legea asta e dată ca oricine care e atacat de un urs polar 
să se poată adăposti în maşina ta. 
 

182. Studiile spun că dacă te speli pe mâini cu apă caldă n-o să fii mai curat decât dacă 
te speli folosind apă rece. Ca să poată omorî mai mulţi germeni, apa ar trebui să fie atât 
de fierbinte încât să-ţi opărească pielea. 



 
183. Oamenii din Coreea de Nord n-au voie să se tundă cum vor ei. Au o listă de 28 de 

tunsori aprobate de guvern din care să aleagă. 
 

184. Aeroportul din Houston a primit foarte multe plângeri pe motiv că oamenii 
aşteptau prea mult ca să-şi poată ridica bagajele. Ca să remedieze problema, au mutat 
locul de bagaje mai departe, în aşa fel încât fiecare persoană să meargă mai mult ca să-şi 
ridice bagajul şi să mai câştige cei de la aeroport timp. De când au făcut schimbarea, n-a 
mai fost nicio plângere legată de aşteptarea până la ridicarea bagajului. Aşa, #casastiti că 
se poate rezolva o problemă şi dacă doar le dai impresia oamenilor că ai rezolvat-o. 
 

185. Steagul Statelor Unite ale Americii a fost construit în 1958 de un adolescent de 17 
ani (pe numele lui, Robert G. Heft) pentru un proiect şcolar. A primit nota B- (un fel de 7, 
la noi) pentru desenul făcut. 
 

186. În Beijing poţi să-ţi plăteşti facturile cu PET-uri. Au făcut nişte maşinării în care pui 
bidoane de plastic ca să ţi se scadă bani din suma pe care trebuie s-o plăteşti pentru 
diverse facturi. Aşa s-au gândit ei că-i o metodă bună de a încuraja reciclarea. Sunt sigur 
că ar prinde şi la noi dacă s-ar implementa. 
 

187. În anumite închisori din Brazilia, celor închişi li se reduce sentinţa cu câte 4 zile 
pentru fiecare carte pe care o citesc şi căreia îi scriu un rezumat. Bineînţeles, există şi-o 
limită: nu li se scade sentinţa cu mai mult de 48 de zile pe an. 
 

188. Astronauţii de la International Space Station văd un răsărit la fiecare 45 de 
minute. Vă daţi seama câte poze pentru Instagram pot face într-o singură zi? :)) 
 

189. În Mexic există o limbă vorbită de doar doi oameni, unul în vârstă de 78 de ani, 
altul în vârstă de 72 de ani. Limba numeşte Ayapaneco, iar problema ei cea mai mare 
este că cei doi sunt certaţi şi nu numai că nu vor s-o vorbească între ei, dar nici nu vor să-
i înveţe pe alţii. 
 

190. Poate v-aţi întrebat vreodată de ce piraţii au un ochi acoperit. Nu e pentru că s-au 
rănit la ochi, ci pentru că pe puntea navei este lumină puternică de-afară, iar în partea de 
jos a navei (sub punte) e aproape întuneric, aşa că trebuie să aibă un ochi obişnuit cu 
întunericul, să vadă ceva şi când coboară în partea de jos, fără să aştepte să se 
obişnuiască cu diferenţa de lumină. 
 

191. În 1990, BMW a retras de pe piaţă câteva maşini din Germania pentru că aveau o 
variantă de GPS cu voce feminină, iar unii bărbaţi i-au sunat şi le-au spus că ei nu acceptă 
ordine de la o femeie. 
 



192. Oamenii salvaţi de pe Titanic trebuiau să plătească un dolar pe cuvânt, dacă voiau 
să trimită o telegramă rudelor sau cunoştinţelor. Un bărbat care mai avea doar 1,25$ în 
buzunar după scufundarea vaporului şi-a folosit ultimii bani ca să-i trimită mamei lui 
cuvântul „Safe”. 
 

193. Repetaţi după mine: dysania. Este acea senzaţie pe care o ai dimineaţa când vrei 
să te ridici din pat şi ai impresia că-i imposibil. 
 

194. Duracell are atât de mare încredere în bateriile pe care le produce, încât a 
anunţat că dacă se strică vreun gadget din cauza unei baterii Duracell, repară gadgetul 
sau îl schimbă pe cheltuiala companiei. 
 

 

 

Decembrie 
195. Dacă întârzie la serviciu sau parchează maşina ilegal, poliţiştii din Thailanda sunt 

obligaţi să poarte pe braţ o bandană roz cu inimioare şi cu faţa lui Hello Kitty. Asta ca să 
le arate tuturor că au greşit şi să nu mai repete greşeala de ruşine. :)) 
 

196. Moş Crăciun trebuie să viziteze aproximativ 1178 de case pe secundă ca să poată 
livra cadourile tuturor în noaptea de Crăciun. 
 

197. În Norvegia, oamenii nu plătesc taxe statului în luna iunie, iar în decembrie 
plătesc doar jumătate. Asta pentru că statul a dat o lege prin 1950 care spune că oamenii 
trebuie să aibă bani de concediu vara şi de pregătiri pentru Crăciun iarna. 
 

198. În Mexic nu e ilegal să încerci să evadezi din închisoare, pentru că e o lege care 
spune că oamenii au dreptul la libertate, având în vedere că instinctul omului este acela 
de a fi liber. Tot legea spune că dacă eşti prins, o să-ţi continui sentinţa fără să ţi se 
adauge ani în plus, asta dacă în timpul evadării nu ai încălcat alte legi. Iar dacă evadezi 
îmbrăcat cu hainele din închisoare, se numeşte furt, deci tot ţi se adaugă nişte ani. :)) 
Aşa, casastiti cum mexicanilor li se dă impresia că pot fi liberi când vor ei. 
 

199. În anii '60, cei de la CIA au avut ideea de a transforma o pisică într-un spion. Au 
investit 20 de milioane de dolari într-un echipament pe care l-au montat pe pisică. Era 
vorba de un chip implantat în urechea pisicii, o antenă ascunsă în blană şi un 
transmiţător radio introdus în craniu. Operaţiile de implant au fost un succes, iar pisica 
nu părea să fie deranjată de dispozitive. Tot ce trebuia să facă în prima ei misiune era să 
stea în jurul unor sovietici şi să le înregistreze discuţiile private. 



Înainte s-o trimită în prima misiune, cei de la CIA au hotărât s-o ducă în parc, pentru un 
test. I-au dat drumul în parc şi au pus-o să înregistreze conversaţiile a doi tineri de pe o 
bancă. Pisica n-a ascultat indicaţiile întocmai şi s-a dus să traverseze strada, moment în 
care a fost călcată de un taxi, cu tot cu implantul de 20 de milioane de dolari. 

200. Ti-ar lua vreo 224 de ani sa cunosti toti oamenii de pe Planeta, daca ai aloca 
fiecaruia cate o secunda. 
 

201. In fiecare zi se fac aproximativ 15 milioane de batoane de Snickers. Asta 
inseamna aproape 100 de tone de arahide pe zi. 
 

202. Vara durează 42 de ani pe Uranus. Şi noi ne plângem că-i prea cald câteva luni pe 
an. :)) 
 

203. 80% dintre accidentele de avion se întâmplă în maxim 3 minute de la decolare 
sau cu 8 minute înaintea aterizării. 
 

204. Cuvintele „şah mat” vin de la arabicul „shah mat”, care înseamnă „regele a 
murit”. 
 

205. În Indonezia există un vulcan (Kawah Ijen) care scoate lavă albastră. Cercetătorii 
spun că în interiorul vulcanului există nişte gaze sulfuroase, care la temperatura aia 
ridicată şi la contactul cu aerul transformă lava în ceva albastru. 
 

206. Conform unor studii, din totalul timpului petrecut pe internet de toţi utilizatorii 
de pe Planetă, 6% e petrecut pe Facebook. 
 

207. Există http://blog.rentafriend.com/, un site de unde îţi poţi închiria un prieten sau 
o prietenă. Creatorii spun că e foarte util dacă le-ai spus părinţilor tăi că ai o prietenă şi 
au invitat-o la cină, iar tu nu ai aşa ceva. :)) 
 

208. În Ţara Galilor este un sat care se numeşte 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Prescurtat i se spune 
Llanfairpwllgwyngyll sau Llanfairpwll. 
 

209. Dacă o să cauţi pe Google Images numărul 241543903, o să găseşti numai poze cu 
oameni care şi-au băgat capul în congelator. 
 

210. 2520 e cel mai mic numar care se poate imparti exact la toate numerele cuprinse 
intre 1 si 10. 
 

211. Conform unor studii, o persoană are, în medie, 1460 de vise pe an. 
 

http://blog.rentafriend.com/


212. E nevoie de aproximativ 9 milioane de baloane cu heliu pentru a ridica o casă în 
aer, aşa cum e în filmul Up. 
 

213. Dacă ai avea un miliard de dolari, ai putea cheltui zilnic 1000 de dolari timp de 
2749 de ani. Ca o comparaţie, averea lui Bill Gates este estimată la 76 de miliarde dolari. 
 

214. Imaginează-ţi că luăm toată evoluţia lumii (de la precambrian la fanerozoic) şi o 
punem pe repede-înainte ca să cuprindă doar un an. Ei bine, dacă am face asta, omul ar 
apărea undeva pe 31 decembrie, la ora 11:58 PM. Atât de multe au fost înaintea apariţiei 
noastre. 
 

215. Anuptafobia este teama de a rămâne necăsătorit sau de a te căsători cu persoana 
nepotrivită. 
 

216. Groaking este un cuvânt în limba engleză care explică fenomenul de a te uita la 
cineva care mănâncă, sperând că o să-ţi dea şi ţie. :)) 
 

217. Anul 2015 începe într-o joi şi are 365 de zile. Asta înseamnă că în 2015 poţi folosi 
calenderele din alţi ani care au început joi şi au avut 365 de zile. Adică pentru 2015 s-ar 
potrivi şi calendarele din 1898, 1909, 1915, 1925, 1931, 1942, 1953, 1959, 1970, 1981, 
1987, 1998 sau 2009. 
 

218. Când te-ai născut, ai fost pentru două secunde cea mai tânără persoană din lume. 
 

219. In 2012, un chinez pe nume Jian Feng si-a dat in judecata sotia pentru ca era 
urâtă. Nevasta lui tocmai nascuse un copil, iar Jian a observat ca el nu seamana cu nici 
unul dintre parinti. Mai mult, zice chinezul, era un copil foarte urât 

Initial a acuzat-o pe sotie ca l-a inselat, apoi ea a recunoscut ca si-a facut o operatie 
estetica inca dinainte sa-l cunoasca. 

Auzind astea, Jian a dat-o in judecata pentru ca-i urâtă si pentru ca l-a mintit. A si castigat 
procesul, luând de la sotie 120000$. 

220. Să presupunem că ai 5 taburi deschise într-un browser. Dacă vrei să ajungi pe 
tabul 5 fără să dai click pe el, poţi apăsa pe Ctrl + 5. Pe tabul 1 ajungi cu Ctrl+1 şi tot aşa. 
Nu ştiu dacă te ajută la ceva informaţia asta, dar uneori poate fi utilă. 
 

221. În Massachusetts, Statele Unite, există un lac cu numele 
Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (căruia i se spune prescurtat 
Chaubunagungamaug). 
 

222. Poate te-ai întrebat vreodată de ce sunt 52 de cărţi într-un pachet. Se spune că 
numărul de cărţi dintr-un pachet este echivalentul numărului de săptămâni pe care le are 



un an. Şi sunt 4 categorii de cărţi (romb, inimă roşie, inimă neagră, treflă) pentru că într-o 
lună sunt aproximativ 4 săptămâni. Dar sunt şi unii care cred că cele 4 categorii 
reprezintă cele 4 anotimpuri. 
 

223. Conform unor studii, 75% dintre oameni încearcă să adoarmă la loc dimineaţa ca 
să afle sfârşitul visului care rula când s-au trezit. 
 

224. Furnicile poartă un fel de războaie cu termite sau altfel de insecte şi se 
organizează cam ca oamenii, cu trupe şi toate cele. Mai mult, şi-au dat seama cercetătorii 
că în lupte obişnuiesc să trimită furnicile mai slabe la înaintare, ca să aibă impresia 
inamicul că doar atât pot duce, apoi să vină cu cele puternice şi să-l nimicească. :)) 
 

225. In Coreea de Sud, vârsta este calculata diferit față de cum e la noi. Cand un copil 
se naste, coreenii spun ca are deja un an, pentru ca ei calculeaza si lunile petrecute in 
pantecul mamei si-l rotunjesc la un an. In plus, ei inainteaza in varsta la fiecare 1 
ianuarie, nu in ziua in care s-au nascut. Practic, daca un copil se naste pe 31 decembrie, 
la o zi dupa nastere are deja doi ani. 
 

226. Un nene pe nume McArthur Wheeler a aflat că cerneala invizibilă (cea care se 
vede doar atunci când foaia e pusă în apropierea unei zone cu căldură) are în 
componenţa sa zeamă de lămâie. Nu i-a trebuit mult să se hotărască (în 1995) să-şi dea 
cu zeamă de lămâie pe faţă şi să jefuiască două bănci, fiind sigur că nicio cameră de 
supraveghere nu-l va vedea. După ce şi-a dat cu zeamă de lămâie pe faţă, a încercat să-şi 
facă un selfie cu o cameră polaroid. Probabil filmul n-a fost bun sau camera a fost 
stricată, pentru că poza care a ieşit a fost albă total. Asta i-a dat încredere să meargă să 
jefuiască. Şi bineînţeles că a fost prins şi arestat. :)) 
 

227. Poate te-ai intrebat vreodata de ce varsta la care ai voie sa consumi alcool in SUA 
este de 21 de ani. Povestea incepe in al Doilea Razboi Mondial, cand s-a pus in discutie 
faptul ca cei de 18 ani sunt considerati adulti si trebuie sa lupte, dar n-au voie sa bea. 
Atunci s-a facut o modificare si orice persoana de cel putin 18 ani avea voie sa consume 
alcool legal. In 1984, a aparut National Minimum Drinking Age Act, care a obligat statele 
din SUA sa-si aleaga o varsta minima la care au voie tinerii sa bea, cu mentiunea ca daca 
nu e de cel putin 21 de ani, li se scade 10% din bugetul pentru autostrazi. Legatura intre 
bautura si autostrazi e simpla: s-a facut un studiu din care a reiesit ca mare parte dintre 
soferii gasiti bauti la volan aveau intre 18 si 21 de ani. 
 

228. Daca simti ca te plictisesti foarte tare, poti intra pe Google Images si poti cauta 
Atari Breakout. 
 

229. Dacă tot suntem în perioada în care mergem acasă, mă gândeam să vă spun că în 
2013 s-a dat o lege în China care-i obligă pe copii să-şi viziteze părinţii frecvent (dacă 
părinţii au mai mult de 60 de ani) şi să se asigure că au tot ce le trebuie ca să trăiască 



decent. În caz contrar, bătrânii au dreptul să-şi dea copiii în judecată, lucru care s-a şi 
întâmplat, cu o mamă de 77 de ani. În urma procesului, fiica a fost obligată să-şi viziteze 
mama de două ori pe lună şi s-o susţină financiar. 
 

230. Haitienii înfig 13 ace cu gămălie neagră în dopul sticlei din care beau alcool, ca să 
le fie mahmureala mai uşoară a doua zi. Nici nu vreau să mă gândesc la cât de mahmuri 
ar fi dacă n-ar face asta... 
 

231. În 2010, în Franţa a apărut o firmă care se numeşte Ultime Réalité şi care pentru 
£1000 te poate răpi. Practic, ei gândesc pentru tine un scenariu şi când te aştepţi mai 
puţin, vin nişte băieţi şi te bagă într-o dubă, apoi te ţin într-o cameră întunecoasă pentru 
câteva ore. Creatorii firmei spun că cei care sunt răpiţi de ei învaţă cum să reacţioneze în 
cazul în care trec printr-o răpire în adevăratul sens al cuvântului. 
 

232. Poate te-ai intrebat vreodata de ce sarbatorim Anul Nou pe 1 ianuarie. De 
mentionat inainte de toate e ca Anul Nou e cea mai veche sarbatoare, ever. Babilonienii 
o sarbatoreau pe 23 martie, inca din anii 2000 î.Hr. Pe vremea Imperiului Roman a 
inceput sa se celebreze pe 1 ianuarie, fiind o dată influentata de existenta zeului Janus 
(cel cu doua fețe, una care se uita spre viitor si una care se uita spre trecut). El era 
paznicul tuturor portilor si intrarilor si automat trebuia sa fie si paznicul intrarii in Noul 
An. Cand Julius Caesar a stabilit calendarul Julian, a pus luna ianuarie la inceput si asa a 
devenit in mod oficial Anul Nou pe 1 ianuarie. 


