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casnice
alte trãsnãi…teribil de
practice.
În concluzie, putem
spune cã nu existã ceva
pe Pãmânt ce nu poate fi
realizat sau dacã acesta
nu este încã inventat, cu
certitudine unul dintre
locuitorii Planetei se
gândeºte deja la el ºi va
fi produs, mai devreme
sau mai tarziu... poate
chiar în cel mai scurt
timp! Astfel au apãrut
dispozitivul pentru mers
pe apã, batista cu buzu nar pentru nas, bicicleta
care merge în ambele
sensuri, forme pentru
o u ã l e l e -o
ochi, dispozitivul
de capturat farâmiturile
de la tãiatul pâinii, venti -

CURIOZITÃÞI

latorul portabil, tocã torul de ouã, valiza care
se transformã în scaun,
pinguinul “care dozeazã
ceaiul”, fotoliul bibliotecã ºi birou, ghetele
kangoo jumps contra
loviturilor etc. Mulþi din tre cei care au astfel de
i d e i n ã s t r u º n i c e v o r s ã -ºº i
lege numele de invenþii
care sã capteze atenþia
publicului. Unii o fac în
glumã, iar alþii chiar
cred în realizãrile lor.
Din pãcate, sunt mulþi
cei care nu reuºesc sã
rãmânã în istorie decât
la categoria “cele mai
amuzante, cele mai
inutile, cele mai cãutate
invenþii”.

Cuþitul de tãiat pizza
te scapã de emoþii în
faþa musafirilor: poþi
tãia o felie de pizza
perfect, fãrã s-o
o
scapi pe jos.

Un pinguin poate fi de ajutor în pregãtirea micului dejun.
Acest dispozitiv dozeazã cu grijã infuzia de ceai, scoþând
pliculeþul din canã la timp ºi ceaiul va fi nici prea concentrat,
nici prea slab.
Cana cu buzunar este practicã, ineditã ºi hazoasã. Putem pune
în buzunarul ei un biscuite sau un sandwich- surprizã.

Vreþi felii uniforme de ou ca sã ornaþi o salatã? Folosiþi un
tocãtor asemãnãtor celui din imagine.
Un dispozitiv haios cu ajutorul cãruia scãpaþi de rãspândirea
farãmiturilor, când feliaþi pâinea pentru masã.
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