
1. Мишел Фереро
Нейна е заслугата за
течния шоколад,
който така щедро
сутрин мажем на фи-
лия. Идеята є носи
10 млрд. долара.

2. Брад Хю
Хрумва му да пред-
лага помещения за
съхранение на вещи.
Приходите от ком-
панията му Hughes'
Public Storage, коя-
то е най-голямата
подобна в САЩ, въ-

злизат на 5.3 млрд. долара. 

3. Ралф Лорън
Благодарение на прочу-
тата си блуза тип по-
ло, превърнала се в не-
гова запазена марка,
момчето от Бронкс
печели 5 млрд. долара.  

4. Тай Уорнър 
Негова идея са малки-
те плюшени играчки с
форма на животинче-
та Beanie Babies. Пред-
лагането им като “li-
mited edition”, т. е.
ограничена бройка, ги
превръща в мания за

малки и големи. Направил е 4.5 млрд. долара.   

5. Джеф Безос
Основателят на Ama-
zon.com решава да
продава книги по ин-
тернет, с което спе-
стява време и усилия
на клиентите си.
Приходите му са 4.4
млрд. долара.

6. Йовида и Мейтшиц
Всеки път когато надигнете
алуминиевия кен с газирана на-
питка в 3 през нощта, се сете-
те за двамата откриватели на
“Ред Бул”. Тяхната напитка с
високо съдържание на кофеин
им носи по 3 млрд. долара. 

7. Марио Морети Полегато
Създателят на Geox изми-
сля онези дупчици в под-
метките, чрез които кра-
ката дишат. Първо се
опитва да продаде идеята
на Nike, но оттам му от-
казват. И по-добре - сега е
с 3 млрд. долара по-богат.

8. Джеймс Дайсън
Измисля вид изправена прахо-
смукачка, която смуче с долна-
та си част. Уредът му носи
1.6 млрд. долара. 

9. Ханс и Пол Рийгъл
На тях
можем да благодарим за
малките гумени бонбон-
чета в различни форми -
на име Haribo. Приходи-
те от тях са по 1.5
млрд. долара на човек.

10. Хауърд Шулц
Черпи идея от
малък магазин за
кафе, наречен
Starbucks, и създа-
ва световен ги-
гант с 12 000 ка-
фенета, които
му носят печалба
от 1.1 млрд. долара. 

В час ли сте 
с далай-лама?

1. Какво означава далай-лама?
а) учител, чиято мъдрост е го-

ляма колкото океана
б) учител, чиято мъдрост е го-

ляма колкото вселената
в) учител, чиято мъдрост е го-

ляма колкото небето
2. През коя година тази титла

е дадена за първи път?
а) 1678 г.
б) 1578 г.
в) 1778 г.
3. Кой далай-лама установява

хегемония на школата Гелуг-
па в Тибет?

а) третият
б) четвъртият
в) петият
4. Какво означава Гелугпа?
а) червенокапници
б) зеленокапници
в) жълтокапници
5. През кой период далай-лами-

те управляват Тибет нарав-
но с регентите и правител-
ството?

а) от 1642 до 1959 г.
б) от 1742 до 1950 г.
в) от 1742 до 1880 г.
6. В коя държава търси убежи-

ще последният далай-лама?
а) Китай
б) Индия
в) Сингапур
7. Какво означава бодхисатва?
а) преродени същества
б) същества, достигнали про-

светление
в) недобронамерени същества
8. Каква функция изпълняват

далай-ламите?
а) министър-председатели
б) държавни глави
в) министри
9. Как се казва първият далай-

лама?
а) Сонам Гяцо
б) Йонтен Гяцо
в) Гедюн Трупа
10. Как се казва настоящият

далай-лама?
а) Тензин Гяцо
б) Тубтен Гяцо
в) Тринле Гяцо

Отговори: 1-а, 2-б, 3-в, 4-в, 5-а,
6-б, 7-б, 8-б, 9-в, 10-а
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ТЕСТ

Тайландският крал Бумибол Адулядей,
който на 5 декември навърши 80 години,
е най-дълго задържалият се на престола
монарх в света. 

Изчислено е, че най-много катастро-
фи стават в петък между 15 и 18 часа.

80% от столетниците са жени.

В хобота на
слона има над
40 000
мускули и
сухожилия.

Най-малката мумия в света е 
на 6-месечен ембрион и е открита в
мексиканския щат Гуанахуато.  

МАТЕМА ТИК А

ТЕМА 49/2007

Топ 10 на милиардерите, 
забогатели благодарение на идеи, 
за които никой друг не се е сетил


