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СКЪПИ ЧИТАТЕЛЮ,

Знаеш ли, че един от най-бързите влакове на света е станал по-тих и още по-
бърз заради земеродното рибарче? Или че термитите са помогнали на хората да 
проектират къщи, които да остават прохладни дори и в най-горещото време? А че 
октоподът може би крие тайната съставка за изобретяването на шапка невидимка?

Тази книга ще те срещне със същински животни суперзвезди, които вдъхновяват вас, 
хората, да създавате невероятни неща и да намирате решението на сложни проблеми.

Когато става въпрос за живот в унисон с природата, ние сме истински професионалисти 
и със сигурност можем да ви научим на това-онова! Изграждаме хитроумни 
конструкции, отделяме невероятни вещества и телата ни имат форми, които ни 
позволяват да се движим безпроблемно във въздуха, във водата и по сушата. 
Използваме материалите отново и отново, без да произвеждаме никакви отпадъци. 
В крайна сметка, сме оцелели и еволюирали в продължение на милиони години, така 
че знаем кое работи и кое – не. Нищо чудно, че вие често често се обръщате към нас за 
помощ!

Запознай се с някои от най-впечатляващите човешки изобретения, които копират 
нашата структура и суперсили. От прилепване към мокри повърхности до спестяване 
на енергия, от извличане на вода от въздуха до тичане с главата надолу...

Никога повече няма да гледаш по същия начин на прилепите, торните бръмбари, 
медузите и много други животни.

Искрено твоя,

Жабата
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Жаба
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МАЙСТОР НА 
МАСКИРОВКАТА

Живея 
в тропическите морета и прекарвам 

голяма част от времето си в плитки води над 
пясъчното дъно, където трудно се намират 

скривалища. Както виждаш, нямам черупка или 
остри шипове, с които да се защитя. Когато плувам 

в открито море в търсене на храна, моето меко 
тяло без кости представлява вкусна хапка за акули, 

баракуди и други гладни създания.
И така, как да оцелея?

Октопод имитатор
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Аз съм майстор на маскировката! 
Умея бързо да променям цвета на мантията 

си, с което плаша хищниците или се сливам с 
обкръжаващата ме среда. Мога да извия или дори 

да скрия някои от осемте си слаби и издължени 
пипала, като така подражавам на формите и 

движенията на други, по-заплашителни животни. 
Това служи за предупреждение към враговете 
ми да стоят надалеч. Използвам маскировки, 

с които знам, че ще уплаша 
публиката си.

Понякога се плъзгам по морското дъно 
и се преструвам на отровна плоска риба. 

Прилепвам пипала към тялото си, така че то да 
изглежда сплеснато. Също така мога да се придвижвам 

през водата с разперени наоколо пипала, като по 
този начин имитирам шиповете на риба лъв. Аз съм 

всестранно развит актьорски талант! Жълтоопашатият 
син дамсел е мой отявлен враг. Но аз знам, че го е страх 
от морски змии. Затова, когато го видя, се скривам под 

пясъка и от мен остават само две 
раирани пипала, които досущ приличат 

на морски змии.

Усъвършенствал съм изкуството на имитацията в 
продължение на милиони години. По цялата си 

мантия имам малки сензори, които бързо изследват 
заобикалящата ме среда и съобщават на тялото ми 

кога и как да включи правилната маскировка. Хората 
изучават изящната ми техника в опит да изработят 

материал, който може да се слива с околността. 

С моя помощ някой ден хората може да изобретят 
шапка невидимка!
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