
Със Сашо Морфов и Руси Чанев по време на 

снимките на  "Хъшове". Не е за приказки 

какви моравосини бяха краката ми в края на 

снимачния ден, докато се забавлявахме на 

замръзналия Дунав.

ÏÅÒ ÌÈÃÀ ÎÒ ÆÈÂÎÒÀ ÍÀ:

ÒåñòВалери Йорданов, актьор

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ Îðèåíòà, 
îðèåíòàëèçìà è 

îðèåíòàëùèíàòà?
1.  Къде започва Ориентът според попу-

лярната мисъл на Уилям Чърчил:
а)  където хората спят и следобеден сън 

освен нощния
б)  където е по-важно как си облечен, 

отколкото какво работиш
в)  където тоалетните започват да мири-

шат и се пие боза 
2.  Коя част от Ориента се нарича 

Левант:
а)  средиземноморското крайбрежие между 

Анадола и Египет
б)  североафриканското средиземноморско 

крайбрежие
в) районът около реките Тигър и Ефрат
3.  Каква е религията на близкоизточни-

те общности на асирийците, марони-
тите и коптите?

а) политеистична 
б) християнска 
в)  мюсюлманска в сунитската традиция
4.  Кой е почивният ден в мюсюлманския 

свят?
а) петък 
б) събота
в) неделя
5.  Каква е по народност разказвачката 

на приказки от “1001 нощ”?
а) кюрдка
б) персийка
в) азерка
6.  През коя година е открит пазарът 

Капалъ чарши в Истанбул?
а) 1921 г.
б) 1741 г.
в) 1461 г.
7.  Какъв е произходът на Едуард Саид, 

който обяви западното изучаване на 
източните култури – ориентализма, 
за грандиозна манипулация, продикту-
вана от колониални амбиции?

а)  американски палестинец - християнин
б) британски ливанец - шиит
в) френски египтянин - сунит
8.  Кои градове свързва легендарният 

през ХIХ век “Ориент експрес”?
а) Виена - Техеран
б) Берлин - Багдад
в) Париж - Истанбул
9.  Какво е представлявала Каабата (мяс-

тото в град Мека, към което се обръ-
щат мюсюлманите в молитвите си), 
преди да се появи пророкът Мохамед?

а) дом на мъдър човек 
б)  светилище, където са се съхранявали 

древноарабските идоли
в)  място, където хората започвали без 

видима причина да плачат
10.  Къде е прокопан първият нефтен кла-

денец в света в средата на ХIХ век?
а) в Саудитска Арабия
б) в Персия
в) в Азербайджан
Отговори: 1-в, 2-а, 3-б, 4-а, 5-б, 6-в, 7-а, 8-в, 
9-б, 10-в

 Най-дългият нефтопровод в света – 
“Дружба”, се простира с множество раз-
клонения на повече от 4000 км от източ-
ната част на Европейска Русия до Запад на 
Европа. Второ място в престижната кла-
сация заема заработилата през 2005 г. 
тръба Баку - Тбилиси - Джейхан (1770 км), 
която дава на азерския нефт излаз на све-
товните пазари през Турция. Очаква се до 
2014 г. да заработи изцяло изгражданият в 
момента проект за 4857 км нефтопровод 

“Източен Сибир – Тихи океан”, който да 
осигурява руски суров петрол на Китай. 

 Най-много титли от “Големия шлем” за 
всички времена до септември 2011 г. има 
Роджер Федерер – 16. От тях 4 са побе-
ди на Australian Open, 1 на “Ролан Гарос”, 
6 на “Уимбълдън” и 5 на US Open. Следват 
го Пийт Сампрас с 14 титли, Рой Емер-
сън с 12, Бьорн Борг с 11, а Рафаел Надал е 
шести в ранглистата с 10 победи от 
“Големия шлем”.
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В Мароко всичко е много красиво. Но не срещнах неотровна змия. Все пак успявам да се “сприятеля” с една от тях.

Кадър от филма “Раци” на Иван Черкелов с 
моя кръстник, кум и най-добър приятел 
Филип Аврамов. Познавахме се от 20 
години, а за пръв път снимахме заедно. 
После направихме “Кецове”, като 
започнахме “на бас”.

Дядо ми, Бог да го прости, си отиде на 22 декември. Оттогава всяка година по Коледа “ми изпраща” по една среща с такъв глиган. За да не забравям кой съм, откъде съм  и  че трябва да се справям сам

На тази снимка съм със семейството ми. 

Обичаме дивото къмпингиране. 

Дъщеря ми вече сама подготвя огъня, плува 

и не търси “развлеченията на 

цивилизацията”.

creo



