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Ïåòòå íàé-êðàñèâè àâòîìîáèëà çà 2013 ã.:

Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè
ñòå ñ Èòàëèÿ?

1. В кой град е операта “Ла Скала”?
а) Флоренция
б) Милано
в) Рим
2. В коя част на страната са регио-

ните, където се прави сиренето 
“Пармезан”?

а) северната
б) южната
в) централната
3. Коя е “автомобилната столи-

ца”, където се произвеждат колите 
FIAT, Lancia и Alfa-Romeo?

а) Генуа
б) Болоня
в) Торино
4. Кой е най-големият град в итали-

анския юг?
а) Неапол
б) Палермо
в) Бари
5. Кой от изброените футболни 

отбори не е от Рим?
а) “Лацио”
б) “Интер”
в) “Рома”
6. Кой италиански политик е нари-

чан Ил Кавалиере (кавалерът, рица-
рят) за получения държавен Орден за 
заслуги към труда?

а) Романо Проди
б) Джорджо Наполитано
в) Силвио Берлускони
7. Кой е писателят, създал образа 

на дървеното човече Пинокио?
а) Карло Колоди
б) Джани Родари
в) Итало Калвино
8. Кой италиански концерн е соб-

ственик на вестник “Ла Стампа” 
(Преса)?

а) Iveco
б) FIAT
в) Zanussi
9. Какво значи всъщност името 

“Коза ностра”, синоним за италианска-
та мафия?

а) “Силата на мълчанието”
б) “Хиляда ръце”
в) “Наша работа”
10. Как се казва площадът във 

Ватикана?
а) Сан Марко
б) Сан Пиетро
в) Сант Анджело

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

 2013 г. ще бъде поредната добра 
година за Уолстрийт. Goldman Sachs – 
петата най-голяма по активи банка в 
САЩ, увеличи двойно печалбите си за 
второто тримесечие на 2013 г. спрямо 
същия период през 2012 г. – до 1.3 млрд. 
долара. Най-голямата банка J.P. Morgan 
спечели 6.1 млрд. долара през второто 
тримесечие на тази година – с 32% пове-

че спрямо 2012 г., и очаква обща печалба 
за 2013 г. от 25 млрд. долара. Със съот-
ветно 20 и 42% увеличават печалбите 
си и други два гигантa – Wells Fargo и 
Citigroup. Очаква се през 2013 г. целият 
Уолстрийт да направи 198.5 млрд. долара 
печалба. За сравнение през 2013 г. аме-
риканските технологични компании би 
трябвало да спечелят 183.1 млрд. долара.

Aston Martin CC100. Британската марка 
Aston Martin създаде уникален автомобил в 
чест на легендарната Aston Martin DBR1, 
състезавала се в ралита през 50-те години 
на миналия век. Автомобилът е със сгъваем 
покрив, а дизайнерите му ни показват как 
трябва да изглежда автомобилът на 
бъдещето.

Класация на Forbes

Cadillac CTS. Може ли американски 
спортен седан да изплаши немците? 
Новият CTS отговаря на този въпрос. 
“Да, и още как”, уверен е Брет Берк от 
списание Vanity Fair.

Alfa-Romeo 4C. Този автомобил е толкова красив, че съм готов да простя на италианците, че забравяха за САЩ през по-голямата част от живота си”, казва Хардигри от Jalopnik. Повече от 20 години брандът не доставя своите модели в САЩ, но обещава да се върне на американския пазар.

McLaren P1. Автомобилът с хибриден 

двигател McLaren P1 на британската 

компаниия McLaren Automotive трябва 

да влезе в продажба в края на 2013 г. 

“McLaren P1 е технологично нововъве-

дение с аеродинамичен дизайн. Тя е кра-

сива и запазва характеристиките на 

своя предшественик F1” - казва соб-

ственикът на Classic Car Club 

Manhattan Майкъл Принчинело.

Jaguar F-Type “Последният вариант е 

наистина най-красивият от 

автомобилите Jaguar. F-Type изглежда 

невероятно като роудстър, но още 

по-добре ще изглежда като купе”, казва 

Мат Хардигри, главен редактор на 

автомобилен блог.


