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Ïåò îò íàé-ñêúïèòå ñëàäîëåäè â ñâåòà Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
åâðîïåéñêèòå 

ïîëèòèöè?
1. В каква област е била научен 

сътрудник Ангела Меркел, докато е 
живяла в ГДР?

а) химия
б) биология
в) право
2. Кой е първият лидер на Лейбърист-

ката партия във Великобритания от 
еврейски произход?

а) Гордън Браун
б) Тони Блеър
в) Ед Милибанд
3. Какъв по произход е френският пре-

миер Мануел Валс?
а) корсиканец
б) каталонец
в) бретонец
4. Начело на коя партия е младият 

испански политик Пабло Иглесиас?
а) на Испанската социалистическа 

работническа партия
б) на партията на „възмутените“ 

ПОДЕМОС („Ние можем“)
в) на комунистическата „Обединена 

левица“
5. Кмет на кой град бе Матео Ренци, 

преди да стане премиер на Италия?
а) Леко
б) Венеция
в) Флоренция
6. Как се казва президентът на Чехия?
а) Милош Земан
б) Вацлав Клаус
в) Петер Нечас
7. Кой полски политик е от малцин-

ството на кашубите, наследници на 
древнославянското племе поморяни?

а) Ярослав Качински
б) Доналд Туск 
в) Йежи Бузек
8. На кого не се възхищава в политиче-

ски план унгарският премиер Виктор 
Орбан?

а) на руския президент Владимир Путин
б) на новия турски президент Реджеп 

Ердоган
в) на председателя на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер
9. Какъв по етнически произход е 

основният опонент на румънския пре-
миер Виктор Понта на президентските 
избори през ноември – Клаус Йоханис?

а) германец
б) чех
в) поляк
10. Кой от изброените езици не гово-

ри Георги Кадиев?
а) полски
б) персийски
в) виетнамски

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

 Япония ще инвестира 3 милиарда йени 
(372 млн. долара) през следващото десе-
тилетие, за да разшири значитело своята 
програма за военни безпилотни самолети. 
„За периода 2014-2023 г. нашите прогнози 
показват, че Япония иска да построи 3 
дрона от серията Global Hawk в добавка 
към безпилотни самолети, които откриват 
ракети, за да се предотврати възможна 

ядрена атака от Северна Корея и да се 
неутрализира нарастващата венна мощ на 
Китай“, обяснява анализатор от световна-
та агенция за отбрана и сигурност IHS Jane, 
пожелал анонимност. Според анализа на IHS 
Jane Япония увеличава с 300% бюджета си за 
безпилотни самолети и това я прави стра-
ната с най-бързо растящата програма за 
дронове в света.

Няма граници за експериментите 

във френската фирма Philippe Faur: 

там слагат дори рокфор и чили

в сладоледа. Ако го предпочитате

с хайвер, пригответе

$158 за 100 грама.

Московското Vogue cafѓ предлага 
ванилов деликатес в сладка супа от 
ягоди. Цената от $50 е солена само от 
източноевропейска гледна точка.

Десертът „Златно изобилие“ е създаден в 
нюйоркския ресторант Serendipity 3 в 
чест на 50-годишнината от 
откриването му. Яде се и финото златно 
покритие, но струва 1000 долара.

Има ли и сладолед за $1 милион? 
Да, макар да не може да се яде – 
произведен е като символ на 
Bruster’s Ice Cream от 622 г бяло 
и жълто злато и над 600 
диаманта, най-големият от 
които е 5.63 карата.

Отскоро Serendipity 3 предлага и „Frrrozen 
Haute Chocolate“ - 28 сорта какао, трюфели 
и злато. Може да си запазите лъжичката с 
диаманти, но срещу $25 000 порцията.


