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Ïåò õîëèâóäñêè çâåçäè ñ òàòóèðîâêè: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
ïîëèòèêàòà â Àçèÿ?
1. Къде през есента на 2014 г. започна 

цветна революция, приела чадъра за 
свой символ?

а) Астана, Казахстан
б) Душанбе, Таджикистан
в) Хонконг, Китай

2. Как се казва починалият през март 
т.г. създател на сингапурското иконо-
мическо чудо?

а) Ли Куан Ю
б) Дън Сяопин
в) Ким Ир Сен

3. Къде в Япония се намират амери-
канските военни бази?

а) Осака
б) Окинава
в) Хирошима

4. Лидерът на коя азиатска държава 
нашумя с прякора си Джокови, след 
като стана президент през октомври 
2014 г.?

а) Малайзия
б) Индонезия
в) Тайланд

5. Как се казва последният монарх на 
Афганистан?

а) Мохамед Захир шах
б) Мохамад Реза Пахлави
в) Мохамед Надир шах

6. Къде се намира Дубай?
а) в Катар
б) в Оман
в) в Обединените арабски емирства

7. Кой иракски град неотдавна бе 
освободен от контрола на Ислямска 
държава?

а) Мосул
б) Тикрит
в) Багдад

8. Коя е най-голямата тюркска етни-
ческа група в Централна Азия?

а) узбеки
б) казахи
в) киргизи

9. Чия дъщеря е първата жена прези-
дент на Южна Корея - Пак Гън Хе?

а) на бизнесмен от корпорацията 
Samsung

б) на изпълнител на корейска популяр-
на музика

в) на бившия диктатор на Южна Корея

10. Армията на коя страна побежда-
ва през ХХ век последователно Фран-
ция, САЩ и Китай?

а) на Ирак
б) на Виетнам
в) на Афганистан

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

 Според китайския вицепремиер 
Ма Кай инвестициите в железопътна 
инфраструктура за 2015 г. трябва да 
надхвърлят 800 млрд. юана (128.72 млрд. 
долара), за да бъде постигната целта 
от 8000 км нови линии. 13-ият пет-
годишен план (2016-2020) е предвидил 
инвестиции в сектора от 3 трлн. юана 

(482.69 млрд. долара). По план до края на 
2015 г. всеки китайски град с население 
над 500 000 души трябва да има високо-
скоростна жп връзка. В момента Китай 
разполага с над 16 000 км подобни линии 
спрямо 11 000 км в края на 2013 г. 28 от 
общо 31 провинции на страната имат 
достъп до влакове стрели. 

Осем от татуировките по 
тялото на Меган Фокс са видими, 
но се говори, че тя има поне още 
две на други места. Актрисата 
има явни предпочитания към 
афоризмите и стиховете.

Татуировките на 
американската поп 
и рок звезда Пинк 
бяха единствената 
є украса, след като 
тя се съблече гола в 
подкрепа на PETA - 
I'd Rather Go Naked 
Than Wear Fur 
(Предпочитам да 
ходя гол, отколкото 
да нося кожа).

Виктория Бекъм не е спряла да увековечава с 
татуси любовта си към футболиста Дейвид.

Кели Озбърн, дъщерята на легендарния Ози 
Озбърн, не се слави с особено добър вкус към 
рисунките по тялото си. Наскоро тя си 
направи татуировка дори на главата, малко 
над лявото ухо.

Едно от нещата, за които 
Анджелина Джоли усърдно 
се грижи, са множеството 
є татуировки, сред които 
има и будистки заклинания, 
и арабски надписи...


