
В студиото на “По света и у нас” между 
два бланка. Телевизията е най-постоянното 
нещо в живота ми.

ÏÅÒ ÌÈÃÀ ÎÒ ÆÈÂÎÒÀ ÍÀ:

ÒåñòРадина Червенова, телевизионен водещ 
на “По света и у нас”

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
Öåíòðàëíà Àçèÿ?

1.  Откъде води името си столицата на 
Таджикистан – Душанбе (в превод 
Понеделник)?

а)  от понеделника, в който Ленин е произ-
несъл реч в града

б)  от понеделничния пазар, средище на 
който е било селището

в)  от народната песен от Х век 
“Понеделник не е всеки делник”

2.  При кой монголски владетел 
Самарканд (в днешен Узбекистан) 
става столица на тогавашната цен-
тралноазиатска империя?

а) Тимур
б) Чингиз хан
в) Кубилай
3.  Какво означава в превод името на 

пустинята Такламакан в Синдзян-
уйгурския автономен район на 
Китай?

а)  “На път сте тръгнали, но пътят е във 
вас”

б) “Търпеливият стига най-далеч”
в) “Ако влезеш, няма да излезеш”
4. Кой град е столица на Казахстан?
а) Байконур
б) Астана
в) Алмати
5.  В кой период начело на Туркменистан 

е Сапармурат Ниязов, наричан още 
Туркменбаши?

а) 1985-2006 г.
б) 1990-2004 г.
в) 1987-2010 г.
6.  Името на коя държава означава “Земя 

на четиридесетте племена”?
а) Казахстан
б) Узбекистан
в) Киргизстан
7.  Колко е общото население на петте 

централноазиатски републики?
а) 61.5 милиона души
б) 41.5 милиона души
в) 21.5 милиона души
8.  Как се нарича големият оазисен масив, 

разположен между Аралско море, пла-
тото Устюрт и пустините Каракум 
и Къзълкум?

а) Бухара
б) Хорезъм
в) Фергана
9.  Към коя народностна общност при-

надлежи населението на 
Таджикистан?

а) персийската
б) тюркската
в) пакистанската
10.  Колко пъти “Ужасът на Ташкент” – 

узбекският колоездач Джамолидин 
Абдуджапаров, печели състезанието 
“Тур дьо Франс”?

а) един
б) два
в) три

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

 Джо Луис е най-дълго непобеденият носи-
тел на световната титла по бокс тежка 
категория – 11 години и 8 месеца в периода 
1937-1949 г. Владимир Кличко, който в момен-
та е носител на три от коланите в този 
вид състезания, е на 7-о място във вечната 
класация с 5 години и 5 месеца лидерство. 
Той изпреварва великия Мохамед Али, който 
е на 8-о място с малко повече от 5 години 
начело в световния бокс. 

 22 септември е точно 100 дни преди края 
на годината. На тази дата през 1939 г. в 
град Брест-Литовск немски и съветски вой-
ски провеждат съвместен парад на победа-
та, с който ознаменуват подялбата на 
Полша. Отново в Брест-Литовск, но на 3 
март 1918 г. Русия капитулира в Първата 
световна война. Победители са Централ ни-
те сили (Германия, Австро-Унгария, България 
и Турция). 

Това лято открихме Бродилово, малко 

селце до Синеморец, в което времето 

сякаш беше спряло. Върнахме се 30-ина 

години назад.

В Рим, 
любимия ми 
град. 
Снимката е 
правена  
преди две 
години. 
Срещу мен е 
българската 
църква, а зад 
мен е Ди 
Треви, най-
големият 
бароков 
фонтан.
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Откриването на голямата тракийска гробница на хълма Голяма Косматка. Входът є е зад гърбовете ни. Децата бяха много впечатлени от видяното. Ая сега е на 12, Валди на 18, а Софи на 16.

Миналата година с Коко осъществихме голямата си мечта, родена, след като гледахме един филм – да посетим италианския град Позитано. Стигнахме да това прекрасно място с корабче. Атмосферата се оказа същата като във филма.


