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ÒÎÏ 5 ÍÀ ÍÀÉ-ÑÒÐÀÍÍÈÒÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
ïðèêëþ÷åíñêèòå 

ôèëìè?
1.  Коя от следните ленти не е уестърн?
а) “Добрият, лошият и злият”
б) “Имало едно време в Америка”
в) “Имало едно време на Запад”
2.  Кой е авторът на романа, по който 

е направена сагата “Властелинът 
на пръстените”?

а) Джон Роналд Руен Толкин
б) Джордж Оруел
в) Арнолд Тойнби
3.  Какъв е Хан Соло в поредицата 

“Междузвездни войни”?
а) космат маймуноподобен
б) протоколен андроид
в) междупланетен контрабандист
4.  Колко са игралните филми от поре-

дицата за Индиана Джоунс?
а) 3
б) 4
в) 6
5.  Кой кечист играе Краля-скорпион в 

едноименния филм?
а) Ледения
б) Сърцеразбивача
в) Скалата
6.  Кой режисьор прави “Джурасик 

парк” и “Извънземното”?
а) Стивън Спилбърг
б) Джордж Лукас
в) Стивън Содърбърг
7.  В кой филм от последните години 

Леонардо ди Каприо участва в кор-
поративен шпионаж, извършван по 
време на сън?

а) “Дж. Едгар”
б) “Генезис”
в) “Революционен път”
8.  В какъв фантастичен жанр се 

по мества филмът “Матрицата”?
а) фентъзи
б) киберпънк 
в) постапокалиптична утопия
9.  Какво прави бандата на Оушън в 

едноименния филм?
а) професионални обири
б)  разузнаване, саботаж и диверсия в 

Близкия изток
в)  слухти за интимни подробности от 

живота на знаменитостите
10.  Какво работи в реалния живот 

Джеймс Бонд, чието име служи 
като прототип на Иън Флеминг, за 
да създаде своя прочут герой шпио-
нин?

а) джазмен
б) социален антрополог
в) орнитолог 

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

 “Нашият свят” е първото живо меж-
дународно телевизионно предаване по 
сателит. То е излъчено на 25 юни 1967 г. 
и е гледано от поне 400 милиона души 
по света. Това го прави и най-гледаното 
телевизионно предаване в историята. В 
него участват международни знаменито-
сти от областта на изкуствата – като 
оперната певица Мария Калас и художника 
Пабло Пикасо. В началото на предаването 
виенският Хор на момчетата изпълнява 

песента на “Нашият свят” на 22 езика. 
Най-популярният откъс от емисията е 
финалният, в който “Бийтълс” пеят All 
You Need is Love. Песента на “Бийтълс” е 
написана специално за събитието, като 
те искат да призоват за любов, докато 
във Виетнам тече война. За излъчването 
са използвани 3 сателита от серията 
“Интелсат” и 1 на НАСА. В създаването на 
предаването са се включили 14 страни, а 
сигналът е бил изпращан към 31 държави.

Фестивал на 
стоманения фалос. 

Родината му пак е 

Япония, а 
произходът е 
свързан с вярата на 

древните жрици на 

любовта, че ако 
хубавичко се 
помолят на 
“божество” във 
фалическа форма, 

ще избегнат 
венерическите 
заболявания. 
Фестивалът се 
празнува в началото 

на април и на него 

днес се събират 
средства за борба 

срещу СПИН.

“Наки Сумо”. Провежда се в Япония в чест на плачливите новородени. Родителите, които вярват в традициите, през април носят децата си на ритуално “плашене” в ръцете на сумисти, които правят страшни физиономии, а съдиите се вслушват внимателно, за да не пропуснат победителя. Казват, че след ритуала бебетата ставали кротки като агънца.

Портокалова стрелба в Ивреа. Едноименният град привлича 
туристи през февруари с фестивал, чийто връх е стрелбата с 
необичайни снаряди – зрели 
портокали. Вероятно традицията произхожда още от XII век, когато гражданите са използвали цитрусите при протести.

Фестивал на риболова. Ако не беше той, за 

нигерийското селце Ургунгу щяха да са чували 

само жителите му. На този фест през 

август се стичат мъже за женене от цяла 

Африка, защото местните момичета си 

избират женихи сред онези, които успеят да 

хванат най-много риба с голи ръце.

Кални борби в Борионг. В средата на 

юли южнокорейците разтоварват 

напрежението, като канят колеги, 

приятели и неприятели на фестивала 

в едноименния град. Всички си 

тръгват оттам задължително добре 

окаляни от главата до петите.
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