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Ïåòòå ÷èôòà íàé-ñêúïè äàìñêè îáóâêè: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ äåòñêèòå 
ïðèêàçêè è ñåðèàëè?
1. Кой от романите не е на 

Астрид Линдгрен?
а) “Братята с лъвски сърца”
б) “Пипи се качва на борда”
в) “Сандокан”
2.  Колко са книгите от поредица-

та за Хари Потър?
а) седем
б) пет
в) три
3. Какво застрашава земята, 

наречена “Фантазия”, в “Приказка 
без край” на Михаел Енде? 

а) Международният валутен фонд
б) Нищото
в) злият магьосник Саруман
4. Какво означава абревиатурата 

ОЧЗ от “Приключенията на мече-
то Ръкспин”?

а) Организация на чудовищата и 
злодеите

б) Общност на честните завалии
в) Обединен частен застраховател
5. Какъв по народност е Олд 

Шетърхенд от романите на Карл 
Май?

а) руснак
б) немец
в) испанец
6. Как се казва бащата на 

Пинокио?
а) Бепето
б) Пепето
в) Джепето
7. Кой е авторът на приказката 

за момичето, голямо колкото 
палец – Палечка?

а) Братя Грим
б) Памела Травърз
в) Ханс Кристиан Андерсен
8. Какво работи Мери Попинз?
а) началник-гара
б) детегледачка
в) продавач на хвърчила и сладолед
9. На коя приказка не е автор 

Шарл Перо?
а) “Приключенията на Лукчо”
б) “Котаракът в чизми”
в) “Пепеляшка”
10. Кой е авторът на първия фан-

тастичен роман за деца в България 
– този за Ян Бибиян?

а) Елин Пелин
б) Асен Разцветников
в) Ран Босилек

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

 Италианският автомобилен произ-
водител FIAT придоби пълен контрол над 
американската компания Chrysler Group 
в сделка на стойност 4.35 млрд. долара. 
FIAT все повече се превръща в американ-
ска компания, защото е загубилa много 
от пазарните си позиции в Европа, а и 
бизнес условията на Стария континент 
и в Италия остават неблагоприятни. 
Съгласно споразумението FIAT придобива 
41.46% в Chrysler. Продавачът – здравно-

осигурителен фонд, свързан с профсъюз 
на автомoбилните производители, ще 
получи 3.65 млрд. долара кеш (1.9 млрд. 
от тях от Chrysler и 1.75 млрд. от FIAT), 
а след приключването на сделката на 
фонда ще бъдат преведени други 700 
млн. долара от Chrysler в течение на три 
години. Това означава, че Chrysler, който е 
третият по големина автомобилен про-
изводител в Щатите, има стойност 10.5 
млрд. долара.

Чисто злато, украсено с 2000 диаманта, 50 
часа работа и хирургическа точност са били 
нужни за изработката на едни от най-скъ-
пите обувки в света. Стойността им е  
$210 хиляди, а техен създател е известният 
дизайнер на бижута Кристофър Майкъл 
Шелис, който ги прави за благотворителен 
аукцион в полза на детска болница.

Скъпоценните обувки, обсипани с 960 бри-
лянта, са дело на фаворита в модата 
Стюарт Вайцман. Изготвени са специално 
за една от холивудските актриси, чието 
име дизайнерът пази в тайна.

Този шедьовър е копие на обувките на Доро-ти от филма “Вълшебникът от Оз”. Украсе-ни са с 542 диаманта с общо тегло 120 кара-та, а цената им е 1.6 млн. долара.

Диего дела Вале, създателят на известната 

италианска марка обувки, е заплатил 27 хил. 

евро, за да върне обратно в родината си тези 

възхитителни обувки с топази, представени 

на аукцион.

Обувки на The House of Borgezi, които стру-

ват 220 хил. долара, са признати за едни от 

най-скъпите в света. За изработката им са 

използвани чисто злато и 220 хил. диаманта. 

Ювелирният дизайнер Кристофър Майкъл 

Шелис създава бижутата за крака, за да подбие 

цената на обувките на колегата си Кристиян 

Лобутен.


