
15/201478

Ïåò çâåçäè ìèíüîí÷åòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå
ñúñ ñâåòîâíàòà 
àðõèòåêòóðà? 

1. Кой известен архитект е автор 
на все още незавършената катедрала 
и един от символите на Барселона -  
„Саграда Фамилия“?

а) Луис Кан
б) Джовани Лоренцо Бернини
в) Антонио Гауди
2.  В коя страна е родена световно-

известната архитектка Заха Хадид?
а) Ирак
б) Иран
в) САЩ
3. Къде се намира „Танцуващият 

дом“ – сграда, проектирана от Франк 
Гери и Владо Милунич и изобразяваща 
танцовата двойка Джинджър 
Роджърс и Фред Астер?

a) Берлин, Германия
б) Прага, Чехия
в) Будапеща, Унгария
4. Коя е най-високата сграда в 

света?
а) Бурж Халифа, Дубай
б) Кулите Петронас, Куала Лумпур
в) Сиърс Тауър, Чикаго
5. В кои два града се намират музеи-

те „Гугенхайм”, сътворени съответ-
но от Франк Лойд Райт и Франк Гери?

а) Париж и Виена
б) Вашингтон и Лондон
в) Ню Йорк и Билбао
6. Кой от известните оперни теат-

ри е дело на френския архитект Жан 
Нувел?

а) Операта в Токио
б) Операта в Сидни
в) Операта в Милано
7. Как се казва най-престижната 

награда за архитектура, която се 
връчва всяка година?

а) „Пулицър”
б) „Прицкер”
в) „Еми”
8. Коя известна архитектка е осно-

вател и пръв председател на Надзор-
ния съвет на Международния архив на 
жените в архитектурата? 

а) Милка Близнакова
б) София Грей
б) Ева Копъл
9. Коя е първата сграда в света, 

която е имала над 100 етажа?
а) Крайслер билдинг
б) Рокфелер център
в) Емпайър стейт билдинг
10. Кой от следните термини обоз-

начава стил в архитектурата?
а) джънгъл
б) барок
в) импресионизъм

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

 Според изследователи от Сърдеч-
носъдовия изследователски институт 
в Пенсилвания, САЩ, бягането за здраве 
не е толкова полезно, колкото се смята. 
Всъщност най-дълго живеят хората, 
които правят умерени физически упраж-
нения. Най-добре е кросовете да не 
надхвърлят общо 2-3 часа на седмица. 
Онези, които прекаляват с физическата 
активност, както и другите, които 
въобще не спортуват, имат по-кратък 
живот. Д-р Джеймс О'Кийфи и неговият 
екип са проучили медицински данни на над 
3800 любители на джогинга. В групата 

са били включени мъже и жени на средна 
възраст 46 години. 70 от 100 участници 
в изследването признали, че тичат по 32 
км седмично. Учените са отчели дали те 
взимат лекарства, нивото им на холесте-
рол, кръвното налягане и дали са пушачи. 
Установено е, че нито един от тези 
фактори не дава обяснение защо хората, 
които тичат най-много, имат по-къс 
живот. Според доктор О'Кийфи кросове-
те трябва да са леки и да не са повече от 
2.5 часа седмично. Той препоръчва никога 
да не се прекалява с физическите нато-
варвания.

Очарователната френска 
актриса Ванеса Паради (157 см) 
е успешна не само на екрана, но 
и в света на музиката. Ванеса и 
Джони Деп доскоро се смятаха 

за една от най-устойчивите в 
Холивуд двойки, но след 

14-годишна връзка двамата се 
разделиха.

Холивудската актриса Хейдън 
Пенетиер (156 см) е убедена, че 
миниатюрните момичета се 
харесват много повече на 
мъжете, отколкото високите 
моделки. Бившата звезда на 
„Герои“ обаче обу високи 
токчета, за да догони по ръст 
по-дългия от нея с цели 47 см 
световноизвестен боксьор 
Владимир Кличко.

Във вените на 
33-годишната Ким 
Кардашиян (157 см) 
тече смесица от 
арменска, шотландска
и холандска кръв. 
Звездата, известна
с пищните си форми, 
често е канена за 
рекламно лице на 
различни марки, както
и като гостуваща 
актриса в сериали,
сред които „От 
местопрестъплението“ 
и „Бевърли Хилс 90210“.

След участието си 
в комедията 
„Професия 
блондинка“ 
американката Рийз 
Уидърспун (156 см) 
става една от най-
високоплатените 
актриси в Холивуд.

Сестрите близначки Мери-
Кейт и Ашли Олсън (155 см) 
се снимат в киното от деца. 
Двете се спуснаха активно в 
света на модата със 
собствени линии дрехи, 
включително за невисоки 
момичета.


