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Вал Торанс е най-високият ски курорт
не само във Франция, но и в Европа.
Намира се на 2300 м надморска височина.
Разположен е в най-горната част на ски
зоната Трите долини и включва 6
глетчера и 8 върха, високи над 3000 м.

Шведският курорт Оре отговаря на всички
изисквания за престижен високопланински
зимен курорт. Известен е още като
Скандинавските Алпи. Подходящ е както за
скиори, така и за любителите на сноуборда.

Ски курортът Бакейра-Берет , Испания, е
изолиран в сърцето на Пиренеите. Намира
се между Атлантическия океан и
Средиземно море. Местната кухня е микс
между френската и испанската и е
призната в целия свят.

Зьолден, Австрия, е общопризнат
европейски център на ски спорта,
алпинизма, любимо място е и на
сноубордистите. Тук се провежда и
Световната купа на алпийските
дисциплини в ските. Центърът включва
известните глетчери Ретенбах и
Тийфенбах, както и принадлежащата към
Зьолден ски зона Гигийох-Гайзлахкогел.

Кортина д’Ампецо е един от найстарите ски курорти в света и
най-луксозният в Италия. Намира
се в Южните Алпи, на около 40 км
от границата с Австрия.
Притежава 70 писти с обща
дължина 82 км. 36 от тях се
обслужват от лифтове.

МА
Цената на суровия петрол от типа
Брент достигна 5-годишно дъно на нива от
66 долара за барел. Това е спад с 43% спрямо
върха през юни т.г. Според директора на
Кувейтската национална нефтена компания нефтът ще продължи да се търгува на
нива около 65 долара през следващите 6-7
месеца. Норвежката брокерска компания
DNB Markets предвижда, че Брент може да
се търгува под 60 долара за барел през пър-
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вата половина на 2015 г. Той се продаваше
за 110 долара на барел в периода 2011-2013
г. Но от юни Саудитска Арабия и Ирак –
двата най-големи производителя в ОПЕК, се
конкурират за пазарен дял и смъкват цените, обяснява Ройтерс. Смята се, че до януари 2015 г. американските производителя на
шистов нефт ще увеличат със
100 000 барела на ден предлагането си и
така също ще подбият цените.

Òåñò
Â ÷àñ ëè ñòå
ñ ßïîíèÿ?
1. Какво означава „карате“?
а) празна ръка
б) пътят на воина
в) ответен удар
2. Какво е характерно за шинтоизма?
а) безименният път Тао
б) култът към красивото
в) представата, че светът е илюзия,
а Буда избавя от страдание
3. Как се казва авторът на романа
„Шогун“?
а) Джеймс Клавел
б) Шиничи Хоши
в) Ясунари Кавабата
4. Коя от изброените компании не е
японска?
а) Hitachi
б) Panasonic
в) Xerox
5. Как се наричат японските комикси?
а) аниме
б) манга
в) сейшин
6. Как се казва най-големият японски
онлайн магазин, аналог на Amazon?
а) Rakuten
б) Ali Baba
в) eMag
7. Коя от следните игри или играчки
представлява тесте с карти, чрез което
се водят битки между чудовища?
а) Pokemon
б) Tamagochi
в) Yu-Gi-Oh!
8. Чий дизайн е създал американският архитект от японски произход
Минору Ямасаки?
а) на Емпайър стейт билдинг
б) на кулата Бурж Халифа
в) на разрушените след атаките от
11 септември 2001 г. кули на Световния
търговски център
9. На каква политика е привърженик
японският премиер Шиндзо Абе?
а) пацифизъм и пълно подчинение на
САЩ и на страните победителки във
Втората световна война
б) ревизия на пацифистката конституция и подкрепа за по-независима
национална политика
в) на отрицателна инфлация, въздържане от печатане на йени и своего рода
валутен борд
10. Какво е изобразено на знамето на
Япония?
а) Слънцето
б) диалектичният принцип Ин и Ян
в) гербът на един от аристократичните родове на страната
Отговори: 1-а, 2-б, 3-а, 4-в, 5-б, 6-а, 7-в,
8-в, 9-б, 10-а

