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1.  Наприкінці жовтня -початку листопада, коли весь світ святкує англо-саксонський Гелоуїн, у 
іспаномовному світі відбуваються свої релігійні свята, які мають свої неповторні 
особливості, що є пов”язаними із релігіями та віруваннями корінних мешканців цих країн. 

У Болівії місцеві мешканці відмічають свято Гойдалок.  Вони встановлюють гігантські 
гойдалки, на яких мають гойдатися духи, що вештаються світом живих, щоби втомитися 
та відправитися до своїх небесних домівок.  Неодружені дівчата, які сподіваються, що 
врешті решт зустрінуть своїх принців на білому коні, також можуть там гойдатися. 
Міцні хлопці розтягують гойдалки, роблячи таким чином, щоб щойно вони відпустили 
гойдалки, дівчата злітали у повітря і приземлюючись доторкнулися до кошиків із дарами, 
що їх заздалегідь підготували їх родичі та подруги.  

Мексиканці ж відмічають Ніч Мертвих щоб показати повагу та прив”язаність до своїх 
коханих істот, які вже покинули нас та відправилися по той бік. Вони влаштовують 
церемонії із свічками та прикрашають могили квітами та фруктами. Запалюючи свічки 
вони освітлюють шлях, яким сходинка за сходинокою підіймаються душі загиблих, після 
того, як вони відвідали своїх родичів на Землі. 

2.  - Панчо, як що ти перекроїш під мене цю  футболку від H&M, то я привезу тобі цього 
хамону найвищої якості. Та, що ти зробив минулого разу була “зашибісь”! Ти 
“офгенний” швець (costurero)!

- Без проблем. Чув що сталося з Франом? Він мріяв стати юристом, але не зміг вчасно
подати заявку. Хоча, було чітко написано:  “Заявки мають бути надісланими не пізніше ніж
за 20 днів з  моменту публікації об”яви”.
- Ми, іспанці, такі.  Поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. 

3.   – Ти розповіси мені про твоє приватне життя?
 - Я надаю перевагу бути одному, ніж у гарній компанії. Жінки у моєму житті є 
присутніми у cміхотвоних кількостях.  Більшості подобається мати“життя у папках”, 
але у мене все шкереберть.Але, добре, я не хотів би продовжувати список     нещасть. До 
того ж, все одно, не можна втекти від потворства цього світу. 

4.  Ботельйон — це явище розповсюджене серед іспанської молоді у  віковому проміжку від
16 до 25 років, коли вони збіраються із своїми товаришами на відкритому подвір”ї та 
вживають алкоголь, накшталт червоного вина розмішаного із кока-колою. І вживають 
вони його стільки, що , будь-хто залишився би з відкритим ротом від здивування. Або з 
волоссям дибом.  

Кількість символів- 1850
Контрольних моментів- 70
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La ciudad portuguesa de Coimbra es la sede de la universidad más importante del país. A 
partir de la época medieval es un centro universitario que atrae a los mejores humanistas 
y hombres de ciencia. Sin la universidad, la ciudad no sería lo que es. La vida aquí gira 
en torno a las aulas.

Tal vez lo que guste más a los estudiantes que asisten a la universidad (de los cuales la 
mayoría llegan de otros lugares de Portugal y del extranjero) es el poder vivir a su aire en 
un lugar que ha ido   modernizando sus costumbres, sin perder por ello su tranquila 
condición de vieja ciudad lusa.
La Quema de las Fitas (es decir la de cintas especiales) es una fiesta más importante de 
Coimbra protagonizada por los estudiantes. Es una tradición académica festiva de una
 semana de duración que acontece todos los años durante el mes de mayo. Es una especie 
de Carnaval que antecede el período de los exámenes. No tiene nada que ver con 
sencillos botellones. La fiesta se inicia en la Plaza Mayor, centro de la vida de la ciudad y
punto de reunión para residentes y visitantes.
En la plena época de la Quema de las Fitas, a los futuros doctorados y licenciados se 
permite que pierdan la compostura; futuros abogados infringen pequeñas leyes; futuros 
médicos exageran en la comida; los futuros psicólogos cometen algunas locuras... Una 
vez al año se dice por las esquinas “más vale reyna por un día...” Los policías y 
m  agistrados hacen la vista gorda en todo.  
Uno de los puntos más altos de estos festejos es el cortejo en que se queman las fitas – es 
decir  las cintas, cada una de su color, representando las diversas facultades. Ese día todos
los estudiantes suben un grado en la jerarquía. La célebre Serenata constituye uno de los 
momentos más impresionantes de la Quema.  En el silencio respetuoso, se oyen los fados 
y las guitarradas. Y en la plaza lo están mirando campesinos, extranjeros, matrimonios 
que toman aperitivo, jubilados que matan el tiempo.
Una vez al año hay fiesta. Al día siguiente todos andan con resaca. Y después vienen los 
exámenes, el viento lleva las cenizas de las fitas. Y volver  án a oírse las quejas de los 
estudiantes acerca de las becas insuficientes, del vivir en un constante estado de 
precariedad, de sus severos profesores. 

Кількість символів- 1700
контрольних моментів-70

http://gl.wikipedia.org/wiki/Semana

