Пет мига от живота на Искра Ангелова,
водеща на “Нощни птици” по БНТ

ТЕСТ

В час ли сте
със световните
рекорди на Гинес?
1. Колко сантиметра е била найвисоката жена в света?
а) 247 см
б) 215 см
в) 255 см

Любимото ми семейство. Мама, Наталия
Николова, е била и продължава да бъде красива
и екстравагантна. Тя е моят духовен учител
и нежна приятелка. Наказваше ме само когато
лъжех. Затова не мога да лъжа и до днес. Майка ми
е от първите ни IT специалисти. Баща ми, Асен
Ангелов, е авантюристът и архитектът на найголемите ни приключения. Непрекъснато рискува
и мечтае. Сега строи бизнеспарк “Варна”. Има
феноменално високо IQ, обича главоблъсканиците.
С майка ми са големи читатели, киномани и любители на джаза. Баба ми Петра е със силен дух и
никога не се оплаква въпреки трудния си живот.

2. Какъв е рекордът по отслабване?
а) 200 кг за 36 месеца
б) 259 кг за 32 месеца
в) 283 кг за 12 месеца
Снимка от представлението “Много шум за
нищо” на учителя ни Бончо Урумов в театър “Сълза и смях” преди 18 г. С Кристина
Янева и Мирослава Гоговска сме 17-18-годишни. Бончо, Бог да го прости, бе нашият
духовен учител. Посвети ни в магията на
театъра, накара ни да повярваме в себе си
и сякаш между другото ни представяше
поети, философи, композитори и писатели,
които харесваме и до днес.

3. Най-големият брой деца, родени
от една майка, е:
а) 21
б) 33
в) 69
4. Кое е най-високо племе?
а) хуту
б) туа
в) тутси
5. Кога е родено първото дете, заченато в епруветка?
а) през 1978 г.
б) през 1988 г.
в) през 1998 г.

Ню Йорк. Бях втори асистент на сутрешното предаване The early show на телевизия CBS.
Никога не съм се снимала със звездните гости на
предаването. Струваше ми се непрофесионално, а
сега съжалявам. Останал ми е само този кадър с
Хю Грант и колегата Лий.
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да снимам. Като малка мечтаех да работя професионален пътник с каравана. Номадският дух на семейството ми има и опака страна – прахосваме всяка
останала ни стотинка, за да попътуваме.

Отново в Ню Й
Йорк. Наскоро бях нещо
като културен посланик там, а идеята
на американското посолство бе да осъществя театрален обмен. На тази снимка съм с легендарната Елън Стюърт,
създателката на театър “Ла Мама”. Тя
е довела в Щатите Гротовски, Кантор
и Андрей Сербан... Жилището є се
намира над театъра, събрало е картини
и сувенири от цял свят. Докато є гостувах, я посетиха актьор-травестит
от Южна Африка, японска певица, едно
от осиновените є деца - красива и умна
корейка, италиански режисьор, който
поставя нейни текстове, и ливанка,
която донесе странен специалитет от
кайма. Ню Йорк и театърът му преживяват ренесанс. Гледах изключителни
представления, които нямат нищо общо
с нашата представа за кичозен Бродуей
и много пуканки.

МАТЕМАТИКА
С 32 процента от гласовете колелото заема
първото място в класацията на най-добрите идеи на всички времена. Допитването
е направено сред 1000 души от интернет
сайт за музеи.

Лондончани губят по три часа на
ден в задръствания.
През целия си живот жените изминават близо 350 км с ютията по дъска94

та за гладене.
Проучване на фирмата IDC показва,
че 30% от хората биха избрали джиесема, а не портмонето, ключовете,
лаптопа или музикалния плеър, ако им се
наложи да напуснат къщата си за 24 ч и
трябва да вземат само 1 предмет.
Най-дългата пура в света е 45 м и е навита
от майстор в Куба.

6. Какъв по произход е човекът с
най-дълги нокти в света?
а) австралиец
б) индиец
в) финландец
7. Колко сантиметра достигнала
най-дългата коса?
а) 234 м
б) 598 м
в) 792 м
8. 15-годишно момче се прозявало в
течение на:
а) 5 седмици
б) 2 месец
в) 3 месеца
9. Най-дългата брада е:
а) 2. 33 м
б) 5.33 м
в) 5.49 м
10. Какъв е диаметърът на най-голямата пица?
а) 26.4 м
б) 27.1 м
в) 28.5 м

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