ÏÅÒ ÌÈÃÀ ÎÒ ÆÈÂÎÒÀ ÍÀ:
Веселин Ранков, актьор и преподавател в НАТФИЗ
Аз. На три
години. В
Балчик . Здраво
хванат за
трона. С
тревожен
поглед, дали за
бъдещето,
дали за трона
или за това,
което ще ми
се случи? Ще
видим!

Òåñò
Â ÷àñ ëè ñòå ñ
ïðÿêîðèòå è äåâèçèòå
íà ãðàäîâåòå ïî ñâåòà
è ó íàñ?
1. Кой град в Невада се счита за
“най-големия малък град в света”:
а) Рино
б) Лас Вегас
в) Карсън сити
2. А кой е градът, който никога не
спи:
а) Орландо
б) Кливланд
в) Ню Йорк
3. Коя столица на американски щат е
наричана Големият ананас:
а) Анкоридж
б) Хонолулу
в) Ню Орлиънс

За
За всичко е виновен той – брат ми.
ни преди
това, че започна живота си 8 годи
емия преди
мен, че влезе в театралната акад преди
еде
разв
и
и
ожен
се
че
мен и за това,
(Ха-ха-ха!
мен, а аз във всичко го последвах. Ако
Аз имам четири деца, пък той две!
иска, да ме последва поне веднъж.)

Последната любима Женска в жив
ми – Найра. Тя е Найда – намерена ота
.
Сложих едно “р” за кучешко благозву
а преди три години научих, че найр чие,
валутната единица на Чад. Да жив а е
ее
конвертируемата валута!

4. Кой японски град е наричан Неапол
на Ориента:
а) Токио
б) Нагано
в) Нагасаки
5. Канадският град Калгари е известен
още като:
а) града на бизона
б) града на муфлона
в) кравешкия град
6. Заради желанието на много от
жителите му да се махнат оттам
Ямбол е наричан:
а) градът на мечтите
б) градът на лъжите
в) градът на тълпите

ни,
Бързах да остарея. Тук съм на 22 годи
ии
във филма на К. Джидров “Прадед
правнуци”. Е, сега чакам внуци.

чакам първия
Поредният “Аскеер” – али....
над
ама
но,
Да
р!
Оскаа-а-а

МА
Най-дълго излъчваното шоу за деца в
САЩ е “Улица Сезам” – първото
предаване е на 10 ноември 1969 г. по
National Education Television. Най-дълго
излъчваната телевизионна сапунена
опера е “Пътеводна светлина”, която
за пръв път е пусната на екран на 30
юни 1952 г. Последният епизод (15 762
поред) бе излъчен на 18 септември
2009 г. по телевизията CBS.
Отборът от Висшата лига на

Англия, издържал най-много мачове, без
да спечели, е “Дарби Каунти” – в
периода 22 септември 2007 – 13
септември 2008 г. Най-много
шампионски титли имат “Манчестър
Юнайтед” и “Ливърпул” – по 18. Найбърз червен картон си вади Кевин
Пресман в мача между “Шефийлд
Уенсди” и “Улвърхемптън Уондъриърс”
на 12 август 2000 година – 13 секунди
след началото на срещата.

7. Градът на липите е другото име на:
а) Казанлък
б) Стара Загора
в) Котел
8. Кой от изброените градове не е
известен като “град на седем хълма
(тепета)”:
а) Рим
б) Берлин
в) Истанбул
9. Кой от българските градове е
наричан Малката Виена:
а) Русе
б) Велико Търново
в) Варна
10. Кой е Градът на 100-те войводи:
а) Чирпан
б) Гоце Делчев
в) Сливен
Отговори: 1-а, 2-в, 3-б, 4-в, 5-в, 6-а, 7-б,
8-б, 9-а, 10-в
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