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Craig Shergold, sedemletni deček iz Carshaltona, v pokrajini Surrey v Angliji, umira zaradi tumorja na
možganih. Njegova zadnja želja je, da se pojavi v Guinnessovi knjigi rekordov kot oseba, ki je zbrala
največ kartic v zgodovini. Prosim pošljite svojo kartico na naslov, ki je naveden spodaj in pošljite to
pismo desetim drugim ljudem ali podjetjem. Številne prošnje so krožile po faksu in elektronski pošti od
leta 1989, ko se je Craig Shergold, takrat sedemletnik, odločil da podere rekord za razglednice, ki ga je
dosegel Mario Morby, mladi anglež, ki je prav tako imel raka in je zbral 1.000.265 razglednic. Zdi se, da
je ideja za zbiranje prišla od enega poziva začetega leta 1982 za neobstoječega dečka iz Škotske, 'Malega
Buddya', ki je domnevno želel postaviti tak rekord. Buddy in Mario sta bila hitro pozabljena, vendar že
zdavnaj opuščena prošnja Craiga Shergolda še živi dalje v verižnih pismih, faksih in e-mailih, čeprav je
Craig leta 1991 prišel v Združene države Amerike ter mu je uspešno operiran benigni tumor na možganih.
Craig je ozdravel, odrasel in od takrat živi normalno, ne računajoč številna pisma in pakete, ki še naprej
prihajajo in mu prinašajo razne kartice za njegovo zbirko. Značilno za ljudsko tradicijo krožijo razne
različice v pisanju Craigovega imena, njegovega naslova ali vrste njegove zbirke (razglednice ? čestitke ?
kartice). Pogosto se za Craigova leta navaja sedem ali osem let; vendar je do leta 1998 napolnil 16 let.
Družina Shergold je pogosto krat pozvala, da pošiljke nehajo prihajati, in podjetje Guinness je prekinilo
beleženje rekorda v zbiranju kartic, potem ko je leta 1990 Craig zbral neverjetnih 33 milijonov
primerkov. Resnična zgodba je dobila veliko publiciteto, vendar so kartice prihajale še naprej.

Craig Shergold:
http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Shergold
http://www.snopes.com/inboxer/medical/shergold.asp

Po resnični zgodbi je posnet tudi film The Miracle of the Cards.
The Miracle of The Cards (trailer)

The Miracle of The Cards - [1/10]

Video vsebine: Čudežna pisma - film
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