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Jön a világoskék, a fûzöld, a sárga és a rózsaszín!

Tavaszba öltöztetett lakások

– A tavaszi nagytakarítás után 
lakását könnyedén feldobhatja 
néhány trükkel: egyszerûen 
csak tegyen néhány szál friss 
virágot a vázába, húzza fel a leg
élénkebb ágynemût, és engedje 
be a lehetõ legtöbb napsütést 
az ablakon – ajánlja David 
Broomstad, a New York Times 
dizájnere. A  színválasztás is 
nagyon fontos, lélektani kísérle
tek számtalanszor bizonyították 
már, hogy a színek nagy hatás
sal vannak az ember hangulatá
ra. – A sötét színek szûkítik, míg 
a világosak optikailag tágítják a 
minket körülvevõ teret. Rögtön 
vidámabb lesz otthonában 
az összhatás, ha az egyszínû 
függönyt lecseréljük mintás
ra vagy egy élénkebb árnya
latúra. Bátran válogathatunk 
a színek közül, jöhet a vilá
goskék, a fûzöld, a sárga vagy 
akár a rózsaszín is. De megte
heti ugyanezt a szõnyegekkel 
is vagy egyéb kiegészítõkkel, 
az azonban fontos, hogy az új 
színek harmonizáljanak a lakás 
többi színárnyalatával – java
solja a szakember. 

– Ha az egész szoba vagy akár 
a lakás hangulatát szeretné meg
változtatni, akkor egy egyszerû 

falfestéssel tökéletes eredményt 
érhet el. A  bátrabbak a négy 
fal közül kiválaszthatnak egyet, 
ami eltér majd a többi színétõl, 
ez garantáltan hatásos lesz. Ma 
a zöld és a barna reneszánszát 
éljük, de ugyanúgy divatosak a 
sárga és a karamell árnyalatai 
is. 

– Igyekeztem úgy berendezni 
a lakásomat, hogy úgy érezzem, 
mindig tavasz van – mondta 
lapunknak Baby Gabi, aki nap
palijának falát a legújabb trend 
szerint a citrom és a narancs 
színeire festette. A  hálószoba 
fala világoszöld, vagyis az 

énekesnõ megvalósította tervét: 
örök tavaszt varázsolt ottho
nába. – Ilyenkor azért termé
szetesen elõkerülnek a kisebb 
kiegészítõk, például a vidám 
színû gyertyák, és a vázá
ban mindig van friss virág is. 
A kedvencem a jácint. A húsvéti 
tojások a mai napig kint van
nak, olyan szépek, hogy nincs 
szívem megválni tõlük – val
lotta be az énekesnõ, és még 
gyorsan elárulta: reggelente 
az elsõ dolga, hogy kinyitja az 
ablakot, és beengedi a tavaszi 
napfényt és a madárcsicsergést.
� Kucharczyk�Ágnes

Tavasszal minden meg-
újul, kivirul, miért ne 
történhetne ugyanez az 
otthonával is? Néhány 
ötletes aprósággal bárki 
könnyedén tavaszt vará-
zsolhat, hiszen a stílus 
nem pénzkérdés!

Baby Gabi: Tavasszal az asztali vázába mindig teszek virágot!

Eladó Beckham gyerekszobája
Körülbelül hetvenmillió forintért árul
ják Beckham gyermekkori otthonát. Az 
egyszerû londoni sorházat árverésre bocsát
ják, amely akár a többszöröséért is elkelhet, 
attól függõen, hogy a mániákus rajongók 
meddig hajlandók elmenni.

A népszerû futballjátékos, David Beckham 
gyermekkorát egy átlagos, keletlondoni sor
házban töltötte. Az egyszerû kis lakást most 
egy szemfüles ingatlanforgalmazó 215 ezer 
fontért, azaz körülbelül 70 millió forintért 
kívánja értékesíteni. A Viktóriastílusban 
épült sorházi lakásban mindössze három 
szoba található, az ingatlanos mégis arra 
számít, hogy az árverésen a megszállott foci
rajongók vagy sznob sztárimádók hajlandó
ak lesznek még ennél is többet kifizetni. 
A végeredményre azonban még várni kell, 
ugyanis az árverés május 11én lesz. Hogy 
Beckham mit szól a dologhoz, nem tudni, 
de biztosan nem szomorkodik, hiszen a 
futballsztár többek között egy 12 millió 
dollár értékû hertfordshirei kastély boldog 
tulajdonosa.  K.�Á.

14 fürdõszoba tartozik az ingatlanhoz

Metró jár
Madonna háza alatt

Madonna 40 millió dollárért 
(8,7 milliárd forintért) vásárolt 
magának egy négyemeletes 
házat New York elõkelõ Upper 
East Side negyedében.

A  Lexington sugárút és a 81. 
utca között lévõ Györgystílusú, 
lifttel ellátott épületben 13 szoba 
és 14 fürdõszoba áll az énekesnõ 
és három gyermeke rendelkezé
sére, a házhoz 280 négyzetméte
res kert, borospince és két kocsit 
befogadó garázs is van – számolt 
be a The New York Post. A  ház 
eredeti ára 45 millió dollár (9,8 

milliárd forint) volt, a popcsillag 
azonban végül 40 millióért (8,7 
milliárd forintért) kapta meg. 
Madonna némi áldozatot is vál
lalt az épület megszerzéséért, 
a ház alatt húzódik ugyanis a 
nagyváros egyik metróvonala, 
az elhaladó metrókocsik hangja 
a házban is hallható. Michael 
Bloomberg polgármester a gaz
dasági helyzetre való tekintettel 
nem a vásárlást üdvözlõ lapot 
küldött az énekesnõnek, hanem 
az adók és illetékek befizetésérõl 
szóló számlát.

Madonna új, New York-i házában borospince is lesz

Kristin Scott Thomas extrém utazótáskát tervezett

Zsebes rendezõi szék
a Trainspotting sztárjától

– Ki tudhatja jobban, hogy 
milyen egy kényelmes szék, 
mint egy hollywoodi színész, 
aki hosszú órákat üldögél a 
forgatásokon kényelmetlen 
ülõalkalmatosságokban, a sorára 
várva? – magyarázta Tom Dixon, 
az áruház mûvészeti vezetõje, 
hogy miért éppen Ewan 

McGregort kérték fel a rendha
gyó fazonúra sikeredett szék 
megtervezésére. A Trainspotting 
és a Csillagok háborúja sztárja 
ugyanis jó nagy zsebekkel kép
zelte el álmai székét.

– Mint minden színész, én is 
rengeteg idõt töltök várakozással, 
ezért szeretem minden percemet 

értelmesen kihasználni – mond
ja az Angol beteg fõszereplõje, 
Kristin Scott Thomas. – Egy olyan 
tárgyat terveztem tehát, amit 
én hordozható irodának hívok. 
Modern, egyszerû és könnyû, 
ráadásul vörös bõrbõl készült, 
ami engem Agatha Christie regé
nyeire emlékeztet. 

Kristin Scott Thomas és Ewan McGregor – mindkét sztár tervezett lakberendezési kelléket az évfordulóra

Egy ismert nagy-britanniai lakberendezési áruházlánc idén ünnepli fennállásá-
nak negyvenötödik születésnapját. Az eseményre nem mindennapi kollekcióval 
rukkoltak elõ: sztárokat kért fel arra, hogy alkossanak egy-egy lakberendezési 
kelléket. A legnagyobb sláger Ewan McGregor rendezõi széket modellezõ széke 
és Kristin Scott Thomas utazótáskája.

A tervek szerint 2012re meg
épül Magyarország elsõ 
repülõtéri szállodája, a Budapest 
Airport Hotel, melynek legfelsõ 
emeletérõl lenyûgözõ kilátás 
nyílik majd a légikikötõ moz
galmas életére. A szálloda egy, 
a repülőtér mellé épülő üzleti és 
kereskedelmi negyed részeként 
épül majd fel, amely szállodákból, 
outlet és kongresszusi központ
ból, kaszinóból, irodákból és egy 
önálló plázából álló komplexum 
lesz. René Droese, a Budapest 
Airport Zrt. ingatlangazdálkodá
si igazgatója elmondta, hogy a 
négycsillagos Budapest Airport 
Hotelbõl kilépõ vendégek egye
nesen a 2B terminál épületében 
találják magukat, a checkin pul
tok és a kávézók elõtt. A szálloda 
hétemeletes lesz, 250 szobával, 
és egy 1500 négyzetméteres 
konferenciaterem is helyet kap 
benne. 

Négycsillagos szálloda lesz Ferihegyen

A reptér mellett 2012-ig felépülõ Airport City látványterve


