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A Harry Potter-filmek ifjú üdvös-
kéje, Emma Watson saját kollek-
ciót tervez, az energiatakarékos-
ság jegyében. 

A divat világában mostanában 
otthonosan mozgó színésznõ 
már korábban kijelentette: ha 
egyszer divattervezésre adná 
a fejét, akkor csakis organikus 
pamutból készíttetné kollekcióit. 
Az úgynevezett fenntartható 
divat napjainkban különösen fon-
tos, hiszen a szintetikus anyag-
ból készült ruhák elõállításához 
rengeteg energiát használ fel a 
konfekció ruhaipar. Watson pedig 

lelkes környezetvédõ, nemrég 
még a világ 10 legelkötelezet-
tebb környezetvédõ sztárja közé 
is bekerült. Emma szerint fontos 
a tisztességes kereskedelem, és 
az organikus pamut használata a 
divatban, de gyakran ezek a ruha-
darabok kifejezetten csúnyák. 
Talán az ifjú színésznõ kollekciója 
majd változtat ezen, ugyanis nem-
rég hatalmas kirándulást tett a 
divatvilágban: a Burberry õszi-téli 
ruháit népszerûsíti. A brit divat-
házról köztudott, hogy kizárólag 
természetes anyagokból készíti 
kosztümjeit.

Dundika alatt 
megmozdult
Montenegro
Dundika – aki immár asszony-
ként Szentiványi Hajnalka névre 
hallgat – szívesen utazik férjével 
és barátaival. A csinos playmate 
azonban rendszerint hihetetlen 
kalandokba keveredik. Nemrég 
az Alpokban nyaralt férjével és 
egy baráti társasággal Dundika, 
ahol fürdõruhában hógolyóztak. 
Aztán barátnõjével Montenegro 
felé vették az irányt. – Feküdtünk 
a barátnõmmel a parton, egy-
szer csak mozogni kezdett 
minden – mesélte lapunknak 
a NÉVshowR forgatási szü-
netében. – Elõször fel sem fog-
tuk, hogy mi történik, majd a 
barátnõm felordított: földren-
gés! Komoly, 4,3-as erõsségû 
rengés volt. Utána átéltünk egy 
enyhébb földcsuszamlást is. 

� Tóth�Noémi Dundika: Hornyákból Szentiványi Hajnalka lettem!

Hat évszakot vezetne be egy ausztrál kutató 

Németh Lajos nyolcat szeretne,

Aignernek mindegy
Különleges javaslattal állt elõ egy ausztrál kutató: a négy évszak helyett hat évsza-
kot kellene megkülönböztetni a meteorológiában. Az ausztrál Tim Entwisle-tõl 
származó ötlet szerint a brit gyarmati idõkbõl maradt négyévszakos rendszer ma 
már elavult. Javaslata szerint plusz egy évszakot kellene a tavasz és nyár közé, 
valamint a tél és a tavasz közé „betenni”. 
– Az utóbbi évtizedekben, az 
idõjárás látszólag változó hatása 
miatt egyre több ilyen ötletrõl 
hallok – mondja Németh Lajos, 
meteorológus. – Ha ez a kutató 
ragaszkodik az évszakok szá-
mának megváltoztatásához, 
nem értem, miért a hat mellett 
döntött? A nyolcat én jobbnak 
találom. Persze, Vivaldi bizto-
san forogna a sírjában! 

Aigner Szilárd szerint minden-
kinek szíve joga annyi évszakot 
számon tartani, amennyit csak 
akar.

– Ez nem kõbe vésett dolog 
– nagyarázza a meteorológus. 
– Az emberek többsége úgyis 
csak két évszakban gondolko-
dik: a télben és a nyárban. Az 
évszakok száma szubjektív, a 
meteorológusok munkáját pedig 
nem könnyítené meg, ha több 
évszakban gondolkodnának.

� Gombás�Bálint
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Legyen ûrhajós fél órára!
Egyre népszerûbbek az élményajándékok, amelyeknek lassan tényleg csak a kép-
zelet szab határt. A legújabb trend a súlytalansági repülés.
Az ûrhajósok élményét bárki 
átélheti, amennyiben van 
kilencmillió forint a pénztár-
cájában. Az ötnapos program 
színhelye Oroszország, azon 
belül is Csillagváros, ahol csak 
a megfelelõ orvosi vizsgálatok, 
és felkészítések után repülhet a 
bevállalós ügyfél. – Az ûrhajós-
kiképzések mintájára tervezték 
meg az élményt, így természe-
tesen nincsenek veszélyeztetve 
a null-gravitációs súlytalanság-
ra vállalkozók – mondta Bartha 
Hedvig, aki annál a hazai cégnél 
dolgozik, amely a bizarr turis-
tautat szervezi. – A másfél órás 
útból a lebegés maga fél óra, 
ami 10 parabola pályányi súly-
talanságot jelent. Mivel csak pár 
hónapja kaptuk meg az exklu-
zív jogokat az oroszoktól, eddig 
csupán két érdeklõdõnk van. 

A repülõ 6000 méter magasra 
repíti az alkalmi ûrhajóst, ahol a 
gép teljes gázzal 45 fokos szög-

ben emelkedni, majd hirtelen 
zuhanni kezd. A bátor vállalko-
zó névre szóló oklevelet is kap.

A súlytalanságért potom kilencmillió forintot kérnek

Emma Watson környezetkímélõ ruhakollekciója

Németh Lajos: Vivaldi biztosan forogna a sírjában!

Stresszoldó csillagplafon
Egy újfajta lakásdekorációs 
eljárás háromdimenziós égbol-
tot varázsol a szobába, ame-
lyen csillagképeket és tejutakat 
kutathatunk fel, ha kialszanak 
a fények. A privát égboltnak 
kiváló stresszoldó hatása is 
van, és jól bevált a krónikus 
alvászavarban szenvedõknél, 
valamint a sötétben aludni 
képtelen, félõs gyerekeknél 
is. – Kérték már nászajándék-
ba, szülinapra és gyereknek, 
utazás utáni meglepetésnek 
– mondta Berzovai Lajos, a 
szolgáltatás megálmodója. 
– Egy úriember pedig a bejá-
rati ajtajára csináltatott spirál-
galaxist, amelynek motívumai 
folytatódtak a folyosószerû 
elõszobában. Volt olyan hölgy 
is, aki a masszázsszalonját 
díszíttette a csillagos plafon-
nal, hogy jobban ellazulhassa-
nak a vendégek.� T.�N.

Fo
tó

: S
áf

ár
 T

ib
or


