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Robert Downey Jr. Malibun pihente ki a forgatás fáradalmait

Sherlock Holmes lovas paradicsoma
Robert Downey Jr. amerikai 
filmcsillag legutóbb Sherlock 
Holmes bõrébe bújva kápráz-
tatta el rajongóinak ezreit. 
A sztár a forgatást malibui házá-
ban piheni ki. A luxusingatlan 
valamivel több, mint két és 
fél milliárd forintot ér. A házat 
kifejezetten arra tervezték, 
hogy tulajdonosának pihenést 
és feltöltõdést jelentsen az itt 
töltött idõ. A 328 négyzetmé-
teres villában 6 hálószoba és 4 
fürdõszoba található. A színész 
birtokán ezenkívül egy kétszo-
bás vendégház is helyet kapott. 
Robert nagy lovas hírében áll, 
nem is csoda, hogy telkén több 
lóistálló és karám található. 
Az óceánparton pedig hatal-
mas futtató áll, ahol a színész 
nyugodtan hódolhat kedvenc 
sportjának. � U.�J. Jude Law és Robert Downey Jr. a Sherlock Holmes címû filmben

Lilian kuckója olyan bohém, mint a lakója
Vágvölgyi Lilian, a TV2 Jóban Rosszban 
címû sorozatának Bodolai Orsija ifjú kora 
ellenére már jó ideje elköltözött a szülõi 
házból, és önálló életet él egy saját albér-
letben, amit saját kedvére rendezett be.

– Már négy éve elköltöztem otthonról, 
azóta Budapesten élek – árulta el lapunk-
nak a mindössze 18 éves színésznõ. 
– Elõször kollégiumban laktam, aztán 
költöztem albérletbe. Eddig három lakás-
ban laktam, a mostaniban egy éve élek 
egyedül. Igazából keveset vagyok otthon 
a forgatások miatt, sokat találkozom a 
barátaimmal is, és este is biztosan elme-
gyek valahová, így többnyire csak aludni 
járok haza. De fontosnak érzem, hogy a 
helyet, ahol lakom, a magamévá tegyem. 
Ezt a kis lakást is nagyon belaktam már, 
és a sajátomnak érzem. A stílusa egy 
kicsit bohém, szórakozott, amilyen én 
is vagyok. Színes berendezési tárgyak 
és kiegészítõk vannak benne, meg tele 
van színházi plakátokkal és régi filmes 
poszterekkel.� Györösi�Zsófia Vágvölgyi Lilian egy éve él Pesten

Az ürömi Lila akác köz
Minden héten több tízezren ülnek le csak Magyarországon, hogy megnézzék, 
mi történt a Lila akác közben. Itt játszódik ugyanis a világ egyik legsikeresebb, 
több díjjal kitüntetett sorozata, a Született feleségek. A film legnagyobb rajongói 
valószínûleg Ürömön élhetnek, hiszen az egyik kis utca lakói önhatalmúlag Lila 
akác köznek nevezték el az egyik közterületet. 

Fûvel benõtt sáv, jóindulatú 
túlzással szolgálati út, Üröm 
közepén. Az egyik kerítésen kis 
tábla jelzi: a Lila akác közben 
járunk. A település önkormány-
zatánál azonban nem tudnak 
ilyen nevû utcáról. – Nálunk 
biztos nincs ilyen – mondja egy 
hölgy a titkárságról, aki elne-
veti magát, mikor elmondom, 

hol található az utca. – Akkor 
már értem! Nincs ilyen hivata-
los utcanév, az ott lakók dön-
töttek az ügyben, önhatalmú-
lag. Ez egy üdülõterület, csak a 
fele belterület. Ilyen esetekben 
gyakran nevezik el az ott élõk 
az utcákat, hogy a postásnak 
ne helyrajzi szám alapján kell-
jen keresgélni – tájékoztatott az 

önkormányzat munkatársa, aki 
szerint nyilván sorozatrajongók 
lakhatnak ott. – Amikor egy 
területet belterületté nyilvání-
tanak, figyelembe szokás venni 
az akkorra már használatos, de 
nem hivatalos utcanevet. Így 
könnyen elképzelhetõ, hogy ez 
az utca valamikor valóban Lila 
akác köz lesz! � Szabó�Dóra
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Az ürömi és a Los Angeles-i Lila akác köz 

Halle Berry megválik otthonától
Jól jár Beverly Hills-i ottho-
nának eladásával Halle Berry, 
aki az eredeti vételárnak több 
mint a dupláját kérheti a két 
hálószobával és két fürdõvel 
rendelkezõ luxusingatlanért. 
A színésznõ 2001-ben vásárolta 
meg a mediterrán típusú házi-
kót 2,275 millió dollárért, azaz 
kicsivel több mint 450 millió 
forintért. A luxusházikót, ami 
két hálóval és két fürdõvel 
rendelkezik, most 990 millió 
forintnak megfelelõ összegért 
árulják. A vevõ ezért kaphat 
egy gyönyörû kertet egy kõbõl 
épült medencével és egy hatal-
mas olasz típusú terasz-étkezõt, 
amit egybe lehet nyitni a kerttel. 
A belsõ térben kõfalak, fapadló, 
boltíves, fagerendás mennyezet 
és a régi, fából készült ajtók van-
nak. A fõ hálószobában pedig 
egy kandalló, egy fürdõkád és 
egy hatalmas kristálycsillár gyö-
nyörködteti majd az új lakót.

� Györösi�Zsófia Halle Berry megunta Beverly Hillst?

Eladó a világ legkisebb háza
A kanadai Torontóban áll a 
világ legkisebb háza, beékelve 
két nagy lakóház közé, ami arra 
vár, hogy valaki megvegye, még-
hozzá nem is kis összegért. Az 
ügy érdekében még honlapot is 
szerkesztett az eladó, amelyen 
az ingatlanhoz kötõdõ kis aján-
déktárgyak is megtalálhatók. 
A ház 29 négyzetméteres, és 
110 ezer fontért, vagyis 33 mil-
lió forintért megvásárolható. A 
házikót 1912-ben építette egy 
angol építész. A házacskában 
minden komfort megtalálható, 
három szobája van, és pince 
meg egy kis kert is tartozik 
hozzá. Az apró vityilló olyan 
nagy népszerûségnek örvend, 
hogy Maria Lee Carta énekesnõ 
még dalt is írt róla Come back to 
me, azaz Gyere vissza hozzám 
címmel. Györösi Torontó legkisebb épülete mindössze 29 négyzetméteres


