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10 NAJDRAžJIH DARIL

LJUBLJANSKI GRAD

Darila za občudovanje

Deset let v

Darila so navadno izraz ljubezni,
naklonjenosti in spoštovanja. Ko
ima nekdo skrite na kupe denarja,
so lahko darila tudi izredno draga.
Kot vseh deset daril, ki jih je
spletni portal most-expensive.com
uvrstil na svoj seznam.
1. Nakit Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor je bila nesporno ena
izmed najlepših ţensk hollywoodskih
zaslonov. Ravno tako ni skrivala ljubezni do nakita. Zato kadar gre njena osebna zbirka nakita na decembrsko draţbo
pri Christie, je morda vseeno bolje, da
vas ni tam. Njeno zbirko, ki jo ocenjujejo na nekaj več kot 30 milijonov evrov,
sestavlja kosi nakita, vključno biseri, ki
jih je v dar dobila od Richarda Burtona,
in diamanti od Mike Toddwilla.

ro se je podpisala britanska ekipa oblikovalcev podjetja Marazzi Design. Gre
za eno najdraţje opremljenih kuhinj,
vključno z nekaj več kot 10.000 evrov
vrednim in kar dve toni teţkim štedilnikom kuharja Gordona Ramsaya. Vrednost cele kuhinje ocenjujejo na pol
milijona evrov.

6. Sončna očala Dolce &: Gabbana

Zagotovo boste ljubljeno osrečili z najbolj ekskluzivnimi sončnimi očali letošnje sezone. Zlat okvir, ki zagotavlja sijaj in neţno tonirana rjava stekla je zagotovo popoln nakup, če ne pomislimo
na denarnico. Nakup očal jo bo stanjšal
za nič manj kot 370.000 evrov.

7. Visoke petke
By Christopher Michael Shellis

Tirna vzpenjača maja prihodnje Leto p

2. Zlato pero Jack Row

Pridih islamskega oblikovanja in moderne Londonske arhitekture je navdih
za zlato nalivno pero, ki je posuto z 0,90
karatov diamanti. Notranjost peresa je
prekrita z 22 karatnim belim zlatom,
med tem ko konico krasi 18 karatno rumeno zlato. Zagotovo popolno darilo,
vredno nekaj manj kot 42.000 evrov.

Najdraţji čevlji na svetu so izdelani iz
čistega zlata, okrašeni pa so z 2.200 diamanti. Vas mikajo? Če imate 160.000
evrov, so lahko vaši. Za njihovo kakovost vam izdelovalec jamči 1.000 let.
Čevlje si je zamislil britanski oblikovalec nakita Christopher Michael Shellis.

8. Britev Zafirro

3. Nedrček Victoria's Secret Fantasy
Dragocena britev, izdelali so jih le 99, je
narejena iz iridija (platinska skupina iz
platinske skupine) med tem ko so vijaki, ki britev spajajo, narejeni iz platine.

Danes teden bo minilo točno
deset let, odkar je tirna vzpenjač
na vrh Ljubljanskega gradu
pripeljala prve potnike. In koliko
v desetletju? Skoraj tri milijone!
...................................................................

� Duša Podbevšek - Bedrač
...................................................................

Pred nekaj dnevi je tirna vzpenjača do
segla nov dnevni rekord – prepeljala
kar 3080 potnikov. »Vse dosedan
dnevne rekorde smo postavili v glav
poletni sezoni, tokratni decembrski p
kaţe, da je naša zelena prestolnic
upravičeno umeščena med deset najbo
ljših zimskih destinacij Evrope,« je po
vedala Janja Rozman iz Javnega zavod
Ljubljanski grad.
Da bi Ljubljana imela tirno vzpenjač
na grad, so si ţeleli ţe pred več kot s
leti. V svojem pismu takratni avstro-ogr-

