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skandi  kÉszÍtette: beNedek eNikő

Hugh Laurie  
a „legtévénézettebb” férfi

Doktor House bekerült a Guinness-
világrekordok 2012-es könyvébe, 
pontosabban Hugh Laurie, a mo-

dortalan, kukacoskodó orvost alakító brit 
színész, mivel ő a legnézettebb férfi a tévé-
ben. A rekordkötet szerdán jelent meg.

Jelenleg 66 országban vetítik a Doktor 
House című amerikai sorozatot, csúcsné-
zettsége 81,8 milliós. Laurie a Két pasi meg 
egy kicsi című, ugyancsak amerikai sorozat 
volt főszereplőjét, Charlie Sheent váltja a 
rekordkategóriában.

A Doktor House jelenleg a legkedvel-
tebb tévéműsor a világon. A második 
helyen a seregnyi helyszínelős sorozat kö-
zül a CSI: Miami áll 73,8 milliós csúcs-
nézettséggel – adta hírül a The Daily 
Telegraph című brit lap.  Az 52 éves 

Laurie egyébként színészsége mellett író 
és zenész is. House szerepében valóban 
ő zongorázik. Pályafutása elején sokat 
játszott együtt „Mr. Beannel”, mármint 
Rowan Atkinsonnal A fekete vipera című 
brit komédiasorozatban.

A dohányzás káros a pénztárcára...  kÉszÍtette: kiss leveNte
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skandi pályázati szelvény 2011. szeptember 22.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Már a címet olvasva sokakban fel-
csendül Bródy 1980-ban szerzett dala, 
ami nem is baj, mert valahogy ebben a 
hangulatban, ilyen felvezetéssel indítanék 
én is. „A sok kacat, ócskaság, mi évek óta 
összegyűlt / Szerteszéjjel ott hevernek ők a 
polcokon, meg mindenütt” – én halmoz-
tam fel őket, a Békási-szorosba, Korondra 
és más vásárfiás kincsesbányákba szerve-
zett iskolakirándulásokon. Az útra kapott 
zsebpénzemből mindig hoztam haza va-
lamit a családnak, kis díszített, csipkézett 
tálat vagy mű farktollú énekes madarat, 
soha el nem fogyó ceruzát, kis vázát, ilye-
neket. Az évek alatt többpolcnyi szuvenír 

gyűlt össze a nippekből, amikről aztán – 
ahogy telt az idő – megtanultam, hogy 
az általam őszinte szeretettel, de kevés 
stílusérzékkel összeválogatott gyűjtemény 
tulajdonképpen giccses. A felvilágosodás 
első hevével szorgalmaztam is otthon, 
hogy ezeket ki kell dobni, csak foglalják a 
helyet, és elég macerás így a portörlés is. 
Kedves szüleim azonban hamar lehű-
tötték frissen felbuzgott stílusérzékemet: 
ezek fölött már nem én rendelkezem, ezek 
már az ő filléres emlékeik, aminek művé-
szi értéke valóban csekély, de az eszmei 
annál nagyobb. A port pedig továbbra is 
törölgethetem én.

Filléres  
emlékeim-emlékeink

               villanás n Darvas Beáta

Ma gyengén felhős, napos időre szá-
míthatunk, de a hegyvidéken kezdetben 
még lehetnek felhősebb tájak, kevés csapa-
dékkal.  Front nincs felettünk, de a lehűlés 
miatt a fokozottan érzékenyeknél fejfájás, 
fáradékonyság léphet fel, ingadozhat a vér-
nyomás, nőhet a reakcióidő.
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