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Elizabeth Taylor kincsei

A gyémánt talán valóban 
a lányok legjobb barát-
ja, Elizabeth Taylornak, 

Hollywood néhai csillagának 
azonban életre szóló szenvedélyt 
jelentett: a Christie’s kedden 
kezdődő aukciósorozatán most 
bárki lecsaphat a színésznő me-
sés ékszer-, ruha- és műkincs-
gyűjteményére, és a bevételek 
egy részéből a Taylor nevét viselő AIDS-ala-
pítványt támogatják.

Rubintok, zafírok, smaragdok és gyé-
mántok sorakoznak a New York-i árverés 
összesen 269 ékszert számláló kínálatában. A 
darabok közül sokat Richard Burton, Taylor 
férje ajándékozott a színésznőnek viharos 
kapcsolatuk és két házasságuk során. A pá-
ratlan darabok az árverést megelőzően kiállí-
táson járták körbe a világot, hogy aztán New 
Yorkban találjanak gazdára – a Christie’s re-
ményei szerint több mint 30 millió dollárért. 
A patinás aukciósház további 20 milliót vár a 
márciusban 79 évesen elhunyt filmcsillag ru-
háinak és emléktárgyainak eladásából. Szak-
értők szerint a becsült összegek igen szeré-

nyek, és ennél sokkal magasabb 
áron is elkelhetnek a csillogó 
drágakövek, a híres ruhák és 
kiegészítők, valamint az em-
léktárgyak és a műkincsek. A 
legértékesebb darab a világhírű 
Burton–Taylor-gyémánt lehet: 
a körte alakú ritkaság 69,42 ka-
rátos, 1969-ben egymillió dol-
lárt ért. A Krupp-gyémántot 

Taylor szinte mindennap viselte, leütési árát a 
Christie’s 2,5-3,5 millió dollárra taksálja.

Magas áron, 300-500 ezer dollárért kel-
het el a filmcsillag egy gyémántórája – közeli 
barátja, Michael Jackson ajándéka volt –, egy 
antik gyémánttiaráért pedig 60-80 ezer dol-
lárt is megadhatnak.  Kiürül Elizabeth Taylor 
pazar gardróbja is: esküvői ruhájától kezdve 
az Oscar-gálákon viselt estélyikig a színésznő 
számos ruhakölteménye kalapács alá kerül. 

A hollywoodi csillag nem szűkölkö-
dött, becslések szerint egymilliárd dollárnyi 
értéket hagyott hátra. Mesés vagyonával 
Elizabeth Taylor egyike volt annak a mind-
össze 14 nőnek a világon, aki saját erejéből 
lett milliárdos. 
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Felhős, ködös marad az ég. Eleinte hideg-
fronti, délutántól melegfronti hatás várható. Le-
vertség, fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás is 
jelentkezhet.
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csíkszeredai Tanulók Háza közös szervezésében lezajlott III. Hargita Megyei 
Diák-fotópályázatra beküldött képet Olosz Réka (Máréfalva) készítette. 

Tisztelt Olvasó! Ha ön Csíkszeredában 
él, kérem, a továbbiakban nagyon figyeljen. 
Ejtse ölébe a kötést, küldje haza a szomszédot, 
halkítsa le a zenés jókívánságokat. Ajándékot 
készülök átadni, titkos tudást, amely – nem 
humbug – meghosszabbítja az életét. A most 
közkinccsé tett technika családomban szigo-
rúan apáról fiúra öröklődik. Régebbi felme-
nőim is gyakorolták, konok önfegyelemmel, 
leszegett fejjel, hogy a mozdulatsor valósággal 
beleivódjon génjeinkbe. Pedig ők nem is vol-
tak csíkszeredaiak. Szóval: tegye a bal lábát 
mintegy húsz centivel előre. Fontos, hogy ne 
a jobbat, mivel arra hirtelen visszaugrásnál 
még nagy szüksége lehet. Ebben a fázisban 
kerülje a direkt szemkontaktust. Ha ezt nem 
tudja megállni, ön elveszett ember, és ott ma-
rad egyedül, a gyors elmúlás példázataként. 
Mint őszi falevél a bordurán, na. Ha idáig 
megvan, akkor: mindkét kézfejét lassan, ki-
felé fordítva – összezárt ujjakkal, másként 

nagy baj lehet! – eltávolítja törzsétől, válla 
magasságába emeli, jobb és bal irányba. Nya-
kát félősen behúzza, de erre nem kell külön 
koncentrálni, meglátja, menni fog magától is. 
Most kulcsfontosságú lépések következnek. Ha 
vallásos, röviden fohászkodjon. Nézzen a bal-
ról jövő szemébe. Határozottan, erősen, szug-
gesztíven, hogy az illető megértse: magának 
nincs vesztenivalója. Természetes kísértést érez, 
hogy a másik oldalra is vessen egy pillantást. 
Ne tegye. Erre nincs idő. Lásd falevél, bordura. 
Jobb lábával imitáljon lépést. Csak tegyen úgy. 
Még ne égessen fel minden hidat. Most ugor-
jon. Ha eddig mindent jól csinált, egy hangot 
fog hallani: Anyád! Higgyen teste rejtett tar-
talékaiban – az adrenalin csodálatos hormon. 
Szaladjon. Bokajátékkal, magas térdemeléssel, 
ahogy tud. Vizualizáljon csípőprotézist. Még 
egy szökkenés, és kész. Fújja ki a levegőt, igye-
kezzen csillapodni, ennyi az egész. Megcsinál-
ta. Átkelt a gyalogátjárón. 

Túlélési egyszeregy
        villanás n Burus János Botond
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