SUPERLATIV

Antilia är en 27 våningar hög privat skyskrapa
som stod klar 2010 och
beräknas ha kostat 2
miljarder dollar. Huset
är hemvist åt den
indiske affärsmannen
Mukesh Ambani i Mumbai, Indien. Huset har
en total bostadsyta
på 37 000 m2 plus tre
helikopterlandningsplattor, spa och teater.

Huset som byggts
2 miljarder dollar

Statyn L’homme au doigt
(”Pekande man”, 1947)
av Alberto Giacometti
(Schweiz), såldes den 11 maj
2015 för 141 285 000 dollar.
Den 1,8 meter höga figuren
är i Giacomettis särpräglade
stil – hög och smal – med
ena armen utsträckt.

Skulpturen (auktion)
141,28 miljoner dollar

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

Det amerikanska bombplanet B-2 Spirit kostar
över 1,3 miljarder dollar
styck. Det har mycket
stor räckvidd och
kan utföra flera olika
uppdrag. Vingformen
och ett speciellt färglager gör det nästan
osynligt på radar.

Flygplanet
1,3 miljarder dollar

> 500 miljoner dollar

Den 9 augusti 2016 skrev
den franske mittfältaren
Paul Pogba från Juventus
(Italien) på för Manchester United
(Storbritannien).
Övergångssumman
låg på 116,4 miljoner dollar.
Pogba var till 2012 ungdomsspelare för United,

Fotbollsspelaren
116,4 miljoner dollar

100–500

En Ferrari 250 GTO Berlinetta från 1962
såldes för 38 115 000 dollar, inklusive
avgifter, den 14 augusti 2014 hos
Bonhams Quail Lodge Auction i Carmel,
Kalifornien. Åtta av de tio dyraste bilarna
som auktionerats bort har varit Ferrari.

En Fender Stratocaster signerad av
musiklegender som Eric Clapton, Keith
Richards och Brian May (alla Storbritannien) inbringade 2,7 miljoner dollar på en
välgörenhetsauktion den 17 november
2005. .

Det amerikanska hangarfartyget
USS Gerald R Ford som tas i drift
under 2017 har kostat 13 miljarder dollar. Fartyget kan hantera
cirka 220 flyganfall per dygn
från två startbanor. Jämfört
med Nimitz-klassen har besättningen krympt med
500 man och sparat
4 miljarder dollar.

Örlogsfartyget
13 miljarder dollar

I december 2015 sålde
företaget Designer
Carbon Materials
(Storbritannien) 200
mikrogram av kvävebaserade endohedrala fullerener för
32 611 dollar i Oxford,
Storbritannien. Med
det priset skulle ett
gram kosta 163 miljoner
dollar. Ämnet kan användas i små atomur.

Ämnet
163 miljoner dollar

2004 höll Vanisha Mittal och
Amit Bhatia sexdagarsbröllop
i Versailles, Frankrike, som
kostade 55 miljoner dollar – allt
betalat av Vanishas pappa
som är miljardär. Bland de
artister som framträdde
under festen fanns bl.a.
Shah Rukh Khan och
Kylie Minogue.

Bröllopet
55 miljoner dollar

Vattenkraftverket Itaipu vid floden
Paraná mellan Brasilien och Paraguay
kostade 27 miljarder dollar 1984.
Anläggningen består av fyra förenade
dammar med en total längd på 7
235 m. 2016 genererade den 103,1
terawattimmar energi.

Konstgjorda föremålet på jorden
27 miljarder dollar

I februari 2015 inbringade
enligt uppgift När ska du gifta
dig?, 1892 av Paul Gauguin
(Frankrike), 300 miljoner dollar
vid en privat försäljning.

Målningen (såld privat)
300 miljoner dollar

En post-it-lapp med ett motiv i pastelloch kolkrita kallat After Rembrandt av
R. B. Kitaj (USA), såldes för 640 dollar på
auktioner mellan 13–20 december 2000.
Den var en av en serie av konstnärer för
att fira Post-It-lappens 20-årsjubileum.

Post-it-lappen (auktion)
940 dollar

Avatar (USA, 2009) hade en beräknad produktionsbudget på 425 miljoner dollar, enligt The Numbers. Under
inspelningen av denna episka science
fiction-film utvecklade regissören James
Cameron (Kanada) det revolutionerande ”Reality Camera System”.
Investeringen visade sig i högsta grad lönande – fram till
den 5 april 2017 hade Avatar
dragit in de högsta bruttointäkterna – hela 2,78
miljarder dollar globalt.

Själva byggandet av den
Internationella rymdstationen
(ISS) pågick från 1998 till 2011,
med en beräknad slutnota på
150 miljarder dollar.

Konstgjorda föremålet
150 miljarder dollar

”Pink Star”, en oval diamant
på 59,6 carat, såldes för 71,2
miljoner dollar vid en auktion hos
Sothebys i Hongkong den 4 april
2017. Stenen hittades i en
afrikansk gruva 1999
och är den största
slipade diamant
av sin sort som
auktionerats ut.

Ädelstenen (auktion)
71,2 miljoner dollar

Den 18 maj 2013 sålde uppfödaren
Leo Heremans (Belgien) sin
tävlingsduva Bolt för 398 493
dollar på auktion. Fågeln, som
fått sitt namn efter sprintern
Usain Bolt, skulle förmodligen
användas till avel.

Duvan (auktion)
398 493 dollar

Filmen
425 miljoner dollar

Den 12 november 2013 såldes
Balloon Dog (Orange) av Jeff Koons
(USA, f. 21 januari 1955) i New York,
för 58,4 miljoner dollar. Köparen
av den 3,6 meter höga
skulpturen i rostfritt
stål ville vara
anonym.

Verket av en levande konstnär
(auktion) 58,4 miljoner dollar

En vit kostym med
påfågelsdesign beställd
åt Elvis Presley (USA)
1973 och formgiven
av Bill Belew köptes
för 300 000 dollar
av en amerikansk
investerare. Köpet
skedde 2008 vid en
online-auktion hos
gottahaveit.com.

Bordercollien Cap ägs av Padraig Doherty
(Irland). Han köptes när han var 16 månader
gammal för 21 392 dollar vid en auktion i
Skipton, Storbritannien, den 13 maj 2016.
Hundar som tränats i att valla får brukar
vanligtvis säljas för omkring 2 000 dollar.

Den 3 december 2012
såldes en legobit i 14
karats guld av samlarsajten Brick Envy, Inc
(USA) till en anonym
köpare för 12 500
dollar. Den 25,6 gram
tunga biten var en
gåva åt personer som
varit anställda på
Lego mellan åren
1979 och 1981.

Bilen (auktion)
38,1 miljoner dollar

Scenkläder (auktion)
300 >>≤000 dollar

En hundra år gammal chokladkaka från Cadburys köptes för 687 dollar på en auktion den
25 september 2001. Den hade varit med på
kapten Robert Scotts första expedition till
Antarktis 1901–1904 och låg i sitt omslag i en
cigarettburk.

Ostmackan ”Quintessential Grilled
Cheese” såldes för 214 dollar på
restaurangen Serendipity 3 i
New York, den 29 oktober 2014. Den
består av franskt champagnebröd
med vitt tryffelsmör och
en mycket ovanlig
Caciocavallo Podolicoost, tillsammans med en
dipsås av hummer- och
tomatbisque.

Vallhunden (auktion)
21 392 dollar

Gitarren (auktion)
2,7 miljoner dollar

<100miljoner dollar

En hamburgare på drygt 352 kg
finns på menyn till Juicys Outlaw
Grill i Corvallis, Oregon, USA. Den
2 juli 2011 såldes den för 5 000
dollar.

Hamburgaren
5 000 dolar

Chokladkakan (auktion)
687 dollar

Sandwichen
214 dollar

Legobiten
12 500 dollar

Enligt en rapport från UBS Prices & Earnings
för 2015, kostar en 5 km lång taxifärd i Oslo i
genomsnitt 32,1 dollar. Samma resa i New Delhi,
Indien, skulle bara kosta 1,54 dollar.

I London låg medelpriset på en biobiljett under
2016 på 17,91 dollar, enligt Mercers årliga lista
över levnadsomkostnader.

1 000–500 000

Taxiresan
32,10 dollar

Biobiljetten
17,91 dollar

0–1 000 dollar

Du kanske inte kan köpa kärlek, men du kan åtminstone köpa en hel del annat. Från slipade
diamanter till ovärderliga konstverk, imponerande byggnader till extremt dyra ostmackor,
här är några av världens (och därbortom) dyraste saker. 0–500 000 anges i dollar och
>500 000 i miljoner dollar

Dyraste ...

