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Az amerikai B–2 Spirit
gyártási költsége
meghaladja az 1,3 milliárd
$-t. A nagy
hatótávolságú
többfunkciós bombázó
géptestét különleges
bevonattal látták el,
szárnykialakítása révén
szinte láthatatlan a
radarok számára.

Repülőgép
1,3 milliárd $

A 2010-ben közel
2 milliárd dolláros
költségen megépült
Antilia egy 27 szintes
privát felhőkarcoló
Mumbaiban (India),
az épület az indiai
üzletember Mukesh
Ambani otthonául
szolgál. Teljes területe
37 000 m2, amit három
helikopter-leszállóhely,
egy gyógyfürdő és egy
színház is kiegészít.

Megépült lakóház
2 milliárd $

Alberto Giacometti (CHE)
A mutató ember (L’homme
au doigt, 1947) c. szobra
141 285 000 dollárért kelt el
2015. május 11-én. Az 1,8 m
magas bronzszobor egyike
Giacometti jellegzetes
magas és vékony
emberalakjainak, amely
kezével maga elé mutat.

Szobor (aukció)
141,28 M $

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

500 M $ <

2016. 08. 9-én a Manchester
United 105 millió euróért
(116,4 millió $) vásárolta meg
a Juventustól a francia
középpályást, Paul
Pogbát, aki már tagja
volt az United
utánpótláscsapatának, s
onnan szerződött a torinói
klubhoz 2012-ben.

Labdarúgó
116,4 M $

100 M–500 M $

2014. augusztus 14-én a kaliforniai
Carmelben megrendezett Bonhams
Quail Lodge Auction alkalmával 38 115
000 dollárért értékesítettek egy 1962-es
Ferrari 250 GTO Berlinetta autót.
A 10 legdrágább autóból nyolc Ferrari.

Több legendás zenész által is dedikált
Fender Stratocaster gitár 2,7 millió
dollárért kelt el egy jótékonysági
árverésen 2005. november 17-én.
Az aláírók között Eric Clapton, Keith
Richards és Brian May neve is
megtalálható.

A 2017-re elkészülő USS Gerald R
Ford, építési költsége 13 MRD
dollár. A repülőgép-hordozó két
kifutójáról naponta 220 felszállást
bonyolít. Legénysége 500 fővel
kevesebb lesz a Nimitz osztályú
repülőgép-hordozókénál, ami
4 MRD dollárral
alacsonyabb
működési költséget
jelent.

Hadihajó
13 milliárd $

2015 decemberében
a Designer Carbon
Materials (UK) 22 000
fontért (32 611 $)
adott el 200 mikro
gramm nitrogénatom
alapú endohedrális
fullerént Oxfordban.
Ez azt jelenti, hogy
1 g 110 millió fontba
(163 M $) került volna.
Az anyagot apró atom
óráknál használják fel.

Anyag
163 M $

Vanisha Mittal és Amit Bhatia
2004-ben Versailles-ban
megrendezett hatnapos
esküvőjének költsége 55 millió
dollár volt, amit Vanisha
milliárdos apja, Laksmi
fizetett. A lagzin olyan
sztárok léptek fel, mint
Sáhruh Khán vagy Kylie
Minogue.

Esküvő
55 M $

A Paraná-folyón, Brazília és Paraguay
határán felépített Itaipu vízerőmű teljes
költsége 1984-ben 27 milliárd dollár
volt. Négy gátjának együttes hossza
7235 méter. 2016-ban az erőmű 103,1
terawattóra villamos energiát termelt.

Ember alkotta tárgy a Földön
27 milliárd $

2015 februárjában Paul Gauguin
(FRA) Nafea faa ipoipo (Mikor
házasodsz meg?, 1892) c.
festményéért 300 millió dollárt
fizettek egy privát adásvétel
során.

Festmény (magánúton
értékesített) 300 M $

2013. november 12-én New
Yorkban 58,4 millió dollárért
kelt el Jeff Koons (USA, sz.
1955. január 21.) Balloon Dog
(Orange) c. alkotása. A
rozsdamentes acélból
készült 2,6 m magas
szobrot egy
anonim vásárló
szerezte meg.

A Nemzetközi Űrállomás 1998
és 2011 között épült meg,
s építésének becsült költsége
elérte a 150 milliárd dollárt.

Ember alkotta tárgy
150 milliárd $

A Pink Star egy ovális alakú 59,6
karátos gyémánt, 71,2 millió $-ért
kelt el a Sotheby’s hongkongi
aukcióján 2017. 04. 4-én. Ez az
1999-ben egy afrikai bányában
talált kő volt az
aukción értékesített
legnagyobb méretű
csiszolt gyémánt.

Ékszer (aukció)
71,2 M $

2013. 05. 18-án Leo Heremans (BEL)
tenyésztő 310 000 euróért (398 493 $)
értékeséítette egy aukción Bolt
nevű versenygalambját. A
többszörös világcsúcstartó
sprinterről, Usain Boltról
elnevezett madarat
továbbtenyésztési célra
vásárolták meg.

Galamb (aukció)
398 493 $

Egy Post-it cetli, rajta R. B. Kitaj (USA)
After Rembrandt c. szénceruza-rajzával
940 $-ért kelt el egy 2000. 12. 13–20.
között tartott aukción. A mű egy sorozat
része volt, amely több művel együtt a
Post-it 20. születésnapja alkalmából
készült.

Post-it cetli (aukció)
940 $

Az Avatar (amerikai, 2009) becsült
gyártási költsége a The Numbers.com
adatai alapján 425 millió dollár körül
lehetett. A rendező James Cameron
(CAN) a legendás sci-fi forgatásakor
alkalmazta először a „reality camera
system” eljárást. A filmre fordított pénz
végül jó befektetésnek bizonyult,
mivel 2017. 04. 5-éig világszerte
összesen 2,78 milliárd dollár
bevételt termelt, s ezzel ez
minden idők legnagyobb
bevételt hozó mozifilmje.

Film
425 M $

Élő művész alkotása (aukció)
58,4 M $

Egy 1973-ban Bill Belew
által Elvis Presley
(USA) számára
tervezett fehér páva
kezeslábast 300 000
dollárért vásárolt
meg egy amerikai
befektető 2008-ban a
gottahaveit.com online
aukciós oldalon.

Az ír Padraig Doherty Cap nevű border
collie-ját 16 hónapos korában vásárolták
meg 14 805 fontért (21 392 $) egy skiptoni
(Észak-Yorkshire, Anglia) aukción, 2016.
május 13-án. A terelőkutyák ára általában
nem haladja meg a 2000 fontot (2890 $).

2012. 12. 3-án egy 14
karátos arany legókockát
adtak el a Brick Envy, Inc
(USA) gyűjtői internetes
oldalon egy anonim
licitálónak 12 500 dollárért.
A 25,6 g-os kocka ajándék
volt, mellyel a cég a
hosszú ideje a vállalatnál
dolgozó munkatársait
jutalmazta 1979 és
1981 között.

Autó (aukció)
38,1 M $

Popsztár öltözete (aukció)
300 000, $

Egy 100 éves Cadbury csokoládét adtak
el 470 fontért (687 $) egy aukción 2001.
szeptember 25-én. A csoki Robert Scott
kapitány első antarktiszi expedíciójáról (1901–
04) maradt meg egy bádog cigarettásdobozba
csomagolva.

Csokoládészelet (aukció)
687 $

Juhászkutya (aukció)
21 392 $

Gitár (aukció)
2,7 M $

500 000–100 M $

A corvallisi (Oregon, USA) Juicys
Outlaw Grill étlapján szerepelt egy
777 fontos (352,44 kg) hamburger,
az ételt 2011. július 2-án 5000
dollárért lehetett megvásárolni.

Hamburger
5000 $

A New York-i Serendipity három
étteremben készített quintessential
grilled cheese szendvics ára 2014. 10.
29-én 214 dollár volt. Francia pezsgőbe
áztatott kenyérből készült, szarvasgombás vajkrémmel kenték meg, és
rendkívül ritka Caciocavallo Podolico
sajtot tettek rá. A szendvicshez
mártogatósnak homáros
paradicsomkrémet
szolgáltak fel.

Szendvics
214 $

Legókocka
12 500 $

A UBS Prices & Earnings 2015-ös jelentéséből
kiderül, hogy 5 km-nyi taxiút Norvégia fővárosá
ban, Oslóban átlagosan 32,10 dollárba kerül.
Ugyanekkora utat Új-Delhiben (India) taxival
1,54 dollárért lehet megtenni.

2016-ban Londonban egy mozijegy átlagos
ára 12,19 font (17,91 $) volt a Mercer éves Cost
of Living felmérése
szerint.

1000–500 000 $

Taxiút
32,10 $

Mozijegy
17,91 $

0–1000 $

Ha szerelmet nem is, sok más mindent biztos meg lehet pénzért vásárolni. Legyen szó csiszolt
gyémántról, felbecsülhetetlen értékű műkincsről, kacsalábon forgó palotáról vagy akár egy
különlegesen drága sajtos szendvicsről, íme egy kisebb válogatás a világ legdrágább dolgairól.

A legdrágább…

