PRESEŽNIKI

Antilia, ki so jo končali
leta 2010 in je stala
2 milijardi USD, je
27-nadstropni zasebni
nebotičnik in dom
indijskega poslovneža
Mukeša Ambanija
v Mumbaju v Indiji.
Skupna bivalna
površina obsega
37.000 m2, ima pa še
tri pristajališča za
helikopterje, toplice
in gledališče.

Hiša
2 milijardi USD

Skulptura umetnika Alberta
Giacomettija (Švica) Mož,
ki kaže s prstom (1947) je
bila 11. maja 2015 prodana
za 141.285.000 USD.
1,8 m visok kip iz brona
prikazuje visoko in suhljato
postavo – v značilnem
Giacomettijevem slogu –
ki ima eno roko iztegnjeno.

Skulptura (na dražbi)
141,28 milijona
USD

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

V ZDA izdelan B-2 spirit
stane več kot
1,3 milijarde USD na
enoto. Večnamenski
bombnik z dolgim
dosegom ima
posebno prevleko
in obliko kril, zaradi
katerih je letalo skoraj
nevidno za radarje.

Letalo
1,3 milijarde USD

> 500 milijonov USD

9. avgusta 2016 je ekipa Manchester
United (VB) s francoskim veznim
igralcem Paulom Pogbajem iz
Juventusa (Italija) podpisala
105 milijonov EUR (116,4
milijona USD) vredno
pogodbo. Pogba je bil
prej mladinski igralec pri Unitedu,
leta 2012 pa se je pridružil
torinskemu velikanu.

Nogometaš
116,4 milijona USD

100–500 milijonov USD

Ferrari 250 GTO berlinetta letnik 1962 se je 14.
avgusta 2014 na dražbi Bonhams Quail Lodge
Auction v Carmelu v Kaliforniji v ZDA prodal
za 38.115.000 USD, vključno s pribitkom, ki ga
plača kupec. Osem izmed 10 avtomobilov
z najvišjo doseženo ceno je znamke Ferrari.

Kitara fender stratocaster, na katero so se
podpisale številne glasbene legende, je na
dobrodelni dražbi 17. novembra 2005 dosegla
ceno 2,7 milijona USD. Med zvezdniki, ki se
podpisali na kitaro, so bili Eric Clapton, Keith
Richards in Brian May (vsi VB).

Ladja USS Gerald R Ford, ki naj bi jo
prevzeli leta 2017, je stala okoli 13
milijard USD. S superletalonosilke
z dvema stezama je mogoče izvesti
220 letalskih napadov na dan. Ladja
bo imela 500 manj članov posadke kot
letalonosilka razreda Nimitz, s čimer
bo v svoji življenjski dobi
prihranila 4 milijarde
USD.

Bojna ladja
13 milijard USD

Decembra 2015 je družba
Designer Carbon
Materials (VB)
v Oxfordu v VB za
32.611 USD prodala
200 mikrogramov
endohedralnih
fulerenov na osnovi
dušikovih atomov.
Pri tej ceni bi gram stal
163 milijonov USD. Snov
se uporablja v majcenih
atomskih urah.

Snov
163 milijonov USD

Leta 2004 sta se Vaniša Mittal
in Amit Bhatia poročila na
šestdnevnem dogodku
v Versaillesu v Franciji. Slavje
je stalo 55 milijonov USD,
ki jih je plačal Vanišin
milijarderski oče Lakšmi. Ob
sprejemu sta med drugim
nastopala tudi Šah Rukh
Khan in Kylie Minogue.

Poroka
55 milijonov USD

Hidroelektrični jez Itaipu na reki Paraná
med Brazilijo in Paragvajem je leta 1984
stal 27 milijard USD. Štirje povezani
jezovi imajo skupno dolžino 7235 m.
Leta 2016 je proizvedel 103,1 teravatnih
ur energije.

Izdelek človeških rok na Zemlji
27 milijard USD

Februarja 2015 je slika Kdaj
se boš poročila? (1892) Paula
Gauguina (Francija) v zasebni
prodaji dosegla ceno
300 milijonov USD.

Slika (zasebna prodaja)
300 milijonov USD

Samolepilni listič post-it, na katerem je bila
slika s kredo in ogljem After Rembrandt
umetnika R. B. Kitaja (ZDA), se je na dražbah
13.–20. decembra 2000 prodal za 940 USD.
Bil je eden iz serije, ki so jih ustvarili umetniki,
da bi proslavili 20. obletnico znamke Post-it.

Samolepilni listič (na dražbi)
940 USD

Produkcijski proračun filma Avatar
(ZDA, 2009) je po podatkih spletne
strani The Numbers znašal 425
milijonov USD. Med ustvarjanjem tega
znanstvenofantastičnega epa je režiser
James Cameron (Kanada) uvedel
povsem nov snemalni sistem
‘reality camera system’. Naložba
se je izplačala – 5. aprila 2017
je Avatar postal največji
filmski zaslužkar, saj je po
vsem svetu zaslužil ogromno
vsoto 2,78 milijarde USD.

Začetna gradnja Mednarodne
vesoljske postaje je potekala
od 1998 do 2011 in je po
ocenah stala 150 milijard USD.

Izdelek človeških rok
150 milijard USD

Ovalni 59,6-karatni diamant ‘rožnata
zvezda’ je bil 4. aprila 2017 na dražbi
družbe Sotheby v Hongkongu
prodan za 71,2 milijona USD. Leta
1999 so ga našli v afriškem
rudniku in je največji
brušen diamant
svojega razreda,
ki se je prodajal
na dražbi.

Dragulj (na dražbi)
71,2 milijona USD

18. maja 2013 je gojitelj golobov
Leo Heremans (Belgija) na dražbi
svojega dirkalnega goloba Bolta
prodal za 398.493 USD (310.000
EUR). Ptico, ki je dobila ime po
večkratnem rekorderju Usainu
Boltu, je kupec nato verjetno
uporabil za razplod.

Golob (na dražbi)
398.493 USD

Film
425 milijonov USD

12. novembra 2013 je bila umetnina
Balonski pes (oranžen) umetnika
Jeffa Koonsa (ZDA, roj. 21. januarja
1955) v New Yorku v ZDA prodana
za 58,4 milijona USD.
3,6 m visoko skulpturo
iz nerjavnega jekla
je kupil neznani
kupec.

Delo živečega umetnika
(na dražbi) 58,4 milijona USD

Bel kombinezon s pavi,
ki ga leta 1973 za Elvisa
Presleyja (ZDA) izdelal
Bill Belew, je nek
ameriški vlagatelj
kupil za 300.000 USD.
Prodajo je leta 2008
izpeljal spletni dražbar
gottahaveit.com.

Lastnik Padraig Doherty (Irska) je
borderskega ovčarja Capa 13. maja 2016 na
dražbi v Skiptonu v severnem Jorkširu v
VB kupil pri starosti 16 mesecev za 21.392
USD. Psi, zdresirani kot pastirji, se navadno
prodajajo za okoli 3000 USD.

3. decembra 2012 je
zbirateljska spletna
stran Brick Envy, Inc.
(ZDA) kocko lego iz
14-karatnega zlata
prodala neznanemu
kupcu za 12.500 USD.
25,6 g težka kocka je
bila darilo dolgoletnemu
osebju družbe LEGO
med letoma 1979 in
1981.

Avtomobil (na dražbi)
38,1 milijona USD

Obleka pop zvezdnika
(na dražbi) 300.000 USD

Sto let stara tablica čokolade Cadbury je bila
25. septembra 2001 na dražbi kupljena za 687
USD. Kapitan Robert Scott jo je vzel na prvi
odpravo na Antarktiko v letih 1901–04, a je
ostala v svojem zavojčku v škatli za cigarete.

Sendvič s sirom ‘Quintessential
Grilled Cheese’ se je 29. oktobra
2014 v restavraciji Serendipity 3 v
New Yorku v ZDA prodajal za 214
USD. Postrežen je bil na francoskem
šampanjskem kruhu z maslom
s tartufi in izjemno redkim
sirom caciocavallo
podolico ter kremno
juho iz jastoga in
paradižnika.

Ovčar (na dražbi)
21.392 USD

Kitara (na dražbi)
2,7 milijona USD

500.000–100 milijonov USD

Hamburger, težak 352,44 kg, se je
2. julija 2011 v restavraciji Juicys
Outlaw Grill v Corvallisu v Oregonu
v ZDA prodajal za 5000 USD.

Hamburger
5000 USD

Tablica čokolade (na dražbi)
687 USD

Sendvič
214 USD

LEGO© kocka
12.500 USD

Po podatkih poročila UBS Prices & Earnings
iz leta 2015 je 5 km dolga vožnja s taksijem
v norveški prestolnici Oslo potnike stala
v povprečju 32,10 USD. Ista razdalja bi v New
Delhiju v Indiji stala samo 1,54 USD.

V Londonu v VB je po anketi Cost of Living
družbe Mercer povprečna cena vstopnice
za kino leta 2016
znašala 17,91 USD.

1000–500.000 USD

Vožnja s taksijem
32,10 USD

Vstopnica za kino
17,91 USD

0–1000 USD

Z denarjem morda ne morete kupiti ljubezni, zagotovo pa lahko kupite marsikaj drugega, od brušenih
diamantov in neprecenljivih umetniških del ter mogočnih dosežkov arhitekture do izjemno dragega
sendviča s sirom. Oglejte si nekaj najdražjih predmetov na Zemlji … in onkraj.

Najdražji …

