
Érezd a szerelmet, éld át a fényűzést 
a Titanic fedélzetén!
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A„Kék Álom” c. cikk (Ékszerkoktél Magazin, 2012. szeptember) megírása-
kor, a kék színű gyémántokról óhatatlanul eszembe jutott a „Titanic”, amely
az utóbbi idők talán legnagyobb világ-filmsikere volt. Végig magamban
hallottam a film zenéjét és a szemem előtt láttam „az Óceán Szíve” kék színű
gyémánttal ékesített medált is. Annak ellenére, hogy szakmai cikket írtam,

szerettem volna legalább egy kép erejéig megemlékezni a filmről és a benne szereplő, bár
valójában sohasem létező ékszerről. De nem jött össze! Befejeztem a cikket, elküldtem
az újságnak, magam pedig felültem a repülőre és elutaztam Indiába az ékszerkiállításra. 

Az indiai ékszerkiállításon egy csodaországban éreztem magamat, talán hasonlóan ahhoz,
amikor valaki a konfekcióruházatot árusító bolt után bemegy egy divatbemutatóra, ahol neves
divatházak bemutatják ruhakölteményeiket. A ruhakölteményeket viselő gyönyörű indiai
modelleken mégis az ékszereken volt a hangsúly. Ráadásul minden egyes ékszerbemutatás
előtt és utána is az összes ékszerkreációt közelebbről is meg lehetett tekinteni. 

Szinte megállt a lélegzetem és a lábaim is földbe gyökereztek, amikor megláttam
a Titanicot, az álomhajót formázó nyakéket. Amikor magamhoz tértem, megérez-
tem, hogy valaki figyel. A tekintetem találkozott egy mosolygó férfitekintettel, akiről
bemutatkozás után kiderült, hogy Ő Laksh Pahuja, az ékszer tervezője.

A nyakék a film egyig legszebb, legromantikusabb pillanatát mutatja be, ahogy a
hajó fedélzetén a szerelmesek - Kate Winslet és Leonardo Di Caprio - karjai széttárva
egymásba fonódnak. Szinte érezni lehet az óceán sós illatát és a hullámok moraját.
A nyakékben Laksh Pahuja - a híres kék gyémánt bemutatásához - az aranyat ezüsttel
és fával kombinálta, melyet gyémántokkal és Swarovski kristályokkal díszített.

Laksh Pahuja Mumbaiban született. Tanulmányait az Amerikai Gemológiai Intézetben,
ill. az Indiai Gemológiai Intézetben, valamint Angliában a Harrow Képzőművészeti
Főiskolán végezte. Az ékszervilág igazi sztárja! Nagy tudását páratlan kreativitással
és merész ötleteivel ötvözve, vitathatatlanul művészi értékű, egyedi ékszereket alkot
luxus kivitelben.

Laksh Pahuja, 
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