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„Vermentino di Gallura 
DOCG“ apeliacija apima apie 
1.100 ha vynuogynų, per me-
tus padaroma apie 4,4 mln. 
litrų vyno, daromi putojantieji 
vynai „charmat“ ir „classico“ 
metodu, saldieji iš džiovintų 
(passito) ir vėlyvojo skynimo 
(vendange tardive) vynuogių.

Pagrindiniai „Vermentino 
di Gallura DOCG“ reikala-
vimai paprasti: vynai turi 
būti gaminami iš ne mažiau 
95% ’Vermentino’ vynuogių 
(dauguma jų yra iš 100%). 
Alkoholio minimumas – 12% 
(13% – superiore vynams). Dėl 
karšto klimato leidžiama dirb-
tinai drėkinti vynuogynus. Yra 
ir superiore vyno, o tai reiškia 
daugiau taisyklių.

Arealo ypatumas – granito 
kalnai, granito ir smėlio dirvo-
žemis. Žiūrint į salą pro lėktuvo 
iliuminatoriaus langelį, atrodo, 
kad skrendi virš milžiniško 
akmens luito, apjuosto balkš-
va smėlio juostele ir kur ne 
kur, pakraščiuose ir pietinėje 
dalyje, paspalvinto žaluma. 
Sunku suvokti, kaip jame gali 
augti vynmedžiai. Bet jie auga 
kažkokiu stebuklingu būdu, 
atlaikydami kaitrą, sausrą, 
nuolatinį mistralį ir iš granito 
įgydami ypatingo skonio. 

Vyndariai pasakojo, kad 
vandens čia amžinai stinga. 

Todėl buvo baisiai keista, 
birželį atskridus iš karščio iš-
degintos Lietuvos matyti žalu-
mos jūrą. 

Po konferencijos 12-a 
„Vermentino di Gallura 
DOCG“ vyninių pristatė 25-is 
’Vermentino’ vynus. Visi vis ki-
tokie, priklausomai nuo dirvo-
žemio, vynuogyno ekspozicijos 
(jos skirtumai arealo kalvose – 
begaliniai), aukščio virš jūros 
lygio, pagaliau – žmogaus. 

Apibendrinant galima sa-
kyti, kad apeliacijos sausiems 
baltiesiems „Vermentino“ vy-
nams būdinga šviežia, tačiau 
švelni rūgštis, minerališkumas, 
sūrumas, prieskoninių žolelių, 
baltųjų gėlių, gudobelių aroma-
tai, skonyje juntamos kriaušių, 
citrusų, mangų, bananų, ana-
nasų natos. Jei vynas – iš gerų 
namų ir gerai subalansuotas, 
didesnis alkoholio kiekis ger-
klės neerzina, juolab ragau-
jant jį prie vietos patiekalų ir 
laikantis sardų perspėjimo būti 
saikingam. 

„Vermentino di Sardegna DOC“
Jau kitoje konferencijoje, 

vykusioje Kaljaryje, „Hotel 
Regina Margherita“ (puiki vir-
tuvė) keturiolika „Vermentino 
di Sardegna DOC“ gamintojų 
iš pietinės salos dalies pristatė 
25-is vynus. Visi buvo iš 100%

’Vermentino’ vynuogių, bran-
dinti plieno talpose. Vynai 
įvairiausi, kaip ir gamintojai – 
nuo mažų šeimos vyninių iki 
didžiulių kooperatyvų, vieni-
jančių po kelis šimtus narių. 

„Vermentino di Sardegna 
DOC“ apeliacijos statusas su-
teiktas 1988 m. ir tai, ko gero, 
lėmė, kad dešimtąjį dešimtme-
tį ėmė gerėti Sardinijos vyno 
kokybė. Vyndariai atnaujino 
vynuogynus, daryklas, ėmė 
kurtis nauji ūkiai. Dabar ape-
liacija apima 3.500 ha, kasmet 
pagaminama 10,5 mln. litrų, 
tai yra daugiau nei dvigubai 
„Vermentino di Gallura DOCG“ 
apeliacijos vynų. 

Taisyklės čia irgi paprastos: 
„Vermentino di Sardegna“ vy-
nuose turi būti ne mažiau 85% 
’Vermentino’ vynuogių, kiti 
15% – kitų baltųjų, tačiau, kaip 
ir „Vermentino di Gallura“ 
atveju, vynas dažniausiai da-
romas iš 100% ’Vermentino’. 
Mažiausias leistinas alkoholio 
kiekis – 10,5%, dažnai jis siekia 
13,5%. 

Tipiškas „Vermentino di 
Sardegna DOC“ yra sausas, 
brandinamas plieno talpose. 
Daromas ir putojantis, ir sal-
dusis passito. Dėl mažesnio al-
koholio kiekio DOC apeliacijos 
vynai lengvesni nei „Gallura 
DOCG“. Turi šviežios rūgšties, 

Grupelė tarptautinių 
vyno ekspertų ir žurnalistų, 
Sardinijos regioninių žemės 
ūkio ir kaimo plėtros pro-
gramų įgyvendinimo agen-
tūros LAORE pakviesti į edu-
kacinį turą „Vermentino in 
Sardinia“, pravažiavo visą salą 
nuo Olbijos iki Algero ir žemyn 
iki Kaljario, susipažindami su 
maždaug 40 vyninių produk-
cija. ’Vermentino’ – tai baltųjų 
vynuogių veislė. Sardinija – an-
tra pagal dydį Viduržemio jūros 
sala (jos krantus nuo Apeninų 
pusiasalio skiria Tirėnų jūra) ir 
sykiu autonominis Italijos regi-
onas, kuriame, kaip juokauja 
patys sardai, gyvena milijonas 
žmonių ir trys milijonai avių. 

Sardinijos ženklai
Jeigu reiktų išvardyti kelis da-

lykus, apibūdinančius šią salą, 
pirmiausia pasakyčiau: vėjas. 
Kai prieš kelerius metus lan-
kiausi ten pirmą kartą, buvau 
įsitikinusi, kad dieną naktį jis 
smarkauja dėl rudens. Bet ru-
duo čia niekuo dėtas. Vyndariai 
sako: mistralis gali pūsti 5 die-
nas paeiliui, o gali ir 365-ias. 

Salos identiteto ženklas gali 
būti ir nuragiai – iš akmens lui-
tų sukrautų bronzos amžiaus 
žmonių namų liekanos. 

Galėtų būti ir Kaljario mies-
tas, kažkuo – gal maurų paliki-
mu, gal kvapu – primenantis 
portugalų Portą. Sardų virtuvė 
irgi verta būti salos skiriamuo-
ju bruožu. Tiems, kurie mėgsta 
žuvų ir jūragyvius, avių pieno 
sūrį, įvairiausiai paruoštas 
šviežias daržoves, čia bus ti-
kras rojus. Būtina paminėti 
porcheddu – tradiciniu būdu 
ant iešmo lėtai iškeptą paršelį. 
Tokio ragavome keturiose va-
karienėse iš penkių. Paršelis 
buvo maždaug ketvirtas patie-
kalas iš penkių. 

Ir dar – Sardinija ypatinga ir 
įdomi dėl autochtoninių, uni-
kalių vynuogių veislių. „Sella & 
Mosca“ ūkyje teko matyti kata-
logą, kuriame suregistruotos 
vynuogių veislės. Sąraše – 1.671 
pavadinimas, 300 iš jų sutin-
kamos Sardinijoje. Juolab sala 
įdomi mums, Sardinijos vyno 

Lietuvoje teturintiems labai ma-
žai, vos lašą jūroje. 

Daugiavardė ’Vermentino’
Nevardijant daugybės vietinių 

veislių, saloje labiausiai paplitu-
sios baltoji ’Vermentino’ ir rau-
donoji ’Cannonau’ (’Grenache’). 
Kaip daugelis kitų pasaulio vy-
nuogių, ’Vermentino’ turi daug 
klonų ir vardų, prisitaikiusių 
prie konkrečios vietos. Italijoje ji 
žinoma kaip ’Arratelau’, ’Bianca 
Antica’, ’Carbesso’, ’Favorita’, 
’Pigato’ ir kt., Prancūzijoje vadi-
nama dar kitokiais vardais. 

’Vermentino’ auga ir kituose 
Italijos regionuose, tačiau bū-
tent Sardinijoje vyno iš jos pada-
roma daugiausia – apie 75% viso 
itališkojo „Vermentino“ kiekio. 

Sardinijos ’Vermentino’ turi 
tris apeliacijas. „Vermentino di 
Sardegna DOC“ apima beveik 
visą salą, tačiau daugiausia šių 
vynų daroma pietinėje dalyje. 
Nedidelė „Alghero DOC“ ape-
liacija supa Algero miestą vaka-
rinėje pakrantėje, „Vermentino 
di Gallura DOCG“ – „dengia“ 
šiaurės rytinį kampą ir daugmaž 
sutampa su Olbijos provincija. 
Pastaroji – vienintelė DOCG 
apeliacija visoje saloje, suteikta 
1996-aisiais, paaukštinus 1975 
m. gautą DOC apeliaciją.

Nuo jos ir pradėjome pa-
žintį su „Vermentino“ vynais. 
Tiksliau, nuo Olbijos – ekonomi-
nio provincijos centro su kelių 
gatvių centru ir dviem bažny-
čiomis. Garsieji atvirutiniai pa-
plūdimiai (yra tvirtinančių, kad 
gražiausi pasaulyje) su baltutėlio 
smėlio įlankomis ir smaragdo 
spalvos jūra driekiasi į šiaurę ir 
į pietus nuo miesto. Šiauriau – ir 
Kosta Smeraldos kurortas. Savo 
vilose čia ilsisi pasaulio galingieji 
– nuo buvusio Italijos ministro
pirmininko Berlusconi ar Saudo 
Arabijos princų iki Holivudo
žvaigždės George’o Clooney. 

Vermentino di Gallura areale
Ankstyvą rytmetį Olbijos 

„Grand Hotel President“ vieš-
butyje (jis puikus, virtuvė vidu-
tiniška) vykstančioje konferen-
cijoje į mūsų galvas sudėliojami 
skaičiai. 
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• Vyninėje „Tenuta Sidurra“ 
sirpsta ’Vermentino’ vynuo-
gės. BEATRIČĖS LAURINAVIČIENĖS

(VŽ) NUOTR.

Sardinija ypatinga ir įdomi 
dėl daugelio dalykų, taip pat 

– ir dėl autochtoninių, unikalių
vynuogių veislių.

Jeigu reiktų išvardyti ženklus, būdingus 

Sardinijos salai, pirmiausia pasakyčiau: vėjas, 

akmuo, avys. Taip pat ir vynas. Skaičiuojama, 

kad saloje veikia apie 200 vyninių – nuo mažų 

šeimyninių iki didžiulių kooperatyvų. Be to, vy-

nuogynus turi ir kiekvienas kaimelis, o kiekvie-

na jo šeima daro savo vyną. Jo unikalumas taip 

pat yra vienas iš ženklų, skiriančią Sardiniją 

nuo kitų pasaulio salų. 

BEATRIČĖ LAURINAVIČIENĖ IŠ SARDINIJOS
beatrice.laurinaviciene@verslozinios.lt

• „Vermentino“ vynai „Argiolas“ 
vyninės rūsiuose.  BEATRIČĖS

LAURINAVIČIENĖS (VŽ) NUOTR.
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vaisiški, minerališki, posko-
nyje – daugiau sūrumo. Vėlgi 
vyndariai pabrėžia, kad gaivų 
baltąjį saloje sunku padaryti 
dėl nuolatinių karščių. 

Neabejotinai apeliacijai bū-
dingas kalkakmenio, smėlio, 
molio dirvožemis vynams 
suteikia kitokių savybių nei 
granitas. Savitumo vynams 
suteikia ir tai, kad vynuogy-
nai neretai auga 30–40 m nuo 
jūros, sakytum, paplūdimyje, 
kur vėjas jaučiamas dar labiau. 
Daugiau vėjo – daugiau sūru-
mo vyne. 

Vėjo dovanos
Nori tikėki, nori ne, kai 

vyndariai tikina, kad sūru-
mas vyne – dėl vėjo. Teiginį 
patvirtina praktika vyninėje 
„Tenuta Sidurra“, ji maždaug 
valanda kelio nuo Olbijos į 
patį Galluros arealo centrą, 
greta vaizdingo viduramžių 
kaimelio Luogosanto. Išlipus 
iš autobusėlio, karštis tvoks-
teli tarsi kirviu į kaktą, šešė-
liuota takelio puse leidžiamės 
į vynogyną. Jis lomoje tarp 
kalnų, tačiau mistralis justi ir 
čia. Vyndarys Dino Dino, da-
rantis pasaulyje puikiai ver-
tinamus vynus, perbraukia 
pirštu vielą, ant kurios vynio-
jasi vynmedžių šakos, palaižo. 
Kiti daro tą patį. Tikrai, pirš-
tas sūrus, ant vielos – mistra-
lio atpūsta jūros druska, toks 
pats jos sluoksnelis lieka ir ant 
vynuogių. Ne tik druskos. Kuo 
arčiau jūros, sako p. Dino, tuo 
aiškesnį jodo skonį vyne gali 
pajusti. 

Dar viena konferencija vyko 
Algere. Tai kitoks miestas, 
jame kalbama ne sardų ir ne 

italų kalbomis, o katalonų dia-
lektu – algherese, todėl Algeras 
kartais vadinamas Barceloneta 
(Mažoji Barselona). „Hotel 
Carlos V“ viešbutyje ant jūros 
kranto (su stebėtinai puikia 
virtuve) savo „Vermentino“ 
pristatė 10 vyninių. Tarp jų 
– ir „Sella & Mosca“, dabar
priklausanti „Terra Moretti
Group“, kuri 2016-aisiais už 62 
mln. Eur įsigijo ją iš „Gruppo
Campari“.

Lankėmės toje vyninė-
je. 1890 m. ją įkūrė inžinie-
rius Erminio Sella ir teisėjas 
Edgardo Mosca, dabar tai 
viena didžiausių Europos vy-
ninių, turinti 650 ha, iš jų 520 
ha užima vynogynai. Sakoma, 
kad „Alghero DOC“ apeliacija 
arealui 1960 m. suteikta šios 
ir greta esančio kooperaty-
vo „Cantina Santa Maria di 
Palma“ dėka. 

„Sella & Mosca“ ūkio plotai, 
Sardinijos masteliais matuo-
jant, – milžiniški, o dirvožemis 
kur kas įvairesnis, granitas ir 
klintys, todėl tinka bet kuriai 
Sardinijos veislei auginti. Kad 
ir baltajai ’Torbato’, išnyku-
siai po filokseros. Pagrindinis 
vyndarys, eksperimentatorius 
Giovanni Pinna pasakojo, kad 
iki šeštojo dešimtmečio gal tik 
jie vieninteliai pasaulyje augi-
no šias vynuoges. 

Maistas ir vynas
Sardinijos vyndariai juokau-
ja: baltasis vynas tinka prie 
baltavilnių avių mėsos, rau-
donasis – prie juodavilnių. 
Beje, apie raudonąjį. Jis irgi 
stebino. ’Cannonau’, ’Monica’, 
’Carignano’, ’Caglunari’ veis-
lių vynai, padaryti „Argiolas“, 
„Ferruccio Deiana“ „Cantina 
Santa Maria di Palma“ ir kitose 
vyninėse ar puikios vyndarės 
Antonellos Corda ūkyje, verti 
kelionės į Sardiniją. 

Kaip ir minėtoji sardų vir-
tuvė. Jei tektų būti Algere, 
neturėtų nuvilti vakarienė 
„La Lepanto“ restorane, kur 
už žmonišką kainą tiekiami 
puikiausi jūros gėrybių patie-
kalai. Žinoma, ir botarga (sū-
dyti ir džiovinti ikrai), ir keptas 
paršelis, ir tradiciniai „fregula 
sardo“ – mažutėliai apvalūs 
makaronai, dažniausiai gardi-
nami moliuskais. 

Atsisveikinimo vakarienę, 
kuri vyko Kaljario pašonėje 
veikiančiame kooperatyve 
„Dolianova“, ruošė virtuvės 
šefas Luigi Pomata, savo res-
toranėliui Kaljaryje, vadina-
mam jo paties vardu, uždirbęs 
„Michelin“ žvaigždutę. Tuno, 
aštuonkojų, įvairiausių gelde-
lių Sardinijoje gausi visur, ta-
čiau to, ką meistras paruošė iš 
tuno papilvės, ragauti nebuvo 
tekę. 

Sardinijos žmonių gyveni-
mo trukmė yra viena ilgiausių 
pasaulyje. Akivaizdu, kad sar-
dų virtuvė šiuo atveju vaidina 
vieną svarbiausių vaidmenų.  

SARDINIJA – VĖJŲ, VYNO IR AVIŲ SALA 

AGNĖ JAŠINSKIENĖ
agne.jasinskiene@verslozinios.lt

Bankrutavus didžiausią tragiškai 
nuskendusio laivo „Titanikas“ daiktų 
kolekciją sukaupusiai kompanijai 
„Premier Exhibitions“, naujų 
savininkų ieško daugiau kaip 5.500 
jūros dugne sumedžiotų laivo ir jo 
keleivių artefaktų.

Kol kas neaišku, ar teismas, nuo ku-
rio sprendimo priklauso kolekcijos li-
kimas, leis daiktus pardavinėti atskirai, 
ar visa kolekcija teks vienam pirkėjui. 
Lobius iš „Titaniko“ bendrovė „Premier 
Exhibitions“ rinko 25 metus, jos samdy-
ti narai septynis kartus leidosi į ekspe-
dicijas Atlanto vandenyno dugnan toje 
vietoje, kur 1986 m. 3.700 km gylyje 
rastas 1912 m. balandžio 14 d. nusken-
dęs laivas.

Ne pirmas mėginimas
Iki bankroto „Premier Exhibitions“ 

organizavo keliaujančias parodas, gar-
siausios jų – „RMS Titanic“ ir „Bodies... 
The Exhibition“. Kompanija kurį laiką 
grimzdo į skolas ir 2016 m. paskelbė apie 
bankrotą. „Titaniko“ artefaktus įmonė 
mėgina parduoti ne pirmą kartą. 2012 
m. ir 2016 m. bendradarbiaudama su
„Guernsey’s“ aukcionų namais vienam
pirkėjui ji siūlė įsigyti visą kolekciją, taip 
pat teisę ateityje plaukti į „Titaniką“ ir
rinkti ten randamus daiktus.

„Kolekciją norime perleisti tokiam val-
dytojui, kuris gebės tęsti mūsų darbus ir 
gerbti „Titaniko“ bei su juo nuskendusių 
žmonių atminimą“, – tada spaudos kon-
ferencijoje sakė Markas Sellersas, tuo-
metis „Premier Exhibitions“ vadovas.

Tačiau abiem atvejais dėl sandorių są-
lygų galutinai susitarti nepavyko.

„Daug kas norėjo įsigyti vieną arba ke-
letą kolekcijos daiktų, tačiau ne ją visą. 
Niekas nesusižavėjo ir kolekcijos savinin-

ko įgyjama prievole saugoti vietą, kur 
nuskendo „Titanikas“, – „Bloomberg“ 
cituoja Arlaną Ettingerį, „Guernsey’s“ 
aukcionų namų direktorių.

Nuo varpo iki žiedo
Manoma, kad norinčių įsigyti daiktų iš 

„Titaniko“ netrūktų, didžiulio susidomė-
jimo iki šiol sulaukė visi laivo artefaktai, 
kuriuos pardavė kiti kolekcininkai. Už 
„Titaniko“ muzikantų vadovo smuiką 
aukcione gauta 1,45 mln. USD, už kailinį 
paltą, kuriuo vienas iš laivo įgulos narių 
gynėsi nuo šalčio, sumokėta 235.000 
USD, už apžvalgos bokštelio raktą parda-
vėjui pavyko gauti 145.000 USD, o signa-
linė raketa pirkėjui atsiėjo 23.000 USD. 

Jei aukcione būtų parduodami dabar-
tinės kolekcijos daiktai, istorijos gerbė-
jai gautų galimybę įsigyti varpą, kuriuo 
stebėjimo aikštelėje skambino ledkalnį 
pamatę įgulos nariai, pirmosios klasės 
restorano langus puošusias groteles, lai-
vo keleivės žiedą su trimis deimantais 
ir į Ameriką emigruoti norėjusio brito 
Williamo Henry Alleno lagaminą su jame 
išsaugotais drabužiais.

Šiemet rugpjūčio 30 d. teismas iš-
klausė „Premier Exhibitions“ siūlymų, 
ką būtų galima daryti su jai priklausan-
čiais „Titaniko“ turtais. Visgi, kaip rašo 
„Bloomberg“, akcininkams iki šiol ne-
pavyko susitarti dėl bendros strategijos. 
Smulkieji „Premier Exhibitions“ akcinin-
kai norėtų kolekcijos daiktus parduoti 
tiems, kurie aukcione pasiūlys daugiau-
sia, – taip padengtų skolas ir teismo išlai-
das. Tačiau Daopingas Bao, dabartinis 
įmonės vadovas ir didžiausias akcinin-
kas, siūlo kitą planą: užuot draskęs kolek-
ciją dalimis, jis subūrė pulką Kinijos vers-
lininkų ir investicinių fondų („PacBridge 
Capital Partners“ iš Honkongo, „Apollo 
Global Management“ iš JAV ir kt.), ku-
rie nupirko 2 mln. USD vertės „Premier 
Exhibitions“ skolą. Teismui jis siūlo 
kolekciją išlaikyti lėšomis, kurios būtų 
pelnomos organizuojant mokslines ir 
turistines ekspedicijas į „Titaniko“ ka-
pavietę. Ponas Bao žada, kad kolekcija 
nebus išgabenta iš JAV.

Varžosi trise
Verslininko suburti investuotojai už 

teises į kolekciją pasiūlė 19,5 mln. USD 
ir depozitą grynaisiais. Jie mėgina pra-

lenkti pagrindinius varžovus – susivie-
nijusius Didžiosios Britanijos muziejus, 
kurie siūlo 19,2 mln. USD ir yra užsitikri-
nę filmo „Titanikas“ režisieriaus Jameso 
Camerono bei Vašingtone veikiančios 
Nacionalinė geografijos draugijos pa-
ramą – pastaroji šiam tikslui atseikėjo 
500.000 USD.

„Mes garantuotume, kad daugiau 
niekas neplauks į vietą, kur nuskendo 
„Titanikas“, ir nesisavins ten likusių 
daiktų“, – „Bloomberg“ tikino Kevinas 
Fewsteris, Grinidžo karališkojo muzie-
jaus direktorius.

„National Geographic“ jis pridūrė: „Jei 
mums nepavyks įsigyti kolekcijos, labai 
didelė tikimybė, kad ji bus išskaidyta – 
tada ją prarastume amžiams.“

Britai norėtų visą kolekciją eks-
ponuoti Belfaste (Airija) įkurtame 
Nacionaliniame jūrų muziejuje – šiame 
mieste 1911 m. gegužės 31 d. „Titanikas“ 
buvo nuleistas į vandenį.

„Norime artefaktus pargabenti 
namo, kur jie bus saugomi, prižiūrimi 
ir kur jais galės grožėtis visas pasaulis“, 
– „The Guardian“ cituoja Conalį Harvey, 
„Titanic Belfast“ muziejaus direktoriaus 
pavaduotoją.

Jūrų muziejuje jau dabar eksponuo-
jama nemenka „Titaniko“ suvenyrų ko-
lekcija – nuo laikrodžio, kurio rodyklės 
sustojo tą akimirką, kai 27 m. Robertas 
Douglasas Normanas įšoko į ledinį van-
denį ir nuskendo, iki kiaulytės formos 
muzikinės dėžutės, kurią „Titaniko“ 
tregediją išgyvenusiai Edith Rosenbaum 
padovanojo mama. 

Su p. Bao ir muziejų pasiūlymais 
konkuruoja dar vienas pretendentas į 
„Titaniko“ turtus – Misūrio ir Tenesio 
valstijose (JAV) veikiančių „Titaniko“ 
tematikos muziejų valdytojai. Pernai 
jų 10 mln. USD vertės siūlymas buvo 
atmestas.

„Skaudu stebėti, kad dalelė šio sva-
jonių laivo, kaip našlaitė keliauja iš 
rankų į rankas“, – sako okeonografas 
Davidas Gallo, kuris 2010 m. vadovavo 
ekspedicijai į 3.700 km gylyje besiilsintį 
„Titaniką“.

„Titanikas“ nuskendo 1912 m., per 
pirmąją savo kelionę į JAV. Tuo metu 
didžiausias pasaulyje laineris į jūros du-
gną nusinešė 1.500 iš 2.200 keleivių ir 
įgulos narių gyvybių.

Kolekcijos

„Titaniko“ lobiai ieško
naujų savininkų

• Britų muziejai baiminasi: jei jiems nepavyks įsigyti kolekcijos, ši bus išskaidyta ir visai prarasta. PAULO DARROW („REUTERS“ / 

„SCANPIX“ ) NUOTR.

„Titaniko“ kolekciją
sukaupusios „Premier 
Exhibitions“ akcininkams
nepavyksta susitarti dėl
bendros strategijos.


