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JOGGER ETTER KJENDISER. Sjansen for å kollidere med en kjendis er stor på gatene i Beverly Hills 90210, verdens mest berømte postnummer.

Løpere i cele
Tv-kjendisen Larry King kaster et engstelig blikk på
gruppen med de gule t-skjortene. Så styrter han avgårde,
vekk fra kjendisjoggerne.

lasser, men opplevelsene er gjerne begrenset
til synet av stålporter og fiendtlige sikkerhetsvakter. Nå jogger også gjenger med tilreisende
rundt i kjendisenes shoppingområde. Håpet
er å løpe rett på en kjendis.

Julie S. Werenskiold og Alix Dwarec (foto), Los Angeles

Eva Longoria. Bonnie Keihlbach tørker svette av pannen, men tramper taktfast nedover
Rodeo Drive, USAs mest eksklusive handlegate. Det er palmer, solskinn og det glimrer i stener hos juveleren De Beer. Det skinner i årets
flotteste Maybach og Rolls-Royce-modeller.
En guvernante er på iskremtur med husets
barn.
– En venn av meg anbefalte denne turen fordi jeg bor i San Pedro og der er det nesten ingen kjendiser, pruster Keihlbach. Hun har sittet
to timer i bilkø fra det gamle havnestrøket sør
for Los Angeles, bare for å rekke dagens kjendissafari:

E

lleve joggere i knallgule t-skjorter
løper nedover et fortau i Beverly
Hills. Botoxglatte ansikter med
handleposer fra Jimmy Choo og
Neiman Marcus trer forskremt til
side. Cheryl Anker, guide for «Off
‘N Running Tours», strekker ut en pekefinger
og hoier: «Se, Larry King!»
Men den kjente verten fra CNN-programmet «Larry King Live» har oppdaget dem.
Han iler avgårde med et pappkrus i neven.
Kaffen skvulper over i det han forsvinner inn i

et parkeringshus. Anker stopper opp og gir
tegn med håndflaten. Kjendisjoggerne adlyder og bråstanser.
– Vi forfølger dem ikke hvis de ikke vil, advarer Anker:
– Men Larry King spiser ofte lunsj på denne
restauranten, sier hun og peker mot «Nate &
Al’s», en sagnomsust «diner» i hjertet av Beverly Hills.
Nå har et nytt fenomen inntatt det fasjonable strøket: Busslaster med late turister trilles fortsatt rundt for å beskue stjernenes pa-
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STJERNEDRØMMER.
Joggeturen
Cheryl Anker
tilbyr heter
«Running From
the Paparazzi».

HOTELL. Joggerne passerer Four
Seasons Hotel.

NOEN KJENTE? Turen går selvfølgelig forbi kjendisenens lunsjfavoritt, «The Ivy».

britetssjiktet
Jeg har nettopp sett Mark
Wahlberg og Leonardo
DiCaprio. Akkurat nå er
Eva Longoria et eller annet
sted i nærheten
Gregg Donovan, concierge

– Dette er en gøyal måte å holde seg i form
på. Men jeg ville ikke hatt noe imot å møte Robert Redford. Keilbach løper videre, forbi Armani, Gucci og Juicy Couture, til Via Rodeo og
utsalgene Tiffany, Cartier, Valentino og Dior.
Her står Gregg Donovan, sannsynligvis verdens eneste vandrende concierge. Han er ansatt av Beverly Hills for å lokke skrekkslagne
turister med slanke lommebøker inn i luksuriøse butikker.
– Det kalles Pretty Woman-syndromet, etter
filmen der Julia Roberts får dårlig service fordi hun ser fattig ut. Mange turister tør ikke å gå
inn, forklarer Donovan, som lover kjendisjoggerne at området er tettpakket med stjerner:
– Jeg har nettopp sett Mark Wahlberg og Leonardo DiCaprio. Akkurat nå er Eva Longoria
et eller annet sted i nærheten.
Celebritetenes tinghus. Kjendisjoggerne

➜
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[Løpere i celebritetssjiktet]

SLITSOM JAKT. Lindsay Elam (fra venstre), Dana Elam, og Kelly Palmberg hviler ved Chanel-butikken på Robertson Blvd.
➜

blir storøyde ved tanken. Men guiden Anker
pisker dem videre; Forbi Wolfgang Pucks kjente restaurant «Spago». Klokken er halv ett, det
er lunsjtid og en mann med åpenbare hårplugger klyver ut av en Jaguar og slenger bilnøklene til en «valet», en uniformert parkeringstjener.
– Jeg så nettopp Sidney Poitier i en butikk
for kontorrekvisita og fikk noen til å ta et bilde
av oss sammen. Man kan støte på kjendiser
hvor som helst i dette området, smiler Anker,
som til daglig arrangerer trimutflukter for bedrifter.
– Men hvorfor må dere løpe? Kan dere ikke
ta en rusletur?
– Det er store avstander her i byen og hvis
man skal ta seg rundt kan man ikke være doven. Dessuten kunne mange mennesker
trenge å gå ned noen kilo, fastslår Anker, mens
hun leder an til tinghuset i Beverly Hills. Byggets største begivenhet fant sted i 2001, da Winona Ryder ble tiltalt for butikktyveri fra varehuset Saks Fifth Avenue. I år ble tinghuset beæret med et besøk fra Madonna, fordi superstjernen måtte gjøre tjeneste som jurymedlem. Anthony Rubenstein, sikkerhetsvakt ved
tinghuset, nikker.
– Det kom hundrevis av fans og fotografer.
Madonna-besøket førte nesten til opptøyer.
Men det gikk rolig for seg da Jessica Alba nettopp var her. Hun giftet seg med Cash Warren i
hemmelighet, sier Rubenstein.
Kjendisjogger Brenda St. Cyr gisper. Hun
vet at Beverly Hills-beboeren Alba giftet seg
med en helt ordinær produksjonsassistent
som hun møtte under en filminnspilling. Selv
jobber St. Cyr med kundebehandling for et
programvareselskap og bor i utkanten av Los
Angeles, uten store sjanser for å møte en stjerne.
– Lisa Marie Presley har et hus der. Og han
høye fra Seinfeld-serien. Ellers er det veldig
dårlig, forklarer St. Cyr.
Arnold på gym. Nå strever hun og ti andre
kjendisjoggere seg forbi hotellet Raffles L’Her-

Kjendisene i dette strøket gjør
meg mer motivert
Fran Bustos, kjendisjager
mitage, en favoritt blant europeiske skuespillere, ifølge Anker («En gang så jeg Russell Crowe utenfor»). Neste stopp er hotellet The Four
Seasons på Doheny Drive, et yndet åsted for
samlebåndsintervjuer av stjerner som promoterer filmstudioenes nyeste produkter, og en
periode hyppig bebodd av Britney Spears. En
hvit strekklimousin står utenfor.
– Sist gang så jeg Queen Latifah her. Hun
gikk inn i en slik bil, sier Anker. Så tumler joggerne forbi uniformerte pikkoloer, gjennom
en lobby i marmor, og inn i bakhagen. Her
stopper de for å beundre luksuslivet.
Fran Bustos er litt skuffet. Hun husker den
gangen hun så selveste Arnold Schwarzenegger på et helsestudio. Det gyldne minnet er fra
1988.
– Han var der for å trene til opptakene av filmen «Twins» og løftet en diger vekt over skuldrene. Jeg turte å gå frem til ham og stille ham
et par spørsmål angående presidentvalget og
fitness og helse i forhold til politikken. Han
brølte bare tilbake: «Nhot nohw!», forteller
Bustos.
Hun og joggerne vender nesen mot Robertson Boulevard. Gaten der unge Hollywoodstjerner shopper i butikker som Kitson og
Rock & Republic. Gaten der Paris Hilton gikk
tom for bensin i en Bentley, der Lindsay Lohan
kolliderte i en SLK, der benrangler som Victoria Beckham og Teri Hatcher fråtser i grønt på
restauranten The Ivy. Bustos ser veldig frem til
denne gaten:
– En venninne av meg så Fergie her en gang.

C-stjerne i underbukse. Det står en Lamborghini og lyser utenfor The Ivy. Ved inngangen står seks sikkerhetsvakter på geledd,
slik de pleier står når de verner berømtheter
på vei inn og ut. I dag står en gjeng daffe paparazzifotografer og henger tvers over gaten. De
venter på at c-kjendis Phoebe Price skal åpenbare seg.
– Hun er en av dem som er berømt for å ikke
gjøre noen ting, forklarer Carlos Almeida, frilanspaparazzi. Han viser frem et bilde han har
tatt av Price tidligere. Kjolen blåser opp og
underbuksen hennes synes.
Kjendisjoggerne gransker fotografiet. De er
ikke imponerte. De vil ha stjerner.
Deltager Lesa Green vurderer å bile til kjendisstrøket Malibu. Der er visstnok muligheten
for kjendisobservasjon stor.
– Jeg er interessert i sport, og derfor er jeg
også på jakt etter sportsstjerner, opplyser Green mens hun jogger tilbake over grensen til
«Beverly Hills 90210», verdens mest kjente
postnummer, etter nittitallets tv-serie om rikmannsbarn i samme strøk. Siste stopp i 90210
er «Crumbs», et bakeri beryktet for sine fetende formkaker. To syltynne fjortiser i diamantsmykker og lange kjoler tripper ut av bakeriet og inn i baksetet på en Rolls med en uniformert sjåfør bak rattet. Bustos glor. Gafler i
seg en formkake med smeltet Snickers som
glasur.
– Jeg forsøker å gå ned i vekt, sier hun.
– Og kjendisene i dette strøket gjør meg mer
m
motivert.

