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På 
vei opp

På vei 
ned

Thor hushovd: Nektet start i Tour 
de France. Karrieren over.

olav Thon: 90 år og like god, og 
nesten like sprek.

Jens sTolTenberg (ap): 20 pro-
sentpoeng bak Erna & Co når ferien 
starter. Kan Jens slå Lasarus?

ole roberT reiTan: Brukte 20 mi-
lioner til elektriker i sitt nye hus. Det 
enkleste er det beste.

Jobb & karriere

ØysTein olsen: Sentralbanksjefen 
senket kronekursen med ny rente-
bane. Eksportørene jubler.

Jens p heyerdahl d.y.: Solgte 
Dagbladet ut av familien. Heretter er 
det aksjer og eiendom.

Navnene bak tallene

Henrik Langeland namedropper over en lav sko i 
sin nye bok Fyrsten, som er spådd å bli som-
merlektyre for mange. Kjente politikere, 
embedsmenn, journalister og PR-folk er skrevet 
inn i handlingen, men også noen mindre kjente, 
som klesgründeren Leslie Downey, får omtale, 
hvilket hun slett ikke har noe imot.

– Jeg ante ikke noe om at jeg var nevnt i 
boken. Jeg har fått både kunder og hyggelige 
tilbakemeldinger, sier norsk-amerikanske 
Downey, som leverer målsøm fra Sveits til norske 
menn – og noen kvinner.

I boken bruker hovedpersonen Christian von 
der Hall, som driver et PR-byrå og er 
supermosjonist, klær levert av Oslo-kvinnen: 
“Etter at Eton hadde gjort slim fit-modellen 
altfor vid for noen år siden, hadde han … i likhet 
med mange av hans støpning, sverget til Leslie 
på Røa som kom hjem til ham, tok mål, 
presenterte stoffer og fikk skjortene sydd i 
Sveits.” 

Helt gratis er naturligvis ikke denne tjenesten. 
Senere i boken skriver nemlig Langeland at en 
reklamekampanje ville “kostet Leslie-skjorta”. I 
virkeligheten er det ikke så spinnvilt som 
forfatteren skal ha det til. Skjorteprisene ligger 
mellom 1.199 og 1.499 kroner og dresser stort 
sett mellom 7.500 og 8.000. 

Det var en ren tilfeldighet at Downey dukket 
opp i boken. En referanseperson som leste 
boken før den kom ut, mente at hovedpersonen 
måtte ha skjorter fra Downey.

– Det var en kunde av meg, forteller hun.
– Har du lest Fyrsten?
– Nei, jeg kjøpte den da den kom, men 

datteren min ville lese den først og bruke den i 
et skoleprosjekt. Jeg får den vel om en uke, sier 
hun.

Kostet 
“Leslie-skjorta”

ikke alle skJorTene i eTT skap: Leslie Downey har 
fått et oppsving med Henrik Langelands Fyrsten. Nå sat-
ser hun blant annet på advokater og PR-folk, ettersom 
kundene i finansbransjen har mistet litt av kjøpelysten.


