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Hotellgästerna producerar el
På Hotel Crown Plaza i
Köpenhamn kan gästerna hjälpa till med att producera el.
Jodå, hotellet har elproducerande träningscyklar
på gymmet.
En gäst som lyckas
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Aftonbladet

30

trampa fram 10 wattimmar
får en check på 200 danska
kronor att använda i hotellets restaurang.
Om försöket blir lyckat väntas hotellkedjans 21
hotell i Storbritannien följa efter.
(Aftonbladet) Trampar och får middagscheckar.

– Vi har fått det liv 
Många följde de fem parens kamp om att vinna i
tv-serien” Drömmen om Italien”.
Till slut stod Diana och Theo från Malmö som
segrare – och nu driver de sitt förstapris: bed and
breakfast-idyllen Casa Onesti i Lapedona.

Många nyfikna svenskar
De som kommer förbi vill
ta en titt på huset och träffa dokusåpaparet i verkligheten. Flera stannar också
över natten och rummen har i princip va-

Från Casa Onestis takterrass
har man en magnifik utsikt
över Marches landskap.

Rimini

Adriatiska
havet

SAN MARINO

Ancona

Grotte di Frasassi La Marche

ITALIEN

Grafik: RIKARD BODIN

N

är vi kom ner så
var det kaos. Vi
fick jaga hantverkarna framför oss. Men nu
har man börjat lära sig den italienska mentaliteten, säger Diana Löfgren.
Under dagen då Aftonbladet
besöker Diana Löfgren och Theo
Findlay Brehmer i deras nyöppnade bed & breakfast knackar det
på dörren många gånger.  
– Många svenskar som är nere
på semester är nyfikna och varje dag får vi flera oväntade, men
mycket välkomna besök, säger
Diana Löfgren.
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Monte Sibillini

vann sin dröm Diana Löfgren och Theo Findlay Brehmer vann dokusåpan ”Drömmen om Italien”. ”Vi har båda alltid drömt 
rit fullbokade sedan de öppnade
i början av maj.
Inspelningen av ”Drömmen om
Italien” skedde under tio veckor
förra hösten med final i november. Sedan väntade några månader av lugn och förberedelser
hemma i Sverige innan det åter
bar av ner till den lilla byn Lapedona i italienska Marche.  
– Det var otroligt krävande
veckor under inspelningen. Vi
jobbade hela dagarna med renoveringen

och samtidigt var man hela tiden
följd av ett kamerateam. Det tog
på en, säger Theo Findlay Brehmer.  

Trivs bra i den lilla byn
Även om inspelningarna var
påfrestande så har det varit värt
det.  
– Det var en fantastisk möjlighet att delta i programmet. Vi har
båda alltid drömt om att driva något eget i Italien och vi såg detta
som vår chans. Det enda jag drog

mig för var kamerorna. Men det
gick bättre än vad jag hade trott,
säger Diana Löfgren.  
Theo och Diana berättar att de
fortfarande har kontakt med några
av paren, bland annat finalparet
Caroline och Arne Pehrs från Habo.
De trivs bra i den lilla byn som
trots sin ringa storlek har såväl restaurang, bageri, bar och kafé. Till
och med apotek och postkontor.
Och nu har byns första B&B Casa Onesti – döpt efter byns store

son, fysikern Temistocle Calzecchi Onesti, vars uppfinning hade stor betydelse för utvecklandet av telegrafin – varit öppet i ett
par veckor.

Har ändrat lite i inredningen
De fyra rummen är ljusa och
luftiga och den som såg programmet känner igen sig.
Men Diana Löfgren och
Theo Findlay Brehmer har naturligtvis ändrat lite. Även badrummen är ljusa och fina med svenskt

