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De Amerikaanse actrice Lindsay
Lohan is een juridische procedure
begonnen tegen het bedrijf Rockstar
Games, de producent van de popu-
laire videogame Grand Theft Auto V
(GTAV). Volgens Lohan is één van de
personages in het spel, Lacey Jonas,
een overduidelijke kopie van haar.
De dame in kwestie is een jonge blon-
de vrouw in een kledingstijl die we
ook van Lohan kennen. Het hoedje,
een kort spijkerbroekje, de zonne-
bril, alles doet aan Lohan denken.
Daarnaast vertoont Lacey Jonas, ook
op de cover van het spel te zien, an-
dere overeenkomsten met Lohan. Zij
is een actrice die voortdurend op de
vlucht is voor paparazzi en veelvul-
dig het woord ‘fuck’ gebruikt, iets

Lindsay Lohan klaagt producent Grand Theft Auto V aan

wat Lohan ook vaak schijnt te doen.
Verder lijdt Jonas aan anorexia en
vraagt tijdens het spel aan mannen in
snelle auto’s of zij haar te dik vinden.

Het feit dat in het spel ook het Cha-
teau Mormont Hotel in Hollywood
voorkomt, een hotel waar Lohan zelf
een tijdje heeft gewoond, is volgens

de actrice het onomstotelijke bewijs
dat Lacey Jonas op haar is gebaseerd.
Uit de aanklacht die Lohan op 1 juli
indiende bij de Supreme Court in
New York blijkt dat de actrice meent
dat Rockstar Games niet alleen in-
breuk op haar privacy maakt en haar
al kwetsbare imago beschadigt, maar
ook over haar rug probeert geld te
verdienen. Veel geld, want GTAV, dat
sinds september 2013 op de markt is,
is een absolute kaskraker.
De rechter zal in de eerste plaats
moeten bepalen of Lacey Jonas in-
derdaad een lookalike is van L ohan.
Als dit het geval is, zal beoordeeld
moeten worden of dit in strijd is met
de Amerikaanse privacywet, of dat
het misschien toch een geoorloofde
parodie is. De makers van GTAV hul-
len zich vooralsnog in stilzwijgen.
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Op de cover van het spel GTAV staat het blonde personage Lacey Jonas
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