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TUTTI FRUTTI

E

lizabeth Taylor n-aa lãsat în urma ei doar o copleºitoare
carierã artisticã. Actriþa, nãscutã în Anglia, dar ameri cancã prin adopþie, a avut de-aa lungul vieþii ei o fabu loasã colecþie de bijuterii, pe care
le-aa iubit enorm, strãlucind întotdeau na la marile evenimente, când le
purta cu acelaºi talent din neui tatele ei filme. Colecþia
de bijuterii, evaluatã la
30 de milioane de euro,
va fi vândutã la lichitaþie la
New York, la jumãtatea
lunii decembrie. Cele 80
de piese excepþionale ºi
încã 190 de alte bijuterii ce
i-aau aparþinut lui Liz Taylor vor
fi cumpãrate de Casa Christie’s
din New York, în zilele de 13 ºi 14
decembrie. Aceastã ofertã cuprinde
diamante, pietre de mare valoare, bijuterii
istorice ºi câteva creaþii unice, pe care le-aa iubit
atât de mult faimoasa divã.
Printre aceste minuni scânteietoare ce vor defila în timpul
li-ccitaþiei sunt ºi câteva de-aa dreptul mitice, care poartã
chiarnumele actriþei cu ochi violeþi. La origine, numit
“Krupp”, acum “Elizabeth Taylor”, diamantul de 33 carate
- pe care eroina din “Cleopatra” l-aa primit de la actorul
Richard Burton, soþul sãu timp de 12 ani, în timpul celor
douã mariaje, din anii ’60 ºi ’70. Din timpul vieþii, Elizabeth

ºi-aa întocmit un testament riguros ºi a lãsat instrucþiuni clare
avocaþilor, cu privire la modul în care îi va fi împãrþitã averea
sa, evaluatã între 800 milioane ºi un miliard de
dolari. Pânã ºi scoaterea la licitaþie a faimoasei
colecþii de bijuterii este prevãzutã în docu ment. Cu puþine zile înainte de a se stinge,
actriþa a dat un ultim interviu, de o
sinceritate emoþionantã: “Nu am
plãnuit niciodatã sã-m
mi cumpãr
multe bijuterii, sau sã am aºa
de mulþi soþi. Pentru mine,
viaþa s-aa întâmplat, aºa cum
se întâmplã pentru fiecare
persoanã. Am fost foarte
norocoasã: am întâlnit
câteva mari iubiri ºi m-aam lovit
de lucruri fabuloase”. Cu ani în
urmã, îi mãrturisea lui Joan
Collins, justificându-ººi pasiunea
pentru bijuterii: “Cariera
nu dureazã prea
mult, are suiºuri
ºi
coborâºuri.
Trebuie sã primeºti
câte un cadou de
fiecare datã când în profesia ta ai ajuns într-uun
punct culminant ºi când coboarã, te revigore azã amintirea cã ai fost fericitã în tre cut, când þi se ofereau atâtea
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