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daruri”.
Adevãrul este cã bãrbaþii din viaþa divei s-aau întrecut
în a-ii cumpãra bijuterii, pe care ea le iubea atât de
mult. Richard Burton i-aa oferit un inel cu diamantul
Krupp de 33 de carate, care a costat 256.000 euro.
Un alt soþ, Michael Todd, i-aa fãcut cadou o tiarã cu
diamante. Tot Richard Burton i-aa dãruit un colier de
perle de 66.000 de euro.
Biografa lui Michael Jackson a ºocat lumea, în 2009,
declarând cã prietenia popstarului cu Elizabeth Taylor
nu era realã, întrucât cântãreþul îi cumpãra bijuterii,
obligând-o
o astfel pe actriþã sã spunã întotdeauna
doar lucruri frumoase despre el.
Potrivit directorului Luxury Jewels of Beverly Hills, Peter
Sedghi, care a lucrat alãturi de Liz la linia de bijuterii
“House of Taylor”, calitatea pieselor este cea care
face colecþia scoasã acum la licitaþie, aºa de impre sionantã. “Avea un ochi extraordinar. Sincer, ea ºtia
mai multe despre bijuterii decât ºtiu eu. Dacã îi arãtai
o piatrã, îþi spunea originea ei, dacã este de bunã sau
de proastã calitate, de unde vine. Adora pietrele
preþioase, ºi mai ales diamantul”, a povestit acesta.
Cel primit de la Richard Burton- la acea vreme cel
mai scump diamant din lume- este astãzi estimat la
ºase milioane de dolari. Dupã divorþul lor, a fost vân dut în 1978 pentru suma de 5 000 000 de dolari,
bani care au fost folosiþi pentru construirea unui spital
în Botswana. Iar diamantul Krupp de 33.19, prezent
în colecþie, este evaluat la 1,3 milioane de dolari!
Primul, în formã de inimã a aparþinut iniþial lui Shah
Jahan, indianca ce a inspirat construirea Taj
Mahalului. Pe lângã diamante, smaralde, rubine
aºezate pe cercei, inele ºi brãþãri, actriþa deþinea ºi
cea mai mare perlã existentã, denumitã “La
Peregrina”, bijuterie care a aparþinut familiei regale
spaniole ºi pe care a primit-o
o tot de la Richard Burton.
De aceea, colecþia de bijuterii a lui Liz este inestima bilã ºi prin valoarea ei istoricã.
Primele piese din “comoara” actriþei au fost scoase la
licitaþie cu niºte ani în urmã, tot la casa de licitaþii
Christie’s din New York. A renunþat atunci la un rubin
ºi la un colier cu diamante Cartier, primit de la cel deal treilea soþ, Mike Todd, dar ºi la o bijuterie de suflet,
inelul cu diamantul Krupp , de 31,9 carate, pe care
Elizabeth l-aa rãscumpãrat ºi l-aa purtat tot restul vieþii.
Sã ne reamintim ºi cã a fost prima actriþã care a ple cat acasã cu un cec de un milion de doari, pentru
rolul Cleopatrei! Se spunea cã ar fi cerut aceastã
sumã exorbitantã sperând cã studiourile de filmare
vor da înapoi ºi ea nu va juca acest rol. Dar Twentieth
Century Fox a îndeplinit toate condiþiile impuse de ea,
drept pentru care a fost la un pas de falimentat.
Antonia Dan

