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cumpãratã de Apax Partners cu 300 milioane dolari, ceea ce înseamnã cã o acþiune
s-a vândut cu 16, 80 dolari. Trei ani mai
târziu, figura în clasamentul Women’s
Wear Daily ca fiind unul dintre cei 10
designeri, cei mai buni din lume. O adevãratã consacrare pentru creator !

5 moºtenitori pentru
un “imperiu”

Astãzi, dupã toate suiºurile ºi coborâºurile,
stilistul creeazã în continuare, este un
filantrop activ ºi se implicã în tot felul de
proiecte, printre care se numãrã ºi un reality-show TV. Fiica celebrului designer, Ally
Hilfiger, o tânãrã extrem de bogatã, pentru
care viaþa este întotdeauna roz, a devenit
protagonista acestui show extravagant, intitulat “Rich Girls”! La prima vedere, este o
persoanã absolut normalã, care face lucruri
la fel de fireºti pentru fetele de vârsta ei.
Adorã sã meargã la shopping, sã vorbeascã
ore în ºir la telefon sau sã participe la petreceri. Cu toate acestea, Ally are o „calitate”
care o diferenþiazã de foarte mulþi tineri: ea
are la dispoziþie fabuloasa avere a tatãlui ei
ºi profitã cât poate de mult de acest statut!
Fratele ei, Richard Hilfiger este fiul problemã al stilistului, fiind arestat pânã acum
de douã ori pentru trafic de stupefiante. El
a cãzut în mâna poliþiºtilor din vestul
Hollywood (California), care au gãsit în
maºina tânãrului câteva kilograme de marijuana. Prima oarã s-a plãtit pentru a fi eliberat o cauþiune de 20.000 de dolari, iar a
doua oarã o sumã dublã ! Richard, 22 de
ani, cocheteazã cu hip-hop-ul, sub numele
de Rich Hil, ºi a colaborat cu rapper-ul Kid
Cudi. Tânãrul s-a nãscut din cãsãtoria
designerului cu Susie, fiind al doilea din cei
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patru fraþi Hilfiger : Ally (24 ani), Elizabeth
(15 ani) ºi Katherine (13 ani).

soþia sa, Dee Ocleppo. Aceasta mai are
doi copii dintr-o cãsãtorie anterioarã.

Astãzi, Tommy Hilfiger, 58 ani, formeazã un cuplu cu ex-top modelul Dee Ocleppo, de origine turcã. Dee a mai fost iubita lui Bruce Willis ºi a prinþului Albert de
Monaco. Cei doi s-au cãsãtorit de puþin
timp, în vara lui 2010, ºi au anunþat
evenimentul cu doar 48 de ore înainte de
ceremonie. Se logodiserã de Crãciunul
din 2009, dar nimeni n-a aflat nimic
despre jurãmintele lor romantice fãcute
în faþa bradului împodobit. Nunta n-a fost
însã fãrã palpitaþii. Faimosul creator de
modã a decis doar cu câteva zile înainte
de ceremonie sã se despartã de iubita sa,
fãrã sã dezvãluie însã ºi motivele rupturii. Ceremonia trebuia sã aibã loc într-o
zi de vineri, pe o insulã privatã din
Caraibe, dar invitaþii au fost anunþaþi cã
aºteptatul eveniment nu va mai avea loc.
Totuºi câteva zile mai târziu, nunta a avut
loc la proprietatea lui Tommy din
Greenwich, evaluatã la 35,9 milioane de
dolari. Totul a fost perfect organizat, în
aºa fel încât luxul ºi rafinamentul sã-i
uimeascã pe oaspeþi. Tommy ºi Dee ºi-au
petrecut luna de miere în insula
Moustique, din Caraïbe. Tot acolo au
petrecut cu familia þi prietenii þi primul
lor Revelion, ca soþ ºi soþie. Creatorul de
modã a devenit din nou tatã anul trecut,
aºa cã acum creatorul are patru copii
dintr-o cãsnicie anterioarã, ºi pe micuþul
Sebastien Thomas pe care i l-a dãruit

Proprietatea se desfãºoarã pe o suprafaþã de
peste 2000 mp ºi are 7 dormitoare, 9 bãi, o
salã destinatã basketului, un hobby room, o
mini salã de cinema ºi o cramã; mai sunt ºi
patru garaje, un teren de tenis, o piscinã cu
douã zone de relaxare, o grãdinã de invidiat, cu o peisagisticã ce se remarcã prin simplitate ºi bun gust. Amenajatã într-un stil
eclectic, locuinþa redã perfect personalitatea ºi eleganþa proprietarului. Pardoseala
încãlzitã, în mare parte din marmurã cu
aspect vintage, cele opt ºeminee placate cu
piatrã, textilele din caºmir, pielea exoticã,
mobilierul din lemn masiv, precum ºi
diversitatea corpurile de iluminat fac din
aceastã locuinþã un spaþiu deosebit.
Finisajele de lux transforma fiecare
încãpere într-un deliciu vizual. De asemenea, dat fiind mixul de stiluri care compun
interiorul, ai impresia cã fiecare camerã
face parte dintr-o locuinþã diferitã. Acum te
afli într-o cabanã de munte, dar dacã mai
faci un pas zãreºti un colþ spectaculos-opulent, urmând sã te relaxezi într-o baie clasicã sau o zonã retro, pentru ca în final sã
pãºeºti într-un dormitor ultra-modern.
Crama, amenajatã la subsol, nu este numai
gazda a sute de sticle de vin, al cãror buchet
abundã în arome ºi miresme ce-þi
delecteazã simþurile, este ºi un loc de reuniune, de petrecerea a timpului într-un stil cu
totul original.
Lucia Ivãnescu

Doamna Hilfiger,
ex-iubita lui Bruce
Willis

Proprietatea
din Greenwich,
35 mil. dolari!

