fãcându-l cadou unui credincios din India.

3. Diamantul
“Excelsior”

A fost gãsit în Africa, în anul
1893, cântãrea 995,2 carate,
avea culoarea albastrã ºi o
formã ciudatã: platã pe una
dintre pãrþi ºi colþuroasã pe
cealaltã. Numele de Excelsior i
se trage de la aceastã formã,
termenul traducându-se prin
“înalt”. Diamantul a fost tãiat
în câteva bucaþi: trei dintre ele,
cântãresc158, 147 ºi 130
carate, iar cele mici, sub un
carat. Diamantele au primit
numere: Excelsior I, Excelsior
II etc. ºi au fost vândute separat, unele fiind achiziþionate de
Tiffany & Co, altele ajungând
la De Beers.

4. Diamantul
“Marele Mogul”

Acest diamant a fost descoperit în secolul al XVII-lea în
India ºi pentru cã piatra era atât
de rarã ºi specialã, a fost denumitã dupã porecla regelui Shah
Jehan. Din pãcate, piatra nu
mai existã. Unii specialiºti din
India cred cã diamantul Koh-INoor este “Marele Mogul”,
care a fost re?lefuit.

5. Diamantul
“Ochiul Idolului”

Se spune cã diamantul a
reprezentat o rãscumpãrare
pentru eliberarea prinþesei
Rasheetah din Kashmir, care a
fost rãpitã de un sultan din
Turcia .

6. Diamantul
“Regent”

Diamantul a fost gãsit de un
sclav indian, în anul 1702. Este
renumit pentru claritatea sa
impecabilã, tãietura perfectã,
fiind unic în lume. A devenit
celebru ºi fiindcã Napoleon ºi
–a decorat sabia cu el. Piatra
de 140, 64 de carate provine
din mina Golonda din India.
În 1792, bijuteriile familiei
regale franceze au fost date
disparute, printre ele ºi diamantul Regent. Napoleon a
recuperat piatra nouã ani mai
târziu. Dupã moartea lui
Bonaparte, cea de a doua soþie
a sa s-a întors la Viena, oraºul
natal, iar diamantul a fost cedat
familiei regale austriece. Mai
târziu, piatra a fost readusã în
patrimoniul francez, mai exact
la muzeul Louvre.

7. Diamantul
“Orloff”

CURIOZITÃÞI
EXCELSIOR

Orloff este considerat ca fiind
cel de-al treilea mare diamant
?lefuit din lume. Claritatea îi
conferã un caracter unic, iar
culoarea reflectã o nuanþã
albãstruie.

8. Diamantul
“Blue Hope”

Piatra a fost adusã în Europa,
din India, în anul 1642 ?i a
apar?inut regelui Ludovic al
XIV-lea. Se considera a fi
purtãtor de “ghinion ºi
moarte”. Când a ajuns în posesia lui Ludovic XIV, piatra
avea o greutate de 112, 3 de
carate. Regele a decis sa reduca dimensiunile la 67, 1 pentru
a-l alãtura bijuteriilor coroanei.
Regelui Ludovic XV diamantul i-a fost furat, fiind recuperat dupã 20 de ani. În 1812 piatra a reapãrut în Anglia,
aparþinând lui Phillip Henry
Hope. Evelyn Walsh Mclean la cumpãrat în 1912, iar dupã
moartea lui, a fost donat
Muzeului Smithsonian.

9. Diamantul
“Sancy”

Charles, duce de Burgundia,
posesorul acestui diamant galben pal, l-a pierdut într-o
bãtãlie din anul 1477. A
devenit notoriu când regele
Henry III a decis sã poarte diamantul montat pe coroanã. Mai
târziu, Henry IV a garantat cu
el cheltuielile efectuate pentru
formarea unei noi armate.
Diamantul nu a ajuns însã la
destinaþie. A fost gãsit în stomacul unui mesager mort. Apoi,
“Sancy” a trecut de la un rege
la altul. Astãzi, diamantul de
55,23 de carate este expus în
muzeul Luvru din Paris.

HOPE

SANCY

10. TaylorBurton

Diamantul în forma de parã,
descoperit în 1966 în Africa
de Sud, a fost cumpãrat cu
1.200.000 $ de
Richard
Burton pentru logodnica sa,
Liz Taylor. De altfel, Burton ia facut cadou lui Elisabeth mai
multe pietre preþioase printre
ele ºi perla La Peregina. Însã,
cea mai preþioasã a fost diamantul de 69 de carate numit
sugestiv “Taylor-Burton”.
Dan Marian

DOLSEYEDIAMOND

63

