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Celebrităţi
intrate în legendă

Imaginile pe care vi le prezentăm pot fi chiar o călătorie
în timp. Prin ele redescoperim frânturi de amintiri.
Întâlnirea dintre două personalităţi poate fi chiar o

poveste unică. Martore a unei jumătăți de secol de
istorie, fotografiile stârnesc azi duioşie. Ele au fost
spontane, rare și unice.Bucuraţi-vă, privindu-le !

Freddie Mercury şi Jane Seymour
Cine l-a cunoscut pe Freddie dincolo de scenă, a descoperit un
Freddie departe de imaginea strălucitoare şi excentrică, un Freddie
care dacă nu se distra într-un bar gay alături de noua cucerire, prefera
să meargă la cumpărături sau să stea înfofolit într-o pătură în faţa
televizorului. Un om foarte casnic şi timid, care iubea pisicile şi arta
japoneză; se certa violent cu iubiţii şi îşi răsfăţa prietenii şi angajaţii
cu daruri scumpe şi rare. Starul ajunsese să fumeze 40 de ţigări pe zi
şi avea probleme mari cu vocea, după 1984. În ultimul an de viaţă a
apărut într-o prezentare de modă alături de Jane Seymour.

Grace Kelly şi Fred Astaire

Frumuseţea actriţei Grace Kelly i-a atras pe mulţi bărbaţi
celebri, de la designerul Oleg Cassini, care ar fi dorit-o de soţie,
nemaivorbind de Bing Crosby, exasperat de refuzurile ei, sau
de Aga Khan, care o acoperea cu diamante. Fred Astaire, al
cincilea mare star masculin din toate timpurile cu o carieră
strălucită dedicată dansului şi filmului, a recunoscut public
şarmul irezistibil al lui Grace, a cărui “victimă” a fost. Numai că
ea a părăsit Hollywoodul şi cariera pentru un palat, o altă ţară
şi pentru inima unui prinţ. A plecat la bordul pachebotului
Constitution, cu familia, domnişoare de onoare, căţel şi peste
80 de bagaje. La Monaco, 20.000 de oameni şi-au întâmpinat
în ziua de 12 aprilie 1956 viitoarea suverană. Prinţul Rainier a
aşteptat-o cu un iaht şi cu o escortă de bărci, elicoptere şi avioane. El i-a oferit titlul de prinţesă reginei Hollywoodului.
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