Albastrul... Ucigator!
Albastrul este o culoare care ne place. Te face sa te gandesti la mare, la cer si mai ales reprezinta culoarea sperantei. Albastrul este preferat si de
diamante. Iar aceste pietre seducatoare au o istorie plina de bani si de blesteme. In urma cu un an agentia Reuters transmitea o stire referitoare la
licitatia organizata de casa Sotheby's in Hong Kong. Un diamant albastru de 6,04 carate a fost scos la licitatie de un magnat asiatic. Diamantul a fost
vandut pentru suma de 7,98 milioane de dolari , reusind sa obtina un pret record per carate de 1,32 milioan de dolari. Diamantele albastre sunt cele
mai rare si valoroase. Ele au fost descoperite de-a lungul timpului doar intr-un singur loc, in mina Premier, din Africa de Sud, iar specialistii sustin ca in
ziua de azi probabilitatea sa descoperi un diamant albastru este de "una la un milion". Dincolo de lumina seducatoare pe care o emana, diamantele
au si partea lor intunecoasa. Celebrul Hope a ruinat si omarat de-a lungul timpului oameni care au intrat in contact cu el. Cel putin asa spun toate
istoriile tesute in jurul acestui diamant care evident este... albastru. Diamantul se pare ca era unul dintre ochii zeitati asiatice Sita si a fost furat de un
preot hindus care a murit in chinuri groaznice. Piatra pretioasa va ajunge in Europa dupa anul 1642 cand il va incanta pe regele Ludovic al XIV-lea.
Acesta a murit in urma unei cangrene, iar mostenitorii sai nu au avut nici ei o soarta mai buna. Regina Frantei Marie-Antoinette l-a adorat, dar
diamantul i-a jucat si ei feste. Regina si sotul sau regele Ludovic al XVI-le au murit ghilotinati. Toti cei care au atins diamantul albastru au avut de
suferit, chiar si membrii familiilor lor. Diamantul Hope, purtand acest nume dupa 1830, cand este preluat de Henry Thomas Hope si care a platit
150.000 de dolari, dupa ce s-a judecat mult timp cu rudele sale, valoreaza azi 250 de milioane de dolari si se afla acum la muzeul Smithsonian.
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