Barbara Borkowy – SIOSTRY. Daisy von Pless i Shelagh Westminster.
Książka wydana przez Fundację Księżnej Daisy von Pless w Wałbrzychu.
Fragmenty książki uzupełnione komentarzami czyta Agnieszka Batóg.
Księżna Daisy była bardzo słynną postacią. W sondażu przeprowadzonym w lutym 1904 roku przez
gazetę „Tit Bits” Daisy uplasowała się na czele listy osób, których fotografie były sprzedawane prasie
w największych ilościach. Prasa szeroko komentowała z kim, w czym i gdzie bywała Daisy
i zachwycała się jej urodą, nazywając najpiękniejszą kobietą Europy.
Media wiele uwagi poświęcały strojom Daisy. W 1891 roku wiele pisano o jej ślubnej sukni. Była
uszyta z drogiej perłowo-białej satyny i miała dół wykończony tiulem ozdobionym girlandami
prawdziwych kwiatów pomarańczy. Długi na cztery i pół metra tren uszyty z przepysznego brokatu
przyczepiony był do ramion jedwabnym kołnierzem.
W 1897 roku na balu kostiumowym zorganizowanym przez księżnę Devonshire Daisy po raz kolejny
wzbudziła zachwyt. Przybyła na bal jako królowa Saby z własną świtą, której członkami byli jej
siostra Shelagh w roli damy dworu i brat George przebrany za czarnego niewolnika. Suknia Daisy
uszyta była z czerwonej gazy przetykanej złotem, a całość zdobił dodatkowo naszyjnik z pereł
i diamentów.
Wiele zdjęć księżnej Daisy możemy podziwiać do dziś. Te najbardziej znane powstały w londyńskim
studio Lafayette, które było najmodniejszą pracownią fotograficzną wyższych sfer. W studio na Bond
Street uwieczniono orientalny kostium Daisy z balu w Devonshire, a rok później księżna wykonała
w niej portet, którego dziesiątki kopii rozesłała potem przyjaciołom i znajomym w całej Europie.
Ponad dwadzieścia lat później uroda Daisy wciąż była cenioną wartością. Kiedy po rozwodzie Daisy
przeżywała problemy finansowe zdecydowała się na desperacki krok i zgodziła się za
wynagrodzeniem na imienne lansowanie popularnego kosmetyku amerykańskiej firmy o nazwie
Mercolized Wax. Reklama, która pojawiła się w prasie od 1923 roku mówiła m.in. „Spróbuj go przez
kilka dni z rzędu, a zobaczysz jak znikną twoje zmarszczki i plamy na twarzy”.

