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TERRA

Nunta la Palatul Buckingham

Wil iam &Kate, un basm de secol XXI

Chiar de a doua zi dupã nunta de poveste
a prinþului William cu Kate Middleton,
presa britanicã a analizat cu lupa fastuosul eveniment ºi concluzia este aceeaºi: 29
aprilie a fost o zi perfectã, cu o nuntã
perfectã, ceea ce a dat un nou suflu
monarhiei engleze. Ceremonia nunþii
prinþului William de Wales cu Catherine
Middleton a adunat 1.900 de invitaþi ºi a
fost urmãritã de douã miliarde de oameni
din întreaga lume, fiind transmisã în
direct în 180 de þãri, dar ºi pe internet. Un
Rolls Royce a adus-o pe Kate la catedrala
Westminster, în rochia de mireasã de
culoarea fildeºului, cu trenã. Pe cap, a
purtat o tiarã cu diamante, iar buchetul de
mireasã a fost discret, din flori albe, delicate. Dupã ce a primit inelul de la
William, Kate Middleton, ducesa de
Cambridge, nu i-a oferit acestuia un inel.
Nu este un fapt inedit. Bunicul lui William,

prinþul consort Phillip nu poartã inel, iar
Charles nu a primit nici el inel la cãsãtoria cu prinþesa Diana. În schimb, în 2005,
Camilla i-a dãruit un inel. Dupã ce ºi-au
jurat, în faþa arhiepiscopului de
Caterbury, dragoste ºi credinþã “pânã
când moartea îi va despãrþi”, Kate ºi
William au devenit soþ ºi soþie. De la catedrala Westminster, locul unde au fost

încoronaþi ºi îngropaþi monarhii Angliei
de mai bine de 1.000 de ani, mirii s-au
îndreptat spre palatul Buckingham, într-o
caleaºcã din 1902, cãtre reºedinþa reginei
Elisabeta a II-a. În jurul orei 15:25,
prinþii au ieºit în balconul de la
Buckingham, alãturi de pãrinþii lor, de
regina Elisabeta a II-a, de prinþul Harry ºi
de sora miresei, Pippa. Cei doi s-au sãrutat în faþa miilor de oameni prezenþi. O
paradã cu câteva avioane din Royal Air
Force a fost organizatã pentru acest
moment. La ora 17:50, tinerii au pãrãsit
palatul într-o maºinã cu numãrul de
înmatriculare “JU5T WED”. În toate
colþurile lumii, nunta prinþului William cu
Kate Middleton a fost urmãritã cu sufletul
la gurã. “Nunta secolului”, au numit-o
unii, în vreme ce alþii au vãzut în ea doar
un spectacol-surprizã, în care Kate ºi-a
eclipsat soþul.
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