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Petrecere pânã în zori
la Buckingham
Regina Elisabeth a II-a ºi soþul ei, ducele de
Edinburgh, au oferit în onoarea mirilor un
banchet, în Camerele Statale din
Buckingham Pallace, dar ºi în camera de
bal, care are 36 de m lungime ºi 18 m
lãþime, fiind cea mai mare încãpere din
palat. Acest spaþiu a fost adãugat clãdirii în
anii 1850, la cererea reginei Victoria.
Recepþia a început imediat dupã scena de la

balconul Palatului Buckingham, unde
William ºi Kate au apãrut ca proaspãt cãsãtoriþi ºi s-au sãrutat în faþa mulþimii.
Tânãrul cuplu regal a participat la
banchetul gãzduit de regina Elisabeth a IIa, alãturi de 650 de invitaþi. A fost o masã
frugalã de nuntã cu un meniu alcãtuit din
mici sandviºuri, ºampanie ºi tort. Prinþul
Charles a þinut un discurs emoþionant,
descriind-o pe Kate ca pe fiica pe care nu a
avut-o niciodatã ºi urându-i bun venit în
familia regalã. Charles le-a urat tinerilor

viaþã lungã ºi fericitã, ºi-a lãudat nora ºi a
spus cã familia sa este “norocoasã”, dar a
fãcut ºi glume despre începutul de chelie al
fiului sãu. Recepþia a avut loc în galeria de
tablouri a palatului, în acorduri de serenadã
interpretate de muzicianul oficial al lui
Charles, Claire Jones.Dupã ce ºi-au
întâmpinat musafirii, tinerii cãsãtoriþi au
tãiat tortul de nuntã în urale. Dupã recepþie,
a avut loc petrecerea de nuntã, cu 300 de
invitaþi, care au sãrbãtorit alãturi de cuplul
regal pânã sâmbãtã dimineaþã. Petrecerea a
fost gãzduitã de prinþul Charles, iar în timpul acesteia au avut loc discursurile
tradiþionale: cel a cavalerului de onoare, al
prinþului Harry ºi cel al tatãlui miresei,
Michael Middleton. Regina Elisabeth a IIa ºi soþul ei, ducele de Edinburgh, nu au
participat, deoarece au plecat din Londra,
în weekend. Kate a purtat, la petrecere, o
rochie din satin alb, cu un bolero alb, din
angora, ºi o centurã cu diamante. Sora
miresei, Pippa, a ales o rochie verde smarald, fãrã mâneci, cu un decolteu adânc ce
avea la bazã o broderie cu pietre preþioase.

Culise, secrete,
mistere
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Secretele din jurul nunþii rgale au fost
dezvãluite: fetiþa din balcon, îmbufnatã
care îºi acoperea urechile cu mâinile, ºi pe
care Kate a încercat sã o liniºteascã imediat dupã “sãrutul regal” era Grace van
Cutsem, fiica naºilor de botez ai lui
William; Catherine este cea care a comandat 4 tone de vegetaþie pentru a crea impre-

