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sia unei grãdini engleze înãuntrul catedralei Westminster Abbey, costul
întregii decoraþii ridicându-se la 56.000 de euro; prinþesa a pãºit spre altar nu
pe tradiþionalul marº de nuntã, ci pe piesa “I was glad” compusã de Sir
Charles Hubert Hastings Parry, pentru încoronarea strã-strã-strãbunicului lui
William în 1902; când s-au vãzut în faþa altarului, William i-a ºoptit miresei
lui cã este frumoasã; în mijlocul ceremoniei miri au dispãrut într-o încãpere
a catedralei, unde au semnat certficatul de cãsãtorie;
buchetul lui Catherine era din lãcrãmioare, mirt, zambile ºi iederã; fiecare
floare are o semnificaþie: mirtul simbolizeazã mariaj ºi dragoste,
lãcrãmioarele, reîntoarcerea bucuriei în viaþa cuiva, iedera, fidelitatea,
dragostea ºi afecþiunea, zambilele, o constantã a iubirii; coroniþa miresei i-a
aparþinut reginei Elisabeta, o creaþie Cartier, iar cerceii au fost realizaþi de
Robinson Pelham ºi sunt un cadou din partea pãrinþilor miresei; mirii au cerut
invitaþilor sã nu le aducã daruri, ci sã facã o donaþie pentru una din cele 26 de
cauze caritabile din lume, atent selectionate de William ºi Kate.

Rochia de mireasã, a la Grace Kelly

Rochia lui Kate, “ clasicã, dar contemporanã”, “un vis al Haute Couture”, a
fost un adevãrat “semn de încurajare pentru industria modei britanice”, un vot
de încredere în creatorii englezi”, dar mai ales o componentã a unei zile
superbe. Designerul Sarah Burton, de la casa Alexander McQueen, spune cã
a trãit experienþa vieþii sale cât timp a creat, în secret, rochia de mireasã a lui
Kate: “Sã lucrez cu Catherine Middleton a fost experienþa vieþii mele. A fost
o onoare incredibilã ºi sunt mândrã de ce am realizat, împreunã cu echipa de
la casa Alexander McQueen. Rochia reprezintã ce este mai bun în mãiestria
designului britanic. A fost realizatã din dantelã în partea de sus, cu un decolteu în formã de V destul de adânc, o fustã amplã ºi o trenã lungã de 3 m, mai
scurtã însã decât cea purtatã de prinþesa Diana la cãsãtoria sa cu prinþul
Charles, în 1981. Creaþia aleasã de Kate a fost asemãnatã imediat cu rochia
purtatã de Grace Kelly la nunta ei cu prinþul Rainier al III-lea de Monaco din
1956. Comentatorii de modã nu au avut decât cuvinte de laudã. Celebrul Karl
Lagerfeld a apreciat rochia ca fiind “elegantã ºi ºic”, adãugând cã “nu este
nevoie sã te naºti prinþesã pentru a arãta atât de bine!” Catherine a nu a purtat bijuterii opulente, pe cap, a avut un voal cu broderie, la care a asortat o
tiarã Cartier Halo cu diamante, din 1936, ce i-a fost împrumutatã de regina
Elizabeth a II-a. Cerceii cu diamante au fost acel “ceva nou” cerut de tradiþie.
Rochia a avut ºi o panglicã albastrã, cusutã în interior.
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