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TERRA

comandã specialã fãcutã de
Albert la Casa de bijuterii
Repossi.
De curând, Charlene s-a
convertit
la
catolicism.”Domniºoara
Charlene Wittstock, care
profeseazã religia creºtinã,
a fost admisã printr-o
decizie liberã ºi personalã,
în biserica catolicã”, se afirmã într-un comunicat emis
de palatul princiar. Charlene
Wittstock, nãscutã în urmã
cu 33 de ani în Rhodesia
(astãzi în Zimbabwe), era
protestantã. Însã catolicismul este religia oficialã în
principatul monegasc.
Albert al II-lea, prinþul suveran în vârstã de 53 de ani, a
cunoscut-o în anul 2000 pe
campioana sud-africanã la
nataþie Charlene Wittstock,
cu ocazia unui concurs
organizat la Monaco. Prinþul,
denumit în presa francezã
“Eternul celibatar” - deºi
este tatãl a doi copii din
relaþii pasagere, a decis sã
facã pasul cel mare.
Albert ºi Charlene au
anunþat cã nu doresc sã
primeascã
cadouri de
nuntã, însã “ºi-ar dori ca
multe donaþii sã fie fãcute în
beneficiul fundaþiilor ºi asociaþiilor de caritate”.
În ceea ce-i priveºte pe

pasionaþii de suveniruri ceºti de cafea, farfurii,
pahare, brelocuri - fabricate
cu ocazia acestei cãsãtorii
regale, ei vor putea sã le
achiziþioneze chia din aceste zile. În principatul monegasc persistã aceeaºi stare
de spirit ca ºi în Marea
Britanie, unde magazinele
de suveniruri au fost “devalizate” de
fanii casei
Windsor.
Charlene Wittstock l-a ales
pe Giorgio Armani pentru a-i
crea rochia de mireasã.
Fostã înotãtoare olimpicã,
ea a asistat la prezentãrile
de modã ale lui Armani, din
Italia, în 2008 ºi 2009, ºi a
purtat deseori creaþiile sale
la diverse evenimente. La
Rose Ball Gala, ca ºi la ziua
naþionalã a Principatului,
viitoarea soþie a prinþului
Albert de Monaco a îmbrãcat tot creaþii Armani De
altfel, ºi la un post de televiziune francez, Alberto ºi
Charlenne au mãrturisit,
între priviri ºi zâmbete complice, cã îºi doresc un copil,
semn cã încep sã-ºi
formeze propria familie. ªi
cine gândeºte cã nunta
ducilor Cambridge va eclipsa pe cea a suveranului din
Monaco greºeºte complet.
Cãsãtoria religioasã va avea
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