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estea apariţiei unui copil circulă
de câteva săptămâni, dac acum a
devenit o certitudine. Acesta pare a fi şi
motivul pentru care Tatiana Domingo
şi Andrea Casiraghi au decis să se
căsătorească acum, la 8 ani de când a
început povestea lor de dragoste discretă,
fără apariţii zgomotoase în presă.
O poveste demnă de un basm. Doi tineri
extrem de bogaţi, care fac parte din aceeaşi
lume – a luxului, a călătoriilor şi a lipsei de griji
- care s-au întâlnit, din fericire, când erau încă
adolescenţi. Relaţia lor s-a consolidat de la an
la an, în tot acest timp fiind nedespărţiţi. Chiar
dacă Andrea şi Tatiana sunt împreună la toate
evenimentele mondene importante, de la un
capăt la celălalt al lumii, ambii evită apariţiile
în mass-media. Tânăra viitoare mamă este
nepoata fostului mogulului columbian Julio
Santo Domingo, moştenitoare a unei averi
fabuloase, de 6 miliarde de euro. Andrea şi
Tatiana s-au cunoscut la Paris, unde amândoi
erau în primul an de studenţie şi s-au logodit
în vara trecută. Viitorul nou născut va fi al
treilea în ordinea succesiunii la tron, având în
vedere că Prinţul Albert (54 ani) nu are încă
niciun copil cu soţia sa Charlene.
Tatiana s-a născut la New York, în 1983
şi locuieşte la Geneva, într-un hotel de lux.
Tatăl ei a fost Julio Mario Santo Domingo
Jr, boss-ul imperiului familiei din Cartagena,
cu afaceri în mass-media, aviaţie şi servicii
bancare. În 2011, familia Santo Domingo
a apărut în lista Forbes a celor mai bogaţi
oameni din lume. Julio Mario este cel care
s-a ocupat de educaţia fetei, el însuşi trăind
înconjurat de cărţi vechi şi manuscrise rare,
pe care le colecţiona. A murit, din păcate, de
cancer, în urmă cu doi ani. “Eu sunt dintre
cei care cred că viaţa devine mai bună odată
cu vârsta. Aştept cu nerăbdare să vizitez cât
mai multe locuri, să descopăr cât mai multe
culturi, să fac mai multe”, spunea Tatiana, în
2010, pentru “Vanity Fair”, publicaţia pentru
care a şi lucrat. Fascinaţia ei pentru culturi
diferite s-a materializat într-un business
etic şi ecologic. Împreună cu prietena
ei, Dana Alikhani, Tatiana au conceput
site-ul “Surorile Muzungu, unde vând
îmbrăcăminte şi accesorii create şi fabricate în
Peru, Maroc, Mexic sau Columbia.
Fermecătoarea bunică, Caroline Louise
Marguerite s-a născut la 23 ianuarie 1957,
la Monaco şi titlul ei nobiliar este prinţesă
de Hanovra şi prinţesă moştenitoare de
Monaco. Este fiica mai mare a prinţului
Rainier de Monaco şi a prinţesei Grace, şi este
sora actualului şef al Principatului, printul
Albert. A moştenit farmecul şi frumuseţea
mamei sale, actriţa americană Grace Kelly, şi
este una din favoritele tabloidelor de peste tot.
Grace a fost o mamă înţelegătoare şi caldă,
aşa că ea a fost cea care a potolit întotdeauna
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