VIP
accesele de furie ale soţului său atunci când
Caroline, devenită adolescentă, îşi trăia viaţa
ca un tânăr rebel şi nu ca o prinţesă… Tot
Grace a fost cea care l-a convins pe Rainier săşi dea acceptul pentru căsătoria fiicei lor cea
mare cu un playboy al momentului, Philippe
Junot. Acesta avea nu doar foarte multe
aventuri amoroase la active, ci şi o reputaţie
“mototolită”, fiind cu 16 ani mai mare decât
Caroline. Cu toate acestea, în iunie 1978,
principatul Monaco a avut parte de o nuntă
ca în poveşti, pentru că Grace şi Rainier
au trecut peste principiile învechite şi au
lăsat-o pe fiica lor să-şi împlinească iubirea…
Căsătoria nu a durat decât doi ani, şi aceia au
fost zbuciumaţi. La 23 de ani, Caroline era
divorţată şi apărea în reviste mondene alături
de diverşi bărbaţi celebri, cum ar fi tenismenul
Guillermo Villas sau Roberto Rosselini. În
acea perioadă chiar şi Alain Delon i-a trimis
o scrisoare de dragoste (publicată de “Paris
Match”), dar, se pare, aceasta a rămas fără
răspuns…
Prima mare tragedie din viaţa ei a avut
loc la 14 septembrie 1982, când prinţesa
Grace a murit într-un accident de automobil.
Caroline avea atunci 25 de ani şi a devenit
neoficial prima doamnă a statului Monaco.
După trei ani s-a recăsătorit cu industriaşul
italian Stefano Casiraghi, care a murit într-o
cursă nautică, în 1990. Din acest mariaj au
rezultat trei copii: Andrea Albert Pierre
Casiraghi, (1984), Charlotte Marie Pomeline
Casiraghi (1986) şi Pierre Rainier Stefano
Casiraghi (1987).
Între 1990 şi 1995 prinţesa a fost iubita
actorului francez Vincent Lindon şi a avut
apoi o relaţie cu Roberto Ingmar Rossellini,
fiul celebrei Ingrid Bergman. În 1999 s-a
măritat cu prinţul Ernst August de Hanovra.
Cuplul are un copil, pe Alexandra, născută în
acelaşi an. Ernst fusese timp de 16 ani soţul
lui Chantal Hochuli, prietenă a Carolinei.

Mariajul prinţesei cu August de Hanovra
a fost recunoscut oficial în Marea Britanie
şi în Franţa.Scandalurile nu s-au oprit aici.
În decembrie 2001, prinţul de Hanovra a
fost condamnat la opt luni de închisoare cu
suspendare şi la o amendă de 227.000 de
dolari, pentru acte de agresiune, unul dintre
ele fiind asupra unui patron de discotecă din
Kenya.
Caroline Louise Marguerite Prinzessin
von Hannover, Erbprinzessin von Monaco,
nascută Grimaldi, una dintre frumuseţile cu
sânge albastru, a reuşit să se impună prin stil,

eleganţă şi competenţă. A studiat la Sorbona,
vorbeşte fluent franceza, engleza, spaniola,
germana şi italiana. Pentru relaţia cu actorul
francez Vincent Lindon a fost mereu criticată
de cei care-i aminteau că e printesă şi că lumea
se aşteaptă ca ea să se comporte cu totul altfel.
Nici după ce s-a despărţit de Lindon şi s-a
logodit cu Roberto Ingmar Rossellini n-a fost
în asentimentul publicului. “Am cunoscut
din adolescenţă datoria, dependenţa şi vina.
Acum îmi place la nebunie să fac ce trebuie
pentru mine şi pentru familia mea, pentru
toţi cei aflaţi în suferinţă“, spune Caroline.
Mare iubitoare a artelor (a studiat baletul
şi pianul), prinţesa de Hanovra a fondat în
1985 Baletul din Monte Carlo şi a devenit
preşedinte şi purtător de cuvânt al Operei şi
Orchestrei filarmonice din Monte Carlo, al
“Prince Pierre Foundation şi The Princess
Grace Foundation”. Caroline şi-a câştigat
respectul tuturor şi este exemplu pentru
celebrităţile care luptă cu înfocare împotriva
intruziunii în viaţa privată.
În 2002, Principatul Monaco a dobândit
o nouă Constituţie care prevede că dacă
prinţul Albert moare fără a avea copii,
tronul Principatului îi revine Carolinei, apoi,
copiilor acesteia cu Stefano Casiraghi. La
rândul său, Andrea Casiraghi este al treilea,
în ordinea succesiunii, la tronul Principatului
Monaco, după unchiul şi mama sa, Albert,
respectiv Caroline de Monaco.
Lucia Ivănescu
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