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Kate, o
gravidă cu
probleme

umbrită ducesei de farsa creată de prezentatorii
unui post de radio din Australia şi soldată cu o
sinucidere. Cei doi prezentatori ai 2Day FM, un
radio din Sydney, au reuşit să discute telefonic cu
asistenta de serviciu de la spitalul King Edward
VII, prezentându-se drept Regina Elisabeta a
II-a şi prinţul Charles. Naiva asistentă le-a spus
că ducesa „doarme şi a avut o noapte calmă”, că
a rehidratat-o deoarece era foarte deshidratată
când a ajuns şi că nu a mai vomitat de când a
preluat ea tura. Postul de radio şi-a cerut ulterior
scuze pe Twitter pentru „inconvenientele”
pe care le-ar fi putut cauza această farsă, care
a fost făcută „cu cele mai bune intenţii”. Din
păcate, afectată de cele întâmplate, asistenta
care a căzut pradă păcălelii, Jacintha Saldanha,
şi-a pus capăt zilelor. Tabloidul Daily Mirror a
evocat pe prima pagină „agonia ducesei Kate,
după sinuciderea asistentei medicale înşelate
la telefon”, temându-se ca bebeluşul „să nu fie
asociat pentru totdeauna cu acest eveniment
îngrozitor”. La scurt timp, postul de radio
australian a anunţat că prezentatorii îşi vor
anula emisiunea temporar, din respect pentru
femeia care în faţa oprobriului public a ales
moartea. (M.C.)

Prinţul William al Marii Britanii a participat de unul singur la Winter Whites Gala,
o gală caritabilă de tenis la Royal Albert Hall din Londra, soţia sa, Kate Middleton,
rămânând acasă din pricina greţurilor de care suferă.

E

a este însărcinată cu primul copil al
cuplului. William a făcut o glumă pe
această temă, declarând că greţurile
matinale ar trebui să fie redenumite şi să se
numească „greţuri de întreaga zi”, pentru că pe
soţia sa o chinuie şi ziua, şi noaptea. De altfel,
din acest motiv, Kate Middleton a fost internată
recent într-un spital din Londra, unde a rămas
trei zile. Ducesa de Cambridge, despre care
se crede că este însărcinată în 12 săptămâni,
a ieşit zâmbind din instituţia medicală, presa
dezvăluind că tânăra a făcut sacrificii pentru a
rămâne însărcinată, renunţând la cafea, ţigări,

mâncare nesănătoasă (pizza şi jeleuri), dar şi
la sport şi alegând o dietă bazată pe legume
bogate în acid folic, care ajută la o sarcină
sănătoasă. Episodul de greţuri matinale acute
s-ar putea însă repeta, apreciază medicii,
citaţi de Daily Mail. Afecțiunea hypermesis
gravidarum afectează doar una din 50 de femei
însărcinate și este mai problematică decât stările
de rău întâlnite în mod normal la gravide. De
asemenea, este mai probabil ca femeile care
suferă de această afecțiune să dea naștere unor
gemeni, punctează jurnaliștii britanici.
Bucuria că va deveni mamă îi este însă
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