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Valerie îi dă dureri
de cap lui Hollande

De când s-a instalat la Palatul
Elysee, concubina preşedintelui
francez a ieşit în evidenţă prin
stilul ei de viaţă luxos. Nu numai
că are acces la toate reşedinţele
oficiale, la maşini şi la avioane,
dar are şi propriul birou şi
personal la dispoziţie. Cum
Franţa e un stat normal, fosta
jurnalistă, actualmente iubită de
preşedinte, s-ar putea pricopsi cu o
condamnare. Însă omul de afaceri
care a iniţiat procedura judiciară
spune că nu vrea ca teoretic Prima
Doamnă să ajungă la închisoare,
ci a dorit doar să semnaleze o
situaţie anapoda. În vara anului
trecut, Daily Mail scria că Francois
Hollande s-ar putea despărţi de
actuala sa parteneră. Apropiaţii
cuplului prezidenţial susţineau că
cei doi duc „vieţi separate”, motivul
înstrăinării fiind un mesaj publicat
în vară de Prima Doamnă pe
reţeaua de microblogging Twitter,
postare prin care se declara de
partea adversarului candidatei
la parlamentare Segolene Royal,
nimeni alta decât fosta parteneră
de viaţă a preşedintelui. Presa
franceză a relatat cu indignare
incidentul, iar Trierweiler s-a văzut
nevoită să declare public că „va
număra până la 10 înainte de a mai
posta ceva pe Twitter”. Francois
Hollande şi Segolene Royal au
patru copii şi au trăit împreună
28 de ani înainte ca preşedintele
francez să o părăsească pentru
Trierweiler, în 2005.

O duşmănie
feminină la vârf

Cartea „Între două focuri”,
scrisă de Anna Cabana şi Anne
Rosencher şi apărută în septembrie
trecut, arată că între cele două femei
din viaţa lui Francois Hollande
există animozităţi de peste 10 ani.
Volumul începe chiar cu faimosul
episod Twitter, care a reacutizat
rivalitatea dintre Trierweiler şi
Royal. Un alt episod din campania
electorală s-a petrecut în aprilie
2012, la Rennes. Din cauza geloziei
Valeriei, Hollande a ezitat să se
afişeze cu fosta sa „jumătate”. La
una dintre întâlnirile cu alegătorii
însă, Royal, care reprezenta Partidul
Socialist, a susţinut unul dintre cele
mai calde discursuri la adresa lui
Hollande. Atunci când acesta s-a
apropiat de scenă, apropiaţii săi,
care ştiau că cei doi nu trebuiau să
fie fotografiaţi împreună, au încercat
să o ducă, discret, în culise. Pentru
câteva secunde însă, Segolene
Royal şi Francois Hollande s-au
aflat la câţiva centimetri unul de
celălalt, iar momentul nu a fost
ratat de fotoreporterii prezenţi.
Valerie Trierweiler, care era în
apropiere, şi-a dat seama de ceea
ce se întâmplă, s-a urcat repede
pe scenă şi a forţat o strângere de
mână a rivalei sale. Practic, cele
două femei din viaţa lui Hollande
au oferit o imagine de neuitat. După
ce a fost ales preşedinte, Hollande
a mai făcut un gest semnificativ. La
adunarea din Piaţa Bastiliei, unde
toată lumea se bucura de victorie,
el s-a apropiat de Segolene Royal,

a luat-o în braţe şi a pupat-o pe
ambii obraji. Când Hollande s-a
reîntors la parteneră, Trierweiler
i-ar fi şuierat: „sărută-mă pe buze”,
iar acesta s-a conformat. Cele două
autoare ale cărţii mai dezvăluie că
pe vremea când Segolene Royal era
partenera lui Hollande şi candida
la preşedinţia Franţei, în 2002, ea a
invitat-o pe jurnalista Trierweiler la
sediul său de campanie unde a avut
loc o discuţie aprinsă, prin pereţii
subţiri ai biroului auzindu-se:”Nu te
apropia de Francois sau vei regreta”.
La scurt timp după, Segolene Royal
i-a cerut redactorului şef de la Paris
Match să nu o mai trimită pe Valerie
Trierweiler la acţiunile Partidului
Socialist.

în guvernul Sarkozy, ar fi a avut
„o relaţie intimă ce a durat mai
mulţi ani” cu Valerie Trierweiler,
care a început să iasă cu actualul
preşedinte al Franţei atunci când
iubitul ei a refuzat să-şi părăsească
soţia, cu care era căsătorit de 30
de ani. Alix Bouilhaget spune că
volumul a fost publicat după o
„investigaţie onestă” şi că încearcă
să dovedească „ambiguitatea
care există între politicieni şi
jurnaliştii politici”. În acea perioadă,
Trierweiler era jurnalist politic
la Paris Match, ca şi soţul ei,
Denis, Devedjian era secretar
general al partidului de dreapta,
iar Hollande - secretar general al
socialiştilor (stânga). Trierweiler
a decis să depună plângere pentru
„defăimare şi atingere la viaţa
privată”.” Vom lăsa justiţia să-şi
urmeze cursul”, a reacţionat Alix
Bouilhaguet, intervievată de
AFP. Din timpul preşedinţiei lui
Nicolas Sarkozy, viaţa privată a
politicienilor pasionează presa
franceză. Scandalul Sofitel de la
New York, din mai 2011, care a
spulberat destinul prezidenţial al
socialistului Dominique StraussKahn, a alimentat în continuare
căutarea de informaţii, confidenţe
anonime legate în special de viaţa
politicienilor, bărbaţi sau femei.

Amoruri ilicite,
de la dreapta la stânga

Un portret nemăgulitor îi face
actualei consoarte prezidenţiale
şi biografia neautorizată intitulată
„Rebela”, apărută toamna trecută
pe piaţă. Autorii - Christophe
Jakubyszyn, directorul de
par
tamentului politic al posturilor
de televiziune TF1 şi LC1, şi
Alix Bouilhaguet, reporter la
departamentul politic a postului
public France 2- evocă primii paşi
la Palatul Elysee ai jurnalistei Valerie
Trierweiler alături de preşedinte,
scandalul mesajului pe Twitter,
viaţa sa profesională şi privată,
dezvăluind confidenţe anonime
privind trecutul sentimental
îndepărtat, mai ales cu un politician
de dreapta. Cartea susţine că Patrick
Devedjian (68 de ani), ministru
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