VIP
Atunci, a fost pentru prima oară când se
transmitea în direct un program tv în mai
multe ţări. 20 de camere tv se aflau în biserica
Westminster şi alte 50 fuseseră instalate pe
străzile Londrei, încoronarea fiind urmărită de
o sută de milioane de oameni din toată lumea.
Elisabeta a II-a a purtat o rochie de mireasă din
satin alb. Toate simbolurile Commonwealthului se regăseau pe esarfa din jurul taliei reginei :
trandafirul pentru Anglia, spinul pentru Scoţia,
frunza de arţar pentru Canada, floarea de lotus
pentru India etc. Pe rochie, foarte discret, a
fost brodat un trifoi cu patru foi. Ca să-i poarte
noroc ! Cuplul regal a circulat cu faimosul
«Gold State Coach», o enormă trăsură de 4
tone, stil rococo, trasă de 8 cai albi.
Marinarii britanici, mobilizaţi pentru a
încadra cortegiul, au avut ordin să nu bea alcool
şi să evite relaţiile sexuale timp de 48 de ore,
înainte de încoronare, pentru a nu întina magia
din jurul nunţii regale.
La ceremonie, regina a purtat nu una, ci trei
coroane! În catedrală a intrat cu diadema de
de gală a regelui George IV, la încoronare a pus
coroana Sf. Edward- Confesorul, bijuterie ornată
cu peste 400 de pietre preţioase, cântărind
2 kg. În faţa britanicilor a apărut pe seară,
solemnă, purtând coroana imperială, decorată
cu celebrul safir al familiei Stewart, cu rubinul
“Prinţului Negru” şi cu fabulosul “Cullinan
II”, un diamant de 300 carate. Jackie Bouvier,
care nu devenise încă doamna Kennedy, a fost
prezentă la ceremonie ca jurnalistă. Fascinată
de cuplul regal, i-a convins pe cei de la “Times
Herald” să aşeze pe copertă încoronarea tinerei
regine. După câteva zile, logodnicul ei, John
Kennedy i-a trimis următoarea telegramă :
“Articole excelente, dar îmi lipseşti. Te iubesc.”
La întoarcere, el a aşteptat-o cu un inel cu
diamant. O altă poveste de dragoste tocmai
începea...
Timpul este însă necruțător și Elisabeta a II-a
a ajuns acum la vârsta de 87 de ani. Mai are ceva
mai mult de doi ani și o va depăși ca longevitate
pe tron pe stră-străbunica ei, Regina Victoria,
care a avut cea mai lungă domnie a unui suveran
al Angliei, timp de peste 63 de ani. Regina nu a
avut probleme deosebite de sănătate, dar ea a
anunțat că la summitul Commonwealth-ului
din Sri Lanka din luna noiembrie a acestui
an, va lipsi, fiind reprezentată de fiul ei, prințul
Charles.
Elizabeta Alexandra Mary Windsor are
câteva secrete, pe care “Le Figaro” le-a aflat:
l Regina păstrează în genantă: o pereche
de mănuşi de schimb, un ruj Elizabeth Arden,
o pudrieră, o batistă, biscuiţi pentru cei 6 câini.
Niciodata bani, în afara unei bancnote de 5 lire,
pentru slujba de duminica.
l Cocktailul preferat: jumătate gin, jumătate
Dubbonet, două cuburi de gheaţă, o felie de
lămâie. Mâncărurile preferate: sole de Douvres
fripţi, salată de pui, spată de miel, rosbif, pudding
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de Yorkshire – pregătite de bucătarul său Mark
Flanagan.
l Iese întotdeauna cu poalele “sigilate”, ca
vântul să nu comită indiscreţii.
l Seara îi face mare plăcere să se uite la
televizor. În vacanţe, construieşte puzzle-uri
gigant sau dezleagă cuvinte încrucişate.
l A trimis primul mail în 1976, pe site-ul
armatei britanice; în 1997 si-a lansat propriul
site (www.royal.gov.uk), este pe YouTube din
2007, pe Twitter din 2009 şi pe Facebook din

2010.
l Are opt limuzine – trei Rolls-Royce, două
Bentley şi trei Daimler. Primele cinci nu au
plăcuţe de înmatriculare.
l Când este nervoasă îşi răsuceşte verigheta.
l Înainte de culcare îşi consemnează
activitatea de peste zi şi gândurile secrete întrun jurnal intim pe care nimeni nu are voie să-l
citească.
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