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Prinţesa
Charlene,
cucerită
de un
rugbist?
Prinţesa
Charlene
pe vremea
când era
înotătoare
de top

„Unde este frumoasa Charlene?”, se
întreba cotidianul german „Bild”, în urmă
cu o lună, referindu-se la faptul că prinţul
Albert de Monaco a venit fără soţie la
ceremonia de urcare pe tron a noului rege al
Olandei.

E

drept că prinţesa, în vârstă de 35 de
ani, s-a tot sustras în ultima vreme
obligaţiilor oficiale şi a evitat să mai
apară în public la braţul soţului său. Ea a fentat
şi ceremonia de întronizare a Regelui WillemAlexander, preferând să se retragă în Africa de
Sud, sub pretextul unor vizite caritabile şi al
unei invitaţii la nuntă din partea unei prietene
apropiate. Revenită pe tărâm european, Charlene
a alimentat şi mai mult bursa zvonurilor, după ce

Charlene şi rugbistul
neozeelandez Byron Kelleher

prezenţa ei şi-a lui Albert la evenimentul „Femeia
anului” a fost catalogată chiar şi de „Vogue Italia”
drept una foarte rece şi protocolară. Iar revista
„Closer” a notat chiar că între cei doi ar fi tensiuni.
Nu este prima oară când apar zvonuri că ar exista
probleme în cuplul princiar, inclusiv în ajunul
nunţii vorbindu-se de o presupusă tentativă de
fugă a frumoasei Charlene din Principat, ea fiind
întoarsă din drum de pe aeroport, propunândui-se o înţelegere: i se va acorda divorţul şi o sumă
frumoasă de bani după ce îi va dărui prinţului
un moştenitor. Surse apropiate celor doi spun că
Charlene vrea să se despartă de Albert, dar ştie că
nu o poate face până când nu va aduce pe lume
copilul aşteptat. Astfel, tensiunea dintre cei doi e
din ce în ce mai mare, iar “Charlene e stresată şi
frustrată”, notau jurnaliştii de la „Voici”, precizând
că nu se cunosc motivele pentru care prinţesa nu
reuşeşte să rămână gravidă, dar că acest lucru o
macină, deoarece căsnicia sa cu Albert e un eşec
total.
Mai nou, se vorbeşte că fosta înotătoare
olimpică – care şi-a lansat în decembrie trecut
propria fundaţie, menită să îi înveţe pe copii să
înoate, dar şi ce înseamnă valorile sportului- ar
călca strâmb! Asta după ce, în mijlocul Grand
Prix-ului de la Monte Carlo, a fost văzută zâmbind
-pentru prima oară după multe luni- în compania
rugbistului neozeelandez Byron Kelleher, care se
poate lăuda cu 57 de selecţii în echipa All Blacks.
În mod normal, prezenţa sportivului de 36 de
ani, un apropiat al prinţului Albert şi unul dintre
ambasadorii organizaţiei umanitare înfiinţată
de Charlene, n-ar fi atras atenţia asupra sa. Însă
publicaţia „Gente“ a amintit că acelaşi Kelleher
ar fi fost responsabil cu veselia lui Charlene şi
vara trecută, când i-a ţinut companie în tribune
la meciurile de tenis din circuitul Monte Carlo
Rolex Masters. Ba mai mult, cotidianul spaniol
„ABC” a susţinut că sportivul ar fi însoţit-o pe
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prinţesă în voiajul recent în ţara natală, Africa
de Sud. Iar cu un palmares amoros ca al lui,
din care face parte şi un star al industriei porno,
Kayla Lei, e de înţeles de ce prietenia celor doi
îi dă transpiraţii reci suveranului monegasc.
Chestionat pe tema presupusei relaţii adulterine,
fostul coechipier din All Blacks al lui Kelleher,
Josh Kronfeld, a declarat pentru „The New
Zealand Herald” că n-a auzit de această poveste,
însă nu l-ar mira să fie adevărată.”Dacă e cineva
care să cucerească o femeie, Byron e acela”, a spus
rugbistul. Şi totuşi, dacă dăm crezare celor scrise
de ziarul „La Razón”, Charlene şi Albert ar fi
convenit dinaintea oficializării căsătoriei să aibă o
„relaţie deschisă”, infidelităţile fiind permise atâta
timp cât se comit cu discreţie.
Elena Opran
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