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domnişoarele de onoare au fost, de
asemenea, îmbrăcate în rochii boho
de dantelă accesorizate cu flori.
Aleasa lui Andrea Casiraghi nu
este de viţă nobilă, dar tânăra face
parte din cea mai bogată familie din
Columbia, ce are o avere estimată la
6 miliarde euro.
Andrea şi Tatiana s-au întâlnit
la Paris, acolo unde locuiesc şi în
prezent. Tânăra, născută la New
York, şcolită la Geneva şi Paris, este
fiica antreprenorului columbian
Julio Mario Santo Domingo Jr,
decedat în 2009, şi nepoată a
magnatului Julio Mario Santo
Domingo, care a fost unul dintre
cei mai bogaţi şi cei mai influenţi
oameni de afaceri din America de
Sud.
Andrea Casiraghi şi Tatiana
Santo Domingo, designer de modă,
sunt împreună de şapte ani şi au un
fiu, Sacha, născut în luna martie a
acestui an. Micuţul poate deveni al
treilea în ordinea succesiunii la tron
după căsătoria părinţilor săi, care au
fost colegi la Liceul Fontainebleau
din Paris şi s-au cunoscut prin
intermediul surorii lui Andrea,
Charlotte.
....În toamnă, o nouă nuntă va
avea loc la palatul de poveste din
principat: Charlotte Casiraghi se

va căsători cu actorul Gad Emaleh.
Fiica prinţesei Caroline de Monaco
este însărcinată şi va deveni mamă
pentru prima dată, la sfârşitul
acestui an.
În vârstă de 27 de ani, Charlotte
Casiraghi are din 2011 o relaţie cu
actorul francez de comedie Gad
Elmaleh, în vârstă de 42 de ani.
La începutul anului, Charlotte

Casiraghi a fost desemnată,
pentru al treilea sezon consecutiv,
imaginea oficială a casei de modă
Gucci. Frumoasa Charlotte
provine dintr-o familie ale cărei
reprezentante au cochetat de-a
lungul anilor cu moda. Astfel,
atât bunica ei, prinţesa Grace de
Monaco, cât şi mama ei, prinţesa
Caroline de Monaco, au apărut de

multe ori pe copertele revistelor
de modă. Şi Charlotte şi-a făcut
debutul în lumea modei pozând
pentru coperta ediţiei franceze a
revistei Vogue, în septembrie 2011.
A patra în ordinea succesiunii
la tronul monegasc, fiica prinţesei
Caroline nu posedă titlul de
prinţesă.
Lucia Ivănescu
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