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ЛАФ - МУАБЕТ

ЕДВАРД ВАН КАСТ'М & 
ТАМАРА ГРОСВЕНОР

Во ноември оваа година се 
венча и синот на богатите 
земјопоседници од Британија, 
Хју и Емили Ван Каст'м (внука 
на најбогатиот човек во 
Велика Британија, војводата 
од Вестминистер), Едвард Ван 
Каст'м со лејди Тамара 
Гросвенор. На венчавката 
присуствуваше и кралицата 
Елизабета II и нејзините внуци, 
принцовите Вилијам и Хари, 
кои беа во улога на сведоци. 

ТОМ ПАРКЕР БОУЛС & 
САРА БАЈС

Џоана Лумли, Хју Грант и 
Мик Џегер беа меѓу 
поканетите кои присуствуваа 
на венчавката на синот на 
војвотката од Корнвел, Том 
Паркер Боулс и модниот 
уредник на "Harpers &  
Queen" Сара Бајс. На 
венчавката која се одржа во 
септември, присуствуваше и 
дел од британското кралско 
семејство.

ФИОНА СВАРОВСКИ & 
КАРЛ ХЕЈНЦ ГРАСЕР

Во октомври годинава, 
наследничката на империјата 
"Сваровски", Фиона 
Сваровски, се омажи за 36-
годишниот австриски 
министер за финансии Карл 
Хејнц Грасер. Венчавката 
беше прогласена за најголем 
настан на годината во 
Австрија, на која 
присуствуваа бројни гости од 
австриската општествена 
висока класа.

МЕЈ ТЕНАНТ & АНТОН ГРЕСИ

Меј Тенант, роднината на 
британската фотомоделка Стела 
Тенант, која воедно припаѓа на едно 
од најбогатите декадентски 
шкотски семејства, се омажи за 
згодниот консултант Антон Греси, 
во црквата "St. Withburga" во 
Норфолк, минатиот април. 
Венчавката ја фотографираше сега 
веќе покојниот Лорд Лишфелд, 
инаку познат како фотограф на 
британското кралско семејство.

ВАНЕСА ВОН БИЗМАРК 
& МАКСИМИЛИЈАН 

ВЕИНЕР

Што се однесува до 
Германија за венчавка на 
годината беше прогласена 
онаа на Ванеса Вон Бизмарк 
и богатиот инвеститор 
Максимилијан Веинер. 
Гламурозната венчавка се 
одржа во мавзолејот 
Бизмарк, каде 
прапрадедото на невестата, 
Ото Едуард Леополд вон 
Визмарк, првиот канцелар 
на Германија, е закопан.

ХЈУ ВАН КАСТ΄М & РОУЗ 
АСТОР

Принцот Вилијам и 
неговата девојка Кејт 
Мидлетон присуствуваа на 
венчавката на нивните добри 
пријатели, Хју Ван Каст'м и 
Роуз Астор, кои се венчаа во 
јуни. Принцот Вилијам и на 
оваа свадба беше сведок, 
како и на претходната, на 
братот на Хју Ван Каст'м, 
Едвард Ван Каст'м. 

НАЈГЛАМУРОЗНИТЕ ВЕНЧАВКИ НА ГОДИНАТА НАЈГЛАМУРОЗНИТЕ ВЕНЧАВКИ НА ГОДИНАТА 


