El despiste de la esposa del
príncipe: Megan no cortó la
etiqueta del vestido
Meghan Markle es la esposa del príncipe de Reino Unido. Pero el hecho de que
sea de la familia Real (y que seguramente viaje acompañada de un enorme
séquito) no impidieron que saliera de «etiqueta» en Tonda, en Oceanía.
Y no, no nos referimos a un código de vestimenta concreto, sino a que la
guapísima duquesa de Sussex bajó del avión, ante numerosos fotógrafos y
periodistas, con la etiqueta colgando de su vestido.
Iba espectacular, con un vestido rojo de largo midi de la firma británica SelfPortrait que le marcaba su incipiente embarazo. Pero no fue eso lo que llamó la
atención, sino que por el bajo de la falda de vuelo asomaba la etiqueta del vestido,
que iba balanceándose con cada paso. ¡Esperemos que no tuviera también la
alarma!
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Düşes bu kez fena rezil oldu! ✔İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, hem kendisinin
hem de asistanlarının dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Kocası Prens Harry ile birlikte çıktığı resmi
gezinin Tonga ayağında Markle'ın başına hiç beklemediği bir olay geldi. ✔Bebek beklediği haberiyle
bütün dünyayı heyecanlandıran, son dönemde kıyafet seçimiyle de artı puan toplayan Markle,
giydiği kırmızı elbisenin etiketi üzerinde kalınca bütün dünyanın bakışlarını üzerinde topladı. ✔Markle
ve Prens Harry, Tonga'ya ulaştıklarında resmi törenle karşılandı. Uçaktan el ele inen çift kendilerine
yönelik sevgi gösterilerine gülümseyip el sallayarak karşılık verdi. Genellikle koyu renk kıyafetler
giydiği için eleştirilen Düşes'in üzerinde bu kez kırmızı bir elbise vardı. ✔Hamileliği de artık iyice fark
edilen Markle, bu kadar şık giyinmiş ama bir ayrıntı hem kendisinin hem de ekibindekilerin gözünden
kaçmıştı. Markle'ın giydiği kırmızı elbisenin etiketi üzerindeydi ve kimsenin fark etmemesi de

olanaksızdı. ✔Giyim konusunda sürekli eltisi Kate Middleton ile karşılaştırılan Markle, bu küçük
dikkatsizlik nedeniyle uzun süre gündemde kalacak bir moda hatasına imza atmış oldu.
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