Племінниця принцеси Діани прийняла юдаїзм
заради шлюбу з бізнесменом-євреєм

Майкл Льюїс та Кітті Спенсер. Фото: instagram.com/kitty.spencer

Обличчя Dolce & Gabbana і модного дому
модель Кітті Спенсер належить до вищого
аристократії. Старша донька 9-го графа
племінницею покійній принцесі Діані і
принцам Вільяму і Гаррі.

BULGARI 30-річна топпрошарку британської
Спенсера доводиться
двоюрідною сестрою

У перший раз Кітті з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar у два
роки, але в модельний бізнес прийшла лише в 25. До цього дівчина
вивчала психологію і англійську літературу в університеті
Кейптауна, потім вивчала історію мистецтв та італійську мову у
Флоренції, перш ніж отримати ступінь магістра в галузі управління
брендами класу люкс в Європейській школі бізнесу у Лондоні.
У 2015 році Кітті підписала контракт з компанією Storm Model
Management і з'явилася на обкладинці журналу Tatler. У 2017-2018
роках вона представляла Dolce & Gabbana на ряді показів, у тому
числі на Тижні моди у Мілані, а незабаром стала обличчям нового
ювелірного бренду від BULGARI. Британку можна було побачити на
обкладинці Vogue, Hello Fashion, L'Officiel та інших модних видань.

Кітті Спенсер. Фото: facebook.com/officialladykittyspencer

З майбутнім чоловіком, уродженцем Південної Африки Майклом
Льюїсом, дівчина познайомилася в 2018 році. Її не збентежило, що
обранець на п'ять років старший за її батька і на 32 роки — самої
Кітті. Майкл закінчив той же університет Кейптауна, де вчилася і
Спенсер, з 2015 року він обіймає посаду голови ради директорів
Foschini Group — великої роздрібної торговельної мережі, в яку
входить більше 3000 магазинів, не тільки в ПАР, а і в Британії (де
він проживає з кінця 1980-х), і Австралії. Стан бізнесмена
оцінюється у 80 мільйонів фунтів стерлінгів (більше $ 110
мільйонів).
Раніше Льюїс входив до наглядової ради німецького видавничого
концерну Axel Springer AG і очолював засновану ним ізраїльську
біотехнологічну компанію ProChon Biotech Ltd. Підприємець
вважається одним з основних спонсорів Консервативної партії
Великобританії. Сім'я Майкла сповідує юдаїзм, десять років тому
Льюїс пожертвував 3 мільйони фунтів стерлінгів на розвиток
юдаїки в Оксфорді.
Дата весілля — 15 ава за єврейським календарем — була вибрана
не випадково, в сучасному Ізраїлі вона відзначається як день
закоханих.
Невідомо,
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пара
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повідомляється, що наречена, яка сповідувала англіканство,
заради шлюбу пройшла гіюр.

Вілла Альдобрандіні, де відбулося весілля Майкла та Кітті

Святкування на віллі Альдобрандіні під Римом вшанували своєю
присутністю багато зірок і аристократів, але принца Вільяма з Кейт
Міддлтон, і принца Гаррі з Меган Маркл серед них не було. Зате
молодят прийшли привітати троє дорослих дітей Майкла від
попереднього шлюбу, з якими Кітті швидко знайшла спільну мову.
Весільну мереживну сукню з довгими рукавами у вікторіанському
стилі було розроблено Dolce & Gabbana. Утім, багато гостей теж
з'явилися в туалетах від цього бренду, обличчям якого є чарівна
наречена.
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