
VIESI
Uz laulību ceremoniju ielūgti 600 viesu, 
ar kuriem Harijam un Meganai ir radu 
saites vai tuva draudzība. Ielūgums nav 
sūtīts premjerei Terēzai Mejai un citu 
partiju līderiem, jo Harijs 
nevēlas politiķu klātbūtni.
Vindzoras pils pagalmā, kur sāksies 
izbrauciens karietē, uzaicināti 2640 
cilvēku: 1200 personu ielūgtas no 
dažādām Apvienotās Karalistes vietām, 
500 karaļpils kalpotāju, 100 divu tuvējo 
skolu skolēnu un dažādu labdarības 
organizāciju pārstāvji.
Uz vakara pieņemšanu ielūgti 200 viesu.

CEREMONIJA
Laulību ceremonija pusdienlaikā notiks 
Vindzoras pilī, pēc kuras jaunais pāris 
karietē izmetīs līkumu ielās, atgriežoties 
atpakaļ pilī uz karalienes Elizabetes II 
rīkotām svētku pusdienām. 

DĀVANAS
Pāris tviterī lūdzis viesus atturēties 
no dāvanām, tā vietā ziedojot pašiem 
pieņemamu summu septiņām 
labdarības organizācijām. To vidū ir 
CHIVA (atbalsta ar HIV inficētus bērnus 
un viņu ģimenes), Crisis (palīdz 
bezpajumtniekiem), Minas Mahilas fonds 
(izglīto sievietes Mumbajas graustu 
rajonos), Sērfotāji pret piesārņojumu un 
Lielbritānijas Dabas fonds.

LĪGAVAS KLEITA
Pērlītēm rotāto tērpu darina Londonas 
modes nams Ralph & Russo. Kleita 
izmaksās 100 000 mārciņu (113 000 eiro).
Līdz šim internetā bija noplūdinātas 
izraēliešu dizaineres Inbalas Droras 
piedāvātās skices.

GREDZENS
Laulību gredzeni, sekojot karaļnama 
tradīcijām, tiek kalti no Velsas zelta. 
Savukārt saderināšanās gredzenu esot 
uzskicējis pats Harijs, centrā izmanto-
jot dimantu no Botsvānas (kur abi 
pavadīja brīvdienas un esot pa īstam 
iemīlējušies), bet divi malējie dārgak-
meņi ir no brošas, kas savulaik 
piederēja viņa mammai princesei 
Diānai.
Eksperti lēš, ka saderināšanās 
gredzena cena ir 70—170 tūkstoši eiro 
atkarībā no dārgakmeņu kvalitātes. 
Interneta veikals Jewlr jau pasteidzies 
laist tirdzniecībā gredzena kopijas 
par 140 eiro.

KĀZU TORTE
Pāris izvēlējies Londonas beķerejas Violet 
Bakery saimnieci Klēru Ptaku, kura 
piedāvāja citrona un plūškoka torti ar 
sviesta krēma glazūru un dzīvu ziedu 
rotājumu.

Tortes pamatnes recepte
225 g sviesta
225 g pūdercukura
4 lielas olas
225 g pašbriestošu miltu
1 citrona miza un sula
100 ml plūškoka liķiera
30 ml granulēta cukura
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C. 
Saputo kausētu sviestu, cukuru un rivēto 
citrona mizu, pakāpeniski pievienojot olas 
un divas tējkarotes miltu. Tad pievieno 
atlikušos miltus un aptuveni divas 
tējkarotes karsta ūdens. Labi samaisa. Liek 
apaļā, ar sviestu ieziestā metāla veidnē, 
kurā ieklāts pergaments. Cep 45—50 min. 
Tikmēr samaisa citrona sulu un plūškoka 
liķieri. Izcepto torti sabaksta ar kociņu un 
pārlej ar sīrupu, ļaujot tam iesūkties. 
Pārkaisa ar pūdercukuru, kas izveido 
kraukšķīgu garoziņu. Ļauj atdzist pilnībā 
pirms izņemšanas no veidnes.


