Förra gången arbetade hon ända till dan före dan ...

Sista spurten för Victoria
– innan babyn kommer
Nu har hon
5 uppdrag
kvar
25 januari
Föreläsning med Emerich
Roth i Järfälla.
27 januari
Utdelning av stipendier
ur Micael Bindefelds
stiftelse till minne av
Förintelsen.
3 februari
Galamiddag på slottet.
10 februari
Informationskonselj tillsammans med kungen.
10 februari
Utdelning av Global
Change Award i Stockholms stadshus.
... och den här veckan
är Victoria dessutom
vikarierande statschef
eftersom kungen är på
privat fiskeresa i Mexiko!

Nu börjar det se tungt
ut, men plikttrogna
Victoria kämpar på
i sina högklackade.
Leonore sprang
barfota i sanden
och Nicolas
gurglade nöjt
på sin filt.

semestern fick han
uppleva sitt första möte
med havet.
Ja, Madeleine och Chris
tycks ha haft en fantastisk
tid med sina guldklimpar på
andra sidan jorden. De bodde
på Soneva Fushi, den enda
resorten på ön Kunfunadhoo.
Hotellet är ett prisbelönt och
ekologiskt paradis som ägs
av svenska Eva Malmström
och hennes make Sonu Shivdasani. Andra kändisar som
besökt ön är Madonna, Paul
McCartney och furst Albert
av Monaco. Nu har platsen
även blivit ett gyllene paradis för den svenska prinsessfamiljen.
■
AV MARGARETA GOTTHARDSSON
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Nu går dagarna att räkna
tills Victoria och Daniel får sitt
andra barn, men plikttrogna
kronprinsessan arbetar in i det
sista, precis som förra gången.
Många vill ju dra
ner på tempot i slutet av graviditeten
och ta sig tid att förbereda för babyn,
men Victoria håller
ett högt tempo in i
det sista.
När hon väntade
Estelle var hennes
sista uppdrag en avskedslunch på slottet för Finlands dåvarande president
Tarja Halonen. Två
dagar senare födde
2012
hon!
Att Victoria är
hängiven sitt uppdrag vet vi alla och de närmaste
två veckorna har hon flera
tunga officiella uppdrag inplanerade. Lägg därtill alla
möten på slottet som inte står

2016
Magen då och
nu. Den här
gången är den
rejält mycket
större. Bilden
till vänster
är tagen två
dagar innan
Estelle kom.

i den offentliga kalendern.
Bland annat ska hon i dagarna högtidlighålla Förintelsens
minnesdag genom att vara med
vid stipendieutdelning ur Micael Bindefelds stiftelse till minne
av Förintelsen. Och på onsdag
nästa vecka är det dags att klä
magen i galaklänning igen!
Då är det representationsmiddag på slottet och både
Victoria och Daniel är
givetvis med.
Den 10 februari står
det två uppdrag på
schemat: först ska kronprinsessan sitta vid
kungens sida under
informationskonseljen på
slottet, och sedan ska hon dela
ut ett pris på Stockholms stadshus. Men efter det är det kanske
dags att ta lite ledigt hemma på
Haga och fixa det sista inför
”tvåan”.
■
AV LIV SANDER
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