
Regina  Ana  a României 
erou de război 

și „femeia în salopetă de mecanic”

vol. xxii



Colecţia REGALĂ
Coperta: Stelian BIGAN 

DAN-SILVIU BOERESCU

Regina Ana a României - erou de război și „femeia în 
salopetă de mecanic” : docu drame și mituri istorice

Conţine bibliografie

© INTEGRA L, 2018

Editor: Costel POSTOLACHE
Tehnoredactor: Stelian BIGAN

Orice reproducere, totală sau parţială, a acestei lucrări,
fără acordul scris al editorului, este strict interzisă
și se pedepsește conform Legii dreptului de autor.

Ediție digitală 
ISBN 978-606-992-588-1



Docu-drame și mituri istorice
evocate de Dan-Silviu Boerescu,
însoțite de consemnări din presă

Regina  Ana  a României 
erou de război și „femeia 
în salopetă de mecanic”



Sumar

O nuntă regală duce la altă nuntă regală… 
dar din a doua încercare! / 11

A fost odată o Prințesă a cărei pasiune 
era tortul de ciocolată / 12

Femeia care știa cum se demontează 
și se montează la loc un jeep militar / 13

O stângăcie cuceritoare / 14

Anne Antoinett e Françoise 
Charlott e Zita Marguerite / 15

O femeie sportivă în fața oglinzii / 15

La masă cu necunoscutul Sting / 16

A Cocktail Party: întâlniri cu „Doamna Albă” 
și fantoma lui Sir John Coope / 16

Casa de Parma / 18

Înrudiri regale. Un pic de genealogie / 18

Sânge albastru, sânge roșu / 19



Descendentă, după 16 generații, 
a lui Ștefan cel Mare! / 19

Un simbol dincolo și dincoace de Prut / 22

Identitate românească / 23

„Vorbiți-mi numai în limba română!” / 23

De ce nu a cerut Regina Ana 
niciodată cetățenia română / 24

Statutul Dinastic și cetățenia / 25

În folosul României, 
în șirul marilor Regine ale țării / 27

Amintiri din copilărie / 30

Scurtă biografi e de război / 30

Ce putea să facă o fată de 19 ani în linia întâi / 32

Infi rmieră, mecanic și șofer de ambulanță / 33

Doamna învățătoare / 34

Macy’s și Bloomingdale’s / 34

Fotograme de colecție / 35

Sigmaringen, o predestinare / 35

Alegerea / 36

Singura fată la părinți, alături de trei băieți / 37

Cerere în căsătorie la volan / 38



Iubirea învinge tot: nuntă în exil, 
la Atena, cu opoziția guvernului comunist 
al lui Petru Groza și a Suveranului Pontif, 

Papa Pius al XII-lea / 39

Ana Pauker, logodna și abdicarea / 41

Mărinimia Regelui Paul al Greciei / 43

Între ortodoxie și catolicism – 
intervenția Prințesei Grace de Monaco / 44

O scrisoare de la Carol al II-lea 
și un răspuns neașteptat de ironic / 44

O jumătate de secol de desrădăcinare / 45

„Sunt o femeie normală…” / 46

O femeie de casă, dincolo de conveniențe / 46

Portretul creionat de Principele Radu / 46

Etica muncii / 49

Jeep-folia / 50

Când moda te lasă rece… / 50

Tâmplar de ocazie / 51

Sport Lady / 51

Coincidență fericită / 52

Împăcarea cu propria credință / 52

Românii de clasă ai Parisului / 52



„Mă veți obliga să vizitez România 
într-un tren sigilat?!?” / 52

Primul Paște românesc / 53

Elveția, surogatul de Patrie / 53

Voluptatea neasemuită a cumpătării / 54

Rudele care nu au uitat-o niciodată / 54

Peleșul – simbol al deschiderii către români / 55

Atașamentul față de Săvârșin / 55

În curtea unui țăran gălățean / 56

Whimpy / 58

Bianco & Bambi / 58

Pentru oameni, din dragoste de oameni / 59

Singurul interviu la tv / 59

O deviză simplă / 60

Iubire și prietenie / 60

Niciodată ninsă pe la tâmple / 61

O pictoriță talentată însă neștiută / 61

Flori de mazăre / 61

Puterea Regelui în viziunea Reginei / 62

„Elegie” / 62

Regele despre Regina Sa / 62



Lupta cu prejudecățile misogine / 63

Onoruri naționale oferite 
de Casa Regală a României / 65

Onoruri internaționale / 65

Impozitată după deces / 66

Aristocrația discreției / 66

Modestia demnității / 69

Umorul Reginei / 70

O Regină fără regat și fără coroană 
dar o femeie norocoasă / 70

„Regele din dreapta Regelui” / 70

Călăuza unui drum prin deșert / 71

„Cel mai credincios soldat al Regelui” / 74

„Puterea și puritatea strânse 
într-un pumn mic de fetiță” / 75

„Regina unei Românii care nu a existat” / 77

În lumina credinței / 78

„Românii trebuie să fi e mândri de ei înșiși!” / 78

Firescul regalității vs. ignoranța agresivă / 79

„30.000.000” de aberații / 80

Un pamfl et controversat / 81

Polemică pe Facebook / 83



Un ultim regret / 86

Mesajul Ambasadei Franței / 87

„Omul se naște singur, trăiește singur, moare singur” / 87

Ultimul mesaj al Regelui Mihai / 88

Ex-Principele Nicolae despre bunica sa / 89

Principesa Margareta mulțumește românilor / 90

Bucureștiul își omagiază Regina / 91

Cea mai tristă zi / 93

Lămuriri bibliografi ce / 97




