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Principesa Ana de BourbonParma 
sa născut la Paris, la 18 septembrie 
1923. este fiica Principelui rené 
de BourbonParma1 şi a Principesei 
Margareta a Danemarcei2. regina 
a avut trei fraţi, Principii Jacques3, 
Michel4 şi André5.

Principele rené şi Principesa 
Margareta erau drepţi cu toţi cei 
patru copii. Ati tudinea părinţilor 
a făcuto pe Ana să îi admire încă  
de la început, din fragedă copi
lărie, iar admiraţia pentru ei ia  
fost de folos, a sprijinito moral pe 
viitoarea regină atunci când greu
tăţile au început să o împresoare.

Princess Anne of  BourbonParme 
was born in Paris on 18 September 
1923. She is the daughter of Prince 
rené of BourbonParme1 and 
Princess Margrethe of Denmark.2 
The Queen had three brothers: 
Prince Jacques3, Prince Michel4 and 
Prince André.5

Princess rené and Princess 
Margareta were just towards all four 
of their children. The attitude of 
Anne’s parents caused her to admire 
them from the very first, from earliest 
childhood, and her admiration 
towards them served her in good 
stead, providing the future queen 
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Ana a păstrat dea lungul ani lor o 
vie afecţiune faţă de părinţii şi fraţii 
ei. Primii ani de viaţă, alături de cei 
mai apropiaţi oameni de pe pământ, 
mama, tata şi fraţii, au fost cei care 
au marcato cel mai mult. Sunt anii 
la care se raportează şi astăzi, afectiv 
şi identitar. Ţara ei este românia, 
familia ei este Familia regală ro
mână, dar fiinţa ei este conturată şi 
condiţionată de amintirile ma mei, 
ale tatălui şi ale fraţilor, mai ales 
de amin tirea fratelui ei mai mare, 
Princi pele Jacques, dispărut de tânăr 
întrun grav accident. copilăria şi 
adolescenţa Anei nu au fost cu nimic 

moral support when hardships began 
to close in on her.

Over the years Anne maintained 
a strong affection towards her 
parents and brothers. The first years 
of her life, alongside the people 
closest to her in the world, her 
mother, father and brothers, were 
the years that have made the most 
lasting imprint upon her. They were 
years to which she still relates even 
today, emotionally, affectively and 
in terms of her own identity. Her 
country is romania, her family is 
the romanian royal Family, but 
her being has been shaped and 






