1997. augusztus 30-a reggelén Diana és Dodi még Szardínián
nyaralt. Két őket követő lesifotós miatt azonban
úgy döntöttek, hogy hamarabb hazatérnek, és inkább Párizsban
töltenek el egy közös estét.
A Harrods bevásárlóközpont jól ismert zöld és arany
színeiben pompázó, és kimondottan a Fayed család számára
átalakított Gulfstream-jet megérkezésének hírére a
párizsi sajtó rögtön megmozdult, hiszen a gyanú szerint
a pár valamilyen nagy bejelentésre készült. A békére és
csendre vágyó szerelmespárt Diana testőre, Trevor ReesJones vitte a repülőtérről, hogy megnézzék a Fayed család
tulajdonában álló híres Villa Windsort, amely valaha
a windsori herceg és hercegnő otthona volt.
Útközben egy csoport motoros paparazzo akaszkodott
rájuk, akik a küszöbön álló hatalmas bejelentésre várva
úgy döntöttek, hogy folyamatosan képeket készítenek a
boldog párról.
Diana, aki eddig az újságírók kegyét kereste, most rájött,
hogy még akkor sem szabadulhat tőlük, ha akar. Az egyre
frusztráltabbá váló pár tehát visszatért a Ritzbe, hogy
felkészüljön az együtt töltendő estére és egy romantikus
vacsorára, amit a Rue Saint-Martinen lévő Bistro Chez
Benoit-ban kívántak elfogyasztani.
Dodi szándékaira utalhat, hogy még napközben átvette
azt a 130 000 font értékű egyköves gyémántgyűrűt, amelyet
10 nappal korábban kimondottan Diana számára rendelt.
Amikor vacsorázni indultak a Ritzből, ismét nyomukba
szegődött a sajtó: egy tucatnyi motorkerékpáros leste
minden egyes lépésüket. A pár végül kénytelen volt belátni,
hogy nincs esélyük a zavartalan szórakozásra, ezért úgy
döntöttek, visszamenekülnek a szállodába.
Végül a kiváló tengeri ételeiről híres L’Espardon étteremben
ültek le vacsorázni, azt remélve, hogy a hosszú
napot egy csendes estével zárhatják le. De a kíváncsiskodó
tekintetek miatt itt sem érezték igazán jól magukat, így
végül visszavonultak a királyi lakosztályba, és ott fejezték
be a vacsorát. Valami miatt úgy döntöttek, hogy az este
hátralévő részét Dodi lakásán töltik el a város másik végén,
ezért kiterveltek egy cselt, hogy megszökhessenek a
rájuk váró paparazzóktól.

Diana házi készítésű vízitorma-levese
30 dkg friss vízitorma; a vastagabb szárakat távolítsuk el
5 dkg vaj
5 dkg liszt
1 l tyúkhúsleves
5 dl főzőtejszín

Óvatosan olvasszuk meg a vajat, és lassan keverjük
bele a lisztet.
Amikor sima krémmé állt össze, vegyük le a tűzről, lassan
öntsük bele a tyúkhúslevest, adjuk hozzá a vízitormát,
majd fedő alatt, lassú tűzön főzzük 20 percig.
Turmixoljuk össze, tegyük vissza a tűzre, majd öntsük
bele a tejszínt. Melegítsük össze, és forrón tálaljuk.

