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Sarah Palin, fosta candidata la vicepresedintia
Statelor Unite, este in pragul divortului
Todd Palin, sotul fostei candidate la vicepresedintia Statelor Unite si exguvernatoare a statului Alaska Sarah Palin, a depus actele de divort, dupa
cum a informat luni presa americana preluata de agentia EFE potrivit
Agerpres, citat de stiripesurse.ro.
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intr-un document prezentat la tribunalul din Anchorage, Todd Palin, 55 de ani, isi motiveaza
cererea de divort printr-o "asemenea incompatibilitate de temperament intre parti incat
convietuirea sot-sotie este imposibila".
Todd Palin propune sotiei sale custodie comuna pentru singurul lor copil inca minor, in varsta de
11 ani, precum si o impartire echitabila a bunurilor si datoriilor cuplului.
Cei doi, care sunt impreuna din liceu, s-au casatorit in 1988, acum 31 de ani, si au in total cinci
copii, dintre care patru sunt deja majori.
Sarah Palin, de asemenea in varsta de 55 de ani, a devenit in 2006 prima guvernatoare a
Alaskai, post din care a obtinut o popularitate rapida la nivel national, fapt ce a condus-o in 2008
la o candidatura in echipa cu John Mc Cain pentru Casa Alba, scrieAgerpres.
McCain si Palin au pierdut acele alegeri in fata democratului Barack Obama (2009-2017) iar

guvernatoarea de atunci a Alaskai a renuntat la functia sa in 2009.
Pe timpul campaniei pentru Casa Alba, Palin a trebuit sa se ocupe si de sarcina fiicei sale
adolescente la acel moment, Bristol. Pe langa anuntarea sarcinii, Palin a spus ca fiica sa si iubitul
acesteia de atunci, Levi Johnston, se vor casatori, insa relatia lor s-a incheiat la putin timp dupa
alegeri.
Departe de prima linie politica, Palin a fost in 2010 protagonista reality-show-ului "Alaska lui
Sarah Palin".
Tot in 2010 s-a alaturat Tea Party, participand la conventia fondatoare, oferind sprijin multor
candidati ai gruparii si devenind una din figurile cele mai populare ale miscarii conservatoare din
Statele Unite.
Todd Palin, care a lucrat in industria petrolului si a pescuitului, si-a pastrat un profil public scazut
pe timpul carierei politice a sotiei sale, insa in 2012 a participat la reality-show-ul NBC 'Stars Earn
Stripes'.
Pe langa cei cinci copii, sotii Palin mai au cinci nepoti, dintre care trei ai fiicei Bristol si doi ai fiului
lor Track.
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