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Tíz év után elvette a Tuti gimi sztárját a The
Walking Dead gonosza
CzB - 2019-10-08 11:59:47
Mindenkit meglepett Jeffrey Dean Morgan és Hilarie Burton, ugyanis több esküvői fotót is feltöltöttek
az Instagramra nemrég. Friss házasságuk híre pedig azért is ért sokakat váratlanul, mert már 2009
óta együtt vannak és boldogan nevelik két gyermeküket, a 9 éves Gust és a 19 hónapos George-ot.
Az elmúlt hétvége volt életem eddigi legjobbja. Több tucat köszönömmel tartozom, szóval tartsatok
velem ezen a héten, amikor is azokról a csodás emberekről áradozok, akiknek köszönhetem ezt és
akik részesei voltak a nagy napnak. De mielőtt még elkezdeném ezt, tisztázni szeretnénk valamit Jefffel: TÉNYLEG ÖSSZEHÁZASODTUNK. Igazából már egy évtizede férjként és feleségként éltünk. Van
egy gyönyörű családunk, egy farmunk és megtaláltuk a közösségünket is. Nagyon sokszor
elhangzott a médiában, hogy 2014-ben vagy 2015-ben összeházasodtunk, sőt még az is, hogy már
korábban is voltam házas, de elváltam. Ezek nem igazak. De mi tudjuk az igazságot. Nem éreztük
szükségesnek, hogy reagáljunk ezekre – öntött végül tiszta vizet a pohárba a színésznő az
Instagramon.
This past weekend was the best of my entire life. There are dozens of thank yous I need to
make. So bear with me over the next week as I gush over the amazing group of people who
gave us this beautiful moment. But before we do any of that, Jeff and I just want to put it out
there that WE GOT MARRIED! For real. We've lived as husband and wife for a decade. We've
built a family, and a farm and found our community. For years, publications have reported
that we got married in 2014 or 2015 and that I've been married and divorced before. All
untrue. But WE knew our truth. So it felt silly to try and correct anything. Here's the God's
honest fact: From the moment I met jeffreydeanmorgan , he was my husband. Rather than
make vows right out of the gate, we lived them. For over ten years. The good times and the
bad. Standing up there with our children at our sides - celebrating all that has been - was
bliss. I love you Jeffrey. I love our intimate group of friends and family who joined us. I love
the various circles of loved ones who have supported us over the years. It was private and
magical and everything I dreamed. So yeah. I'm Mrs. Morgan. 10.5.19
86.3k Likes, 2,583 Comments - Hilarie Burton Morgan (hilarieburton) on Instagram: "This past
weekend was the best of my entire life. There are dozens of thank yous I need to make...."

Major shout out to our amazing photographer sasithonphoto !!! I should have tagged her in
my last post, but we're still floating a bit! Can you all be sure to go and tag her for me? Thank
you sasithon.pooviriyakul for capturing all our joy. Xoxoxo
255k Likes, 1,332 Comments - Hilarie Burton Morgan (hilarieburton) on Instagram: "Major
shout out to our amazing photographer sasithonphoto !!! I should have tagged her in my
last..."

Isten a tanúm rá, hogy már abban a pillanatban a férjem volt Jeffrey, amikor találkoztunk. Inkább
megéltük az esküinket és fogadalmainkat, minthogy azonnal megfogadjuk őket. Jóban és rosszban.
Leírhatatlan boldogsággal töltött el, hogy a gyermekeinkkel együtt állhattunk az oltár elé, hogy
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megünnepeljük az eddig együtt töltött éveket. Szeretlek Jeffrey. Szeretem a kis baráti társaságunkat
és a családunkat, akik mind velünk voltak és támogattak minket az elmúlt években. Diszkrét volt,
varázslatos és minden, amiről álmodtam. Szóval igen, most már Mrs. Morgan vagyok – zárta
mondandóját Hilarie, majd a végére odabiggyesztette még a nagy nap dátumát is: 2019.10.05.
I'd say words... but there aren't any. Mrs Morgan.... I love you. Thank you for making me the
luckiest man in the world. Xojd
552.8k Likes, 5,950 Comments - Jeffrey Dean Morgan (jeffreydeanmorgan) on Instagram: "I'd
say words... but there aren't any. Mrs Morgan.... I love you. Thank you for making me the..."

Jeffrey sem hagyta szó nélkül a nagy hétvégi eseményt, hiszen ő is feltöltött néhány képet, az
egyikhez a következő kis üzenetet írta:
Szívesen írnék egy-két szót. De egyszerűen nem találom a szavakat. Mrs. Morgan, szeretlek.
Köszönöm, hogy én lehetek a legszerencsésebb férfi a világon.
Aztán kicsit később mégis szóhoz jutott a nagy boldogság közepette, ugyanis elárulta, hogy tényleg
a szűk családi és baráti kör vett csak részt az esküvőn, akiknek mind megköszönte, hogy mellettük
álltak és megünnepelték velük ezt a csodás pillanatot. Hozzátette még azt is, hogy két kollégája és
jó barátja, az Odaátból ismert Jensen Ackles, valamint a The Walking Dead Darylje, Norman Reedus
zenélt a lagzin.
Ok. A few words... It was an intimate ceremony... performed by jensenackles and
bigbaldhead with our kids at our sides... and the party of the century afterwards... thank you
to all our friends and family. It was, without a doubt... the best day of our lives. Ever ever.
Just never knew that it could be so damn perfect. It was. And more. Xxxxjd
180.5k Likes, 2,275 Comments - Jeffrey Dean Morgan (jeffreydeanmorgan) on Instagram:
"Ok. A few words... It was an intimate ceremony... performed by jensenackles and
bigbaldhead with..."
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