
Det kommer den nya kungabebisen heta
Prinsessan Madeleine och maken Chris O’Neill väntar sitt tredje barn i mars. Nu pågår spekulationerna om såväl kön som tilltalsnamn för
nästa medlem i den växande kungafamiljen. Enligt Unibets spelare lutar det åt att det blir en pojke som då får namnet Paul. Men om det blir
en flicka så får barnet heta Alice.

Prinsessan Leonore, 4, och Prins Nicolas, 2, får snart ett syskon som väntas i mitten på mars. Det återstår att se om det blir en pojke eller flicka. Får man
tro spelarna så blir det en liten prins, som spelas till 1.80 gånger pengarna. 

De namn som seglat upp som favoriter på oddslistan är Alice (3.55) och Paul (4.00). Två givna kandidater med tydlig koppling till familjen. Madeleines
mormor hette Alice, medan både Prins Nicolas och pappa Chris har Paul som mellannamn efter den senares far Paul Cesario O’Neill. 

– Med tanke på Chris bakgrund ligger engelskklingande namn nära till hands om det blir en ny prins. Madeleine sägs ha en förkärlek för franskklingande
namn vilket är ett hett tips om det blir en prinsessa. Annars skulle jag vilja slå ett slag för Charlotte – en uppstickare ur den svenska sportvärlden som
samtidigt har just en fransk touch, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Unibet odds på Prinsessan Madeleine och Chris O’Neills tredje barn:

Barnets kön
Man 1.80
Kvinna 1.90

Barnets tilltalsnamn
Alice 3.50
Paul 4.00
Silvia 5.50
Renate 6.50
Carl 8.00
Celine 8.00
Elouise 8.00
Josephine 10.00
Margaux 10.00
Arthur 14.00
Charles 14.00
Edward 14.00
Pauline 14.00
Alfred 21.00
Charlotte 21.00
Donald 26.00
Eugen 26.00
Johan 26.00
Zara 76.00
Glenn 501.0
Zlatan 501.0

Uppdaterade odds, se:
https://se.unibet.com/betting#event/1004542482 

För mer information, vänligen kontakta: Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 31, henrik.holm@unibet.com
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