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SENASTE NYTT: [09:48] Hemligt band avslöjar prins Harrys fusk
Annonser:

TA SISTA MINUTEN FRÅN MALMÖ
Hitta drömresan i vår reseguide!
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60 år med
Expressen
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Kvällsposten och
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Internet
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Manfred in the hood. Robinson-Ann provar en munkjacka på Manfred.

Förste vovven på
catwalken

MALMÖ. Snart gör Manfred, 3, debut på catwalken.
Han är första vovve att gå modell i samband med en
svensk modevisning.

Textstorlek

Startsida
Gör KVP.SE till
din startsida

Viktcoach
Ett nytt sätt att
gå ner i vikt och
behålla den!

Bilbörsen
Köp och sälj din
bil på Bilbörsen

Resor
Hitta drömresan i
Reseguiden

Hyr DVD
Prova gratis! Hyr
så många DVDs
du vill för 249 :per månad!

Mobilt
Välj och vraka
mellan massa nya
ringsignaler till
din mobil

Astrologi
Heikki Vesa tyder
dina stjärnor!

Företag

A

B C

Spara som Favorit

Skriv ut

- Manfred har fått specialtillstånd att visa upp sin kollektion
tillsammans med flickvännen Gucci, berättar "Robinson-Ann"
Gärdsby som ligger bakom hans modekollektion MoS, Manfred of
Sweden.
De är Yorkshire-terrier och ska vara med på mässan Skönhet &
Mode på Slagthuset i Malmö 22 oktober.

Är metrosexuell
Manfred älskar att visa upp sig. Gärna ihop med en kvinnlig
modell. Han byter med glädje från tuff, svart mc-jacka till
Tinkerbell, en specialdesignad rosa jacka med strasshalsband.
Feminint?
Icke, om vi ska tro Manfred, han är ju modern. Manfred är
metrosexuell.
- Manfred är verkligen stolt när han får klä upp sig, säger Björn
som hjälper sin fru Ann med kollektionen.
Hur fick du idén till mode för småhundar?
- Under sin första vinter frös Manfred mycket och jag började
klippa i gamla kläder och sy upp varma jackor i skinn och mocka.
Sen fortsatte det bara.
Folk frågade Ann och Björn var de köpt kläderna och så började
beställningarna droppa in.
I dag växer företaget och nu finns Manfreds logga på lyxigt svarta
bärkassar med texten "MoS, Manfred of Sweden. London, Milano,
New York, Tokyo".

http://www.kvp.se/index.jsp?a=195077

Du får 500:- rabatt
när du bokar en resa
till Sharm el Sheikh i
Egypten.

Vinn biobiljetter
till hela klassen!
...och få en vipvisning dagen före
premiären!
MFF:s guldjakt
Spelare, lagbilder,
fakta, tips, analyser och alla de senaste
nyheterna om MFF.
Till MFF-SAJTEN

Du kan dessutom
kolla in våra
marknader för , ,
jobb och eller

Managerzone nu med hockey!
Expressens
managerspel
Managerzone
utökas nu med
hockey.
Nu kan du bygga
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I Manfreds jakt på att erövra den lilla hundvärlden glömde man
tydligen bort Malmö.

och leda ditt eget
favoritlag till seger.

Tävla och vinn
varje dag på
Expressen.se!

Av OLLE BERGGREN
Publicerad:

2004-10-14 18:20

Expressens
Managerzone - ett
managerspel av
högsta klass.

Korsord

Uppdaterad:
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Sök bland företag
och kartor i
företagsguiden!

Tävlingar

Nätkryss - vinn
tialotter

Bli en UF

olle.berggren@kvp.se

Sök

Sök på Expressen.se

Tjäna pengar

Anmäl dig till
Expressen World
Cup 2004 och tävla
om fina vinster!
Anmäl dig HÄR!

Hur gör vi?
Besök vårt
mediecenter

"Jag slog
sönder
löspenisen
med en
hammare"

Johansson
lämnar AIK

Nästa motgång för
laget - Uefabasen vill inte vara
ordförande längre.

Eva, 43, om
fackpamparnas förnedring under
sex och spritresan.

"Vi kände ju inte
till någonting"

- De ska betala
tillbaka vartenda öre
som är egna utlägg,
säger Metalls ordförande.

Syrabomben
exploderade i
hans ansikte

22-åring riskerar att
bli blind efter bilbomb i natt.

17-årig pojke våldtagen i
taxi

- Taxiföraren och ytterligare en
man tog tag i den här pojken, drog
ner hans byxor och så har någon av
dem våldtagit honom, säger
polisens presstalesman till
Expressen.se.

V backar i Temos
oktobermätning

Kraftig nedgång efter avslöjandena
om Lars Ohly.

Silvstedt stämmer Aftonbladet
Tidningen påstod att Victoria haft
offentlig oralsex.

Bilden som
skakar Norge

Kung Olav var en
oäkting - här är hans okände bror.

Slog sitt barn - friad
i rätten

Rädda barnen: Vi
måste få en förklaring.

Sundin tar med sig
kompisarna

Belfour och Domi: Vi har snackat
om att spela i Sverige.

Lagrell om
Zlatan: Det
måste lösas

Svenska fotbollsförbundet är
tvunget att hitta en lösning på
problemet Ibrahimovic.

Här skämmer
fansen ut sig

Djurgårdssupportrar i
skandalscener på
läktaren. Straffmål
förde Djurgården till cupsemifinal.

Hon hängdes ut från
fönstret
Fuskarna kastas ut ur
"Robinson"
Jackson rasande över
Eminems video
Britney vill heta
Federline
Mer NÖJE:
EXPRESSEN.SE

"Jag lät mig
förföras av en
gift TV4-man"

Linda Isacsson om den
uppslitande otrohetsaffären.

TV4:s egna
sexbilder

Deltagarna i ”Paradise
hotel” vet inte om att
bilderna läggs ut på hemsidan.

BILDSPECIAL: Deltagarna i
TV4:s nya sexsåpa
Sveriges senaste filmpar

Succéregissören Josef Fares och
bioaktuella skådespelerskan Jenny
Ulving.

Hon hängdes ut från fönstret

I går dömdes lumparkompisen för
misshandel på Robinson-stjärnan.

http://www.kvp.se/index.jsp?a=195077
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förföras av en
gift TV4-man"
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Johansson
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Nästa motgång för
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Här skämmer fansen ut
sig

UPP

Hysterin hotar knäcka
Modo
"Järngänget vill leka sig
genom elitserien - det
är bottenlöst dåligt"
OS-stjärnan riskerar nio
års fängelse
Mer SPORT:
EXPRESSEN.SE

Sistaminuten från
Malmö
Frankrike
Turkiet
Spanien
Portugal
Ungern
Malta
Egypten
Cypern
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