
Jeg elsker Paris! Det er ingen hemmelighed, og intet kan som en snak om Rue Cambon 

eller franske chignoner få mig til at længes. De små boglader langs Seinen, hvor du 

kan finde glitrende Eiffeltårne i plastik side om side med gamle magasiner, smukke 

bøger og håndtegnede modeskitser lige til at indramme. De tidlige parisermorgener 

med café crème og en gylden croissant på en lille fortovscafé. De chikke pariserinder, 

de franske apoteker og et glas kold rosé på Helena Christensens yndlingscafé 

Chez Bartolo i Rue de Canette. 

Jeg er så heldig, at jeg dagligt befinder mig i Paris. En lille smule, i al fald. 

For det er netop de små boglader ved Seinen, der er inspirationen bag min lille 

skønhedspavillon i Kongens Have. Pavillonerne blev skabt med inspiration fra 

boderne og menneskemylderet på Pont-Neuf, hvor stadsbygmester Peter Meyn netop 

havde været nede. I 1806 stod de fine franske pavilloner færdige, herunder min, der 

ligger i Kronprinsessegade 23, og kager og strømper var noget af det første 

københavnerne kunne købe. 

I dag er det et nøje kurateret udvalg af mine yndlingsskønhedsprodukter, der pryder 

hylderne, herunder selvfølgelig en række chikke parisermærker som Kure Bazaar 

og David Mallett, men også parfumerne fra et af verdens største modeikoner, 

Diana Vreeland, der altid sagde: 

The first thing to do, my love, is arrange to be born in Paris. 

After that everything follows quite naturally. 

Rigtig god fornøjelse!

Charlotte Torpegaard
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LE JARDIN DU 

PALAIS-ROYAL

Det er et af mine absolutte 

yndlingssteder i Paris. En lille 

have omgivet af et palæ, der 

oprindeligt har været bolig 

for forskellige prominente 

franskmænd gennem tiden. I 

dag huser de fine, hvælvede 

arkader små butikker med alt 

lige fra gamle spilledåser og 

Paris’ ypperste (og dyreste) 

vintageboutique La Petite Robe 

Noire til Pierry Hardys berømte 

sko. Du finder også designere som 

Marc Jacobs, Stella McCartney og 

Rick Owens i arkaderne side om 

side med små franske caféer med 

Toulouse Lautrec på væggene og 

croque madames på tallerknerne. 

Le Jardin du Palais-Royal, Rue 

Saint-Honoré, 1. Arr. 

CAFÉ DE FLORE

Det er en af Paris’ ældste caféer, 

og det klassiske art deco-interiør 

med røde plysstole, mahogni og 

spejle er stort set ikke ændret 

siden 2. Verdenskrig. Du finder 

også stadig Paris’ intellektuelle, 

kunstnere og kreative, der mødes 

for at diskutere politik, kunst 

og litteratur. Og så er Café de 

Flore et yndet sted for Paris’ 

førende designere, og du kan 

endog bestille Sonia Rykiels 

yndlingsclubsandwich Le Club 

Rykiel (den laves uden brød), 

eller en Insalata Karl Lagerfeld, 

en salat med kongekrabbe fra 

Alaska. Gå heller ikke glip 

af Flores legendariske varme 

chokolade – den stærk-søde 

Chocolat Viennois, som jeg ynder 

at nyde sent om aftenen, inden jeg 

smutter tilbage til mit hotel. 

Café de Flore, 172, Boulevard Saint-

Germain, 6. Arr. 

FRANSKE APOTEKER 

Det er ikke uden grund, at 

modeller og makeupartister 

altid finder tid til at smutte 

forbi et fransk apotek under 

modeugen i Paris. De franske 

apoteker er et slaraffenland 

af skønhedsprodukter. Det er 

her, modellerne køber deres 

uundværlige Embryolisse-

crème og makeupartisterne 

fylder lageret op af Evians 

ansigtsspray. Kig også efter 

Roger & Gallets citrusduftende 

sæber, hjulkronekapsler som 

pariserinderne sværger til og 

Oebinols selvbruner-tabletter, som 

designere som John Galliano og 

Julien Macdonald sværger til for at 

holde en god kulør året rundt.

Du finder de franske apoteker på 

snart sagt ethvert gadehjørne. 

MERCI

Du finder Paris’ hotteste boutique 

i det populære Marais-kvarter, der 

i sig selv er en dag værd. Gå fra 

rum til rum i boutiquen og lad 

dig forføre af indholdet i gamle 

kister med smukke kreationer, 

buketter af fine franske roser, 

små kjoler som ingen andre har 

og bøger, som du kan smuglæse 

i sofaen akkompagneret af en 

limonade fra den lille café. 

Der er flotte designertasker, 

fransk stentøj, fine hørlagner og 

uimodståelige notesbøger. Der er 

Stella McCartney, Tom Dixon og 

Saint Laurent, og alt overskud går 

ovenikøbet til velgørenhed. What’s 

not to like! Merci, 111, Boulevard 

Beaumarchais, 3. Arr. 

RUE BONAPARTE

Jeg tror aldrig, at jeg har været 

i Paris uden at slå et smut forbi 

Rue Bonaparte og de små gader, 

der går ud herfra. Her har jeg 

mine faste stop, der tæller blandt 

andre pariserkonditoriet La 

Durée, hvor jeg køber de franske 

macarons i fine pastelfarver. Det 

er den bedste parisersouvenir, du 

kan bringe med hjem, og rammer 

du modeugen kommer de sågar i 

en særlig fin æske designet af et 

af byens prominente modehuse. 

Tjek også deres parfume og de 

chikke hundekiks, og bestil en kop 

te og en konditorkage i den fine 

tesalon, der har højt til loftet og 

blomstret silketapet.

La Durée, 21 Rue Bonaparte, 6. Arr.



SKUMMENDE HAMMAM

Midt i Paris’ eklektiske 

Marais-kvarter ligger en lille 

halvhemmelig oase, som jeg elsker 

at besøge. Det er hammamen Les 

Bains du Marais. Udefra ligner det 

ikke noget, men indenfor finder 

du en skøn blanding af tyrkisk 

bad, mynte-te og mosaikker, 

som er yderst vanedannende. 

Altsammen er det krydret med 

husets egne dufte og sæber, som 

du også kan købe med hjem. Har 

jeg først iført mig badetøj og 

en af stedets badekåber, kan jeg 

spendere timer mellem saunaen, 

hammamen, den lille café og den 

tyrkiske massage – der i øvrigt 

ikke er for de sarte! Les Bains 

du Marais, 31-33 Rue des Blancs 

Manteaux, Paris

MINCEUR

Der er ét ord, man på ingen måde 

kommer udenom, når man taler 

parisienne og skønhed.

Det er Minceur, der groft oversat 

betyder at holde sig slank. I den 

henseende er de parisiske kvinder 

også faldet for Gua Sha-stenen. 

På ægte parisisk vis er det ikke 

noget, de sidder og roder med 

selv derhjemme. I stedet booker 

de en behandling hos den bedste 

i byen. Drømmer du om at prøve 

en ægte og virkelig god Gua Sha-

behandling, så book en tid hos 

Langi Spa, der anbefales af alle 

fra fransk Vogue og ELLE til Le 

Figaro. Og de har aftenåbent, 

så du kan nå det på vej hjem 

fra byen. Langi Spa, 48 Avenue de 

Saxe, 7. Arr. 

ASTIER DE VILLATTE

Måske kender du allerede 

notesbøgerne med de smukke 

mønstre fra Astier de Villatte, men 

der er langt mere end notesbøger 

at hente fra det populære brand, 

der er blevet modefolkets yndling. 

Læg vejen forbi den lille butik 

midt på shoppegaden Rue Saint-

Honoré, hvor der åbner sig det 

fineste univers af hvidglaceret 

porcelæn i unikke former og 

mønstre, smukke duftlys og 

velduftende sæber, og ja, du 

kommer nok heller ikke ud derfra 

uden en af mærkets berømte 

notesbøger under armen. Også 

perfekt, hvis du skal købe gaver 

med hjem. Astier de Villatte, 173, 

Rue Saint-Honoré, 1. Arr. 

LE BON MARCHÉ

Uanset om du går efter smukke 

bøger, førende designermærker, 

uimodståelige stiletter, 

uundværlige tasker eller unikke 

skønhedsprodukter, så finder du 

det i Paris’ fineste stormagasin 

Le Bon Marché Rive Gauche, der 

blev åbnet i 1838 af hattemageren 

Louis Auguste Boileau, der mente, 

at der måtte være et marked for 

en butik med mange forskellige 

produkter under ét tag. Det 

hævdes, at Le Bon Marché er 

verdens første stormagasin. Ofte 

finder du også inspirerende 

udstillinger og i højttiderne er 

stormagasinets vinduer i sig selv 

et kig værd. Psst, Kure Bazaars 

neglebar er et must. Le Bon 

Marché, 24, Rue de Sèvres, 7. Arr. 

PUCES DE VANVES

Det fulde navn er Marché aux 

Puces de la Porte de Vanves, 

hvor sidstnævnte er navnet på 

den metrostation, du skal stå 

af på, når du skal besøge Paris’ 

ubetinget bedste loppemarked 

(det er her, at modehusenes 

designere samler inspiration i de 

mange gamle gemmer). Faktisk 

har loppemarkedet eksisteret 

i over hundrede år, og du kan 

finde alt lige fra gamle møbler 

og antikviteter til skitser, smukke 

glas, falmede fotos og bøger. Du 

kan også være heldig at finde 

fine gamle blonder, fantastiske 

rober, vintage-skønhedsbøger eller 

parfumeflakoner og pudderdåser 

fra svundne tider. Loppemarkedet 

løber af stablen hver weekend fra 

klokken syv om morgenen (som 

udgangspunkt året rundt, men 

dobbelttjek altid), og det er ingen 

hemmelighed, at det betaler sig 

at være tidligt ud, hvis du vil have 

fingre i de bedste sager. Puces de 

Vanves, Avenue Georges Lafenestre, 

14. Arr.



    PSST . . .

Besøg også Karl Lagerfelds boghandel Librairie 7L i Rue de Lille, 

Spa Talika i Pershing Hall Hotel, økologiske Rose Bakery i Rue de Martyrs, 

pariserkonditoriet Angelina i Rue de Rivoli, hårguru David Maletts salon i 

Rue Notre Dame des Victoires, den populære designer Jacquemus’ Café Citron 

i Galeries Lafayette Champs-Elysées, Le Boudoir Annick Goutal i Rue de 

Castiglione, Le Spa Hotel Scribe, gårdhaven i Hotel Fouquet’s Barriere på 

Champs-Elysées og Palais de Tokyo på Avenue du Président Wilson.
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