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DOSAR

Presa, la pândã, în faþa imobilului închiriat de DSK

22

... ºi apartamentul de lux în care locuieºte incriminatul

evaluatã la 14 milioane de dolari. Aici îºi va
petrece perioada de arest la domiciliu, fiind
susþinut de soþia sa. Vila de 632 mp are în
dotare o salã pentru proiecþii video, saunã ºi
o terasã.Imobilul mai dispune de cinci bãi,
patru dormitoare, precum ºi de o salã de
gimnasticã. Bancherul este supravegheat de
gardieni, de camere video ºi poartã o
brãþarã de supraveghere electronicã la mânã
ºi un dispozitiv de monitorizare GPS la
gleznã. Familia Strauss-Kahn este vecinã cu
Robert De Niro, cu Jay-Z ºi Beyoncé, cu Ed
Burns ºi Christy Turlington. Anne Sinclair,
cãsãtoritã de 20 de ani cu Dominque,
susþine în faþa presei ºi a instanþei americane
cã DSK este „un soþ ºi un tatã minunat”. În
sala de judecatã, ea a ascultat, rând pe rând,
cele ºapte capete de acuzare pentru care a
fost inculpat. Anne (62 de ani) este una dintre cele mai bogate femei din Franþa ºi mult
mai îndrãgitã de francezi decât ca Carla
Bruni. A renunþat la cariera de jurnalist când
DSK a fost numit ministru. Este nepoata ºi
moºtenitoarea celebrului negustor francez
de artã ºi antichitãþi Paul Rosenberg. Mama
ºi bunica ei apar într-un tablou al lui
Picasso. Absolventã de Drept, Anne a ales
cariera în televi-sziune. Emisiunea ei, „7 sur
7”, la care au participat politicieni
cunoscuþi, avea 12 milioane de spectatori.
L-a cunoscut pe DSK în 1989 ºi a fost
dragoste la prima vedere. În 1991 s-au cãsãtorit. Pentru el era al treilea mariaj, pentru
ea, al doilea. Ea avea doi copii, el patru. Cei
doi au dus un trai de lux pe toate continentele: aveau casa în cel mai scump cartier
parizian, vilã la Washington, casã de
vacanþã în Marrakesh.
Lucia Ivãnescu

