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þetta helst

Bókin á
náttborðinu

Sagt er að maður eigi ekki að lesa uppi
í rúmi fyrir háttinn, því það getur valdið andvöku. Hvað er þó huggulegra á
vetrarkvöldi en að kúra undir þykkri
sæng með góða bók í hönd? Ef bókin
er góð getur hún vissulega komið í veg
fyrir góðan nætursvefn, þar sem erfitt
er að loka henni og leggjast til hvílu.
Spennandi bók er hreinlega ekki hægt að
leggja frá sér, og sorglegar bækur raska
allri sálarró. Eitt er á hreinu að lífið væri
dapurlegra án bóka og hver sú stund sem
nýtist til lesturs er góð stund. Annars
mælir ekkert gegn því að maður taki sér
hvíld á miðjum degi, leggist upp í rúm
og hverfi inn í eina bók. Raunveruleikinn
mun kippa manni til baka, þangað til
er best að tipla á línum og velta góðum
setningum í munni og fletta síðum inn í
annan heim eða þennan.
Texti: KRISTÍN EVA ÞÓRHALLSDÓTTIR
Mynd: STEFÁN

tíska, tónlist, leikhús, bækur, myndlist …
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tíðarandi

UPPSKERA ANDANS

heitt & kalt

Heitt
Volgt

BORAT er að verða vinsælasta gamanmynd allra tíma. Engin furða, þar sem
manni verður illt af hlátri á þessari mynd.
Guð blessi Borat.

Hvorki heitt né kalt

NÝALDARHEILUN Sennilega er ekkert að
marka þetta, en ef þú trúir þessu þá er
það þitt mál. Ekki þröngva því upp á aðra.

VÍDEÓSPÓLUR. Hver notar VHS-spólur
nú til dags?! Þær taka mikið pláss, taka
skyndiákvörðun um að bila allt í einu og
við skulum ekki eini sinni ræða gæðin.

Ískalt

ÚLPUR Gott er að vera í hlýrri úlpu nú
þegar Vetur konungur er genginn í garð.
Finndu úlpu við hæfi og þú munt ekki sjá
eftir því.

Við stofuhita

Í

nóvember flæða út á markaðinn bækur, hljómdiskar og mynddiskar,
tölvuleikir og spil. Enda er meiri afþreyingar þörf í skammdeginu en
yfir hábjargræðistímann. Hér á landi má búast við að um fimmtán
hundruð bækur og tvö hundruð geisladiskar komi út á ári og megnið
fyrir jólin. Þessari uppskeru andans er yfirleitt fagnað áður en ysinn
og hlaðborðin hellast yfir, en eftir að skammdegið er farið að krefjast
skemmtunar. Sem er einmitt um þessar mundir. Nú og fram í desember má finna útgáfutónleika og bókaupplestra í hverri viku, viðtöl við
höfunda og tónlistarmenn í öllum fjölmiðlum og nýja andans uppskeru á hverjum degi. Í nóvember ættu allir sem vettingi geta valdið að
bretta upp kragann, bjóða myrkrinu byrginn og bergja úr endurnærandi brunni menningar og lista. Af nógu er að taka.
Í STÆRSTU BÓKABÚÐUNUM eru
kaffihús þar sem hægt er að setjast
niður og glugga í nýjustu bækurnar yfir
góðum kaffibolla. Indjáninn eftir Jón
Gnarr er bók til að sökkva sér niður í
og gleyma stund og stað en passaðu
samt að kveikja ekki í ...

TÓMAS R. EINARSSON er alltaf
mjög duglegur að gefa út diska og
nú fyrir jólin er kominn út diskurinn
Romm Tomm Tomm þar sem hann
fær valinkunna tónlistarmenn til
að spila með sér af fingrum fram.
Diskur til að hleypa stuði í hverja
veisluna á fætur annarri.

SKAMMDEGISÞUNGLYNDI Það er ekkert
verra en að leggjast í skammdegisþunglyndi. Hreyfðu þig og ekki drekka áfengi
því þá lendir þú í vítahring.

ÍSLENDINGAR ERU
TÓNELSKIR með
afbrigðum og flestir í
kór. Því má búast við
að húsfyllir verði á
útgáfutónleikum Helga
Rafns í Borgarleikhúsinu
á miðvikudaginn næsta.
Helgi Rafn er hinn mesti
hjartaknúsari og mörgum
kunnur úr Idol-keppninni
og Hárinu þar sem hann
söng braginn um Frank
Mills. Enginn veit hvort
Frank fær að koma á
tónleikana en búast má
við bestu skemmtun.

MARGIR EIGA LJÚFAR
bókmenntaminningar af
Súfistanum þar sem hefð
er fyrir upplestri úr jólabókunum. Hægt er að ganga
að upplestri þar vísum á
hverju fimmtudagskvöldi
klukkan átta og þar nærðu
líka í höfundana og getur
fengið að vita hvað þeir
voru eiginlega að hugsa.
Næsta fimmtudag má rekast þar á Gerði Kristnýju og
Kristínu Steinsdóttur meðal
annarra. Og hver veit nema
Þorsteinn frá Hamri verði í
hópi áheyrenda ...

F í t o n / S Í A
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PÈQÕWXYHUË¹DËVDPDRJ¼¨VODQGL
0HË9RGDIRQH3DVVSRUWJHWDYLËVNLSWDYLQLU9RGDIRQHVSDUDËDOOWDËÈ
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6NU¼ËXÙLJVWUD[¼ZZZYRGDIRQHLVNRPGXYLËÈYHUVOXQXPRNNDUHËDKULQJGXÈ
¹ÕJHWXUOÈNDVNU¼ËÙLJPHËÙYÈDËVHQGD606VNLODERËLQ3DVVSRUWÈ
(QJLQQVWRIQNRVWQDËXUHNNHUWP¼QDËDUJMDOG
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lítið eitt

» birta mælir með …
... LEIKRITINU SITJI
GUÐS ENGLAR Í
ÞJÓÐLEIKHÚSINU
Stórskemmtileg fjölskyldusýning um sögu
stórrar fjölskyldu í
íslensku sjávarþorpi
í síðari heimstyrjöldinni. Leikritið er
byggt á hinum vinsælu
bókum Sitji Guðs englar, Saman í hring og Sænginni yfir minni eftir Guðrúnu Helgadóttur.
Bæði fullorðnir og börn geta skemmt sér konunglega yfir skemmtilegum samtölum fjölbreyttra persóna en þó er stutt milli hláturs og
gráturs enda nokkur átakanleg atriði sem vega upp á móti gríninu.

brennslan mín ...
Arnfríður Björg plötusnúður

... BRESTIR Í BROOKLYN eftir hin frábæra Paul
Auster. Á köflum er lesandinn dálítið týndur en í
lokin smellur þó allt saman og maður áttar sig á
hversu mikið snilldarverk bókin er.

Svíar gera frábært teknó
Hún heitir mörgum nöfnum. Þegar hún er að spila á ölstofum bæjarins kallar hún sig
D.J. Alaska, vinir hennar kalla hana Öddu en hún heitir í alvörunni Arnfríður Björg.
Hún tók sér tíma frá spilamennskunni og lét okkur fá tíu uppáhaldslögin sín. „Þetta er
lagalisti sem ég dansa Óla skans við, fyrir ömmu.“ segir Arnfríður. Þar höfum við það.
LAG 1
Double Shadow - Junior Boys. Er svo mikið að elska þetta
lag. Hefur taktinn, melódíuna, swing-ið, foxtrottið og djæfið.
LAG 2

Free Stress Test - Professor Murder. Algjört tívolílag.

... 70% SÚKKULAÐI frá svissneska framleiðandanum Lindt.
Það bráðnar á tungunni og súkkulaðið er svo ekta að
bragðið virkar nánast framandi. Svo er ekki úr vegi
að prófa að nota það í súkkulaðidrykk, en þá er um
að gera að vanda til verksins, nota lífræna mjólk og
rjóma sem er nýkominn í verslanirnar.

Hopp hí og indí með slavnesku ívafi ... samt ekki.
LAG 3
Some Polyphony - Petter. Frábært Minimal teknó-lag. Svíar
eru ekki bara alltaf að hugsa um efnahaginn. Stundum geta þeir sleppt sér og
gert frábært teknó.

Burning - The Whitest Boy Alive. Bara stuð og póker.
LAG 4
Besta bandið sem spilaði á síðustu Airwaves-hátíð. Erlend Oye gæti brætt
norðurpólinn með þessari svífandi rödd sinni.
LAG 5

Hárréttu spilin

NÝTT

Beyond All Strategies - Sebastian Tellier. Yndislegt lag til

að hafa svona rómó, kveikja á kertum og dansa á brókunum. Ég hef aldrei gert
það sko, en gæti ímyndað mér.
LAG 6
Us Ones In Between - Sunset Rubdown. Söngvarinn úr
Wolf Parade með sitt hliðarspor. Flott lag með trekant munnflaut og píanó.
Það eitt og sér er vert að tékka á.

Prayer To God - Shellac. Var í Englandi á tónlistarhátíð
LAG 7
sem heitir „All Tomorrows Parties“ fyrir nokkrum árum. Hélt ég myndi pissa í
mig af gleði. Þeir voru klikkaðir á sviði og þetta lag gerði útslagið.
Don´t You Want (tiga remix) - Zdar. Dansaðu af þér
LAG 8
strumpana og finndu synth-inn brenna af skinninu. Elektró upp á sitt besta.
Just One More To Fast - Theoretical Girl. Lagið er frábært
LAG 9
og textinn skemmtilegur. Svona taktföst indí-tónlist á breska vísu.
„I cant stand you when your drinking. You stop thinking, you start feeling ... love.“
Í Kvöld - Haukur Morthens. Brjálaður dramakasts texti. Ef
LAG 10
þú klökknar ekki af þessu þá ertu dauður að innan!

VELDU SPIL, HVAÐA SPIL SEM ER ... og þú gætir fundið hárréttu greiðsluna fyrir þig. Margir standa fyrir framan spegilinn á hverjum morgni og
vita ekkert hvað þeir eiga við hár sitt og skegg að gera. Flestir eiga sínar
eftirlætishárgreiðslur en oft er ekki tími til
að snara þeim upp og hárið endar
í sama gamla taglinu eða einhvern
veginn í spennu. Þeir sem þjást af
hugmyndaskorti ættu að verða sér
úti um hárgreiðsluspilin svokölluðu
sem bjóða upp á þrjátíu og níu mismunandi hárgreiðslur til að velja sér.
Þrjátíu og níu ... vegna þess að allur
spaðinn er lagður undir mismunandi
skegg. Þessi spil er hægt að nota til að hleypa lífi í partíið með því að
láta gesti draga spil og setja svo upp greiðsluna sem þar er sýnd og sæta
refsingum ella. Þau eru þarfaþing við baðvaskinn á morgnana þegar
hugmyndaleysið hefur völd og svo er auðvitað líka hægt að spila rommí
eða ólsen á hárgreiðsluspilin ef enginn er til í gagngerar breytingar á útliti
sínu. Hárgreiðsluspilin fást í Tekkhúsinu og kosta 990 krónur.
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spurt & svarað

Texti: EMILÍA ÖRLYGSDÓTTIR
Mynd: GVA

» ÞAR SEM HUGMYNDIRNAR VERÐA AÐ VERULEIKA
Fræðslumiðstöð í fíknivörnum hefur verið starfandi frá árinu 1993. Árni Einarsson er framkvæmdastjóri miðstöðvararinnar og hefur verið það frá stofnun hennar.
HVAÐ ER FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ Í FÍKNIVÖRNUM?
Fræðslumiðstöð í fíknivörnum er sjálfstætt starfandi stofnun sem
vinnur með upplýsingar. Við skiptum starfinu í raun í fjóra þætti. Í
fyrsta lagi reynum við að afla okkur upplýsinga um rannsóknir, verkefni og þróun þessara mála, sérstaklega á Íslandi, Norðurlöndunum
og í Norður-Evrópu. Í öðru lagi reynum við að halda utan um þessar
upplýsingar með ýmsum hætti og hafa þær aðgengilegar fyrir okkur
og þá sem vilja vinna með þær. Hingað kemur fjöldi fólks á hverju
ári að leita sér upplýsinga, háskólanemar sem eru að skrifa ritgerðir
og framhaldsskólanemar sem eru að gera verkefni og við leiðbeinum
þeim og bjóðum upp á vinnuaðstöðu. Þriðji þátturinn er að miðla
upplýsingum og við gerum það með ýmsum hætti. Við höldum úti
vefsíðunni forvarnir.is, gefum út tímarit tvisvar á ári og höldum
fyrirlestra og námskeið. Fjórði liðurinn er það sem við köllum verkefnastjórn, en við erum með ýmis verkefni í gangi sem við höldum
utan um og sinnum verkstjórninni.
HVAÐAN KOMA HUGMYNDIRNAR AÐ VERKEFNUNUM SEM ÞIÐ
STANDIÐ FYRIR?
Hingað kemur margt fólk með hugmyndir að nýjum leiðum í forvörnum. Við tökum fullt mark á því sem grasrótin er að segja og
lítum á það sem mjög mikilvægt innlegg í þennan málaflokk. Við
setjumst niður með þeim sem koma með hugmyndir og reynum að
skoða hversu raunhæfar þær eru, hvaða tæki við höfum til þess að
framkvæma þær, hvað þarf af fjármagni og mannskap og hverja við
þurfum að fá í lið með okkur til þess að hrinda þessu í framkvæmd.
Við reynum að nýta reynslu okkar og þekkingu til þess að koma
verkefnum af stað en síðan viljum við gjarnan að þau séu sjálfbær og
gangi án þess að þeim sé miðstýrt frá einhverjum einum punkti.

HVAÐ HAFIÐ ÞIÐ VERIÐ AÐ GERA UPP Á SÍÐKASTIÐ?
Við höfum verið að vinna að ýmsum verkefnum. Síðasta árið höfum
við til dæmis verið að vinna með tuttugu krökkum á aldrinum
fjórtán til átján ára að verkefni sem við köllum „Ég ætla að bíða“
og byggir á þeirri staðreynd að allar rannsóknir sýna fram á tengsl
byrjunaraldurs áfengisneyslu og vanda síðar meir. Krakkarnir eru
sjálfir hugmyndsmiðir þessa verkefnis og við höfum bara haldið
utan um það.
HVAÐ ER NÆST Á DAGSKRÁ?
Núna er kannski efst á baugi hjá okkur að við, ásamt fleirum,
erum að leggja drög að forvarnaskóla sem er ætlaður þeim sem
eru að vinna forvarnastarf víðs vegar í samfélaginu. Forvarnir
eru málaflokkur sem margir láta sig miklu varða og þá er líka
mikilvægt að þeir sem sinna forvörnum viti hvað þeir eru að
gera. Skólinn verður opinn öllum eldri en tuttugu ára og námið
tekur eina önn. Þetta er alvöru nám og hörkunám og við sendum öll prófin okkar utan til þess að fá á þau stimpil. Skólinn
er viðurkenndur hjá alþjóðlegum samtökum sem reka nám á
þessum grunni víða um heim og þeir sem útskrifast úr skólanum hjá okkur geta svo farið til Bandaríkjanna og tíu annarra
Evrópulanda með sitt skírteini og notið sömu réttinda og þeir
sem hafa farið í gegnum þetta nám í öðrum löndum. Við stefnum á að byrja með skólann núna í janúar og þó að við höfum
ekki auglýst hann formlega hefur þetta spurst út og margir hafa
haft samband við okkur. Ég geri ráð fyrir að við eigum eftir að fá
gríðarlega fjölbreyttan hóp inn í skólann því þeir sem hafa haft
samband við okkur koma alls staðar að og ég held að það muni
gera hann sérstaklega skemmtilegan.
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messíana tómasdóttir
Texti: GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR Myndir: HEIÐA
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Messíana með söngvurum Skuggaleiks þeim Ásgerði
Júníusdóttur, Ingibjörgu Guðjónsdóttur, Eyjólfi Eyjólfssyni
og Sverri Guðjónssyni í hlutverki skuggans.

Vill að hver búningur sé myndverk
Messíana Tómasdóttir hannar leikbúninga sem eftir er tekið. Nýjustu afrekin á því sviði eru búningarnir í Skuggaleik
sem Strengjaleikhúsið hennar frumsýnir á morgun í Íslensku óperunni með tónlist eftir Karólínu Eiríksdóttur við
texta eftir Sjón.
„Ég byrjaði strax sem barn að hanna búninga. Ég eignaðist nothæfa barnasaumavél mjög ung og síðan fór ég að nota saumavél
heimilisins. Það voru heilu bunkarnir af gömlum fötum á háaloftinu heima og ég stjórnaði fyrsta leikfélaginu með krökkum
í götunni minni og skólanum. Við bjuggum til leiksýningar fyrir
hverfið og yngri bekkina í skólanum. Ég samdi, leikstýrði og gerði
leikmynd og búninga og lék svo með og söng. Það var mikið um
söngva í þessum ævintýrasýningum. Ég var á ýmsum myndlistarnámskeiðum frá því ég var barn, en fór síðan ekki í nám fyrr en
27 ára. Þá átti ég orðið þrjú börn. Þegar ég kom úr námi fór ég að
vinna með Leikfélaginu Grímu, en þar var atvinnufólk í leikhúsi
að láta leikhúsdrauma sína rætast í sjálfboðavinnu.“
Ekki kveðst Messíana hafa tölu á þeim búningum sem hún hefur
gert.
„Ég held það sé eins og með hólana í Vatnsdal, vötnin á
Arnarvatnsheiði og eyjarnar á Breiðafirði, þeir eru orðnir óteljandi. Ég hef unnið við margar barnasýningar fyrir Þjóðleikhúsið
og það eru stórar sýningar með mörgum búningum. Alls eru sýn-

ingarnar mínar orðnar á milli 65 og 70 hér heima og víða erlendis
fyrir leikhús, brúðuleikhús og sjónvarp.“
Spurð hvernig hugmyndirnar vakni að búningunum svarar hún.
„Það er misjafnt, oft kvikna hugmyndir við fyrsta lestur textans.
Síðan fer ég í langa göngutúra og eins kveikir tónlist hugmyndir, aðallega nútímatónlist. Ég fer eins oft á tónleika og ég get.
Myndlist kveikir líka, þær myndlistarstefnur sem ég held upp á
eiga oft við verkefnin.“
Nú berst talið að Skuggaleik. Þar segir hún að sagan að baki
óperunni, Skugginn eftir H. C. Andersen hafi ráðið ferðinni í
búningagerðinni.
„Ég las söguna fyrir nákvæmlega 20 árum, var þá að gera brúður,
leikmynd og búninga fyrir eigið verk í Finnlandi. Sagan hafði
mikil áhrif á mig og síðan hef ég hugsað mikið um merkingu
hennar. Loks ákvað ég að gera úr henni óperu. Sagan er tímalaus
og margræð dæmisaga, algerlega laus við raunveruleika en á þó

BLÓM & KAFFI
Alltaf ný og fersk blóm
Gæða kaffi frá TE & KAFFI á könnunni
Falleg og vönduð
gjafavara

Opið
sunnudag til fimmtudags
frá kl. 11-21
Föstudaga og laugardaga
frá 10-21
Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði

Sími: 565 0440

www.blomogkaffi.is
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Úr barnaóperunni Undir drekavæng eftir
Mist Þorkelsdóttur frá árinu 2005.

mjög ákveðið erindi við nútímann. Svo þekki ég mjög vel tónlistina hennar
Karólínu og eins textana hans Sjón, hef lesið flest af því sem hann hefur skrifað,
svo þeirra höfundareinkenni voru mér líka leiðarljós.“
Búningar Messíönu eru margir mikilfenglegir. „Ég geng frekar langt á þeirri
leið sem ég vel hverju sinni og vil að hver búningur sé myndverk í sjálfu sér,“
segir Messíana sem kveðst nánast flytja inn í saumastofur leikhúsanna þegar
hún vinni að leikmynd og búningum fyrir þau. „En þegar ég geri búninga í
litla Strengjaleikhúsinu mínu þá geri ég þá helst eins og skúlptúra. Ég nota
dætur mínar sem módel í þessari vinnu, til dæmis fyrir höfuðfötin sem ég
hef mjög gaman af að gera, þau eru eins og punkturinn yfir i-ið.“
Messíana kveðst gera lítið af því að endurskapa búninga enda sé skemmtilegra að vinna þá frá grunni. Efnin kaupi hún á ferðum sínum erlendis.
„Ég þekki efnabúðirnar í París nokkuð vel, dóttir mín býr þar og ég á oft
leið þangað. Svo kaupi ég silkiefni í heildsölu í London. Það sem mig
vantaði enn í Skuggaleik keypti ég í leikhúsferð til New York. Úrvalið er
auðvitað meira erlendis en hér og verðið ekkert sambærilegt, svo ég get
leyft mér að nota vönduð og falleg efni. Ég kaupi þau á meðan ég er á
hugmyndastiginu og læt þau oft ráða för í búningagerðinni.“
En hvað skyldi verða um búningana þegar sýningum lýkur?
„Búninga Strengjaleikhússins geymi ég sjálf og í öðrum leikhúsum eru
þeir ýmist geymdir saman eða notaðir aftur og þeim þá ef til vill breytt.
Það er þó frekar erfitt, því þeir bera yfirleitt sterk höfundareinkenni.“

Sigríður Sunna Reynisdóttir og svanurinn sem er tákn
skáldsins í Skuggaleik, nokkurs konar sál hans.

FALLEGT JÓLAFÖNDUR

rklúbb
á www
inn
og v ið
.oddi.
sendu
is
m
þér up
um ný
plýsin
jar v
gar
tilboð örur, námsk
og ma
eið,
r
skemm gt annað
tilegt.

Oddi VOC3599

fyrir alla aldurshópa

FÖND
UR
Pandu KLÚBBUR
ro Hob
Skráð
u þig
by
í fönd
u

pandurohobby@oddi.is
Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105
Opið virka daga kl. 8-18

Glerárgötu 34 • Akureyri
Sími 515 5160
Opið virka daga kl. 8-18

SKRIFSTOFUVÖRUR
Borgartúni 29 • Reykjavík
Sími 515 5170 • Opið virka daga
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-16

18

hann hún » matur

Umsjón og eldamennska:
HALLA BÁRA GESTSDÓTTIR
Mynd: GUNNAR SVERRISSON

Marínerað nautakjöt með rósmarín
Það einfalda er oft það besta og aldrei
verða slíkar uppskriftir of oft ítrekaðar.
Hér er uppskrift að nautakjöti sem
marínerað er í úrvals ólífuolíu og með
nógu af ferskum rósmarínkvistum. Það
þarf ekki meira til. Fyrir utan það er
jafn einfalt að bera bara fram með
kjötinu gott salat, en annars er allt gott
með slíku kjöti.

Úrvals nautakjöt, skorið í þunnar sneiðar
Úrvals ólífuolía, extra virgin
Ferskir rósmarínkvistar
Safi úr sítrónu
Salt og svartur pipar
Balsamikedik
Leggið nautakjötið í skál, form eða jafnvel í
plastpoka. Hellið ólífuolíu yfir og smyrjið kjötið

þannig að olían leiki jafnt um það. Setjið ferskt
rósmarín yfir og allt um kring. Sparið endilega
ekki rósmarínið því það gerir góða bragðið. Setjið
plastfilmu yfir mótið sem notað er og látið kjötið
standa við stofuhita í a.m.k. sex klst. Grillið eða
steikið kjötið og rósmarínið stuttlega á pönnu.
Saltið og piprið eftir smekk. Leggið kjötið á fat,
dreypið örlitlu af olíu og sítrónusafa yfir. Gott að
dreypa balsamikediki yfir að lokum.

FRANCOIS D’ALLAINES:

óla pinot noir
Bourgogne pinot noir frá François d’Allaines er dæmigert rauðvín frá
Búrgund, það er bragðmikið og elegant, með skógarilm og keim af lakkrís
og trufflum. Þetta er einfaldlega mjög gott vín á góðu verði, gott með
nauta- og lambakjöti. Eitt af örfaúm vínum sem ræður við hamborgarhrygg og reykt kjöt. Auðvitað er svo Bourgogne Pinot Noir frábært með
villibráð, enda nóg af kanínum, villisvínum og dádýrum í Búrgund!
Pinot noir þrúgan er mjög viðkvæm og í Búrgund þar sem veðurfarið
er mjög breytilegt er nauðsynlegt að fylgjast með henni mjög vel til að
njóta einstaks karakters hennar og sérstöðu. Það gerir Francois d’Allaines.
Búrgund er lítið hérað. Það er ca 5% af víngerðarsvæði Frakklands en státar af 25% af staðarheitum landsins (eða appellation). Í dag eru í Búrgundí
aðalega ræktaðar 2 þrúgur ; eru pinot noir fyrir rauðvínið og chardonnay
fyrir hvítvínið. Þótt lítið sé telur héraðið u.þ.b. 5000 vínframleiðendur.
Þess má geta að vínið er ódýrasta pinot noir sem er til sölu í vínbúðum og
verður á tilboðsverði á þemadögum í vínbúðunum sem hefjast innan tíðar
og eru tileinkaðir hátíðarvínum.
Verð í Vínbúðum 1.490 kr.
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SÓLGIN Í GLÆPASÖGUR
Rithöfundurinnn Yrsa Sigurðardóttir sendi á síðasta ári frá sér glæpasöguna Þriðja táknið sem fékk
fádæma góðar viðtökur. Hún lagði nýverið lokahönd á aðra skáldsögu, Sér grefur gröf, sem kemur út á
morgun og hefur rétturinn að henni þegar verið seldur til fjölda landa.

V

ið Yrsa hittumst í Árnagarði við
Háskóla Íslands, vettvangi glæpsins úr Þriðja tákninu. Á meðan við
komum okkur fyrir í kaffistofunni, segist
hún vera fegin að Sér grefur gröf skuli
vera tilbúin. Ég spyr hvort ekki hafi verið
erfitt að byrja á annarri bók eftir vinsældir
Þriðja táknsins og þá segist hún alltaf
eiga svolítið erfitt með að hefja skrif. Hún
huggi sig hins vegar við þau orð að enginn
sé raunverulega rithöfundur nema hann
óttist að skrifa.
FRÆGÐIN KNÝR DYRA
Það er engum ofsögum sagt að Þriðja táknið er vinsæl bók og hefur fengið góða dóma
í blöðum, ekki síst erlendis þar sem gagnrýnendur hafa keppst við að ausa hana
lofi. Einn gekk svo langt að kalla Yrsu hina
nýju glæpasögudrottningu Norðurlanda.
Sjálf vill sem hún minnst úr skjótfenginni
frægð gera og segist einfaldlega hafa viljað
skrifa glæpasögu sem hana langaði sjálfa
til að lesa.
„Þekking mín á glæpasöguforminu kom
sér vel við skrifin,“ segir Yrsa. „Ég hef
nefnilega verið sólgin í slíkar bókmenntir
alveg frá tólf ára aldri eða þegar ég komst
fyrst í kynni við Agöthu Christie. Svo var
með þessa sögu eins og önnur verk eftir
mig að hún er hugsuð sem hrein og bein
afþreying en ekki fagurbókmenntir. Slíkar
bækur skrifa sem betur fer aðrir og ferst
það betur úr hendi en mér. Mikilvægt er
að hafa fjölbreytt svið bóka í boði ef bókin
á að halda velli. Sjálf myndi ég til dæmis
aldrei geta lesið sögu um einhverjar hoppandi hindir eða tístandi snjótittlinga úti í
skógi. Þá leggði ég frekar kapal.“

Yrsa telur þann sagnfræðilega fróðleik sem
samofinn er söguþræðinum líka eiga sinn
þátt í vinsældum bókarinnar og á þar við
galdrafárið sem gekk yfir Evrópu á hinum
myrku miðöldum. „Það víkkar auðvitað út
söguheim verksins í tíma og rúmi og ljær
sögunni alþjóðlegan blæ, svipað og þýsku
sögupersónurnar gera,“ útskýrir hún.
„Ég var reyndar gagnrýnd fyrir að fara of
mikið ofan í saumana á slíkri almennri
vitneskju og sumum fannst lýsingar á
pyndingum rannsóknarréttarins óþægilega ýtarlegar. Sannleikurinn er hins vegar
sá að þær fölna í samanburði við heimildir
mínar, sem eru sumar svo ógeðfelldar að
mér hugnaðist ekki að fella þær óritskoðaðar inn í söguna. Ég fæ reyndar enn
ábendingar frá Amazon, þar ég sem pantaði þær, um bækur með heldur vafasömum titlum,“ bætir hún við og hlær.
Yrsa segist jafnframt eiga Arnaldi
Indriðasyni rithöfundi mikið að þakka.
Hann hafi vakið bókaforlög til vitundar
um þann gríðarlega áhuga sem er fyrir
íslenskum glæpasögum, innan jafnt sem
utan landsteinanna, og rutt brautina fyrir
aðra íslenska glæpasagnahöfunda.
Yrsa viðurkennir þó að vinsældir Þriðja
táknsins hafi komið sér í opna skjöldu.
Raunar kveið hún fyrir bókadómunum
og átti allt eins von á að gagnrýnendnur
mynd hakka söguna í sig. „Mér létti stórlega þegar jákvæðir dómar fóru að birtast,“
segir hún brosandi. „Í raun gerði ég mér
heldur ekki grein fyrir hversu mikla athygli
bókin hafði fengið, fyrr en mér var bent á
það í partíi sænska forlagsins sem annaðist
útgáfu hennar. Rithöfundarnir ráku upp
stór augu þegar ég upplýsti þá um að hafa

helst getið mér til frægðar að hafa skrifað
barnabækur og bentu á hversu óvenjuleg
athyglin væri miðað við þann bakgrunn.
Ég var að þeirra mati óþekkt stærð.“
SÁ LÍKIÐ LJÓSLIFANDI FYRIR SÉR
Þótt frægðin hafi knúið dyra hefur Yrsu
tekist að halda sér og einkalífinu furðu
vel frá sviðsljósinu. Hún brosir þegar ég
spyr hvort hún sé svona fjölmiðlafælin að
eðlisfari eða rithöfundurinn sé vísvitandi
að reyna að sveipa sig dulúð eins og átrúnaðargoðið Agatha Christie. „Þvert á móti,“
svarar hún. „Ég skil bara ekki að fólki
finnist spennandi að lesa um rithöfunda
sem lifa flestir hefðbundnu lífi eins og ég.
Svo eru því takmörk sett hve mikið hægt
er að ræða um sama hlutinn, án þess að
endurtaka sig. Er þá ekki bara betra að lesa
bækurnar?“
Óvíst er hvort allir samsinni þeirri skoðun
að Yrsa lifi hefðbundnu lífi. Hún er verkfræðingur að mennt, fór í framhaldsnám
í Kanada þar sem hún átti heima í þrjú ár
ásamt eiginmanni sínum og tveimur börnum, dóttur og syni, sem hún upplýsir mig
stolt um að hafi nýverið gert sig að ömmu.
Utan ritstarfa gegnir hún stöðu tæknistjóra eftirlits við Kárahnjúka og fellur
því varla undir staðalímynd hins sárþjáða,
sveltandi skálds. Eiginlega er mesta furða
að henni skuli takast að láta allt ganga upp
miðað við erilsamt líf.
„Það hefst allt saman með góðu skipulagi,“ segir Yrsa. „Ég vinn tíu daga uppi á
Kárahnjúkum og flýg þess á milli í lítilli
flugvél til Reykjavíkur þar sem ég ver fjórum dögum í faðmi fjölskyldunnar. Svo
er ég svo lánsöm að maðurinn minn fór

Texti: ROALD EYVINDSSON Myndir: VALLI Förðun: ELÍN REYNISDÓTTIR

„Í fyrstu hafði ég aðeins óljósa hugmynd um
hvað sagan fjallaði um. Sá lík fórnarlambsins
þó ljóslifandi fyrir mér.“
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„... sumum fannst lýsingar á pyndingum rannsóknarréttarins óþægilega ýtarlegar.
Sannleikurinn er hins vegar sá að þær fölna í samanburði við heimildir mínar.“
í framhaldsnám í viðskiptafræði og hefur
því tekið heimilishaldið að sér. Vinnan
virðist því ekki ætla að bitna alvarlega á
fjölskyldunni.“
Yrsa segir mér frá því að í raun hafi fjölskyldulífið og veran í Kanada att henni
út í skrifin. Ævintýrið hafi byrjað með
barnabókum sem syni hennar voru reglulega sendar frá Íslandi og voru fullar
af siðaboðskap. Þær þótti henni heldur tilkomulitlar enda meira gefin fyrir
skemmtanagildi bóka. „Ég hefði ekki litið
við þeim sem barn þegar mér þótti gaman
að lesa sögur Enid Blyton og Bobs Moran.
Áhuginn á ráðgátubókum vaknaði greinilega snemma,“ segir hún og glottir út
í annað. „Ég ákvað því að skrifa eigin
barnabók og sendi handritið til Íslands
þar sem hún vakti áhuga og var gefin út
Máli og menningu árið 1998 undir heitinu Þar lágu Danir í því.
Þar lágu Danir í því vakti mikla lukku og
af þeim góðu viðtökum sem næstu bækur
Yrsu fengu, Við viljum jólin í júlí (2000),
Barnapíubófinn, Búkolla og bókaránið
(2001), B10 (2002) og Biobörn (2003),
mátti ráði að ekki var um byrjandalán að
ræða. Fyrir Við viljum jólin í júlí hlaut Yrsa
viðurkenningu Barnabókaráðs Íslands,
Íslandsdeildar Ibby, en Íslensku barnabókaverðlaunin fyrir Biobörn. Hvað skyldi
því hafa orðið til þess að hún söðlaði um
og skrifaði glæpasögu handa fullorðnum
þegar barnabækurnar nutu jafn mikillar
hylli og raun bar vitni.
„Barnabækurnar eru allar í léttari kantinum og ég var búin að fá mig fullsadda af
að vera fyndin,“ svarar hún. „Í fyrstu velti
ég því fyrir mér hvort ég ætti að skrifa um
eitthvað sorglegt en valdi svo glæpasögu
vegna þess hversu vel ég þekkti formið.
Umskiptin gengu þó ekki átakalaust fyrir
sig. Í fyrstu hafði ég aðeins óljósa hugmynd um hvað sagan fjallaði um. Sá lík
fórnarlambsins þó ljóslifandi fyrir mér.
Brotin tóku síðan að raðast saman í heildstæða frásögn. Í fyrstu virðist hún kannski
eiga lítið sameignlegt með barnabókunum, en við nánari athugun fjalla allar
sögur mínar um venjulegt fólk sem lendir
í óvenjulegum aðstæðum.“
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„Ég útiloka þó ekki að ég
noti Kárahnjúka seinna
sem sögusvið í bók.“

VINNUFÉLAGARNIR TÝNA TÖLUNNI
Vinsældir Þriðja táknsins má einmitt að
einhverju leyti rekja til þess hversu venjulegar manneskjur aðalpersónurnar, lögfræðingurinn Þóra Guðmundsdóttir og
lögreglumaðurinn fyrrverandi Matthew
Reich, hafa að geyma. Lesendur eiga oft
auðveldara með að samsama sig slíkum
persónugerðum. Miðað við djörfunginn
sem þau sýna í framrás sögunnar er ljóst
að þar er býsna öflugt tvíeyki á ferð. Það
ætti því ekki að koma á óvart að skötuhjúin skuli skjóta aftur upp kollinum í næstu
bók Yrsu, Sér grefur gröf, sem er sjálfstætt
framhald Þriðja táknsins.
Yrsa vill ekki gefa alltof mikið uppi um
nýju bókina, en segir hana hefjast með
því að Þóra er ráðin af hóteleiganda á
Snæfellsnesi sem íhugar málsókn á hendur fyrri eigenda vegna reimleika. „Síðan
er morð framið,“ heldur Yrsa áfram. „Í
framrás sögunnar uppgötvar Þóra smám
saman að tengsl virðast vera á milli morðsins og draugagangsins og óhugnanlegs
morðs á barni árið 1945.“
Yrsa segir ritun bókarinnar hafa verið alveg
nýja reynslu fyrir sig þar sem um framhaldsögu er að ræða. „Ég lenti á köflum
í pínulítilli klemmu þar sem ég vildi ekki
misbjóða lesendum Þriðja táknsins með
eintómum upprifjunum,“ útskýrir hún. „Á
móti vildi ég ekki skilja nýja lesendur eftir
í lausu lofti með því að undanskilja alveg
kynningu á aðalpersónum. Ég vona bara
að mér hafi tekist að feta milliveginn svo
allir verði sáttir við endanlega útkomu.“

Yrsa viðurkennir ennfremur að í fyrstu
hafi hún velkst í vafa um að hafa Matthew
með í nýju sögunni. Óformleg könnun
sem hún framkvæmdi hafi hins vegar leitt
í ljós eindreginn vilja til að lesa áfram um
samband þeirra Þóru, enda margt óuppgert þeirra á milli í lokin á Þriðja tákninu.
Hún lét því tilleiðast, þótt henni hafi
fundist svolítið erfitt að koma Matthew
fyrir í sögunni.
Í upphafi velti Yrsa fyrir sér að skrifa
glæpasögu sem ætti sér sögusvið á
Kárahnjúkum vegna þess hversu magnað umhverfið er, en hætti við þar sem

henni þótti þeir standa of nálægt sér. Hún
skellir upp úr þegar ég spyr stríðnislega
hvort úr bókinni hefði þá mátt lesa dulda
löngun til að koma leiðinlegum vinnufélögum fyrir kattarnef. „Alls ekki, þótt ég
hafi að vísu nefnt sumar sögupersónur í
Þriðja tákninu eftir samstarfsfólkinu. Ég
útiloka þó ekki að ég noti Kárahnjúka
seinna sem sögusvið í bók. Einhvern tímann í framtíðinni þegar þetta ævintýri
hefur runnið sitt skeið á enda.“ Hún
hefur ekki fyrr sleppt orðunum en gsmsíminn hennar hringir og tæknistjórinn
er kallaður til starfa.
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afríka

Texti: BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR
OG ROALD EYVINDSSON
Myndir: HEIÐA, VALLI, GETTY OG ÚR SAFNI

Afríka er ein ríkasta heimsálfan að náttúruauðlindum. Afríka er fátækasta heimsálfan. Í Afríku geisar alltaf stríð. Í Afríku var
eitt mesta friðarafrek mannsandans framkvæmt þegar Nelson Mandela kom í veg
fyrir blóðbað í Suður-Afríku með því að fyrirgefa. Í Afríku er nægur matur til að fæða
allan heiminn. Í Afríku er hungursneyð. Í
Afríku er fólksfjölgun of mikil. Í Afríku eru
allir að deyja úr alnæmi.
Það er engin leið að gera Afríku almennileg
skil í stuttri umfjöllun. Afríka er risastór
og löndin og fólkið miklu ólíkari innbyrðis
en Ítalía og Ísland. Eftir nýlendutímann
og eftirköst hans er Afríka að ná fótfestu
í nútímanum með öllum þeim vaxtarverkjum sem því tilheyrir. Eitt er þó alveg
víst: Afríka er ægifalleg og ef fókinu sem
hana byggir tekst að halda rétt á spöðunum er framtíð hennar björt.

AFRÍKA Á UPPLEIÐ

Hver vill tærast upp af hatri?
Afríka er margbrotin heimsálfa þar sem
mikil uppbygging á sér stað og flestir búa
í sátt og samlyndi. Vegna nýlendustefnu
Evrópuþjóða í álfunni á 19.og 20. öld,
eru samt ýmis mál óútkljáð. Evrópuríkin
skiptu álfunni upp með sér landfræðilega
og steyptu þannig ólíkum þjóðarbrotum
saman í þjóðir án nokkurrar hugsunar
um hvort fólkið ætti eitthvað sameiginlegt eða ekki. Landamærin lágu jafnvel
gegnum þorp sem skyndilega tilheyrðu
hvort sínu landinu. Evrópskur hugsunarháttur og gildismat áttu ekki endilega
alltaf við og enn er verið að greiða úr
mistökum sem áttu sér stað á þessum
tíma. Eitt slíkt dæmi er Rúanda þar sem
nýlenduherrarnir Belgar gerðu nokkurs
konar yfirstétt úr þeim sem voru hávaxnir
og evrópskari í útliti en aðrir og kölluðu þá
Tútsa sem var tignarheiti innan ættbálksins. Þessi aðskilnaður varð löngu seinna
hvatinn að hinum grimmdarlegu þjóðernishreinsunum sem geisuðu í Rúanda
á tíunda áratugnum en um þær má lesa í
bók Immaculée Ilbagiza, Ein til frásagnar.
Eitt af því sem þar kemur fram er hversu
afdrifaríkt afskiptaleysi Vesturlanda af
ástandinu þar var, að hennar mati.
„Ég sé marga Vesturlandabúa gráta þegar
ég segi sögu mína og ég hugsa með mér:

Immaculée Ilbagiza hefur tileinkað sér fyrirgefningarstefnu
Nelsons Mandela.

ef einhver hefði tekið af skarið þegar þetta
var að gerast þá þyrfti þetta fólk ekki að
gráta. Vesturlönd misstu meira sjálf en
ef þau hefðu látið sig ástandið í Rúanda
einhverju varða.“ Hún telur að eitt símtal
frá Bandaríkjaforseta hefði verið nóg til

að fá stjórnvöld í Rúanda til að hugsa sinn
gang.
„Auðvitað varpa ég ekki sökinni á
Vesturlönd en ég held að hver sá sem gerir
þau mistök að koma ekki til hjálpar þegar
neyðin er stærst eigi eftir að iðrast þess
síðar. Og það væri fáránlegt að láta mistökin endurtaka sig.“
Rauður þráður í bók Immaculée er hinsvegar fyrirgefningin og það er athyglisvert hvað hún á ríkan þátt í framtíðaruppbyggingu fleiri Afríkuríkja. Þannig
bjuggust fáir við því að Suður-Afríka
myndi jafna sig svo fljótt sem raun bar
vitni eftir aðskilnaðarstefnuna en áhersla
Nelsons Mandela á fyrirgefninguna er
meginástæða þess að Suður-Afríka er í
dag blómstrandi viðskiptaveldi en ekki
blæðandi sár. Svipað gerðist í Mósambík
þar sem vopnin voru grafin eftir tuttugu
ára borgarastyrjöld og engir sóttir til
saka. Fyrirgefningarhugsjónin kristallast
í orðum Immaculée Ilbagiza. „Hatrið var
það sem eyðilagði fjölskylduna mína og
lagði landið mitt í rúst. Þegar ég ákvað
að sleppa tökunum á reiðinni þá fann ég
innra með mér að ég varð ríkari og stærri.
Hver vill vera fullur af hatri og tærast upp?
Hver vill eftirláta börnunum sínum slíka
arfleifð?“

ENNEMM / SIA / NM24544

af ﬂví besta!

Dunilin gerir ﬂér kleift a› töfra fram glæsilega servíettuskreytingu
í takt vi› tilefni›. Fjölbreytt litaúrval au›veldar ﬂér a› ná fram
ﬂeirri stemningu sem ﬂú leitar eftir.
Í verslunum liggur frammi bæklingur frá Duni ﬂar sem finna má
fjölmargar hugmyndir a› servíettubrotum og bor›skreytingum.
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afríka
Mynd: FISTULA FOUNDATION
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Friður, menntun og lýðræði
Ástandið í Afríku er mikið í umræðunni og sýnist sitt hverjum um
ástand og horfur í álfunni. Sjónarmið Afríkubúa sjálfra heyrast kannski
sjaldnar en mörg önnur og því er fróðlegt að heyra skoðanir þeirra
Eileen Nkondola frá Tansaníu og Cyprians O. Odoli frá Kenía en þau
stunda bæði nám við Sjávarútvegsskóla Sameinuðu þjóðanna sem er
starfræktur hér á landi.
„Í Afríku er allt á hraðri uppleið en það eru margar hindranir í veginum,“ segir Eileen. „Þið hérna á Íslandi búið við mjög gott efnahagsástand en það er að hluta til vegna þess að þið eruð svo fá. Fólki fjölgar
hratt í Afríku samhliða batnandi efnahagsástandi. Við erum að reyna að
fá hlutina til að virka en það er erfitt þegar fólki fjölgar stöðugt.“
Cyprian samsinnir því og bætir
við: „Menntun er annað sem
þarf að bæta í Afríku, hún er
ekki ókeypis eins og hér, nema
á allra neðstu skólastigunum.
Í Afríku er fólk stolt af því að
eignast mörg börn en hugsar
kannski minna um hvernig á
að framfleyta þeim. Menntun
á eftir að gera fólkinu ljóst að
það er betra að eignast ekki
nema tvö eða þrjú börn og
koma þeim vel til manns.“
Hann segir að stjórnmálaástandið þurfi líka að batna.
Með aukinni menntun og fólksfjöldastjórnun á
„Nú hefur verið komið á lýðAfríka eftir að ná góðri fótfestu meðal þjóðanna.
ræði í mörgum löndum Afríku
en sums staðar er spilling við lýði og það dregur úr framþróun.“
Eileen vill líka leggja áherslu á mikilvægi þess að koma á friði í álfunni. „Í
Tansaníu er alltaf friður en við verðum fyrir áhrifum af átökum í öðrum
löndum því flóttamenn streyma yfir landamærin. Ég held að friður og
lýðræði séu undirstaða þess að Afríka blómstri.“
Þegar Íslendingurinn spyr hvað þeim líkar best við Ísland nefna þau
bæði öryggið. „Hér eru engin vandamál á götunum og ég get farið út án
þess að óttast um öryggi mitt,“ segir Eileen. „Svo get ég líka skilið eftir
dótið mitt og engum dettur í hug að stela því.“
Cyprian bendir á að bilið milli ríkra og fátækra í Afríku sé svo mikið að
sumir lifi í vellystingum á meðan aðrir eigi ekkert að borða. „Það ýtir
auðvitað undir glæpi en ég held að með aukinni menntun og fólksfjöldastjórnun eigi Afríka eftir að ná góðri fótfestu meðal þjóðanna.“
Þekking í sjávarútvegi
er meðal þess sem
Íslendingar hafa að
miðla þjóðum í Afríku.

Dr. Catherine Hamlin hefur um áratuga skeið hjálpað fórnarlömbum fæðingarskaða.

Útskúfað vegna erfiðra fæðinga
Á undanförnum árum hafa íbúar hins vestræna heims staðið á öndinni
vegna skelfilegra frásagna af umskurði kvenna í þriðja heims ríkjum.
Nú setur hins vegar óhug að mönnum við að heyra af ungum stúlkum í
Afríku sem glíma við svokallað „fistula“ eða fistil.
Ekki er óalgengt að telpur gangi í hjónaband löngu áður en þær eru
fullvaxnar. Verði þær barnshafandi er viðbúið að fæðingin gangi afar illa
vegna þess að þær eru ekki fullvaxnar og þær bera þess merki fyrir lífstíð.
Aðstæður stúlknanna eru oft hræðilegar. Þær eru fjarri heimahögum
og hafa jafnvel engan sér til aðstoðar. Fæðingin dregst á langinn og þær
rembast klukkustundum saman áður en þeim tekst að koma barninu
í heiminn með harmkvælum. Dæmi eru um að þær fæði börnin úti í
skógi.
Þessi mikla áreynsla og álagið sem fæðingunni fylgir valda því að þær rifna
mjög illa. Einangrun og fáfræði verða til þess að þær gróa illa saman og
ígerð hleypur í sárin.
Þá er ekki óalgengt að börnin fæðist andvana og stúlkurnar eru því að
vonum illa á sig komnar bæði á líkama og sál eftir fæðinguna. Þá fer
hjónabandið líka oft út um þúfur, því eiginmennirnir verða fráhverfir
eiginkonum sínum vegna þess hve illa þær eru leiknar eftir barnsburðinn.
Ef svo fer, neyðast stúlkurnar til að snúa aftur í foreldrahús þar sem
þeim er gjarnan úthlutað kofaræskni til að búa í, þar sem fordómafullir fjölskyldumeðlimirnir vilja ekki eiga heima undir sama þaki. Sé
stúlkunum ekki úthýst af fjölskyldunni og úr heimaþorpinu búa þær
í kofanum það sem þær eiga eftir ólifað.
Lengi vel höfðu þessar stúlkur ekki í önnur hús að venda eða þar til
dr. Catherine Hamlin og eiginmaður hennar Reginald opnuðu spítala
í Eþíópíu árið 1974, sérstaklega ætlaðan til að hlúa að þessum fórnarlömbum. Frá þeim tíma hefur dr. Hamlin hjálpað tugþúsundum
stúlkna með hjálp skurðlækna og er óhætt að segja að hún hafi því
unnið ótrúlegt þrekvirki.
Í dag rekur dr. Hamlin einnig sérstök samtök og þorp fyrir þessi
fórnarlömb fistula en hægt er að fræðast um starfsemina á vefsíðunni
www.fistulafoundation.org. Þar inni eru einnig ábendingar um hvernig megi leggja sitt af mörkum til að styðja við starfsemina.

flott fyrir veturinn
Kynning

1

2

3
4

Hönnun & myndir: Íris Dögg Pétursdóttir

5

1.*VTWHU`Z2YPUNS\UUP RY2.2PZZ2YPUNS\UUP RY
3..HSSHI\_UHIòPU2YPUNS\UUP RY4.5L_[2YPUNS\UUP 
RY5.5L_[2YPUNS\UUP RY*VTWHU`Z2YPUNS\UUP RY
7.*VTWHU`Z2YPUNS\UUP:R`Y[H ]LZ[P RY85L_[2YPUNS\UUP
 RY9.2PZZ2YPUNS\UUP RY10.*VTWHU`Z2YPUNS
\UUP  RY11.5L_[2YPUNS\UUP RY12..HSSHI\_UHIòPU
2YPUNS\UUP RY

6

7

10

8

9

11

12

32

hann hún » tíska

Tískuíkon #4

EDIE SEDGWICK
urðu til þess að hún lést aðeins 28 ára gömul.
Edie hafði sérstakan og persónulegan stíl líkt
og aðrar konur sem kalla má táknmyndir tískunnar. Hún var yfirleitt í þröngum leggings,
eða sokkabuxum, sem hún nennti ekki að
klæða sig úr eftir danstíma. Málaði sig mjög
mikið um augun, notaði gerviaugnahár og
ýkti augabrúnirnar upp úr öllu valdi. Hárið
var alltaf stutt og tjásulegt og mest klæddist hún stuttum, stelpulegum kjólum og
notaði derhúfur við. Á þessu ári var gerð
kvikmynd um líf Edie Sedgwick sem kemur
í kvikmyndahúsin á næstunni. Myndin
heitir Factory Girl og það er enginn
önnur en tískuíkonið Sienna Miller sem
leikur hlutverk Edie í myndinni.

Texti: MARGRÉT HUGRÚN

Edie Sedgwick er fyrst og fremst þekkt fyrir að
hafa leikið í kvikmyndum Andy Warhol, en þau
tvö voru lengi vel óaðskiljanlegir vinir. Edie var
yfirstéttarstúlka frá Kaliforníu sem flutti til New
York og tók þar fullan þátt í framandi lifnaðarháttum avant-garde listamanna.
Hún varð fljótlega háð eiturlyfjum og þrátt fyrir
að hafa haft góða fyrirsætuhæfileika náði hún
aldrei tilskyldum árangri á því sviði. Hún birtist
m.a. á síðum tímarita á borð við Live og Vouge,
en slúðurblöðin höfðu alltaf meiri áhuga á að
fjalla um eiturlyfjanotkun hennar og villtan
lífsstíl. Edie átti líka við fleiri vandamál að
stríða en eiturlyfjafíkn. Hún var með lystarstol
og ýmis geðræn vandamál sem sendu hana inn
og út af stofnunum og þessir lifnaðarhættir
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Handtöskur í hátískustíl
Carrie Bradshaw var á því að handtaskan væri konum jafnmikilvæg og eistun væri karlmönnum. Hvort sem það er rétt þá er hún að minnsta kosti einn skemmtilegasti og jafnvel
kvenlegasti fylgihluturinn því karlmenn með handtöskur eru sjaldséðir. Gemsinn, veskið,
snyrtibuddan, handáburðurinn, ilmvatnið og allt dótið sem nauðsynlegt er að hafa með
sér í dagsins önn. Það væri nú leiðinlegt að þurfa að fylla alla vasa af þessu dótaríi.
Það besta við handtöskurnar er hins vegar úrvalið í dag og hversu dásamlega fallegar
töskur hægt er að finna í búðunum. Á rölti niður Laugaveginn úir og grúir af glæsilegum
töskum og hér eru nokkur sýnishorn.

ÖMMULEG. Sæt
taska í ömmustíl sem
fæst í Spúútnik.

KRÚTT. Falleg prjónataska
úr Trilogiu sem kostar alls
ekki mikið miðað við fegurðina.

ÓTRÚLEG. Þessi getur ekki annað en
heillað allar konur upp úr skónum.
Falleg taska frá Just Cavalli, ódýrara
merki Robertos Cavalli. Fæst í Noma.

TÖFFARALEG.
Svört og flott
taska úr Spúútnik.

Umsjón: BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR

KATE MOSS Hún veit að það
þarf fallega tösku til að fullkomna hvaða stíl sem er. Hér
spókar hún sig með fallega
svarta leðurtösku.

Mynd: GETTY IMAGES

STÓRGLÆSILEG. Sérstök útgáfa af
Gucci-tösku sem gerð var í tilefni af 85
ára afmæli fyrirtækisins. Nákvæm eftirlíking af tösku sem framleidd var í kringum
sjöunda áratuginn. Fæst í Noma.
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Töff álfaDROTTNING
Ástralska leikkonan Cate Blanchett
sveiflast frá því að leika bankaræningja
yfir í harðvítugan blaðamann og yfirnáttúrulega álfadrottingu eins og ekkert sé.
Í raunveruleikanum leikur hún sama
leikinn þegar kemur að klæðaburði og
stíl, og er hún jafnflott í jakkafötum eða
miklum og drottningarlegum rauðadregilskjólum. Hún eltist ekki við tískuna og virðist hafa sinn eigin stíl sem
er örlítið frábrugðinn stíl stallsystra
hennar. Hún er sjálfstæð í fatavali
og er hvorki upptekin af sólbrúnku né því að sýna vöxtinn.

Í sérstaklega fallegum kjól í Cannes.

Myndir: GETTY IMAGES

Á rauða dreglinum í gylltum
síðkjól.

Cate er þekkt fyrir ljósan hörundslitinn og flaggar honum stolt.

Kjóll með japönsku kimono-sniði.
Sérstakur og flottur.

Hér er Cate í stil við eiginmann sinn sem er
með henni á myndinni.

Gelluleg í svörtum kjól með uppsett hár.

safnarinn
Mynd: GUN

Guðný Svavarsdóttir

Saga bak við hverja og eina fingurbjörg
„Ég byrjaði að safna fingurbjörgum fyrir svona 15 árum þegar við hjónin
fórum í ferðalag um skosku hálöndin. Okkur fannst þær svo auðveldar í
flutningi því þær tóku svo lítið pláss í farangrinum. Svo fór þetta að vinda upp
á sig,“ segir Guðný og kveðst nú eiga eitthvað á annað hundrað fingurbjargir
frá 25 löndum. Skyldi hún vera svona víðförul? Nei, fólk hefur óspart lagt mér
lið við söfnunina. Flestir vinir og að ég held allir ættingjar taka með sér eina
eða tvær þegar þeir eru á ferðalagi og færa mér.“
Guðný kveðst hafa dálæti á öllum fingurbjörgunum og vill ekki gera upp á
milli enda veit hún deili á þeim öllum. „Það er alltaf smá saga á bak við hverja
og eina,“ segir hún og er rukkuð um sýnishorn af slíkum sögum. „Sonur okkar
kom með nokkrar í farteskinu í sumar eftir ferðalag um Evrópu og þar var ein
frá Varsjá. Hún hafði greinilega verið mikið notuð því að hún var með slitgötum. Tvær keypti ég í Tower of London. Þær eru eftirlíkingar, annars vegar
frá Tudor-tímabilinu og hins vegar frá víkingaöld. Sú síðarnefnda er eins og
hringur. Eina fékk ég frá Malawi, hún var búin til á meðan gefandinn beið.
Svona gæti ég haldið áfram.“
Í lokin er Guðný spurð hvort svona fingurbjargir verði verðmætar með
árunum eða hvort þær séu kannski mismunandi verðmætar þegar þær eru
keyptar? „Þær eru reyndar misdýrar,“ svarar hún. „En ég held að verðmætin
séu nú frekar tilfinningaleg.“

ÚR SAFNI GUÐNÝJAR
Þessi er frá
Nova Scotia í
Nýfundnalandi.

Lítill stofuskápur, fullur
af fingurbjörgum.

Ein pólsk og
næstum gatslitin.

ROYAL

Nýtt frá Te & Kafﬁ
Þú finnur kaffi við þitt hæfi frá Te & Kaffi í verslunum um land allt.

stundin - bragðið - stemningin

Töff skart, töskur, belti, snyrtivörur,
hárskraut, sokkar, húfur, vettlingar,
treﬂar og margt sniðugt fyrir
jólasveinana
Telpujólakjólar
Árshátíðakjólar
Drengjaspariföt
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Hvað kveikir í okkur?
Gerð var bresk könnun meðal karla og kvenna á því
hvað kveikti mest í fólki. Birta telur niður lostastigin.
Atriði frá 60 niður í 41

Jóhanna Sveinsdóttir

41.

Fingrum rennt niður
eftir hryggnum

segir kynjasögur

42.
43.

Hrein rúmföt

Spegill spegill herm þú mér
Um daginn leit ég í spegil og trúði ekki mínum eigin augum.
Mér fannst ég bara ekkert sæt! Ég varð svo hissa enda hafði
það ekki gerst árum saman að mér fannst ég ekki sæt. Ég að
sjálfsögðu pússaði spegilinn í þeirri trú að þessi nýtilkomni
ljótleiki væri speglinum að kenna. Eftir púss og pjatt var ég
samt alveg jafn lítið sæt og áður. Spes. Hvað hafði komið fyrir
sjálfsálitið?
Ég kíkti í fataskápinn til að sjá hvort sjálfsálitið hafði falið
sig þar inni. En, nei. Í fataskápnum voru ekkert nema ljót
föt og ekkert sjálfsálit. Ég leitaði enn frekar að sjálfsálitinu
og athugaði snyrtidótið. Það var hvorki ónýtt né í röngum
lit og hárvörurnar lyktuðu jafn vel og þegar ég keypti þær.
„Oh,“ hugsaði ég og blótaði í huganum. „Ég er komin með
ljótuna!“
Ég hljóp inn í stofu og gróf upp nokkur tískutímarit. Ég fletti
síðunum og athugaði hvort stelpurnar í þeim væru nokkuð
sætari en ég. Aldrei þessu vant var meirihluti herðatrjánna á
tískusíðunum ögn sætari. „Hmmm,“ hugsaði ég. „Ég er sem
sagt bara hætt að vera sæt. Ég er nú líka alveg 27 ára. Kannski
hættir maður að vera sætur þá?“
Vegna nýfengins ljótleika fór ég að velta fyrir mér hvernig ég
gæti losað mig ljótuna og orðið sæt á ný. Ég skoðaði mig vel í
speglinum og sá strax nauðsyn þess að kaupa fleiri dagkrem
með sérstökum leyniefnum úr frumskógum Brasilíu sem
gera mann sætan. Svo rótaði ég í hárinu og sá að ég þyrfti
greinilega að klippa og skera, lita og strípa. Og þar sem hvorki
gekk né rak að finna sjálfsálitið aftur var ég orðin sannfærð
um að ég þyrfti að losa mig við svona þrjú eða fjögur kíló,
tóna bossann og fletja magann áður en ég myndi kaupa mér
fullt af ógeðslega flottum fötum svo ég yrði geðveikt hott. Í
framhaldinu rann upp fyrir mér að ég yrði að fara í ræktina
því ekki stinnist bossinn af sjálfsdáðum. „Þá þarf ég að kaupa
sexí íþróttaföt, svo ég verði lostafull á hlaupabrettinu,“ hugsaði ég og andvarpaði út af veseninu. Ég sem hafði verið sæt í
öll þessu ár og aldrei áður tekið eftir því hversu mikið maus
það er. Fegurð er vissulega þjáning, eins og sagt er, en ég var
smátt og smátt að komast að því hversu hræðilega tímafrekt
það er að vera svona ljótur.
„Er ég nokkuð svo hræðileg?“ spurði ég spegilinn og pírði
augun í von um að ég yrði sætari úr fókus. Af letinni einni
saman ákvað ég að nenna ekki að standa í þessu. Ég ákvað
að sætta mig bara við að vera eins og ég er og eltast ekki við
lausnir sem veita mér trú á eigin sætleika á ný.
Fyrirhöfnin varð fegrunarátakinu að bana. Ég ákvað að vera
bara ánægð með hvernig ég lít út, sama hvernig ég lít út eða
hvernig ég kem til með að líta út. Alveg eins og ég hef alltaf
gert. Og viti menn... ég er aftur orðin sæt. Án þess að hafa
nokkuð fyrir því og notaði ekki eitt einasta krem. Hugsið
ykkur... ég sem var næstum búin að asnast í ræktina.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Hann heldur utan um
með báðum höndum

Einkaritarar
Taka stjórnina

Dans
Blikka
Leynileg ástarsambönd
Aspas

Kirsuber
Heysátur
Grísku eyjarnar
Sterkir handleggir
Að keyra á vespu í
stuttu pilsi

stjörnuspá

55. Nuddpottar
56. Mojito
57. Brasilía
58. Sport bílar
59. Sumar
60. Synda nakinn

(((

17. – 23. nóvember

HRÚTUR 20. MARS – 19. APRÍL

VOG 22. SEPT.– 22. OKT.

Grasið er ekki alltaf grænna hinum megin
og heyið í hinni jötunni bragðast ekki alltaf
betur. Í stað þess að eyða tímanum í að hugsa
um hvað þú gætir haft það mikið betra skaltu
hlúa að því sem þú þegar hefur.

Jafnvæginu hefur verið raskað en það þarf
ekki að vera slæmt. Þetta er tíminn til að
kanna nýjar víddir og breikka sjóndeildarhringinn.

NAUT 20. APRÍL – 20. MAÍ

SPORÐDREKI 23. OKT. – 21. NÓV.

Svo virðist sem þú hafir allt á hornum þér
þessa dagana. Varastu að taka stórar ákvarðanir þangað til jafnvægi er náð.

Að þekkja og virða eigin tilfinningar er mikilvægt fyrir sporðdreka. Þeir ættu að einbeita
sér að því og í kjölfarið mun skilningur á
tilfinningum annarra aukast.

TVÍBURI 21. MAÍ – 20. JÚNÍ

BOGMAÐUR 22. NÓV. – 21. DES.

Tvíburar eiga til að gefa mikið af sér án þess
að biðja um eitthvað til baka. Þetta er fallegur eiginleiki en varast þarf að aðrir misnoti
hann ekki.

Spennið bogann ekki of hátt. Auðmýkt og
hógværð eru mikilvægir kostir og geta komið
ykkur úr vandræðum án teljandi áreynslu.
Nýtið það.

KRABBI 21. JÚNÍ – 22. JÚLÍ

STEINGEIT 22. DES. – 19. JAN.

Krabbinn fer úr öskunni í eldinn, eða ætti
kannski að segja úr búrinu í pottinn. Síðasta
vika var erfið og þessi gæti orðið það líka.

Stöðnun fer illa í steingeitur og hana ættu
þær að forðast í lengstu löð. Um leið og farið
er af stað er steingeitin óstöðvandi.

LJÓN 23. JÚLÍ – 22. ÁGÚST

VATNSBERI 20. JAN. – 18. FEB.

Mikill kraftur einkennir nú ljón. Þau ættu að
nýta sér framkvæmdagleðina og koma í verk
hlutum sem setið hafa á hakanum of lengi.

Allt fram streymir endalaust og það er ekkert
sem hægt er að gera í því. Njótið þess að
fljóta með straumnum í stað þess að synda
gegn honum.

MEYJA 23. ÁGÚST – 21. SEPT.

FISKAR 19. FEB. – 20. MARS

Nú losarðu af þér öll höft. Áreitið hefur
verið mikið en eins og góðum meyjum sæmir
standa þær flest af sér með bros á vör og
koma út sem sterkari einstaklingar.

Gleði og kraftur eru lýsandi fyrir fiska nú.
Passið ykkur bara að ganga ekki fram af fólki
því þá gætuði lent á þurru landi.
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Stress, sjálfsagður hlutur?
Stress er orð sem er á allra vörum og svo virðist sem hlutirnir hafi virkilega
verið einfaldari í gamla daga þótt það sé leiðindaklisja.
Langvarandi stress elur af sér heilsuleysi, bæði líkamlegt og
andlegt. Þegar stressið fyllir mælinn gerist eitthvað og margir
hafa upplifað einhvers konar taugaáfall, síþreytutímabil og
annars konar heilsuleysi. Eftir að slíkt gerist lækkar álagsþol
og það getur tekið langan tíma á hálfum hraða að byggja
upp heilbrigði. Sólarhringurinn er bara 24 tímar og það
er lágmark að fullorðinn eintaklingur fái átta tíma svefn.
Góður svefn er undirstaða fyrir velheppnaðan dag og það
er mikilvægt að athuga reglulega rúmið sem maður sefur
í. Stundum nægir að snúa dýnunni við og setja yfirdýnu í
hreinsun ásamt því að endurnýja sængur og sængurföt. Ef
heimilið er á hvolfi er vert að reyna gera hlutina einfaldari.
Færri hlutir sem eru í röð og reglu minnka þessa ósýnilegu
pressu á að vera stanslaust að laga til.
Allir þurfa rými fyrir sjálfa sig áður en haldið er út í daginn.
Hvort sem fólk er trúað eður ei þykir mjög gott ráð gegn
stressi að eyða 5-10 mínútum á hverjum morgni í þögn.
Til þess að börnin verði ekki örg, verða þau að sofa nóg og
besta uppskriftin að auðveldum börnum á morgnana er að
hafa meiri tími til umráða áður en allir fara að heiman.
Í vinnunni þarf maður jafnvel að skoða sig um og læra að
segja nei þegar maður veit að maður ekki getur tekið meira

að sér. Að segja já þegar maður
meinar nei, er ekkert annað en óheiðarleiki sem skapar gremju og stress.
Ef maður getur ekki tekið að sér
saumaklúbb, aðstoð í veislum, þátttöku í foreldrafélagi, verið öxl til að
gráta á fyrir dramatískan vin, þarf maður
að segja nei og forgangsraða. Maður
gerir engum greiða með að taka að sér allt
þetta húllumhæ og vera sjálfur að ganga af
göflunum.
Sjónvarpið er ekki sjálfsagður hlutur. Maður
ÞARF ekki að hafa það í gangi allan sólahringinn. Það þarf EKKI að hafa netið í gangi eftir vinnu heima,
maður þarf heldur ekki að hafa kveikt á farsímanum
þegar maður er heima.
Eftir vinnu er hægt að skella sér í sund með eða án
barna. Sitja í kyrrðinni með kertaljós og hlusta á tónlist
eða lesa í bók, spila eða spjalla við börnin sín. Síðan er
hægt að skammta sér einn sjónvarpsþátt sem maður vil
fylgjast með og fara snemma að sofa. Stress er nefnilega í flestum tilfellum valkostur.

PORCELANOSA

ﬂísar fyrir vandláta

Skútuvogi 6 • Sími 568 6755
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Krakkar á menningarrölti

Kristín Eva Þórhallsdóttir
elur upp

Ást og hatur systkina
Oftast eru börnin mín ljúf og góð systkini sem taka
tillit hvort til annars og knúsast þegar þannig liggur
á þeim og hlæja saman. Aftur á móti getur þeirra ljúfa
samband breyst í haturssamband á einu augnabliki
og samskipti þeirra einkennast þá af öskrum og
ásökunum.
Þegar barnið er bara eitt þá eru markmiðin skýr. Eitt
barn, eitt markmið. Tvö börn og markmiðin verða
óskýr. Allt í einu gleymist að maður ætlaði að kenna
þeim að lesa og reima skóna og tíminn fer í að kenna
börnunum að tala saman án þess að rífa í hárið á
hvort öðru. Ef til vill er það mikilvægasta lexían?
Dóttir mín var ekki einu sinni farin að tala að nokkru
ráði þegar hún var farin að klípa bróður sinn og bíta
hann í rassinn, þegar hann átti þess síst von. Hann
var góðmennskan uppmáluð og tók þessu þegjandi
og hljóðalaust, þar sem hún var nú bara lítið barn.
Ekki leið á löngu þó þar til hún hafði ekki lengur þá
afsökun að vera lítið barn og bróður hennar fór ekki
að standa á sama. Skyndilega breyttist hún í lítið
óargadýr sem leyfði honum ekki að tala við sig þegar
hún var úrill á morgnana, og á hún það til að stilla
Cheerios-pakkanum á milli þeirra á morgnana svo
hann geti ekki horft á hana. Um leið og hann hverfur
úr augsýn er hún þjökuð af söknuði. Hún þolir ekki
að hann fari að heimsækja vini sína því hún vill að
hann sé heima svo hún geti krúsað hann, eins og hún
orðar það.
Ég fer með hann út á vídeóleigu og hann vill fyrst
finna mynd handa systur sinni, svo velur hann fyrir
sig. Þegar heim kemur sýnir hann henni myndina
glaður, en getur svo orðið fúll yfir því að hún fái alltaf
að horfa á það sem hún vill og hann fái þar engu um
ráðið.
Hjartahlýja þeirra bræðir mann og öllu vilja þau
deila á góðum degi. Öllu nema mömmu sinni. Og
þegar kemur fyrir að ég er ein heima með börnunum
að kvöldi til og þarf að svæfa þau, þarf ég oftar en
ekki að skjótast á milli herbergjanna og syngja sitthvorar línurnar í vögguvísunum, því báðum þykir
óréttlátt hvað hitt fær mikinn mömmutíma. Pirruð
hvort á öðru sofna þau, með sinn skammtinn hvort
af mömmu. Þegar þau vakna næsta dag er það þó
ekki endilega mamma sem þau vilja fyrsta sjá, heldur
hvort annað.

Um helgina er sko fullt að gerast fyrir börn á öllum aldri úti um allt land.
Hægt er að fara í barnaleikhús, skoða myndir eftir börn og svo eru alltaf
að koma út skemmtilegar barnabækur. Hér eru nokkrar uppástungur um
það sem krakkar geta boðið pöbbum og mömmum, öfum og ömmum og
öllum hinum á með sér því það kostar ekkert inn. Og allir geta skemmt
sér vel. Gestirnir, það er fullorðna fólkið, bjóða svo kannski upp á kakó
og vöfflu að loknu menningarröltinu.
HÖLL ÆVINTÝRANNA opnast í aðalbókasafninu við Tryggvagötu á sunnudaginn
klukkan þrjú. Hér er um að ræða gamanleik
fyrir börn á aldrinum 2–8 ára. Maður nokkur kemur í heimsókn í þeim tilgangi að segja
börnunum ævintýri og notar hann ýmis
hjálpartæki til að glæða þau lífi. Skyndilega
birtist forkunnarfögur höll sem er full af
ævintýrum.

ÓVART ABSTRAKT! er myndlistarsýning ein kölluð sem hangir
uppi á Barnaspítala Hringsins og
allir mega skoða. Þar er hægt að
sjá myndir eftir börn sem voru
gerðar í listasmiðjunni Gagn og
gaman í Gerðubergi á árunum
1998-2004. Myndirnar eru ekki
af neinu sérstöku eða kannski
má frekar segja að þær séu af því sem þér dettur í hug. Sýningin er á
annarri og þriðju hæð spítalans og allir mega koma og skoða.
Margar skemmtilegar BARNABÆKUR koma út fyrir jólin og
ein þeirra sem ætlar að vera
vinsæl í ár er sagan um hana
Brjáluðu Bínu. Hún ætlar að
koma í Iðu á morgun klukkan
tvö og kíkja á krakkana sem
þar verða en Iðunn Steinsdóttir
rithöfundur ætlar líka að vera
þar og lesa úr bókunum um
Snuðru og Tuðru.

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT NORÐURLANDS heldur fjölskyldutónleika á morgun, laugardaginn 18. nóvember
kl. 14.00 í Samkomuhúsinu á Akureyri (Leikhúsinu).
Verkið sem verður flutt heitir Næturgalinn og er
byggt á sögu eftir H. C. Andersen. Aðalsteinn Bergdal
er sögumaður og Guðmundur Óli Gunnarsson
stjórnar hljómsveitinni.
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Dregið úr tannpínu
Tannpínu fylgir hræðilegur verkur sem erfitt er að losna við. Eina leiðin
er auðvitað að fara til tannlæknis en það er ekki alltaf sem hann er
tiltækur þá og þegar. Hér er gott ráð til að draga úr verknum á náttúrulegan hátt:
Í flestum kryddhillum má finna negul eða negulnagla. Takið hálfa
teskeið af muldum negul, blandið út í nokkra dropa af vatni og búið
til neguldeig eða leir. Smyrjið deiginu á staðinn sem orsakar pínuna
og leyfið að liggja.
Í negul eru efnasambönd sem virka deyfandi og er því um einskonar
heimatilbúið deyfilyf að ræða.
Tekið skal fram að þetta er ekki lækning heldur einungis tímabundin
lausn sem getur brúað bilið þar til tannlæknir lagar skemmdirnar.

Fyrirtíðaspenna
Einkenni fyrirtíðaspennu eru
endurtekin óþægindi 1-2
vikum fyrir blæðingar. Dæmi
um þessi óþægindi eru þreyta,
pirringur, höfuðverkur, breytt
kynhvöt, verkir í brjóstum,
bjúgur og bakverkir. Talið
er að um 30-40% kvenna á
barneignaraldri þjáist af fyrirtíðaspennu, þar af 10%
kvenna fá alvarleg einkenni.
Sumar konur fá tilboð um
þunglyndislyf eða róandi, en
í dag er mun algengara að
fara aðrar leiðir. Almennt ráð
er að halda líkamanum heilbrigðum og sterkum. Minnka
salt-, sykur-, áfengis- og kaffineyslu. Og nota ákveðin bætiefni eins og Náttljósarolíu,
Kínahvönn (Dong quai), B6 vítamín, Wild yam, Kalk , E-vítamín. Best er að ráðfæra sig við lækni um ástandið og finna
hvaða leið hentar. En einnig hafa margir hómópatar reynslu
að meðhöndlun fyrirtíðaspennu.

Ekki láta appelsínuhúðina í friði:
raunhæfur árangur hjá 85%*

PERFECTSLIM
EFTIR 24 TÍMA
MINNI APPELSÍNUHÚÐ + STINNANDI ÁHRIF
 PerfectSlim inniheldur niðurbrjótandi efni
gegn fitu, vinnur gegn appelsínuhúð sem safnast

hefur fyrir á lærum og rassi.


Bætt með Par-Elastyl™, sem sléttir og stinnir

húðina stig af stigi.
* Prófað á 50 konum í 2 vikur
** Mælt með þ.t.g. tækjum á 24 konum
*** Prófað á 50 konum

Fitubrennsla

Fitubrennsla

Árangur:
Eftir 8 daga: +41% þéttari, +89% stinnari**
Eftir 15 daga: -1 cm minna ummál á lærum***
Viltu vita meira: www.lorealparis.com

BODY-EXPERTISE. ÞÍN EIGIN FEGRUNARAÐGERÐ.
ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ.
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9. hver
vinnur!

Sendu SMS BTC PCB
á númerið 1900
og þú gætir unnið!

Aðalvinningur er
DVD spilari + Pirates of the Caribbean
Vinningar eru Pirates of the Caribbean,
tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

www.ru.is/simennt

SÍMENNT HR
Námskeið í fréttamennsku
Símennt Háskólans í Reykjavík, býður upp á hagnýtt
námskeið í fréttamennsku.
Námskeiðið er sérsniðið að þörfum þeirra sem starfa við fjölmiðlun. Áhersla er lögð á að þátttakendur
öðlist dýpri þekkingu á fréttamennsku fyrir allar tegundir fjölmiðla. Kafað verður djúpt í ﬂest atriði,
sem skipta máli í greininni. Stuðst er við kennslubókina News Reporting and Writing eftir Melvin
Mencher, sem er ein af mest notuðu kennslubókum í fréttamennsku í Bandaríkjunum. Hún hefur að
geyma fjölda tilvitnana í blaðamenn með langa reynslu.
Á námskeiðinu verður kennsla í formi fyrirlestra og verkefna. Lagt er upp úr því að námsefnið sé fyrst
og fremst hagnýtt og spennandi og það sé jafnframt í takt við það sem er að gerast í þjóðfélaginu í
dag.

Dagsetning:
Námskeiðið hefst mánudaginn 4. desember.
Kennt er tvisvar í viku, á mánudögum og miðvikudögum frá 8:15 til 10:45.
Námskeiðið er samtals 40 klst.

Næstu námskeið á dagskrá eru:
Fjölmiðlastíll kennt 7. febrúar - 2. apríl.
Blaðamennska kennt 28. maí - 6. júní.

Leiðbeinandi:
Jónas Kristjánsson, ritstjóri.
Verð kr. 65.000,Upplýsingar og skráning:
Þórunn Sigurðardóttir
Sími: 599 63 53
thorunns@ru.is
www.ru.is/simennt

9. hver
vinnur!

Sendu SMS BTC PCB á númerið
1900 og þú gætir unnið!
Aðalvinningur er
DVD spilari + Pirates of the Caribbean
Vinningar eru Pirates of the Caribbean,
tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira

the
Pirates of
Fáðu þér
útlit!
Caribbean

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

LENDIR16.11.06 Í BT

»
vikuna 17. nóvember – 23. nóvember 2006

Fjölbreyttur Magasínþáttur
Sjónvarpsstöðin Sirkus Tv er nýfarin að sýna
sjónvarpsþátt sem heitir því einfalda nafni Sirkus Rvk.
„Þetta er vikulegur magasínþáttur sem er stjórnaðaf
fólki á ýmsum aldri og með fjölbreyttan bakgrunn,“
segir Ragnhildur Magnúsdóttir, einn af stjórnendum
þáttarins. Stjórnendur þáttarins eru alls fjórir talsins,
en það eru þau Ásgeir Kolbeinsson, Eva Dögg
Sigurgeirsdóttir, Helena Eufemía Snorradóttir og
Ragnhildur Magnúsdóttir. „Við tökum fyrir alls konar
hluti í þættinum. Tónlist, kvikmyndir, tísku, veitingastaðir
og ýmsa skemmtilega atburði. Við einblínum ekki á
næturlíﬁð þótt það komi alveg fyrir,“ bætir Ragnhildur

við. En hverju mega sjónvarpsáhorfendur búast við
í næsta þætti? „Í næsta þætti sem verður sýndur
miðvikudaginn 22. nóvember tölum við við Andreu
Róbertsdóttur um nýútkomna bók hennar. Einnig
verður rætt við Gumma Jóns úr Sálinni og síðan verður
umfjöllun um kokkanámskeið, þannig að þetta er mjög
fjölbreytilegt og skemmtilegt efni sem við erum að fjalla
um,“ bætir Ragnhildur við. Viðmælendurnir eru alls
ekki af verri endanum í þeim þætti og lofar framtíðin
góðu fyrir Sirkus Rvk.
Sirkus Rvk. miðvikudaginn 22. nóvember Kl. 21.00.

| íslenskar sjónvarpsstöðvar | kvikmyndir | íþróttir | erlendar sjónvarpsstöðvar | þættir |
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X-Factor
Leitin að næstu söngstjörnu
Íslands hefst í kvöld á Stöð
2. X-Factor er nýr íslenskur
sjónvarpsþáttur, stærsti þáttur
vetrarins á Stöð 2. Þættinum
svipar að mörgu leyti til IdolStjörnuleitar en þykir meira
spennandi og fjölbreyttari. Í
báðum þáttum er leitað að söngstjörnu, en í X-Factor er leitin mun
víðtækari, því allir eldri en 16 ára máttu taka þátt. Þar að auki máttu
hópar vera með og þriðja atriðið sem gerir X-Factor safaríkari er að
þar munu dómararnir þrír takast á. Dómararnir fá hver sinn hóp til
umráða og keppa svo sín á milli um að koma sínu fólki sem lengst
í þættinum. Dómarar í X-Factor eru þau Páll Óskar, Ellý og Einar
Bárðarson en kynnir er Halla Vilhjálmsdóttir.
» STÖÐ 2 KL. 20.30
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DISCOVERY CHANNEL
 !MERICAN #HOPPER  !
"IKE IS "ORN  7HEELER $EALERS
 %XTREME %NGINEERING 
4HE 'REATEST %VER  $EADLIEST
#ATCH  2IDES  -ASSIVE
3PEED  -ASSIVE 3PEED 
!NATOMY OF A &ORMULA /NE 4EAM
 "RAINIAC (ISTORY !BUSE 
"IKER "UILD /FF  $EADLIEST
#ATCH  -ASSIVE 3PEED

THE TRAVEL CHANNEL
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&ORGET 9OUR 0ASSPORT
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-ASTER $ETECTIVE  #OW 
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 %D %DD N %DDY  4HE
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,ITTLE /FF 3ET  'ET
#ARTER  4HE &ORMULA 
4HE 3TRAWBERRY 3TATEMENT 
3AVAGE -ESSIAH



HALLMARK
 'IFT OF ,OVE 4HE $ANIEL
(UFFMAN 3TORY  !FTER 4HE
'LORY  )N ,OVE AND 7AR 
&ALLEN !NGEL  3UMMERlS %ND
 $EAD :ONE  ,AW 
/RDER 3VU  -ARIAN !GAIN 
$EAD :ONE

BBC FOOD

'REAT &OOD "ITES  7ILD
(ARVEST  3TREET #AFE 
*UST IN !FRICA  $ANNY "Y
THE 3EA  4HE (AIRY "IKERS
#OOKBOOK  "EAUTY AND THE
&EAST  /RGASMIC /RGANIC
 $IET 4RIALS  &ULL /N
&OOD  ! #OOKlS 4OUR 
'REAT &OOD "ITES  !INSLEYlS
"ARBECUE "IBLE  4AMASINlS
'REAT "RITISH #LASSICS  2ETURN
4O 4USCANY  2OCCOlS $OLCE
6ITA  'IORGIO ,OCATELLI 0URE
)TALIAN  #HEF AT ,ARGE 
#HEF AT ,ARGE  /FF THE -ENU
 2EADY 3TEADY #OOK 
.EW 3CANDINAVIAN #OOKING 
3TATELY 3UPPERS


DR 1

$AGENS $ANMARK 
.ATURENS KRAFT  (IMLEN OVER
$ANMARK  ,¾GENS BORD 
4EENAGETESTEN  .YHEDER P½
TEGNSPROG  46 !VISEN MED
VEJRET  $AWSONS #REEK 
"OOGIE ,ISTEN  & FOR &½R
 3VAMPEBOB &IRKANT 
!-)'/  (UNNI SHOW 
0EDDERSEN OG &INDUS  46
!VISEN MED 3PORT OG 6EJRET 
$ISNEY 3JOV  -R .ICE 'UY
 46 !VISEN  $ARK "LUE
 5KENDT TRUSSEL  "OOGIE
,ISTEN


NRK 1

&RA (ORDALAND OG 3OGN OG
&JORDANE  3ISTE NYTT 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA !UST OG
6EST !GDER  &RA "USKERUD
4ELEMARK OG 6ESTFOLD  3ISTE
NYTT  2ALLY 6-  6RUNDE FRA .EW :EALAND  3ISTE
NYTT  6 CUP SKzYTER 
3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER
P½ SAMISK  6 CUP SKzYTER
 .YHETER P½ TEGNSPR½K 
+ALLE OG -OLO  'JENGEN P½
TAKET  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN  .ORGE RUNDT
 0½ TR½DEN MED 3YNNzVE
 .YTT P½ NYTT  &zRST
 SIST  0OLITIAGENTENE 
+VELDSNYTT  3OPRANOS 
3CREAMING -ASTERPIECE


'RIM !DVENTURES OF "ILLY  -ANDY
 #AMP ,AZLO  4EEN
4ITANS  &OSTERlS (OME FOR
)MAGINARY &RIENDS  2OBOTBOY
 #ODENAME +IDS .EXT $OOR
 8MAS IN .OVEMBER 
&OSTERlS (OME FOR )MAGINARY
&RIENDS  7HATlS .EW 3COOBY
$OO  3ABRINA 4HE !NIMATED
3ERIES  $ASTARDLY AND -UTTLEY
 4EENAGE -UTANT .INJA 4URTLES
 4EENAGE -UTANT .INJA 4URTLES
 4EENAGE -UTANT .INJA 4URTLES
 4EENAGE -UTANT .INJA 4URTLES ST 1
 *OHNNY "RAVO  %D %DD
N %DDY  $EXTERlS ,ABORATORY  0½ SP½RET  0LANETEN
 !RGUMENT  2APPORT
 4HE 0OWERPUFF 'IRLS 
 'OMORRON 3VERIGE 
*OHNNY "RAVO
,ANDG½NG  3ÎDERLUND  "IE
MGM
 (ÎJDARNA  4ILLBAKA TILL
 0LAY $IRTY  ,AMBADA 6INTERGATAN  &REDAGSRÎJ 
 4HUNDER 2OAD  )TALIAN 2APPORT  $OOBIDOO 
-OVIE  4HE "RIDGE )N 4HE VENTYRAREN 4HOMAS #ROWN 
*UNGLE  3OLARBABIES  -¼KLARNA  2APPORT 
#AGED &URY  'ALLANT (OURS +ULTURNYHETERNA  $EN SOM
 4HE %ND
VISKAR  0URELY "ELTER
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 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR
 "Ò 
 ,UBBI L¾KNIR 
 3NILLINGARNIR 
 3IGGA LIGGA L¹ 
 4EIKNISÎGUR 
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 3TUNDIN OKKAR



2AY 34®¨  "¥«



#ASINO 3+*2 %)..



6IVA ,A $ISCO 6(



2ULES /F
!TTRACTION 34®¨ 

%NDURSÕNDUR Ö¹TTUR FR¹
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 'EIMSTÒLKAN :ENON 
 (IMALAJAFJÎLL 
 ¥SLANDSMËTIÈ Å
HANDBOLTA
 ¥ÖRËTTAKVÎLD
%NDURSÕNDUR Ö¹TTUR FR¹
MIÈVIKUDEGI
 ¥SLANDSMËTIÈ Å
HANDBOLTA "EIN ÒTSENDING FR¹
LEIK (AUKA OG 6ALS Å $(, DEILD
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 (OPE OG &AITH 
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 ,OTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN
 +AUPAKONURNAR
 6ERONICA 'UERIN
 2AUÈA PL¹NETAN 2ED
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EKKI VIÈ H¾FI UNGRA BARNA E
 ²TVARPSFRÁTTIR Å
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 !DDI 0ANDA
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 "ARNEY
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 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 4RACEY -C"EAN
 3 #LUB 
 "ÒBBARNIR 
 0OKEMON  ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM
 (¹DEGISFRÁTTIR
 0ËLITÅKIN
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 8 &ACTOR
 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL

 3J¹LFST¾TT FËLK
  MÅNÒTUR
 -ARTHA
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ,OTTË
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE .EW !DVENTURES OF
/LD #HRISTINE .µ44 
 &ËSTBR¾ÈUR  E
 &ËSTBR¾ÈUR  E
 #ONNIE AND #ARLA
 4HE 7OODSMAN
 2ULES OF !TTRACTION
 3TATE OF 'RACE 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM
 0OSSESSION ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM
 4HE .EW !DVENTURES OF
/LD #HRISTINE .µ44 
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹
0OPP 4Å6Å

  7ORLD 0OOL
-ASTERS E
 2ACHAEL 2AY E 'L¾NÕIR
SPJALLÖ¾TTIR SEM HAFA VAKIÈ
MIKLA ATHYGLI Å "ANDARÅKJUNUM
 &R¾GIR Å FORM .µ44 E
 4HE "IGGEST ,OSER E
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA
ÖAR SEM FITUBOLLUR BERJAST VIÈ
BUMBUNA
 3ONS  $AUGHTERS E
'L¾NÕ GAMANÖ¹TTARÎÈ
 3URFACE E
 #ASINO E "ANDARÅSK
RAUNVERULEIKASERÅA
 2ACHAEL 2AY E 'L¾NÕIR
SPJALLÖ¾TTIR SEM HAFA VAKIÈ
MIKLA ATHYGLI Å "ANDARÅKJUNUM
 'AME TÅVÅ E
 4HE /FFICE E
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU
.µ44
 3ONS  $AUGHTERS
 #ASINO
 "ATTLESTAR 'ALACTICA
 4HE -AN 7HO #RIED
$RAMATÅSK MYND FR¹ ¹RINU
 MEÈ #HRISTINA 2ICCI
*OHNNY $EPP OG #ATE
"LANCHETT Å AÈALHLUTVERKUM
5NG RÒSSNESK STÒLKA FLÕR
HEIMALAND SITT OG LEITAR
FÎÈUR SÅNS SEM FLUTTIST ¹ÈUR
TIL !MERÅKU (ÒN KEMST ÖË
ALDREI ALLA LEIÈ OG ENDAR Å
%NGLANDI 3EINNA GENGUR HÒN
TIL LIÈS VIÈ FARANDDANSHËP OG
FELLUR FYRIR S¾TUM SÅGAUNA
¶ESSI KLASSAMYND ER Å BOÈI
3AMBÅËANNA
 "ROTHERHOOD E
 -ASTERS OF (ORROR E
342!.',%'! "®..5¨
"®2.5-
 ,AW  /RDER #RIMINAL
)NTENT E "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA
 #ONVICTION E "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

 7ILDFIRE E
 3EINFELD E
 &RÁTTIR .&3
 3EINFELD E
 3IRKUS 2VK E
 4EKINN E
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN
$ANCE  E
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN
$ANCE  E .IÈURSKURÈURINN
HELDUR ¹FRAM OG NÒ KEMUR Å
LJËS HVAÈA TVEIR KEPPENDUR
VERÈA SENDIR HEIM Å KVÎLD
 #HAPPELLES 3HOW E
'RÅNÖ¾TTIR SEM HAFA GERT ALLT
VITLAUST Å "ANDARÅKJUNUM
'RÅNISTINN $AVE #HAPPELLE
L¾TUR ALLT FLAKKA Å ÖESSUM
Ö¹TTUM OG ER ENGUM HLÅFT
(VORT SEM ÖAÈ ERU BÅËMYNDIR
LEIKARAR TRÒARHËPAR EÈA
KYNÖ¹TTUR Ö¹ HIKAR #HAPPELLE
EKKI VIÈ AÈ GERA GRÅN AÈ ÖVÅ
SEM HONUM DETTUR Å HUG
¶¹TTURINN SAMANSTENDUR AF
MÎRGUM GRÅNATRIÈUM SEM
SJ¹LFUR #HAPPELLE HEFUR SKAPAÈ
MEÈ SÅNUM DJARFA HÒMOR
 6ANISHED  E
 8 &ILES E
   E "ÎNNUÈ
BÎRNUM
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
E ¥ GEGNUM ¹RIN HEFUR
%NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALLAÈ
UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT
EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR
.ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU
KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST
TÅSKU OG ALLS KYNS UPP¹KOMUR
SEM GERAST Å BRANSANUM ERU
GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU
Ö¹TTUM %F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER
AÈ GERAST Å (OLLYWOOD Ö¹ VILTU
EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TTUM
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹
0OPP 46
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 %NSKU MÎRKIN
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG
UMFJÎLLUN UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å
SP¾NSKA BOLTANUM -ÎRKIN ÒR
ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR
TILÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN
 ."! 
2EGULAR 3EASON ²TSENDING FR¹
LEIK Å ."! KÎRFUBOLTANUM
 (OLLAND %NGLAND
(OLLAND %NGLAND E
 ¥SLANDSMËTIÈ Å )CE FITNESS
 !MERÅSKI FËTBOLTINN .&,
'AMEDAY 
 8 'AMES  Ö¹TTUR 
8 'AMES  Ö¹TTUR 
 3P¾NSKI BOLTINN
UPPHITUN ,A ,IGA 2EPORT
 3P¾NSKI BOLTINN
3P¾NSKI BOLTINN
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å
SP¾NSKA BOLTANUM
 3P¾NSKI BOLTINN
3P¾NSKI BOLTINN
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å
SP¾NSKA BOLTANUM
 (NEFALEIKAR
%RIK -ORALES -ANNY
0ACQUIAO %INN ALLRA FLOTTASTI
HNEFALEIKABARDAGI SEM FRAM
HEFUR FARIÈ Å MANNA MINNUM
"ARDAGINN FËR FRAM Å MARS

 (NEFALEIKAR %RIK -ORALES
VS -ANNY 0ACQ
 "OX %RIK -ORALES
VS -ANNY 0ACQUIAO "OX
%RIK -ORALES VS -ANNY
0ACQUIAO  "EIN ÒTSENDING
FR¹ BARDAGA %RIK -ORALES OG
-ANNY 0ACQUIAO Å FJAÈURVIGT
%RIK -ORALES STENDUR ¹
ÖRÅTUGU OG ER ORÈIN GOÈSÎGN
Å HEIMALANDINU -EXÅKË EFTIR
GL¾SILEGAN FERIL EN HANN HEFUR
AÈEINS TAPAÈ FJËRUM SINNUM Å
FIMMTÅU OG TVEIMUR BARDÎGUM
&ÁKK HANN VIÈURNEFNIÈ b(INN
HR¾ÈILEGIn SNEMMA ¹ FERLINUM
EN 0ACQUIAO HEFUR HINS VEGAR
VERIÈ KALLAÈUR b4ORTÅMANDINNn
ÖANNIG AÈ ÖARNA ¾TTU AÈ
M¾TAST ST¹LIN STINN

 2AY "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4OM 4HUMB  4HUMBELINA
 4HE &IVE 3ENSES
 ,IAR ,IAR
 4OM 4HUMB 
4HUMBELINA
 4HE &IVE 3ENSES
 ,IAR ,IAR
 2AY
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 ) (EART (UCKABEES
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 (ARD #ASH
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 5NDISPUTED
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 ) (EART (UCKABEES
"ÎNNUÈ BÎRNUM
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#ROSS COUNTRY SKIING 7ORLD
#UP IN 'AELLIVARE  ,UGE 7ORLD
#UP IN 4ORINO  &OOTBALL %URO
  (ANDBALL 7OMENlS
7ORLD #UP IN !ARHUS 
(ANDBALL 7OMENlS 7ORLD #UP IN
!ARHUS  (ANDBALL 7OMENlS
7ORLD #UP IN !ARHUS  #ROSS
COUNTRY SKIING 7ORLD #UP IN
'AELLIVARE  #ROSS COUNTRY
SKIING 7ORLD #UP IN 'AELLIVARE
 2ALLY 7ORLD #HAMPIONSHIP
IN .EW :EALAND  (ANDBALL
7OMENlS 7ORLD #UP IN !ARHUS
 &IGHT 3PORT &IGHT #LUB 
2ALLY 7ORLD #HAMPIONSHIP IN
.EW :EALAND  &IA WORLD
TOURING CAR CHAMPIONSHIP 2OUND
IN -ACAU -ACAU  &IA WORLD
TOURING CAR CHAMPIONSHIP 2OUND
IN -ACAU -ACAU  &IGHT 3PORT
&IGHT #LUB
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 !È LEIKSLOKUM E
 7IGAN !STON 6ILLA
BEINT "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK
7IGAN OG !STON 6ILLA
 "LACKBURN 4OTTENHAM
BEINT "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK
"LACKBURN OG 4OTTENHAM
 ¶RUMUSKOT E 
 4ORINO 3AMPDORIA
BEINT "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK
4ORINO OG 3AMPDORIA
 2EADING #HARLTON FR¹
 NËV
 %VERTON "OLTON FR¹
 NËV
 $AGSKR¹RLOK

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

3*«.6 ./2¨52,
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR
KL  OG ENDURSÕNDUR ¹
KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

» EKKI MISSA AF ...

The Woodsman (Einfarinn)
Áleitin og áhrifamikil verðlaunakvikmynd þar sem varpað er einstaklega
raunsönnu ljósi á hugarheim barnaníðingsins. Kevin Bacon sýnir stórleik í
hlutverki barnanýðings sem sleppt er
úr fangelsi eftir að hafa afplánað 10
ára dóm. Þrátt fyrir að vera laus þá
er framtíðin síður en svo björt fyrir
fyrrverandi fanga með þetta orðspor. Það er hægara sagt en gert
fyrir hann að koma undir sig fótunum á ný og ekki bætir það sálarástand hans þegar a hinar myrku og ógeðfelldu kenndir fara aftur
að gera vart við sig. Í myndinni vakna stórar og krefjandi spurningar.
Eiga dæmdir barnaníðingar skilið annað tækifæri? Eiga þeir rétt á
fyrirgefningu og geta þeir virkilega bætt ráð sitt og sigrast á hinum
mannskemmandi hvötum sínum? Aðalhlutverk: Kevin Bacon, Kyra
Sedgwick, David Alan Grier, Eve. Leikstjóri: Nicole Kassell.
» STÖÐ 2 KL. 22.10
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 3TRICTLY #OME $ANCING 
3TRICTLY #OME $ANCING 2ESULTS
3HOW  2ADICAL (IGHS 
4OP 'EAR 8TRA  4OP 'EAR
8TRA 4HE "EST /F 4OP 'EAR 8TRA
 7EIRD .ATURE  2ACING
7ITH #AMELS  !NIMALS
4HE )NSIDE 3TORY  %AST%NDERS
 %AST%NDERS  'ROUND
&ORCE  (OME &ROM (OME
 4HE -ILLION 0OUND 0ROPERTY
%XPERIMENT  #ELEB 
#ELEB  #ELEB  #ELEB
 #ELEB  #ELEB 
%AST%NDERS  %AST%NDERS 
#ELEB

NATIONAL GEOGRAPHIC
 (OLLYWOOD 3CIENCE 
-EGASTRUCTURES  %ARTHlS
#ORE )NVESTIGATED  3ECONDS
&ROM $ISASTER  !IR #RASH
)NVESTIGATION  3ECONDS
&ROM $ISASTER  #OUSTEAU
 ) $IDNlT +NOW 4HAT  )
$IDNlT +NOW 4HAT  !IR #RASH
)NVESTIGATION  %SCAPE TO
!THENA  .UREMBERG 
.UREMBERG

ANIMAL PLANET
 !NIMALS ! :  7ILD
)NDONESIA  !NIMAL #OPS
(OUSTON  -ONKEY "USINESS
 -ONKEY "USINESS 
-EERKAT -ANOR  !NIMALS
! :  /RANGUTAN +ING 
,ITTLE :OO 4HAT #OULD  ,ITTLE
7ONDER  4USKS AND 4ATTOOS
 "IG #AT 4RACK  !NIMAL
"ATTLEGROUNDS  !NIMAL
"ATTLEGROUNDS  7EIRD .ATURE
 3UPERNATURAL  4HE
0LANETlS &UNNIEST !NIMALS 
4HE 0LANETlS &UNNIEST !NIMALS
 ,ITTLE 7ONDER

DISCOVERY CHANNEL
 ! 2ACING #AR IS "ORN 
!NATOMY OF A &ORMULA /NE 4EAM
 3TUNT *UNKIES  3TUNT
*UNKIES  (OW $O 4HEY $O )T
 (OW $O 4HEY $O )T 
$ISCOVERY !TLAS  %XTREME
%NGINEERING  !MERICAN
#HOPPER  !MERICAN (OTROD
 2IDES  ) 3HOULDNlT "E
!LIVE 3CIENCE OF 3URVIVAL 
$R ' -EDICAL %XAMINER

THE TRAVEL CHANNEL


$ISTANT 3HORES



'LOBE

4REKKER  4REKS IN A 7ILD 7ORLD
 2OAR OF THE 7ILD 
'RAINGERlS 7ORLD  $REAM
$ESTINATIONS  4HE 4HIRSTY
4RAVELER  #ASINOS OF THE
7ORLD  #ARRERA -EDITERRANA
 'REAT !DVENTURE 0EOPLE
 'LOBE 4REKKER  4RAVEL
  /PENING 3OON 
$ONlT &ORGET 9OUR 0ASSPORT 
'LOBE 4REKKER  #ASINOS
OF THE 7ORLD  4HE 4HIRSTY
4RAVELER  )AN 7RIGHT ,IVE
 5RBANATION  )NSIDE
5NIVERSAL 3TUDIOS *APAN

#ALIFORNIA #ASANOVA
TCM



$INER  0OINT "LANK
0OLTERGEIST  3ITTING

4ARGET
HALLMARK

&ORBIDDEN 4ERRITORY
3TANLEYlS 3EARCH FOR ,IVINGSTONE
 $URANGO  4HE (OUND
OF THE "ASKERVILLES  3TONE
5NDERCOVER  -UCH !DO
!BOUT .OTHING  -ONK ))
 -ARY (IGGINS #LARKlS (E
MTV EUROPE
3EES 9OU 7HEN 9OU !RE 3LEEPING
  &ROM  7EEKEND -USIC  $ONlT ,OOK $OWN 
6IDEO -IX  42,  -46 -ONK ))
-AKING THE -OVIE  *UST
3EE -46  4HE (ILLS  BBC FOOD
%UROPEAN 4OP   4HE  !INSLEYlS "ARBECUE "IBLE
&ABULOUS ,IFE /F  #ALL TO  4AMASINlS 'REAT "RITISH
'REATNESS  0IMP -Y 2IDE #LASSICS  2ETURN 4O 4USCANY
)NTERNATIONAL  4OP  AT 4EN  2OCCOlS $OLCE 6ITA 
 #ELEBRITY $EATHMATCH 
0URE )TALIAN
2ETURN OF THE "OYBAND  3O 'IORGIO ,OCATELLI
 #HEF AT ,ARGE  #HEF
lS  *UST 3EE -46
AT ,ARGE  /FF THE -ENU
VH1 EUROPE
 2EADY 3TEADY #OOK 
 &ABULOUS ,IFE OF  .EW 3CANDINAVIAN #OOKING 
3MELLS ,IKE THE S  3O S 3TATELY 3UPPERS  (EAT IN THE
 3O S 7EEKEND -USIC +ITCHEN  .EIL 0ERRY &RESH AND
-IX  6( 6IEWERSl *UKEBOX &AST  .EIL 0ERRY 2OCKPOOL
 6( 6IEWERSl *UKEBOX 
(OGAN +NOWS "EST  #RIBS 3ESSIONS  &OOD 3OURCE .EW
 5NPLUGGED  6( .EWS :EALAND  #ONRADlS +ITCHEN
0RESENTS  3TORYTELLERS  !CCESS !LL !REAS  #ONRADlS
+ITCHEN !CCESS !LL !REAS 
6IVA LA $ISCO  &LIPSIDE
&RENCH ,EAVE  MADE TO ORDER
E! ENTERTAINMENT
 4HE (AIRY "IKERS #OOKBOOK
  -OST !WESOME  /RGASMIC /RGANIC  $IET
-OMENTS  % .EWS  4RIALS  4HE 7AY 7E #OOKED
4HE $AILY    3HOCKING
-OMENTS   3HOCKING DR 1
-OMENTS   3HOCKING
-OMENTS   3HOCKING  3OM MAN BEHAGER 
-OMENTS   3HOCKING 3M¾K FOR 3KILLINGEN 
-OMENTS  'ONE "AD (JERTEFLIMMER  "OOGIE ,ISTEN
 % .EWS 7EEKEND   /"3  (AMMERSLAG
"EYONCE 2EVEALED  'IRLS OF  &zR SzNDAGEN  (ELD
THE 0LAYBOY -ANSION  'IRLS OG ,OTTO  "ULLERFNIS  46
OF THE 0LAYBOY -ANSION  !VISEN MED VEJRET  3PORT.YT
3EXIEST %UROPEAN 3TARS  MED 0RO 4OUR BORDTENNIS 
.AKED 7ILD /N  .AKED 7ILD $E STORE KATTE  -ATADOR
/N  "EYONCE 2EVEALED
 +RIMINALKOMMISS¾R"ARNABY
 -IN PIGE VIL I N¾RKONTAKT
CARTOON NETWORK
 *USTICE ,EAGUE  #OW  &ARVEL 7YOMING
 #HICKEN  #OURAGE THE NRK 1
#OWARDLY $OG  $EXTERlS
,ABORATORY  #RAMP 4WINS  6 CUP LANGRENN  6 CUP
 %D %DD N %DDY  4HE SKzYTER  3PORT I DAG  6
'RIM !DVENTURES OF "ILLY  -ANDY CUP SKzYTER  2ALLY 6- 
 #AMP ,AZLO  4EEN 6- RUNDE FRA .EW :EALAND 
4ITANS  &OSTERlS (OME FOR 6 CUP LANGRENN  3PORT I
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» EKKI MISSA AF ...

Weeds

Önnur serían um húsmóðurina Nancy sem
er einn heitasti eiturlyfjasalinn í úthverfum
Los Angeles borgar. Eftir að eiginmaður
hennar deyr snögglega lendir Nancy í
miklum fjárhagsörðugleikum. Til þess að
bjarga sér úr vandræðunum tekur Nancy
upp á því að fara að selja maríjúana í
úthverfum Los Angeles-borgar. Þessir
gamansömu dramaþættir slógu óvænt í gegn í fyrra og hafa hlotið
einróma lof gagnrýnenda. Til marks um það hlaut Mary-Louise
Parker Golden Globe-verðlaunin 2006 fyrir frammistöðu sína í þáttunum.
Í þætti kvöldsins kemur Nancy körlunum í lífi sínu á óvart á meðan
Conrad fer að gruna hana æ frekar um græsku. Shane kemst í ræðuliðið í skólanum og Celia reynir að skemma fyrir auglýsingagerðinni
hjá Isobe.
» SIRKUS KL. 21.50.
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&OREIGN %XCHANGE ¶¹TTARÎÈ
UM ¹STRALSKAN STR¹K OG
ÅRSKA STELPU SEM FINNA G¹TT
SEM ÖAU GETA FARIÈ UM
MILLI LANDANNA TVEGGJA OG ¹
FERÈALÎGUM SÅNUM LENDA ÖAU Å
MARGVÅSLEGUM ¾VINTÕRUM
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 -¹RAR  4HE -OORS
"RESK HEIMILDAMYND Å TVEIMUR
HLUTUM UM -¹RA SEM RÅKTU YFIR
3P¹NI Å  ¹R OG SÎGU ÖEIRRA
 'L¾PAHNEIGÈ
 #RIMINAL -INDS
"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM
SÁRSVEIT LÎGREGLUMANNA SEM
HEFUR ÖANN STARFA AÈ RÕNA
Å PERSËNULEIKA H¾TTULEGRA
GL¾PAMANNA TIL ÖESS AÈ REYNA
AÈ SJ¹ FYRIR OG KOMA Å VEG FYRIR
FREKARI ILLVIRKI ÖEIRRA -EÈAL
LEIKENDA ERU -ANDY 0ATINKIN
4HOMAS 'IBSON ,OLA 'LAUDINI
OG 3HEMAR -OORE
 4ÅUFRÁTTIR
 %NSKU MÎRKIN 3ÕNDIR
VERÈA VALDIR KAFLAR ÒR LEIKJUM
SÅÈUSTU UMFERÈAR Å ENSKA
FËTBOLTANUM E
 3PAUGSTOFAN
%NDURSÕNDUR Ö¹TTUR FR¹
LAUGARDAGSKVÎLDI
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

3+*2%)..
 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 -R "EAN
 $ADDY $AY #ARE
 ,JËNAGRÅN
 3KRÅMSLASPILIÈ 
 4ITEUF
 3M¹ SKRÅTNIR FORELDRAR
 'INGER SEGIR FR¹
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU
NEFI 
 %XTREME -AKEOVER
(OME %DITION 
 'REYS !NATOMY .µ44

 #ROSSING *ORDAN 
"ÎNNUÈ BÎRNUM
  MÅNÒTUR
 0RISON "REAK
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 3PIN
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE )NSIDE 
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 .#)3 
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 #ROSSING *ORDAN 
2ÁTTARL¾KNIRINN &IMMTA
SERÅA ÖESSA BANDARÅSKA
SPENNUÖ¹TTAR ÖAR SEM FYLGST ER
MEÈ STÎRFUM RÁTTARL¾KNISINS
*ORDAN #AVANAUGH "ÎNNUÈ
BÎRNUM
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å
DAG &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
ENDURSÕNT FR¹ ÖVÅ FYRR Å KVÎLD
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹
0OPP 4Å6Å

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 'EGNDREPA E
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU
 'AME TÅVÅ E %INI
TÎLVUÖ¹TTURINN Å ÅSLENSKU
SJËNVARPI
 "EVERLY (ILLS 
"ANDARÅSK UNGLINGASERÅA
 2ACHAEL 2AY 'L¾NÕIR
SPJALLÖ¾TTIR SEM HAFA VAKIÈ
MIKLA ATHYGLI Å "ANDARÅKJUNUM
  TIL SJÎ
 %VERYBODY ,OVES
2AYMOND E "ANDARÅSK
GAMANSERÅA
 *UST $EAL
 /NE 4REE (ILL "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA ÖAR SEM HÒMOR
DRAMATÅK OG BULLANDI RËMANTÅK
FARA SAMAN .ATHAN ¹ ERFITT
MEÈ AÈ H¾TTA AÈ HUGSA UM
BÅLSLYSIÈ ,UCAS OG "ROOKE GERA
UPP SÅN M¹L OG 0AYTON KYNNIST
$EREK BETUR
 3URVIVOR #OOK )SLANDS
3PENNAN MAGNAST Å ÖESSUM
VINS¾LA LÅFSLEIK OG NÒ ERU
AÈEINS ELLEFU KEPPENDUR EFTIR
(VER VERÈUR SENDUR HEIM Å
KVÎLD
 ,AW  /RDER
"ANDARÅSKUR Ö¹TTUR UM STÎRF
RANNSËKNARLÎGREGLUMANNA OG
SAKSËKNARA Å .EW 9ORK -ANDY
0ATINKIN LEIKUR GESTAHLUTVERK
Å ÖESSUM Ö¾TTI (ANN LEIKUR
VITNI SEM M¾TIR EKKI FYRIR
RÁTT OG GRUNUR FELLUR ¹ HANN Å
TUTTUGU ¹RA GÎMLU MORÈM¹LI
 %VERYBODY ,OVES
2AYMOND "ANDARÅSK
GAMANSERÅA
 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹
LÁTTUM NËTUM
 #3) .EW 9ORK E
"ANDARÅSK SAKAM¹LASERÅA
 #ASINO E "ANDARÅSK
RAUNVERULEIKASERÅA
 "EVERLY (ILLS  E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

 )NSIDER E
 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 -Y .AME IS %ARL
 4EKINN 0¹LL -AGNÒSSON
OG 3IGMUNDUR %RNIR 2ÒNARSSON
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN
$ANCE 
 7EEDS 
 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA
FËLKSINS ERU GËÈ SAMBÎND ALLT
SEM SKIPTIR M¹LI /G ÖAR ER
ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND
EN 4HE )NSIDER ¥ ÖESSUM
Ö¹TTUM FARA STJËRNENDURNIR
MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING
STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ
F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL
NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG
SANNLEIKANN ¹ BAKVIÈ HEITASTA
SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD ¶ESSIR
SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA
FR¹ SÎMU FRAMLEIÈENDUM OG
%NTERTAINMENT 4ONIGHT ,EYFÈ
ÎLLUM ALDURSHËPUM
   E "ÎNNUÈ
BÎRNUM
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
E ¥ GEGNUM ¹RIN HEFUR
%NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALLAÈ
UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST
Å SKEMMTANABRANSANUM OG
¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾GAR
STJÎRNUR .ÕJUM FRÁTTUM AF
FR¾GA FËLKINU KVIKMYNDUM
SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS
KYNS UPP¹KOMUM SEM GERAST
Å BRANSANUM ERU GERÈ GËÈ SKIL
Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM %F
ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å
(OLLYWOOD Ö¹ VILTU EKKI MISSA
AF ÖESSUM Ö¹TTUM ,EYFÈ
ÎLLUM ALDURSHËPUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹
0OPP 46
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 3P¾NSKI BOLTINN
 3TERKASTI MAÈUR Å HEIMI
 7ORLDS 3TRONGEST
-AN  +EPPNIN UM
STERKASTA MANN HEIMS ER ¹VALLT
SKEMMTILEG -ËTIÈ FËR FRAM
Å +ÅNA Å NËVEMBER ¹ SÅÈASTA
¹RI ¥SLENDINGAR ¹TTU FULLTRÒA ¹
ÖESSU MËTI EN ÖAÈ VAR HINN
NAUTSTERKI "ORIS (ARALDSSON
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG
UMFJÎLLUN UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å
SP¾NSKA BOLTANUM -ÎRKIN ÒR
ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR
TILÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN
 %NSKU MÎRKIN &ARIÈ YFIR
ALLT ÖAÈ HELSTA SEM GERÈIST
Å LIÈINNI UMFERÈ Å ENSKU 
DEILDINNI Å KNATTSPYRNU -ÎRG
FÁLAGANNA Å ÖESSARI DEILD
ERU MEÈ ÅSLENSKA LEIKMENN
¹ SÅNUM SN¾RUM OG ÖVÅ
K¾RKOMIÈ AÈ F¹ T¾KIF¾RI TIL
ÖESS AÈ FYLGJAST MEÈ TILÖRIFUM
ÖEIRRA Å HVERRI EINUSTU UMFERÈ
 +& .ÎRD  +&
.ÎRD 2ËMANTÅKIN KNÕR
DYRA Å ÖESSUM Ö¾TTI UM +&
.ÎRD 3ÕN VERÈUR BRUGÈIÈ ¹
EINKALÅF ÖEIRRA OG SÁRSTAKLEGA
VERÈUR FYLGJST MEÈ 'ULLA Å
ÖESSUM Ö¾TTI SEM BÕÈUR
STÒLKU ¹ STEFNUMËT 
(EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER
"ORGATA 0OKER #LASSIC
3NJÎLLUSTU PËKERSPILARAR
VERALDAR KOMA SAMAN ¹
HEIMSMËTARÎÈINNI EN H¾GT ER
AÈ FYLGJAST MEÈ FRAMMISTÎÈU
ÖEIRRA VIÈ SPILABORÈIÈ Å HVERRI
VIKU ¹ 3ÕN 0ËKER ¹ SÁR
MERKA SÎGU EN TIL ER ÕMIS
AFBRIGÈI SPILSINS  SEINNI
¹RUM HEFUR PËKER ¹TT MIKLUM
VINS¾LDUM AÈ FAGNA VÅÈA
UM HEIM OG KEMUR MARGT TIL
%KKI SÅST VEGLEGT VERÈLAUNAFÁ
SEM FREISTAR MARGRA 
MËTARÎÈINNI ER SPILAÈ
FYRIRKOMULAGIÈ 4EXAS HOLD SEM
ER HVAÈ SKEMMTILEGAST FYRIR
¹HORFENDUR

 !BRAFAX OG
SJËR¾NINGJARNIR
 #LINT %ASTWOOD ,ÅF OG
FERILL
 /NE 4RUE 4HING
 -ISS #ONGENIALITY 
!RMED AND &ABULOUS
 !BRAFAX OG
SJËR¾NINGJARNIR
 #LINT %ASTWOOD ,ÅF OG
FERILL
 /NE 4RUE 4HING
 -ISS #ONGENIALITY 
!RMED AND &ABULOUS
 #LUB $READ
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 2ING /
 #ONFIDENCE
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 #LUB $READ
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
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 0ORTSMOUTH 7ATFORD
FR¹  NËV
 3HEFF 5TD -AN 5TD
 ¶RUMUSKOT
 !RSENAL .EWCASTLE FR¹
 NËV
 !È LEIKSLOKUM B
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 ¶RUMUSKOT E
 -IDDLESBROUGH
,IVERPOOL FR¹  NËV
 $AGSKR¹RLOK

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

3*«.6 ./2¨52,
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR
KL  OG ENDURSÕNDUR ¹
KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

» EKKI MISSA AF ...

Grey´s Anatomy
Í kvöld er á Stöð 2 sýndur annar þátturinn í þriðju seríu af Grey’s Anatomy.
Þessi spítalaþáttur er um þessar mundir vinsælasti þátturinn í Bandaríkjunum,
þar sem nú ríkir algjört Grey´s
Anatomy-æði. Þátturinn sló einnig
rækilega í gegn hér á landi síðastliðinn
vetur og skipaði sér þá með vinsælustu erlendu þáttunum sem sýndir
eru í íslensku sjónvarpi. Þriðja þáttaröðin af Grey´s Anatomy hefur
trónað á toppi áhorfslistans í Bandaríkjunum allt síðan sýningar hófust í september. Í lok annarrar þáttaraðarinnar stóð Meridith frammi
fyrir stórri spurningu, hvorn á hún að velja, hinn gifta McDreamy sem
hefur dregið hana á asnaeyrunum allan þennan tíma, eða hinn trausta
dýralækni, sem hún er ekki eins spennt fyrir, en veit að myndi reynast henni betur? Á meðan er Izzie frávita af sorg eftir sviplegt fráfall
Dennys, sem þá var nýbúinn að biðja hennar.
» STÖÐ 2 KL. 20.50.
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EUROSPORT

(ANDBALL 7OMENlS 7ORLD
#UP IN !ARHUS  (ANDBALL
7OMENlS 7ORLD #UP IN !ARHUS

#ROSS COUNTRY SKIING
7ORLD #UP IN 'AELLIVARE 
#ROSS COUNTRY SKIING 7ORLD #UP
IN 'AELLIVARE  &OOTBALL
%UROGOALS  !LL SPORTS 7!443
 (ANDBALL 7OMENlS 7ORLD
#UP IN !ARHUS  3NOOKER
3NOOKER (ALL OF &RAME  &IGHT
3PORT &IGHT #LUB  &OOTBALL
%UROGOALS  #ROSS COUNTRY
SKIING 7ORLD #UP IN 'AELLIVARE
 2ALLY 7ORLD #HAMPIONSHIP IN
.EW :EALAND


#UISINE  4RAVEL  
/PENING 3OON  4REKS IN A
7ILD 7ORLD  'LOBE 4REKKER
 4HE 4HIRSTY 4RAVELER 
#ASINOS OF THE 7ORLD  4HE
4OURIST  /PENING 3OON 
"EST 4REKS
MTV EUROPE

,AGUNA "EACH  *UST
3EE -46  0IMP -Y 2IDE
 7ISHLIST  42,  -Y
3UPER 3WEET   *UST 3EE
-46  4HIS )S THE .EW 3H T
 %UROPEAN 4OP   -Y
3UPER 3WEET   -AKING THE
6IDEO  -AKING THE 6IDEO
 -AKING THE 6IDEO  4HE
BBC PRIME
6IRGIN $IARIES  4HE (ILLS 
  POINT  #HILDREN  4HE ,AGUNA "EACH  TH  /CEAN
'OOD ,IFE  $OWN TO %ARTH  4HE 2OCK #HART  *UST
 #ASUALTY  2OOM 2IVALS 3EE -46
 'ARDEN #HALLENGE  4O
"UY OR .OT TO "UY  (OUSES VH1 EUROPE
"EHAVING "ADLY  +EEPING  &ABULOUS  OF 
5P !PPEARANCES  4HE 'OOD  6( (ITS  3O S
,IFE  #HANGING 2OOMS   6( 6IEWERSl *UKEBOX 
#HANGING 2OOMS  -Y &AMILY 6( 6IEWERSl *UKEBOX  6(
 -Y &AMILY  "ODIES 7EEKLY !LBUM #HART  6(
 4HE +UMARS AT .UMBER  #LASSIC  4HEN  .OW 
 4HE ,EAGUE OF 'ENTLEMEN 3TORYTELLERS  (OGAN +NOWS
 7AKING THE $EAD  4HE "EST  4HE lS (OUSE 
'OOD ,IFE  "ODIES  -Y 6( 2OCKS  &LIPSIDE 
4OP   6( (ITS
&AMILY


OF ,IES  4HE 3EVENTH 3TREAM
 )N A #LASS OF (IS /WN 
%ARLY %DITION ))I  %ARLY %DITION
))I  ,AW  /RDER 3VU 
3CARLETT
BBC FOOD

2OCCOlS $OLCE 6ITA 
'IORGIO ,OCATELLI
0URE )TALIAN
5NITED 3TATES OF 2EZA 
! #OOK /N THE 7ILD 3IDE 
4HE #OOKWORKS  7ILD AND
&RESH  7ILD (ARVEST 
4AMASINlS 'REAT "RITISH #LASSICS
 2EADY 3TEADY #OOK 
'ARY 2HODESl #OOKERY 9EAR 
&OOD 3OURCE !SIA  'REAT
&OOD "ITES  3ATURDAY +ITCHEN
 3TATELY 3UPPERS  4HE
(AIRY "IKERS #OOKBOOK  #ANlT
#OOK 7ONlT #OOK  2ACHELlS
&AVOURITE &OOD  4HE -ANIC
/RGANIC  .EW 3CANDINAVIAN
#OOKING  #HEF AT ,ARGE 
3OPHIE 'RIGSONlS (ERBS 
!INSLEYlS -EALS IN -INUTES 
&OOD 3OURCE !SIA




DR 1

6ENSTRE LANDSMzDE 
5DEFRA  }DEG½RDEN 
$ANMARK %KSPEDITIONEN 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  46
!VISEN MED VEJRET  $AWSONS
#REEK  (JERTEFLIMMER 
"OOGIE 5PDATE  5LVEN DER
SULTEDE  9U 'I /H 
4ROLDSPEJLET  $EN HVIDE STEN
 46 !VISEN MED 3PORT OG
6EJRET  $AGENS $ANMARK 
46 !VISEN  'ENBRUGSGULD
 -ED +LzVEDAL P½ REJSE LANGS
'RzNLANDS VESTKYST  46 !VISEN
 (ORISONT  3PORT.YT
 (UN S½ ET MORD  6ILDE
HJERTER  6IDEN OM


NATIONAL GEOGRAPHIC

E! ENTERTAINMENT

 4HE $EEP )NVESTIGATED 
(UNT FOR THE $EATH 3TAR  )NTO
THE ,OST 7ORLD  !IR #RASH
)NVESTIGATION  -EGASTRUCTURES

-EGASTRUCTURES 
4HE $EEP )NVESTIGATED 
%XPLORATIONS  "ATTLEFRONT 
3ECRETS OF THE 4URTLE 4OMB 
-EGASTRUCTURES  ,OCKDOWN
 3AN 1UENTIN 5NLOCKED
 !MERICAlS (ARDEST 0RISONS
 ,OCKDOWN

 3EXIEST %UROPEAN 3TARS 
% .EWS 7EEKEND  
'UILTIEST 'UILTY 0LEASURES 
 'UILTIEST 'UILTY 0LEASURES 
 'UILTIEST 'UILTY 0LEASURES 
 'UILTIEST 'UILTY 0LEASURES 
 'UILTIEST 'UILTY 0LEASURES 
:OOM "EHIND 4HE 3CENES 
% .EWS 7EEKEND  *ACK
.ICHOLSON 4(3  'IRLS OF THE
0LAYBOY -ANSION  'IRLS OF THE
0LAYBOY -ANSION  $R 
 3EXIEST %UROPEAN 3TARS  NRK 1
 -ILLIONLODDET  3ISTE
*ACK .ICHOLSON 4(3
NYTT  3CHRÎDINGERS KATT
CARTOON NETWORK
 !RBEIDSLIV  3ISTE NYTT
 $ROOPY -ASTER $ETECTIVE  .ORGE RUNDT  PEN
 #OW  #HICKEN  0ET HIMMEL $½PSGUDSTJENESTE FOR
!LIEN  !TOMIC "ETTY  KONFIRMANTER  3ISTE NYTT
#RAMP 4WINS  %D %DD N %DDY  )AN TAR REGIEN  $EN
 "ATTLE " $AMAN  4HE BL½ SANDENS HEMMELIGHET 
0OWERPUFF 'IRLS  9U GI OH '8 3ISTE NYTT  .zDLANDING 
 4HE 'RIM !DVENTURES OF "ILLY %KSPEDISJON zRKEN  3ISTE
 -ANDY  2OBOTBOY  NYTT  /DDASAT .YHETER P½
#ODENAME +IDS .EXT $OOR  SAMISK  4ID FOR TEGN 
8MAS IN .OVEMBER  &OSTERlS -¹N¹ID 46 3AMISK BARNE TV 
(OME FOR )MAGINARY &RIENDS  .YHETER P½ TEGNSPR½K  (ARRY
7HATlS .EW 3COOBY $OO  MED BzTTA FULL AV DINOSAURER 
3ABRINA 4HE !NIMATED 3ERIES  'UBBEN OG KATTEN  6ENNENE
4OM  *ERRY  *USTICE ,EAGUE P½ 3OLFLEKKEN  $ISTRIKTSNYHETER
 *USTICE ,EAGUE  *USTICE  $AGSREVYEN  0ULS 
,EAGUE  *USTICE ,EAGUE  &AKTOR 4RE STREKER  2EDAKSJON
*OHNNY "RAVO  %D %DD N %.  $ISTRIKTSNYHETER 
%DDY  $EXTERlS ,ABORATORY $AGSREVYEN   +OHT I
 4HE 0OWERPUFF 'IRLS  FAMILIEN  $OK $ET FREDLzSE
*OHNNY "RAVO
"URMA  +VELDSNYTT  3TORE
3TUDIO  )NSPEKTOR -ORSE
MGM
 ! $AY IN /CTOBER  ST 1
6ALDEZ )S #OMING  ,OVE  !GENDA  3PORTSPEGELN
OR -ONEY  3KETCH !RTIST ))  %N DRÎM OM FRIHET 
(ANDS 4HAT 3EE  3TRAIGHT /UT
VILDMARK  ,ILLA
OF "ROOKLYN  ,A CAGE AUX %XPEDITION
SPORTSPEGELN  2APPORT 
FOLLES ))  .OT 3INCE #ASANOVA 'OMORRON
3VERIGE  'ARAGE
 4HE "ILLION $OLLAR (OBO 
LSKA FILM  +ROKODILL 
#RAWLSPACE  4HE 3ILVER 3TRAND
3M½ %INSTEINS  :OÁ +ÁZAKO
 +LISTER  ,ILLA SPORTSPEGELN
TCM
 (IGH 3OCIETY  ! 0ATCH  2APPORT  -¼STERVERKET
OF "LUE  4HE 3CARLET #OAT   2ADIOHJ¼LPEN 6¼RLDENS
BARN  0LUS  +OBRA
3EVEN "RIDES FOR 3EVEN "ROTHERS
 3UPERNATURAL  2APPORT
HALLMARK
 +ULTURNYHETERNA  "INGO
 %ARLY %DITION ))I  4HE 2OYALE  (UMORLABBET 
0RINCE AND THE 0AUPER  0ACK 3¼NDNING FR½N 364

ANIMAL PLANET

4HE 0LANETlS &UNNIEST
!NIMALS  7ILD !FRICA 
-ONKEY "USINESS  -ONKEY
"USINESS  4HE 0LANETlS
&UNNIEST !NIMALS  4HE
0LANETlS &UNNIEST !NIMALS 
#ROCODILE (UNTER  -IAMI
!NIMAL 0OLICE  "IG #AT
$IARY  "IG #AT $IARY 
-EERKAT -ANOR  -EERKAT
-ANOR  !NIMAL "ATTLEGROUNDS

!NIMAL "ATTLEGROUNDS
 7EIRD
.ATURE 
3UPERNATURAL  !NIMAL #OPS
(OUSTON  !NIMAL 0RECINCT
 !NIMAL 0RECINCT  4HE
0LANETlS &UNNIEST !NIMALS 
4HE 0LANETlS &UNNIEST !NIMALS 
!NIMAL "ATTLEGROUNDS


DISCOVERY CHANNEL
 $EADLIEST #ATCH 
!MERICAN #HOPPER  !N -'
IS "ORN  7HEELER $EALERS
 %XTREME %NGINEERING 
4HE 'REATEST %VER  $EADLIEST
#ATCH  2IDES  !MERICAN
#HOPPER  -YTHBUSTERS 
/RGASMATRON  4RAUMA 
$R ' -EDICAL %XAMINER  &")
&ILES  &ORENSIC $ETECTIVES
4(% 42!6%, #(!..%,
 &LOYD /N !FRICA  $ONlT
&ORGET 9OUR 0ASSPORT  4REKS
IN A 7ILD 7ORLD  4RAVEL 
 'LOBE 4REKKER  'LOBE
'UIDES  9ATRA )NDIAN 4RAVELS
 /PENING 3OON  4HE
4RAVEL "UG  &IRST #LASS )TALY
 &IRST #LASS )TALY  'LOBE
4REKKER  !VVENTURA )TALIAN
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 ,EIÈARLJËS 'UIDING

 ¥SLAND Å BÅTIÈ &JÎLBREYTTUR

,IGHT

FRÁTTATENGDUR D¾GURM¹LAÖ¹TTUR
ÖAR SEM FJALLAÈ ER UM ÖAÈ
SEM ER EFST ¹ BAUGI HVERJU
SINNI 5MSJËNARMENN ERU
(EIMIR +ARLSSON OG 3IGRÅÈUR
!RNARDËTTIR BETUR ÖEKKT SEM
3IRRÕ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA -O.IQUE
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 3ILFUR %GILS
 -EISTARINN  E
 3HIN #HAN
 -R "EAN
 (E -AN
 .ORNAFÁLAGIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3IMPSONS 
 !MAZING 2ACE
 .#)3 
 0RISON "REAK
 )NSPECTOR ,INLEY
-YSTERIES 
 .UMBERS 
 $EADWOOD 
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 4URNER  (OOCH
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 "ARK
 $.! $.!
(ÎRKUSPENNANDI
SJËNVARPSMYND
-EINAFR¾ÈINGURINN *OE
$ONOVAN STARFAÈI AÈ RANNSËKN
FJÎLMARGRA SAKAM¹LA EN ER
NÒ H¾TTUR STÎRFUM %N ÖEGAR
NAFN HANS ER SKRIFAÈ MEÈ
BLËÈI ¹ MORÈSTAÈ VAKNA ÕMSAR
SPURNINGAR EKKI SÅST HJ¹ *OE
SJ¹LFUM "ÎNNUÈ BÎRNUM
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹
0OPP 4Å6Å

 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -AGGA OG FURÈUDÕRIÈ



¶RUMUSKOT 3+*2
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 -AGGIE AND THE
&EROCIOUS "EAST
 3AFNAMÕSNAR 
&INNSKUR BRÒÈUMYNDAFLOKKUR
 +APPFLUGIÈ Å
HIMINGEIMNUM  /BAN
3TAR 2ACERS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 6ERONICA -ARS 
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» EKKI MISSA AF ...

Meistaradeildin: Celtic-Man. Utd.
Fimmta og næstsíðasta umferð
riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu
í fótbolta fer fram í dag og á morgun. Sjö leikir verða sýndir í beinni
útsendingu í sjónvarpinu, tveir í
dag á Sýn, leikur CSKA Moskvu og
Portu, sem hefst kl. 17.15 í dag, og
Celtic-Manchester United, sem hefst
kl. 19.30. Á Sýn Extra tekur Arsenal
á móti Hamburg og á Sýn Extra
2 tekur Real Madrid á móti Lyon.
Báðir leikir verða svo endursýndir
á Sýn seinna um kvöldið. Þótt riðlakeppnin sé senn á enda skipta
allir leikirnir sem sýndir eru beint í kvöld gríðarlega miklu máli. Eftir
tapleikinn gegn FC Copenhagen verður Mancester United að ná
góðum úrslitum gegn Celtic til að vinna sigur í riðlinum.
» SÝN KL. 19.15
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H¾TTA AÈ HATA LÅKAMA SINN
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ER  ¹RA KENNSLUKONA Å
STÒLKNASKËLA (ÒN HATAR AÈ SJ¹
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NÅU ¹R SÅÈAN HÒN AFKL¾DDIST
SÅÈAST FYRIR FRAMAN KARLMANN
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 «STÎÈVANDI TËNLIST

MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

SAGA UM
GRÆNMETI

SENDU SMS JA VTB Á
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
Vinningar eru bíómiðar,
tölvuleikir DVD myndir og margt fleira

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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EKKI VANDAM¹L Å VINNUNNI Ö¹
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 %QUESTRIANISM 7ORLD #UP
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3NOOKER 3NOOKER (ALL OF &RAME
 &OOTBALL 5%&! #UP 
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KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

» EKKI MISSA AF ...

ELDSNÖGGT MEÐ JÓA FEL
Hinn eini sanni Jói Fel er mættur enn og aftur
og ætlar þessi glaðlyndi bakarameistari að
matreiða gómsæta rétti, jafnt sígilda sem nýja
og ferska, eldsnöggt og með ofureinföldum
hætti. Góðir gestir mæta svo í heimsókn og
eru svo lánsamir að fá að bragða á kræsingum Jóa. Að þessu sinni detta leikarar úr leikritinu Amadeus sem sýnt er í Borgarleikhúsinu
í lukkupottinn. Og fer vel á því að bjóða þeim
upp á sígilda franska matseld. Í forrétt verður
ekta lauksúpa, heit og kraftmikil. Í aðalrétt
eldar Jói lambakjöt í ljúffengri rauðvínssósu. Í
eftirrétt verður svo sannkölluð súkkulaðisæla
en þar er Jói á heimavelli enda löngu orðinn frægur fyrir sínar margrómuðu kökur og eftirrétti. Frönsk matseld og freistandi, framreiddar
eldsnöggt af Jóa Fel á Stöð 2 í kvöld.
» STÖÐ 2 KL. 20.05
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HELGARVÍNIÐ: BEEFEATER

Nafnið dregið af Kjöthákunum!
Gin var fyrst búið til af Franz de la Boé
eða Dr. Sylvuis eins og hann var kallaður.
Upphaflega átti þessi eðaldrykkur að vera
lyf fyrir nýrnasjúklinga en það tók fljótlega
aðra stefnu . Ginið barst til Englands þegar
Hollendingurinn Vilhjálmur III settist í hásætið árið
1689 en ungur Breti átti síðar eftir að fullkomna
þennan drykk árið 1820. James Burrough stofnaði
litla bruggverskmiðju við bakka Thames í Chelsea.
Loksins, eftir langt ferli tilrauna og mistaka tókst honum
að fullkomna uppskriftina. Lokaafurðin var sérstaklega

tært og jafnt gin. Hann leitaði nafns sem næði að lýsa
drykknum, sterku nafni sem stæði undir fersku og kröftugu
gininu. Þá mundi hann eftir skemmtisögu frá greifanum af
Tuscany sem lýsti „kröftugu“ útliti varðmanna Vilhjálms
sigursæla á 11. öld. Þeim var gefinn vænn steikarskammtur
á hverjum degi svo að þeir héldu gífurlegum styrk sínum.
Þeir voru því jafnan kallaðir Kjöthákarnir [e. Beef-eaters].
James Burrough kaus að nefna ginið eftir þeim: Beefeater.
Beefeater er framleitt í Lundúnum og því dreift í um
170 löndum. Beefeater er sú gintegund sem hefur mesta
útbreiðslu af „premium“ gini í heiminum.

fimmtudaginn 23. nóvember » sjónvarpsdagskráin
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» EKKI MISSA AF ...

Four Kings
Nýir gamanþættir frá höfundum
Will & Grace þar sem fylgst er
með fjórum æskuvinum sem
ákveða að flytja saman í íbúð í
New York. Vinirnir, sem eru allir á
þrítugsaldrinum, hegða sér ennþá
eins og þeir séu unglingar. Alvara
lífsins er hins vegar farin að gera
óþægilega mikið vart við sig fyrir
þeirra smekk, og togstreita milli
djammsins og framans orðin daglegt brauð. Ekki bætir úr skák að nú þegar þeir félagar eru farnir að
búa saman, þá fer fyrst að reyna á vinskap þeirra og ekki víst að vinskapurinn þoli sambúðina. Með aðalhlutverk fer leikarinn Seth Green
en flestir muna eflaust eftir honum úr Austin Powers myndunum og
Italian Job.
» SIRKUS KL. 20.30
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sudoku

LAUSNIR SUDOKUÞRAUTA SÍÐUSTU VIKU (#52)

» Sudoku vikunnar
9
2
4
7
1
3
8
6
5

Fylltu út í reitina þannig að hver
lína, hver dálkur og hver 3x3
kassi rúmi allar tölurnar á bilinu
1 til 9. Sama talan má ekki koma
fyrir tvisvar sinnum í sömu línu,
sama dálki eða sama 3x3 kassa.
Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó að leikið sé með
tölur. Þrautin er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
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LAUSNIR ÞRAUTANNA BIRTAST EFTIR VIKU.

Í Toskana ber landslagið lit af unaðssemdum sem bragð er af.
Ferskir tómatar þroskaðir af sólargeislum Miðjarðarhafsins mála
matborðið og gera máltíðina ógleymanlega. Þetta er okkar daglega
upplifun, okkar ástríða, okkar matarlist. Þetta er “L'Arte di Saclà”.
www.sacla.is
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„Heimurinn sem Hringur
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MacDonnell Ulsch, forstjóri
Öryggisráðs Bandaríkjanna
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