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tíska  tíðarandinn  heilsa  hönnun  pistlar  matur  stjörnuspá

JÁRNFRÚIN Í LÍBERÍU
» Fyrsti kvenforseti Afríku

NÁTTÚRUEFNI 
& EÐALMÁLMAR
Dýrfinna Torfadóttir

MATUR 
» Bökum bökur

ELI ROTH
» Þolir ekki að sjá alvöru blóð



Jakki 10190
Buxur 4990
Skyrta 5990

Bindi 2490

Frakki 13790
Skyrta 2790
Buxur 3890

Belti 2990



Jakki 13790
Skyrta 3990
Buxur 6290
Belti 2.490

Kringlunni  •  551 3200

Frakki 12590
Skyrta 3290
Peysa 2490
Buxur 4190

Belti 2890

Fyrir þig og þá sem 
     þér þykir vænt um...



Kauptu Focus á jólatilboði
Jólin nálgast - gerðu bestu jólainnkaupin í Brimborg

Jólin eru komin í Brimborg og Focus bíður eftir þér. Veldu 
fimm dyra Ford Focus Trend með skemmtilegri 1,6i vél, 
beinskiptan eða sjálfskiptan. Kynntu þér jólaverð Brimborgar. 
Kynntu þér góð kjör, líka á bílasamningi og rekstrarleigu. 
Lækkaðu mánaðargreiðslurnar. Fáðu lægri vexti. Lægra 
lántökugjald. Byrjaðu jólin á Focus Trend – komdu í Brimborg.

Ford tókst hið ómögulega

Gagnrýnendur segja að Ford hafi tekist hið ómögulega; að 
hanna bíl sem býður allt í senn: einstaka hönnun og hagkvæmni 
í farþegarými, skemmtilegar vélar og óviðjafnanlega aksturs-
eiginleika. Focus hefur hlotið 1. verðlaun á yfir 65 alþjóðlegum 
bílasýningum og fullt hús stiga hjá EuroNCAP. Allir bílar frá Ford 
eru búnir mjög miklum staðalbúnaði. Focus er þar engin 
undantekning. Skoðaðu staðalbúnað Focus á ford.is. 
Veldu Ford á jólatilboði Brimborgar.
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Texti: ÓLI HJÖRTUR ÓLAFSSON 
Mynd: ANTON BRINK 
Stílisti: HAFRÚN ALDA 

„Finndu hvað mér er kalt á höndunum!“ hljómar oft 
nú þegar Vetur konungur er kominnt til landsins í öllu 
sínu veldi. Þá er mikilvægt að klæða sig eftir veðrinu og 
ekki gleyma höndunum. Til allrar hamingju er til fullt af 
fallegum hönskum.  Það fallegasta fyrir augað og hend-
urnar náttúrulega eru leðurhanskar. Þeir passa við öll 
föt og öll tilefni. Í vinnuna, á kaffihús eða í bíó. Ekkert 
tilefni er of stórt eða of lítið. Þeir eru bæði til fóðraðir, 
mynstraðir og einfaldir og í öllum regnbogans litum.  
Síðan eru þeir líka svo hlýir. Ekkert væl um kalda 
putta. Skelltu þér bara í flotta hanska. 

Leðurhanskar
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ÆTTLEIÐINGAR. Það er spurning hvenær 
íslensk stórstjarna mun ættleiða barn úr 
þriðja heiminum, eins og erlendu stór-
stjörnurnar Madonna, Angelina og Brad. 
Við tökum hattinn ofan fyrir þeim.

RUSSELL CROWE. Ástralinn frægi styður 
íslenskan stjórnmálamann og er að koma 
í bíó með glænýja mynd sem hefur fengið 
afbragsdóma. Við styðjum Russell.

JÓLASTRESS. Tökum jólaundirbúninginn í 
skömmtum og skipuleggjum okkur vel, þá 
er þetta ekkert mál.

80‘s tíska. Alls ekki svo flott lengur. 
Grifflurnar og ermapúðarnir mega taka 
sér frí núna, enda ekki smekklegt.

HVAÐ ER MÁLIÐ MEÐ... Hvað er 
málið með að segja alltaf hvað er málið 
með????? Við á Birtu erum að verða bók-
staflega geðveik á þessu.

F lest okkar eiga mikið fleiri flíkur um ævina en fyrri kynslóðir. 
Sumum finnst það kostur, svo hægt sé að fylgja tískunni og fá 

tilbreytingu. En textílúrgangur er að verða að umhverfisvandamáli því 
flíkurnar hlaðast upp í geymslum og kössum og enda síðan oftast í 
ruslinu. Fataskiptapartí er stórsniðug lausn fyrir umhverfið og okkur 
hin sem langar stöðugt í ný föt. Partíin ganga út á að vinir hittast með 
hrúgur af fötum sem þeir eru hættir að nota og síðan geta allir tekið 
það sem þeir vilja og gefið flíkunum lengra líf og sparað sér búðarráp 
og stórfé. Fyrir þá sem nenna ekki að standa í partístússi er hægt að 
senda flíkurnar til Rauða krossins. Föt og klæði þurfa vera hrein, þurr 
og pökkuð í lokaðan plastpoka. Síðan er hægt að skila þeim í gáma 
merkta Rauða krossi Íslands á endurvinnslustöðvum. Ágóðinn rennur 
síðan til hjálparstarfs.

Endurvinnsla á fötum

LOÐHÚFA úr kjallaran-
um getur öðlast nýtt líf í 
bland við nýjar flíkur.

Ef maður er VIRKILEGA
HEPPINN getur maður komið 

heim með Stellu McCartney 
hönnun úr fataskiptapartíi 
eða aðrar spennandi flíkur.

Stundum fer maður bara EINU SINNI Í PILSIÐ
sitt og verður síðan leiður á því - ef til vill það 
henti frekar einhverjum öðrum.

VERSLUN RAUÐA 
KROSSINS L12

selur notaðar flíkur, 
ágóðinn rennur til 

hjálparstarfa.

Gospeltónlist
Gospeltónlistin, sem á rætur að rekja til guðþjónustu blökkumanna 
í Bandaríkjunum á fyrri hluta síðustu aldar, hefur nú náð að heilla 
Íslendinga. Nýverið komu út tveir íslenskir diskar með gospeltónlist 
þar sem íslenskir tónlistar-stórlaxar spreyta sig á forminu. Sálin tók 
gospel í Laugardalshöllinni og er upptaka af þeim tónleikum komin 

út á geisladisk og 
DVD. Auk þess sem 
rokkarinn Eiríkur 
Hauksson ásamt 
Páli Óskari og 
Margréti Eir tekur 
gospelið með stæl á 
nýútkomnum diski, 
Horfðu til himins.

HVAÐ
ER MÁLIÐ?A

Ð
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FRÁ HÖFUNDI
DA VINCI LYKILSINS

HRINGUR TANKADOS EFTIR DAN BROWN

ÓUMDEILDUR
MEISTARI HINNAR 
ÚTHUGSUÐU
SPENNUSÖGU

„Heimurinn sem Hringur 
Tankados lýsir er því miður 
ekki fjarri raunveru- 
leikanum.“
MacDonnell Ulsch, forstjóri 
Öryggisráðs Bandaríkjanna

SELD Í

MEIRA EN

1.000.000

EINTÖKUM
Þýðandi: Anna María Hilmarsdóttir



Daníel Óliver muna kannski margir eftir úr Idolinu í fyrra. Núna er hann 
mættur aftur hress til leiks með útvarpsþátt á Flass FM 104,5 og er sólóplata með 
honum væntanleg á markað. Daníel gaf okkur lista með tíu uppáhaldslögunum 
sínum og um þennan lista hafði hann þetta að segja: „Þetta er suðupottur af mis-
munandi lögum sem mér þykir vænt um. Njótið vel.“

þetta helst   lítið eitt10

brennslan mín ...
Daníel Óliver

Suðupottur mismunandi laga

NÝTT

Guns N’Roses  -  Welcome to the jungle. Sennilega eina 
rokklagið sem ég fæ ekki nóg af. Þegar ég kem mér í ræktina að brenna spikinu þá 
er þetta lag á repeat! Ég nýt þess að syngja nananananana-partinn með HÁTT! 

Beach Boys  -  Wouldn’t it be nice. Þegar okkar frábæra 
íslenska skítaveður nær hámarki eftir jólin þá er þetta lag oft spilað í bílnum hjá 
mér til að ég missi ekki vitið í umferðinni og keyri niður gamlar konur.

LAG 2

Lenny Kravitz  -  American Women. Stundum fer ég á 
kagganum mínum niður Laugaveginn og þykist vera ógeðslega heitur gaur. Þá er 
þetta lag blastað í botn þangað til bíllinn hristist eins og lest! 

LAG 3

Björk  -  Who is it. Áður þótti mér Björk skrítin og kínversk 
en núna finnst mér hún vera snillingur. Sem sýnir hvað smekkur minn á tónlist 
breytist hratt! Þetta lag með henni er yfirnáttúrulegt, en bjöllukjóllinn kjánalegur.

LAG 4

Queen  -  Don’t stop me now. Þá sjaldan sem maður lyftir 
sér upp þá er þetta lag tilvalið í partíið. Það lyftir manni upp og svo ofar og ofar 
og ofar þar til maður man ekki lengur af hverju manni finnst það svona gott! 

LAG 5

Pink Floyd  -  Money.  Lag með tilgang. Mér finnst ég alltaf 
þurfa að fara í bankann þegar ég heyri þetta lag. Svo er þetta bara gott lag og 
minnir mig á að borga reikningana. Tvöföld ánægja skiluru?

LAG 6

Eric Clapton  -  Tears in heaven. Þetta lag samdi Clapton 
þegar hann missti son sinn. Svo söng ég það í stórafmæli hjá afa mínum og 
stemningin varð eins og í jarðarför. Afi er ekki ennþá búinn að fyrirgefa mér.

LAG 7

The Beatles  -  Ticket to ride. Ég tók þetta lag í Idol því 
að ég var svo ástfanginn af því. Ég datt reyndar út í þeim þætti og ég er ekkert 
voðalega ástfanginn lengur en mér finnst lagið samt ennþá rosalega gott.

LAG 8

Jesse Mccartney  -  The Stupid thing. Hann er í uppáhaldi 
hjá öllum stelpum í Bandaríkjunum, þar sem ég var. Rosalega gott lag , en mér 
líður alltaf eins og hormónatrufluðum unglingi þegar ég hlusta á það! Skrítið ha?

LAG 9

Svenni Björgvins  -  Don’t you forget about me. Þetta er 
uppáhaldslagið mitt á nýjustu plötu Svenna Björgvins en ég nýt þess heiður að vera 
sonur hans. Platan er ekki komin út en ég mæli með þessu lagi þegar hún kemur.  

LAG 10

LAG 1

... CASINO ROYALE, nýjustu James Bond mynd-
inni. í meðförum Daniel Craig er Bond kynþokka-
fullur og tilfinningaþrunginn harðjaxl sem fær alla 
til að kikna í hnjánum.  Gæti varla verið betra.

... JÓLASÍLD ORA 2006. Þegar 
eitthvað hollt, gómsætt, krassandi, 
vítamínríkt og mettandi vantar, 
annað hvort í forrétt eða á hlað-
borðið þá mælir Birta með jóla-
síldinni frá Ora ofan á íslenskum 
þrumara. Með keim af negul, eini-
berjum, rósapipar, sinnepsfræjum og 
lárviðarlaufi kórónar hún máltíðina.

» birta mælir með …

... FYRSTU SKÁLDSÖGU HAUKS MÁS
HELGASONAR Svavar Pétur & 20. öldin. Bókin 
segir á gráglettinn hátt frá bankastarfsmanninum 
Svavari Pétri sem lendir í óvæntri atburðarás þegar 
hann samþykkir að flytja lík Johns Lennon frá New 
York til Kópavogs. Vel skrifuð og á köflum stór-
skemmtileg saga.

Grifflurnar eru úr ull og ósköp venjulegar útlits að undan-
skildum rafmagnssnúrum sem má tengja við USB-tengi á 
tölvum, leikjatölvum og Xbox 360, en við það hitna 
þær á örskömmum tíma. Er snúrunum einfaldlega 
stungið í samband þannig að ekki er krafist 
sértækrar tæknikunnáttu af notendum. 
Grifflurnar koma að góðum notum þar 
sem húskuldi er 
fyrir hendi eða fyrir 
kulsækna. Hægt er 
að panta sér grifflur 
inni á síðunni www.
perpetualkid.com.

Upphitanlegar 
grifflur

... BEST Í HEIMI. Þetta leikrit bregð-
ur spegli upp að sjónu fjallkonunnar 
og sýnir Íslendingum sjálfa sig með 
glöggum gests augum. Áhorfandinn 
bæði hlær og grætur, skemmtir sér 
stórvel og kemur út úr Iðnó fróðari 
og einnig nokkuð hugsi. Leikrit sem 
maður þarf nauðsynlega að tala um 
eftir að því er lokið. 



Við erum geðveikt góð saman
Sparisjóðurinn og viðskiptavinir hans sameinast nú um að styrkja samtök sem vinna að úrbótum í geðheilbrigðismálum. 
Fjórði hver Íslendingur á við geðræn vandamál að stríða einhvern tíma á ævinni en með réttri meðhöndlun og stuðningi 
eru yfirgnæfandi líkur á að fólk nái bata.

Við bjóðum viðskiptavinum Sparisjóðsins að velja eitt af þeim átta félögum sem við höfum ákveðið að styrkja í ár. Þá mun 
Sparisjóðurinn greiða 1.000 kr. fyrir hvern þann viðskiptavin sem tekur þátt. Auk þess geta allir, viðskiptavinir og aðrir, lagt
málefninu lið og bætt við upphæð að eigin vali. Farðu inn á www.spar.is eða komdu í næsta Sparisjóð og gefðu þinn styrk.F
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AF HVERJU MÁLÞING UM ÞESSI EFNI?
Kristbjörg: Skömmin, sem er algengasta afleið-
ing kynferðisofbeldis, kemur af þeirri rang-
hugmynd samfélagsins að konur bjóði upp 
á ofbeldi. Þegar gefið er í skyn að konur sem 
daðra, eru undir áhrifum eða klæða sig ögr-
andi beri einhverja ábyrgð á verknaðinum er 
verið að mæla sektina og gera ofbeldismanninn 
ósýnilegan. Þessu getum við breytt. Stígamót 
eyða tvö þúsund klukkustundum á ári í að leið-
rétta ranghugmyndir kvenna um þeirra sekt á 
ofbeldinu sem þær verða fyrir og 86,3% kvenna 
sem leita til okkar telja sig bera einhverja eða 
fulla ábyrgð því.
Hjálmar: Í ljósi þeirra umræðna sem hafa verið 
um nauðganir upp á síðkastið höfum við í 
karlahópi Femínistafélagsins verið að leggja 
áherslu á að karlar taki ábyrgð á því sem er að 
gerast í þeirra umhverfi og sýni ábyrgð.

HVERNIG ÆTLIÐ ÞIÐ AÐ FJALLA UM
SEKT KVENNA?
Kristbjörg: Við ætlum að skoða af hverju hún er 
svona ríkjandi í samfélaginu, vera með almenna 

fræðslu um það hvernig kynferðisofbeldi getur 
aldrei verið brotaþola að kenna og gera ofbeld-
ismennina sýnilega því það er aldrei talað um 
þá. Við erum alls ekki að gefa í skyn að allir 
karlmenn séu ofbeldismenn og langflestir þeirra 
eru yndislegir en skemmdu eplin eru í þeirra 
hópi og það gerir þetta svolítið karlavandamál. 
Umræðan hefur alltaf verið meðal kvenna og við 
ætlum táknrænt að færa hana yfir til karla. Þess 
vegna biðjum við konur að mæta með steina á 
málþingið sem tákna sektarkenndina og reisa 
vörðu á sviðinu sem mun standa sem minnis-
merki þegar ráðstefnan hjá körlunum byrjar.

HVERNIG TAKIÐ ÞIÐ Á ÁBYRGÐ KARLA?
Hjálmar: Við ætlum að fjalla um mikilvægi þess 
að karlmenn og allt samfélagið geri sér grein 
fyrir því hvernig á að tala um kynferðisofbeldi 
því ennþá er verið að gera lítið úr þessum glæp 
á einn eða annan hátt. Markmiðið er að fá 
karlmenn til þess að hlusta, taka afstöðu og 
sýna afstöðu. Að sýna afstöðu þarf ekki að vera 
svo flókið því það getur verið nóg að stoppa 
einhverja umræðu eða óviðeigandi brandara.

HVAÐ FINNST YKKUR UM ÞÁ HRÆÐSLU 
SEM HEFUR GRIPIÐ UM SIG Í KJÖLFAR
NAUÐGANA SÍÐUSTU VIKNA?
Kristbjörg: Það er alltaf mjög gott þegar svona 
mál rata inn í fjölmiðla og þegar konur leita 
sér hjálpar. Þetta er samt engin breyting á 
þeim veruleika sem við höfum búið við á 
hverjum degi á Stígamótum í þau sextán 
ár sem þau hafa starfað og Ísland er ekkert 
hættulegra í dag en það er búið að vera und-
anfarin ár.

ER EITTHVAÐ SEM ALLIR GETA GERT TIL 
ÞESS AÐ BÆTA ÁSTANDIÐ?
Hjálmar: Allir geta sýnt hugrekki. Hugrekki 
Telmu Ásdísardóttur hefur til dæmis gefið 
mörgum von og mikið hefur breyst á þessu 
eina ári síðan saga hennar kom út. Hugrekki 
hefur alltaf mikil áhrif. Það að sautján ára 
strákur standi upp og segi vinum sínum að 
hætta að tala niðrandi um konur eða koma 
illa fram við vinkonur þeirra er hugrekki. Þetta 
hugrekki getur haft áhrif á stóran hóp og skipt 
miklu máli.

» HUGREKKI GETUR HAFT MIKIL ÁHRIF «
Stígamót og karlahópur Femínistafélagsins standa fyrir málþingi á morgun, þann 25. nóvember, í Tjarnarbíói um sekt 
kvenna og ábyrgð karla. Málþingið er haldið í tilefni af Sextán daga átakinu sem gengur út á að vinna gegn kynferðis-
ofbeldi. Meðal skipuleggjenda málþingsins eru Kristbjörg Kristjánsdóttir, starfskona Stígamóta og Hjálmar Sigmarsson 
sem er í karlahópi Femínistafélagsins.





»

hann hún » leikir14

Í dag tíðkast það að fólk leiki sér svona saman í brúðkaupum, 
enda er þá flest reynt til að gera veisluna sem skemmtilegasta. 
En hvernig væri að leiða fólk saman í leiki í fleiri veislum? Það 
þarf ekki að vera um jafn dramatískan viðburð og brúðkaup að 
ræða. Samkvæmisleiki má fara í hvort sem er eftir sunnudags-
matinn með stórfjölskyldunni, í fertugsafmælum, vinnustaða-
partíum eða bara hvaða samkomu sem er þar sem fólk hittist 
til að gera sér dagamun.

FATADANS: Nokkrum körlum og konum er stillt upp í hring. 
Fólkið er svo látið hafa poka af fötum (oftast fyndið að nota 
kvenföt og undirföt) og svo er pokinn látinn ganga um leið og 
tónlist er spiluð. Þegar tónlistin er stöðvuð á sá/sú sem heldur 
á pokanum að smella sér í eina flík af handahófi, og svo heldur 
þetta áfram þar til pokinn er tómur.

DAGBLAÐSDANSILEIKUR: Allir taka þátt nema dómarinn. 
Pör eru látin hafa síðu úr dagblaði og á henni á að dansa þar 
til einhver stígur út af, en um leið og fólk fer út fyrir síðuna er 
það dæmt úr leik. Þegar nokkur pör eru dottin út á að brjóta 
síðuna aftur og svo keppist fólk áfram um að halda jafnvægi 
inni á hálfri dagblaðssíðu. Eftir því sem líður á leikinn og fleiri 
detta út, er upplagt að halda áfram að brjóta blaðið saman þar 
til fólk endar á að þurfa að dansa á einum fæti, ef það tekst?

ÁVAXTAKARFAN: Allir mynda hring og hver og einn velur sér 
nafn á ávexti. Leikurinn hefst á því að fólk, eitt í einu, kynnir 
sinn ávöxt með því að klappa saman höndum og klappa á 
lærin, en það má alls ekki sjást í tennur þegar ávöxturinn er 
nefndur. „Mandarínan“ (eða hvaða ávöxtur sem er) byrjar svo 
á að skora á t.d. kirsuberið og þá klappar hún og segir um leið 
„mandarína, mandarína, kirsuber, kirsuber“. Kirsuberið tekur 
strax við og skorar á annan, klappar um leið og segir „Kirsuber, 
kirsuber, mangó, mangó“ og svo koll af kolli,  Fólk dettur úr 
leik um leið og það sést í tennurnar á því eða það missir takt-
inn. Svona gengur þetta þar til einn ávöxtur stendur eftir. Mjög 
fyndinn og skemmtilegur leikur.

APPELSÍNUDANSINN: Þessi er frægur. Par er látið dansa með 
appelsínu á milli sín sem er haldið uppi með því að parið 
þrýstir ennum saman, en með appelsínuna á milli. Það par sem 
missir appelsínuna dettur úr leik og síðasta parið til að missa 
sína appelsínu sigrar. 

ÞEKKTU MAKANN Á FÓTLEGGJUNUM: Nokkar konur, eða 
karlar, eru tekin úr salnum og það er bundið fyrir augu þeirra. 
Þegar þau koma aftur eiga þau að reyna að þekkja makann sinn 
með því að þreifa á fótleggjum makans. Það fólk sem er síðast 
til að þekkja sinn maka, tapar. 

Leikum okkur og sprellum saman!

Hér á árum áður var mjög 
algengt að fullorðið fólk léki 
sér í samkvæmum. Skipulagðir 
samkvæmisleikir urðu til þess að 
fljótlega losnaði um hömlur hjá 
mannskapnum og minna þurfti 
að reiða sig á áfengi til að hafa 
það gaman. Kinnar roðnuðu 
og ákafinn greip fólk með þeim 
afleiðingum að stuðið varð æ 
meira. Svo enduðu allir á að 
dansa fram á morgun. 
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„Þetta er gæsahúð!
Snjöll og margslungin!“
 Jakob Bjarnar Grétarsson,
 kistan.is
 (um Í upphafi var morðið)

„Glæpasaga sem
bæði grípur og heldur.”
 Þorgerður Sigurðardóttir,
 Kastljósið
 (um Í upphafi var morðið)
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Fyrst þegar reynt er að fá Dýrfinnu í viðtal er 
hún stödd í Frakklandi og í næstu tilraun 
svarar hún símanum í Berlín. Hún tekur 

samt erindinu vel og einn daginn er hún mætt í 
Skaftahlíðina, nýkomin ofan af Skaga þar sem hún 
á heima nú. Að íslenskum sið er hún fyrst spurð 
um veðrið. „Það var dálítið hvasst á Kjalarnesinu 
en ég er nú Vestfirðingur og kippi mér ekki upp 
við það,“ svarar hún og brosir góðlátlega. Næst er 
forvitnast um ferðir hennar erlendis og í ljós kemur 
að hún tók þátt í sýningu í Frakklandi í ágúst ásamt 
mörgum íslenskum hönnuðum og í Berlín sýndi 
hún í haust ásamt þremur öðrum gullsmiðum 
héðan. Nýlega var hún svo beðin um muni á sýn-
ingu í Bandaríkjunum og þar er hún ein Íslendinga. 
„Vissulega er ánægjulegt að fá jákvæða athygli,“ 
segir hún. „Svona sýningum fylgir mikil vinna en 
hún skilar sér. Þegar hátíðir og tyllidagar nálgast 
hefur fólk samband við mig gegnum netið.“ 
Roðið segir hún hafa vakið sérstaka athygli í Berlín. 
„Ég nota bæði lax-og hlýraroð sem er sútað og litað 
á Sauðárkróki og í smíðinni blanda ég svo áli, gulli 
eða silfri saman við.“ Hún kveðst fá mikið út úr því 
að vinna með náttúruleg efni meðfram hinum dýru 
málmum og nefnir til dæmis kindahorn, fjörusteina 
og hrosshár. „Svo hef ég líka notað hreindýrahorn 
sem eru slípuð fyrir mig uppi í Borgarfirði,“ bætir 
hún við.  
Dýrfinna byrjaði að læra gullsmíði árið 1975 úti í 
Noregi. „Það vildi enginn taka mig í læri hér á þeim 
tíma,“ segir hún til skýringar. „Þó lauk ég náminu á 
Akureyri hjá Pétri Breiðfjörð en fór strax út í sjálf-
stæðan rekstur þegar ég var búin og ákvað að setjast 
að á Ísafirði enda fædd þar og uppalin. Reyndar er 
ég lærður sjónfræðingur líka og hef starfað við það 
það fag jafnframt.“ 
Fyrir fimm árum flutti Dýrfinna á Akranes. 
„Maðurinn minn vildi fá sér aðra vinnu og ég flaut 
með,“ segir hún glaðlega. „Bróðir minn keypti 
af mér verslunina fyrir vestan, hann byrjaði að 
vinna hjá mér og lærði síðan sjónfræði,“ segir hún. 
Aðspurð kveðst hún oft skreppa enn til Ísafjarðar 
enda búi foreldrar hennar þar. „Ísfirðingar hafa 
alltaf verið mér hliðhollir gegnum tíðina,“ segir hún 
og bætir við: „Náttúran er líka sterk fyrir vestan og 
hefur góð áhrif á mig. Mér finnst gaman að vinna 
úr öllu sem tengist sjónum enda vann ég eiginlega 

Náttúruefni & eðalmálmar
Viðtal: GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR

Mynd: STEFÁN KARLSSON 

Skartgripir Dýrfinnu Torfadóttur gullsmiðs eru einstakir, enda unnir bæði úr eðalmálmum og efnum 
úr íslenskri náttúru svo sem fjörusteinum, fiskroði, hreindýrshornum og hrosshári.

1 Kopararmband  2 &  3 Armbönd úr roði

„Það kemur upp í mér jafnað-
armaðurinn að vestan,“ segir 

Dýrfinna sem vill að sem flestir 
hafi efni á að bera skart eftir hana.

3

2

1



Álver fyrir iðnaðarmenn

Kerskálakrani

Í álveri Alcoa Fjarðaáls
verður meðal annars 
afkastamesta rafveita á 
landinu, 336 tölvustýrð 
rafgreiningarker,
háþróaður lofthreinsi- 
búnaður, fullkomin 
álvírasteypa, atvinnu- 
slökkvilið og 250 farar- 
tæki af öllum stærðum 
og gerðum. 
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www.alcoa.is

Rafvirkjar (8 störf) 

og vélvirkjar (9 störf)

Hægt er að sækja um störfin á capacent.is

(áður IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á 

www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og 

Helgu Snædal (helga.snaedal@capacent.is)

hjá Capacent í síma 540 1000.

Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna 
viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu álveri Alcoa 
Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun 
verða leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum 
samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggiskröfum. 
Verkefni hvers starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt 
upp úr starfsþróun og símenntun. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar 

2007 eða síðar.

Iðnaðarmannadagur
Alcoa Fjarðaáls
laugardaginn 25. nóvember

Atvinnutækifæri, námstækifæri,
þjónustusamningar
Laugardaginn 25. nóvember opnum við dyrnar fyrir iðnaðar-
mönnum og iðnnemum. Við förum í skoðunarferð um álverið 
og kynnum bæði atvinnu- og námstækifæri iðnaðarmanna hjá 
Fjarðaáli og þjónustusamninga sem fyrirtækið mun gera við 
verktaka.

Skoðunarferð um álverið kl. 12:30
Kl. 12:30 verður lagt af stað í skoðunarferðina frá bíla-
stæðinu við álverslóðina. Þar sem gera þarf ráð fyrir öryggis-
búnaði eru þátttakendur beðnir um að skrá sig í skoðunar-
ferðina á alcoa@alcoa.is eða í síma 470 7900.

Kynningarfundur kl. 14:00
Kl. 14:00 byrjum við kynningarfund í Veislumiðstöðinni
(Barbeque Center) í starfsmannaþorpinu á Haga við
Reyðarfjörð. Við fáum góða gesti í heimsókn til okkar,
ræðum málin saman og njótum léttra veitinga.
Formlegri dagskrá lýkur um kl. 16:00.

Rútuferðir
Við bjóðum upp á rútuferðir frá Akureyri, Húsavík, Höfn,
Norðfirði, Eskifirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði, Egilsstöðum og 
Reyðarfirði. Hægt er að skrá sig í rútuferð og fá nánari
upplýsingar í síma 470 7900 og á alcoa.is. 



alltaf í frystihúsi áður en ég fór að læra.“ Hún 
er ekki frá því að sköpun hennar hafi breyst og 
orðið aðeins mýkri eftir að hún flutti suður. 
En var henni kennt að smíða úr roði, hornum 
og fjörugrjóti í Noregi? „Nei, ég hef þróað það 
alveg sjálf. Auðvitað er ég með sígilda skartgripi 
líka fyrir allan aldur, frá skírn og upp úr. Fínleg 
hálsmen úr gulli og silfri,“ segir hún og nefnir 
sérstaklega krossa og engla sem geta snúist á 
keðjunni og henta fyrir allan aldur. „Þeir hafa 
notið vinsælda enda eru þeir algerlega tímalaus-
ir,“ segir hún. 
Verkstæði Dýrfinnu er á safnasvæðinu á Görðum 
og hún er ánægð með þá ákvörðun bæjaryfir-
valda á Akranesi að tengja saman safnið og 
handverkið. „Að Görðum kemur fjöldi fólks á 
sumrin og stundum fæ ég hópa á öðrum tímum 
árs sem vilja fá að skoða það sem ég er að gera. 
Það er bara gaman.“ 
Dýrfinna selur einnig skartgripina sína hjá 
Ófeigi á Skólavörðustígnum, Mónu á Laugavegi, 
Módeli á Akranesi og Gullauga á Ísafirði. Hún 
kveðst merkja vaxandi áhuga fyrir íslensku 
skarti hjá íslenskum konum. „Ég tek eftir því 
að það eru vissar konur sem alltaf bera íslenska 
hönnun og auðvitað verð ég voða ánægð ef ég sé 
einhverja með skart eftir sjálfa mig,“ segir hún 
brosandi.  „Ég hef reynt að gæta þess að hafa 
vörur á verði við allra hæfi þannig að sem flestir 
hafi efni á að kaupa og bera skart eftir mig. Mér 
finnst það mikið atriði,“ segir Dýrfinna og bætir 
við kankvís, „ég finn að það kemur upp í mér 
jafnaðarmaðurinn að vestan.“ 

4 Roðarmband  5 Fjörugrjót og silfur  6 Pappír og perlur  7 Men er minnir á hafís  8 Silfur og grjót  9 Djúpalónssteinn 10 Næla  11 Hálsmen  
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Eli er að undirbúa heimför sína til L.A. þegar við hittumst 
á Hótel Nordica þar sem hann hafði dvalið ásamt fríðu 
föruneyti á meðan á tökum stóð. Vonbrigðin leyna sér 

ekki í röddinni þegar hann segir förina hafa verið alltof stutta 
að þessu sinni. Engin ástæða sé þó til að örvænta þar sem hann 
hyggist koma hingað aftur. Þótt það verði ekki nema til að fara í 
útreiðartúr. Tökurnar hafi hvort eð er verið hálfgerð afsökun til 
að bregða sér á bak.

VILDI SNEMMA VERÐA LEIKSTJÓRI
Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum er Eli mikill Íslandsvinur. 
Eli var 19 ára gamall þegar hann kom hingað fyrst með eldri 
bróður sínum og föður, dr. Sheldon Roth, sem var fenginn til 
þess að halda fyrirlestra og kenna við Háskóla Íslands. Halldóra 
Ólafsdóttir yfirlæknir á Landspítala - háskólasjúkrahúsi stakk 
upp á því að þeir bræður færu í sveit á Ingólfshvol í nokkrar vikur 
á meðan faðir þeirra sinnti starfi sínu og það varð úr.

„Í heildina litið var þetta góður tími og í raun innblástur fyrir 
fyrstu kvikmynd mína í fullri lengd, Cabin Fever (2002),“ útskýrir 
Eli. Með því skírskotar hann til húðsýkingar sem hann fékk á 
meðan á vistinni stóð og gerð eru skil í myndinni þar sem sögu-
hetjurnar eiga í höggi við skæðan vírus. „Atriðin í Cabin Fever 
eru ýkt útgáfa af því sem gerðist, en satt að segja var ég á tímabili 
frekar illa haldinn. Ég jafnaði mig til allrar lukku en þetta var 
erfið og lærdómsrík lífsreynsla.“

Eli hafði þarna ákveðið að hann vildi starfa við kvikmyndagerð 
í framtíðinni. „Ég hafði reyndar gert upp hug minn aðeins átta 
ára eftir að hafa séð kvikmyndina Alien,“ segir hann. „Eftir hana 
varð ég helst aldrei viðskila við litla 8 mm upptökuvél sem ég átti 
og hafði síðan meðferðis til Íslands, þar sem ég varði frítímanum 
í að gera stuttar hrollvekjur. Eldri bróðir minn benti mér nýverið 
á hversu lítið hefði raunverulega breyst frá þeim tíma. Ég er enn 
að búa til hryllingsmyndir á Íslandi en nú hef ég heilt kvikmynda-
tökulið og kvikmyndaver sem fjármagnar þær.“

BEST GEYMDUR Í KJALLARANUM
Eli sneri aftur til Bandaríkjanna eftir sumarið á Íslandi, en 
fjölskylda hans bjó í Boston. Hann hóf stuttu síðar nám í kvik-

myndagerð við N.Y.U. í New York og útskrifaðist þaðan með láði 
árið 1994.

Næstu árin gegndi Eli margvíslegum störfum innan kvik-
myndabransans og vann með þekktum leikstjórum á borð við 
David Lynch og Martin Brest. Samstarf Elis og Brests var vægast 
sagt stormasamt, en leikstjórinn rak hann úr starfi statista við 
gerð Meet Joe Black (1998) þar sem honum þótti hann standa sig 
illa. Eli var reyndar endurráðinn, en í öryggisskyni látinn stjórna 
loftræstingunni úr kjallaranum á meðan á tökum stóð, svo leik-
stjórinn úrilli kæmi ekki auga á hann.

Árið 1995 skrifaði Eli handrit að Cabin Fever í samvinnu 
við vin sinn, en vegna þess hve illa gekk að fjármagna myndina 
tók heil sex ár að gera hana. Cabin Fever vakti mikla athygli á 
kvikmyndahátíðinni í Toronto þar sem barist var um kvikmynda-
réttinn að henni. Lions Gate hafði loks vinninginn og þurfti ekki 
að iðrast ákvörðunarinnar því myndin varð sú tekjuhæsta í sögu 
fyrirtækisins.
Eli segir velgengni Cabin Fever hafa markað þáttaskil fyrir hann 
sem leikstjóra, þar sem tilboð um að gera stórar Hollywood-mynd-
ir tóku að streyma til hans. „Ég stóðst hins vegar freistinguna og 
hélt áfram gerð ódýrra hryllingsmynda með kvikmyndinni Hostel 
(2005), sem fjallar um hrakför þriggja ferðamanna í Slóvakíu og 
varð vinsæl víða um heim.“ Hann hugsar sig um. „Nema kannski 
í Slóvakíu. Þarlend stjórnvöld eru mér líklegast bálreið fyrir þá 
dökku samfélagsmynd sem dregin er upp í myndinni.“

VERÐUR ÓGLATT VIÐ AÐ SJÁ ALVÖRU BLÓÐ
Eli segir marga vafalaust eiga í vandræðum með að skilja áhugann 
sem hann hefur á hryllingsmyndagerð, en hann sé drifinn áfram 
af ástríðu. „Mér er það mikið kappsmál að hefja aftur til vegs og 
virðingar hrollvekjuna sem hefur verið í stöðugri hnignun síðan 
hún náði hápunkti sínum á áttunda áratugnum, með myndum 
eins og Jaws og The Exorcist,“ útskýrir hann.

„Svo vil ég endurvekja áhrifin sem sjónhverfingar höfðu á 
áhorfendur sem börn, eins og við að sjá einhvern sagaðan í sund-
ur. Slíkt hræðir börn um leið og þau brjóta heilann um hvernig 
brellan hafi verið framkvæmd. Myndirnar mínar eru sjónhverf-
ingar handa fullorðnum. Eins kaldhæðnislega og það hljómar 

Bandaríski leikstjórinn Eli Roth var nýverið staddur hérlendis við tökur á atriðum fyrir framhald hryll-
ingsmyndarinnar Hostel. Myndin heitir Hostel: Part II og lýsir hremmingum þriggja stúlkna á ferð um 
Slóvakíu. Vegna þess hve vel tókst til segir Eli ekki loku fyrir það skotið að taka upp aðra mynd á Íslandi.

Sjónhverfingamaðurinn Eli Roth
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verður mér, hryllingsmyndaleikstjóranum sjálfum, óglatt við að 
sjá alvöru blóð. Mig hryllir hreinlega við að heyra af öllum óhugn-
aðinum sem á sér stað í heiminum, til dæmis af stríðsglæpum 
bandarískra stjórnvalda í Írak. Með því að setja óhugnaðinn fram 
á ýktan hátt má segja að ég sé öðrum þræði fremur að hjálpa fólki 
við að halda sönsum.“

Eli bætir við að þess utan telji hann sig vera að gera frábærar 
stefnumótamyndir. „Rómantískar myndir eru gagnslausar, það 
eru hrollvekjurnar sem skila raunverulegum árangri. Sú eða sá 
sem maður býður í bíó verður svo skelfingu lostinn á meðan á 
sýningu stendur að viðkomandi hjúfrar sig upp að manni. Síðan 
eru töluverðar líkur á að maður fáir heimboð eftir á, þar sem við-
komandi þorir ekki að vera einsamall. Varla er það ámælisvert að 
gera góðar stefnumótamyndir,“ segir hann og glottir.

LANGÞRÁÐUR DRAUMUR RÆTTIST
Eli segist hafa verið staðráðinn í að skjóta einhvern tímann á 
Íslandi eftir veruna á Ingólfshvoli. Vegna óviðjafnanlegrar nátt-
úrufegurðar og góðra birtuskilyrða á sumrin telur hann landið 
kjörinn kvikmyndatökustað. Þótt hann fengi hvorki tækifæri til 
þess við gerð Cabin Fever né Hostel lék landið óbeint hlutverk 
í báðum myndum. Eins og áður sagði kviknaði hugmyndin að 
Cabin Fever á Íslandi og svo fór að Eli réð Eyþór Guðjónsson til 
að leika Íslendinginn Óla í Hostel.

Um kynni þeirra Eyþórs segist Eli hafa hitt hann í gegnum 
sameiginlegan vin og féll hann strax í geð. „Mér líkar hversu uppá-
tækjasamur Eyþór er,“ segir Eli. „Sem dæmi hélt hann matarboð 
fyrir mig, Quentin Tarantino og fleiri heima hjá sér á síðasta ári. 
Gestunum fóru skyndilega að berast neyðaróp úr kjallara hússins 
klukkutíma eftir að matarboðið hófst. Eyþór lét sem ekkert væri, 
svo enginn vissi hvernig hann átti að vera. Loks spratt upp úr 
kjallaranum maður uppábúinn að hætti gerpisins í Pulp Fiction. 
Eftir að hafa látið öllum illum látum hljóp gerpið út eins og það 
væri að sleppa úr dýflissu. Fyrst sló þögn á mannskapinn en svo 
áttuðu menn sig á að um grín var að ræða og veltust um af hlátri. 
Ekki liðu þó nema nokkrar mínútur þar til náunginn var farinn 
að berja öskrandi á útidyrnar. Þá hafði vesalingurinn gleymt bíl-
lyklunum inni og var við það að frjósa í hel.“

Eli hefur tröllatrú á Eyþóri og réð hann því til að annast fram-
leiðsluhlið Hostel: Part II á meðan á tökum stóð hérlendis, en 
hann mun ekki endurtaka hlutverk sitt þar sem persóna hann 
dó í fyrri myndinni. „Eyþór leysti erfitt verk vel af hendi,“ segir 
hann. „Enda ekki á hverjum degi sem Bláa lóninu og World Class 
í Laugum er breytt í Slóvakíu. Ætli það eigi þó ekki eftir að reita 
slóvakísk yfirvöld frekar til reiði þegar í ljós kemur að fallegustu 
landslagssenurnar í Slóvakíu skuli vera skotnar á Íslandi. Hvað 
um það, langþráður draumur minn um að mynda hér rættist.“

MYND UM MENNINGARNÓTT
Margt er á döfinni hjá Eli. Hostel: Part II, er nú í eftirvinnslu og 
hann undirbýr leikstjórn á kvikmyndinni Cell, sem er byggð á 
samnefndri sögu Stephens King. Myndin fjallar um uppvakn-
ingafaraldur sem geisar fyrir tilstilli farsíma og eftirvæntingin 
leynir sér ekki þegar Eli ræðir um verkefnið, enda segist hann vera 
mikill aðdáandi rithöfundarins. Hann segist ætla að vera samur 
við sig svo aðdáendur hans ættu ekki að verða sviknir um blóðug 
atriði.
Eli segist jafnframt hafa áhuga að gera hrollvekju á Íslandi. „Ég 
er með hugmynd að ódýrri hryllingsmynd, sem ég kalla Culture 
Night. Ég ætla mér einfaldlega að ganga upp Laugaveginn á 
Menningarnótt og mynda drykkjulætin.“ Hann gýtur augunum 
stríðnislega til blaðamannsins til að kanna viðbrögðin. „Nei, í 
alvöru talað þá langar mig til að gera draugamynd á Íslandi. Ég 
þarf bara að fá kvikmyndaverin til að samþykkja hugmyndina. 
Staðreyndin er sú að ég nota hvaða afsökun sem er til að koma 
aftur hingað, enda slappa ég hvergi betur af en hér. Ætli það endi 
ekki bara með að ég festi kaup á húsnæði hérna. Þetta verður að 
minnsta kosti ekki í síðasta skipti sem Íslendingar sjá mig, svo 
mikið er víst.“

„Ætli það eigi þó ekki eftir að reita slóvakísk yfirvöld frekar til reiði þegar í ljós kemur að 
fallegustu landslagssenurnar í Slóvakíu skuli vera skotnar á Íslandi.“

viðtal   eli roth22
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Ellen Johnson-Sirleaf (f. 1938) varð fyrst 
kvenna forseti í Afríku þann 23. nóvem-
ber árið 2005, nánar tiltekið í Líberíu, 
þegar hún hlaut meirihluta atkvæða 
með 20 prósenta forskoti á mótherja 
sinn, fótboltamanninn George Weah, 
og varð þar með jafnframt fyrsti svarti 
kvenforseti veraldar.
Ellen þykir eiga erfitt verk fyrir hönd-
um, þar sem hún þarf að rétta við 
efnahag Líberíu, sem er í rúst eftir tvær 
blóðugar borgarastyrjaldir sem geisuðu 
þar á árunum 1989-1996 og 1999-2003. 
Þá þarf hún ennfremur að sýna þegnum 
sínum að hún sé starfi sínu vaxin, en 
sumir samlanda hennar, þó aðallega 
andstæðingar, efast um að kona geti 
gegnt embættinu.
Stuðningsmenn hennar efast ekki um 
að hún eigi eftir að standa sig með 
prýði, enda er hún enginn nýgræðingur 
í stjórnmálum. Hún var til að mynda 
aðstoðarfjármálaráðherra í stjórnartíð 

Williams Tolbert forseta á seinni hluta 
8. áratugarins. Þegar hann var drepinn 
árið 1980 fór hún í útlegð til Naíróbí í 
Kenía. Árið 1985 sneri hún aftur á þing 
en var dæmd í tíu ára fangelsi fyrir að 
andmæla stjórnarháttum Samuels Doe, 
herforingja og þáverandi forseta, sem 
stóð fyrir morðinu á Tolbert.
Fangelsisdvölin varð á endanum í 
styttri kantinum og Ellen fluttist til 
Washington D.C. Var það ekki í fyrsta 
sinn sem hún dvaldist í Bandaríkjunum 
því áður hafði hún lokið námi í bók-
haldi við Madison Business College 
árið 1964, hagfræði við University of 
Colorado árið 1970 og opinberri stjórn-
sýslu við Harvard University árið 1971. 
Tengsl hennar við Bandaríkin eru því 
sterk og tveir af fjórum sonum hennar 
búa ásamt fjölskyldum sínum í Atlanta 
í Georgíuríki. 
Ellen sneri aftur til Líberíu árið 1997 
sem starfsmaður World Bank og City 

Bank of Africa. Stuttu eftir komuna 
hóf hún aftur afskipti af stjórnmálum 
og bauð sig fram gegn Charles Taylor í 
forsetakosningum sama ár. Hún hafði 
áður stutt Taylor í uppreisn gegn Doe 
árið 1990, en snerist gegn honum vegna 
blóðsúthellinganna sem fylgdu upp-
reisninni.
Ellen tapaði fyrir Taylor, en tók við 
flokki hans, Unity Party, eftir að hann 
var hrakinn frá völdum. Hún bauð sig 
síðan fram til forsetakosninga árið 2005 
og fékk næstmesta fylgið sem gerði 
henni kleift að taka þátt með fyrrgreind-
um árangri.
Síðan hún tók við embætti er talið að 
henni hafi verið sýnt banatilræði, það 
er þegar kviknaði í líberíska forseta-
bústaðnum í júlí á þessu ári. Hún lét 
það þó ekki á sig fá frekar en annað og 
heldur ótrauð áfram, enda verið nefnd 
Járnfrúin vegna þeirrar ótrúlegu hörku 
og dugnaðar sem hún þykir búa yfir.

Járnfrúin af Líberíu
Ellen Johnson-Sirleaf, forseti Líberíu, er fyrsta konan til að ná forsetastól í Afríku auk þess að vera fyrsti svarti kvenfor-
setinn í heiminum. Hún hefur marga fjöruna sopið og meðal annars sat hún í fangelsi í tíu ár fyrir að andmæla stjórnar-
háttum fyrrum forseta Líberíu.

Texti: ROALD VIÐAR EYVINDSSON  Myndir: AFP
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DEIG:
350 g hveiti
½ tsk salt
1 msk flórsykur
200 g smjör skorið í teninga, 
kælt (ekki hart)
2 eggjarauður
kalt vatn

Hrærið saman hveiti, salt, sykur og smjör 
í hrærivél eða matvinnsluvél þar til úr 
verður mylsna í hálfgerðum kögglum. 
Setjið eggjarauðurnar saman við og 
hrærið vel. Á meðan hrært er skal hella 
örlitlu af köldu vatni saman við deigið 

þar til það nær að hnoðast saman í kúlu. 
Hnoðið þá í höndunum um stund og 
vefjið að lokum plastfilmu utan um deig-
ið. Stingið í kæliskáp og kælið í a.m.k. 
klukkustund. Óhætt er að geyma deigið í 
kæliskáp í allt að tvo sólarhringa. 
Þegar nota á deigið þarf að hnoða það 
aðeins áður en það er flatt út á hveitist-
ráðu borði. Hægt er að miða við að stærð 
deigsins þurfi að vera 35 cm í þvermál 
og passi í 23 cm böku- eða kökuform. 
Skerið út hring í deigið og leggið deigið 
í formið. Það á að vera stórt fyrir peru-
bökuna en döðlubökudeigið má skera 
við barma formsins.

Bökum bökur
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Bökur eru skemmtilegur matur sem auðvelt er 
að elda heima. Þær geta verið matarmiklar, góðar 
með súpu eða salati og sniðugar á hlaðborð eða 
í dögurð (brunch). Sætar bökur eru þá frekar 
á kökuhlaðborð, eða sem eftirréttur. Yfirleitt 
er frekar einfalt að baka böku – og sérstaklega 
þar sem hægt er að kaupa tilbúið og útflatt 
bökudeig í stærri matvöruverslunum. Einfalt 
er þó að gera deigið sjálfur, og þægilegt að gera 
það jafnvel daginn áður. Hér eru uppskriftir af 
tveimur bökum. Önnur getur talist mitt á milli 
þess að vera matarmikil eða sæt, með perum og 
gorgonzola-osti. Hin er sætari, með döðlum og 
mascarpone-osti. Gefin er upp ein uppskrift af 
bökubotni fyrir báðar bökurnar. 

Perubaka með 
gorgonzola-osti
FYLLING:
4 meðalþroskaðar perur, skornar í báta
safi úr hálfri sítrónu
2 msk flórsykur
1 msk hveiti
100 g demerarasykur
200 g gorgonzola-ostur
mjólk til penslunar

Veltið perunum upp úr sítrónusafanum, strá-
ið flórsykri yfir og látið standa í 30 mín. 
Þerrið þá perurnar, setjið í skál og stráið 
hveitinu yfir þær. Veltið upp úr hveitinu. 
Stráið demerarasykrinum yfir perurnar og 
blandið vel saman. Myljið helming af ostin-
um saman við. Hellið perunum í bökudeigið. 
Lokið með deiginu sem stendur út af. Stráið 
afganginum af ostinum yfir perurnar sem 
ekki eru þaktar deigi. Bakið við 180 gráður í 
um 45 mín. eða þar til osturinn er vel bráðinn 
og deigið gullið. Berið bökuna fram heita en 
hún er ekki síðri við stofuhita. 





FYLLING:
1 ½ b mjúkar og heilar döðlur, 
skornar í tvennt á langveginn
250 g mascarpone-ostur
½ b rjómi
2 egg
2 msk flórsykur
1 msk kartöflumjöl
2 tsk vanilludropar

Raðið döðlunum á bökudeig-
ið. Hrærið saman ost, rjóma, egg, 
sykur, kartöflumjöl og vanilludropa 
þar til mjúkt og kekkjalaust. Hellið 
ostablöndunni yfir döðlurnar og 
deigið. Bakið við 180 gráður í 35 
mín. þar til bakan er gullin og stinn. 
Berið bökuna fram kalda með rjóma 
eða ís. 
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Döðlubaka með mascarpone-osti



OSTABÚÐIN
SKÓLAVÖRÐUSTÍG

Delicatessen

Ostabúðin er sælkeraverslun með ostaborði, forréttar- og áleggsborði, mikið úrval af 
pasta, olíum og ediki.

Einnig er veisluþjónusta er á staðunum og boðið er upp á létta hádegisrétti sem hægt er 
að borða í Ostabúðinni eða taka með sér.

Bjóðum upp á veislumáltíðir af ýmsu tagi, bæði í heimahús og í veislusali, allt frá léttum 
hádegisverði upp í margréttaðan kvöldverð. Allt eftir óskum hvers og eins.

Kíktu inn á heimasíðu okkar ostabudin.is til sjá hvað í boði er, en 
mundu að hægt er að útbúa hverskonar rétti eftir þínu höfði.

Ostabakkar

Ostakörfur

Sælkerakörfur

Forréttaveislur

Kokteilsnittur

Veisluþjónusta
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Maggie Gyllenhaal er flott í fjólubláu. Sarah Jessica Parker í einstaklega flottri litasamsetningu. Rauðir skór 
og túrkísbláir eyrnalokkar við fjólubláan kjól.

Dita Von Teese er dúkkuleg í þessum útvíða kjól.

Myndir: GETTY IMAGES

Unaðslega mjúkur 
og munúðarfullur 
litur, allt frá lilla-
bláum upp í djúp-
fjólubláan. Hann 
er flottur bæði með 
gulli og silfri en 
sjálfur er hann frek-
ur á athygli og þó 
honum sé blandað 
við aðra liti, er það 
hann sem maður 
tekur eftir. Við 
sjáum hér hvernig 
stjörnurnar bera 
þennan fallega lit.FJ
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Fjólublái liturinn 
er líflegur á Evu 
Mendez.
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3.790 kr. 3.490 kr.

Jólin: Í augum barnanna
Úrvalið af fallegri gjafa- og merkjavöru, fyrir konuna, karlinn, börnin og búið, 
hefur aldrei verið meira. Og verðið kemur öllum í ekta jólaskap.
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GLITRANDI
Fallegar svart-

ar buxur frá 
Liborious.
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Umsjón: BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR

Tískuhönnuðir hafa lengi horft til geimsins, framtíð-
arinnar og tækniheimsins þegar þeir leita innblást-
urs og munu sennilega alltaf gera. Pierre Cardin var 
fyrstur til að kynna geimaldarstílinn á sjötta ára-
tugnum og síðan hafa ófáir hönnuðir fylgt eftir. Á 
nýafstöðnum tískuvikum kynnti Nicolas Ghesquiere, 
yfirhönnuður hjá Balenciaga, línu í þessum stíl. 
Innblásturinn segir hann vera vélmenni og tækni. 
Auðvelt er að tileinka sér geimaldarstílinn að ein-
hverju leyti með því að blanda saman formföstum 
flíkum og metal-tónum. 

FRÁBÆRAR Koparlitaðar 
leggings frá Liborious.

SILFRUÐ
Fín taska úr 

Spúútnik. 

GLÆSILEGIR
Dásamlega fallega 
lagaðir skór úr 38 

þrepum. 

SÓLGLERAUGU
Töffaraleg og 

flott, úr Gyllta 
kettinum. 

SPÖNG Metalliturinn 
setur sterkan svip á 
heildarútlitið. Fæst í 
Rokki og rósum. 

STRÚKTÚR Töffaralegur 
jakki frá April 77. Fæst í 
Liborious.

DÖKKBLÁR Flottur 
jakki úr Spúútnik. 

VÉLMENNIN Metal-
buxur, rúmfræðileg form 
og geimaldarstíll úr nýj-

ustu línu Balenciaga. 

Flott framtíðarsýn

BREITT BELTI Fæst 
í Gyllta kettinum. 



Hefur nú opnað að 
Suðurlandsbraut 52,

(Bláu húsunum við Fákafen)

Samkvæmiskjólar, dragtir, 
toppar, skart og fylgihlutir.

Frábær tilboð í gangi 
út nóvember.

Opnunartími mán-fös 11-18 • lau 11-16 • Sími 588-9925

Glæsileg verslun
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Grace Kelly hefur af mörgum verið talin ein fegursta kona heims. Hún þótti 
hafa fullkomna ásjónu, svo fullkomna að það hefur verið vísindalega stað-
fest að hlutföll hennar hafi verið í 100% samræmi á allan hátt. Það er því 
skemmtilegt frá því að segja að fegurð hennar (sem kom beinlínis frá Guði) 
er í dag notuð sem fyrirmynd hjá fjölda lýtalækna víða um heim. 
Leikkonan, fyrirsætan og prinsessan Grace Kelly fæddist þann 12. nóvember 
árið 1929. Hún var af bandarískum aðli og faðir hennar var vel þekktur millj-
ónamæringur, pólitíkus og handhafi gullólympíuverðlauna í róðri. Fjölskylda 
Grace Kelly var í fyrstu mótfallin því að hún legði stund á leiklistarnám en það 
breyttist síðar þegar hún hlaut meðal annars óskarsverðlaunatilnefningar fyrir 
leik sinn. Hún lék ásamt öðru í þremur myndum eftir Alfred Hitchcock; Dial 
M for Murder, The Rear Window og To Catch a Thief. Grace Kelly kynntist 
Prince Rainer þriðja af Mónakó árið 1956, um þær mundir sem hún lék í 
myndinni High Society (skemmtileg tilviljun). 
Þegar prinsinn gekk að eiga hana krafðist hann þess að hún gæfi leiklistarferil 
sinn upp á bátinn og Grace lét undan, en tjáði sig þó um það opinberlega að 
sú fórn hefði ekki verið framin af fúsum og frjálsum vilja. Hún eignaðist þrjú 
börn með furstanum sem síðar hafa komist í kastljósið, meðal annars fyrir villt-
an lífsstíl, en erfingi krúnunnar í dag er elsta dóttir þeirra, Karólína prinsessa.
Grace Kelly lést í bílslysi árið 1982, þá aðeins 52 ára. Minning hennar lifir 
þó í hugum fólks og á hvíta tjaldinu, enda var hún án efa ein þokkafyllsta og 
fegursta kona sem uppi var á síðustu öld. 

GRACE KELLY
#5Tískuíkon

Texti: MARGRÉT HUGRÚN   Myndir: GETTY IMAGES





Uppruni 

hlutanna

Til er skrítla sem útskýra á uppruna púsluspilsins. Einu sinni var 
Skoti sem var nískari en skrattinn sjálfur. Hann fann upp púslu-
spilið þegar hann missti silfurpening niður í hakkavélina.
Efast verður um sagnfræðilegt gildi þessarar útskýringar því erfitt 
er að benda á hver fann upp púsluspilið og í hvaða tilgangi. Sá sem 
var fyrstur til að markaðssetja það og gera það vinsælt er hins vegar 
þekktur. Hann hét John Spilsbury og bjó rétt sunnan við Skotann, 
nánar tiltekið í London. Hann var kortagerðarmaður og skrifari 
sem datt í lukkupottinn í kringum 1760 er hann byrjaði að fjölda-
framleiða viðarplötur með kortum sem búið var að saga niður.
Upp úr 1900 urðu púsluspil vinsæl afþreying fyrir fullorðna og 
þrátt fyrir að vera dýr skemmtun rokseldust þau. Gullöld púslu-
spilsins kom svo á furðulegum tíma 
er nýlega var hafið að 
prenta út og skera niður 
pappaspjaldapúsluspil. 
Í kreppunni miklu árið 
1929 urðu púsluspil ótrú-
lega vinsæl en þau virt-
ust fá fólk til að gleyma 
erfiðu ástandi og veita þá 
tilfinningu að hafa komið 
einhverju í verk er þau 
kláruðust.
Í dag í hinum vestræna heimi 
er varla til mannsbarn sem ekki hefur púslað. Púsluspilin eru af 
öllum stærðum og gerðum en stærsta púsluspilið sem framleitt er 
fyrir almennan markað er 18.000 púsl. Hvert er metið þitt?

PÚSLUSPILIÐ
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Nýtt frá Te & Kaffi
stundin - bragðið - stemningin

Þú finnur kaffi við þitt hæfi frá Te & Kaffi í verslunum um land allt.
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21. Stendur það nálægt að þú
  finnur lyktina af henni
 22. Berar axlir
 23. Sjá hana roðna
 24. Gufa
 25. Þegar kona drekkur
  með röri
 26. Þegar hár hennar strýkst
  við andlit eða bringu
 27. Kynþokkafullar mæður
 28. Morgunhárgreiðslan
  (ótrúlegt en satt)
 29. Erlendir stúdentar
 30. Aftasta röðin
  í bíósalnum
 31. Að vera beðinn um hjálp

 32. Láta ganga á eftir sér
 33. Hvísla
 34. Óþekki strákurinn
 35. Gæðin umfram magnið
 36. Nærbuxnaleysi
 37. Martini
 38. Háir pinnahælar
 39. Jakkaföt
 40. Ástarbréf

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 40 niður í 21:

stjörnuspá 24. – 30. nóvember
   

Vikan framundan mun reynast hin ljúfasta.
Rómantíkin hefur gert sig heimakomna í
merki hrútsins þar sem hún mun verða fram
að miðjum desember.

HRÚTUR 20. MARS – 19. APRÍL

Ástin blómstrar hjá nautinu í alla staði.
Sambönd dýpka eða ný kynni myndast.
Nautið ætti ekki að ýta á eftir neinu, hlut-
irnir gerast af sjálfu sér.

NAUT 20. APRÍL – 20. MAÍ

Tvíburar í föstum samböndum ættu ekki að
óttast að taka næsta skref. Hvort sem um
ræðir giftingu, barneignir eða fasteignakaup
þá er næsta skref af hinu góða.

TVÍBURI 21. MAÍ – 20. JÚNÍ

Heppnin eltir krabbann uppi og er hann
ekki undanskilin rómantíkinni sem svífur yfir
öllum merkjum núna. Ekki kæmi á óvart að
krabbinn fyndi hina einu sönnu ást.

Ljóninu gæti boðist atvinnutækifæri sem
það ætti ekki að láta fram hjá sér fara.
Tækifæri þetta opnar margar dyr sem staðið
hafa lokaðar fram að þessu.

LJÓN 23. JÚLÍ – 22. ÁGÚST

Heppnin er ríkjandi kringum meyjuna og
þá sérstaklega hvað varðar heimilið og
fjölskylduna. Meyjan ætti að nýta gæfuríkan
tíma til að rækta hvort tveggja.

MEYJA 23. ÁGÚST – 21. SEPT.

Vogin virðist ætla að betrumbæta sam-
skiptahæfileika næstu mánuði. Bótin eru af
hinu góða enda mun reyna á vogina á sviði
samskipta vikurnar framundan.

VOG 22. SEPT.– 22. OKT.

Sporðdrekinn mun njóta mikillar athygli
í enda nóvembermánaðar enda er hann
upptekinn við að dressa sig upp og punta
fyrir jólamánuðinn.

SPORÐDREKI 23. OKT. – 21. NÓV.

Bogmaðurinn ætti að sýna skynsemi og
hefja jólainnkaupin snemma þetta árið.
Vikan framundan hentar vel í slíkt og munu
kaupin ganga hratt og vel fyrir sig.

BOGMAÐUR 22. NÓV. – 21. DES.

Spennandi tími er framundan hjá steingeit-
inni. Staða stjarnanna kallar á breytingar
og næstu tvö árin verða sérlega öflugur tími
sem steingeitin ætti að nýta til fulls.

STEINGEIT 22. DES. – 19. JAN.

Einhver ferðahugur er kominn í fiskana.
Gefðu þér tíma til að komast í þá ferð
sem þú óskar og þá muntu njóta hennar
til fulls.

FISKAR 19. FEB. – 20. MARS

KRABBI 21. JÚNÍ – 22. JÚLÍ

Vííííí, það er aldeilis partíár framund-
an. Desember mun gefa vatnsberanum
vísbendingu um það sem koma skal,
skemmtanir, vináttu og ástir.

VATNSBERI 20. JAN. – 18. FEB.

Stelpur geta verið afskaplega erfiðar. Nú kinka allir strákar 
kolli og stelpur verða móðgaðar í tvær sekúndur og játa svo 
fyrir sjálfri sér að það er rétt. Þið segið já þegar þið meinið 
nei, þið spyrjið álits ekki til að fá álit heldur til að fá sam-
þykki, og þið gerið okkur erfitt fyrir með því að þykjast ekki 
hafa áhuga en verðið svo hundfúlar ef við hringjum ekki.
En vitiði stelpur, þið eruð sunnudagsgöngutúr á heitum 
sumardegi á Þingvöllum þar sem borðaður er ostur og 
drukkið gott rauðvín miðað við það sem gengur og gerist 
annars staðar í dýraríkinu.
Stelpur geta verið grimmar. Nei, stelpur eru ljúfari en ost-
urinn góði á Þingvöllum. Þetta er allt spurning um viðmið. 
Karlkyns bænabeður þurfa að gefa kvendýrum eina gjöf 
áður en þeir fá að makast við þær. Við erum ekki að tala 
um blóm, demanta eða utanlandsferðir. Hugtakið „að gefa 
haus“ öðlast hér nýja merkingu vegna þess að kvendýrið er 
einungis tilbúið að dansa lóðréttan hókí pókí ef það fær að 
éta hausinn af karldýrinu á meðan á kynlífi stendur.
Sumar stelpur láta ganga á eftir sér. Þetta ættuð þið allar að 
gera. Þið eruð allar þess virði að ganga á eftir og eftir allt þá 
erum við karlmenn og náttúran hefur hagað því þannig að 
við þurfum að sanna okkur fyrir ykkur. Verið samt svo ljúf-
ar að ganga ekki jafn langt og bróðir okkar björninn.
Þegar ísbirnur langar í smá fjör merkja þær slóð sína með 
lyktarhormónum, finna sér svo góðan stað og bíða í mak-
indum. Karldýrið þarf að elta slóðina tugi kílómetra, berjast 
við önnur 600 kílóa karldýr á leiðinni og tryggja að það 
verði fyrst á staðinn. Enginn korter í þrjú gæi.
Sigurvegari allra átaka kemur svo þreyttur og blóðugur að 
birnunni. Hún metur vonbiðilinn og í flestum tilvikum 
finnst henni að hann hafi sannað sig nóg. Karlgreyið. Þá 
byrjar þrekraunin fyrst fyrir alvöru.
Til að losni um egg hjá birnunni þarf kynlíf, og mikið af 
því. Bangsi þarf að hamast í að minnsta kosti fimm daga 
með litlum hléum svo birna fái það sem hún vill. Hann gæti 
mögulega þurft að standa sig í tvær vikur ef birnan er treg. 
Við vælum flestir þurfum við að vera lengur að en fimm 
mínútur. Bangsi er þó með smá hjálpartæki í formi mjós 
beins í typpinu. En fimm dagar og mjótt bein endar bara 
með ósköpum og það heyrir til undantekninga ef beinið 
brotnar ekki.
Eftir tæpa viku gengur karldýrið á brott. Frekar ræfilslegt, 
langt frá því að vera 600 kíló og með brotið typpi. Þess 
vegna ættum við strákarnir að hætta þessu væli næst þegar 
stelpa veldur okkur vandræðum og þakka Guði fyrir að vera 
ekki ísbjörn.

Brotið typpi

Tryggvi Gunnarsson
segir kynjasögur
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Margt stjórnar því hvers vegna okkur syfjar. Eitt af boðefn-
unum sem þar koma við sögu er melatónín sem framleitt er 
í heilaköngli. Talið er að magn ljóss sem berst í augnbotna 
okkar stjórni hversu mikil framleiðslan er en hún er mun 
meiri í myrkri.
Í skammdeginu framleiðir líkaminn meira af melatóníni 
en ella og vilja sumir vísindamenn setja samband á milli 
þess og þunglyndis og syfju sem hellist yfir þjóðina í 
skammdeginu.
Lítið er hægt að gera til að laga þess skekkju, nema nýta 
dagsbirtuna til hins ýtrasta eða fá dagsbirtulampa. Við 
getum hins vegar látið okkur líða betur en ella með fegurð-
arblundum. Þegar augun eru alveg að lokast getur nokk-
urra mínútna lúr gert kraftaverk. Í stað þess að berjast við 
svefninn í tvo tíma láttu eftir þér að leggjast og sofa. Stilltu 
vekjaraklukku þannig að hún hringi eftir 20 mínútur, komdu 
þér vel fyrir og leyfðu svefninum að ná yfirhöndinni.
Ekki sofa of lengi því þá verðurðu ringlaður og jafnvel syfj-
aðri en fyrr. Það er líka í lagi að sofna ekki. Láttu hugann 
reika í þessar mínútur sem þú hefur en slepptu því að hugsa 
um vinnuna. Þetta dugar ekki fyrir alla en það er bara ein 
leið til að komast að því hvort þú sért einn af þeim sem þarf 
á fegurðarblundi að halda.

Fegurðarblundur fyrir heilsuna



www.hastens.com

Rúm frá Hästens færir þér:
· Náttúruleg efni sem loftar um
· Nýjan einstakan fjaðurbúnað
· Meiri vellíðan
· Betri svefn  
· Hvíld fyrir bakið
· Fallegt handverk
· 25 ára ábyrgð

Fallegasta jólagjöfi n í ár, 
draumapakki frá Hästens

Hästens dún-
heilsukoddi

12.000,-

Hästens dúnsængur 

frá 24.375,-

Hästens blá-
köflóttur sloppur        

20.625,-

 Hästens 
dúnsokkar

4.600,-



ÁLFASÖGUR ÚR ÞJÓÐSÖGUM JÓNS ÁRNASONAR

Þessi fallega bók er gefin út af bókaforlaginu Bjarti og inniheldur nokkrar 
skemmtilegar sögur af álfum og samskiptum þeirra við mannfólkið. Anna 
Kristín Ásbjörnsdóttir endursegir sögurnar og Florence Helga Thibault mynd-
skreytir á mjög lifandi hátt.

hann hún » fjölskyldan44

NÝJAR BARNABÆKUR

„Bambi borðar salat.“ Ég sat til borðs einn 
sunnudag með mönnunum í lífi mínu og 
horfði á þann eldri reyna að fá þann yngri 
til að borða salatblað. Tómas er mikill mat-
maður og borðar hvað sem er, næstum því 
það er að segja. Salat er ekki vinsælt. Mér 
þótti því ólíklegt að hann myndi freistast. 
En viti menn, töfraorðið var Bambi og 
Tómas greip salatblaðið og borðaði, svona 
að hluta til að minnsta kosti. 
Töframáttur Disneymyndar er greinilega 
mikill. Og já – Disneyvæðing heimilisins og 
uppeldisins er hafin. Tómasi áskotnaðist 
hin klassíska mynd um Bamba um daginn 
og það er óhætt að segja að hún hafi slegið 
í gegn um leið.
Það var sem hann hefði verið töfrum sleg-
inn þegar myndin hófst, hann settist niður 
og horfði á hana til enda. Myndin er auð-
vitað yndisleg, ég hélt í höndina á honum 
í fyrstu skiptin viðbúin því að hugga hann 
þegar mamma Bamba deyr. En hann áttaði 
sig ekki á þeirri harmsögu. Fylgist bara 
áhugasamur með dýrunum og nemur sög-
una með sínum hætti.
Myndin er 70 mínútna löng og í fyrstu 
var ég mjög ánægð með þetta nýfengna 
áhugamál. Það þýddi jafnmargar mínútur 
af afslöppun fyrir mig eða ró við einhverja 
iðju. Gamanið hefur heldur kárnað undan-
farið. Eftir nokkurra daga veikindi þar sem 
drengurinn var heima og fékk að horfa á 
Bamba á hverjum degi er hann algjörlega 
kominn með Bamba á heilann. Hann talar 
um hann upp úr svefni, hann vaknar með 
hann á vörunum og hann biður um að fá 
að sjá hann kvölds og morgna. 
Allt er best í hófi og því eru komnar 
Bambareglur á heimilinu. Enginn Bambi á 
virkum dögum. Ekki það að Tómas skilji þá 
reglu. Og því er enn spurt um Bamba á degi 
hverjum. Því þó að Tómas hafi gaman af 
ýmsum sögupersónum í bókum sem hann 
á og foreldrarnir halda að honum hafa þær 
ekki haft sömu áhrif á hann og Bambi. Ætli 
það þurfi ekki aðra Disneyhetju til þess að 
steypa Bamba af stalli?

Bambi

Sigríður B. Tómasdóttir
elur upp

AMMA FER Í SUMARFRÍ
Frá Máli og menningu kemur þriðja bókin um Óla og ömmu hans sem er engin 
venjuleg amma. Í bókinni segir frá ævintýralegu sumarfríi Óla og ömmu á sól-
arströnd en þrátt fyrir að vera í fríi getur amma ekki hætt að eltast við þjófa. 
Höfundur bókarinnar er Björk Bjarkadóttir og hún teiknar einnig myndirnar. 
Björk hefur áður sent frá sér bækurnar Leyndarmálið hennar ömmu og Amma 
og þjófurinn í safninu auk fleiri barnabóka.

HVER ÉTUR ÍSBIRNI?
Vaka-Helgafell gefur út þessa skemmtilegu sögu um Rissu rituunga og fjöl-
skyldu hennar sem hefur vetursetu úti fyrir vesturströnd Grænlands. Hver étur 
ísbirni? er sjálfstætt framhald bókarinnar Rissa vill ekki fljúga og veitir innsýn 
í lífsmáta manna og dýra á Grænlandi að vetrarlagi. Höfundur bókarinnar er 
Kristín Steinsdóttir og myndskreytingar eru eftir Höllu Sólveigu Gísladóttur. 



Skoðið úvalið 
á

www.oo.is
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Streptókokkar, eða keðju-
kokkar, er svokallaðir tæki-
færissýklar. Þeir eru hluti af 
eðlilegri bakteríuflóru líkam-
ans og finnast meðal annars 
á húð, í iðrum og í hálsi. 
Eðlilega valda þeir engum 
skaða en ef þeir komast 
á staði sem þeir eiga ekki 
heima á, eins og ef sár opn-
ast eða skaðlegar tegund-
ir þeirra komast í sjúkling 
verður viðkomandi veikur. 
Veikindin eru misalvarleg, 
allt frá vægri hálsbólgu og 
upp í heilahimnubólgu.
Keðjukokkar eru svokallað-
ir Gram-jákvæðir sýklar og 
þá er auðvelt að fást við 
með sýklalyfjum. Þó eru til 
fjölónæmir stofnar sem erf-
itt er að ráða við en þeir 
eru sem betur fer enn sjald-
gæfir.

Streptókokkar
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Dagsljóslampar eru óðum að 
ryðja sér til rúms í versta skamm-

deginu á Íslandi. Rannsóknir sýna að 
lamparnir hafa einstaklega góð áhrif 
á skammdegisþunglyndi og koma í 

veg fyrir þreytu og slen í dimmunni. Í 
Vesturbæjarlauginni er hægt að komast 
í lampana á opnunartíma en einnig er 
hægt að finna minni borðlampa sem 
gott er að hafa í vinnunni. Lampinn er 
með öllu hættulaus, sendir ekki frá sér 
útfjólubláa geisla og er góð viðbót í 
myrkrinu. Nánari upplýsingar: Sundlaug 
Vesturbæjar www.itr.is. Borðlampi: Pfaff 

Borgarljós www.pfaff.is.

Dagsljós
í dimmu

SalinaGel®
Veitir raka og vellíðan í nefholi.
SalinaGel sem byggir á jafngildri saltvatnslausn 
verkar gegn þurrki og ertingu í nefholi, slíkt gerist oft með:
• hækkandi aldri.
• vegna aukaverkana lyfja.
• í kulda.
• við meðferð á unglingabólum.
• er fylgikvilli ofnæmis.

SalinaGel er hefur þrennskonar virkni:
• Eykur raka í nefholi og mýkir upp hart slím.
• Kemur í veg fyrir ofþornun og ertingu.
• Eykur virkni þekjufruma við að hreinsa innandað loft.

SalinaGel tryggir eðlilega virkni 
og vellíðan í nefholi.

Ýmus ehf. Sími: 564 3607
www.ymus.is   ymus@islandia.is



Fæst án lyfseðils í apótekum

Pevaryl , Pevaryl Depot

Lesið vandlega leiðarvísi sem fylgir hverri
pakkningu lyfsins. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

® ®(ekónazól) krem (skeiðarkrem) 1%, skeiðarstílar 150 mg og skeiðarstílar með forðaverkun 150 mg. Lyfið er
notað við sveppasýkingu í leggöngum og á ytri kynfærum af völdum sveppsins candida albicans. Lyfið er ekki ætlað börnum. Þeir sem
hafa snertiofnæmi fyrir einhverjum af innihaldsefnum lyfsins eiga ekki að nota lyfið. Pevaryl skeiðarstílar og krem innihalda efni sem
geta eyðilagt hettur og verjur sem innihalda latex og þar með minnkað öryggi þeirra. Því skal ekki nota Pevaryl skeiðarstíla og krem með
þessum getnaðarvörnum. Nákvæmar leiðbeiningar um skömmtun fylgja lyfinu.

Kannast þú við einkennin?
Kláði í og umhverfis
leggöng
Hvítleit, kornótt útferð
Rauðir og þrútnir barmar

Áhrifarík meðferð við
sveppasýkingum í leggöngum!

(ekónazól)



Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA SVAR JON. Dregið úr réttum svörum n.k. þriðjudag kl. 12.

99 kr/SMS

  Þú sendir SMS skeytið JA SVAR LAUSNARORÐIÐ  á númerið 1900!
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Þjófar á Stöð 2
Stöð 2 hefur sýningar næstkomandi föstudag á nýjum 
sakamálaþætti sem heitir því einfalda nafni Þjófur eða „Thief“ 
á frummálinu. Framleiðendur þáttanna eru hinir sömu 
framleiðendum og gera Nip/Tuck-þættina og lofa þessir 
þættir góðu. Þættirnir fjalla um glæpamenn í New Orleans 
og er Nick Atwater ( André Braugher ) aðalþjófurinn þar. 
Nick hefur alltaf reynt að aðskilja vinnuna og einkalífið en 
allt breytist á augabragði þegar fjölskylduharmleikur kemur 
í ljós við eitt ránið. Meira vitum við ekki en kínverska mafían 
og spillta löggan, sem leikin er af Michael Rooker, koma við 
sögu seinna meir í þáttunum. Þættirnir 
hafa verið lofaðir af bandarískum 
gagnrýnendum sem hafa kallað þættina 
frumlega og einhverja mest spennandi 
sakamálaþætti sem sýndir hafa verið í 
sjónvarpi. Þess má einnig geta að André 
Braugher hefur verið tilnefndur til Emmy-
verðlauna sem besti leikari í aðalhlutverki fyrir leik sinn 
í þessum þáttum. Af öðrum leikurum í þáttunum má nefna 
Clifton Collins Jr. (Capote) og Dina Meyer (Saw-myndirnar). 

Þættirnir verða sýndir á Stöð 2 
öll sunnudagskvöld  
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EUROSPORT

BBC PRIME

NATIONAL GEOGRAPHIC

ANIMAL PLANET

DISCOVERY CHANNEL

TRAVEL CHANNEL

MTV EUROPE

VH1 EUROPE

E! ENTERTAINMENT

CARTOON NETWORK

MGM

TCM

HALLMARK

BBC FOOD

DR 1

NRK 1

SVT

» EKKI MISSA AF ...

Leitin að næstu söngstjörnu Íslands hefst í 
kvöld á Stöð 2. X-Factor er nýr íslenskur sjón-
varpsþáttur, stærsti þáttur vetrarins á Stöð 2. 
Þættinum svipar að mörgu leyti til Idol-stjörnu-
leitar 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 mega taka 
þátt. Þar að auki mega 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, ung og efni-
leg leikkona sem nú þegar hefur vakið mikla athygli, m.a. fyrir frammi-
stöðu sína í söngleiknum Footloose. Í fyrstu þáttunum verða sýndar 
áheyrnarprufur, sem þóttu afskaplega skemmtilegar og skrautlegar.

STÖÐ 2 KL. 20.30

X-Factor
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Margverðlaunuð þýsk kvikmynd sem fjallar um 
síðustu daga Adolfs Hitlers, allt frá því ljóst var 
orðið að bandamenn hefðu knésett Þjóðverja í 
apríl árið 1945, til hinstu stundar mannsins sem 
hóf heimsstyrjöldina síðari. Sagan er sögð frá 
sjónarhorni einkaritara foringjans, Traudl Junge, 
sem dvaldist með honum síðustu stundirnar í 
neðanjarðarbyrginu. Meira en hálfri öld síðar ákvað Junge að segja frá 
þessari merkisstundu í mannkynssögunni í bók sem komið hefur út í 
íslenskri þýðingu og er þessi margrómaða kvikmynd byggð á þessum 
endurminningum hennar. Þýski leikarinn Bruno Ganz hefur hlotið 
fádæma lof fyrir túlkun sína á Hitler en myndin er ein allra mest sótta 
evrópska kvikmynd sem framleidd hefur verið, hefur unnið til fjölda 
verðlauna og var m.a. tilnefnd til Óskarsverðlauna í flokki erlendra 
kvikmynda. Aðalhlutverk: Bruno Ganz, Corinna Harfouch, Alexandra 
Maria Lara. Leikstjóri: Oliver Hirschbiege

STÖÐ 2 KL. 22.05

Der Untergang (Til hinstu stundar)



www.minnsirkus.is/sirkustv
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Sýningar hefjast í kvöld 
á nýjum bandarískum 
spennuþætti sem hlotið 
hefur lof bandarískra 
gagnrýnenda og unnið 
til verðlauna. Hér er um 
sakamálaþætti að ræða 
sem koma úr smiðju 
sömu framleiðenda og 
gerðu Nip/Tuck. 

Þættirnir fjalla um 
glæpasnillinga í New 
Orleans, atvinnuglæpamenn sem hafa þann starfa að fremja stór 
og vandlega skipulögð rán. Útsjónarsemi þeirra þegar kemur að 
glæpum og klækjum er takmarkalaus og ósjaldan gera þeir æði 
lítið úr ráðalausum laganna vörðum.

STÖÐ 2 KL. 21.50

Thief (Þjófur)
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Hrekkjalómurinn Auðunn Blöndal 
heldur uppteknum hætti í kvöld við að 
leiða í gildrur þjóðþekkta Íslendinga og 
taka allt saman upp á falda myndavél 
– þjóðinni til ómældrar skemmtunar. 
Í síðasta þætti voru það sjálfir stjór-
arnir og fréttahaukarnir Sigmundur 
Ernir Rúnarsson og Páll Magnússon 
sem voru teknir rækilega í bakaríð. Að 
þessu sinni ætlar Auðunn að láta sinn 
eigin vin sinn úr Strákaþáttunum, Atla Þór Albertsson, fá rækilega 
fyrir ferðina. Auðunn fær annan vin Atla til að taka hann með sér 
út að borða. Þar fær Atli einhverja verstu þjónustu sem hægt er að 
ímynda sér og eftir því sem Atli verður órólegri og kvartar undan 
þjónustu, þeim dónalegri verða þjónarnir. Fylgist með Audda taka 
Atla í Tekinn á Sirkus í kvöld. Sirkus er endurtekinn á föstudögum, 
laugardögum og sunnudögu

SIRKUS KL. 21.00

Tekinn
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Spennan eykst enn í dans-
keppninni So You Think You 
Can Dance. Eftir snilldartil-
þrifin sem dansararnir sex sem 
eftir eru sýndu í gær er ómögu-
legt að segja til um það hvaða 
tveir munu hverfa af braut í 
kvöld. Hér verður líka um að 
ræða eitt stærsta augnablikið í 
þættinum til þessa því nú þarf 
dómnefndin – skipuð þeim 
Nigel Lithgoe, Mary Murphy 
og Miy Michaels – að leysa 
það vandasama verk að skera 
úr um það hvaða fjórir dansar-
ar eiga skilið að fara alla leið í 
sjálfan úrslitaþáttinn. 

So You Think You Can Dance
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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 nauð-
synlegt að fylgjast með henni mjög vel til að njóta einstaks karakters hennar og sérstöðu. Það gerir 
Francois d’Allaines. Þess má geta að vínið er ódýrasta pinot noir sem er til sölu í vínbúðum og er nú 
á tilboðsverði á þemadögum í vínbúðunum sem eru tileinkaðir hátíðarvínum.

Verð í Vínbúðum 1.390 kr.

FRANCOIS D’ALLAINES:

óla pinot noir
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Heimir Karlsson og Sirrý eru fyrst á fætur 
og standa vaktina í Íslandi í bítið alla 
virka daga á Stöð 2 í opinni dagskrá. Í 
þessu eina morgunsjónvarpi á Íslandi 
kennir ýmissa grasa og þar hefst umræða 
dagsins; hvort sem um er að ræða þjóð-
málin, dægurmálin eða nýjustu fréttir af 
veðrinu en Sigurður Þ. Ragnarsson hefur 
veg og vanda af því að upplýsa lands-
menn um helstu tíðindi af veðri og samgöngum í landinu. Á mið-
vikudögum, sem og aðra daga vikunnar, eru svo nokkrir fastir liðir á 
dagskrá. Má þar nefna að Halldór Jónsson á Vesturlandi flytur tíðindi 
af hvalnum, álverinu, túrismanum og fótboltanum á Skaganum og 
nágrenni. Þorvaldur Flemming í Köben upplýsir okkur um allt það 
nýjasta af bjórþyrstum Dönum, útrás Íslendinga og kóngafólkinu. Þá 
er hinn sívinsæli leikur með leynigest í Bítinu alla miðvikudaga. Hver 
býr hér? Þjóðþekktur leynigestur kemur í heimsókn. Ísland í bítið er í 
beinni útsendingu og í opinni dagskrá á Stöð 2 og er einnig útvarpað 
á Bylgjunni. STÖÐ 2 KL. 6.58
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Í þessum næstsíðasta þætti af KF 
Nörd verður litið yfir liðna mánuði 
með hetjunum í liðinu góða, vinum 
þeirra og ættingjum. Þar blasir við 
hversu miklum framförum þeir hafa 
tekið, ekki aðeins sem fótboltamenn, 
heldur ekki síst sem félagsverur, sem 
einstaklingar og sem lið. Það sem 
áður var sundurleitur hópur ungra 
manna sem lítið sem ekkert vildu hreyfa sig og koma nálægt fótbolta 
eða öðrum íþróttum, er núna orðið að öflugu liði, fótboltaliði sem 
óttast ekkert, engar áskoranir sem verða á vegi þeirra og enga and-
stæðinga. Það er líka eins gott því í sjálfum lokaþættinum að viku 
liðinni rennur upp sjálfur hápunktur æfingaferlisins þegar nördarnir 
geðþekku mæta sjálfum Íslandsmeisturunum í meistaraflokki karla 
FH í stórleik á Laugardalsvellinum frammi fyrir troðfullri stúku af 
æstum aðdáendum.

KF Nörd

SÝN KL. 21.15 
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LAUSNIR ÞRAUTANNA BIRTAST EFTIR VIKU.

» Sudoku vikunnar #53

5
6 2 3 5 7

8 9 1
6 4 9

7 2 3
5 7 6
7 5 8

1 6 8 4 9
1

3 1 5 2
7 6
8 1 3 5

5 6 7

4 2 8
2 4 5 9

5 3
8 3 1 2

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 rök-
hugsun og útsjónarsemi. 

Amlóði

Hálfdrættingur Fullsterkur

Amlóði

Hálfdrættingur Fullsterkur

LA
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 (
#5

2)

9 1 7 3 5 8 6 2 4
2 6 8 4 1 9 5 7 3
4 5 3 7 6 2 1 8 9
7 8 4 1 2 3 9 6 5
1 2 6 5 9 4 7 3 8
3 9 5 6 8 7 2 4 1
8 3 2 9 7 1 4 5 6
6 4 9 2 3 5 8 1 7
5 7 1 8 4 6 3 9 2

6 7 3 8 5 4 9 2 1
5 9 2 7 6 1 3 4 8
8 4 1 9 2 3 7 5 6
2 6 5 3 7 9 1 8 4
3 1 7 2 4 8 6 9 5
4 8 9 6 1 5 2 7 3
9 3 6 4 8 2 5 1 7
7 5 8 1 9 6 4 3 2
1 2 4 5 3 7 8 6 9
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12 SINNUM MEIRA UMFANG AUGNHÁRANNA.

TAKMARKALAUS DJÖRFUNG!
Aishwarya Rai sést hér með Volume Shocking í svörtum lit



SKREF 2: Greiða sem inniheldur maskara auk blöndu 
sem eykur umfang augnháranna og lengir þau.

TVÖFALDUR MASKARI  SEM EYKUR UMFANG AUGNHÁRANNA

SKREF 1: Grunnur sem undirbýr og mótar augnhárin
þannig að útkoman verður enn greinilegri.

NÝTT

4 ára rannsóknir á 16 einstaklingum. Vísindalega sönnuð áhrif. ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ.




