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 Jólakúlur 24 stk í pakka 790-

 Borðlampi 3.990- 
Gólflampi 10.890-

  
20 kort í pakka  390-



Kringlunni  •  551 3200

Jólatré 1590-

Jólatré með kúlum 1590-

8 kort í pakka 390-

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



„Calsium, það er framtíðin fyrir mína húð!“
Jane Fonda, 68 ára.



FRÁ 60 ÁRA ALDRI, NÆRING FYRIR ÞROSKAÐA HÚÐ.

AGE RE-PERFECT
Pro-Calcium
Endurbyggir og styrkir húðina með calcium.

NÝJUNG Enduruppbyggjandi djúpnæring
Vinnur gegn slappri húð.
Styrkir þunna, veikbyggða húð.
78 % kvennanna staðfestu árangur gegn slappri húð.
Vísindalega prófað á 51 konu.

Pro-Calcium er lífræn framsetning calcium, 
sem húðin nær að draga beint til sín.

ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ.

Allt um húð þína
eftir sextugt á
www.lorealparis.com
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... að svefn og hvíld skipta miklu máli til 
að halda góðri heilsu og vellíðan. Því er 
mikilvægt að hugað sé að því alla ævi að
svefnþörfinni sé mætt en ekki síst núna 
yfir jólin. Sama gildir um hvíldina en 
nauðsynlegt er að gefa sér tíma til 
að slaka á í miðju jólaamstrinu.

AMERÍSKT HÁGÆÐARÚM 
MEÐ 100 STILLINGUM
Rúm frá Comfortaire með sérhönnuðum lofthólfum og 
íburðarmiklu Rayon áklæði. Auk þess skartar hún WhisperFlo 
loftflæðikerfi með 100 stillingum sem er stjórnað með 
fjarstýringu. Þannig er hægt að aðlaga stífleika dýnunnar 
hvorum megin sem þú ert í rúminu.

Rafmagnsrúm með lofthólfum
sem leikur við líkamann og stuðlar
að réttri stöðu hryggjasúlunnar

ÍTÖLSK GÆÐI SEM FÆRA
ÞÉR ENN MEIRI ÞÆGINDI
Engir tveir einstaklingar eru eins og með aldrinum breytast 
líkamar okkar. Þess vegna þarf gott rúm að geta veitt líkamanum 
stuðning á öllum aldursskeiðum lífsins. Með þetta að leiðarljósi 
hefur Manifattura Falomo þróað hágæðarúm sem eru byggð á 
áratuga rannsóknum og stanslausum prófunum.

Tækninýjungar sem færa þér enn meiri þægindi
Nýjasta tækni í framleiðslu áklæða

Kemur í veg fyrir uppsöfnun svita frá líkamanum
Vinnur gegn bakteríum og örverum

Kemur í veg fyrir lykt
Má þvo á 60°C

ÞAÐ VITA ALLIR...

GLÆSILEG



LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100 
WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁN - FÖS 10:00 - 18:00
LAU 11:00 - 16:00 
SUN 13:00 - 16:00

KOMDU VIÐ Í VERSLUN
OKKAR Í SMÁRANUM. VIÐ 
ERUM STAÐSETT RÉTT FYRIR 
OFAN SMÁRALINDINA

HÆGINDAHÚSGÖGN
Lúr býður mikið úrval af hæginda-
húsgögnum á sannkölluðu jólatilboði.

ÍTÖLSK HÖNNUN
Fáguð ítölsk hönnun og fullkomin 
tækni sameinast í rafmagnsrúmunum 
frá Manifattura Falomo.

KÍKTU VIÐ OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ - VIÐ LEGGJUM
ÁHERSLU Á PERSÓNULEGA OG FAGLEGA ÞJÓNUSTU

BINARIA STÓLLINN
Binaria stóllinn hefur slegið í gegn 
um allan heim. Hentar jafnt fyrir 
vinnustaði og heimilið.

Vandaðir svefnsófar með heilsudýnu. 
Veldu því aðeins það besta fyrir 
þína gesti.

SVEFNSÓFAR

JÓLATILBOÐ

RÚM OG DÝNUR
Erum með mikið úrval af vönduðum 
rúmum og dýnum. Kíktu við og fáðu 
faglega aðstoð við valið. 







SJÁLFSLÖKKVANDI 
AÐVENTUKRANSAKERTI:

Kertin eru á eldheldum 
pinnastand sem auðvelt 
er að stinga í kransinn.

Pinninn er með göddum 
sem halda kertunum 
föstum. 

Pinnastandurinn úr 
gagnsæju, eldheldu efni.

Eftir 15 klst. brennslu 
slekkur standurinn 
í kertinu.
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Fullveldisdagurinn
1. desember

Er fyrr á himin röðull rann
og roða sló á jökulkinn

á þessum degi þjóðin fann
sitt þráða frelsi í annað sinn.
Sitt gæfuspor steig þjóðin þá,

Hin þunga braut nú léttast fer.
Þeim gimsteini aldrei glata má

er gafst oss fyrsta desember.

Á fullveldisdaginn verðum við venju fremur þjóð-
rækin í andanum. Fyllumst þakklæti til þeirra sem 
börðust fyrir frelsi þjóðarinnar og förum með nokk-
ur ættjarðarkvæði í huganum. Það var enginn smá 
áfangi sem náðist þennan dag árið 1918 þegar við 
losnuðum undan yfirráðum Dana sem höfðu selt 
okkur maðkað mjöl og kúgað á ýmsa lund. Þann 
dag eignuðumst við líka fána sem með litum sínum 
minnir okkur á bláma heiðríkjunnar, tign jöklanna 
og ólgandi eldinn í iðrum jarðar. 
1. desember er ótvírætt einn af þýðingarmestu 
dögum í sögu lands og þjóðar eins og skáldið 
Þorsteinn Jóhannsson orðaði svo vel.

Texti: GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR



A ðventan er á næsta leiti með öllu sínu yndislega umstangi. 
Tími laufabrauðs og baksturs, jólakortaskrifa og skreytinga. Líka 

aðventustunda í kirkjum og litlu jóla í skólum. Þessi undirbúningstími 
fyrir komu jólanna getur verið svo gefandi ef við gleymum okkur ekki í 
of miklu fánýti og látum ekki stressið ná yfirhöndinni. 
Fyrsti í aðventu er núna á sunnudaginn. Þá veitum við birtu út í sam-
félagið með því að setja ljós í glugga og kveikjum á fyrsta kertinu í 
aðventukransinum, spámannskertinu. Íslendingar eru þjóð sem hefur 
gaman af skreytingum enda njóta ljósin sín vel á okkar landi þar sem 
skammdegið grúfir yfir á þessum árstíma.

ÞAÐ ER SKEMMTILEGUR
SIÐUR að baka eina smáköku-
sort á hverjum sunnudegi í 
aðventu.

þetta helst   tíðarandi16
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tt GLERAUGU Áberandi og flott gleraugu 
sem draga athyglina að fallega andlitinu 
þínu.

CAPONE BRÆÐURNIR eru andstyggilega 
skemmtilegir á morgnana á X-FM. Ljáðu
þeim eyra og þú munt sannfærast.

HROLLVEKJUR Þessi bylgja af hrollvekjum 
sem er búin að tröllríða kvikmyndahúsun-
um er orðin frekar leiðinleg og pirrandi.

GNARLS BARKLEY eru orðnir frekar 
þreyttir. Reyndar fengum við nóg af þeim í 
sumar - við sáum bara ástæðu til þess að 
minna fólk á það.

DERHÚFUR Kaupir sér einhver derhúfur 
nú til dags? Þetta er alveg dautt.

Tími laufabrauðsins

LITLA LJÓSIÐ
í glugganum 
gerir sitt til að 
veita birtu út í 
samfélagið.

GLUGGAÞVOTTUR er eitt af 
því sem tilheyrir byrjun aðventu 

og þá er líka góður tími til að 
setja jólagardínurnar upp. 

AÐVENTUTÓNLEIKAR
og hátíðlegar helgistund-
ir í kirkjunum minna 
okkur á tilgang jólanna 
og fylla okkur friði. 

Aðventukransar ættu að vera á 
hverju heimili þar sem þetta er 
góður og gegn siður og skemmti-
leg aðferð til að telja niður til 
jóla. Sumum vex í augum að gera 
aðventukrans og halda að það 
hljóti að fela í sér heilmikið fönd-
ur, greni og glimmer. En það er alls 
ekki rétt. Fjögur sprittkerti á diski 
geta verið fínasti aðventukrans og 
fjögur falleg kerti á fati með einhverju skrauti ekki síðri. Þá er 
jólalegt að gera kertaholur í fjögur epli og stinga sprittkertum 
í, þannig færðu fínasta aðventukrans og einstaklega jólalegan. 
Og ekki má gleyma því hvað hann er náttúruvænn en á tímum 
umbúðaflóðsins eru náttúruefni þakklátur kostur.  

Aðventukrans við allra hæfi
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Það er komið að honum Bjartmari Þórðarsyni að segja frá því hver eru uppáhalds-
lög hans. Þessa dagana er Bjartmar að leika í Footloose leikritinu, talsetja teikni-
myndir og semja tónlist. „Tónlistin sem ég hlusta á er mjög fjölbreytt, allt frá djassi 
til þungarokks“, segir Bjartmar. „Ég er nett elektrópopphóra og hnakki inn við 
beinið, hlusta mikið á kröftuga danstónlist og misslæmt júrópopp.“

þetta helst   lítið eitt18

brennslan mín ...
Bjartmar Þórðarson

Nett elektrópopphóra og hnakki

NÝTT

Elize - Automatic. Hollenska poppdúkkan Elize tryllir evróruslið með þessum 
sjúklega vanabindandi hittara.

Rufus Wainwright - Cigarettes and Chocolate Milk. Hugljúf ballaða um 
sjálfseyðingarhvötina í okkur öllum.

LAG 2

Amy Winehouse - Rehab. Hún Amy syngur þennan ný-motownsmell um það 
að hún ætli sko ekki í meðferð. Ekki ég heldur.

LAG 3

Laibach - Tanz mit Laibach. Elektrórokk frá slóvenskum lærifeðrum 
Rammstein. Fer beint undir beltisstað.

LAG 4

Eurovision - Nomiza. Uppáhaldsjúróvisjónlagið mitt,  keppti fyrir Kýpur 2000. 
Eitt best samda lag sem ég hef heyrt.

LAG 5

Ebru Yasar - Yesellinerim. Hin tyrkneska Ebru nær þér út á 
gólfið með þessum danshittara ef þú ert á annað borð á lífi. Það langvinsælasta 
í Istanbúl í dag.

LAG 6

Bass Hunter - Tetris. Ókei, ég er algjör hnakki. Teknóhnakkaskapur af bestu 
gerð. Vantar bara gulu Honduna.

LAG 7

Kim Wilde - The Second Time. Kim Wilde gat aldrei sungið en þessi early-
eighties hittari er tær snilld. Hver hefur ekki gaman af ódýrum synthum?

LAG 8

Portishead - Numb. Angurvært þunglyndi sem hittir beint í hjartastað. Tær 
ninetiesklassík.

LAG 9

Dannii Minogue - Perfection. Píkupopp af bestu gerð frá vanmetnu Minogue-
systurinni.

LAG 10

LAG 1

» birta mælir með …

Heitt og gott

Það getur verið ansi hvimleitt hve kaffið, kakóið og teið 
kólnar fljótt, þegar maður situr að vinnu. Sérstaklega á vet-
urna þegar maður er að hlýja sér með heitum drykk. Maður 
er ekki fyrr búinn að fá sér eitthvað gott í bollann 
en það er orðið að ísköldum svala-
drykk sem enginn hefur lyst á lengur. 
Margir vinna við tölvur nú á tímum 
og þess vegna er það algjör snilld að 
fá sér svona bolla með USB tengi. 
Bollinn tengist við tölvuna og 
helst heitur eins lengi og 
maður vill. www.rjcp.org

... ÞJÓÐLÖG, NÝRRI PLÖTU
RAGNHEIÐAR GRÖNDAL. Platan 
hittir mann beint í hjartastað. Ljúf 
rödd Ragnheiðar passar einstaklega 
vel við tregablandin íslensk og vel 
þekkt þjóðlög í nýjum og fallegum 
búningi.

... FALLEGU JÓLAKÚLUNUM FRÁ LENE
BJERRE Í BÆJARLIND. Þessar einstak-
lega rómantísku og óvenjulegu jólakúlur 
úr gleri og gulli fara vel á tré eða í 
glugga og ættu að gleðja safnara 
því það kemur ein ný á 
hverju ári.  

... JÓLABÓNUS HUGLEIKS. Leikfélagið 
Hugleikur hefur staðið fyrir skemmti-
dagskrá í Þjóðleikhúskjallaranum einu 
sinni í mánuði í haust og þeir sem þekkja 
til verka Hugleiks vita að þar er á ferð-
inni eitt frjóasta sköpunarstaf í íslensku 
leikhúsi. Að ógleymdu hvað verkin eru 
oft fyndin. Jólabónusinn verður fluttur 
þriðjudaginn 5. og fimmtudaginn 7. 
desember og þar er tryggt að verður 
bæði glaumur og gleði. Jólagleði Hugleiks 
er alltaf bónus. 

... ARTEMIS FOWL - EYJAN TÝNDA. Fimmta 
bókin í flokkinum um glæpasnillinginn unga, 
Artemis Fowl. Í þetta skiptið þarf hann að fást 
við demóna sem vilja eyða öllu mannkyninu. 
Skemmtileg ævintýrabók fyrir þá sem hafa gaman 
af léttum fantasíum.
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Kynnir á tónleikunum verður Birgir D. 
Sveinsson, en hann er flestum Mosfellingum 
að góðu kunnur. Hann var um langt skeið 
skólastjóri Varmárskóla auk þess sem hann 
stofnaði og stjórnaði Skólahljómsveit 
Mosfellsbæjar í marga áratugi. Hann 
varð nýlega „löggilt gamalmenni“ eins og 
hann orðar það og því tók hann vel í 
þá hugmynd að kynna desembertónleika 
skólahljómsveitarinnar. „Upphaflega áttu 
tónleikarnir ekki að snúast um neitt sér-
stakt málefni. Þetta áttu bara að vera 
samstarfstónleikar hljómsveitarinnar og 
Karlakórs Kjalnesinga,“ segir Birgir. „Svo 
kom hann Jón Magnús Jónsson að máli 
við okkur og stakk upp á því að við mynd-
um nota tónleikana til að vekja athygli á 
málefnum aldraðra. Faðir Jóns, Jón M. 
Guðmundsson, var oddviti í Mosfellssveit, 
og síðar bæ, í áratugi og er einn af fáum 

heiðursborgurum Mosfellsbæjar. Hann 
dvelur nú á hjúkrunarheimili en þar sem 
ekkert pláss var fyrir hann í sveitarfélaginu 
er hann vistaður í Reykjavík.“
Einnig eru dæmi þess að fólk hafi verið 
sent í næsta lausa pláss, sama í hvaða 
bæjarfélagi það er, og hefur fólk endað á 
heimili í Stykkishólmi. „Það eru svona atvik 
sem hrintu þessu af stað og okkur langar 
að vekja athygli á þessu og gefa pólitíkus-
um tækifæri á því að segja hvað er í pípun-
um í þessum málum,“ segir Birgir og bætir 
við, „Það er kosningaár þannig að þeir eru 
allir til í að mæta og tala.“
Nýlega lýsti Sif Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra því yfir að tuttugu ný sjúkrarými 
fyrir aldraða yrðu opnuð í Mosfellsbæ og 
ættu þau að koma sér vel fyrir bæjarfélagið. 
Hvernig eða hvar þeim verður komið fyrir er 
óljóst en augljóst er að þetta er skref í rétta 

átt. Sif mun mæta á tónleikana og halda 
tölu, ásamt Ragnheiði Ríkharðsdóttur, 
bæjarstjóra Mosfellsbæjar, og Grétu 
Aðalsteinsdóttur, formanni Félags aldraðra 
í Mosfellsbæ.
Tónleikarnir fara fram í Íþróttamiðstöðinni 
að Varmá og hefjast kl. 16. Efnisskráin 
er fjölbreytt og segir Daði Þór Einarsson, 
stjórnandi skólahljómsveitarinnar, að hún 
ætti að höfða til allra aldurshópa. „Fyrir 
hlé erum við með þekkt innlend og erlend 
lög sem henta fyrir hljómsveit og kór. Eftir 
hlé taka jólin völdin og þá vonumst við til 
að áhorfendur taki undir með okkur,“ segir 
Daði.

Aðgangseyrir er 1.000 krónur og eru allir 
velkomnir. Aldraðir er sérstaklega boðnir 
velkomnir en þeir fá ókeypis á tónleikana.

» ATHYGLI VAKIN MEÐ TÓNAFLÓÐI

Birgir D. Sveinsson, kynnir tónleikanna. Daði Þór Einarsson, stjórnandi Skólahljómsveitar Mosfellsbæjar.

Páll Helgason, stjórnandi Karlakórs Kjalnesinga. Jón Magnús Jónsson sem kom boltanum af stað.

Texti: TRYGGVI GUNNARSSON
Myndir: ANTON BRINK

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar og Karlakór Kjalnesinga taka höndum saman á tónleikum sem fram fara 
3. desember næstkomandi. Tónleikunum er ætlað að vekja athygli fólks á málefnum aldraðra í sveitarfélaginu.



pandurohobby@oddi.is 

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

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

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105 
Opið virka daga kl. 8-18 

JÓLAFÖNDUR SEM 
TEKIÐ ER EFTIR

FÖNDURKLÚBBURPanduro HobbySkráðu þig í föndurklúbbinn 
á www.oddi.is 

og við sendum þér upplýsingar 
um nýjar vörur, námskeið, 

tilboð og margt annað skemmtilegt.

SKRIFSTOFUVÖRUR
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DAGSKRÁIN
Í kvöld taka allir höndum saman í stórglæsilegri 
þriggja tíma langri beinni og opinni sjónvarpsdagskrá 
á Stöð 2. Þar kemur fram einvalalið leikara frá 
Spaugstofunni, Stelpunum, Strákunum, Tvíhöfða og 
Sigtinu og fleirum sem allir gefa vinnu sína í tilefni 
dagsins. Það verður mikið glens og gaman og eru allir 
hvattir til þess að kaupa sér rautt nef í tilefni dagsins. 
Gleðjast, gleðja aðra og á sama tíma veita bágstödd-
um börnum lið.  
Allur kostnaður við útsendingu og upptöku á inn-
lendu efni er greiddur af 365 miðlum og Saga film. 
Icelandair gefur allar ferðir með flugfélaginu. Íslensk 
almannatengsl sjá um kynningarmál Barnahjálpar að 
kostnaðarlausu. Reiknað er með að kostnaður við 
ferðalög til Afríku, upptökur erlendis, stjórnun verk-
efnisins, kynningarefni, nefin og annar tengdur kostn-
aður verði fjórar milljónir og er sá kostnaður greiddur 
með framlögum bakhjarla UNICEF: Baugi Group, FL 
Group, Fons, Glitni og Samskipum. Fyrirtæki geta 
tekið þátt með því að panta rauðu nefin fyrir sína 
starfsmenn og hvatt þá til að gerast heimsforeldrar. 
En þátttaka almennings er mikilvæg. Með því 
að kaupa rautt nef í verslunum Bónuss, Esso og 
10/11 og nýjan geisladisk Baggalúts, sem ber nafnið 
„Brostu“ getur almenningur lagt sitt af mörkum. Auk 
þess geta allir gerst heimsforeldrar.
Sjónvarpsdagskrá Rauða nefsins hefst eftir Ísland í 
dag kl 19:40 í opinni dagskrá á Stöð 2 og er bein 
útsending frá Nasa við Austurvöll. Þá verður þáttur-
inn X Factor líka sýndur í opinni dagskrá kl 20:30-
21:30. Rauða nefs dagskráin heldur svo áfram fram á 
rauða nótt, eða til 23:30. 
Allar upplýsingar veitir Barnahjálp Sameinuðu þjóð-
anna, UNICEF Ísland, í síma 5 62 62 62 eða á heima-
síðunum www.unicef.is og www.rauttnef.is.

RAUÐA NEFIÐ

Texti: RUT HERMANNSDÓTTIR
Myndir: VALLI

MARGRÉT
ÖRNÓLFSDÓTTIR,
TÓNLISTARKONA
Ég hef samið töluvert efni 
fyrir börn en í raun hef ég 
aldrei hugsað það sérstaklega 
þannig. Ég held að börn vilji 
alveg það sama og fullorðnir; 
spennu, húmor, djúpar til-
finningar og ævintýri. Rauða 
nefið er flott fyrirbæri því 
það vekur einmitt allar þess-
ar tilfinningar og gerir gott í 
leiðinni.

» Rauða nefið er heiti á söfnun á vegum Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, UNICEF á Íslandi, sem fer 
fram í dag, 1. desember. Samtökin leggja ríka áherslu á að fjárstuðningur skili sér beint til bágstaddra 
barna um heim allan og talið er að samtökin bjargi lífi um 2.5 milljóna barna árlega með bólusetningum.

Hugmyndin af rauða nefinu kom frá bresku 
góðgerðarsamtökunum Comic Relief sem stofnuð 
voru árið 1988 í Bretlandi. Stofnandi samtakanna, 
Richard Curtis, er þekktur grínisti sem meðal 
annars skrifaði sjónvarpsþættina Black Adder og 
Mr. Bean ásamt kvikmyndahandritunum að Four 
Weddings and a Funeral, Notting Hill, Bridget 
Jones og Love Actually. Hugmyndafræði Rauða 
nefsins er að nota grín og gleði til að koma alvar-

legum boðskap til skila. Einnig að reyna gleðja 
bágstödd börn sem búa við neyð um leið og þeim 
er hjálpað til betra lífs. Í kvöld fer síðan söfnun-
in fram Íslandi í opinni dagskrá stöðvar 2. Þar 
stígur á stokk einvala lið íslenskra grínista með 
fjölbreyttri dagskrá þar sem gleði og hlátur er 
í fyrirrúmi. Markmið átaksins er að safna fé til 

styrktar starfi Barnahjálpar og um leið hvetja sem 
flesta til að gerast heimsforeldra.

HLÁTURINN
LENGIR LÍFIÐ

BRYNDÍS
GUÐMUNDSDÓTTIR,
9 ÁRA NEMI Í
LANDAKOTSSKÓLA
Það er gott að geta glatt 
börnin með rauða nefinu. Öll 
börnin í heiminum ættu að fá 
að fara í skóla og leika sér. Því 
það besta við að vera barn er 
að leika sér.





GEISLADISKURINN „BROSTU“ MEÐ 
BAGGALÚT er til styrktar átakinu og fæst í búðum 
Hagkaupa, BT og Skífunnar og kostar 990 kr.
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EYJÓLFUR ÞORKELSSON, LÆKNANEMI Í FOR-
SVARI FYRIR BANGSASPÍTALANN SEM OPNAR 
Á NÝJU ÁRI
Rauða nefið vekur fólk til umhugsunar um stöðu barna 
og hvetur fólk til að leggja sitt af mörkum. Okkur ber 
skylda að tryggja börnum gott líf; fyrirbyggja, lækna 
og lina þjáningar þeirra. En við verðum að gera það á 
forsendum barnanna og það tekst ekki nema við setjum 
okkur í þeirra spor. Fyrsta skrefið er að gleðjast eins og 
börn. Rauðnefjadagurinn ætti að vera á hverjum degi!
Á hverju ári deyja átta hundruð þúsund börn úr 
mislingum eingöngu, sjúkdómi sem má útrýma. Ég 
fyrirlít menn sem eyða peningum í her og vopn í stað 
þess að aðstoða börn í nauðum. Bangsaspítali lækna-
nema sem verður opnaður í vor mun kenna börnum 
með leik að læknar séu góðir og vilji hjálpa þeim. 
Vonandi vekjum við líka athygli á því að bágstödd börn 
eru líka á Íslandi og þeim eigum við og samfélagið allt 
að hjálpa.

HVAÐ NEFIN 
GETA GERT

1 NEF bólusetur eitt barn 
gegn sex helstu barna-
sjúkdómunum.

2 NEF veita móður og 
börnum malaríuflugna-
net, en malaría er ein af 
helstu dánarorsökum 
barna í Afríku.

5 NEF útvega 66 A-
vítamín skammta sem 
bæta ónæmiskerfi barna.

10 NEF greiða laun fyrir 
einn kennara í mánuð og 
stílabækur fyrir barn sem 
hefur verið bjargað úr 
vinnuþrælkun.

40 NEF hjálpa 80 börn-
um í flóttamannabúðum 
að sækja tímabundinn 
skóla. Fyrir 20 þúsund 
krónur er hægt að kaupa 
skólapakka (e. school-
in-a-box) uppfullan af 
skóla- og kennslugögnum 
fyrir 80 nemendur og einn 
kennara.

100 NEF geta bjargað 
tveimur börnum frá því 
að deyja úr vannæringu í 
Síerra Leóne. Vannærðu 
barni er komið aftur til 
heilsu á 6-10 vikum með 
næringu í æð og næringar-
ríkum mat. 

200 NEF 5000 börn fá 
bólusetningu gegn mænu-
sótt. UNICEF vinnur 
ásamt samstarfsaðilum 
við að útrýma þessum 
hræðilega sjúkdómi sem 
lamar börn.

400 NEF gera kleift að 
byggja 200 salerni, þannig 
eykst hreinlæti og dregur 
úr sjúkdómum.

500 NEF veita fræðslu 
um hvernig beri að varast 
jarðsprengjur fyrir nærri 
40 þúsund börn.

KATRÍN THEODÓRSDÓTTIR,
HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR OG LÖGFRÆÐING-
UR FÉLAGS EINSTÆÐRA FORELDRA
Það er nauðsynlegt að minna okkur á velferð barnanna 
okkar með reglulegu millibili, en það er kominn tími til 
að við fullorðna fólkið förum að hugsa á forsendum 
þeirra. Rauða nefið er góð aðferð því nefinu fylgir húmor 
og bros. Við verðum að fella niður múra milli stétta á 
Íslandi, einkum milli barna einstæðra foreldra, barna 
af erlendum uppruna, barna láglaunafólks og annarra 
barna. Eigum að efla menntun í landinu þar sem öll börn 
standa jafnfætis ... en byrjum á því að hlusta á börnin. 
Hin mismunandi staða barna um allan heim kallar á mis-
munandi forgangsröðun. Í mörgum löndum heims verður 
rétturinn til lífs, frelsis og mannhelgi ekki tryggður nema 
með útrýmingu fátæktar meðan vandamál barna í öðrum 
heimshlutum leiða til þess að þau verði undir í samfélagi 
neysluhyggju.   

UNICEF VEITIR:
» yngstu börnunum góða byrjun í lífinu. 
» öllum börnum, jafnt stúlkum sem 

drengjum, góða grunnmenntun. 
» öllum börnum lífsnauðsynlegar bólu-

setningar og A-vítamín bætiefni. 
» fræðslu til að fyrirbyggja HIV-smit,

umönnun til smitaðra og sér til þess 
að börnum sem eru munaðarlaus af 
völdum alnæmis sé veittur stuðning-
ur og umönnun. 

» verndandi umhverfi fyrir börn sem 
hafa lent í stríði, ofbeldi eða mis-
notkun. 





HVER MYRTI MARILYN? Þann 
5. ágúst 1962 fannst þokkadísin 
Marilyn Monroe látin á heimili sínu 
aðeins 36 ára gömul. Dánarorsökin 
var sögð of stór skammtur af róandi 
lyfjum. Allt frá dauða hennar hefur 
verið til fólk sem trúir því ekk að upp-
gefin dánarorsök Marilyn sé sannleik-
ur málsins en frægasta samsæriskenn-
ingin er sú að Kennedy bræður hafi 
látið ráða hana af dögum, enda átti 
hún að hafa verið í ástarsambandi/
samböndum við þá bræður.
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ÞEKKTAR SAMSÆRISKENNINGAR
» Ekki er allt sem sýnist og það sem er 
á yfirborðinu er ekki endilega sann-
leikanum samkvæmt. Þetta sannaðist 
t.d. hér um árið þegar Bill Clinton hélt 
því fram, án þess að blikka augunum, 
að hann hefði aldrei gert neitt siðlaust 
með Monicu Lewinsky. Og þessu 
trúðu margir, þar til annað kom í ljós. 
Lygin getur fundið sér skálkaskjól, 
jafnvel á sjónvarpsskjánum og þau 
sem þetta vita eru oft þau sömu og 
aðhyllast samsæriskenningar. Því 
hver veit hvað menn gera þegar við 
sjáum ekki til?

ELVIS PRESLEY LIFIR Ein frægasta samsær-
iskenning heims er sú að Elvis Presley sé enn á lífi 
og fari huldu höfði. Hann er sagður hafa látist 16. 
ágúst árið 1977 og dánarorsökin er sögð vera of 
stór skammtur eiturlyfja. Hins vegar má með sanni 
segja að ýmislegt í kringum dauða hans hafi verið 
afar sérkennilegt, sem rennir styrkum stoðum undir 
samsæriskenninguna. Sem dæmi má nefna, að þegar 
líkið af Elvis kom á sjúkrahúsið í Mephis Tennessee, 
hafði ein hjúkrunarkona þar á orði að þetta væri ekki 
kóngurinn þegar hún leit á það. Skömmu síðar komu 
dularfullir menn á svæðið og báðu hana um að skrifa 
undir skjal þar sem hún hét því að segja engum frá 
þessu. Nafnið ég legsteini kóngsins er stafað vitlaust 
og á hverjum degi stíga fram einstaklingar sem 
sverja við eigið líf að hafa séð söngvarann góðkunna 
einhversstaðar á förnum vegi.

CIA DRAP JOHN F. KENNEDY
Á þeim örlagaríka degi, 22. nóvember árið 
1963, var John F. Kennedy myrtur í Dallas, 
Texas. Enn hefur ekki tekist að finna hald-
bærar skýringar eða sannanir fyrir því hver 
stóð að baki verknaðinum, en algengasta 
skýringing er sú að Lee Harvey Oswald hafi 
myrt hann. Vandinn er bara sá að Oswald 
var ráðinn af dögum tveimur dögum eftir 
morðið á JFK og fjölmargir trúa því að 
hann hafi einungis verið blórabögull, sem 
kennt var um glæp sem pólitískir andstæð-
ingar Kennedy frömdu. Þar liggja KGB, 
mafían, FBI, CIA eða J. Edgar Hoover helst 
undir grun.

FERÐIN TIL TUNGLSINS 
VAR ALDREI FARIN Það eru 
margir sem halda því fram að fyrsta 
lendingin á tunglinu hafi aldrei 
átt sér stað. Áhangendur þessar-
ar kenningar halda því fram að 
allt hafi þetta verið sviðsett og til 
sönnunar á máli sínu benda þeir 
m.a. á skugga á ljósmynd af Neil 
Armstrong sem er furðulegur miðað 
við hvar tunglið er staðsett í himin-
geimnum.

BRESKA LEYNILÖGREGLAN DRAP DÍÖNU 
PRINSESSU Díana prinsessa og ástmaður hennar 
Dodi Al-Fayed létust í bílslysi í París þann 31. ágúst 
1997. Dodi Al-Fayed eldri, heldur því fram að breska 
leynilögreglan hafi myrt þau samkvæmt fyrirmælum frá 
Buckingham höll. Engar sannanir hafa komið fram sem 
staðfesta þeta, en haft er eftir ýmsum embættismönnum 
að málið sé „skrítið“ ef svo mætti að orði komast. Málið 
er enn í rannsókn hjá frönsku lögreglunni.

Texti: MARGRÉT HUGRÚN OG ÓLI HJÖRTUR



BUSH VISSI AF HRYÐJUVERKA-
ÁRÁSUNUM ÞANN 11. SEPT-
EMBER Sumir trúa því að sjálfur 
Bandaríkjaforseti (ásamt nokkrum valda-
miklum mönnum) hafi átt þátt í árásun-
um á tvíburaturnana þann 11. september. 
Hagsmunir hans af árásinni áttu m.a. að 
vera ástæða til að ráðast inn í Írak og 
Afganistan og virkja til þess herafla lands-
ins. Fólk hefur jafnvel haldið því fram að 
sprengjum hafi verið komið fyrir í turn-
unum (hvernig áttu þeir annars að hrynja 
svona hratt?). Flugvélarnar áttu að hafa verið mannlausar og á sama 
tíma var aldrei flogið inn í Pentagon eins og haldið hefur verið fram.

HVER VAR KOBBI KVIÐRISTA? 
Enn þann dag í dag er fólk að velta vöngum 
yfir því hver Kobbi kviðrista, eða Jack the 
Ribber, hafi raunverulega verið. Kobbi fór 
hamförum í húsasundum í London árið 
1888 og myrti þar einar fimm vændiskonur á 
viðbjóðslegan hátt. Sumir telja sig hafa kom-
ist að því að Kobbi hafi í raun verið sonur 
Viktoríu drottningar. Aðrir telja að þarna 
hafi verið á ferðinni læknir hennar hátignar 
og enn aðrar kenningar segja að Kobbi hafi 
verið frímúrari, genginn af göflunum. 

AREA 51 Það eru fleiri en Magnús 
Skarphéðinsson sem trúa því að til 
séu geimverur. Area 51 ku vera staður 
í Nevada eyðimörkinni, þar sem 
Bandaríkjaher hefur aðsetur. Margir 
halda því fram að í aðsetri þessu geri 
sérfræðingar tilraunir á geimverum sem 
bæði eru lifandi og dauðar. En þar 
munu einnig fara fram reynsluflugferðir 
á fljúgandi diskum og öðrum ónafn-
greindum framandi farartækjum, svo 
fátt eitt sé nefnt.

NÝJA HEIMSSKIPULAG-
IÐ The new world order eða 
Novus ordo mundi, kallast 
samtök annara samtaka og 
áhrifamikilla aðila, (t.d. frí-
múrara, Illuminati, Skull and 
Bones, Rothschild fjölskyldan, 
Rockefleer, Morgan, Kissinger 
o.fl.) sem saman stefna að 
heimsyfirráðum undir einni 
stjórn sem athafnar sig handan 
lýðræðis, dóms og laga. Merki 
Illuminati samtakanna er að 

finna á eins dollara seðlinum, þannig að ef þú hefur einn við höndina 
núna geturðu kíkt á það. Margir telja að Bush feðgarnir taki þátt í 
þessu samsæri, en þeir voru meðlimir í Skull and Bones, leynifélagi 
sem stofnað var í Yale háskóla. Í samtökum sem þessum eru oft mjög 
valdamiklir einstaklingar (stjórnmálamenn, dómarar, milljarðamær-
ingar o.fl.) En það styrkir samsærissinna í trú sinni á að þessir menn 
spinni saman net sem nær yfir gjörvallan heiminn.



V ið Elísabet hittumst á kaffihúsi 
einn vætusaman dag í síðustu 
viku. Framkoma hennar ein-
kennist af svolítilli feimni en 

nærvera hennar er ljúf og góð líkt og söng-
röddin. Ég er viss um að þessi stelpa er það 
sem maður kallar hvers manns hugljúfi 
enda segist hún trúa á karmalögmálið. „Ef 
maður gefur gott af sér þá fær maður gott 
til baka.“ 

Við komum okkur fyrir í hljóðlátu 
horni og pöntum kaffi. Þetta er í fyrsta 
sinn sem hún fer í viðtal en fram til þessa 
hefur Elísabet ekki látið mikið fyrir sér fara 
opinberlega. Það mun þó fljótlega breytast 
því nýlega er kominn út geisladiskurinn 
Þriðja leiðin þar sem Elísabet syngur öll 
lögin nema eitt sem er sungið af móður 
hennar. Það var gítarleikarinn Börkur 
Hrafn Birgisson sem fékk Elísabetu til liðs 
við sig, en upphaflega var það Ellen sem 
átti að syngja inn á diskinn. „Svo hafði 
mamma ekki tíma til að gera þessa plötu 
og lagði til að ég kæmi í prufu. Ég var 
ferlega stressuð að fara í prufu til Barkar, 
en eftir smá tíma gleymdi ég öllu stressi og 
við smullum saman þar sem hann spilaði 
á gítarinn heima í stofu hjá sér og ég söng 
ljóðin hans Einars Más,“ segir Elísabet, 
en textarnir á plötunni eru allir samdir af 
Einari Má Guðmundssyni og koma fram 
í ljóðabókinni Ég stytti mér leið framhjá 
dauðanum.

MEÐ ÖMMU Í ÚTVARPSHÚSINU

Hingað til hefur söngferill Elísabetar farið 
rólega af stað. Hún varð í þriðja sæti 
í söngvakeppni framhaldsskólanna fyrir 
fjórum árum og ásamt systrum sínum 
söng hún í einu lagi á Sálmaplötu Ellenar 
sem kom út árið 2004, en þegar hún var 
sjö ára mátti þó í fyrsta sinn heyra rödd 
hennar óma á öldum ljósvakans. 

„Ég var oft með ömmu minni 
Ragnheiði Ástu, sem er mamma pabba 
míns, að flækjast í útvarpinu. Einhvern 
tíma vorum við þarna saman og þá var 

ég beðin að syngja uppáhaldslagið mitt 
inn á band. Ég gerði það með glöðu geði, 
enda frekar athyglissjúk sem barn. Tók 
mig til og söng öll erindi Maístjörnu 
Halldórs Laxness af mikilli innlifun,“ 
segir Elísabet og hlær.

LEGGUR ÁHERSLU Á EINLÆGNI

Það er engum ofsögum sagt að í fjölskyldu 
Elísabetar snúist allt meira eða minna um 
tónlist og söng. Því er fjölskyldulífið oft 
ekki eins hefðbundið og gengur og gerist. 
„Fólk spyr mig til dæmis gjarna að því 
hvort það sé ekki alltaf rosalega gaman 
hjá okkur á jólunum. Heldur að við séum 
syngjandi allan sólarhringinn yfir hátíð-
arnar, en sannleikurinn er eiginlega sá að 
þá tökum við okkur frí frá söngnum. Hins 
vegar man ég vel eftir því hvað mér fannst 
alltaf gaman að keyra út í sveit með fjöl-
skyldunni þegar ég var barn. Þá vorum við 
kannski að fara í sumarbústað og einhver 
byrjaði að syngja eitthvað lag sem endaði 
svo á rödduðum samsöng sem allir tóku 
þátt í,“ segir Elísabet og ég sé fyrir mér 
eitthvað sem gæti minnt á atriði úr dans- 
og söngvamynd frá Walt Disney.

Elísabet segir foreldra sína alltaf hafa 
staðið með henni í því sem hún hefur 
kosið að taka sér fyrir hendur. Til dæmis 
ákvað faðir hennar að styrkja hana til 
tónlistarnáms í FÍH, en Elísabet hafði 
alltaf verið mjög eirðarlaus í menntaskóla-
námi og hlakkaði til að því myndi ljúka. 
Hún fékk því að hefja tónlistarnámið áður 
en stúdentsprófið var yfirstaðið. 

„Mamma og pabbi hvetja mig alltaf til 
að vera sjálfstæða og þau vilja að ég fari 
mína eigin leið. Ég leita reyndar ráða hjá 
þeim ef ég er óörugg með eitthvað og þá 
hefur það mest með tónlistarbransann að 
gera og það sem að honum snýr. En eitt 
besta ráðið sem mamma hefur gefið mér í 
sambandi við söng er að syngja alltaf beint 
frá hjartanu og vera einlæg. Hún leggur 
mikla áherslu á einlægni.“

viðtal elísabet eyþórsdóttir28

STOLT AF ÞVÍ AÐ 
VERA DÓTTIR ELLENAR
» Elísabet Eyþórsdóttir fæddist árið 
1986, á þeim árum sem frægðarsól 
hljómsveitarinnar Mezzoforte skein 
sem skærast. Segja má að þar hafi 
bæst  sólargeisli í fjölskyldu 
hljómborðsleikara sveitarinnar, en 
Elísabet er önnur af þremur dætrum 
þeirra hjóna Eyþórs Gunnarssonar 
hljómborðsleikara og Ellenar 
Kristjánsdóttur söngkonu. Máltækið 
segir að sjaldan falli eplið langt frá 
eikinni og á þetta vel við í tilfelli 
Elísabetar, en frá því hún man eftir 
sér hefur hún stefnt á að verða söng-
kona. Hún er líka rauðhærð eins og 
hún á kyn til.

Texti: MARGRÉT HUGRÚN GÚSTAVSDÓTTIR

Myndir: HÖRÐUR SVEINSSON

Förðun: ELÍN REYNISDÓTTIR





EKKI BARA ORÐ Á BLAÐI

Það hefur löngum verið þekkt að lista-
menn sem hafa upplifað sársauka og gleði 
túlka tilfinningaskalann í gegnum söng-
inn og ná oft betri hlustun en það fólk 
sem hefur tæknilega færni en skortir til-
finningu. Textarnir á Þriðju leiðinni eru 
oft sorglegir og takast á við margbrotnar 
tilfinningar, eins og oft vill verða í ljóðum. 
Elísabet, sem er enn ung að árum, segist 
reyna að setja sig inn í tilfinninguna í 
textanum eftir fremsta megni og þá dregur 
hún oft fram minningar eða annað sem 
hjálpar henni við túlkunina. „Það sem 
ég reyndi að gera var að lesa og lifa mig 
svolítið inn í ljóðin. Einar Már talar til 
dæmis um sjálfan sig í fyrstu persónu í 
sumum ljóðanna, en ég breytti því samt 
ekki í kvenkyn heldur hélt þessu bara eins 
og það er. Enda finnst mér ég ekki vera 
að syngja dægurlagatexta í þessu tilfelli, 
heldur túlka ljóðin hans Einars. Það er 
alveg nauðsynlegt að reyna að skilja text-
ana og setja tilfinningu í þá. Annars er 
maður bara að syngja einhver orð á blaði 
og útkoman verður aldrei jafn góð. Hvað 
varðar það að rifja upp tilfinningar sem 
ég hef sjálf gengið í gegnum þá get ég ekki 
sagt að ég  hafi átt mjög dramatíska ævi. Í 
það minnsta hefur þessi dramatík aldrei 
aftrað mér í neinu,“ segir Elísabet en bætir 
því við að reyndar hafi hún misst ömmu 
sína sem var henni mjög kær. „Hún studdi 
mig mikið og vissi til dæmis alltaf að ég 
ætti eftir að verða söngkona, en þegar ég 
var lítil þá var ég mjög mikið hjá ömmum 

mínum − og þá sérstaklega ömmu Sísí. 
Mamma og pabbi þurftu að ferðast mikið 
vegna vinnunnar og voru stundum mikið 
í útlöndum, en ég get samt ekki sagt að ég 
hafi fundið fyrir þessum aðskilnaði á nei-
kvæðan hátt. Amma var alltaf svo mikill 
hluti af fjölskyldunni og mér fannst gott 
að vera hjá henni.“

STOLT AF ÞVÍ AÐ VERA DÓTTIR
MÓÐUR MINNAR

Blús, djass og kántrí eru þær tónlistar-
stefnur sem höfða mest til Elísabetar og 
hafa gert um töluvert skeið. Hún hefur 
gaman af því að hlusta á tregablandna 
og tilfinningaríka túlkun þeirra Arethu 
Franklin og Billie Holiday og segir hana 
hafa mikil áhrif á það hvernig hún vegur 
og metur góðan söng. En þrátt fyrir þann 
aragrúa söngkvenna sem til eru í heimin-
um er það samt Ellen Kristjánsdóttir sem 
hún metur hvað mest og segir vera eina af 
sínum uppáhaldssöngkonum.

„Ég hef alltaf litið rosalega mikið upp 
til mömmu. Finnst hún alveg frábær.“ 
Elísabet kveðst alltaf hafa verið mjög mikil 
„mömmustelpa“ og segist í raun vera það 
enn. „Mér fannst líf hennar alveg ótrúlega 
spennandi þegar ég var lítil og vildi alltaf 
vera með henni, hvert sem hún fór. Ég vildi 
meira að segja fá að klæða mig upp og mála 
mig áður en við fórum eitthvað út saman. 
Heimtaði að fá að setja á mig bláan augn-
skugga og rauðan varalit til að vera flott 
þegar ég var úti að spóka mig með mömmu. 
Að fara með henni á tónleika þótti mér 

mikill hápunktur, svo ekki sé minnst á að 
fá að njóta þess heiðurs að fá að fara bak-
sviðs. Það var algjör toppur. Í raun er ég 
mjög stolt af því að vera dóttir hennar. Fólk 
hefur stoppað mig á götu og spurt hvort ég 
sé ekki dóttir Ellenar Kristjáns, þegar það 
sér svipinn með okkur og ég hef líka heyrt 
að við höfum líka söngrödd. Þessu tek ég 
alltaf sem hrósi og hef mjög gaman af því 
að heyra svona athugasemdir.“

ENGAR BLEKKINGAR

Eftir að hafa alist upp með tónlistarfólki 
hefur Elísabet ekki þurft að ímynda sér 
hvernig það væri að lifa og starfa sem 
tónlistarmaður á Íslandi. „Ég veit að það 
getur stundum verið erfitt að vera listamað-
ur hér á landi, en í minni fjölskyldu höfum 
við samt alltaf haft nóg til hnífs og skeiðar. 
Ég kvíði því þess vegna ekki að þurfa að 
standa í einhverju basli. Ef ég kemst ekki 
af sem tónlistarmanneskja þá vinn ég bara 
einhverja aðra vinnu en verð samt áfram í 
tónlist af því það er það sem gefur mér gleði 
í lífinu. Ef ég verð hins vegar svo farsæl að 
geta lifað af tónlistinni þá myndi ég bara 
telja mig mjög heppna því það eru ekki 
margir sem lifa á því að gera það sem þeir 
elska mest.“

Eins og fyrr segir kveðst Elísabet trúa á 
lögmál orsaka og afleiðinga, eða karmalög-
málið, í lífinu. Hún segir það því hafa verið 
farsælt mjög að hennar fyrsta stóra verkefni 
á vettvangi tónlistarinnar hafi verið sam-
starf við Börk Hrafn Birgisson, en hún lítur 
mjög upp til hans sem tónlistarmanns. 
„Það má eiginlega kalla þetta ótrúlega vel 
heppnaða tónlistarlega „afmeyjun“. Ég er 
virkilega þakklát fyrir það að hafa fengið 
tækifæri að vinna með Berki. Hann er svo 
hæfileikaríkur og þægilegur maður. Svo 
kom hann alltaf fram við mig sem jafningja 
og það fannst mér ótrúlega gott að finna. 
Satt best að segja var ég að upplifa lang-
þráðan draum rætast þegar við vorum að 
vinna saman í stúdíóinu. Ég fílaði mig alveg 
ótrúlega vel og naut þess sem við vorum 
að gera alveg í botn,“ segir Elísabet full af 
einlægni og ákafa og það leynir sér ekki að 
innra með henni býr mikil og sönn ástríða 
fyrir tónlist. Það verður því spennandi fyrir 
okkur að heyra frumraun þessarar ungu 
konu á sviði tónlistarinnar og fá að fylgjast 
með henni í framtíðinni, sem án efa verður 
björt og yfirfull af góðu karma.

viðtal elísabet eyþórsdóttir30
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ÓSÝNILEGIR GLÆPIR EFTIR GUILLERMO MARTÍNES

Á METSÖLULISTUM UM ALLAN HEIM. 
PLANETA BÓKMENNTA- 

VERÐLAUNIN Í ARGENTÍNU.
„Stærðfræði og morðgáta.
Þú færð ekki betri kokkteil.“

- Guardian

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 raunveruleikanum.“

- MacDonnell Ulsch, forstjóri Öryggisráðs Bandaríkjanna

SELD Í

MEIRA EN

1.000.000

EINTÖKUM

Þýðandi:
Anna María Hilmarsdóttir
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Hótel Örk verður með jólahlaðborð fyrir börnin næstu tvo sunnu-
daga, 3. og 10. desember. Krakkajólahlaðborðin hefjast klukkan 
15 og veislustjóri er Bárður úr Stundinni okkar. Jólasveinninn kíkir 
síðan í heimsókn og gefur krökkunum pakka og dansar með þeim 
í kringum jólatréð.
Það er því alveg tilvalið fyrir alla fjölskylduna að skreppa í 
sunnudagsbíltúr austur fyrir fjall og koma sér í jólaskap.

Jólahlaðborð fyrir börn

Dóttir mín er svo heppin að hafa fullt af jafnöldrum í 
kringum sig og þegar foreldrar og börn hittast er ósjálfrátt 
farið að bera saman og draga í dilka. „Já, er hún svona 
magapínubarn ...“ „Já, er hann ekki farinn að velta sér 
ennþá ...“ „ Já, sumir sitja fyrst og velta sér svo, það er 
bara mismunandi.“ 
Í ungbarnaeftirlitinu er líka fylgst með því hvað barnið 
getur, tínt upp í sig, brosað, hjalað og talað, staðið, skriðið, 
gengið. Og einkunnasjúk móðir eins og ég fríkar bara út. 
Ekki þó af áhyggjum af því að barnið mitt sé ekki fullkomið, 
því í mínum augum er hún það, heldur af því að ég sé að 
gera eitthvað vitlaust ef hún kann ekki að borða með skeið 
eða syngja stafrófið. Sögur af því sem ég gat eða gat ekki 
á sama aldri og öðrum börnum í fjölskyldunni sem voru 
altalandi eins árs eða stóðu ekki upp fyrr en á fimmtánda 
mánuði verða að mælikvörðum, ekki á barnið mitt heldur 
á mig sem foreldri. Ég er ekki nógu hvetjandi, við syngjum 
ekki nóg, hún fær ekki nógu fjölbreyttan mat, heima hjá 
okkur er enginn stigi svo hún getur ekki æft jafnvægisskynið 
með því að reyna að príla upp tröppurnar. Kannski kemur 
þessi samanburðarárátta og ótti til af kenningunni um 
tabula rasa, að hvert barn fæðist sem óskrifað blað sem 
reynslan og lífið skrifa mörk sín á. Ef barnið er óskrifað 
blað og foreldrarnir eru þeir sem skrifa fyrstu síðurnar er nú 
eins gott að vanda sig. Barnið verður að fá hið fullkomna 
veganesti út í lífið, gróft hollustubrauð með tónlist og 
margföldunartöflu, lífrænan bókasafa og epli sem kennir 
siðfræði. Hveitibrauð með kæruleysi eða sjónvarpskaka eru 
falleinkunn fyrir foreldrana. 
Í leiðbeiningalista sem ég fékk með mér heim úr fæðingar-
fræðslunni fyrir svona ári síðan var mömmunni bent á alls 
kyns sniðuga hluti eins og að gera stundum eitthvað fyrir 
sjálfa sig fyrstu vikurnar í lífi barnsins, reyna að fara út á 
hverjum degi, sofa þegar barnið sefur og láta sig heimilisþrifin 
litlu varða. Og ekki bera barnið sitt saman við önnur börn 
því öll börn eru einstök. Ég minni mig á þetta þegar ég er 
alveg að bugast yfir því að ég sé að krassa alls konar rugl og 
vitleysu á barnið mitt, eða það sem verra er, alls ekki neitt. Ég 
er líka búin að ákveða að það besta sem hægt er að gera fyrir 
barnið sitt sé að þykja nógu vænt um það og að bera það 
ekki saman við einn eða neinn. Skrifa alls konar fallega hluti 
á þetta óskrifaða blað og fyrst og fremst ástarljóð, hvatningar-
söngva og lofræður. Öll börn eiga rétt á því að vera elskuð, 
algerlega og án nokkurra skilmála. Það eru barnaréttindi og 
alveg örugglega það sem best skilar sér úti í lífinu þegar á 
hólminn er komið. 

Óskrifað blað

Brynhildur Björnsdóttir
elur upp
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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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Umsjón og eldamennska: HALLA BÁRA GESTSDÓTTIR

Mynd: GUNNAR SVERRISSON

Desemberkaka 
í jólalitunum

BOTN:
3 egg
125 g flórsykur
50 g hveiti
1 msk. kartöflumjöl
3 msk. kakó

½ l vanilluís, mjúkur

KREM:
2 dl rjómi
2 msk. flórsykur
½ tsk. vanilludropar

jarðarber, skorin í tvennt
fersk mynta

Hrærið saman egg og sykur þar til létt og ljóst. 
Blandið þurrefnum saman við og hrærið vel. 
Smyrjið deigið á bökunarpappír, um 1 cm þykkt. 
Bakið við 180 gráður í um 10-12 mín. eða 
þar til brúnirnar á botninum fara að lyfta sér 
frá bökunarpappírnum. Takið úr ofninum og 
kælið. Losið botninn varlega frá pappírnum með 
góðum spaða. Smyrjið botninn með ísnum og 
rúllið kökunni varlega saman. Vefjið plastfilmu 
utan um kökuna, þétt og vel. Setjið í frysti í 
a.m.k. tvo tíma. Þeytið saman rjóma, sykur og 
vanilludropa. Smyrjið frosna kökuna með rjóma-
kreminu þegar hún er tekin úr frystinum. Stingið 
aftur í frystinn í 10 mín. Skreytið með jarðarberj-
um og ferskri myntu, fallegt að sigta örlítið kakó 
yfir hvítt kremið. Berið strax fram.

KAKA TIL AÐ FAGNA UPPHAFI JÓLAMÁNAÐAR. ENDA ER HÚN Í 
JÓLALITUNUM, HVÍT, RAUÐ OG GRÆN. ÍSKAKA Í ANDA FROSTS OG 
SNJÓS. FALLEG Á BORÐI OG GÓÐ Í MAGA.
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Flestir sjá fyrir sér að einkaþjálfarar, dansarar og fitness-drottningar hljóti 
að þurfa að passa mataræðið afar vel og megi aldrei bregða út af. Það er þó 
ekki alveg rétt. Með því að velja rétt og vera meðvitaður um hvað maður er 
að borða má leyfa sér ýmislegt. Þetta veit Yesmine Olsson, sem sameinar það 
að vera einkaþjálfari, dansari, fitness-drottning og nýbökuð móðir. Hún hefur 
nú ákveðið að deila vitneskju sinni með okkur hinum í bókinni Framandi og 
freistandi létt og litrík matreiðsla.

„Þetta eru uppáhaldsréttirnir mínir, sem ég hef breytt svo þeir passa betur 
inn í lífstílinn sem ég er í núna. Mér finnst afrískur og indverskur matur mjög 
góður en hann er ekki alltaf mjög hollur og inniheldur mikla fitu. Með því að 
skipta á hollu hráefni og óhollu er hægt að leyfa sér að borða ýmislegt án þess 
að stofna heilsunni og holdafarinu í hættu.“ Hún vill þó taka fram að þetta 
er alls ekki enn einn megrunarkúrinn. „Ég vil bara sýna fram á að það er hægt 
að búa til góðan mat án þess að hann þurfi að vera óhollur. Í þessari bók eru 
engar öfgar heldur bara uppskriftir að góðum mat settar fram á hollari hátt. 
Svo fylgja fróðleiksmolar hverjum rétti fyrir sig, ef það er til dæmis mangó í 
réttinum þá skrifa ég eitthvað skemmtilegt um mangó og svo framvegis.“
Hún vill taka fram hvað hún hafi verið heppin með samstarfsfólk. „Með svona 
gott fólk með mér gat ég gert nákvæmlega það sem mig langaði til að gera.  
Áslaug Snorradóttir tekur myndirnar og Blær Guðmundsdóttir sér um grafík-
ina, kokkarnir.is elduðu réttina fyrir myndatökurnar og svo mætti lengi telja. 
Bókin er enn fallegri og betri en ég þorði að láta mig dreyma um.“

Yesmine hefur lengi langað að skrifa bók. „Fyrst ætlaði ég að skrifa bók um 
þjálfun og mataræði. En ég hef alltaf haft mjög gaman af því að elda, einkum 
þó framandi mat og langaði líka að skrifa matreiðslubók. Ég var ekki alveg 
viss um hvernig ég ætti að fara að því að samræma þetta. Þegar ég varð ólétt 
fylltist ég af orku og sköpunargleði og fann að nú væri tíminn til að skrifa 
bókina. Það má segja að dóttir mín hafi verið upphafið að þessu öllu.“

Dóttir Yesmine og Arngríms 
Fannars Haraldssonar, Ronja 
Ísabel, fæddist 2. september 
og mamma hennar lætur 
hana ganga fyrir. „Hún er 
algerlega númer eitt og um 
leið og heyrist í henni þá 
hendi ég öllu öðru frá mér. 
Þrjár okkar sem komum að 
bókinni erum með lítil börn 
sem er skemmtileg tilviljun 
og kannski má bara segja að 
þetta sé matur handa næstu 
kynslóð.“

Súkkulaðikökur slá að 
minnsta kosti alltaf í gegn 
hjá börnunum og hér fylgir 
ein holl og góð uppskrift  
úr bókinni. Þeir sem vilja 
smakka ættu að kíkja í Iðu 
á morgun milli tvö og fjögur 
þar sem Yesmine verður að 
kynna bókina og kökuna.

Matur handa næstu kynslóð

Viðtal: BYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR
Myndir: RÓSA

CHILISÚKKULAÐIKAKA MEÐ PISTASÍUHNETUM
OG TRÖNUBERJUM

100 g suðusúkkulaði
½ dl pistasíuhnetur hakkaðar
½ dl möndlur hakkaðar
½ dl bran flakes
½ tsk. chili krydd (tæplega)
1 box trönuber eða hindber

Hakkið hneturnar og geymið sirka eina matskeið 
af hvorri tegund til skrauts. Bræðið súkkulaðið 
ásamt hnetunum í vatnsbaði. Þegar súkkulaðið 
er bráðnað, setjið bran flakes saman við. Setjið 
á bökunarpappír og stráið hnetunum sem teknar 
voru til hliðar yfir. Hægt er að móta litlar eða stórar 
kökur úr deiginu eða bara eina stóra sem er síðan 
brotin niður eftir smekk. Skreytið með berjum.

Ath! Afar gott er að bæta við uppskriftina handfylli 
af þurrkuðum trönuberjum sem hentar sérstaklega 
vel í kringum jólahátíðina.
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Birta fékk snyrti-
fræðinginn Maríu 
Björgu Tamimi til 
liðs við sig, en hún 
rekur snyrtistofuna 
Amiru í Bæjarlind 
12 í Kópavogi. Fyrir 
meðferðina hafði 
Díana ekki sinnt 
húðinni rétt því 
hún var opin með 
fílapenslum, örlítið 
örótt og litarhaft-
ið fremur dauflegt. 

María ákvað því að byrja á tvöfaldri húðhreinsun áður 
en lengra skyldi haldið. Fyrst tók hún Díönu í húðhreins-
un sem miðar að því að koma jafnvægi á fituframleiðslu 
húðarinnar, en því næst var húðin djúphreinsuð. Eftir það 
fór Díana vikulega í ávaxtasýrumeðferð sem tók alls sjö 
skipti. Meðferðin hafði þau áhrif að svitaholur þéttust og 

ör og önnur lýti urðu minna áberandi, 
litarhaft húðarinnar varð fallegra og 
yfirbragðið jafnara. Einnig notaði 
Díana ávaxtasýrurnar heima og með 
því flýtti hún fyrir árangri meðferð-
arinnar. Í allar meðferðirnar notaði 
María gæðavörur frá comfort zone 
og útkoman varð sú að húðin batn-
aði verulega mikið.

Daginn fyrir myndatöku fór Díana 
í collagen meðferð, en slík meðferð 
virkar mjög styrkjandi á húðina; veitir 
djúpan raka, þéttir, dregur úr fínum 
línum og gefur ferskan gljáa. Til að 
setja punktinn yfir i-ið fór hún svo í 
litun og klippingu á hársnyrtistofuna 
Korner í Bæjarlind 14-16. María Björg 
litaði og mótaði augabrúnir Díönu 
í samræmi við andlitsfall hennar, 

BIRTA GERIR 

Díana Ósk Óskarsdóttir, sjö 
vikum fyrir útlitsbreytingu. 

Til að bæta húðina var m.a. notast við 
ávaxtasýrumeðferð frá comfort zone.

Díana Ósk eftir útlitsbreytingu 
með aðstoð Maríu Bjargar og 
Birnu.

SNILLINGAR! María Björg Tamimi snyrti-
fræðingur á snyrtistofunni Amira, Díana Ósk 
Óskarsdóttir og Birna Sif Magnúsdóttir stílisti. 

» Maður getur alltaf á sig blómum bætt, sagði Tóta litla tindilfætt í sönglaginu góða og það 
telur Birta vera orð að sönnu enda prófuðum við að senda Díönu Ósk Óskarsdóttur, 36 ára, 
tveggja barna móður í útlitsbreytingu. Með aðstoð stílista og snyrtifræðings gátum við svo 
aldeilis bætt nokkrum „blómum“ á Díönu Ósk.

„GALLABUXUR
OG BOLUR“

Bolur frá Sparkz, 
peysa frá Gallerí

17, Diesel galla-
buxur frá Gallerí
17 og falleg brún 
leðurstígvél frá GS
skóm.
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Texti: MARGRÉT HUGRÚN
Myndir: STEFÁN KARLSSON

neglurnar voru snyrtar og svo 
fór hún í brúnkumeðferð til 
að fá á sig frískandi lit. Um 
var að ræða Natura sun 
brúnkumeðferð sem er 
handsprautað á líkamann, 
en á Amiru er hægt að 
velja um sjö mismunandi 
liti eftir því hvað hent-
ar hverjum og einum. 
Síðast en ekki síst var 
Díana förðuð af Maríu 
með vörum frá Rifka. 
Birna Sif Magnúsdóttir 
tók svo rúnt um fata-
verslanirnar og fann 
föt sem fara henni vel, 
en myndirnar segja að 
sjálfsögðu meira en 
öll orð.

DROTTNINGARLEG
Kjóll frá Sand í 
Kringlunni,  há, 
svört leðurstígvél frá 
Sand, hálsfesti, eyrna-
lokkar og armbönd 
frá Kiss. 

HVERSDAGSLEG EN LÍKA SVOLÍTIÐ FÍN Bolur frá 
Sparkz, peysa frá Company´s, leðurpils frá Oasis,
leðurbelti frá Company´s, sokkar frá Cobra, skór frá 
GS skóm og skart frá Kiss.

Gæddu lífið
litum eftir
þínu höfði

um jólin

Jólaliturinn
í ár

Big Apple Red



Glæsilegt og ómissandi
Svartur og drapplitaður eru tveir klassískir litir sem 
ganga við flest tilefni.
Mikið verður um þessa tvo liti í vetur og ættu því allir 
að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi.
Allt frá glæsilegum síðkjólum til skemmtilegra auka-
hluta.
Ef þú vilt vera klassísk og glæsileg ættu þessir litir að 
höfða til þín.

ÞÆGINLEG OG MJÚK
Hneppt peysa frá Karen Millen

FALLEGT mittisbelti frá Wearhouse

HLÝ OG GÓÐ
Dásamlega falleg kápa frá Karen Millen.

SÆTUR rúllukraga bolur frá Wearhouse

RÚMGÓÐ OG FLOTT taska frá All Saints

GLÆSILEGUR OG RÓMANTÍSKUR
kjóll frá Karen Millen

HLÝJIR OG GÓÐIR leðurhanskar frá Wearhouse

SVÖRT KÁPA með fallegu  mynstri frá Whistles 
skyldueign hverrar glæsi konu

ÖKKLASKÓR
Fallegir skór með slaufu frá Karen Millen

ÓMISSANDI kjóll frá Whistles

FLOTT
támjó stígvél ómissandi eign úr Shoe Studio

GLÆSILEG taska með dýramynstri úr Karen 
Millen
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BLEIKUR Sætur kjóll 
úr Karen Millen. 

GRÁR Mynstraður svartur 
og grár kjóll úr Whistles. 

SOFIA COPPOLA Hún á þá ófáa, babydoll 
kjólana og hér er hún í einum fallegum svört-
um á rauða dreglinum. MYND:GETTY IMAGES

Dásamlegir
hátíðarkjólar
Jólin nálgast óðfluga og jólaböllin og hlaðborðin með. Á 
þessum tíma er nauðsynlegt að eiga að minnsta kosti einn 
fallegan jólakjól. Úrvalið er mikið en vinsælasti kjóllinn í ár 
verður eflaust hinn svokallaði „babydoll“ kjóll sem er hvorki 
of stuttur né of síður. Hann er til í mörgum útfærslum í 
verslunum bæjarins hvort sem hann er bleikur og krúttlegur 
eða svartur og klassískur. Vinsælustu litirnir eru grár, hvítur, 
svartur og daufir litir í bland.

HVÍTUR Sætur kjóll 
úr Spúútnik. 

SVARTUR OG KLASS-
ÍSKUR Kjóll sem gengur 
bæði hversdags og í jóla-
boðið. Fæst í All Saints. 

RÓMANTÍSKUR Fallegur 
grár kjóll með svörtum 
blúndum úr Karen Millen. 

HLÝRALAUS MEÐ SLAUFU 
Kvenlegur og glæsilegur fyrir 
jólaboðin. Fæst í Warehouse.

PRJÓNAÐUR Dásamlega fallegur 
svartur prjónakjóll úr Whistles.  





Það er óhætt að fullyrða að engin kona hefur komist með tærnar þar sem Madonna 
hefur tískuhælana undanfarin tuttugu og fimm ár. Alveg frá því að hún komst fyrst 
í sviðsljósið árið 1982, hefur hún verið sannkölluð táknmynd tískunnar og er enn. 
Fyrsta „lúkkið“ sem Madonna gerði vinsælt voru víðar blúndu blússur sem héngu 
yfir berar axlir og óhemju mikið af skartgripum, til dæmis stórir kaþólskir krossar 
um hálsinn og armbönd sem náðu nánast upp að olnboga. Skömmu síðar kom 
hún fram á korseletti með knallstuttar ljósar krullur og dökkar og miklar auga-
brúnir. Það leið ekki á löngu þar til hún byrjaði að hneyksla með djarfri og óheftri 
framkomu, sem stundum þótti móðgun við siðgæði og kristna trú og þetta kórón-
aði hún með bókinni Sex sem kom út árið 1992, en í henni var Madonna að kanna 
eigin kynhneigðir á mjög opinskáan hátt. Með aldrinum, og barneignum, róaðist 
Madonna. Hún leitaði inn á við. Fann Kabbala trú, hóf að skrifa barnabækur, 
iðka jóga af kappi og leggja mannúðarmálum lið. Eftir tvö ár verður Madonna 
fimmtug, en hún virðist eldast eins og Dorian Gray, semsagt – eldast ekki. Hún 
býr yfir óþrjótandi lífsþorsta sem lýsir sér m.a. í því hvernig hún endurskapar sjálfa 
sig reglulega. Það er varla til sú hárgreiðsla sem Madonna hefur ekki prófað, og 
hvað fatastílinn varðar þá er það oftar en ekki hún sem setur línurnar fyrir það sem 
koma skal. Til dæmis má nefna fatalínu sem hún hannaði í samstarfi við Hennes & 
Mauritz, en nú í haust hafa vegfarendur í flestum stórborgum erlendis fengið að sjá 
risa auglýsingar af Madonnu í fötum eftir sjálfa sig. Madonna er án alls vafa, 
mesta tískufyrirmynd síðari hluta tuttugustu aldar og fyrsta áratugar 
þessarar. Og hver veit ... kannski heldur hún bara áfram?
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1. Kossar
2. Sokkar og sokkabönd
3. Þriggja daga skegg
4. Súkkulaði

5. Hjúkkur
6.Venjulega stelpan í næsta húsi
7.Ást
8.Vera sagt hversu gott það er
9.Daður með smáskilaboðum

10.Hetjur, aðallega löggur og 

slökkviliðsmenn
11.Sjá glitta í nærbuxur

12.Þeyttur rjómi
13.Innra lærið

14. Mótorhjól
15.Brjóstahaldarahlýri

Hvað kveikir í okkur?
Gerð var bresk könnun meðal karla og kvenna á því hvað 
kveikti mest í fólki. Tekin voru saman tuttugu atriði um það 
helsta sem kveikir í okkur.

stjörnuspá 1. - 7. desember
   

Undanfarið hefur þú reynst góður vinur 
í raunum annarra. Fyrir vikið hafa eigin 
vandamál setið á hakanum. Fljótt mun 
greiðinn verða launaður af góðum vinum.

HRÚTUR 20. MARS – 19. APRÍL

Nautið verður á ferð og flugi í desember-
mánuði. Nautið ætti að njóta þessa ástands 
enda ekki oft sem hægláta nautið nennir að 
þeytast svo mikið.

NAUT 20. APRÍL – 20. MAÍ

Mikil vinna er framundan í desember hjá 
tvíburanum en hann ætti þó ekki að láta 
það á sig fá. Dugnaðurinn fer ekki fram hjá 
neinum og umbunin verður eftir því.

TVÍBURI 21. MAÍ – 20. JÚNÍ

Bogmaðurinn hefur hér tækifæri til að koma 
lífi sínu í þær skorður sem hann helst óskar 
sér. Bogmaðurinn ætti að láta neikvæðar 
dylgjur annarra sem vind um eyru þjóta.

BOGMAÐUR 22. NÓV. – 21. DES.

Stórar ákvarðanir bíða sporðdrekans sem 
tengjast fjölskyldu, búsetu, atvinnu eða 
öðru jafn stóru. Sporðdrekinn vill festa 
eina eða tvær rætur og ætti ekki að hræð-
ast það.

SPORÐDREKI 23. OKT. – 21. NÓV.

Sambönd verða í brennidepli hjá voginni 
það sem eftir lifir mánaðar. Best er að 
taka upp viðkvæm málefni strax áður en 
sprengjan springur og allt fer í háaloft.

VOG 22. SEPT.– 22. OKT.

Hafi meyjan verið að reyna að kaupa eða 
selja fasteign en ekkert gengið þá munu 
fljótt verða breytingar á því. Meyjan þarf 
að vera tilbúin til að taka ákvörðun með 
engum fyrirvara.

MEYJA 23. ÁGÚST – 21. SEPT.

Áætlanir og verkefni komast loks á fljúgandi 
ferð, fiskunum til mikillar gleði. Fiskunum 
munu berast margar ánægjulegar og góðar 
fréttir.

FISKAR 19. FEB. – 20. MARS

Innsæi ljónsins segir að best sé að halda 
leyndarmálum og fréttum út af fyrir sig. Á 
innsæið skaltu hlusta kæra ljón, treystu á 
sjálft þig og farðu eigin leiðir.

LJÓN 23. JÚLÍ – 22. ÁGÚST

Loksins, loksins, er krabbinn kominn á rétt 
ról og tilbúinn að sletta úr klaufunum. 
Nýjar ástir myndast og vináttubönd styrkj-
ast. Njóttu þess sem koma skal.

KRABBI 21. JÚNÍ – 22. JÚLÍ

Vatnsberinn ætti að halda vel um budd-
una í byrjun mánaðar. Nokkuð verður um 
óvænt útgjöld þennan jólamánuðinn og því 
ekki skynsamlegt að eyða í óþarfa.

VATNSBERI 20. JAN. – 18. FEB.

Út vikuna hefur steingeitin völd til að gera 
allt sem hún óskar sér. Sannfæringarkraftur 
steingeitarinnar er mikill og því á hún auð-
velt með að fá aðra með sér í lið.

STEINGEIT 22. DES. – 19. JAN.

16.Nudd

17.Þegar augnsambandi er 

haldið aðeins of lengi

18.Frumkvæði
19.Hlátur
20.Falleg og stinn karl-

mannsbök

Þegar ég kveikti á sjónvarpinu eitt kvöldið ekki fyrir löngu síðan, 
blöstu við mér á skjánum smjöraðir strákar í boxer buxum. „Jei!“ 
hugsaði ég. „Naktir karlmenn.“ Ég hækkaði í sjónvarpinu, kúrði mig 
ofan í sófa og hóf að dæma hvern geldrenginn á fætur öðrum eftir 
ummáli, stærð og sætleika. Og ég skammaðist mín ekkert fyrir það, 
enda voru drengirnir að keppa í fegurð og biðu því berir á brókinni 
eftir dómi um hver yrði næsti Herra Ísland.
Þegar piltarnir örkuðu fram og til baka á sviðinu með Colgate hvítt 
bros, tónaða vöðva og kúkabrúna kroppa byrjaði ég að tísta af 
hlátri þar sem mér fannst þetta frekar hallærislegt sjóv. Mér fannst 
ég vera að horfa á bronssteypta spartakusa með strípur og velti fyrir 
mér hvort slíkar bronsstyttur vöppuðu í alvöru um í hinu venjulega 
samfélagi.
Ég verð nú að viðurkenna að áhugi minn á Herra Ísland keppninni 
minnkaði töluvert að lokinni nærfatasýningu. Fljótlega var mér farið 
að standa á sama um hver yrði næsta Sykurhúðaða sætabrauð 
Íslands og fór að sinna öðrum verkefnum.
Daginn eftir keppnina miklu sat ég að snæðingi með félögum 
mínum í hádeginu þar sem rætt var um fegurðarsamkeppnir. „Mér 
finnst bara fáranlegt hvað þessar keppnir móta einhverjar steríó-
týpur um hvernig fólk á að líta út. Hver lítur svona út?“ spurði einn 
sessunauturinn og stakk upp í sig pastaskrúfu. Ég kippti mér nú ekki 
upp við þessa algengu skoðun á fegurðarfólki enda hefur hún oft 
komið upp í kringum keppnir kvenna í fegurð. Það sem kom kannski 
helst á óvart var að þessi skoðun, í þetta skiptið, kom úr munni 
karlmanns. Og hann var hvorki ljótur, bitur, né samkynhneigður 
eins og loðir oft vafasamlega við þær konur sem setja sig upp á móti 
fegurðarsamkeppnum. Ég horfði því agndofa á sessunaut minn 
tyggja pastaskrúfuna og var virkilega hissa á því að strákur tæki nærri 
sér að annar strákur sprangaði um brúnn á sviði í þröngri spídó og 
hnyklaði vöðvana í árlegri kjötstykkjakeppni. 
Strákum, alveg eins og stelpum, finnst upp að vissu marki niðrandi 
þegar einn úr þeirra röðum er valinn til að gegna hlutverki þess 
fallegasta. Það fer alveg jafn mikið í taugarnar á strákunum, eins og 
okkur stelpunum, að með fegurðarsamkeppnum sé ómeðvitað verið 
að búa til einhvers konar steríótýpu af hvoru kyni fyrir sig. Við stelp-
urnar erum kannski vanari því þar sem keppnir fyrir okkar kyn hafa 
verið við lýði áratugum saman. En þegar keppnir um Herra Ísland 
fara að verða meira áberandi, rísa strákar upp, fussa yfir brúnku-
meðferðum í g-streng, bringuvaxi og vöðvahnyklun og spyrja sjálfa 
sig hvar þessa menn sé eiginlega að finna í samfélaginu.
Til hamingju strákar. Þið sem kvartið daglega undan því að skilja 
ekki konur, þá skiljið þið okkur allavega á þessu sviði. En ég get þó 
veitt ykkur þá huggun að flestum okkar skvísanna finnast þessar 
Spartakuskeppnir ákaflega bjánalegar. Og ég held í þá von að ykkur 
finnist það sama um Barbídúkkukeppnirnar sem troðið er upp á 
okkur.
Til að minna okkur á að við erum alltaf fallegust einsog við erum 
varpa ég fram speki vikunnar; Líkamleg fegurð friðar ekki heiminn. 
Maður þarf ekki að sofa í ljósabekk til að hafa gaman af ferðalögum 
og lestri góðra bóka.

Barbí og Spartakus

Jóhanna Sveinsdóttir
segir kynjasögur
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Stelpujólakjólar og skór
Dömukjólar og drengjaspariföt



Vægur skammtur af magnyl, svokallað hjartamagnyl eða 
barnamagnyl, getur komið í veg fyrir hjartaáfall. Magnylið 
er blóðþynnandi og hindrar að blóðkekkir myndist sem 
geta svo stíflað kransæðar.
Mælt er með einni töflu á dag en hafa skal samráð við lækni 
áður en byrjað er á reglulegri notkun.

Hjartamagnyl einu sinni á dag

Viðvörun á 
vínflöskur
Þrjár milljónir Evrópubúa lifa við 
einhvers konar heilsuleysi og sjúk-
dóma sökum áfengisneyslu móður 
á meðgöngu. Á hverju ári eykst 
þessi tala um 45 þúsund manns. 
Þetta kom fram á alþjóðlegri ráð-

stefnu sérfræðinga um áfengisvandann í Finnlandi á 
dögunum. Þar kom einnig fram að sérfræðingar 
telja að neysla á meðgöngu sé aðalástæða 
félagslegra og geðrænna vandamála barna 
í Evrópu. Áfengið fer beint í fóstrið gegnum 
fylgjuna og getur skaðað fóstrið, valdið fóst-
urláti og valdið barninu sjúkdómum síðar á 
lífsleiðinni. Nú vill Frakkland setja viðvörun við 
drykkju á meðgöngu á vínflöskur, eins og á síg-
arettupökkum. Í fyrra byrjuðu síðan franskir 
skólar að fræða nemendur um hættuna á 
áfengisneyslu á meðgöngu. Í Frakklandi 
neyta um fjörutíu prósent kvenna áfengis 
á meðgöngu og bara einn fjórði lækna 
hvetur barnshafandi konur til að hætta að 
drekka. Þetta vandamál er mun minna á 
Norðurlöndunum og á Íslandi en þó gætum 
við séð þessa viðvörun á vínflöskum hér á 
landi þegar fram líða stundir.

Töff skart, töskur, belti, snyrtivörur, 
hárskraut, sokkar, húfur, vettlingar, 

treflar og margt sniðugt fyrir 
jólasveinana

Jóla-
gjafirnar 

fást í 
Twizzt



29 vítamín og steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega 
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Lífrænt Fjölvítamín

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

www.celsus.is

Lifestream Spirulina gefur mér 
mjög mikla orku en ég finn  ótrúlega 

.nniðaþketgérageþnumnnikim
Þó svo að ég borði mjög hollt fæði er 
það Spirulina sem gerir mér kleift 
að hafa orku í allt sem þarf að gera 
en ég er í skóla, vinnu, líkamsrækt 
og æfi fótbolti. Hef miklu meiri 
úthald og er hressari á morgnana.

Daði R. Kristleifsson, 18 ára

Hress og hraust
í ræktina og vinnu með

Spirulina!

Til að fá jafnmikið af nokkrum völdum næringarefnum og í dagskammti 
af Lifestream Spirulína þarf að borða:
· 7 gulrætur (betakarotín)
· 1 skál af fersku spínati (járn)
· 1 skál af híðishrísgrjónum (kalíum)
· 1 glas af mjólk (kalk)
· 125gr. nautakjöt (prótín + B12 vítamín)
· 30gr. hveitigrassafa (blaðgræna)
· 1 hylki Kvöldvorósarolía (GLA fitusýrur)

Súrefnistæmir umbúðirnar til að vernda næringarefnin.
Lifestream þörungarnir eru ómengaðir vegna þess að þeir eru ræktaðir í 
ferskvatni eftir ströngum gæðastaðli. ISO9001 · ISO14001

Aukið úthald,
þrek og betri líðan

Styrkir fl jótt líkamann gegn kvef i og flensu
WHO Alþjóðlega Heilbrigðisstofnunin telur hágæða Spirulina ákjósanlegan 
næringarauka fyrir börn og fullorðna. Mörg hundruð rannsóknir hafa verið gerðar á 
Spirulina og fjöldi þeirra hefur birst í virtum vísindaritum. Lifestream Spirulina eflir
einbeitingu, gefur orku, dregur úr pirringi, sleni og sætindaþörf. 
Gott fyrir alla sem eru í vinnu, námi og vilja halda línunum í lagi.

Greinilegur munur eftir
nokkra daga inntöku



Mikið úrval af 
jólagjöfum fyrir 
yngstu börnin.

Hamraborg 7
www.modurast.is  Sími 564 1451



Ferskar Ítalskar 
kaffibaunir
fyrir vandláta 

Glæsileg ítölsk gjafavara, kaffibollar, 
morgunverðasett og margt fleira.

mölum á staðnum

KAFFI

Hamraborg 1, sími 5546054, www.kaffibudin.is

KAFFIHÚS - TAKE AWAY

Blóm og 
gjafavara
í miklu 
úrvali



Aðventuljósin, sem skreyta hvern glugga á aðvent-
unni, eiga rætur sínar að rekja til fornra gyðingaljósa. 
Talan sjö er heilög tala og voru sjö arma kertastjakar 
notaðir til að skreyta musteri. Stjakarnir sjálfir áttu 
að tákna brennandi runnann eins og hann birtist 
Móse í Gamla testamentinu.
Tilurð þeirra hér á Íslandi er ekki jafn heilög. 
Samkvæmt grein Árna Björnssonar á Vísindavefnum 
var það kaupmaðurinn Gunnar Ásgeirsson sem 
fyrstur allra kom með ljósin til landsins. Árið 1964 
var hann í verslunarferð í Svíþjóð og fann þar sjö 
arma ljósaskreytingar sem honum fannst tilvaldar 
sem gjafir fyrir gamlar frænkur sínar. Ljósin vöktu 
mikla lukku og tveimur árum síðar var hann farinn 
að flytja þau inn og selja grimmt.
Svíar voru mun lengur að kveikja á aðventuljósun-
um og það var ekki fyrr en um 1980 að þau urðu 
vinsæl þarlendis. Á Íslandi hafa hins vegar ekki 
verið jól án aðventuljósa í þrjátíu ár. Má ætla að 
ljósin hafi snert streng í þjóðarsálinni sem fyrir var, 
streng sem fastur var í kerti í gluggakistu, kerti sem 
aðeins fékk að loga á jólanótt. Gott ef þetta kerti 
vísaði ekki afvegaleiddum sjómönnum leiðina heim, 
samkvæmt þjóðsögunni. Engin furða að ljósin fái 
að loga. Ef eitt ljós getur bjargað lífi heillar áhafnar, 
ímyndið ykkur hverju sjö ljós geta áorkað.

Aðventuljós
- hefðin sem við gerðum að okkar eigin

Uppruni 
hlutanna

Íslendingar og útlendingar fá allar upplýsingar á ensku um allt það sem heimsborgin Reykjavík státar af á hverjum 

tíma.; menningarviðburðir, tónleikar, skemmtistaðir, veitingastaðir, söfn, gallerí, tíska, verslanir og næturlíf.

Íslendingar þurfa líka að fylgjast með!



Wine on Ice: 

Ískaldur og skemmtilegur drykkur 



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!

Leystu
krossgátuna!

Þú gætir unnið heimildar-
myndina “Þetta er ekkert mál”

um goðsögnina Jón Pál á DVD! 



Við bráðum niðurgangiVið bráðum niðurgangi

(lóperamíð)
.





Þessa dagana stendur UNICEF fyrir degi rauða nefsins 
sem mun ná hámarki með skemmtidagskrá 
þann 1. desember í opinni dagskrá á stöð 
2 kl. 19.40. UNICEF ætlar að hvetja alla 
Íslendinga til að gerast heimsforeldrar og 
með því að ganga í lið við UNICEF getur 
fólk glatt fátæk börn um heim allan. 
Dagskráin mun standa til 23.35 og munu 
landsþekktir einstaklingar stíga á stokk og 
skemmta landanum með gríni og söng og 
í leiðinni hvetja alla til að styrkja bágstödd 
börn. Meðal þeirra eru Edda Björgvins, 
Óskar Jónasson, Ólafía Hrönn, 
leikarnir úr Sigtinu, Búbbarnir og 
Spaugstofan, Lay Low, Bryndís 
Ásmundsdóttir og Halla 
Vilhjálmsdóttir og fleiri góðir. 
Þáttastjórnendur eru Sveppi 
og Ilmur Kristjánsdóttir. Ilmur 
lofar góðum þætti. „Ég hlakka 
mjög mikið til að stjórna 
þættinum með Sveppa. 
Þarna verður einvalalið 
grínista og skemmtikrafta 
að skemmta landanum og 

SKEMMTIDAGSKRÁ TIL STYRKAR 
BÁGSTÖDDUM BÖRNUM

»
 vikuna 1. - 7. desember 2006

|  í s l e n s k a r  s j ó n v a r p s s t ö ð v a r  |  k v i k m y n d i r  |  í þ r ó t t i r  |  e r l e n d a r  s j ó n v a r p s s t ö ð v a r  |  þ æ t t i r  |

einnig sýnum við myndskeið frá ferðum Íslendinga til Afríku. Þannig að 
það verður fín lína á milli hláturs og gráts.“ Ilmur bendir á að framvegis 

verði Dagur rauða nefsins árlegur viðburður á Íslandi. Aðspurð hvort 
Ilmur sé sjálf heimsforeldri er hún ekki lengi að svara. „Ég er löngu 

búin að gerast heimsforeldri og hvet alla til að gera hið sama.“
Leikstjóri þáttarins er Silja Hauksdóttir. 

SENDU SMS SKEYTIÐ JA SBB Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR OG MARGT FLEIRA

9
HVER
VINNUR!

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 MISSA AF ...

Bein útsending sem haldin er vegna 
söfnunarátaks UNICEF á Íslandi handa 
bágstöddum börnum í Afríku. Boðið er 
upp á veglega skemmtidagskrá þar sem 
landslið íslenskra grínista kemur saman, 
skemmtir þjóðinni með gríni og hvetur 
hana um leið til að gerast heimsforeldrar. 
Meðal þeirra sem leggja málefninu lið 
eru stelpurnar í Stelpunum, strákarnir í 
Strákunum, hluti af Spaugstofugenginu, 
leikarar úr Sigtinu, Tvíhöfði og fleiri. 
Útsendingin verður í opinni dagskrá og 
mun standa yfir til miðnættis. Þess má geta að frá 20.30 til 21.25 
verður X-Factor einnig í galopinni dagskrá en þar fara fram áheyrnar-
prufur frá Akureyri. Ekki má svo gleyma rauða nefinu en allir eru að 
sjálfsögðu hvattir til að setja þau á nebbann, kætast yfir góðu gríni og 
leggja góðu málefni lið með því að gerast heimsforeldrar.

Dagur rauða nefsins
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» EKKI MISSA AF ...

Magnþrungin sálfræðihrollvekja frá 
M. Night Shyamalan, sem gerði Sixth 
Sense og Signs. Íbúar í litlu afskekktu 
þorpi hafa átt í dulrænu sambandi 
við ómennskar verur sem sagðar eru 
búa í nærliggjandi skógi. En þegar 
ógnvekjandi atburðir fara að eiga sér 
stað fer þorpsbúana að gruna að ekki 
sé allt með felldu, að sambandið við 
skógarbúana sé í hættu og gæti leitt 
eitthvað skelfilegt af sér. Aðalhlutverk: 
William Hurt, Joaquin Phoenix, Bryce 
Dallas Howard, Adrien Brody og 
Sigourney Weaver. 

The Village (Þorpið)

STÖÐ 2 KL. 22.25.



L í f s t í l sþá t tu r i nn  S i r kus  RVK
Tíska - Matur - Uppákomur - Tónlist - Afþreying - Heilsa og spennandi fólk

Ásgeir Kolbeins

Helena

Ragnhildur

Eva Dögg



www.minnsirkus.is/sirkustv
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Það virðist vera sem nýjasta æðið 
hjá hjónum í Hollywood sé að gera 
raunveruleikaþætti þar sem hjóna-
kornin opinbera ást sína og gera allt 
sem í þeirra valdi stendur til að sýna 
fram á hversu hamingjusöm þau eru 
og heppin í lífinu. En einhver álög 
virðast þó vera á slíkum þáttum þar 
sem öll pörin virðast skilja jafnharðan 
og slökkt er á tökuvélunum. Carmen 
Electra og Dave Navarro, dómari úr 
Rock Star og fyrrverandi gítarleikari 
Jane’s Addiction eru þar engin undantekning. Í þessum þáttum fáum 
við að fylgjast með undirbúningi brúðkaups þeirra og lífinu í kjölfar-
ið. Sambandið entist í sjö þætti, sem er bara býsna langt samband í 
Hollywood ekki satt?

Till Death Do Us Part

SIRKUS KL. 20.30. 
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Enginn Íslendingur sem talist getur 
frægur er óhultur þar sem Auðunn 
Blöndal er nálægur. Í þættinum 
Tekinn bregður Auddi á leik og 
leggur lúmskar gildrur fyrir góð-
kunna Íslendinga. Í þætti kvöldsins 
er komið að nýjustu stjörnum 
okkar, sjálfum Nylon-flokknum 
en Auddi notaði tækifærið fyrir 
skemmstu er þær voru í stuttu 
stoppi hér á landi og plataði þær 
upp úr skónum. Í Tekinn fetur 
Auddi í fótspor kollega síns Ashton 
Kutcher, sem hefur verið upptekinn við að hrekkja Hollywood stjörn-
urnar í þættinum Punk’d en þess má geta að sýningar á þeim þætti 
hefjast á ný á Stöð 2 í janúar.

Tekinn

SIRKUS KL. 21.00.
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Það er komið að lokaumferðinni í riðlakeppni 
Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Sýn verður 
með í beinni útsendingu hreinan úrslitaleik 
milli sjálfra Evrópumeistaranna Barcelona 
og þýska liðsins Werder Bremen um það 
hvort liðanna muni fylgja Chelsea upp úr A-
riðli. Það sem meira er þá er Bremen í betri 
stöðu – liðinu dugir jafntefli til að komast 
áfram á meðan Barcelona verður að sigra á 
Nývangi. Það er því að duga eða drepast fyrir 
Eið Smára og félaga. Guðni Bergs og Heimir 
Karls byrja upphitun kl. 19 með því að fara 
yfir leikina og tilkynna byrjunarlið. Þeir gera 
leikinn svo upp og sýna mörkin um leið og 
þeim er lokið.

Meistaradeild Evrópu

SÝN KL. 19.00. 
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. 

Sendu SMS skeytið BTC OHB á
1900 og þú gætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og Over the Hedge á DVD
Aukavinningar eru Over the Hedge á DVD,  tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!
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Aðventan er hafin og þá eru bakarameistarar eins 
og Jói Fel farnir að leiða hugann að jólabakstr-
inum og þá einkum og sér í lagi jólakonfektinu. 
Í þætti kvöldsins ætlar hann að kenna okkur 

að búa til einn af sínum eftirlætis konfektmolum 
og ekki nóg með það heldur ætlar hann 

einnig að fá annan konfektgerðarmeist-
ara sér til aðstoðar, Hafliða úr 

Mosfellsbakaríi, og saman ætla 
þeir að búa til gómsætan 
jólalegan eftirrétt, en þess má 
geta að báðir lögðu þeir til 
uppskriftir fyrir nýju eftirrétta-
bók Hagkaupa.

Eldsnöggt með Jóa Fel

STÖÐ 2 KL. 20.05. 
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Tommasi Ripasso er vín sem slegið hefur í gegn á und-
anförnum árum. Það er oft nefnt “Baby Amarone” 
þar sem að það er látið gerjast á þurrkuðum og 
pressuðum vínþrúgum sem notaðar hafa verið 
í gerð Amarone vína. Þessi aðferð er einungis 
notuð þegar sérstaklega árar vel í Veneto.
Tommasi Ripasso hefur sópað að sér verðlaun-

um á margskonar uppákomum víða um heim. 
Nýjustu verðlaunin eru Gyllta glasið 2006 sem 

Vínþjónasamtökin veittu í lok október þeim vínum 

sem þóttu skara fram úr í vínbúðum hérlendis í verð-
flokknum 1.500 - 2.000 kr. Var Tommasi Ripasso eitt 
af fimm rauðvínum sem hlaut Gyllta glasið.
Í Decanter, sem er virt tímarit sem sérhæfir sig í 
léttvínum, fékk Tommasi Ripasso fjórar stjörnur af 
fimm mögulegum og þess má geta að þetta vín er 
nú framreitt á viðskiptafarrrými British Airways. Hér 
er á ferðinni afar gott vín sem allir ættu að prófa. 
Viðeigandi með flestu rauðu kjöti og gengur afar vel 
með villibráð. Verð í vínbúðum 1.850 kr.

Hlaut Gyllta glasið hjá Vínþjónasamtökunum

HÁTÍÐARVÍNIÐ: TOMMASI RIPASSO
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Það er komið að lokaþættinum af 
raunveruleikaþættinum KF Nörd. Eftir 
fjögurra mánaða strangar æfingabúðir 
undir handleiðslu Loga Ólafssonar eru 
liðsmenn KF Nörd tilbúnir í lokaáskor-
unina er þeir fá að spreyta sig gegn 
Íslandsmeisturum FH frammi fyrir sjö 
þúsund áhorfendum á Laugardalsvellinum. 
Leikurinn varð hinn skemmtilegasti á að 
horfa og beittu Nördarnir landsfrægum 
leynivopnum; Auðuni Blöndal úr Tekinn, 
og Ólafi Þórðarsyni, fyrrverandi landsliðs-
manni, en hann er margfrægur harðjaxl 
og mun vafalítið gefa allt sitt í að hjálpa 
nýgræðingunum viljasterku í KF Nörd til 
að leggja Íslandsmeistarana. 

KF Nörd

SÝN KL. 21.15.



gátur   sudoku76

LAUSNIR ÞRAUTANNA BIRTAST EFTIR VIKU.

» Sudoku vikunnar #54

8 9 3
6 7 2 9

3 4
4 6 8 3

5 9 7
7 4 5 2

5 6
2 3 8 5
7 1 2

8 1 6
5 1

8 7
3 5 1 2

2 4 8 9
5 3 9 6
1 3

4 6
6 9 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 rök-
hugsun og útsjónarsemi. 

Amlóði

Hálfdrættingur Fullsterkur

Amlóði

Hálfdrættingur Fullsterkur

LA
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#5

3)

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

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



Frábært dæmi 
um varir með 
nægan raka. 

“

”

www.bourjois.com

Nýr varalitur
DR. GLAMOUR

Endist allan daginn



STERKAR
NEGLUR
Sterkar neglur, stöðugar
neglur og neglur sem eru í
jafnvægi glíma við eitt van-
damál - þær geta orðið of
harðar. 
NailSpa Manicure býður upp
á öfluga meðferð fyrir allar
gerðir af nöglum og einnig
vernd við að halda náttúrule-
gri fegurð naglanna.
Ennfremur býður
NailSpa Manicure upp á 
fullkominn grunn fyrir
sterkar og stöðugar neglur
sem skortir oft raka.

BROTHÆTTAR 
NEGLUR
Brothætt nögl er bitlaus og
hefur oft glærar rákir lang-
sum og táknrænan
lóðréttan klofning sem
aðskilur ólík lög naglarinnar. 
Náttúrulegt vax úr mangó og
karite, rósavatn og nýr 
keratín rakagjafi úr sjónum
dekra við neglurnar með ein-
stakri samsetningu virkra
innihaldsefna í nagla-
snyrtivörum.

LINAR
NEGLUR
Lin nögl er slétt og 
glansandi og ljós eða hvít á
lit þar sem hún stendur
fram af fingrinum. Hún
virðist oft vera flöt séð frá
hlið eða jafnvel skeiðarlaga.
Naglaplatan er fitug og línan
á milli naglaplötunnar og
þess sem stendur framaf -
naglamótin - eru óreglulega
löguð

Smooth Cuticle Remover Gel
Gel sem fjarlægir naglabönd

Ilmmeðferð með lótusblómi + aloe vera. Aloe
vera heldur þeim mjúkum og sléttum og ver

gegn ertingu og roða.

Sugar Almond Nail Peeling
Nærandi naglamaski. Ilmmeðferð með lótusblómi og

möndlum. Gagnleg naglameðferð og fullkomin
hreinsun samtímis: Fínustu kristallar möndlusykurs
hreinsa neglur og naglabönd,hrein möndluolía veitir

húð og nöglum vítamín og nærandi fitusýrur og skilur
eftir frábæra marspanlykt. Er undanfari þeirrar

meðferðar sem á eftir kemur.

Naglalakkahreinsir
Án acetone

Naglalakkahreinsir
Án acetone

Nail Grow Cream
Ilmmeðferð með rós + shea butter + ceramium +

mangósmjöri + rósavatni. Virkt rakagefandi krem með
feitu shea butter fyrir neglur undir álagi, brothættar

neglur og þær sem klofna. Eykur teygjanleika naglanna
og stuðlar að auknum vexti. 

Nail Grow Pen
Naglavaxtarserum
Þessi hágæða
næringarblanda
með drottningarhu-
nangi, sýruhvata
og lofnarblómi
leiðir í ljós styrk-
jandi, uppbyggjandi
og rakagefandi
áhrif djúpt í grunni
naglarinnar og
styrkir þannig
stöðugan vöxt
naglarinnar.

Elskaðu neglurnar þínar



NailSpa er fyrsta byltingarkennda varan sem sameinar framúrskarandi naglaumhirðu
og þekkingu á ilmmeðferð. Þessi einstaka blanda sérfræðiþekkingar, verðmætrar 
samsetningar virkra efna og upplifunar á frábærum ilmi, ilmkjarnaolíu og áferð sem 
sléttir, breytir handsnyrtingu í vellíðan sem gerir þig fullkomlega ánægða.

NailSpa Control fyrir linar neglur býður
upp á valdar vörur fyrir sérstakar þarfir og
ákjósanlegan stuðning fyrir þessa gerð af
nöglum: styrkjandi, sem örvar vöxt nagla
og veitir hæfilega mikinn raka. Mjög áhri-
farík náttúruleg virk innihaldsefni eins og
drottningarhunangs- og lofnarblómskraftur
koma nöglunum í jafnvægi og veita 
mikilvæg styrkjandi næringarefni.

Anti - Aging Ridge Filler
Ilmmeðferð með lótusblómi + hvítu tei + aloe vera
Grunnlag til verndar til að slétta ójöfnur og rákir í
nöglinni. Innihaldsefni gegn öldrun vernda gegn

rakatapi og auka mótstöðuafl naglarinnar. 

Mango Nail Serum - Öflugt naglaserum.
Blanda fyrir neglur með framandi ilmi itkatrés og mangó

fyrir öfluga naglasnyrtingu og örvun á vexti nagla.
Lótusblómakraftur hreinsar húðina og verndar sprungin

naglabönd. Ilmkjarnaolíur sem og endurnærandi og
nærandi innihaldsefni halda teygjanleika naglanna og gera

þær um leið sterkari.

Coco Mango Nail Butter
Öflugt naglakrem

Ilmmeðferð með lótusblómi + grænu tei.
Mangósmjör, shea butter, jojoba olía. Feit, kraftmikil

naglameðferð fyrir neglur sem hafa verið undir
álagi. Frábær kókoshnetu-mangóilmur. Verndar
gegn ofþornun og sprungum í naglaböndum.

Biotin Nail Hardener
Naglaherðir fyrir jafnvægi

Ilmmeðferð með rós + biotin
Bætir upp skort í næringarefnum í brothættum nöglum

og stuðlar að stöðugum vexti nagla með fegrunar-
vítamíns biotin. Með fjölda fitusýra, kemur

rósaberjaolía jafnvægi á náttúrulegt fituinnihald 
naglanna og dregur úr tapi á mikilvægum raka. 

Aðeins fáanlegt á snyrtistofum um land allt.




















