






Hann er til leigu! 
Hentar vel við ýmis tækifæri, svo sem afmæli, brúðkaup og fundi 
Tekur 17 farþega 
Lystisnekkja á hjólum 

GOLD LIMO 
SÍMI 897 0930 • goldlimo@goldlimo.is

LOKSINS
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Hollywood þægindi á Íslandi! 





















ÉÉ
g var einn af þeim sem tók þátt í hinu
svokallaða „delete cookies“ dæmi við
kosningu á sjónvarpsmanni ársins fyrir

nokkrum árum. Þá sigraði lítill, krullóttur og
ógeðslega fyndinn gaur sem kallaði sig Sveppi.
Hann var uppáhaldssjónvarpsmaðurinn minn og
stjórnaði uppáhaldsþættinum mínum á lítt
þekktri sjónvarpsstöð sem var í boði Pepsi og
Doritos. Sveppi og Strákarnir eru ennþá uppá-
haldssjónvarpsmennirnir mínir og missi ég helst
ekki af þætti. Þeir hafa á frekar löngum ferli í
sjónvarpi sífellt náð að endurnýja sig og haldið
gríninu fersku. 

Tvisvar hef ég birt fréttir af Sveppa þar sem
hann hefur verið staddur í spilavíti í útlöndum.
Fyrst í Vegas með Eiði Smára og svo með Öl-
gerðinni í Slóvakíu. Eitthvað virðist þetta þó hafa
farið fyrir brjóstið á uppáhaldssjónvarpsmanni
mínum. Því ég heyrði hann segja í útvarpsviðtali
í vikunni að ég væri asni og fokkfés.

Þá fór ég að hugsa og áttaði mig á því að í
raun og veru eru allir fokkfés í augum einhverra.
Starfsmenn Landsvirkjunar í augum náttúru-
verndarsinna, ríkisstjórnarmeðlimir í augum
stjórnarandstæðinga, slúðurblöð í augum þeirra
frægu og þeir frægu í augum þeirra minna frægu. 

Þeir sem lenda í vakningu eða faldri mynda-
vél líta líklega á Sveppa og Strákana sem algjöra
asna og fokkfés. 

Sveppi kallaði mig asna og fokkfés í beinni
útsendingu og það er allt í lagi. Hann má alveg
segja sína skoðun á mér. Ég hugsaði samt bara
með mér að þetta væri Sveppi eitthvað fúll yfir
því að það væri fjallað um hann.

En er ég eitthvert fokkfés? Er ekki bara sjón-
varpsmaðurinn fúll yfir því að aðrir fjölmiðlar
ganga inn á hans einkalíf rétt eins
og hann hefur haft viður-
væri sitt af til þessa?
Frægð Sveppa er ekki
að öllu leyti honum
sjálfum að þakka,
heldur líka öðrum í
kringum hann, sem
núna virðast vera
orðnir ekki bara
asnar, heldur þaðan af
verra, fokkfés!

Breki Logason

Ég er ekkert fokkfés!

Útgáfufélag 365 – prentmiðlar.
Útgefandi Björgvin Guðmundsson og Páll Baldvin Baldvinsson ábm.

Ritstjóri Breki Logason, breki@hognu.is. 
Ritstjórn Brynja Björk Garðarsdóttir, brynjab@hognu.is, Jón Mýrdal,

myrdal@hognu.is, Ragnar Pétursson, ragnar@hognu.is. 
Hér & nú Skaftahlíð 24, 105 Rvík, sími: 550 5000.
Fax Auglýsingar: 515 7599 – Ritstjórn: 550 5075. 

Netfang Ritstjórn: ritstjorn@hognu.is – Auglýsingar: auglysing-
ar@hognu.is. Umbrot 365 – prentmiðlar Hilmar Gunnarsson. 
Prentvinnsla Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing Pósthúsið ehf., 

dreifing@posthusid.is. Hér & nú áskilur sér rétt til að birta aðsendar
myndir í tímaritinu á stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
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Idol-dómarinn Páll Óskar Hjálm-
týsson hefur farið á kostum í
þriðju syrpu Stjörnuleitarinnar.

Hittir hann oftar en ekki naglann á
höfuðið með hnyttnum athuga-
semdum og tilsögn. Nú eru að-
eins þrír eftir í keppninni og ræðst
annað kvöld hverjir tveir keppa til
úrslita. Greinilegt er að það tekur
á að vera Idol-dómari. Bubbi
Morthens skellti sér til Prag í vik-
unni, Einar Bárðarson er alltaf í
London, Sigga Beinteins er með
söngskóla í Noregi og nú ætlar
Páll Óskar að skella sér í frí. Hann
er víst á leið í þriggja mánaða frí til
Brasilíu, þar sem hann ætlar að
slaka á eftir erfiðan vetur í dóm-
arasætinu.

Páll Óskar í frí
eftir Idolið

Á LEIÐ TIL BRASILÍU
Fyrrverandi Quarashi-meðlimurinn Ómar Swarez

Fyrrverandi Quarashi-með-

limurinn og kvikmynda-

gagnrýnandinn Ómar Örn

Hauksson er kominn með kær-

ustu. Stúlkan heitir Svandís

Dóra Einarsdóttir og er tuttugu

og eins árs. Svandís er dóttir

Einars Bollasonar, fyrrverandi

körfuboltahetju og núverandi

hestakóngs. Ómar er nánast

alveg hættur í rappinu og farinn

að læra grafíska hönnun auk

þess sem hann skellir sér í bíó

upp á síðkastið. Hann þarf alla-

vega ekki að fara lengur einn,

því kærastan fer örugglega oft

með honum.

BYRJAÐUR
MEÐ DÓTTUR
EINARS BOLLA



Það var mikið
um dýrðir í mið-
bænum um
helgina. Á
Hverfisbarnum
mátti sjá FH-
ingana Tryggva
Guðmundsson,
Tommy Nielsen og
Daða Lárusson stíga trylltan
dans. Einnig mátti sjá popp-
stjörnu Íslands Ingó úr
Idolinu, Ásgeir Kolbeins og
Pétur Jóhann Sigfússon í
góð stuði.

Á Kaffibarnum á föstu-
daginn var stjarna Íslands,
Ágústa Eva Erlendsdóttir,
með gosdrykk í hendi ásamt
Baltasar Kormáki,
Ingvari E. Sig-
urðssyni og fé-
lögum úr kvik-
myndinni Mýr-
inni.

Á laugar-
daginn var Balti
svo mættur aftur
á KB í góðum fé-
lagsskap. Það kvöld
sáust þar þeir Björn Jörund-
ur og Ómar í Quarashi með
nýju kærustunni sinni. 

Á Prikinu mátti
finna, eins og svo
oft áður, Dj Ellen
og Dj Ernu í
hörkustuði. Þær
stöllur héldu svo

upp á við þegar leið
á kvöldið.
Á Ölstofunni

mátti meðal annars
sjá töffarana Daníel
Ágúst Haraldsson
og Helga Seljan fá
sér einn kaldan.
Einnig voru blaða-
menn og menningar-
mógúlar þar í hrókasam-
ræðum eins og nær alla
daga.

Konungur hnakk-
anna Ásgeir Kol-

beins kíkti á
Pravda með
hinni glæsilegu
Halldóru Þor-
ste insdót tur
blaðamanni og

þar var mikið
djamm eins og

venjulega. Meðal ann-
ars sást til Elísabetar Thor-
lacius og fleiri glæsimeyja á
svæðinu eins og endranær.

FRÉTTASKOTFRÉTTASKOT

Sástu einhvern frægan gera eitthvað fyndið? Veistu eitthvað sem
enginn annar veit? Af hverju ekki að hringja í Hér & nú og fá smá
pening fyrir fréttaskot? Fréttaskotssímsvarinn okkar er 550 50
70. Láttu í þér heyra og þú gætir átt fréttaskot vikunnar og fengið
15.000 krónur fyrir. Ef fréttin fer á forsíðu færðu 5.000 krónur og
3.000 ef fréttin þín ratar inn í blaðið. Láttu endilega í þér heyra.

HRINGDU INN FRÉTT OG FÁÐU PENING
550 50 70

9 771670 598005
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SIMMI 
OG JÓI Klámkynslóðin á PravdaFÓRU ÚR ÖLLU

Sjáið nýja
húsið og

nágrannana!

Sjáið nýja
húsið og

nágrannana!

Klámkynslóðin á PravdaFÓRU ÚR ÖLLU
EIGA BÁÐIR VON Á BARNI

SIMMI 
OG JÓI

SNORRI 
ÚR IDOLINU
SNORRI 
ÚR IDOLINU

SÖNG MEÐ KALLA BJARNA Í MARY POPPINS

SÖNG MEÐ KALLA BJARNA Í MARY POPPINS

SKILIN VIÐ 
KAREN MILLENKÓNGINN

KATLA GUÐRÚNKATLA GUÐRÚN

SJÁIÐ 
MYNDIRNAR! 

SJÁIÐ 
MYNDIRNAR! MEÐ LÍFVERÐI OG VARÐHUND

MEÐ LÍFVERÐI OG VARÐHUND

SVAVA OG BJÖRN REKA SAUTJÁNVELDIÐ SAMAN

NÝFLUTTÍ GLÆSIVILLU Í GARÐABÆNUM

3 blöð í einu
SVAVA OG BJÖRN REKA SAUTJÁNVELDIÐ SAMAN

NÝFLUTTÍ GLÆSIVILLU Í GARÐABÆNUM-BOLLI EINN Í ASHKENAZYHÖLLINNI
-BOLLI EINN Í ASHKENAZYHÖLLINNI

15.000
kall!

15.000
kall!

SAMAN ÚT AÐ BORÐA
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Ásgeir Kolbeins dag-
skrárgerðarkóngur
á Sirkus er ekki

við eina fjölina felldur
í kvennamálum.
Hann sést helgi eft-
ir helgi með gullfal-
lega konu upp á
arminn og oft fer
Gróa á Leiti á flug í
kenningum um ásta-
mál þessa fallega
manns. Nú síðast
sást Rauði turninn,
eins og hann er stund-
um kallaður með hinni
stórglæsilegu Hall-
dóru Þor-
steins, fyrr-

verandi ritstjóra Whammm á
lífinu. Þeir sem höfðu

samband við Hér &
nú eftir að hafa
séð þau saman
töldu að hér
væri nýtt sjóð-
heitt par á ferð-

inni. En í rauninni
eru þau bara vinir.

Þau ákváðu um helg-
ina að gera sér dagamun.
Fengu sér léttan kvöldverð
saman og kíktu svo á
Pravda í einn kaldan á eftir.
Þau eru því, eftir bestu vit-

und Hér & nú, ennþá
sjóðheit hvort í

sínu lagi.

Íslenska stórfyrirtækið CCP
fékk heldur betur liðsstyrk á
dögunum í útrás sinni þegar
það kynnti kínverska útgáfu af
EVE Online-tölvuleiknum í Kína.
Sjálfur Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, var fenginn til að
ávarpa kínverska fjölmiðla á
kynningunni.

Þessi alíslenski risatölvuleik-
ur hefur slegið rækilega í gegn í
Ameríku og Evrópu og selst í

yfir hundrað þúsund eintökum.
Leikurinn malar þessa dagana
gjaldeyrisgull beint í þjóðar-
kassann og því alveg sjálfsagt
að forsetinn hjálpi til við að auka
enn á gróðann, sem þegar er
orðinn talsverður. Eins og fram
kom í grein í Hér & nú fyrir tæp-
um mánuði eru líkur á að salan
á leiknum tvöfaldist eða jafnvel
meira ef Kínamarkaður tekur vel
við sér.

FORSETINN
PLÖGGAR
Í KÍNA

















































www.salonbronze.is

Airbrush brúnkusprey til heimilisnota

• Virkar strax

• Endist í 7-10 daga

• Náttúruleg brúnka, 
falleg og jöfn

Líttu vel út í skammdeginu









Verð
kr. 14.500 

Verð
kr. 10.500 

Verð
kr. 9.950   

Verð
kr. 13.900 







































1
„Þegar ég á lausa stund nota ég
oft tímann til að búa til myndverk
sem ég gef mínum nánustu í jóla-
og afmælisgjafir, þeim til hrellingar.“

2
„Einu sinni tók ég viðtal fyrir Ríkis-
sjónvarpið við glæpasagnahöf-
undinn Henning Mankell á
sænsku þótt ég tali alls ekki
sænsku. Ég tók bara hraðnám-
skeið í sænsku hjá bræðrum mín-
um og treysti svo á að hann
myndi ekki segja neitt of flókið.“

3
„Maðurinn minn er grænmetis-
æta svo ég borða afar sjaldan
kjöt og fisk.“

4
„Ég er í áhugaleikhóp sem heitir
Harpan og hefur af einhverjum
ástæðum ekki verið uppgötvaður.
Meðal félaga minna þar er sonur
Björns Bjarnasonar!“

5
„Talandi um Björn Bjarnason, þá
urðu sérstakar kringumstæður til
þess að hann var meðal fyrstu
manna sem vissi að ég var ólétt.
En hann kjaftaði ekki frá leyndar-
málinu.“

6
„Mér finnst ekki gaman
að elda en ég elska að
borða.“

7
„Ég hef oft tekið þá ákvörðun
að tala minna. Hún hefur aldrei
gengið eftir.“

8
„Ekki margir vita það en Dagur
Sigurðarson skáld var móður-
bróðir minn.“

9
„Ég er mikill aðdáandi Stjörnu-
stríðsmyndanna gömlu og sama
má segja um suma vini mína.
Meðal annars trúir einn þeirra að
hann sé Yoda endurborinn.“

10
„Ég er fastakúnni á bílaverkstæð-
um enda held ég að ekkert sé
upprunalegt eftir í bílnum mínum.
Hann er franskur og er það sem
kallað er „bíll með sál“.“

Maðurinn
grænmetisæta

Í áhuga-
leikhóp

Býr til 
myndverk

Langar að
tala minna

Frænka
skáldsins

Yoda
endurborinn

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR VARAÞINGMAÐUR

1010
hlutir sem 
þú vissir 
ekki um mig... 

hlutir sem 
þú vissir 
ekki um mig... 

Hraðnámskeið 
í sænsku

Björn Bjarna
vissi um óléttu

Ekki gaman 
að elda

Alltaf á 
verkstæðum
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FASTAKÚNNI Á
BÍLAVERKSTÆÐUM
FASTAKÚNNI Á
BÍLAVERKSTÆÐUM

Katrín talar um
hrellandi myndverka-
smíðar sínar, þag-
mælsku Björns Bjarna-
sonar, vensl sín við Dag
Sigurðarson og Yoda
endurfæddan.

Katrín talar um
hrellandi myndverka-
smíðar sínar, þag-
mælsku Björns Bjarna-
sonar, vensl sín við Dag
Sigurðarson og Yoda
endurfæddan.





SPURNINGAKEPPNIN

SPURÐU VIN ÞINN

SKEMMTILEGASTA 
Í HEIMISPURNINGAKEPPNI

1. Hvað heita nýjustu sólóplötur Bubba Morthens?
2. Hvað heitir settur ríkissaksóknari í Baugsmálinu?
3. Hver er formaður menntamálanefndar Alþingis?

4. Hvað heitir Frakkinn sem spilar í fremstu víglínu Liverpool?
5. Hvenær áttu geimverur að lenda á Snæfellsjökli?

6. Hvers lenskur er Thomas Malakauskas, höfuðpaurinn í líkfundarmálinu?
7. Hver er bæjarstjóri í Vestmannaeyjum?

8. Hvaða tónlistarmaður átti slagarann „Lust for life“?
9. Hvað er Hvannadalshnjúkur hár?

10. Hvaða þingmaður stjakaði við Sigurði Kára Kristjánssyni þingmanni á dögunum?
11. Hvað heitir þeldökki forsetinn í þáttunum 24?

12. Ef gottið er gott heitir gottið… ?
13. Með hvaða handknattleiksliði leikur Guðjón Valur Sigurðsson?

14. Hver er aðstoðarmaður forsætisráðherra?
15. Hver er umsjónarmaður þáttarins Sirkus Rvk?

16. Hvað heitir dúettinn sem samdi lagið Rangur maður?
17. Hvenær hefst Sportið á NFS á kvöldin?

18. Hver þjálfar New York Knicks í NBA-deildinni?
19. Hvað hét gaurinn sem veiddi Keikó?

20. Hvað heitir Gillzenegger?

RÉ
TT

 SV
ÖR

1. Ást og Í 6 skrefa fjarlægð frá Paradís
2. Sigurður Tómas Magnússon
3. Sigurður Kári Kristjánsson
4. Djibril Cisse
5. Fimmta nóvember árið 1991
6. Frá Litháen
7. Bergur Elías Ágústsson
8. Iggi Pop
9. 2110 (2109,6)
10. Guðjón Arnar Kristjánsson

11. David Palmer
12. Freyja
13. Gummersbach
14. Björn Ingi Hrafnsson
15. Ásgeir Kolbeinsson
16. Sólstrandargæjarnir
17. Klukkan 18.12
18. Larry Brown
19. Siggi (Sigurður Karlsson)
20. Egill Einarsson
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Fermingargjafir
                                 fyrir poppara, rappara og rokkara...

Rafmagnsgítarar

      frá 15.900 kr.

Trommusett

      frá 36.500 kr.

Kassagítarar

      frá 10.900 kr.

Gítarmagnarar

        frá 9.900 kr.

Mbox með Pro Tools

      frá 41.500 kr.

Hljómborð

      frá 23.900 kr.

Hljóðfærahúsið   Laugavegi 176   105 Reykjavík   www.hljodfaerahusid.is   info@hljodfaerahusid.is   Sími 591 5340






