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SKELLTU ÞÉR...
...til Akureyrar helgina 7. til 10. apríl. Snjóbrettaviðburðurinn AK Extreme fer þar fram og brettaundrin Gulli
Guðmundsson, Eiki Helgason og Halldór Helgason
mæta á svæðið. Þá fer fram Söngkeppni framhaldsskólanna, sem er alltaf jafn spennandi.

LIFÐU AF
Í APRÍL
MUGISON ER LOKSINS TILBÚINN MEÐ MIRSTRUMENT-HLJÓÐFÆRIÐ SITT

HLJÓÐVERKSMIÐJA
ÁN HLIÐSTÆÐU

Hið stórfurðulega hljóðfæri tónlistarmannsins Mugisons og vöruhönnuðarins Páls Einarssonar, Mirstrument, er
loksins tilbúið ef undan er skilin reykvél sem stendur til tengja við það síðar. Græjan, sem hefur verið mörg ár
í undirbúningi, er allt í senn, hljóðfæri, hljóðnemi, gítarmagnari, hljóðblandari, ljósabúnaður og ýmislegt fleira.
Popp kynnti sér Mirstrumentið frá toppi til táar.

RAUÐUR TAKKI: Hann
vistar allt draslið og ég
er með hlíf yfir honum
sem verndar hann.

Symphony I/O
Opið fyrir ProTools 9, Logic, Sonar, ofl.

UPPI LENGST TIL VINSTRI:
Þetta er mixer sem maður
hefur aðgang að með höndunum. Þarna eru öll sándin á
12X6 rásum.

LJÓS: Þetta
HINN RAUÐI
eru sex ljós í
TAKKINN: Þetta er panicöllum litum.
ANNAÐ FRÁ
takkinn. Ef allt fer í rugl
VINSTRI: Þetta
get ég ýtt á hann, þá
er effekta bankinn
reynir tölvan að vinna
minn. Hver takki
úr ruglinu.
er í rauninni effekt,
HLJÓÐNEMASTANDUR.
hvort sem það er
fyrir rödd, gítar eða
LENGST TIL HÆGRI: Þetta er líka
græjuna sjálfa.
til að stjórna effektunum. Ég nota
þetta líka sem ljósamixer. Til dæmis
ef ég er að spila á kassagítar
get ég fiktað í þessu og búið
til kósý stemningu.

FYRIR MIÐJU: Þetta eru 160 takkar
og virka eins og þrjú lyklaborð.
Þetta er kerfi sem maður að nafni
Peter Davies þróaði fyrir nokkrum
áratugum. Maður spilar á þetta
nokkuð svipað og á harmóníku en
þarna er búið að einfalda það kerfi.
Þetta virkar ekki ósvipað og að spila
á gítar og þarna geturðu náð hljómi
með einum putta.

VIÐ HLIÐINA: Þetta er hugsað sem
skyndimixer eins og Dj-mixer.
Þarna hefur maður snöggt aðgengi að því helsta.

BLÁTT STÓRT SVÆÐI: Inni í þessu er hinn
eiginlegi mixer. Þarna er líka græja sem
sendir skipanir í ljósakerfið.
TAKKAR: Í staðinn fyrir að fara í tölvu
og hlaða upp lög get ég náð í lögin með
því að ýta á takkana með löppinni. Þarna
hleð ég upp banka af hljóðum, sem er
mjög þægilegt.

STANGIR: Við komum
þeim ekki inn í græjuna.
Þetta eru pitchbend (eins og
að teygja streng) og modwheel,
bæði fyrir hljóðfærið.
TÖLVUHAUS: Það var gaur í Belgíu,
Xander, sem smíðaði þetta í bílskúrnum sínum. Við notuðum hausinn
til að geta forritað alla þessa takka.
Þarna er lítill skjár þar sem ég get
séð í hvaða lögum ég er að vinna.
GÍTARSTILLIR (á milli tölvuhauss
og pedals)

gerðu tónlist á

makkann þinn

NEÐST: Þetta er móðurstöðin, hin eiginlega hljóðverksmiðja. Inni í þessu er tölva
og allar græjur sem túlka skilaboðin úr
Mirstrumentinu sjálfu og búa til hljóð. Þarna
get ég plöggað inn gítar og hljóðnema og
þetta er um leið mixer og hljóðgjafi.

ÞÆGILEG OG
SKEMMTILEG HÁTÍÐ

5ØOBTUÚ§JOt4LJQIPMUJEt3FZLKBWÓLtTÓNJtXXXUPOBTUPEJOJT
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Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður
verður haldin á Ísafirði 21. til 23.
apríl og sem fyrr er Mugison einn
af skipuleggjendunum. Hann lofar
skemmtilegri hátíð en rúmlega þrjátíu
flytjendur hafa skráð sig til leiks,
þar á meðal Páll Óskar, Ný dönsk
og FM Belfast.
„Þetta eru tveir og hálfur dagur.
Við tökum fimmtudaginn inn núna.
Við prófuðum það í fyrra. Þá vorum
við með grínkvöld með Mið-Íslandi

og þeir mættu eldhressir. Við gerum
eitthvað svipað í ár og blöndum
saman gríni og nokkrum böndum
sem upphitun fyrir helgina,“ segir
Mugison. „Það er búið að gera stuðsamning við bæinn og bæjarbúa
og ég held að það verði mikið stuð.
Bærinn er búinn að búa til hópa. Til
dæmis sér einn hópur um morgunmat
eða bröns fyrir popparana og síðan
erum við með góða klíku sem er að
hjálpa okkur við að smíða sviðið.“

PEDALL: Ef ég er að spila á gítar
getur þetta verið wow wow-pedall. Ef
ég er í hljómborðsfíling getur þetta
verið volume-pedall. Ég ræð því
með tökkunum sem eru fyrir neðan.

FERÐAST UM LANDIÐ
Mugison er á leiðinni í stutta
tónleikaferð um landið sem
hefst á Græna hattinum á
Akureyri í kvöld. Á morgun
spilar hann á Egilsstöðum
og síðan taka við tónleikar á
Höfn í Hornafirði 2. apríl og
í Reykjavík kvöldið eftir. „Ég
er að fara þennan hring með
pabba mínum til að prófa
íslensku lögin mín áður en
ég geng almennilega frá
plötunni minni sem kemur
vonandi út í sumar,“ segir
Mugison.

www.opticalstudio.is
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Þar sem úrvalið er af umgjörðum
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EKKERT
LEIÐINLEGT
LAG

THE STROKES
ANGLES
Dánlódaðu: Metabolism,
Undercover of Darkness,
Life Is Simple in the
Moonlight.

The Strokes er mikilvægasta hljómsveit síðustu ára. Engin hljómsveit
sem var stofnuð um eða eftir
aldamót hefur haft jafn mikil áhrif
á tónlistarheiminn og The Strokes
hafði með fyrstu plötunni sinni, Is
This it. The Strokes er líka mjög
stöðug hljómsveit; gaf út þrjár
plötur á árunum 2001 til 2006 –
allar góðar – og nú er sú fjórða
komin út. Stenst hún væntingar?
Stutta svarið er: „Já“. Langa svarið
kemur hér fyrir neðan.
Angles er að flestu leyti plata
sem mátti búast við frá Strokes.
Hljómurinn er svipaður og áður,
lögin eru í svipuðum stíl, skemmtileg, fersk, áreynslulaus. Hljómsveitin reynir ekki að finna upp
hjólið, fer oft troðnar slóðir, en
bregður sér einstaka sinnum út
fyrir rammann með góðum árangri.
Útúrdúrinn felst oftast í rafrænum
æfingum með hljóðgervlum, sem
eru yfirleitt mjög vel heppnaðar.
Plötunni er í rauninni skipt í

tvennt. Annar hlutinn samanstendur af hefðbundnu Strokeslögunum; taktfastir rokkslagarar
með skemmtilegum gítaræfingum
og frábærum söng Julians Casablancas. Hinn hlutinn samanstendur
af furðulegri lögum innblásnum af
níunda áratug síðustu aldar með
drungalegu andrúmslofti og frábærum söng Julians Casablancas.
Angles er frábær plata. Hún er
heilsteypt, en lögin Machu Picchu,
Two Kinds of Happiness, Games
og smáskífulagið Under Cover
of Darkness standa upp úr. Þá er
hið drungalega Metabolism alveg
frábært rétt eins og lokalagið Life
Is Simple in the Moonlight. Ekkert
leiðinlegt lag, þótt þau séu ekki öll
meistaraverk.
Tíðar fréttir af ósætti innan The
Strokes hafa greinilega lítið að
segja um ávexti samvinnu hljómsveitarinnar, sem er í hörkuformi.
Það er mars og við erum mögulega
búin að finna plötu ársins.
- afb

TVÍBURAR?
EKKERT
VANDAMÁL

© 2011 adidas AG. adidas and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.
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ÉG ER EKKI
ORÐINN
SKÍTHÆLL

Steindi er kominn aftur. Fyndnari, drykkfelldari og
stressaðri en nokkru sinni fyrr. Eftir Atla Fannar
Bjarkason. Myndir: Valgarður Gíslason.
„Málið er að ég er mjög stressaður
gaur. Eins núna þá er ég á nálum.
Ég er á nálum yfir því að það er ný
þáttaröð að byrja. Það er heilmikið
stress í gangi. Það verður lítið sofið
í vikunni. Ég er í rauninni að fara á
taugum. Ég reyki rosalega mikið
af rettum og drekk mikið kaffi,“
segir grínistinn Steinþór Hróar
Steinþórsson, Steindi Jr.
Steindi hefur ríka ástæðu til að
vera stressaður. Eftir viku verður
önnur þáttaröð Steindans okkar
frumsýnd á Stöð 2. Hann byrjaði að
skrifa þáttaröðina fyrir átta mánuðum ásamt samstarfsmönnum sínum
Ágústi Bent og Magnúsi Leifssyni, en
sá síðarnefndi slóst í hópinn fyrir nýju
þáttaröðina eftir að hafa komið með
góðar hugmyndir í fyrstu þáttaröðina.

Steindi er gríðarlega upptekinn þessa
dagana og mætti allt of seint í viðtalið
vegna þess að hann var á fundi úti í
bæ. Fundinum hafði reyndar seinkað
vegna þess að Steindi svaf yfir sig, en
það var bara vegna þess að upptökur
á Steindanum okkar stóðu til þrjú
nóttina áður. Óstundvísi Steinda fór
illa í Valla ljósmyndara, sem ætlaði
að berja hann með lóðunum sem
notuð voru í myndatökunni, en reiðin
var fljót að renna af honum þegar
Steindi gekk inn, gaf honum fimmu
og spurði: „Hvað er að frétta?“

Bjór og karfa upp í bústað
Það sem er að frétta er að sjálfsögðu
endurkoma Steinda. Önnur þáttaröðin verður að hans sögn ógeðslega fyndin.

„Ég lofa góðri skemmtun. Ég held
að fólk geti átt von á mjög fyndnum
þáttum,“ segir hann kokhraustur og
þaggar niður í símanum sem átti
eftir að hringja um tuttugu sinnum
á meðan viðtalið stóð yfir.
Lentuð þið ekki í erfiðleikum með
að halda áfram að vera fyndnir eftir
fyrstu þáttaröðina?
„Nei. Við tókum okkur ekkert hlé
eftir fyrstu þáttaröðina. Við byrjuðum
strax að skrifa niður hugmyndir og
tókum svo þrjá mánuði í að skrifa
nýju þáttaröðina. Við fórum til dæmis
í sumarbústað og skrifuðum.“ Voruð
þið sem sagt blindfullir í bústað að
skrifa? „Við fengum nokkra. Við grilluðum kótelettur, spiluðum körfubolta
og höfðum það kósí.“
Steindi og félagar klára ekki þáttaröðina áður en hún verður frumsýnd.
Þeir skilja viljandi eftir pláss fyrir tvö
atriði í hverjum þætti þannig að þeir
geti tekið upp ný, hvort sem þau
tengjast atburðum líðandi stundar
eða ekki. „Við viljum hafa möguleika
á því að grípa eitthvað sem er að
gerast,“ útskýrir Steindi. „En ef við
gerum það ekki gerum við hlutlaust atriði. Íslendingar hafa alltaf
fylgst mest með áramótaskaupinu
og Spaugstofunni. Þannig að fólk
heldur alltaf að það sé verið að gera
grín að einhverju. Fólk veltir alltaf
fyrir sér hverjum það er verið að gera
grín að og af hverju það sé verið að
skjóta á hann. Það er alltaf verið að
gera þetta, en við erum ekki þannig.
Við erum til dæmis ekki pólitískir.
Grínið okkar er hlutlaust. Tímalaust.“

Slúður um dóp
Steindi var á forsíðu Popps fyrir ári
síðan. Þá var fyrsta þáttaröðin ekki
farin í loftið og enginn vissi hvernig
honum myndi vegna. Þáttaröðin

setti engin áhorfsmet og var til að
mynda ekki á lista yfir vinsælustu
þætti Stöðvar 2. Hann var hins vegar
á allra vörum, lögin úr þáttunum nutu
mikilla vinsælda og íslensk ungmenni
fengu ekki nóg af honum. Velgengnin
varð til þess að hann og Ágúst Bent
voru allt í einu byrjaðir að framleiða
auglýsingar, en tekjurnar af þeim
notuðu þeir til að kaupa græjur sem
voru síðar notaðar til að taka upp nýja
þáttaröð. Grínið var orðið sjálfbært,
en breytti þetta Steinda? Eiginlega
ekki, en hann segist reyndar vera
orðinn duglegri.
„Það er eiginlega eina og ég er
ekki orðinn skíthæll. Áður fyrr var ég
að vinna í íþróttahúsi í Mosfellsbæ
og hafði auðvitað engan áhuga á
því – vildi helst ekkert vinna. Það var
í rauninni spurning hvar ég myndi
enda. Án þess að ég væri á leiðinni í
ræsið. Ég hafði engan áhuga á öðru
en að skrifa grín. Þegar ég byrjaði á
því vorum við farnir að vinna kannski
14 til 16 tíma á dag og það var allt í
lagi. Það var gaman.“
En þú ert orðinn frægur og byrjaður
að hanga með frægu fólki. Ég frétti
til dæmis af þér í fríi með Audda Blö
og Agli Gillzenegger í lok síðasta árs.
Ertu búinn að losa þig við gömlu
vinina og farinn að hanga einungis
með frægu fólki?
Steindi hlær við. „Nei. Alls ekki.
Auðvitað ekki. Ég er í góðu sambandi við æskuvini mína. Hef alltaf
verið. En auðvitað eignast ég nýja
vini því ég er alltaf að vinna með
nýju fólki. Í þessum bransa eignast
maður mikið af félögum, en ég fer
enn þá á Áslák [bar í Mosfellsbæ]
með æskufélögunum.“
En nú er talsvert slúðrað um fræga
fólkið. Hefurðu heyrt eitthvað um þig
sem er ekki satt?

Hvorki Ólafur Ragnar né
Linda P hringdu til baka
Á síðasta ári lýsti Steindi því yfir að hann vildi fá Ólaf Ragnar Grímsson,
forseta Íslands, í atriði í nýju þáttaröðinni. Það tókst ekki, en Steindi reyndi.
„Ég talaði við Örnólf forsetaritara – hringdi í gemsann hans. Hann
svaraði ekki í hann tvö kvöld í röð þannig að ég hringdi heim til hans.
Þetta var um kvöldmatarleytið. Honum fannst ólíklegt að forsetinn væri
til í þetta, en lofaði að skila beiðninni til hans. Ég á eftir að hringja í Óla.
Ég hef trú á því að ég geti reddað númerinu hans. Ég gæti líka bankað
upp á hjá honum, ég held að þetta sé fínn náungi.“
En voru einhverjir, fyrir utan forsetann, sem þig langaði til að fá í
þáttaröðina sem þú fékkst ekki?
„Já. Ég reyndi að fá Lindu P. Ég hringdi í Baðhúsið, en stelpan sem
svaraði neitaði að gefa mér númerið hjá Lindu. Ég kynnti mig og sagði
henni um hvað málið snerist, en hún neitaði að gefa mér samband. Ég
held að það sé svipað erfitt að ná í Lindu og forsetann. Ég skil ekkert í
þessu. Er hún svona upptekin?“

„Ég hef heyrt slúður um að ég sé
í rugli. Ég veit ekki einu sinni hvað
það þýðir – kannski er ég í rugli. Ég
heyrði að ég væri að nota eiturlyf.
Ég held ég gæti ekki gert það sem
ég er að gera í dag ef ég væri að
nota mikið af eiturlyfjum.“
Hafa slíkar sögur sært þig?
„Það var særandi að heyra að einhver héldi að ég væri í eiturlyfjum. En
það er vegna þess að ég nota ekki
eiturlyf og myndi aldrei gera það.
Sagan fór af stað þegar við vorum
að taka upp atriði í nýju þáttaröðinni þar sem ég átti að vera mjög
djammaður gaur og við þurftum
að fara á djammið að taka upp. Svo
förum við að fá okkur að borða og
þaðan kom slúðrið. Það voru víst
háskólanemar sem sáu mig í tómu
rugli inni á Subway, ég var málaður
hvítur og með blóðnasir. Þeir tóku
greinilega ekki eftir myndavélinni.
Það sem særir mig líka eru Youtubeummæli. Ég fylgist með þeim. Þannig
að ef einhver hefur talað illa um mig
á Youtube þá hef ég séð það og verð
mjög sár. Ég tek það nærri mér. Mig
grunar ég sé ekki með hjarta í þetta
(hlær).“
Hvort græturðu á öxl kærustunnar
eða ferð á barinn?
„Bæði. Svo getur huggunin líka
verið Waterworld og snakkpoki. Ég
horfi bara á vondar myndir, Outbreak
er í tækinu núna. En það er önnur
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saga. Mér finnst að öllum þurfi að líka
vel við mig. Það er helsti gallinn minn.“

Óli Geir reddaði berbrjósta
stelpu
Nú voru Auddi og Sveppi, félagar
þínir, gagnrýndir í vikunni fyrir framkomu sína í gagnvart Einar Bárðarsyni
í þætti sínum. Óttast þú slík viðbrögð
í þinn garð?
„Nei. Ég held ekki. Auddi og Sveppi
eru með þannig þátt að þeir eru mjög
auðveld skotmörk. Fólk elskar að
bögga þá. Við komumst upp með
meira en þeir, enda eru þættirnir
okkar leiknir. Í bíó kemst maður svo
upp með enn þá meira og í leikhúsi
kemst maður upp með allt. Það geta
verið nauðganir og barnaníðingar –
mesti viðbjóður í heimi í leikhúsinu
í nafni listarinnar. Grín er list. Ekkert
annað. Við erum að gera leikið efni
og komumst upp með ýmislegt. Það
má til dæmis vera nekt í leiknu sjónvarpsefni.“
Er nekt í nýju þáttaröðinni?
„Það er atriði þar sem Pappírs-Pési
er heitum ástarleik með píu og hún er
nakin. Það verður tryllt kynlífsatriði
með Pappírs-Pésa.“
Hvar fannstu stelpu til að leika í
atriðinu?
„Ég sá myndband á netinu frá Dirty
Night-kvöldi Óla Geirs [partíhaldari
og fyrrverandi herra Ísland] og hringdi
því í hann og spurði hvaða stelpur

væru að dansa í myndbandinu. Hann
gaf mér númerið hjá stelpu sem gaf
mér númerið hjá annarri stelpu sem
var til í þetta. Mig vantaði sem sagt
berbrjósta stelpu þannig að ég hringdi
í Óla Geir!“
En finnurðu fyrir þrýstingi á vera
fyrirmynd fyrir ungt fólk?
„Ég hef aldrei litið á mig sem fyrirmynd. En ég er góð fyrirmynd! Ég
drekk í hófi – eða nei, ég er mjög
drykkfelldur. En samt vil ég meina að
ég sé góð fyrirmynd. Við erum að láta
drauma okkar rætast með því að búa
til grín. Ég nota engin fíkn… ég reyki
reyndar, en nota engin fíkniefni. Ég
er farinn að passa hvar ég kveiki mér
í – farinn að hugsa mig tvisvar um. Ég
veit ekki hvort það er rétt eða rangt.
En ég tefli á netinu á hverjum einasta
degi. Ég er ógeðslega góður í skák.
Þannig að ég myndi segja að ég væri
góð fyrirmynd. Mér finnst það vera
hið besta mál ef krakkar líta upp til
mín. Ég er enginn vitleysingur – bara
góður í að leika vitleysing.“

Byrjar í jóga í sumar
Þegar annarri þáttaröð er lokið hyggst
Steindi taka sér gott sumarfrí, en svo
verður haldið áfram að skrifa. Stöð 2
hefur ekki samið við strákana um gerð
þriðju þáttaraðarinnar, en Steindi er
viss um að hún verði gerð.
„Við gerum pottþétt eitthvað. Við
viljum gera allavega eina þáttaröð í

viðbót áður en við gerum eitthvað
nýtt. Í sumar ætla ég svo að taka kúrsa
í leiklist. Grín er yfirleitt þannig að það
mega ekki vera tvö fífl – það verður
að vera eitt fífl og einn venjulegur. Ég
leik yfirleitt fíflið og við fáum gesti og
flotta leikara til að leika á móti. Ég hef
komist upp með að vera alltaf fíflið,
en það væri gaman að læra leiklist
til að geta leikið alvarlegri hlutverk.
Mig langar að eiga möguleika á að
leika grafalvarlegt hlutverk. Svo ætla
ég að læra smá söng og byrja í jóga
svo ég verði liðugri. Ég er svo stirður
og það háir mér í gríninu. Fólk heldur
að þetta sé engin hreyfing, en þetta
er heljarinnar átak fyrir líkamann.“
Hvað með framtíðina? Þú ert búinn
að vera lengi með kærustunni, orðinn
26 ára gamall og nokkuð ráðsettur.
Ertu byrjaður að huga að barneignum?
„Að dúndra einu í ofninn? Málið
er að Dóri [DNA] félagi minn var
að eignast barn um daginn. Hann
hringir daglega í mig og spyr hvort
ég ætli ekki að gera það líka. Ég hef
sagt áður að ég sé hræddur um að
mínir menn séu ekki syndir. Þetta er
tilfinning. Annars er ég ekki á neinni
hraðferð. Ég og kærastan mín búum
saman í Mosfellsbæ. Hún er nýbúin
að klára nám. Ætli við séum ekki að
safna. Ég veit það ekki. Þetta mun
sennilega vera slysabarn, þegar það
kemur. Ég er slysabarn. En mig langar
að eignast barn, bara ekki núna.“

Zoom H2

35.500-
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Zoom Q3
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færðu
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faglega þ ekkingu
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g
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a
g
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PLEBBTU
BETUR!

MR og Kvennó keppa til úrslita í Gettu betur á laugardaginn. Liðin hafa verið í gríðarlega strangri þjálfun
undanfarið, en það veltir upp þeirri spurningu hvort
þau tapi lífsleikninni í hamaganginum. Popp fékk aðstandendur vefsins Plebbinn.is til að útbúa próf fyrir
keppendurna og nú fáum við að vita í eitt skipti fyrir
öll hvort þessir snillingar séu í stakk búnir til að takast
á við lífið.

PLEBBINN.IS Plebbarnir á Plebbinn.is dæmdu keppnina af mikilli hörku og sýndu enga

miskunn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gríms
íms fiskibollur
hollur kostur á 5 mín.

KVENNÓ

MR

FJÖLMENNI Lið Kvennaskólans í Gettu betur virðist vera talsvert
fjölmennara en hefðbundin lið í keppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STUND MILLI STRÍÐA MR-ingarnir tóku því rólega, þrátt fyrir

1. Kvennóbeyglu á Prikinu. Basic. - 0 stig
Plebbinn: Veit ekki hvað þetta er. Og ef Plebbinn veit
ekki hvað þetta er, er það ekki við hæfi erlends (jafnvel konungsborins) manns.
2. Charlie Sheen, íslensk hönnun og freyðibað. Ekkert af hinu er WINNING! ! - 1 refsistig
Plebbinn: Mjög erfið spurning, því það voru í raun
fimm hlutir sem passa ekki inn í upptalninguna (JÁJ,
Íslensk hönnun, Menn.is, D&G, Mojito). Hefði fengið
að fljúga vegna góðrar útskýringar (Ekkert af hinu
er WINNING!) en því miður náðu Kvennó að segja að
Íslensk hönnun sé winning og að Kenny G og Modern
Warfare sé EKKI winning.
3. Hvar hafa dagar lífs þíns lit sínum glatað? - 0 stig
Plebbinn: Lífdagar Ralph Lauren hafa ekki glatað
neinum lit, heldur frekar orðið litríkari með árunum.
4. Hvað er deit? - 0 stig
Plebbinn: http://en.wikipedia.org/wiki/Dating - flettu
því upp.
5. A) til C) - 1 stig
Plebbinn: Besta svarið.
6. Pass. Ég hef meiri áhuga á félagsskap lifandi fólks.
- 0 stig
Plebbinn: Ég veit ekki hvort er leiðinlegra, þetta svar
eða Icesave-umræðan.
7. Charlie Sheen, Gaddafí og Júlíus Brjánsson. - 1 stig
Plebbinn: Snilld, snilld og meiri snilld
8. Fischer og Spasskí árið 1972 og Hemmi Gunn sér
um lýsingu. - 1 stig
Plebbinn: Þetta svar er Top-Gun, Liam Neeson, Beefjerky geðveikt.
9. Held áfram að vera WINNING! - 0 stig
Plebbinn: Síðan hvenær er Charlie Sheen í Gettu
Betur liði Kvennaskólans? Annars er rétta svarið
alltaf: Hringi með gervihnattasímanum mínum í USS
Ronald Reagan og fæ þá til að airlifta snekkjunni
minni í drydock.
10. Garden Party með Mezzoforte. - 0 stig
Plebbinn: Nei.
2 stig.

1. Jómfrúna og smörrebröd með reyktum laxi. - 1 stig
Plebbinn: Fyrirsjáanlegt, en það er líka fyrirsjáanlegt
að í fataskápnum leynast kakíbuxur, stefnan sé sett
á snekkjuafmæli og að Aston Martin séu framtíðarkaup. Fyrisjáanlegt er oft gott.
2. Jón Ásgeir Jóhannesson, Menn.is og D&G. - 1 stig
Plebbinn: 10/10 - Eina leiðin til að negla þetta meira
hefði verið að gefa skít í fyrirmælin og nefna Mojito
og Íslenska hönnun líka.
3. How’s it hanging? - 1 stig
Plebbinn: Góð, hversdagsleg spurning, því Ralph
Lauren er hversdagslegur gæi.
4. Förum á skauta. - 0,5 stig
Plebbinn: Heilt stig hefði verið gefið fyrir: „Skautaferð á Rockefeller Center“
5. Njósnari. - 0,5 stig
Plebbinn: Einungis 0.5 stig því Kvennó fékk 1 stig
fyrir A til C, sem er besta svarið.
6. Jóhann Sigurjónsson. - 0 stig
Plebbinn: Hver? (ath. Plebbinn veit að Jóhann Sigurjónsson skrifaði Fjalla-Eyvind en þegar þú getur valið
um snillinga eins og Gianni Agnelli, Jackie O eða
Pavarotti, þá velurðu ekki íslenskt leikskáld).
7. Sveðju, tinnustein, blakbolta. - 0 stig
Plebbinn: Nei, nei, nei, nei, nei. Þótt þú sért fastur
á eyðieyju þarftu ekki að breytast í frumbyggja. Og
ætlarðu að fara einn í blak?
8. Whitbread-siglingakeppnina. - 1 stig
Plebbinn: Já. Svo sé vitnað í Kvennóliðið: Winning!
9. Labba heim. - 0 stig
Plebbinn: Það er ekki hægt, þú ert strandaður á
skeri, þá geturðu ekki labbað heim. Getur í mesta
lagi labbað á skerið, en þú býrð ekkert þar. Þú býrð
einhversstaðar í Mónakó. Döh. Rétt svar: Sjá ummæli
við Kvennó.
10. Feeling good. - 1 stig
Plebbinn: Rétt.
6 stig. MR stendur uppi sem sigurvegari!

strembið próf Plebbans.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPURNINGAR:
1. Þú ert að labba niður
Laugaveginn með
erlendum vini þínum
(jafnvel konungbornum),
hvaða veitingastað velurðu fyrir hann og hvað
pantarðu fyrir ykkur?
2. Þrír hlutir passa ekki
inn í upptalninguna.
Hverjir? Brimnes RE-13,
Daiquiri, Jón Ásgeir
Jóhannesson, Charlie
Sheen, Íslensk hönnun,

freyðibað, Kenny G,
Menn.is, Formúla 1,
vasaklútar, róður, CoD:
Modern Warfare, Ralph
Lauren, D&G, Mojito.
3. Þú hittir Ralph Lauren
á litlum sveitabar í
Suðurríkjum Bandaríkjanna. Þú færð að spyrja
hann einnar spurningar.
Hverju spyrðu að?
4. Hvað gerirðu á fyrsta
deiti?

5. Veldu atvinnugrein:
a) Orrustuflugmaður
b) Njósnari
c) Kúreki
d) Ekkert ofangreint
6. Þú færð tækifæri til
að snæða kvöldverð
með einni frægri látinni
manneskju? Hver verður
fyrir valinu?
7. Þú mátt taka þrjá
hluti með þér á eyðieyju.
Hvaða hluti tekurðu?

8. Þú mátt fara á einn
íþróttaviðburð. Hvaða
íþróttaviðburð velurðu?
9. Snekkjan þín strandar
á litlu skeri utan við
Cayman-eyjar og þyrlan
þín er bensínlaus. Hvað
gerirðu?
10. Þú ert staddur á
Michael Bublé-tónleikum
og hann dregur þig
upp á svið. Hvaða lag
tekurðu?

Kynntu þér lán og aðra
K
aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs
Lán til íbúðakaupa
Lán til endurbóta og viðbygginga
Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)
Úrræði í greiðsluvanda

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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POPPLEIKUR: MOTORSTORM APOCALYPSE

RÚSTIR Þegar allt er að fara til fjandans er alveg eins gott að efna bara til kappaksturs.

MÓÐIR NÁTTÚRA Á TÚR
Heimurinn er á hraðleið til helvítis
og hvað gera þá allir heilvita ökuþórar? Jú, þeir skella upp kappakstursbrautum á brennandi
rústum siðmenningarinnar og
keppa síðan sín á milli um hver sé
tæpastur á geði. Þetta er í raun
plottið í Motorstorm Apocalypse.
Apocalypse er fjórði leikurinn
í Motorstorm-seríunni, ef PSPleikurinn er talinn með, og hefur
leikurinn þróast nokkuð í gegnum
tíðina. Helsta breytingin sem menn
munu taka eftir er að nú er boðið
upp á sérstakan söguþráð, þrjá
nánar tiltekið, þar sem kappaksturinn er brotinn upp með kjánalegum
teiknimyndum sem eiga að gefa
innsýn í þennan klikkaða hóp ökuþóra, menningu þeirra, vinatengsl
og svo framvegis. Menn spila sem
nýliðinn, reyndi gaurinn og svo
síðast sem goðsögnin, guðfaðirinn

sem hóf þessa geðveiki. Þessi
nýjung, að klína söguþræði í leikinn, er svo sem ágætis hugmynd
en gallinn er að sögurnar bæta
engu við spilun leiksins, eru lítið
meira en langur pirrandi hlaðskjár
(e.þ. loading screen). Sem betur
fer er Motorstorm Apocalypse í
essinu sínu þegar kemur að sjálfum
akstrinum. Það er kannski ekki í
anda pólitískrar rétthugsunar að
þeysa um á götum stórborgar sem
hefur verið lögð í rúst í jarðskjálfta
en það er andskoti gaman.
Motorstorm Apocalypse er
hraður, óreiðukenndur og gersamlega truflaður á geði. Hann
er kannski ekki hinn fullkomni
kappakstursleikur en hann býður
upp á upplifun sem er hreint einstök. Hvern hefur ekki dreymt um
að takast á við móður náttúru á
- vij
heiftarlegum túr?

SPILUN

GRAFÍK

HLJÓÐ

ENDING

5/5

5/5

4/5

3/5

100%

HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN

PRÓTEINDRYKKURINN SEM
ÍSLENDINGAR FÁ ALDREI NÓG AF
NÚ EINNIG FÁANLEGUR Í FERNU

NIÐURSTAÐA

POPPLEIKUR: DRAGON AGE II

ÓÞARFI AÐ HAFA
LESIÐ TOLKIEN
Það er ekki hægt að þræta fyrir
það að í Bioware-flokknum eru
snillingar þegar kemur að því að
búa til góða RPG-tölvuleiki sem
skarta spennandi sögu, endalausum möguleikum í spilun og
heillandi heimi sem leikmenn geta
gleymt sér í tímunum saman. Það
þarf ekki að gera annað en að líta
á titla á borð við Mass Effect og
Dragon Age Origins til að sannfærast um að Bioware kann sitt
fag.
Dragon Age Origins var góður
leikur en allt of flókin saga,
þunglamalegt bardagakerfi
ásamt öðrum þáttum gerðu það
að verkum að margir hreinlega
týndu sér í leiknum og misstu
áhugann. Til að taka á þessu hefur
Bioware einfaldað leikinn mjög
mikið. Bardagakerfið er einfaldara,
sagan ekki eins yfirgnæfandi og öll
umsýsla, sem fylgir hinum klassíska
RPG-leik, er orðin mun einfaldari.

Afraksturinn er sá að Dragon
Age er mun straumlínulagaðri og
því aðgengilegri. Þessi einföldun
gæti þó hins vegar gert það að
verkum að harðir aðdáendur
fyrri leiksins munu snúa baki við
þessari „léttari“ útgáfu. Svona rétt
eins og menntasnobbarar myndu
snúa baki við uppfærðri útgáfu
af Hamlet með Dolph Lundgren í
aðalhlutverki.
Dragon Age II er leikur sem
hefur alla burði til að soga upp
heilu vikurnar af lífi leikmanna. Eðli
leiksins er á þann veg að menn
munu geta spilað oft í gegnum
söguþráð leiksins og spilunin
mun aldrei verða eins. Uppfærð
grafíkvél og straumlínulagaðri
spilun gerir það að verkum að RPG
nýgræðingar ættu ekki að þurfa
að stressa sig of mikið yfir því að
hafa aldrei spilað Dungeons and
Dragons eða lesið Tolkien. En það
gæti þó hjálpað.
- vij

SPILUN

GRAFÍK

HLJÓÐ

ENDING

4/5

4/5

3/5

5/5

NIÐURSTAÐA

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 54382 03/11

SPURNING UM SIÐFERÐI Verður þinn Hawke Móðir Theresa eða Gaddafí?

HLEðSLA ER KJÖRIN FYRIR ALLA ÞÁ SEM TREYSTA Á
HOLLA OG UPPBYGGILEGA NÆRINGU EFTIR GÓðA ÆFINGU,
LANGT HLAUP EðA MILLI MÁLA. ÞAð ER ENGIN TILVILJUN Að
HLEðSLA ER EINN VINSÆLASTI PRÓTEINDRYKKURINN Á ÍSLANDI.
HENTAR VEL FÓLKI MEð MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

MJÓLKURSAMSALAN

Auglýsingasími

WWW.MS.IS

10 •

Skullcandy
S65kc2-058
Rasta
14.900 kr.
Ormsson
530 2800

Pioneer
Se-h33
4.590 kr.

0IONEER

Ormsson
530 2800

3E MJ KR  
3E H KR  
3KULLCANDY
Skullcandy
S2inc2-045 Ink´d
3.990 kr.

3KC  2ASTA KR  
3LWC  ,OWRIDER KR  
3INC  )NKD KR  

Ormsson
530 2800
Skullcandy
S5lwc2-009
Lowrider
7.490 kr.
Ormsson
530 2800

Pioneer
Se-mj51
12.900 kr.
Ormsson
530 2800

Sennheiser
HD-418
Verð kr. 9.800
fermngartilboð
kr. 7.800
Pfaff
414 0400

Sennheiser
HD-555
Verð kr. 21.900
- fermingartilboð
kr. 16.900

Sennheiser Þráðlaus
RS-120 Verð kr. 11.900 fermingartilboð kr. 9.900
Pfaff
414 0400

Pfaff
414 0400

Sennheiser
Þráðlaus RS-160
Verð kr. 21.900
fermingartilboð
kr. 17.900
Pfaff
414 0400

Sennheiser Adidas
Sport HD-220
Verð kr. 9.900
Sennheiser HD-228
Verð kr. 8.900
fermingartilboð kr. 6.900
Pfaff
414 0400

Pfaff
414 0400

TIL AÐ VINNA
GETTU BETUR
Elías Karl Guðmundsson

1

Fáðu þér talþjálfara. Enginn vill
hlusta á keppanda
sem talar eins og
hann sé með kartöflu
í munninum. Stigin hrannast
heldur ekki upp í hraðanum
ef dómarinn heyrir „pass“ í
staðinn fyrir „Prag“.
Lærðu allt um
íþróttir. Jafnvel
hörðustu nirðir sem
geta sagt þér allt
um kenningar Díogenesar komast ekkert
áfram ef þeir vita ekki nógu
mikið um íþróttir. Ekki
bara eykurðu möguleikana á sigri heldur verðurðu einnig
mikilvægari samfélagsþegn.

2

0 kr.
3

Taktu líka þátt í
Útsvari. Grundvallarmistök næstum
allra keppenda frá
upphafi Gettu betur.
Ef bærinn þinn neitar þér
um sæti í liðinu, skaltu flytja
annað. Með þátttöku í báðum
keppnum eykurðu sigurlíkur
þínar umtalsvert.

Vertu með
á Akureyri 7.-10.
apríl 2011!
AK EXTREME á Liveproject.

4

Verðlaunaðu
þig fyrir að vera
dugleg/ur. Getur
verið hvað sem er,
fótanudd, heimsókn í
Bláa lónið eða bara uppáhalds
Ben & Jerry’s-ísinn þinn.
Dekraðu smá við þig.

5

Hunsaðu ráð númer
4 og drullaðu þér
aftur að lesa!

Hægt verður að senda vídeó/mynd
á liveproject.is/akextreme
www.ring.is / m.ring.is

www.facebook.com/ringjarar

ENNEMM / SÍA / NM46045

að hringja inna
n
kerﬁs Símans
með 1.990 kr.
áskrift.

