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Það er algjört möst að horfa á Christmas
Vacation yfir jólin. Chevy Chase sýnir

snilldarleik í þessari mögnuðu grín. Chase,
sem eitt sinn var einn heitasti grínleikar-

inn í Hollywood, leikur Clark Wilhelm
Griswold Jr. sem vill hafa allt á hreinu yfir
jólin. Í aðdraganda jólanna koma óvæntir
fjölskyldugestir sem fara nálægt með að
eyðileggja hátíðarnar hjá Griswold fjöl-

skyldunni. Chase hefði með réttu átt að fá
óskarsverðlaun fyrir frammistöðu sýna í
myndinni og þá hefði einnig verið hægt
að verðlauna Randy Quaid sem sýnir frá-

bær tilþrif sem óþolandi frændinn.
Það er óhætt að gefa Christmas Vacation

fjórar jólakúlur! (Fyndið?)

Kvikmyndinni Green Street Hooligans
sem sýnd er í Sambíóunum. Myndin fjallar
um ungan mann, Matt Buckner, sem rek-
inn er úr Harward skólanum og heldur til

Bretlands til að heimsækja systur sína
sem er komin með mann og barn í

London. Myndin er á margan hátt mein-
göllluð t.d. er atriðið þar sem Matt heldur

heim til Bandaríkjann í lokin hreint út sagt
hræðilegt.

Hins vegar er myndin mjög skemmtilegt
og óhætt að segja að um unglingamynd

ársins 2005 sé um að ræða.

Auglýsingastjóri: Hannes Steindórsson

Kynningarstjóri: Guðmundur Arnar Guð-

mundsson

Sölustjóri: Einar Björgvin Davíðsson,

sirkusauglysingar@365.is

Ritstjórn: Hjörvar Hafliðason, Katla Rós

Völudóttir, Óli Hjörtur Ólafsson og

Sólmundur Hólm.

Áskrift: 550 5000 / askrift@365.is

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
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Forsíðumyndina
tók Teitur af Höllu
Vilhjálmsdóttur.

„Þetta verður alveg mega,“ segir Gísli
Galdur, meðlimur hljómsveitarinnar
Trabant þegar Sirkus Rvk. vakti hann
snemma morguns. Í kvöld verða stórtón-
leikar á skemmtistaðnum Nasa þar sem
heitustu tónlistarmenn Íslands munu
mixa einhvern rosa jólagraut. Það eru
hljómsveitirnar Trabant og Hjálmar og
tónlistarmaðurinn Mugison. „Þetta verð-
ur svona „non stop flow“, ef svo má segja.
Non stop rennsli,“ segir Gísli Galdur. 

Hjálmar byrja kvöldið á að taka sín lög
og síðan kemur Mugison fram með þeim.
Strákarnir frumflytja lagið Ljósvíkingur
sem er nú þegar komið í spilun á útvarps-
stöðvunum. Eftir það spila Trabantpiltar
með Mugison og taka lög af plötunni
sinni Emotional. „Síðan getur vel verið
að við spilum allir saman undir lokin.
Það er að segja ef þakið verður ekki fokið
af húsinu,“ segir Gísli og bætir við að það

verði tónlistarorgía á sviðinu. „Við í
Trabant ætlum að taka lögin hans Mugi-
sons í okkar búningi og hann tekur okkar
lög með sínu nefi. Það sama gildir með
Hjálma,“ segir Gísli.

„Við erum allir rosa spenntir fyrir
þessum tónleikum og hlökkum mjög
mikið til að spila. Þetta er nú bara eitt af

stórtónleikum ársins,“ segir Gísli. Eins og
fyrr sagði eru tónleikarnir á Nasa og opn-
ar húsið á miðnætti. Forsala miða er í 12
Tónum og kosta einungis tvö þúsund
kall. Best að mæta snemma því húsið
verður troðfullt. 

- ÓHÓ

Sirkus býður til veislu í kvöld á nýj-
um og stórglæsilegum skemmti-
stað sem heitir Zoo Bar og er stað-
settur á Klapparstíg 38. Þetta er
partí sem enginn má missa af. Fríar
veitingar verða í boði og plötu-
snúður allra landsmanna KGB
þeytir skífum síðar um kvöldið.
2005 er hefur verið frábært og
stórt ár fyrir Sirkusfjölskylduna og
verður því 2006 ennþá stærra og
betra hjá okkur. Þú getur nálgast
miða á herlegheitin með því að
hlusta á FM 957 og X-ið 977 í dag.
Treystu okkur þegar við segjum að
þetta er partí sem þú vilt ekki
missa af. Sjáumst í kvöld.

MÆLIR MEÐ

ORGÍA Á SVIÐINU 
ÞAÐ VERÐUR BLÁSIÐ TIL FLUGELDASÝNINGAR Í KVÖLD Á NASA
ÞEGAR HLJÓMSVEITIRNAR TRABANT, HJÁLMAR OG 

MEISSTARI MUGISON HALDA ÞAR STÓRTÓNLEIKA. 

TRABANT

MUGISON HJÁLMAR 

SIRKUS 

BÝÐUR Í PARTÍ

RVKSIRKUS

„FRAKKARNIR HAFA ENGA ÞOLINMÆÐI Í AÐ HLUSTA Á FRÖNSKUNA MÍNA“
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Ég mætti í vinnunna um daginn alveg útúrmyglaður

og bólginn um augun. Sat fyrir framan skrifborðið

mitt, kveikti á tölvunni og reyndi að vinna eitthvað.

Hugurinn fór að reika og ég leit á stelpuna sem sat við

hliðina á mér. Ég fór ósjálfrátt að stara á hana og eitt-

hvað að pæla í henni. Sítt ljóst hár, stinn brjóst og

með afar flotta brjóstaskoru. Ég sagði: „Mundir þú

einhvern tíma sofa hjá mér, jafnvel þótt ég sé

hommi?“ Ég var varla búinn að klára spurninguna

þegar hún svaraði ákveðið: „Já, feitt.“ Undrunarsvip-

urinn leyndi sér ekki á andliti mínu og ég varð ekkert

smá ánægður... þangað til hún bætti við: „En ég

meina að ég mundi aldrei fara með þér heim bara sís-

vona en ég mundi sofa hjá þér í tilraunaskyni. Mig

hefur alltaf langað til að afhomma strák.“ Undrunar-

svipurinn var ennþá á mér en á einni sekúndu tókst

þessari stelpu að eyðileggja sjálfstraust mitt, að það

væri einhver pínu séns að ég gæti sofið hjá stelpu (ég

vil taka það fram að ég hef gert það). Ég hefði alveg

fílað það ef þessi gella hefði viljað fara með mér heim,

að henni fyndist ég flottur, ekki bara í einhverja til-

raunarottustarfsemi. Hugurinn hélt síðan áfram að

reika og ég fór að pæla, mundi einhver stelpa þarna

úti sofa hjá mér á þeirri forsendu að hana langaði til

að sofa hjá mér? Ekki bara til afhomma mig? Ég komst

síðan að þeirri niðustöðu að ég mun aldrei komast að

því. Ætli ég mundi ekki hiklaust guggna á síðustu

stundu ef ég lægi nakinn uppi í rúmi með einhverri

píu. Ég mundi hlaupa út um dyrnar. Ég er bara gay og

svoleiðis er það. Hins vegar er ég búinn að skipta um

skrifborð. Ég nenni ekki að sitja við hliðina á einhverj-

um lygara. Lygarar eru ógeðslegir. 

Óli Hjörtur Ólafsson – Hommi.
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ER ÉG EITTHVERT KJÖTSTYKKI? 

„Ég held að það sé óhætt að segja að þetta hafi verið
mitt viðburðarríkasta ár hingað til,“ segir Raagnheiður
Theodórsdóttir nemi í fjórða bekk í MR, bikarmeistari í
körfubolta og fyrirsæta.

Ragnheiðuur er ein heitasta fyrirsæta landsins og hef-
ur í nógu að snúast. Fyrr á árinu var hún andlit Hyundaai
Getz og síðan þá unnið að verkefnum fyrir Leonard,
Símann, x-18 auk þess sem hún var í myndbandi hhjá Sál-
inni hans Jóns míns.

Ragnheiður er fædd og uppalin í Keflavík og lék með
Keflavík í köfubollta og fótbolta allt þar til hún flutti til
Hafnarfjarðar og hóf að leika með Haukum. Hún var í liði
HHauka sem vann Grindavík í úrslitum bikarkeppninnar í
eftirminnilegum leik í upphafi árs. Hún var í uundir átján
ára landsliðinu sem náði frábærum árangri í Bosníu og
var meðal stigahæstu í liðinu. Nýleega skipti þessi bráð-
efnilega, þriggjastiga skytta um lið og fór frá Haukum yfir
í Breiðablik.

En hvort er stefnan sett á að verða körfuboltastjarna
eða alheims súpermódel? „Hvorugt ef ég á að segja alveg
eins og er. Ég hef mjög gaman af hvoru tveggja. Hreyf-
ingin sem ég ffæ úr körfuboltanum er nauðsynleg og
svo finnst mér gaman að sitja fyrir. Það er ágætt að fá
smá aukaapening, ekki veitir af,“ segir Ragnheiður sem
hefur nóg að gera í Menntaskólanum í Reykjavík.

Aðspurrð hvað hún ætli sér að gera í framtíðinni
segist hún óviss. „Ég ætlaði að verða lögfræðing-
ur en heeld að það sé ekkert fyrir mig.“ segir
Ragnheiður sem varð 17 ára fyrr á árinu.

HH

ÓTRÚLEGT   

ÁR
ÁRIÐ 2005 SEM NÚ ER SENN Á

ENDA HEFUR VERIÐ MJÖG VIÐ-
BURÐARRÍKT HJÁ RAGNHEIÐI THEO-

DÓRSDÓTTUR. HÚN  VARÐ BIKAR-
MEISTARI Í KÖRFUBOLTA, ÁTTI GOTT

SUMAR MEÐ YNGRA LANDSLIÐI Í
KÖRFUBOLTA OG ÞÁ VAR HELLINNG-

UR AÐ GERA HJÁ HENNI Í FYRIR-
SÆTUBRANSANUM.

FRÁBÆRT ÁR HJÁ RAGNHEIÐI! BÚIÐ AÐ VERA MIKIÐ ÆVINTÝRI

SIRKUS MYND – STEFÁN
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Milljónasti Nizza-neytandinn
fær ferð fyrir tvo með Iceland Express að verðmæti 50.000 kr.
Fylgstu með á FM 957 til að komast að því hvar Nizzastykki númer 

milljón kemur í leitirnar og heppinn Nizzaneytandi gefur sig fram.



að var raf-
magnað and-
rúmsloftið í
fataverslununni

Elvis þegar tveir
þekktustu menn

sinnar kynslóðar,
Krummi og Gillzenegger,

mættust í fyrsta skipti. Stjörn-
urnar tókust í hendur og

hófust handa. Krummi fór og valdi
föt á Gillz og sá síðarnefndi reif sig
úr að ofan. Hann kvartaði reyndar
yfir því að hafa verið í fjögurra vikna
gympásu, en það var ekki að sjá.

„Hann á bara að vera í því sem
honum finnst þægilegast. En ég
skora á hann að vera aðeins djarfari í
klæðavali. Hann má aðeins fara út
fyrir boxið. Við eigum það báðir
sameiginlegt að vilja vera í þröngu,“
sagði Krummi um Gillz. 

Svala systir Krumma þykir best
klædda konan að mati Sirkus og það
kom rokkaranum geðþekka ekkert á
óvart. „Þetta er í genunum.“

Hinn heilmassaði Gillzenegger
sem er nýbúinn að ljúka prófum í
íþróttaakademíunni í HR tók undir
orð Krumma og sagðist þurfa að fara
að vera djarfari. „Það er hellingur til í
þessu hjá honum. En ég hafði mjög
gaman af þessum lista hjá ykkur.
Sérstaklega þegar ég sá álitsgjafana,
annað eins samansafn af lúserum
hef ég ekki séð. Ég hringdi beint í vin
minn, Balta Korm (Baltasar Kormák)
sem var einnig á listanum og við
hlógum að þessu í góðan hálftíma,“
sagði Gillz kohraustur að venju.

GILLZ MÆTTI Í ROCKYGALLANUM.

KRUMMI KENNIR 

AÐ KLÆÐA 
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KRUMMI BYRJAÐUR AÐ FINNA TIL RÉTTA GALLANN

FJÖGURRA VIKNA OFF-SEASON! EKKI AÐ SJÁ

RÓLEGUR DRENGUR!!! GILLZ SJÓÐHEITUR Í ROKKGALLANUM

HARLEY DAVIDSON AND THE MARLBORO MAN!

KRUMMI STOLTUR AF ÚTKOMUNNI

STINNASTI RASS Í EVRÓPU! VÖRUMERKI BIG G!
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KRUMMI, NÆSTBEST KLÆDDI MAÐUR LANDSINS AÐ
MATI SIRKUS RVK, BAUÐ GILLZENEGGER, SEM VAR
VALINN NÆSTVERSST KLÆDDI MAÐUR LANDSINS, TIL
SÍN Í FATAVERSLUNINA ELVIS Á VATNSSTÍGNUM OG
KENNDI HONUM AÐ KLÆÐA SIG..

R GILLZENEGGER 

SIG
GILLZ Í HE-MAN PÓSU Á MEÐAN KRUMMI VANDAR SIG.

KJAPPINN BELTAÐUR Í DRASL! KRUMMI REDDAR HONUM ALVÖRU BELTI.

ÉG SKAL LÍTA UNDAN Á MEÐAN ÞÚ SKELLIR ÞÉR Í ÞETTA KVIKINDI.

GILLZ VILL HAFA FÖTIN ÞRÖNG.

„MIG HEFUR ALLTAF LANGAÐ Í SVONA STÍGVÉL“ SAGÐI GILLZ
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Hljómsveitin AMPOP fær þrjár tilnefningar til Íslensku
tónlistarverðlaunanna sem afhent verða á nýju ári. Lag-
ið My Delusions hefur slegið í gegn hér á klakanum og
hefur vermt toppsætið á XFM Dominoslistanum. Plat-
an þeirra, sem einnig ber heitið My Delusions, hefur
selst vel fyrir jólin. Hljómsveitin samanstendur af
Bigga, söngvara og gitarleikara, Kjartani á hljómborði,
og Óla Geir á trommum. Þeir Biggi og Kjartan eru úr
Fossvoginum en Óli Geir er fulltrúi landsbyggðarinnar.
Biggi og Kjartan stofnuðu hljómsveitina árið 1998. Til
að byrja með spiluðu þeir elektróníska tónlist. En með
tilkomu trommara færðu þeir sig yfir í rokkið.

ÞETTA ER BARNINGUR
„Þetta gengur bara vel og við erum mjög ánægðir

með viðtökururnar hérna heima. Þá erum við að
koma okkur á kortið hér úti. Það gengur vel en þetta

er barningur og við erum langt frá því að vera farnir
að lifa af þessu,“ segir Biggi, söngvari og gítarleikari
sem vinnur sem tónlistarmaður í Lundunúm. 

SPILA Á KLAKANUM Í BYRJUN NÝS ÁRS
Hljómsveitin var með útgáfutónleika á NASA

þann 23. nóvember sem voru mjög vel heppnaðir að
sögn viðstaddra. Strákarnir stefna að því að koma
hingað heim í byrjun nýs árs og spila fyrir Íslendinga.
„Meiningin er að taka smá ferðalag um Skotland og
spila þar í helstu borgum. Færa okkur svo þaðan suð-
ur til Englands og spila í London en þó með viðkomu
í Manchester. Þá er fyrirhugað að koma heim að
spila. Hefur dagsetningin 20. janúar verið nefnd en
þó er ekkert ákveðið í þeim málum.“

Myndbandið við vinsælasta lag hljómsveitarinnar
My Delusions er komið í spilun hér á landi sem og er-

lendis. Myndbandið er gert af Árna Þór Jónssyni sem
m.a. hefur gert myndband fyrir Damien Rice. Sjón-
varpsstöðvarnar MTV2 og VH2 hafi tekið lagið til
spilunar.

HH

„ÞÁ ERUM VIÐ AÐ KOMA 
OKKUR Á KORTIÐ HÉR ÚTI. 
ÞAÐ GENGUR VEL EN ÞETTA ER
BARNINGUR OG VIÐ ERUM
LANGGT FRÁ ÞVÍ AÐ VERA 
FARNIR AÐ LIFA AF ÞESSU.“

ÚR RAFTÓNLIST
Í ROKK

ÞREMENNINGARNIR Í AMPOP ERU AÐ GERA GÓÐA HLUTI. PLATA
ÞEIRRA MY DELUSIONS HEFUR LAGST AFAR VEL Í LANDDANN OG
SIRKUS RVK. HAFÐI SAMBAND VIÐ BIRGI HILMARSSON, SÖNGVARA
OG GÍTARLEIKARA HLJÓMSVEITARINNAR SEEM BÚSETTUR ER Í LUND-
ÚNUM. HLJÓMSVEITIN HEFUR VERIÐ STARFRÆKT FRÁ ÁRINU 1998
EN HEFUR ÞÓ BREYST MIKKIÐ Í TÍMANS RÁS.
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Sölukóngurinn Bubbi Morthens
er með úthugsað talhólf.

„Hæ! Þetta er skilaboðaskjóða
orðanna. Leggðu inn skilaboð og
ég mun smala orðunum saman.“ 

Raddblær Bubba gerir mikið fyr-
ir þessa stuttu orðsendingu.
Hann hikar skemmtilega inni í
miðju orðinu „skilaboða-skjóða“
og gerir það mikið fyrir kveðj-
una. Tvímælalaust fjögurra
stjörnu talhólf.

★★★★★

BUBBI

SGI ANTOIN
HÖNNUÐUR 
Á UPPLEIÐ
Siggi Anton, eða Sgi Antoin, er hönnuður og
ljósmyndari. Hann heldur úti heimasíðunni
www.siggianton.com þar sem hann sýnir
verk sín. Sigurður hefur verið í ljósmyndun
lengi en hann steig sín fyrstu skref á nám-
skeiði hjá Sveini Karlssyni, kennara í Lang-
holtsskóla. Síðan hefur mikið vatn runnið til
sjávar og Siggi tekið myndir fyrir margar aug-
lýsingar en einnig hefur hann drepið niður
fæti í húsgagnahönnun.

Sigurður hannaði veggskúlptúrinn Lucio
sem mikið hefur verið fjallað um undanfarna
daga. Skúlptúr þessi er með speglum og ró-
andi lýsingu. Lucio var frumsýndur á Hönnun-
ardögum í Reykjavík og er nú til sölu í Iðu. Á
heimasíðunni er einnig hægt að sjá myndir
eftir Sigga en hann hefur verið aðgangsharð-
ur í stúdentamyndum.

SIGGI HEFUR UPPLÝSINGAR UM SJÁLFAN
SIG OG FERILINN Á SÍÐUNNI. 

HÖNNUN SIGGA ER ORÐIN VINSÆL. 

MYNDIR EFTIR SIGGA ERU
TIL SÝNIS Á SÍÐUNNI. 

HEIMASÍÐA VIKUNNAR

„Tantrabaunin er rosalega vinsæl núna í ár,“ segir
Ágústa Kolbrún Jónsdóttir, eigandi kynlífstækjabúðar-
innar Erotica Shop. „Þetta er nýjasta tækið okkar og er
alveg að slá í gegn. Með þessu fylgja svo fallegar umbúð-
ir og hönnunin er þannig að engum myndi detta í hug
að þetta væri kynlífstól. Þetta er tilvalið til þess að hafa á
náttborðinu sem skraut,“ segir Ágústa sem er mjög
ánægð með nýja tólið í búðinni. Þessi sníptryllir, sem
tantrabaunin er, virkar þannig að henni er smeygt á
baugfingur og síðan er hún látin vinna sitt verk í sam-
starfi við fima fingur.

Sífellt fleiri eru farnir að sækja í hjálpartæki ástar-

lífsins. „Kúnnahópurinn hefur breyst mikið þessi fjög-
ur ár sem ég hef unnið hér. Áður fyrr voru þetta meira
eldri menn, en núna er þetta ósköp venjulegt fólk,
sama fólkið og ég sé í ræktinni. Svo eru eldri konurnar
farnar að opna sig og versla meira. Yngra fólk er líka
duglegt að sækja í tólin.“ segir Ágústa hin allra hress-
asta. Nú á dögunum var Ágústa að endurhanna búð-
ina. „Ég var einmitt að sækjast eftir því að hafa búðina
mjög stílhreina þess vegna er hún öll hvítt og hrein,
þannig njóta vörurnar sín betur.“ Þess má til gamans
geta fyrir stjörnumerkjafíkla að hægt er að fá vibradora
fyrir hvert merki. Ekki slæmt það. - KRV

Sara Dís Hjaltested sló í gegn aðeins níu ára gömul með laginu skólarapp sem hún flutti

í dúett ásammt Þorvaldi Davíð Kristjánssyni árið 1995. Lagið naut mikilla vinsælda og var

spilað ótt og títt á úttvarspstöðum og í sjónvarpinu en myndbandið við lagið er ódauð-

legt. Á meðan Þorvaldur Davíð hefur vverið tíður gestur á síðum blaðanna og í sjónvarpi

hefur Sara Dís haldið sig frá sviðsljósinu.

„Ég err hætt að láta þetta fara í taugarnar á mér segir,“segir Sara Dís aðspurð hvort enn

sé verið að ræða  þetta fræga lag við hana. „Það er alveg með ólíkindum hvað fólk

man eftir þessu. Það er minnst á þettta annan hvern dag við mig.“ Hún og Þor-

valdur Davíð fengu mikið af glósum á sig frá öfundsjúkum ungmenn-

um á sínum tíma en Sara Dís segist alls ekki sjá eftir þessu og

finnist það skemmtilegt að haafa tekið þátt í þessu.

„Þetta var bara skemmtilegur tími. Ég var rosa skotin í Þor-

valdi Davíð,“seggir Sara Dís hlægjandi.

Sara Dís er nemi í Fjölbrautarskólanum í Garðabæ og stefnir

á að útskrifast þþaðan næsta vor. Hún hefur sungið í upp-

færslum FG á Moulin Rouge og Rocky Horror við góðan

orðstýr  en ætlar samt ekki að leggja sönginn fyrir sig. „Ég

á ekki von á því að ég fari í sönginn en ég er hhins vegar

að kenna söng í söngskóla mömmu, Maríu Bjarkar

Sverrisdóttur.“

LÆTUR SKÓLARAPPIÐ
EKKI ANGRA SIG

MANST’EKKI EFTIR MÉR?

SARA DÍS ER FARIN AÐ KENNA SÖNG OG HÆTT AÐ RAPPA. 

SIRKUS MYND – E.ÓL

JÓLAGJÖFIN
HANDA SNÍPNUM
KYNLÍFSTÓL VERÐA SÍFELLT VINSÆLLI JÓLAGJAFIR. NÚ ER KOMIÐ NÝTT TÓL Á MARKAÐ
SEM ÆTTI AÐ TRYLLA MIÐSKAAUTIÐ Á HVERRI KONU.

ÁGÚSTA EIGANDI EROTICA
SHOP SÝNIR TANTRABAUNINA

SIRKUSMYND – VILHELM
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KYNLÍF 
ALLS STAÐAR

STELPUR TALA. ÞÆR TALA UM

STRÁKA. ÞÆR TALA UM FÖT

OG AUÐVITAÐ MARGT FLEIRA.

ÞAÐ ER OFT FREISTANDI AÐ

LLIGGJA Á HLERI ÞEGAR FLJÓÐ

HJALA. SIRKUS FÉKK ÞRJÁR

STÚLKUR Í RAUÐA SÓFANN OG

LÉT ÞÆR TALA SAMAN EINS

OG STELPUR TALA. ÚTKOMAN

VAR SKEMMTILEG OG HIKUÐU

ÞÆR EKKI VIÐ AÐ LÁTA

GAMMINN GEYSA. 

að er mánudagskvöld og blaðamaður búinn að
boða stelpurnar í sófann. Helgin hefur verið
viðburðarrík fyrir íslensku þjóðina. Unnur
Birna kosin Ungfrú heimur, Halldór sendir
heillaóskir og feministar mótmæla. Fínt að
opna spjallið á þessari umræðu. „Sem grund-

vallaratriði er það mjög rangt að keppa um feg-
urð,“ segir Brynja Pétursdóttir, 21 árs hiphop-

dansari og nemi í grafískri hönnun í Listaháskóla Ís-
lands. „Ég myndi aldrei gera þetta en ef einhver stúlka

hefur metnað í þetta á hún auðvitað að kýla á það.“ Andrea
Halldórsdóttir er tónlistar og listnámsnemi. „Ég held að
þetta sé alveg nógu gott fyrir sjálfstraustið hjá þeim sem vilja
keppa en mér finnst pínlegra að horfa á karla keppa um feg-
urð, veit ekki alveg af hverju,“ segir Andrea. Sara Huld Ör-
lygsdóttir er þriðja stúlkan í sófanum. Hún bendir á að eng-
inn sé að pína stúlkurnar til þess að taka þátt. Stúlkurnar
óska Unni Birnu engu að síður til hamingju með árangurinn. 

SLEFANDI KARLMENN SEM KLÍPA Í RASS
Þegar stúlkur koma saman er oft mikið rætt um karl-

menn. Það liggur því vel við að spyrja um þá íslensku. „Pabbi
minn er karlmaður, þeir eru fínir,“ segir Brynja. „Þeir ís-
lensku eru reyndar ekki nógu miklir gentlemen,“ segir Sara
og hinar tvær eru sammála því að margir íslenskir karlmenn
kunni ekki að haga sér á djamminu. „Ég fer aldrei aftur ein á
djammið. Það er nánast slefað yfir manni á djamminu, klip-
ið í rassinn á manni, þeir virða engar reglur,“ segir Brynja.
„Ég lenti í því um daginn á Hverfisbarnum að einhver karl-
maður reif mig inn á klósett, það var hræðilegt,“ segir Andr-
ea en Brynja hefur ráð undir rifi hverju. „Það á bara að berja
frá sér, ef maður nær því þá líður manni ágætlega.“

Íslenskir karlmenn eru ekki nógu miklir herramenn oft á
tíðum en hvað um íslenskar konur? „Þær eru sjálfstæðar og
fallegar en haga sér oft skringilega,“ segir Sara. „Ég er orðin
svo drulluþreytt á því að heyra þessa klisju um að íslenskt
kvenfólk sé svo fallegt, eins og þetta one night stand í Reykja-

vík,“ bætir Brynja við. Þær eru þó sammála um að yfir höfuð
séu íslenskar konur sterkar. 

TIPPALINGUR KRÚTTLEGT ORÐ
Talið berst að píkum. Orðið píka þykir dónalegt og oft not-

að í neikvæðri merkingu. „Ég hef verið að vinna í því að taka
því ekki sem neikvæðu orði, ég er svo á móti því að orðið píka
hafi neikvæða merkingu,“ segir Andrea og Brynja tekur undir.
„Það er búið að gera það svona tussuneikvætt. Svo er verið að
reyna að koma með einhver önnur orð, eins og pjalla eða
budda, sem mér finnast eiginlega bara verri ef eitthvað er,“
segir Brynja. Andrea kemur með skemmtilegt dæmi. „Þú segir
ekki píkapíkapíka. En þú getur sagt tippitippi, eða  tippalingur
og það er bara krúttlegt. Orðinu píka var alltaf breytt í eitthvað
annað orð eins og pjalla, sem er hræðilegt orð. Mér fyndist
samt dónalegt ef lítil stelpa segði „æj, ég meiddi mig í píkunni“,
það er því miður frekar subbulegt,“ segir Sara. „En hvað er
málið með „pylsubrauð“?,“ segir Brynja og stelpurnar hlæja.

STELPURNAR Í SÓFANUM

SARA HULD ÖRLYGSDÓTTIR 22 ÁRA 
fimleikaþjálfari, listdansari á skautum 
og menntaskólanemi.

SKVÍSURNAR Í SÓFANUM HAFA STERKAR SKOÐANIR.

ANDREA SÉR UM AÐ SKENKJA. 
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„ÞETTA ER Í DAG EINS OG
AÐ MISSA MEYDÓMINN,
MAÐUR VERÐUR AÐ RÍÐA Í
RASS, ANNARS ERTU BARA
EITTHVAÐ SSKRÝTIN.“

KYNLÍF ALLSSTAÐAR
Þar sem Brynja kennir hiphop-dans berst talið að 50 Cent

en Brynja hefur lítið álit á honum. „Það er bara heilaþvottur
að horfa á Popptíví og MTV. Rokkið og poppið þar er alveg
hræðilegt, það samt alveg fullt gott að gerast bæði í rokkinu
og hiphopinu í dag, alveg þéttir hópar, og það er svo leiðin-
legt þegar þetta fellur undir steríótýpudæmið. Ef ég mætti þá
myndi ég girða niður um mig og skíta á 50 Cent,“ segir

Brynja og bendir á að fólk vilji oft fylgja straumnum án þess
að hugsa. 

Stúlkurnar eru sammála um að allt sé orðið mun kyn-
lífstengdara í dag en það var á árum áður. „Þegar við vor-
um ungar þá var ekki svona mikið um kynlíf alls staðar.
Fólk er núna byrjað að ríða miklu fyrr en hvað er málið
með að það sé bara verið ríða í rass, og þetta er að gerast
fyrir framan okkur,“ segir Sara. Þær stöllur vilja meina að
þetta fylgi myndböndunum og tölvuleikjunum og vitna í
Grand Theft Auto þar sem menn sænga hjá vændiskonum
og annað. 

MTV-VÆÐINGIN EKKI HOLL
Brynja segir það vera mikið álag að vera ungur í dag.

Andrea segir að stúlkur verði snemma fyrir áhrifum af
steríótýpum. „Þegar litla frænka mín var sex ára sagði hún
við mömmu sína að hún væri ekki nógu fín um hárið til
þess að fara út. Þetta var eftir að hún hafði horft á MTV.

Nú hugsa stelpur „ég lít svo illa út og er allt of feit“, þetta
er bara út af sjónvarpinu,“ segir Andrea. „Ég er að þjálfa
sex og sjö ára stelpur og þær eru í g-streng,“ segir Sara og
Brynja veltir fyrir sér af hverju strákar gangi ekki í g-
streng.

„Mér finnst óþægilegt að vera í g-streng, ég nota eigin-
lega bara hotpants. Nema þegar ég fer á djammið, þá fer
ég reyndar í g-streng,“ segir Sara. Aftur ber rassaríðingar á
góma. „Þetta er í dag eins og að missa meydóminn, mað-
ur verður að ríða í rass, annars er maður bara eitthvað
skrýtinn,“ segir Sara og Andrea tekur undir. „Það er svo
hættulegt fyrir litlar stelpur að gera þetta, samt er ótrúlega
mikið af þessu.“ 

Nú þegar stiklað hefur verið á stóru í umræðum um til-
hugalífið er mál að slá botninn í spjallið. Þrátt fyrir að
margt sóðalegt sé á seyði hér landi eru stelpurnar engu að
síður sammála um að Íslendingar séu ekkert verri en
grannþjóðirnar. -krv

„ÉG FER ALDREI AFTUR EIN Á 
DJAMMIÐ. ÞAÐ ER NÁNAST SLEFAÐ
YFIR MANNI Á DJAMMINU, KLIPIÐ 
Í RASSINN Á  MANNI, ÞEIR VIRÐA 
ENGAR REGLUR.“

ANDREA HALLDÓRSDÓTTIR 21 ÁRS 
tónlistar- og listnámsnemi.

BRYNJA PÉTURSDÓTTIR 21ÁRS 
hiphop dansari og nemi í listaháskóla Íslands.

SARA HULD, BRYNJA OG ANDREA Í RAUÐA SÓFANUM. 

ANDREA Í RAUÐU ELDHRESS

KAMPAVÍNIÐ VAR OPNAÐ MEÐ KRAFTI

SIRKUSMYND – VILHELM
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>>>
Lista- og athafnakonan Lilja Pálmadóttir er í öðru sæti yfir best klæddu konur 

Íslands. „Hún er flott eins og íslensk náttúra,“ sagði einn djúpþenkjandi   
álitsgjafi.„Alltaf flott, náttúruleg.“ „Fíla hana, er mjög cool.“ „Æði, er bara 

eins og hún sé með pínulítið grunge look. Sem er flott.“

LILJA 

>>>
Sönkonan Svala Björgvins er best klædda kona Íslands að mati álitsgjafa 

Sirkuss .„Lang flottust. Heimsmælikvarða gella sem stendur uppúr,“ sagði einn
álitsgjafanna.„Eins og klippt út úr flottu tískutímariti,“ sagði annar.„Töff týpa.“ 
„Flott, ofarlega, hún nær bæði til rokkarans og chokkosins.“ „Cool L..A týpa.“ 
„Ágætlega flott, þrátt fyrir að hún fer í taugarnar á mér á hún að vera með 

þeim efstu.“

SVALA BJÖRGVINS

BEST
KLÆDDAR

Stílistinn Agniezska Baranowska er í þriðja sæti yfir best 
klæddu konur landsins. „Rosalega kvenleg, late 60’s bóhem
rokkarafílingur,“ sagði einn álitsgjafinn.„Rosa flott, klæðir sig

mikið í svart sem er flott.“ „Langflottust, svarti demanturinn.“
„Pottþétt ein af konum ársins sem besta týpan, alltaf mjög 
flott og samkvæm sjálfri sér.“

Myndarlegi mógúllinn Andrea Róberts þykir 
kunna að klæða sig.„Hún er alltaf flott.

Valkyrja,“ sagði einn álitsgjafanna. „Smart.“
„Er alltaf mjög flott.“ „Mjög smekkleg og 

snyrtileg.“ „Rosavel klædd, er farin að róast.
Hún á að vera á lista yfir þær bestu.“ „Alltaf

flott, maður tekur eftir henni, fötin klæða 
hana svo vel,“

Svava Johansen verslunarkona á heima 
á listanum.„Stjórnar hinni venjulegu tísku.
Það eru10.000 litlar Svövur hér á landi,“
sagði einn álitsgjafanna.„Alltaf flott, ég
hata þetta 17 dæmi en hún er flott.“    
Hún á þetta svakaveldi.“

AGNIEZSKA >>>

Fatahönnuðurinn Hugrún Árnadóttir rataði inn á listann yfir
þær best klæddu. „Alltaf ótrúlega falleg,“ sagði einn álits-

gjafanna. „Ber sig vel, flott klædd.“ „Með þetta í skónum,
fatalega séð 50’s stíll, flott, lolíta, fallegir kjólar,“

HUGRÚN ÁRNADÓTTIR >>>

ANDREA >>>

Fatahönnuðurinn Harpa Einarsdóttir þykir
afbragðs smart í klæðaburði.„Er rosa smart

og töff,“ sagði einn álitsgjafanna
.„Ofboðslega flott, fötin æðisleg. Hennar

hönnun er líka flott,“ „Flott.“

HARPA EINARS>>>

Forsetafrúin og demantadrottningin kemst á listann.„Úff, úff,
úff, skvísa dauðans,“ sagði einn álitsgjafanna. „Glæsileg kona.

Alltaf með sitt á hreinu.“ „Ákaflega glæsileg og án efa með 
best klæddu konum á Íslandi,“ „Það væri flott að eiga 
svona mömmu... eða ömmu, flott klædd.“ „Náttúruleg 

merkjadrottning, gamaldags en klassísk, mjög flott.“

DORRIT >>>

SVAVA >>>

10 BEST KLÆDDU
KONUR ÍSLANDS

ÞESSAR VORUEINNIG NEFNDAR SEM BEST KLÆDDU KONUR ÍSLANDS
Nína Björk Gunnarsdóttir

Elma Lísa Gunnarsdóttir
Emilíana Torini

Margrét Vilhjálmsdóttir

1
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5

7

9

4
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8

10

ÞAÐ SKIPTIR MÁLI AÐ KUNNA AÐ
KLÆÐA SIG RÉTT. SIRKUS FÉKK

NOKKRA VEL VALDA KARLMENN TIL
AÐ LEGGJA MATT Á KLÆÐABURÐ

ÍSLENSKRA KVENNA OG HVERJAR ÞEIM
ÞÆTTU BEST OG VERST KLÆDDAR

Ragga Gísla þykir standa sig vel þegar kemur að því að 
klæða sig.„Flott týpa. Alltaf ung í anda.“ „Með sinn stíl sem 

hefur lifað lengi.“ „Alltaf flott, með þeim bestu. Alltaf alveg á 
mörkunum að vera of skrýtin en finnur þennan gullna 

meðalveg, hún er algjörlega með þetta á hreinu,“ „Hún er 
ekki desperat að líta út eins og stelpa,“

RAGNHILDUR GÍSLA>>>

Leikkonan þokkafulla Brynhildur
Guðjónsdóttir er ekki bara góð að leika 

heldur kann hún að sníða sér stakk eftir 
vexti.„Mjög lostafull að sjá,“ sagði einn 

álitsgjafinn titrandi af frygð. „Alltaf mjög 
smart, klæðir sig samkvæmt fegurð sinni.“ 
„Hún er æði, flott.“

BRYNHILDUR >>>



>>>
Þótt Sirkus reyndi að fá álitsgjafana til að beina sjónum sínum að konum í
yngri kantinum gátu þeir ekki sleppt því að setja fyrrum umhverfisráðherra á 

listann. Hún lenti í öðru sæti en sótti fast á hæla Hildar. „Föst í tímaskekkju,“ 
sagði einn. „Mætti alltaf vera í svörtu,“ sagði annar. „Var í bleikum, hræðilegum 
bol í sjónvarpinu um daginn, stílbrot – með þeim verstu.“ „Verst klædda kona 
Íslands, var í svakalegum rauðum jakka með eldrauðan varalit.“ „Alveg hræði-
leg, meina dragt og perlufestin, má halda sig við mótorhjóladressið.“

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR

>>>
Idolstjarnan okkar þykir ekki vera smart í tauinu. Hún er verst klædda kona 

landsins samkvæmt álitsgjöfum Sirkuss. „Hadló, er alltaf í einhverjum poka- 
buxum, ekki kvenlegum fötum,“ sagði einn álitsgjafinn.„Ákaflega lummó,

alltaf eins og kelling, í ljótum ömmufötum.“ „Gæti verið miklu flottari, er 
kanski að reyna að taka sig á en ég veit ekki.“ Einn álitsgjafi kom með ansi 

áhugaverða samlíkingu: „Bókasafnsvörður – illa klædd, alltof venjuleg þó hún 
syngi ágætlega.“

HILDUR VALA

VERST
KLÆDDAR

10 VERST KLÆDDU 
KONUR ÍSLANDS
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Poppstjarnan geðþekka kemst á lista yfir verst 
klæddu konur Íslands. „Því miður soldið halló,“ 

sagði einn drengjanna. „Bara alltaf jafn 
óspennandi. Ekki sexí, 16 ára, saklaus.“ „Ekki vel

klædd, gæti verið miklu flottari, fer alltaf á mis 
við tískuna, því miður.“ „Mætti fara að versla
hjá öðrum en Sautján og Kiss.“

BIRGITTA >>>

Magga Stína er ekki að hitta í mark. „Frumleg á 
tilgerðarlegan hátt. Bæði flott og ljótt,“ sagði einn.

„Einum of flippuð í fatavali.“
„Virkar oft á mig eins og hún sé að reyna að vera 
10 ára.“ „Jesus góður, allt of mikill trúður.“

MAGGA STÍNA>>>

Það virðist sem Idol-stjörnurnar kunni ekki að 
klæða sig ef marka má okkar sérlegu álitsgjafa.
Aðalheiður Ólafsdóttir, Heiða Idol, komst á lista yfir 
verst klæddu konurnar. „Föst í menntaskóla-
tímabilinu,“ sagði einn álitsgjafanna. „Er að reyna 

að klæða sig betur en er eins og flestallar.“ „Var 
með belti utan um beltið sem hékk niður 
klofið. Hún er verst.“

HEIÐA >>>

Ragnheiður Eiríksdóttir í Unun er ekki með 
klæðnaðinn á hreinu. „Æji, hún er frekar

hallærisleg, því miður,“ sagði einn 
álitsgjafanna.„Hún er frábær en oft 
fáránlega klædd.“

HEIÐA Í UNUN>>>

Sjónvarpskonan Vala Matt er ekki flott í tauinu að mati 
strákanna.„Skemmtilega ljótt klædd. Í fríkuðu hallærislegu
cool-jökkunum,“ sagði einn álitsgjafi.„Væri flott í 

nasistabúningi,“ sagði annar af einhverjum ástæðum.
„Hræðileg, henda appelsínugula jakkanum.“ „Disaster, ég 

held að hún ætti að taka þennan græna penna og troða 
honum...[ekki við hæfi að ljúka setningunni ]“

Helga Braga er sannkölluð brandarakerling og virðast fötin 
hennar vera hluti af brandaranum.„Klæðir hún sig í föt ? Sé 

hana bara fyrir mér í magadansdressi,“ sagði einn undrandi.
„Hún er ekki til fyrirmyndar í klæðnaði. Hún kemst þó upp með
meira en aðrar konur.“ „Æði, þó að hún sé ekki flott klædd er hún
samt svo skemmtileg.“ „Því miður ekkert sérlega flott klædd,

en skemmtileg.“

VALA MATT>>>

Söngkonan með stóru röddina kann 
ekki að klæða sig að mati strákanna.

„Alveg hræðileg, því miður.“ 

ANDREA GYLFA>>>

HELGA BRAGA>>>

Sjónvarpskonan og nýbökuð eiginkona 
Loga Bergmanns virðist ekki geta klætt 

sig.„Soldið kerlingarleg,“ sagði einn án 
þess að hika.„Lummuleg,“ sagði annar.

SVANHILDUR HÓLM>>>
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ÞESSAR ERU EINNIG NEFNDAR SEM VERST KLÆDDAR
Gabríela Friðriksdóttir

Ragnhildur Steinunn 
Jónína Ben

Ilmur Kristjánsdóttir

Gunnlaugur Grétarsson, verslunareigandi Ósóma, Halldór Óskarsson, fatahönnuður, Krummi í Mínus
Frosti Mínus, Frosti, tónlistar- og útvarpsmaður. Ásgrímur Már Friðriksson, fatahönnuður,
Jón Sæmundur, fatahönnuður, Samúel Jón Samúelsson, tónlistarmaður, Arnar Gauti, GK.

Viðar Haraldsson, verslunarstjóri AllSaints, Sigvaldur Kaldalóns, útvarpsmaður.
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Það er komið fram á mánudagskvöld og ný
vinnuvika er hafin. Í miðbænum er
jólastressið í hámarki og fólk á hlaupum
við jólainnkaupin. Inni í þessari geðveiki
er lítið myndlistargallerí og hárgreiðslu-
búð á Hverfisgötu sem heitir Gel Gallerí.
Þar vinna þeir Rúnar Jóhannesson og Aron
Bergmann myndlistarmenn við að teikna
og mála. Sirkus Rvk plataði þá til að teikna
andlitsmyndir af Sveinbirni Thorarensen
Hermigervli og Natalie Gunnarsdóttur at-
hafnakonu.

Þegar blaðamaður labbar inn í galleríið
er gamalt og klassískt jólalag með Ellý Vil-
hjálms á fóninum og Aron listamaður að
gera málningarstrigann sinn tilbúinn fyrir
„fyrirsæturnar“. Einstaklega þægilegt and-
rúmsloft og allt sem heitir jólastress skilið
eftir við dyrnar. Ekki líður á löngu þangað
til Rúnar, betri helmingurinn hans Arons
mætir á svæðið. Seinna meir kemur tón-
listarmaðurinn Sveinbjörn, betur þekktur
sem Hermigervill. 

„Hey, fæ ég ekki bara klippingu líka?“
segir Sveinbjörn þegar hann kemur auga á
rakarastólana á staðnum. Hann strýkur
um úfið rautt hárið, hann ætti kannski að
skella sér í jólaklippingu. „Ég þyrfti
kannski að þrífa það bara,“ segir hann.
Flott hár engu að síður. 

Skömmu síðar kemur Natalie hlaup-
andi inn um dyrnar og biður afsökunar á
seinkomu sinni. Þá er ekki eftir neinu að
bíða og krakkarnir setjast á stól fyrir fram-
an listamennina. 

Þau fá ekki að sjá útkomuna fyrr en
strákarnir eru alveg búnir að teikna

myndina. „Þetta minnir mig á að vera
erlendis á einhverju ráðhústorgi,“ segir
Sveinbjörn á meðan Aron sest niður og
byrjar að teikna myndina af honum.
Natalie fær sér sæti og Rúnar byrjar að
teikna hana. „Ég ætla að fá mér Malt
eftir þetta,“ sagði Natalie og líst ein-
staklega vel á það sem er að ske. Blaða-
maður tekur eftir því að hún setur stút á
varirnar eins og sannri fyrirsætu sæmir.
Algjör þögn er á meðan myndirnar eru
teiknaðar fyrir utan pönktónlistina sem
hljómar í grammófóninum. Hún Ellý
mátti víkja. Listamennirnir sitja ein-
beittir og teikna Natalie og Sveinbjörn
sem bíða spennt eftir útkomunni. Ekki
líður á löngu áður en strákarnir hafa
lokið við myndirnar og fá krakkarnir að
skoða afraksturinn. Sveinbjörn rekur
upp stór augu þegar hann sér fullgerða
mynd af sér en líst bara vel á útkomuna.
„Mér finnst þetta flott en ég er ljóshærð-
ur á myndinni,“ segir Sveinbjörn. „En
það er bara sýnin hans Arons. Kannski
er þetta bara næsta albúm-cover.“ Rún-
ar leyfir   Natalie að kíkja á sína mynd.
Hvernig líst henni á? „Fín mynd. Mjög
góður portraitisti, ef að svo má að orði
komast,“ segir Natalie. „Þetta er sönnun
fyrir vini mína að ég er hálfur Klingoni
og hálfur Vulcan- búi.“ 

Kanntu Klingon?
„Nei það á eftir að dáleiða mig. En þetta

er fín mynd. Hárið og augun mjög fín.“ Þá
er mál að kveðja og hverfa út í jólageðveik-
ina.

– ÓHÓ
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HÁLFUR KLINGON 
OG NÆSTA ALBÚMKOVER 

NATALIE OG HERMIGERVILL LÁTA TEIKNA MYND AF SÉR

ARON TEIKNAR HERMIGERVIL

LÍNURNAR AÐ SKÝRAST

RAUTT VERÐUR GULT Í HÖNDUM ARONS

HVAR ER RAUÐA
HÁRIÐ MITT?

ALDEILIS FÍNT

ALLT Í GANGI

ÞAÐ ÞARF AÐ VANDA SIG MEÐ HÁRIÐ

JÆJA.

RÚNAR TEIKNAR NATALIE

DA VINCI SVIPURINN

NATALIE

HERMIGERVILL
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SIRKUS MYND – ANTON BRINK
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FERILLINN KEMUR FYRSTUR
„ÉG VAR EKKERT ÖÐRUVÍSI EN
ÖNNUR BÖRN, NEMA ÞAÐ AÐ
ÉG HAFI KANNSKI FARIÐ
MEIRA Í TAUGARNAR Á FÓLKI.“

Í ÞESSU VIÐTALI KOMA

FYRIR EFTIRFARANDI ORÐ: 

> einelti > brjóst

> klæðskiptingur

> kærasti > bjór 

> kynþokki

SIRKUS MYNDIR: TEITUR



að hefur bara alltaf verið þannig,“
segir Halla Vilhjálmsdóttir þegar

blaðamaður spyr hvenær hún
hafi ákveðið að vera leikkona.
Halla útskrifaðist úr Guildford
leiklistarskólanum í London á

síðasta ári og síðan hefur hún
starfað við fagið og gengið vel. Hún

hefur búið í London síðustu fjögur ár
en nú er hún komin heim til þess að leika í
Sölku Völku í Borgarleikhúsinu og Túskild-

ingsóperunni í Þjóðleikhúsinu. Síðarnefnda verkið er
jólasýning Þjóðleikhússins í ár. Íslendingar hafa séð
hana í auglýsingum á borð við Sprite Zero þar sem
hún lætur sjálfssala fá það óþvegið. 

BYRJAÐI FERILINN Á AÐ LEIKA STRÁK
Faðir Höllu er tónlistarmaðurinn Vilhjálmur Guð-

jónsson. Hún er því alin upp við tónlist en ákvað upp
á eigin spýtur að hefja leiklistarferil. Þá var hún aðeins
átta ára og fékk hlutverk í gríska harmleiknum Medeu
í Alþýðuleikhúsinu. „Þar lék ég son Medeu. Það var
mín fyrsta reynsla sem klæðskiptingur,“ segir Halla og
hlær. „Ég ákvað snemma að ég ætlaði að verða leik-
kona og söngkona.“

LÖGÐ Í EINELTI Í HAGASKÓLA
Halla er fædd árið 1982 og hefur búið í Þingholtun-

um alla sína ævi. „Ég var í hinum og þessum grunn-
skólum. Ég byrjaði í Vesturbæjarskóla en mér fannst
námið ekki nógu strangt, það var of frjálst fyrir mig,“
segir Halla sem ákvað ellefu ára gömul að færa sig um
set yfir í Melaskóla. Þegar nemendur í Melaskóla hafa
lokið 7. bekk fara þeir í Hagaskóla. Þar fékk Halla
óblíðar móttökur. „Þar var ég lögð í einelti þangað til
ég gafst upp,“ segir Halla. „Það var misjafnt hvernig
það fór fram. Þetta voru hótanir um barsmíðar og al-
mennt hatur. Eins og það gerist verst? Ég hef nú heyrt
af því verra, því miður.“ Hún segir það hafa verið bæði
strákar og stelpur sem lögðu hana í einelti. 

SAGT UPP AF KÆRASTA ÚTAF EINELTI
„Þetta var hópur stelpna, einu til tveimur árum

eldri en ég. Þær voru ekki þroskaðari en svo að þær
urðu vera með þetta gagnvart yngri krökkum. En, jú
jú, ég lenti alveg í því að kærastinn minn, innan
gæsalappa, dömpaði mér af því að eldri stelpunum
fannst ég ekki kúl. Ekki það að þetta samband hefði
orðið að einu eða neinu. Þú getur ekki verið lögð í ein-
elti af bara stelpum eða bara strákum. Þó svo að mað-
ur hafi þurft að kýla nokkra niður í gegnum tíðina,“
segir Halla.

Hefurðu náð að vinna úr þessu?
„Ég er ennþá að plana hefndir,“ segir Halla og leyf-

ir sér að hlæja að þessum draugum fortíðarinnar. „En
þetta mótar mann auðvitað. Ég er ofsalega sterk
manneskja þannig að þetta er ekki eitthvað issue hjá
mér. Þetta er ekki vandamál sem hrjáir mig dagsdag-
lega. En ef marka má reiði mína gagnvart viðkomandi
aðilum þá mætti kannski segja að ég þyrfti að vinna úr
þessu.“

EKKERT ÖÐRUVÍSI EN ÖNNUR BÖRN
Halla er gullfalleg og hæfileikarík stelpa og hefur

ávallt gengið vel í skóla. Það er því erfitt að átta sig á
því hvað gaf öðrum tilefni til að leggja hana í einelti.
„Ég var ekkert öðruvísi en önnur börn, nema það að
ég hafi kannski farið meira í taugarnar á fólki. En fyrst
ég hef ekki verið lögð í einelti annars staðar getur þetta
ekki verið mér að kenna, ef svo má að orði komast,“
segir Halla sem ákvað því að færa sig um set yfir í Aust-
urbæjarskóla. „Þar voru allir góðir við mig og ég fékk
að vera ég sjálf.“

HEIMTAÐI STÚDENT Á ÞREMUR ÁRUM
Halla kláraði stúdentspróf frá Kvennó á þremur

árum til þess að komast fyrr í leiklistarskóla erlendis.
„Ég fór bara upp eftir til þeirra og sagðist vilja fá stúd-
entspróf  hjá þeim og ég vildi klára það á þremur
árum. Ég fór af fyrsta ári yfir á þriðja ár. Ég er mjög
akademísk og hef alltaf átt auðvelt með að læra.“ Hún
segir Kvennóárin hafa verið góð. „Ég bý í næsta húsi
svo maður vaknaði bara þegar bjallan hringdi. Ófá
skiptin sem maður mætti í náttfötum. Ótrúlegt en satt
þá var ég aldrei ungfrú Kvennó, nei þú getur ímyndað
þér, nývöknuð í náttfötunum með hárið í  þvílíku
rusli. Ég var ekkert fyrir að vakna fyrr til að mála mig,
ekki ef það þýddi að ég gat sofið fimm mínútum leng-
ur,“ segir Halla. 

Ertu nátthrafn?
„Já ég fæ það frá pabba mínum. Ég er oft búin að

vinna klukkan ellefu eða tólf á kvöldin en þá er ekkert
farið að sofa. Frekar sitjum við með bjór og horfum á
stelpurnar eða eitthvað álíka fyndið. Nú eða fræðslu-
myndbönd um hljómsveitir eða Stevie Wonder. Það
er alltaf súr stemning því við getum ekki sofnað eins
og annað fólk.“

NÁIN FEÐGIN
Andvökunætur þeirra feðgina hafa þjappað þeim

saman og segir Halla þau vera mjög náin. „Já mjög,
hann er sú manneskja sem ég lít hvað mest upp til.
Sem listamaður er hann mín fyrirmynd en sem mann-
eskja er það mamma. Pabbi fær ekki mjög góða ein-
kunn fyrir stress og annað,“ segir Halla og hlær. 

Eruð þið lík?
„Mjög. Ég er mjög lík pabba,“ segir Halla en við-

urkennir að hún vildi líkjast mömmu sinni að ein-
hverju leyti. „Ég held að við pabbi séum soldið sam-
an í því að reyna að vera líkari mömmu. Mamma
hefur enga sýniþörf eða athyglissýki eða neitt svo-
leiðis. Ef ég væri eins og mamma þá væri ég ekki i  í
þessum bransa.“ 

FEIMIN MEÐ SÍMAFÓBÍU
Tal Höllu um skort móður sinnar á sýniþörf og at-

hyglissýki vekur blaðamann til umhugsunar hvort
hvort tveggja sé ekki ríkjandi hjá öllum leikurum. „Jú,“
svarar hún hikandi. „En það er ekki hægt að einfalda
þetta svona. Ég er til dæmis mjög feimin manneskja
og með símafóbíu. Ég svara oft ekki ef ég þekki ekki
númerið sem hringir. Ég er hinsvegar aldrei stressuð á
sviði, ég er aldrei hrædd við að gera mistök. Það er
ekki hægt að sjokkera mig eða slá mig útaf laginu. En
ef þú hittir mig út á götu þá fæ ég fyrst í magann áður
en ég segi hæ.“

KOMST EKKI INN Í LEIKLISTARSKÓLANN Á ÍSLANDI
Að loknum Kvennaskólanum hélt Halla út til

London í Guildford leiklistarskólann. Þar lærði hún
ekki bara leiklist heldur líka söng, dans, sviðsbardaga-
list og margt fleira. Það má til gamans geta að hún fór
í „advanced“ próf í hinu síðastnefnda. Fékk hæstu
mögulegu einkunn og vann sviðsbardagakeppni.“

Af hverju Bretland?
„Ég hef alltaf haft þörf fyrir að fara til útlanda. Ís-

land hefur alltaf verið... ég segi ekki ekki nóg, en það
hefur ekki verið spennandi. Það er kannski núna
þegar ég hef búið úti í fjögur ár sem það verður fyrst
spennandi en þó fer ég aftur út. Það hentar mér vel
að búa í útlöndum. Svo langaði mig að læra meira
en leiklist. Mig langaði að læra að vera sjálfsstæð og
að kunna fullkomlega annað tungumál. Bretar eru
líka með frábæran húmor. Til gamans má geta að ég
komst ekki inn í leiklistarskólann hérna heima. Ég
fór í prufu þegar ég var búin að ákveða að fara út,
mig langaði bara að vita hvort ég kæmist inn en það
gekk   ekki,“ segir Halla en hún lét það ekki draga úr
sér kjarkinn. „Nei nei, alls ekki. Ég átti bara ekkert
frekar við skólann en hann við mig. Ef ég hefði ætl-
að að fara hérna inn þá hefði ég notað næsta árið til
þess að styrkja mig og koma tvíefld árið eftir. Mér
finnst þetta soldið fyndið að ég hafi ekki komist inn
því það er ekki eins og mig skorti verkefni í dag.“

STEFÁN KLÚR
Það er eitt ár frá því að Halla útskrifaðist úr

Guildford. Síðan hefur hún verið að vinna og fengið
nóg af verkefnum. Meðal annars má nefna að hún
lék í auglýsingu fyrir Always dömubindi sem sýnd
var um gjörvalla Evrópu. „Ég kom bara heim af því
að mér buðust verkefni á sviði. Úti var ég að vinna
við eitt sviðsverk en allt hitt  var í sjónvarpi. Svo
bauðst mér að fara í Sölku Völku til Eddu Heiðrún-

ar, ég ber svo rosalega virðingu fyrir henni. Maður
segir ekki nei við Eddu.“ Nú er Halla að æfa Túskild-
ingsóperuna í Þjóðleikhúsinu þar sem hún fer með
aðalkvenhlutverkið. Hún segist ekki óttast að synda
með stóru fiskunum en það er Stefán Jónsson sem
leikstýrir verkinu. 

Hvernig er leikstjóri er hann?
„Stefán er voða fínn, verður maður ekki að segja

það? Ég vil ekki að hann lemji mig á næstu æfingu,“
segir Halla og hlær. „Nei, Stefán er frábær, hann er
öðruvísi, hann er sér-
lega klúr. Það er bara
gaman að því.“

DJÖRF LISTAKONA
Halla er mikill

listamaður og hef-
ur komið nálægt
velflestum list-
greinum. Þá er
ekki annað hægt
en að spyrja stóru
spurningarinnar.

Hvað ertu tilbú-
in að ganga langt
fyrir listina?

„Ætlarðu í alvör-
unni að spyrja mig að
þessu? Þetta er fáránleg
spurning,“ segir Halla og gerir
blaðamann vandræðalegan og
efins um eigið ágæti. „Ég fylgi
hjartanu. Ég geri aldrei neitt sem
er móti minni sannfæringu. Ef
ég fæ vonda tilfinningu fyrir
einhverju þá endurskoða ég
það. Annars er ég engin tepra
eða með neinar trúarlegar
fyrirstöður.“

Djörf?
„Já það myndu næstum

allir sem þekkja mig segja
að ég sé djörf,“ segir Halla
og spyr vinkonu sína sem
situr við hlið  hennar hvort
svo sé. Vinkonan svarar
óhikandi að það sé raunin.
Halla er djörf. 

En ertu meðvituð um eig-
in kynþokka?

„Miðað við það að móður-
systir mín kom um daginn,
þar sem ég lá í rúminu veik,
og hraunaði yfir mig hvað ég
væri hallærisleg og þyrfti að
fara að kaupa mér ný föt, þá
myndi ég segja að ég væri ekki
mjög meðvituð um eigin kyn-
þokka. Ég hika ekki við að fara
í flísbuxum og hettupeysu,
ómáluð í bæinn. En ef ég er
að fara að gera eitthvað þá
legg ég mig fram. Maður fer
ekki í flísbuxum í jólaboðið
- nei andskotinn, ég hef
gert það,“ segir Halla og
hlær.

Þú ert semsagt ekkert
að gera út á eitthvað
bombulúkk?

„Ekki nema mér líði
þannig þann daginn. Þá
hengir maður upp á sér
brjóstin og eitthvað
svoleiðis,“ segir hún og
hlær.

KÆRASTINN Í LONDON
Ferill Höllu virðist vera í

miklum blóma, leiklistarfer-
illinn á blússandi uppleið,
hún með sína fyrstu plötu í
bígerð í London og nýtir
þann litla frítíma sem hún
hefur til að skrifa barnabók.
„Ég er fullkomlega hamingju-
söm og það er ekkert sem mig
skortir. Ég hef allt sem mig langar í.
Mér finnst gaman að fara í vinnuna á hverjum degi.
Meira að segja ef þetta myndi versna væri ég samt
hamingjusöm,“ segir Halla. Meðan hún lætur til sín
taka í bransanum hér á landi er kærasti í fjarlægu
landi, Englandi, sem hugsar heim á klakann. „Fram-
inn kemur fyrstur, ég er alltaf  heiðarleg og geri mönn-
um það ljóst. Hann verður bara að höndla það og það
gerir hann. Svo gaf ég honum flugmiða í jólagjöf og af-
mælisgjöf.“

Sólmundur Hólm Sólmundarson
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HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR ER UNG OG

EFNILEG LEIKKONA. HÚN ÚTSKRIFAÐ-

IST FYRIR ÁRI  ÚR LEIKLISTARSKÓLA ÍÍ

LONDON OG HEFUR VERIÐ AÐ VINNA

ERLENDIS SÍÐAN. HENNI HEFUR

GENGIÐ VEL OG VAR MEÐAL ANNARS

ALWAYS-STTÚLKA EVRÓPU. NÚ ER HÚN

KOMIN HEIM TIL AÐ LEIKA Í TVEIMUR

VERKUM. SIRKUS RÆDDI VIÐ HÖLLU

UM BRANSANN,, EINELTIÐ OG AND-

VÖKUNÆTURNAR MEÐ PABBA. 

„ÞETTA VORU HÓTANIR UM BAR-
SMÍÐAR OG ALMENNT HATUR. EINS
OG ÞAÐ GERIST VERST? ÉG HEF NÚ
HEYRT AF ÞVÍÍ VERRA, ÞVÍ MIÐUR.“

HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR FER MEÐ
AÐALHLUTVERK Í JÓLASÝNINGU

ÞJÓÐLEIKHÚSSINS.



1. HVAÐA BÍTLALAG BYRJAR Á ÞJÓÐSÖNG FRAKKA?
Ellen: All you need is love 

Robbi: Hard Day’s Night 

2. HVAÐ HEITIR SÍÐASTA PLATAN SEM  A TRIBE CALLED 
QUEST GÁFU ÚT?
Ellen: True Love Moment 

Robbi: The Love Movement 

3. HVAÐ VAR AALIYAH GÖMUL ÞEGAR HÚN LÉST Í FLUGSLYSI? 
A.19 ÁRA B. 24 ÁRA C. 22 ÁRA 
Ellen: 22 ára. 

Robbi: 22 ára. 

4. HVAÐA HLJÓMSVEIT FLUTTI LAGIÐ „LIVING DAYLIGHTS“ ÚR SAM-
NEFNDRI JAMES BOND-KVIKMYND? 
Ellen: A-ha.

Robbi: A-ha.

5. HVERJIR FLUTTU LAGIÐ „WHO LET THE DOGS OUT“?
Ellen: Baha Brothers....nei, Baha Men. 

Robbi: Hvað hétu þeir aftur? Ekki með þetta á hreinu. 

6. HVAÐA SÖNGKONU ER BOBBY BROWN GIFTUR?
Ellen: Whitney Houston.

Robbi: Whitney.

7. HVAÐA SÖNGVARI DRUKKNAÐI Í MISSISSIPPIÁNNI SÍÐLA SUMARS
1997?
Ellen: Jeff Buckley.

Robbi: Það veit ég ekki.

8. BJÖRK ENDURGERÐI GAMALT DORIS DAY LAG Á PLÖTUNNI SINNI POST.
HVAÐ HEITIR LAGIÐ?
Ellen: Ég veit það ekki. 

Robbi: Man ekki.

9. Í HVAÐA SÉRTRÚARSÖFNUÐI ER PRINCE?
Ellen: Mormónar nei. Ég skýt á Votta Jehóva. 

Robbi: Pass

10. RAPPARARNIR MOS DEF OG TALIB KWELI ÚR HLJÓMSVEITINNI BLACK
STAR REKA BÚÐ SAMAN. HVERNIG BÚÐ ER ÞÞAÐ?
Ellen: Kaffihús. 

Robbi: Fatabúð.

11. SÖNGKONAN ÚR MOLOKO GAF ÚT SÍNA FYRSTU SÓLÓPLÖTU Á DÖGUN-
UM SEM KALLAST RUBY BLUE. HVAÐ HEITIR  ÞESSI SÖNGKONA?
Ellen: Roisin Myrphy.

Robbi: Ég verð að segja pass.

12. HVAÐA LAG HEFST Á LÍNUNNI: „SKUGGAR Í SKJÓLI NÆTUR....“?
Ellen: Sódóma með Sálinni. GARG!! 

Robbi: Sálin með Sódómu.

13. HVAÐA SÖNGVARI FÆDDIST Í TULEPO, MISSISSIPPI ÞANN 8 JANÚAR
1935?
Ellen: Elvis Aaron Presley.

Robbi: Elvis.

14. HVAÐA SÖNGKONA SYNGUR LAGIÐ „ONE THING“?
Ellen: Amarie.

Robbi: Amarie.

15. HVAÐ HEITIR PLATA HLJÓMSVEITARINAR TRABANT SEM ÞEIR GÁFU ÚT
NÚ Á DÖGUNUM?
Ellen: Emotional.

Robbi: Ég skýt bara á Nasty Boy.SVÖR: 1. All you need is love 2.The Love Movement 3.22.ára 4.A-ha 5.Baha Men  6.Whitney

Houston 7.Jeff Buckley  8.It’s Oh So Quiet 9.Votta Jehóva 10.Bókabúð og kaffihús 11.

Roisin Murphy  12.Sódóma með Sálini  13.Elvis Presley  14.Amerie 15.Emotional 

1 8
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UNDANÚRSLIT UM HVER ER GÁFAÐASTI PLÖTUSNÚÐUR ÍSLANDS ERU HAFIN. NÚ
STYTTIST ÓÐFLUGA Í ÚRSLITIN OG ERUU ÞAÐ ELLEN OG ROBBI CHRONIC SEM  ETJA

KAPPI AÐ ÞESSU SINNI. LEYFUM PLÖTUSNÚÐUNUM AÐ BATTLA. 

Robbi Chronic er dottinn út úr keppninni og Ellen heldur

áfram í baráttunni um titilinn: Gáfaðasti plötusnúður lands-

ins. Ellen rústaði Robba með 13 stigum á móti 7. í næstu

viku verða Heiðar Austmann og Adda sem etja kappi.

Hetjan mín... er Héðinn Gilsson, fyrr-
um landsliðsmaður í handbolta. Ég
man að hann gaf mér treyjuna sína og
jólakort eitt árið sem pabbi (Viggó
Sigurðsson, landsliðsþjálfari) þjálfaði
hann hjá FH. Hann var alltaf númer
eitt hjá mér. Hann var þvílíkt efnilegur
á sínum tíma en náði aldrei þeim
hæðum sem maður vonaðist til.
Sjálfur var ég í handboltanum en var
ekkert sérstakur. Hef samt sagt pabba
að ég gefi kost á mér þurfi hann mér
að halda.

Jón Gunnlaugur Viggóson, há-
skólanemi og hreppti annað sætið

í Herra Ísland 2005.

ELLENVS.
UNDANÚRSLIT SNÚÐANNA ER HAFIN ROBBI CHRONIC

HETJAN MÍN
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ELLEN

ROBBI CHRONIC





24

Hann heitir Daníel Ólafsson, kallar sig
Danni Deluxe og er ungur að árum. Einung-
is tuttugu ára gamall og hefur verið plötu-
snúður til fjölda ára. Ásamt Dóra DNA sér
hann um hip hop-þáttinn Blautt malbik á
föstudagskvöldum á milli 21 og 23 á X-inu.
„Ég hef verið að plötusnúðast síðan ég var
12 ára gamall og er búinn að vera að spila á
hinum og þessum hip hop kvöldum með
Robba Chronic. Einnig mjög mikið á Prikinu
og endalaust af partíum. Ég uppgötvaði hip
hoppið og nú í dag á það hug minn allan.
Það er eitthvað við hip hop-taktinn sem
heillar mig. Ég get ekki nákvæmlega sagt
hvað það er en þetta er tónlistin mín,“ seg-
ir Danni snælduhress með lífið. Okkur lang-
aði að forvitnast um þennan gæðadreng og
athuga hvaða plötur eru í mestum metum
hjá honum. 

BYRJAÐI AÐ PLÖTUSNÚÐAST

12 ÁRA GAMALL Það fyrsta sem kemur
upp er náttúrlega
bandið sem kynnti mig
fyrir hip hoppinu sem
er A Tribe Called Quest
með plötuna People

Instinctive Travels and the
Paths of Rhythm. Þetta band
kynnti mig fyrir hip hoppi og er
án efa uppáhaldsbandið mitt.

Wu Tang Clan með
Enter The Wu Tang 36
Chambers. Þetta var í
fyrsta skipti sem ég
heyrði í RZA sem
hefur verið mjög stór
áhrifavaldur í mínu
lífi síðan.

Jay -Dee með plötuna
Welcome To Detroit. Ég
man að þegar ég hlust-
aði á þessa plötu í
fyrsta skipti var þetta
nokkuð sem ég hafði
aldrei heyrt áður. Þetta

er hip hop með elektrónískum
takti og ég fór að pæla eitthvað
smá í elektrótónlist.

Fyrsta platan með
Nas, Illmatic frá árinu
1994. Þetta var í
fyrsta skipti sem
maður fékk að heyra
frá ghettóskáldinu
frá Queens. Þegar all-
ir voru að hlusta á FM voru þeir
sem eitthvað hlusta á hip hop
að tapa sér yfr þessum disk.

Jeru Tha Damaja með
The Wrath of the Math.
Þetta er alveg príma
plata. Get einhvern
veginn ekki sleppt
henni.

Að sjálfsögðu
verð ég að minnast á
Mobb Deep með The
Infamous Mobb
Deep. Þegar þessi
plata kom út voru all-
ir að hlusta á lagið „Shook One
Part One’s“ og það töpuðu sér
allir yfir því. Þessi plata hefur
verið ósjaldan spiluð í partíum
út um alla Reykjavík.

1
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DANNI DELUXE MEÐ TVÆR  AF SÍNUM UPPÁHALDSPLÖTUM 

„ÞAÐ ER EITTHVAÐ VIÐ
HIP HOP-TAKTINN SEM

HEILLAR MIG“

SIRKUS MYND – HEIÐA 

LÍF MITT Í PLÖTUM



Opnunartími: 

Mán-fim 06:00-22:00
Föstudagur 06:00-21:00
Laugardagur 9:00-17:00
Sunnudagur 12:00-17:00

GYM80
VIRKAR

GYM – 80, Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavik, Sími: 
588-8383 , e-mail: gym@gym80.is

Bullandi tilboð á kortum fyrir stelpur í Desember 
- 2 fyrir 1, besta verðið fyrir verður nú helmingi 
betra, ekki láta þetta tækifæri fram hjá þér fara.

Í Gym80 eru ný tæki og frábær aðstaða og þar 
starfa yfir 10 þrautþjálfaðir einkaþjálfarar þannig 
að allir ættu að geta komið sér í gott form.  
Í Gym80 er einnig mikið úrval af fæðubótarefnum 
á frábæru verði. 

Kíktu inn á heimasíðuna okkar www.gym80.is  
eða hafðu samband við okkur og fáðu nánari 
upplýsingar um bestu tilboðin í bænum. 
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Knattspyrnumaðurinn, fegurðarkóngur-
inn og fjölskyldufaðirinn Garðar Gunn-
laugsson gekk nýverið til liðs við skoska
liðið Dunfermline að láni frá Val. Garðar,
sem sló í gegn í sumar með bikarmeistur-
um Vals s.l. sumar, hafði átt erfitt upp-
dráttar í knattspyrnunni en með mikilli
vinnu tókst honum að láta æskudraum-
inn rætast og gerast atvinnumaður í fót-
bolta.

Garðar hefur ætíð staðið í skugga tví-
burabræðra sinna, Arnars og Bjarka sem
eru tíu árum eldri en Garðar. Þeir Arnar og
Bjarki voru ein mestu fótboltaefni sem Ís-
lendingar hafa átt og aðeins 19 ára gamlir
gerðu þeir samning við hollenska liðið
Feyenoord.

Vegur Garðars í átt að atvinnumennsku
hefur þó verið töluvert grýttari. Vissulega
þótti hann efnilegur en þó voru það aðrir
strákar á Skaganum sem þóttu miklu betri
en hann. 

ZOOLANDER GERIR SIGURMARKIÐ
Markahrókurinn var partur af sigursælu

Skagaliði í yngri flokkunum en þegar upp í
meistaraflokk var komið átti hann í afar sér-
stöku sambandi við harðjaxlinn Ólaf Þórð-
arson þjálfara. Garðar, sem aldrei var kall-
aður annað en Zoolander af félögum sínum
á Akranesi, mátti þola mikla bekkjarsetu á
Akranesi en fékk þó uppreisn æru þegar
hann gerði sigurmark Skagamanna gegn

Fimleikafélagi Hafnarfjarðar í úrslitaleik
bikarkeppninnar árið 2003.

Skömmu eftir sigurmarkið fræga var
Garðar kjörinn Herra Ísland. En fyrir hafði
hann starfað sem fyrirsæta í Hagkaupsbæk-
lingum og víðar. 

ENDURFÆDDUR 
Þrátt fyrir að vera hetja Skagamanna

árið áður var honum leyft að fara sumarið
2004. Valsmenn keyptu Garðar sem stóð
engan veginn undir væntingum og náði
ekki að gera eitt einasta mark fyrir Hlíðar-
endastórveldið í 1.deildinni. Lífið í borginni
virtist vera að plaga Akurnesinginn geð-
þekka en s.l. sumar var sem nýr og endur-
fæddur Garðar Gunnlaugsson væri mættur
til leiks.

Hann styrkti sig mikið líkamlega og
gerði hvert markið á fætur öðru með Val í
sumar. Afraksturinn varð 16 mörk í deild og
bikarinn. Eftir góða frammistöðu með ung-
mennalandsliðinu spurðust fjölmörg er-
lend lið fyrir um kappann og að lokum
ákvað hann að ganga til liðs við Dunferm-
line í skosku úrvalsdeildinni.

Garðar sem er 22 ára er trúlofaður Ásdísi
Rán Gunnarsdóttur framkvæmdastjóra.
Þau eiga saman drenginn Hektor Berg-
mann en fyrir áttu þau sitt hvort barnið úr
fyrri samböndum, drengina Róbert Andra
og Daníel Inga.

HH

ZOOLANDER ORÐINN 
ATVINNUMAÐUR  Í FÓTBOLTA

GARÐAR GUNNLAUGSSON ER GENGINN TIL LIÐS VIÐ SKOSKA
LIÐIÐ DUNFERMLINE. ÞÓTT GARÐAR SÉ UNGUR HEFUR HANNN
ÁTT VIÐBURÐARÍKA ÆVI. SIRKUS TÓK SAMAN ATBURÐI UND-
ANFARINNA ÁRA HJÁ HINNI FÓTAFIMU FYRIRSÆTU.

HERRA ÍSLAND 2003! 
GARÐAR HAMPAÐI
TITLINUM EFTIRSÓTTA.

FLOTTUR
GARÐAR ER AFBRAGÐS
FYRIRSÆTA.

SÆTIR  BRÆÐUR!
HEKTOR BERGMANN MEÐ
STÓRA BRÓÐUR SÍNUM
RÓBERTI ANDRA

ARNAR FAGNAR!
ARNAR BRÓÐIR

GARÐARS FAGNN-
AR MARKI SEM

LEIKMAÐUR
LEICESTER.

FÓR ILLA MEÐ GÖMLU
FÉLAGANA! GARÐAR
FÓR ILLA MEÐ GÖMLU
FÉLAGA FRRÁ AKRANESI Í
SUMAR OG GERÐI MARK Í
BÁÐUM LEIKJUNUM.

GULLTVÍBBARNIR!
TVÍBURARNIR ARNAR OG BJARKI
GUNNLAUGSSYNIR 19 ÁRA MEÐ
ÍSLANDSMEISTARATITILINN.

BIKARHETJA!
ÓLI ÞÓRÐAR FAGNAR GARÐARI 

SIGURMARKIÐ!
MARKIÐ SEM TRYGGÐI SKAGAMÖNNUM BIKARINN 2003.

HEKTOR BERGMANN.
GARÐAR ÁSAMT ÁSDÍSI

RÁN OG SYNI 
ÞEIRRA HEKTORI 

BERGMANN





HLJÓMSVEITIN REYKJAVÍK! HÉLT TÓNLEIKA Í
ELVISBÚÐINNI Á FÖSTUDAGINN. STRÁKARNIR
ROKKUÐU UPP HÚSIÐ OG  VAR HAMINGJAN RÉTT INNAN
SEILINGAR. FÓLK VAR Í FJÖRI INNAN UM FLÍKURNAR.
SKAMMT UNDAN, EÐA Á NÆSTA BBAR  VAR GUÐLAUGUR
ÓTTARS MEÐ ÚTGÁFUPARTÍ. HANN SENDI Á DÖGUNUM
FRÁ SÉR SÓLÓPLÖTU SEM HEFUR VERIÐ ÁR  OG ALDIR Í
BÍGERÐ. ÞAÐ VAR VEL MÆTT Í PARTÍIÐ ENDA MARGIR
FARNIR AÐ BÍÐA EFTIR PLÖTUNNI FRÁ ÞESSUM GGAMLA
KUKLARA OG ÞEYSARA.

HLUSTAÐ AF ÁHUGA

GUÐLAUGUR RÆÐIR HÉR VIÐ KRISTJÁN GÍSLASON.

TOMMI

GUÐLAUGUR MEÐ RETTU.

ÁHUGI

KÚREKASTÍGVÉLIN Á ELVIS Í STUÐI.

FJÖR Í FATABÚÐ.
ROKKUÐ REYKJAVÍK! NÝR BASSAFANTUR?

REYKJAVÍK!
GUMMI P. Í HRÓKASAMRÆÐUM Á NÆSTA BAR.

DJAMMIÐ
MEÐ SIRKUS
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JÓLAGJÖF KÆRUSTUNNAR

ÞÓRA

ELÍSABET

GUÐRÚN

SÓLA

>> SVARTUR NÁTTKJÓLL: 9.900 KR. LA ZENSA

>> DOPPÓTTURBRJÓSTHALDARI: 3.990 KR. 
OG NÆRBUXUR: 2.390 KR . LA SENZA

>> SVARTUR SILKISLOPPUR: 5.299 KR. OG 
RAUÐUR SILKINÁTTKJÓLL: 5.099 KR. KNICKERBOX >> HVÍTUR NÁTTKJÓLL: 5.900 KR. LA SENZA 
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KARLMENN OG LESBÍUR NOTA OFT TÆKIFÆRIÐ OG GEFA KÆRUSTUNUM SÍNUM UNDIRFÖT Í JÓLAGJÖF. ÞAÐ ER GÓÐ
GJÖF  OG SÉRLEGA KYNÞOKKAFULL OFT Á TÍÐUM. ÞAÐ VERÐUR ÞÓ AÐ VANDA VALIÐ OG PASSA UPP Á AÐ HAFA ÞETTA
TRENDDÍ VÖRUR. SIRKUS KEMUR ÞÁ EINS OG KALLAÐUR OG SÝNIR ÞÉR ÞAÐ ALLRA HEITASTA Í UNDIRFÖTUNUM. 

GUÐRÚN

AGNES
CARMEN

SÓLA

>> HVÍTUR NÁTTKJÓL MEÐ SVÖRTU: 5.900 KR. LA SENZA

>> RAUÐURBRJÓSTHALDARI: 3.990 KR. OG NÆRBUXUR: 2.590 KR. CHANGE

>> SVARTURBRJÓSTHALDARI: 3.990 KR. 
OG NÆRBUXUR: 2.990 KR. CHANGE >> HVITT OG SVART, BRJÓSTHALDARI: 4.290 KR

OG NÆRBUXUR: 2.250 KR. LA SENZA

SIRKUSMYND -TEITUR  / SKINN ÚR HVÍTLIST
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10 ÁRA 
AFMÆLI

Svart, hvítt, rautt, korselettur, blúndur, suðrænt
og margt fleira er einkennandi í vor og sumar-

línu Dolce & Gabbana fyrir árið 2006. Ítalirnir
Dolce og Gabbana hittust fyrst árið 1980. Þeir

sendu svo frá sér sýna fyrstu línu 1986. Fyrir
skömmu gaf fyrirtækið út bók sem heitir því

einfalda nafni: 10 ár af Dolce & Gabbana. Bókin
fjallar um tíu ára feril þeirra, eins og nafnið

gefur til kynna. Domenciu Dolce og Stefano
Gabbana hafa verið vinsælir lengi og meðal

annars hafa þeir hannað fyrir leikkonurnar
Madonnu, Monicu Bellucci, Isabellu Rossell-

ini, Kylie Minogue og Angelinu Jolie.

&DOLCE
GABBANA

BRÚÐARKJÓLL?

HLÖÐUBALL

ÞAÐ LÁTLAUSASTA Á SÝNINGUNNI

KYNÞOKKI

SPEGILL, SPEGILL

LITADÝRÐ

STERKIR RAUÐIIR 
LITIR Í NÝJU LÍNUNNIÍ FULLUM SKRÚÐA





X-LISTINN
SÆTI FLYTJANDI LAG 

1. Dikta Someone, Somewhere

2. White Stripes The Denial Twist

3. Queens Of The... Burn The Witch

4. Strokes Juice Box

5. Ampop My Delusions

6. Weezer Perfect Situation

7. Fall Out Boy Sugar, Were Going ...

8. System Of A Down Hypnotize

9. Jakobínarína I’ve Got A Date...

10. Hard-Fi Living For The Week...

11. Limp Bizkit Bittersweet Home

12. Prodigy Voodoo People (pendulum 

13. Reykjavík! 7 9 13

14. Depeche Mode Precious

15. Vax Your Hair Is Stupid

16. Rammstein Benzin

17. Coldplay Talk

18. Dr. Mister & Mr.... Kokaloca

19. Goldie Lookin... Your Missus Is A N...

20. Mew Special

20TOPP

LISTINN
ÍSLENSKI

SÆTI FLYTJANDI LAG 

1. 311 Don’t Tread On Me

2. Pussycat Dolls Stick Wit U

3. Nickelback Photograph

4. Craig David Dont Love U No More

5. Bon Jovi Have A Nice Day

6. Darren Hayes So Beautiful

7. Click Five Just The Girl

8. Kayne West Golddigger

9. Backstreet Boys Crawling Back To You

10. Lifehouse Blind

11. Mattafix Big City Life

12. Marcos Hernandez If You Were Mine

13. KT Tunstall Suddenly I See

14. Madonna Hung Up

15. Robbie Williams Advertising Space

16. Beyonce Knowles Check On it

17. James Blunt High

18. Chris Brown Run It

19. Sálin Undir Þínum Áhrifum

20. Crossfade Cold

20TOPP
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Lögin á þessari jólaplötu, Jólaskraut, eiga það
flest sameiginlegt að hafa komið út áður á ís-
lensku. Diskurinn hefst á laginu Jól alla daga
sem að Eiríkur Hauksson söng upphaflega en
er nú í flutningi Jóns Jóseps, eða Jónsa. Hvað
sönginn varðar þá kemst Jónsi ekki með
tærnar þar sem Eiki hefur hælana og lái hon-
um það hver sem það vill. Hann syngur ann-
að „Eikalag“ á plötunni og er það lagið Gleði-
leg jól (allir saman) og þar er vandræðalegt að
hlusta á hann koma á eftir Eiríki. Þannig er
það með flest lögin á plötunni. Sveppa er
gert að feta í fótspor Ladda og syngur verr en
hann, Birgitta Haukdal er engin Helga Möller,
og það eru Nylon stelpurnar ekki heldur. Ekki
að þær séu verri söngkonur en Helga heldur

hefur hún þessa skemmtilegu jólarödd sem
maður hefur vanist í gegnum tíðina. Möller-
sjól. Friðrik Ómar er eini maðurinn sem gerir
eitthvað nýtt fyrir lögin Ég verð heima um jól-
in og Allt það sem ég óska enda sá fyrsti til að
syngja þau á íslensku eftir því sem ég best
veit. Heiða leysir sitt ágætlega af hólmi, syng-
ur vel en bætir engu við það sem áður hefur
verið gert.

Útsetningarnar á lögunum eru kraftlausar
og vantar allt jólastuð í þær. Sérstaklega
finnst mér ömurleg útsetningin á laginu
Snjókorn falla þar sem taktinum er breytt til
hins verra að mínu mati. Þessi lög eiga það öll
sameiginlegt að hafa verið betri í upphaflegu
útgáfunni. Það finnst mér alltaf leiðinlegt en

ég læt það ekki koma mér úr jólastuðinu.
Kannski virkar þessi diskur fyrir þá sem hafa
ekki vanist hinum útgáfunum.

Sólmundur Hólm Sólmundarson

JÓLA HVAÐ? 
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JÓLASKRAUT ÝMSIR ★★★★★

BON JOVI FELLUR UM TVÖ SÆTI.

DIKTA
KOMNIR Á TOPPINN. 

Ég er svona að reyna að spila minna opin-
berlega,“ segir Pétur Þór Benediktsson
tónlistarmaður. Íslendingar ættu í það
minnsta að þekkja Pétur frá því að hann
var hirðgítarleikari Mugison í kringum
síðustu jól þegar sá síðarnefndi var að
fylgja plötunni Mugimama is this mon-
keymusic eftir. Einstök fimi Péturs á gítar
vakti hrifningu hvers sem sá til. Hann hef-
ur gefið það út að von sé á plötu frá sér en
tímasetningin er ekki orðin ljós. 

SEMUR FYRIR TVÆR MYNDIR
Pétur hefur verið að koma fram ein-

samall og fengið góðar undirtektir enda
sannkallað eyrna – og augnayndi að horfa
á Pétur koma fram. Nú er hann hinsvegar
að semja tónlist fyrir tvær kvikmyndir sem
Vesturport er að framleiða. Annarsvegar
er það myndin börn, og hinsvegar foreldr-
ar. Báðar eru myndirnar eftir Ragnar
Bragason. „Ég er að byrja á að gera músík-
ina fyrir börn og geri ráð fyrir að klára það
um miðjan janúar og hún verður svo
frumsýnd í febrúar. Svo mun ég taka for-
eldrana eftir það. Þá loksins get ég farið að
einbeita mér að plötunni minni,“ segir
Pétur.

HÁMENNTAÐUR Í TÓNLIST
Pétur hefur verið að spila á gítar frá því

hann var um þrettán ára gamall. Fyrst um
sinn einbeitti hann sér ekki mikið að því
að vera gítarleikari. Það var svo þegar
hann var um 16-17 ára aldur sem hann fór
að skilgreina sig sem einhvern sem býr til
músík. Hann nam tónsmíðar í Tónlistar-
skóla Reykjavíkur þar sem hann lagði
stund á klassískt tónsmíðanám og nú-
tímatónsmíði. Þar liggur áhuginn. Það var
svo fyrir um þremur árum sem hann fékk
áhuga á kassagítarleiknum og hefur vart
lagt gítarinn frá sér eftir það. Árangurinn
leynir sér ekki. 

VINNUR VIÐ TÓNLIST
Pétur er tónlistarmaður í fullu starfi.

„Það er annað hvort þetta eða ruslið fyrir
mig,“ segir Pétur og hlær. „Það er bara
þetta sem ég geri og sem betur fer næ ég
endum saman. Hann situr nú við alla daga

og semur. Aðdáendur Péturs verða nú að
krossleggja fingur og bíða spenntir eftir að
hans fyrsti geisladiskur verður tilbúin.
Blaðamaður spáir hér með að hann eigi
eftir að vera funheitur. Munið þessi orð. 

-SHS

PÉTUR ÞÓR BENEDIKTSSON ER
UNGUR TÓNLISTARMAÐUR.
HANN SKAUST FRAM Á SJÓN-
ARSVIÐIÐ ÞEGAR HANN VAR
GÍTTARLEIKARI HJÁ HINUM
MERKA MUGISON. FIMI PÉTURS
Á GÍTARINN VAKTI ATHYGLI OG
BEÐIÐ ER EFTIR AÐ HANN
SEENDI FRÁ SÉR EIGIÐ EFNI. 

ÞETTA EÐA 
RUSLIÐ FYRIR MIG

PÉTUR BENEDIKTSSON
HEFUR NÓG AÐ GERA SEM

TÓNLISTARMAÐUR.

SIRKUSMYND – GVA



8

„Þetta kom okkur reyndar töluvert á óvart,“ segir Bragi
Valdimar Skúlason, forsprakki Baggalúts. „Það er að
segja, hvað maður fékk lítið,“ segir hann kíminn. Köntrí-
sveit Baggalúts hefur hlotið hvorki meira né minna en
þrjár tilnefningar til íslensku tónlistarverðlaunanna:
Hljómplata ársins í flokknum dægurtónlist, lagið Pabbi
þarf að vinna er tilnefnt sem lag ársins, og einnig er
sveitin tilnefnd sem bjartasta vonin. 

SEMJA VIÐ DÓMNEFNDINA
„Það er nú sérstakt að vera bjartasta vonin á miðj-

um aldri,“ segir Bragi sem bjóst sannarlega ekki við því
að fá nokkra tilnefningu. „Það er frekar sorglegt að
Kiddi í Hjálmunum sé tilnefndur bjartasta vonin tvö ár
í röð,“ segir Bragi en Kiddi stýrði upptökum á disknum
Pabbi þarf að vinna. Tilnefninguna fyrir lag og texta
ársins skilur hann vel enda lagið mjög skemmtilegt og
ekki skemmir fyrir að meistari Rúnar Júl skuli syngja
það. Hann sér þó fram á blóðuga baráttu í flokknum
Hljómplata ársins. „Við eigum eftir að lenda í hat-
rammri baráttu við Guðrúnu Gunnars og Ingibjörgu
Þorbergs. Þetta verður mjög blóðugt,“ segir Bragi sem
er farinn að skipuleggja gagnárás uppi á skaga. 

KOMINN TÍMI Á PUNCHLINE
Strákarnir í Baggalút eru ekki þekktir fyrir annað en

grín. Köntrísveitin er hluti af gríni sem hefur lifað lengi.

Nú sér Bragi fram á að gríninu fari að ljúka. „Maður
verður að klára brandarana sína,“ segir hann. Hann
segist vera vongóður um að hljóta einhver verðlaun en
er illa við að stela björtustu voninni frá Jakobínurínu.

„Ég vona bara að þeir fari ekki að gráta.“ 
Annars er það að frétta af Baggalúti að þeir hafa

sent frásér tvö splunkuný jólalög. Eitt þeirra, Sagan af
Jesúsi, er á heimsmæælikvarða. -SHS

BAGGALÚTUR KLÁRAR
BRANDARANN

KÖNTRÍSVEIT BAGGALÚTS GAF ÚT SÍNA FYRSTU PLÖTU Í SUMAR, PABBI ÞARF AÐ
VINNA. ÁÐUR HAFÐI SVEITIN SENT  FRÁ SÉR NOKKUR LÖG Á BORÐ VIÐ JÓLALAGIÐ
KÓSÍHEIT PAR EXELANS OG STUÐNINGSLAGIÐ ÁFRAM ÍSLAND. NÚ HEFUUR HLJÓM-
SVEITIN HLOTIÐ ÞRJÁR TILNEFNINGAR TIL ÍSLENSKU TÓNLISTARVERÐLAUNANNA

OG SEGIR FORSPRAKKI HÓÓPSINS AÐ TÍMAMÓT SÉU Í NÁND. 

Það var um þetta leyti
þarna suðurfrá - í
miðausturlöndum.
Þar var ungt par á ferli
konan kasólétt - þeim var vandi
á höndum. 

Öll mótelin vor'upptekin
og yfirbókuð gistiheimilin.

Og þannig byrjaði sagan af því
þegar hann Jesús kom heiminn í. 

Þau létu fyrirberast
inní fjárhúsi - með ösnum og
kindum.
En það var ósköp kósí
ekki ósvipað – gömlum
biblíumyndum.

Þar kom í heiminn – mannkyns
von hinn kunni Jesús Kr.
Jósepsson.
Hann endaði í jötunni
beint undir Betlehemstjörnunni. 

Og þannig hljómar nú sagan af
því þegar hann Jesús kom
heiminn í. 

Hallelúja!

Og þannig hljómar nú sagan af
því
þegar hann Jesús kom heiminn í. 

Svo rákinn nefið vitringar
sem fyrir rælni voru staddir þar.
Þeir óðu inn með gras og gull
og eitthvað óríental jurtasull. 

Ó, Jósep sendi SMS.
Ó, María, var bara furðu hress.
Ó, barnið lá og snuðið saug
með bros á vör – og soldinn
geislabaug

Og þannig endar nú sagan af því 
þegar hann Jesús kom heiminn í. 

Já, þannig hljómaði sagan af því 
þegar hann Sússi kom heiminn í. 

Þið ráðið sjálf hvort þið trúið því
Amen

Baggalútur

SAGAN AF JESÚSI

BAGGALÚTUR HLAUT ÞRJÁR TILNEFNINGAR TIL ÍSLENSKU TÓNLISTARVERÐLAUNANNA. 

BRAGI VALDIMAR
SKÚLASON LEITAR 
LEIÐA TIL AÐ MÚTA
DÓMNEFNDNINNI. 
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JÓLALÖGIN ERU ÓÞOLANDI. ENGU AÐ SÍÐUR KOMA ÞAU
MANNI OFT Í RÉTTA SKAPIÐ FYRIR JÓLIN. SIRKUS TÓK

SAMANN LÖGIN SEM KOMA ÞÉR Í GÍRINN. 

MERRY XMAS (WAR IS OVER) –
JOHN LENNON OG YOKO ONO

GLEÐI OG FRIÐARJÓL – 
PÁLMI GUNNARSSON

ALL I WANT FOR CHRISTMAS
IS YOU – MARIAH CAREY JÓLAHJÓL – SNIGLABANDIÐ 

LAST CHRISTMAS – WHAM

EF ÉG NENNI – HELGI BJÖRNS JÓLANÓTT – RAGNHEIÐUR GRÖNDAL

JÓLIN MEÐ ÞÉR – BJÖRGVIN 
HALLDÓRSSON OG RUTH REGINALDS

1 3 7 8

2
4 5 6

SKOTHELD JÓLALÖG



Ég hef persónulega aldrei verið mikill Star Wars
aðdáandi og sérstaklega var ég ekkert rosalega
spenntur þegar ég heyrði að George Lucas ætl-
aði að endurvekja trílógíuna klassísku með því
að koma með 3 nýjar myndir. Eftir að hafa að
mínu mati klúðrað fyrstu tveimur myndunum
þá var ég nokkuð viss með að hann myndi skíta
á sig með þessa líka. En viti menn, þessi mynd
er eiginlega bara nokkuð góð allavegana mið-
að við hinar tvær.Þar sem það er eiginlega búið
að skrifa allt sem hægt er að skrifa um þessa
mynd þá ætla ég að sleppa því að ræða hana
og vinda mér beint yfir í aukaefnið.
Það er nokkuð veglegur pakki sem fylgir með í
þessari DVD útgáfu á Revenge of the Sith.
Fáum að sjá 6 atriði sem voru klippt úr lokaút-
gáfu myndarinnar og George Lucas leiðir okkur
í gegnum þau og hvers vegna honum fannst

það þjóna sögunni betur að sleppa þeim.
Skemmtileg heimildarmynd þar sem farið er
ýtarlega yfir alla þá sem komu að gerð 60 sek-
úndna kafla í myndinn þar sem Anakin og Obi
Wan berjast, allt frá matsveinum til hljóð-
manna. Þar er líka farið yfir allt ferlið frá því að
handritið er skrifað og þangað til að það er fest
á filmu.
Flestir leikarar myndarinnar þurftu að taka
sjálfir þátt í meginþorra áhættuatriðana, og
fáum við að sjá þjá hvernig þeir voru þjálfaðir
og fylgst með þeim sem skiplögðu áhættuat-
riðin
Svo er auðvitað þetta klassíska, nokkrir trailerar
fyrir myndina og fjöldinn allur af teikningum
ásamt demo úr Star Wars :Battlefront II leiknum
fyrir Xbox, og lofar hann mjög góðu.
Þetta er yfir heildina litið nokkuð þéttur DVD

pakki sem að allir áhugamenn um kvikmyndir
þurfa eiginlega að eiga í safninu,hvort sem þeir
eru hrifnir af Star Wars eða ekki.

psp
1. GTA LIBERTY CITY STORIES

2. SSX ON TOUR

3. PURSUIT FORCE

4. HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE

5. NEED FOR SPEED MOST WANTED 510

6. STAR WARS BATTLEFRONT 2

7. CRASH TAG TEAM RACING

8. FIFA 06

9. PRO EVOLUTION SOCCER 5

10. LOTR TACTICS

1. SINGSTAR 80’S (MEÐ MÍKRAFÓNUM)

2. NEED FOR SPEED MOST WANTED

3. SINGSTAR 80’S

4.RATCHET : GLADIATOR

5. EYETOY PLAY 3 CAMERA BUNDL

6.RATCHET & CLANK 3 – PLATINUM

7. JAK 3 PLATINUM

8.HARRY POTTER GOBLET OF FIRE

9. FIFA 06

10. RATCHET AND CLANK 2

1. NEED FOR SPEED MOST WANTED

2. STAR WARS BATTLEFRONT 2

3. FIFA 06

4. ULTIMATE SPIDERMAN

5. KING KONG

6. INCREDIBLES 2 RISE OF THE UNDE 

7. GUN

8.STAR WARS BATTLEFRONT

9.CALL OF DUTY 2 BIG RED ONE

10. CRASH TAG TEAM RACING

1. FANTASTIC FOUR 2 DISC VERSION

2. MR AND MRS SMITH

3.VALIANT

4. SPIDERMAN 2 – 2 DISK VERSION

5. POLAR EXPRESS

6. SAILESH IN ICELAND 

7. WAR OF THE WORLDS

8. SPONGEBOB THE MOVIE

9. SIMPSONS SEASON 6

10. CHRISTMAS WITH THE KRANKS
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R Ég hef nú yfirleitt verið frekar lanaður á því í
tölvuleikjum, orðið nokkuð góður miðað við
aðra í þeim leikjum sem ég hef spilað í gegn-
um tíðina. En ef það var einhver leikur sem
mér var „ætlað“ að verða góður í,þá voru það
Mortal Kombat leikirnir og þá sérstaklega
Mortal Kombat 3. Ég var ósnertanlegur í
þeim leik, gat nánast spilað hann með lokuð
augun og samt unnið þá sem spiluðu við
mig. Þannig að það var ákveðin eftirvænting
hjá mér að fá Mortal Kombat :Shaolin Monks
í hendurnar, ég vissi nefnilega að ég væri að
fara að mastera kvikindið.
Þessi leikur er samt eiginlega alveg frá-
brugðinn fyrri leikjum, það er búið að breyta
honum úr hefðbundnum one on one bar-
dagaleik í þriðju persónu „quest leik“ þar

sem þú getur spilað sem Liu Kang eða Kung
Lao. Þetta fannst mér helvíti fúlt, þar sem ég
gat ekki beðið eftir því að opna dós af
whoopass á félagana í one on one. Það er
reyndar hægt að fara í „versus mode“, en
bara hægt að velja Liu Kang eða Kung Lao til
að byrja með, og maður þarf að klára leikinn
nokkrum sinnum til þessa að opna fyrir fleiri
karaktera.Ég var frekar pirraður yfir þessu og
var að spá í að drulla alveg yfir leikinn í þess-
ari umfjöllun,en svo prufaði ég að spila hann
í „ko-op mode“, en þar geta tveir spilarar
hjálpast að við að klára leikinn og er það
töluvert skemmtilegra en að spila hann einn.
Gott: Endalaust af brögðum og slagsmálat-
rikkum. Flott grafík. Geðveikt hljóð ef þú ert
með gott hljóðkerfi.

Slæmt: Fáránlegt að geta ekki bara spilað
gamla góða Mortal Kombat strax og maður
fær leikinn. Jóhann Ólafur

ps2

x-box

dvd

SAILESH ER KOMINN FERSKUR Í
SJÖTTA SÆTIÐ Á DVD LISTANN.

MORTAL KOMBAT: 
SHAOLIN MONKS FYRIR PS2

★★★★★

MEST SELDU
LEIKIRNIR OG DVD

VONBROGÐI... EN REDDAST FYRIR HORN

STAR WARS REVENGE
OF THE SITH Á DVD

★★★★★

FRÁBÆRT AUKAEFNI

EWAN MCGREGOR Í HLUTVERKI OBI-WAN KENOBI









SÓDÓMA REYKJAVÍK ER PRÓGRAM SIRKUSS RVK. FYRIR NÆSTU DAGA. FYLGDU ÞVÍ Á LEIÐ TIL BÆTTRAR HEILSU. SENNDU OKKUR
PÓST MEÐ ÁBENDINGUM UM BRÁÐNAUÐSYNLEGA ATBURÐI NÆSTU HELGAR Á SODOMA@365.IS

SKEMMTISTAÐIR
FÖSTUDAGUR 16 DESEMBER
ZOO BAR
Það verður brjálað partí í boði Sirkuss á Zoo Bar á Klapp-
arstíg 38 frá kl. 9 til 11. Fríar veitingar, plötusnúður og al-
menn geðveiki. Þetta verður partí sem þig langar ekki að
missa af. Fylgstu með á FM 957 í dag ef þig langar að
næla þér í míða. 

PRIKIÐ 
Hljómsveitin Rass spilar fyrir dansi frá klukkan 21. Eftir
það tekur D.j B-Ruff við og tryllir liðið með góða R&B og
Hip hop blöndu. Ef þú fílar harðkjarna íslenskt rokk og
bandarískt Hip hop þá er Prikið málið í kvöld. 

KRINGLUKRÁIN
Það er enginn annar en sjálfur Geirmundur Valtýsson
sem spilar fyrir gesti Kringlukrárinnar. Fjörið hefst
klukkan 23:00. 

PLAYERS
Í Svörtum fötum gera góða hluti á Players í Kópavogin-
um. Jónsi verður kannski ber að ofan, það er ekkert víst
en við skulum ekki útiloka það. 

THORVALDSEN
Hlynur Megamix verður hress í búrinu á Thorvaldsen í
kvöld. Undirbúið ykkur fast..............

NASA 
Það verður jólagrautur á Nasa. Stórsveitirnar Trabant og
Hjálmar spila ásamt engum öðrum en Mugison. Nýja
lagið Ljósvíkingur með Mugison og Hjálmum er komið í
spilun og taka strákarnir það eflaust. Húsið fyllist fljót-
lega þannig að málið er að mæta tímanlega. Húsið opn-
ar á miðnætti og er forsala á 12 Tónum. Miðaverð er tvö
þúsund kall. 

NAKTI APINN 
Johnny Sexual verður með tónleika í fatabúðinni Nakti
Apinn um kvöldið. Frítt inn, frítt að drekka og allt frítt
bara. Nema kannski fötin sem eru til sölu. 

SMEKKLEYSA PLÖTUBÚÐ/GALLERÝ HUMAR EÐA FRÆGÐ 
Á slaginu klukkan fimm treður hljómsveitin Úlpa upp í
Smekkleysu-plötubúðinni og rokka húsið. Aðgangur er
að sjálfsögðu ókeypis eins og alltaf. 

GRAND ROKK 
Pub quizið verður að sjálfsögðu á sínum stað á Grandin-
um í kvöld. Klukkan ellefu munu Worm is Green spila
ásamt ýmsum skemmtilegum gestum eins til dæmis
hljómsveitinni Úlpu. 

SÓLON
Það verður léttur föstudagur á Sólon. Tilboð á léttvíni til
miðnættis og þá mun Dj Brynjar mæta á efri hæðina og
þeyta skífum. 

VEGAMÓT 
Dj Balli verður hress á Vegamótunum. Hressir strákar og
ungar píur verða á gólfinu. Spurning um að kíkja á Vega-
mót á Balla. 

HVERFISBARINN
Það er enginn annar en hann Kiddi Bigfoot sem mun
halda uppi stuðinu á Hvebbanum í kvöld. Allt fallega
fólkið verður þar. 

GAUKUR Á STÖNG 

Hljómsveitin Nilfisk verða massa hressir á Gauknum í
kvöld. Það kostar smotterí inn og algjör skyldumæting. 

BREIÐIN 
Breiðin á Akranesi kynnir með stolti hljómsveitina Sálin
hans Jóns míns. Strákarnir í Sálinni verða massa hressir
á Skaganum. Svo hressir verða þeir að það er ekki eðli-
legt.

CAFÉ VICTOR
IDOL-partí og trúbador til miðnættis. Eftir það mun Dj
Jón Gestur rokka húsið og gera allt brjálað

LAUGARDAGUR 17 DESEMBER

VEGAMÓT
Plötusnúðurinn Dóri verður eiturhress á kantinum á
Vegamótum í kvöld. Endilega kíkið inn og segið hæ við
Dóra og segið honum að starfsmenn Sirkus Rvk biðja að
heilsa.

NASA 
Útgáfutónleikarnir með gus gus verða á Nasa og er búist
við rífandi stemmningu. Kvöldið byrjar klukkan ellefu
þar sem D j Casanova verður að spila. Uppúr klukkan ell-
efu kemur Ghostigital og spilar fyrir dansóða gesti og síð-
an koma gus gus einstaklega hressir með stöffið af nýju
plötunni þeirra. Forsala á tónleikana er hafin á Nasa og
kostar 1200 kr. Miðaverð við dyrnar er 1500 kr. Keyptu
miða núna!!!!

HVERFISBARINN
Jú jú hann Kiddi Bigfoot verður límdur við d j græjurnar
í kvöld á Hverfisbarnum. 

PRAVDA
Unicef standa fyrir undirfatasýningu á Pravda. Miðaverð
er fumm hundruð kall og herlegheitin hefjast klukkan
átta. Allur peningurinn rennur óskiptur til Unicef. 

HELLIRINN. TÓNLISTARÞRÓUNARSTÖÐIN. 
Frá Boston, Massachusettes kemur eitt massa
hardcore/punk bandið Conspiracy og munu þeir halda
tónleika í Hellinum. Upphitunin er í höndum þeirra Þór-
ir og I Adapt. Miðaverð er þúsund kall og er það skít á
kanil.

SÓLON
Dj Jón Atli verður á neðri hæðinni með groove-tónlistina
á meðan Dj Brynjar Már verður hress á efri hæðinni. 

TRAFFIK 
Í Svörtum fötum verða að spila í Keflavík, nánar tiltekið á
Traffik að gera allt snældbandbrjálað. Allir saman nú
„Gerum það sem að ekki má.....“

PRIKIÐ 
Klukkan 21:30 verða þeir Friskó að trúbadorast. Þeir
verða ferskir eins og alltaf og uppúr miðnætti mætir D j
Teddy og breytir trúbador stemminguna í heitt R’n’B
svitabað.

KRINGLUKRÁIN
Hann Geirmundur Val-
týrsson verður hress á
kránni í kvöld. Hann
byrjar að spila klukkan
ellefu og verður svaka
hress.

GAUKUR Á STÖNG 
H l j ó m s v e i t i n
Bermuda verða
með ekta sveita-
ballastemmn-
ingu upp úr
miðnætti á
gauknum.
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DILLON
Hljómsveitin Úlpa heldur tónleika á Dillon og verða all
svaka hressir. Eins og vanalega munu þeir gera góða hluti. 

GRAND ROKK 
Hjálmar verða á Grandinum í kvöld. Gott tækifæri fyrir þá
sem komast ekki að sjá þá á föstudagskvöldið. Hljóm-
sveitin Mammút hitar upp fyrir strákana. 

CAFÉ VICTOR
Dj Gunni mun spila alla hittarana á honum Viktori eftir
miðnætti.

SUNNUDAGUR 18 DESEMBER

GRAND ROKK 
Hljómsveitin Deep Jimi and The Zep Cream spila fyrir
glerþunna en einstaklega hressa tónleikagesti á Grand
Rokk.

ÞRIÐJUDAGUR 20 DESEMBER 

PRIKIÐ 
Dj Ernir verður með chillout session á Prikinu þannig að
ein þriðjudagsknæpa á Prikinu er alveg málið. 

MIÐVIKUDAGUR 21 DESEMBER 

SIRKUS 
Eins og Sirkus Rvk. greindi frá nú á dögunum eru þeir
Bibbi Curver og Danni í Maus búnir að stofna band. Með
þeim til halds og trausts er söngkonan Rósa. Bandið heit-
ir Sometime og verður með útgáfutónleika á Sirkus. Frítt
er inn á tónleikana og lofar bandið alveg massa
stemmara. Algjör skyldumæting á þetta gigg. Án efa. 

PRIKIÐ 
Skvísurnar þær Ellen og Erna spila sykursæta og funky
tónlist á Prikinu. Þetta verður hellað get ég sko sagt ykkur. 

GAUKUR Á STÖNG 
Það verður hvorki meira en minna en Rolling Stones Tri-
bute á Gauknum í kvöld. Allir alvöru Stones-aðdáendur
verða massa hressir. 

FIMMTUDAGUR 22 DESEMBER

PRIKIÐ 
Úlpa verður tónleika á Prikinu og kynnir nýja efnið þeirra.
Eftir það mun enginn annar en sjálfur Gísli Galdur taka
við og kryddda til góða stemmningu. 

GAUKUR Á STÖNG 
Mennirnir í hljómsveitinni Leaves verða með tónleika
ásamt fleiri góðum gestum á Gauknum. Strákarnir hafa
verið á endalausu ferðalagi til að kynna plötuna og núna
er komið að Íslandi. 

HVERFISBARINN
Þeir vinirnir Sjonni og Gunni Ö munu framleiða eitthvað
fallegt á Hverfisbarnum eftir klukkan 22. 

GRAND ROKK
Singapore Sling verður með tónleika á Grandinum í
kvöld. Það er alltaf fjör þegar Slingararnir eru að spila. Það
er bókað mál. 

NASA
Þeir Kiefer Sutherland og Rocco hafa greinilega tekið ást-
fóstri við Ísland farsælda frón þar sem þeir ætla að halda
sína aðra jólatónleika. Ekki er ennþá búið að gefa upp
hvaða bönd verða með en fylgist vel með í næstu viku. 

SÓLON
Fimmtudagarnir eru grænir á Sólon. Dj Andrés mun spila
og það er tilboð á Carlsberg. Allt að ske á Sólon. 
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MINN
DRYKKURINN

Drykkurinn minnn....“Er klárlega tvöfaldur Bombay í
Tonic með fullt af klaka og helling af sítrónum. Ég

sötraði fyrst á þessum drykk á Skuggabarnum sem
var og hét. Þá var það barþjónninn geðugi Jóhannes

Hauksson sem blandaði drykkinn af sinni alkunnu
snilld. Þetta er drykkur fyrir alvöru karlmenn!“

Baldvin Samúelsson athafnamaður á Austurlandi og
fyrrum sjónvarps- og útvarpsmaður.



SÝNINGAR 
ARTÓTEK GRÓFARHÚSI

Björg Þorsteinsdóttir verður með sýningu á verkum sín-
um til áramóta.

GALLERÍ BOX
Sýning Jóns Sæmundar á verkum hans stendur yfir til 18.
desember. Galleríið er opið fim. til lau. frá kl.14 til 17. 

YGGDRASILL
Myndlistarmaðurinn Tolli verður með sýningu til 25.
janúar

NÝLISTASAFNIÐ 
Snorri Ásmundsson er með sýninguna „Retrospective“ í
Nýló. Á sýningunni mun Snorri gera upp feril sinn sem
myndlistarmaður og ber þar ýmislegt á góma. Sýningin
stendur til 19. desember næst-
komandi og er Nýlistasafnið
opið frá miðvikudegi til
sunnudags frá 13 til 17.

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR
Helga Birgisdóttir er með
málverkasýningu sem
standa mun til áramóta.

LISTASAFN REYKJAVÍK-
UR, HAFNARHÚS
Guðrún Vera Hjartardóttir
verður með sýningu til 30.
desember. Erró er þar líka
með sína sýningu og mun
hún standa til 23. apríl.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR, ÁSMUNDARSAFN 
Bernd Koberling er með sýningu til 22. janúar og einnig
stendur yfir yfirlitssýningin Maðurinn og efnið. Sú sýn-
ing verður til áramóta. 

ÞJÓÐARBÓKHLAÐAN 
Sýning verður á verkum Brynjólfs Sveinssonar til ára-
móta. Opið er frá kl. 9 til 20.

GALLERÍ I8
Þór Vigfússon verður með sýningu til 23. desember.

LISTASAFN ÍSLANDS 

Ný íslensk myndlist II – Um rými og frásögn. Þetta er
sýning á verkum 13 íslenskra samtímalistamanna og
stendur hún yfir til 12. febrúar 2006

CAFÉ BABALU
Claudia er með sýninguna „Even if tomorrow is not
granted, I plant my tree“. Café Babalu er á Skólavörðu-
stígi 22. 

GALLERÍ SÆVARS KARLS 
Sex myndlistarkonur eru með samsýningu í Galleríi Sæv-
ars Karls út desember. Hrund Jóhannesdóttir, Hlaðgerð-
ur Íris Björnsdóttir, Kolbrá Bragadóttir, Kristín Helga
Káradóttir, Margrét M. Norðdahl og Ólöf Björg Bjöns-
dóttir.

HALLGRÍMSKIRKJA
Til febrúarloka verða Kristín Gunnlaugsdóttir og Margrét
Jónsdóttir með sýningu þar.

HANDVERK OG HÖNNUN

Allir munu víst fá eitthvað fallegt í Handverk og hönnun,
Aðalstræti 12. 39 aðilar sýna íslenskt handverk og listiðn-
að úr fjölbreyttu hráefni. Sýningin stendur yfir til 20. des-
ember. Aðgangur ókeypis. 

SMEKKLEYSA PLÖTUBÚÐ – HUMAR EÐA FRÆGÐ 
Jólasýning Lóu og Hulla er ekta myndlistarsýning með
sönnu jólaþema. Stelpurnar eru af krúttkynslóðinni og
eru hressir myndasöguhöfundar sem krota á veggi. 

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS 
Það er allt að ske þar á bæ. Huldukonur í íslenskri mynd-
list verður í Bogasal til 28. maí. Ljósmyndir Marco Pa-
oluzzo eru í myndasal og einnig ljósmyndir Péturs
Thomsen til 20. febrúar. 

SÓDÓMA REYKJAVÍK ER PRÓGRAM SIRKUSS RVK. FYRIR NÆSTU DAGA. FYLGDU ÞVÍ Á LEIÐINNI TIL BÆTTRAR HEILSU.. SENDIÐ
OKKUR PÓST MEÐ ÁBENDINGUM UM BRÁÐNAUÐSYNLEGA ATBURÐI NÆSTU HELGAR Á SODOMA@365.IS

Ég verð á tónleikum með Úlpu alla helgina,“ segir Gustavo Blanco. „Þeir

halda þrenna tónleika núna um helgina og ég verð á þeim öllum að passa

að strákarnir í bandinu meiði sig ekki,“ segir Gustavo, greinilega um-

hyggjusamur um strákana í Úlpu. „Síðan verð ég líka á kantinum hress

með geðlyfin tilbúin fyrir strákana. Þetta er erfitt jobb en það verður ein-

hver  að gera það, “ segir Blancoinn. „Á sunnudeginum fer ég með börnin í

sund,“ segir Gustavo. Hressandi helgi. 

Gustavo Blanco 25 ára umboðsmaður 

HVAÐ ÆTLAR
ÞÚ AÐ GERA
UM HELGINA?

ÚT AÐ BORÐA 
OG TÓNLEIKAR 
Á NASA
„ Ég er mjög spennt fyrir tónleikunum með Hjálmum, Trabant og Mugison sem

verða haldnir á Nasa í kvöld,“ segir Anna Katrín Guðbrandsdóttir, fyrrverandi

idol- og sjónvarpsstjarna.  „ Ætli ég fari ekki bara út að borða til að fagna pró-

flokum fyrr í kvöld, þá verður auðvitað uppáhalds veitingastaðurinn minn Ítalía

fyrir valinu. Annars fer helgin mikið í jólagjafainnkaup, þrammað verður upp og

niður Laugaveginn og kannski kíkt í Kringluna til að finna skemmtilegar gjafir.

Kanski ég kíki bara í bíó á sunnudagskvöldið, þá myndi ég sjá gamanmyndina

Just like heaven,“ segir Anna Katrín að lokum.

Anna Katrín Guðbrandsdóttir, nemi. 
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LEIKHÚS 
FÖSTUDAGUR 16. DESEMBER 

ÉG ER MÍN EIGIN KONA. 
Hilmar Snær er sín eigin kona í leikriti sem hefur slegið í
gegn. Sýningin hefst klukkan klukkan átta í Iðnó sem eins
og allir vita er við Tjörnina. 

ÞRJÁR SYSTUR. 
Þetta leikrit eftir Tsjekhov er ástríðufullt verk um ungt fólk
í leit að hamingju og ást. Það er Nemendaleikhúsið sem
setur verkið á svið og verður það aðeins sýnt í desember í
Borgó. Sýningin hefst klukkan 20. 

LAUGARDAGUR 17. DESEMBER 

JÓLAÆVINTÝRI HUGLEIKS Í TJARNARBÍÓI
Gamanleikur með söng og dans fyrir alla fjölskylduna.
Sýningin byrjar klukkan 20 og miðar renna út eins og heit-
ar lummur. 

ÉG ER MÍN EIGIN KONA. 
Hilmar Snær er sín eigin kona í leikriti sem hefur slegið í
gegn. Sýningin hefst klukkan klukkan átta í Iðnó sem eins
og allir vita er við Tjörnina. 

LEITIN AÐ JÓLUNUM 
Þrjár sýningar verða á þessu leikriti. kl. 13.00, 14.15 og 15.
30. Þetta er leikrit fyrir alla fjölskylduna þar sem leitinni að
jólunum eru gerð góð skil. Það er uppselt á þessar sýning-
ar en ekki örvænta, það verða fleiri sýningar. 

FULLKOMIÐ BRÚÐKAUP 
Hið geysivinsæla grínleikrit Fullkomið brúðkaup hjá Leik-
félagi Akureyrar er að gera allt bandbrjálað þar á bæ. Sýn-
ingin hefst klukkan 19 og voru örfá sæti laus síðast þegar
Sirkus tjekkaði á því. Nú fer hver að verða síðastur. 

SUNNUDAGUR 18. DESEMBER

ÞRJÁR SYSTUR. 
Þetta leikrit eftir Tsjekhov er ástríðufullt verk um ungt fólk
í leit að hamingju og ást. Það er Nemendaleikhúsið sem
setur verkið á svið og verður aðeins sýnt í desember í
Borgó. Sýningin hefst klukkan 20. 

JÓLAÆVINTÝRI HUGLEIKS Í TJARNARBÍÓI

Gamanleikur með söng og dans fyrir alla fjölskylduna.
Sýningin byrjar klukkan 20 og miðar renna út eins og heit-
ar lummur. 

MÁNUDAGUR 19. DESEMBER

SÖNGDAGSKRÁ TIL HEIÐURS EDITH PIAFS 

Ennþá eru nokkur laus sæti á söngdagskrá Edith Piaf í
Þjóðleikhúsinu. 19. desember mun vera 100 ára afmælis-
dagurinn hennar Edithar og því er Þjóðleikhúsið að halda
söngdagskrá henni til heiðurs. Að sjálfsögðu verður Bryn-
hildur Guðjónsdóttir á staðnum. Aðeins þessi eina sýning
og hefst hún klukkan 21.
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Sumar kvikmyndir eru svo
leiðinlegar að maður þarf að
hlaupa út fyrir hlé. Aðrar myndir
eru svo sexí að maður þarf að
kippa í hann inni á klósetti. Enn
aðrar myndir eru svo miklar stór-
myndir að það er hreinlega
strembið að höndla þær. Svo eru
líka til baðker með svo heitu
vatni að maður missir sveindóm-
inn á því að fara ofan í þau, en
það er allt önnur saga.

Myndin er eftir Óskarsverð-
launahafann Peter Jakcson (Lord of
the Rings, Braindead) og sýnir hann okkur enn eina
ferðina hvernig á að gera góða stórmynd.

Myndin fjallar um kvikmyndagerðarmann sem
ætlar að taka upp kvikmynd á ókannaðri eyju. Hann
tekur með sér fólk í þennan leiðangur á fölskum for-
sendum og skyndilega eru allir komnir í bráða lífs-
hættu. Eyjan er stútfull af hættum, frumbyggjum,
risaeðlum, skordýrum að ógleymdum sjálfum King

Kong. Frumbyggjarnir voru ógeðsleg-
astir! Ef einn slíkur myndi ganga inn í
Snæland video í Mosfellsbæ og vera
með einhver læti, þá fengi hann einn á
snúðinn fyrir vikið. Myndin er vel leik-
in og það kom mér á óvart hvað Jack
Black fór vel með hlutverk sitt, þrátt
fyrir að líta út eins og saltað bjúga í
framan út alla myndina. Myndin er
troðfull af spennu og drama, með frá-
bærum tæknibrellum. Þegar ég dæmi
kvikmyndir þá dæmi ég hvort ég
skemmti mér eða ekki. Þessi mynd er

góð skemmtun og á eflaust ekki eftir að
svíkja marga. Þrátt fyrir langdregna byrjun gef ég
þessari mynd fjóra banana af fimm mögulegum.
Fimmta bananann þurfti ég að éta, því myndin er
rúmlega þrír tímar og ég
gleymdi að kaupa mér mönz
í hléinu.

Steinþór Hróar
Steinþórsson – Steindi Jr.

SUMAR KVIKMYNDIR ERU ÞAÐ
MIKLAR STÓRMYNDIR...

STEINDI JR ER SÉRLEGUR KVIK-
MYNDARÁÐGJAFI SIRKUSS.

STEINDI DATT Í BÍÓ



Núna finnst mér við hnakkarnir vera að ná yfirhöndinni hérna á klakanum. Treflarnir

eru að verða minnihlutinn en það er ekki langt síðan að það var ekki þverfótað fyrir

andskotans treflunum. En við kallarnir.is erum búnir að dreifa boðskapnum og það

þarf ekki annað en að rölta inn í grunnskóla og framhaldsskóla landsins til þess að sjá

það hrátt. Það er vissulega mikið um offitu hjá ungum krökkum í dag en þökk sé okkur

köllunum og boðskapnum um líkamsrækt þá eru fleiri og fleiri krakkar að hreyfa sig og

koma sér í form. Þeir eru nefnilega farnir að sjá það krakkarnir að það er ekki sexy að

vera trefill. 

En meðan við kallarnir erum að dreifa boðskap um heilsusamlegra líf þá eru fem-

inistarnir og listakellingarnar að berjast á móti okkur. Þær eru stöðugt að reyna að

upphefja treflana og reyna að segja unga fólkinu að það sé málið í dag að vera ófríður.

Þegar aumingja litli frændi minn hringdi í mig um helgina: „Heyrru Gilsnegger, ég

opnaði sirkus og þá voru einkerar þroskaheftar ógislar kellingar að velja 10 best og

verst klæddu mennina og það voru bara einkerjir órakaðir, illa klipptir horaðir eða of

feitir gæjar sem voru í best klæddu. En síðan voru ógisla flottir gæjar eins og þú, Balti

Korm, Gummi Steingríms, Kolb, Blöarinn og Doddi litli í verst klæddu. Ka á ég að gera

frændi, á ég að fara í kolaportið og kaupa mér ullarpeysu? Ég meina, þessi rjómi þarna

Ásgrímur var í best klæddu!“ Ég þurfti að tylla mér niður með frænda mínum og róa

hann niður, hann var gráti næst strákurinn.

En ég er samt alvarlega að spá i að gerast trefill hinsvegar. Það er

töluvert auðveldara líf en að þurfa að hugsa um útlitið alltaf. Ég

ætla að fara yfir kosti þess að vera trefill.

Maður þarf ekki að eyða krónu í líkamsræktarkort né fæðubótar-

efni. Eina líkamsræktin sem maður fær er að hægja sér og drekka

kaffi latte á kaffihúsum.

Maður þarf ekki að tannbursta sig á kvöldin. Það sparar manni nú al-

veg nokkrar mínútur á hverju kvöldi sem maður gæti verið að gera

eitthvað töluvert gáfulegra.

Maður þarf ekki að fylgjast með íþróttum. Enginn

enski boltinn um helgar þannig maður getur gert eitt-

hvað uppbyggilegra, eins og t.d. að skíta á punginn á

sér.

Maður þarf aldrei að kaupa sér föt. Nema í mesta

lagi prjónanærbuxur og ullarpeysur í kolaportinu.

Maður getur látið hluti út úr sér á djamminu

eins og: „Ég er bara 110% ég og það er enginn

að fara að breyta því. Ég er með sjálfstæða

hugsun og ég er sáttur.“ Og þú getur meira

segja fengið blástur við að láta þetta kjaftæði út úr þér!

Þú átt græna kortið þannig þú þarft ekki að kaupa bensín.

Þú þarft aldrei að vinna. Þú bíður bara eftir listamannlaununum.

Maður þarf ekki að fara á heitustu staðina, Ólíver og Vegó heldur geturðu farið á

treflastaðina og þarft aldrei að bíða í röð.

Þú þarft aldrei að fara í ljós, þú þarft aldrei að fara í klippingu og rakakrem er eitt-

hvað sem þú þarft EKKERT að spá í. Og rakspírar eru líka alveg óþarfi. Þetta er lúx-

us líf!

Síðan er náttúrulega toppurinn sá að þú getur sleppt því að skeina

þér. Getur hægt þér alveg í drasl og þarft aldrei að skeina þér! Það

er ekki eins og menn taki eftir því þegar þú ert hvort sem er með

drulluna upp á bak alla daga.

Það er greinilega lúxus líf að vera trefill. Eina leiðinlega sem

maður þarf að gera er að fara í leikhús. En það reyndar blæs

allsvakalegann jónsson.

Þannig ég ætla alvarlega að fara að spá í þessu. Ekki láta

ykkur bregða þó ég skelli mér á treflastaðina í ullarnærbux-

unum og geðveikinni! Hot damn!

Sææææææææælar, Gillz.
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ÖRUGGLEGA FÍNT AÐ VERA TREFILL

Hörður Reynir Þórðarson er 21 árs gamall Hafn-
firðingur með sterkar skoðanir á öllu milli himins
og jarðar. Hann heldur úti hinni eitruðu bloggsíðu
blog.central.is/haddi84. Hörður er aldrei kallaður
neitt annað en Haddi Pitt eða bara Pittarinn af fé-
lögum sínum. „Mér finnst ég flottasti gæi á Íslandi.
Engin spurning. Ég tel að öll athygli sé góð sama
hvort hún er jákvæð eða neikvæð. Ég meina, ef
menn vilja hrauna yfir mig á síðunni minni þá er
þeim frjálst að gera það því ef einhverjir eru með
stæla koma alltaf fjórir eða fimm til að bakka mig
upp,“ segir Pittarinn sem tók þátt í Herra Íslandi í
fyrra við góðan orðstír.

En ertu orðinn flottari en átrúnargoðið, Brad
Pitt? „Nei rólegur maður. Brad Pitt er flottasti karl-
maður heims. Hann býr líka úti og svona.“ 

Í kjölfar vefsíðunnar hefur Haddi Pitt fengið
mikla athygli fá hinu kyninu en því miður stelpur,
Haddi er frátekinn. „Ég meina, auðvitað fylgir
þessu athygli og konan er ekki alltaf sátt við það.“

Pittarinn er nýhættur að vinna á fasteignasölu
og hefur verið að taka að sér verkefni hér og þar við
múrverk og annað slíkt. En hugurinn stefnir á fjöl-
miðla: „Helst myndi ég vilja vinna í sjónvarpi. En
einnig held ég að það væri gaman að vera í útvarpi,
dagblaði eða á tímariti. Ég get ekki hugsað mér að
vinna við skrifborð þar sem enginn veit hvað ég er
að gera.“

Að lokum lofaði Pittarinn að halda skrifum á
heimasíðunni áfram en segir þó að vinsældir henn-
ar hafi komið sér þægilega á óvart.

HH

ÉG ER FLOTTASTI
MAÐUR LANDSINS
HÖRÐUR REYNIR ÞÓRÐARSON, EÐA HADDI PITT EINS 
OG HANN ER KALLAÐUR HELDUR ÚTI MAGNAÐRI BLOGGSÍÐU

Sirkus hefur ákveðið að birta vikulega mynd-
ir af tvíförum. Það eru þær Unnur Birna Vil-
hjálmsdóttir, alheimsfegurðardrottning, og
leikkonan Lucy Liu sem ríða á vaðið. Báðar
eru þær gullfallegar og vinsælar hjá karlpen-
ingnum. Lucy er að vísu kínversk meðan
Unnur Birna er rammíslensk. Þetta er gott
dæmi um að bilið milli kynstofna er alltaf að
minnka. Að lokum verðum við öll eins, og all-
ir jafnir. Þá verður gott að lifa.

SIRKUS
TVÍFARAR

LUCY LIU LEIKKONA

UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR
FEGURÐARDROTTNING

FLOTTUR Í HVÍTRI PEYSU
OG BLEIKUM BOL.
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– Bólguey›andi og verkjastillandiÍbúfen
Notkunarsvi›: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólguey›andi, verkjastillandi og jafnframt hitalækkandi lyf. Lyfi›
er nota› vi› li›agigt, slitgigt, tí›averkjum, tannpínu og höfu›verk. Einnig má nota fla› sem verkjalyf eftir minniháttar
a›ger›ir, t.d. tanndrátt. Varú›arreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni e›a er me› skerta lifrarstarfsemi má
ekki nota lyfi›. Fólk sem hefur fengi› astma, nefslímubólgu e›a ofsaklá›a eftir töku acet‡lsalic‡ls‡ru e›a annarra
bólguey›andi lyfja (annarra en barkstera) ætti ekki a› nota lyfi›. Nota skal lyfi› me› varú› hjá fólki me› tilhneigingu
til magasárs e›a sögu um slík sár. Lyfi› er ekki ætla› barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdi›
aukaverkunum eins og t.d. ofnæmi (útbrot) og meltingaróflægindum. Skömmtun: Nákvæmar lei›beiningar um
skömmtun fylgja lyfinu. Ekki má taka stærri skammta en mælt er me›. Lesi› vandlega lei›beiningar sem fylgja lyfinu.
14.09.05







Hringitónar Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

SETTU TÓNINN

Komdu í spennandi heim afþreyingar og upplýsinga. Smelltu þér á www.ogvodafone.is eða farðu 
í næstu verslun Og Vodafone eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.

VELDU HRINGITÓNINN ÞINN 
Í VODAFONE LIVE SÍMANUM ÞÍNUM.
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