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Blaðamaður Sirkus var staddur í New York 
um síðustu helgi. Drakk hann í sig menning-
una og keypti köflóttar skyrtur eins og óður 
maður væri. Það vakti athygli blaðamannsins 
að í mörgum af flottustu búðum New York-
borgar, Louis Vuitton, voru listaverk eftir Ólaf 
Elíasson upp um alla veggi og súlur.
Yfirskrift sýningarinnar var „Eye see you“ og 
virtist kaninn ánægður með verk Ólafs. Í 
versluninni er hægt að fá lítinn bækling þar 
sem helstu upplýsingar um listamanninn og 
verk hans koma fram. Stoltur íslenskur 
blaðamaðurinn byrjaði að glugga í bækling-

inn en fékk fljótlega kaldan svita þegar ekki 
var minnst einu orði á að Ólafur væri 
Íslendingur. Byrjaði textinn á þeim 
orðum að Ólafur væri fæddur í 
Danmörku árið 1967 og svo var 
farið gróflega yfir feril listamanns-
ins. Maður spyr sig því óneitanlega 
hvort Ólafur Elíasson sé bara 
Íslendingur þegar hann er á 
Íslandi, hann er allavega 
stoltur Dani, búsettur í 
Berlín, þegar hann er í 
New York.

ÓLAFUR ELÍASSON GERIR ÞAÐ GOTT HJÁ LOUIS VUITTON

Ekki Íslendingur í New York

Ólafur Elíasson 
Ekki Íslendingur heldur 
Dani í New York-borg.
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1. Síðasta SMS sem þú 
fékkst var svohljóðandi. „Hæ, 
pizzan þín er komin inn í ofn. 
Þú mátt sækja hana eftir 10 
mín. á Skúlagötu.“

2. Þú kaupir tvö bréf 
af hamborgarhryggsá-
leggi frá SS í jólamatinn.

3. Þú kannt 
textavarpið utan að.

4. Þú rífst við 
miðasölufólk í bíó yfir 
því að 2 fyrir 1-tilboð 
skuli ekki geta verið 
50% afsláttur.

5. Þú býrð 
til myspacesíðu 
fyrir köttinn 
þinn.

6. Þú heitir Palli og það 
hefur verið skrifuð bók um ævi 
þína.

6 ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS …

… að þú sért einmana

„Við áttum að spila á þessum tveimur 
tónleikum og áttum að fá vissa upphæð 
fyrir það,“ segir Ívar Örn Kolbeinsson, 
annar helmingur Dr. Mister og Mr. Hand-
some. Í síðasta tölublaði Sirkuss birtist frétt 
þar sem fram kom að Ívar hefði 
tekið alla peningana sem sveitin 
fékk fyrir tónleika með Bass-
hunter, það hefðu hinir í 
hljómsveitinni ekki sætt sig við 
og þess vegna hefði bandið 
hætt.
„Það var alls ekki þannig. Málið var að ég 
hafði fengið minn hlut og strákarnir ekki 
allan sinn en áttu að fá hann eftir aðra 
tónleikana með Basshunter daginn eftir. 

Ekkert varð samt að þessum seinni tónleikum 
því ég var bara alltof fucked up. Við erum 
ekki að hætta út af neinum peningamálum og 
erum allir vinir.“
Hljómsveitin er þó komin í nokkurs konar pásu 

að sögn Ívars. „Þetta 
var bara komið út í 
alltof mikið rugl, við 
eigum tvenna tónleika 
eftir með þessum 
lögum og síðan vil ég 
bara ekkert spila þau 

aftur. Þetta er allt svo eiturlyfjatengt og ég er 
núna búinn með þann pakka. Mér finnst bara 
asnalegt að vera „clean“ og syngja bara um 
eiturlyf,“ segir Ívar sem ætlar að snúa blaðinu 

algjörlega við. „Ég ætla að flytja út núna eftir 
áramót og einbeita mér að því að búa til nýja 
músík og tónlist fyrir auglýsingar.“
Ívar segir að núna finni hann loks fyrir því að 
hann vilji taka sér taki. „Já, þetta er náttúrlega 
búið að vera algjört „wild ride“ og oft 
rosalega gaman, en þetta gengur ekki 
endalaust.“
Ívar segir strákana í hljómsveitinni alveg 
tala saman og engin leiðindi séu þeirra á 
milli. „Við í rauninni vitum ekki alveg hvað 
gerist og erum ekkert opinberlega hættir, 
þetta er bara pása í dágóðan tíma. Ef við 
kæmum fram aftur yrði það algjörlega nýtt 
sett og concept,“ segir Ívar Örn Kolbeins-
son fullur bjartsýni að lokum.

ÍVAR ÖRN KOLBEINSSON SEGIST HÆTTUR Í RUGLINU OG FLYTUR TIL ÚTLANDA 

Ég stal engum peningum
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Ívar Örn Kolbeinsson
Ætlar að flytja til útlanda eftir 
áramót og einbeita sér að 
músíkinni.

„MÉR FINNST BARA 
ASNALEGT AÐ VERA 
„CLEAN“ OG SYNGJA 
BARA UM EITURLYF.“

G uð 
skapaði 
einu 

sinni mann og 
skírði hann 
Adam. Hann 
fékk engu um 
það ráðið. Var 
víst bara voða 
sáttur. Ég heiti 
Andri en það 
munaði mjög 
litlu að ég héti 
ekki Andri í dag. Hér á eftir kemur sagan 
um það hvers vegna ég er Andri en ekki 
Gummi.

Um það leyti sem átti að skíra mig 
var ég sjö ára gamall. Flest sjö 
ára börn eru þokkalega vel viti 

borin og ég var ekkert öðruvísi. Hafði til 
dæmis alveg skoðanir á því hvað ég ætti 
að heita. Ég hafði auðvitað alltaf verið 
kallaður Andri en fannst það ekki alveg 
nógu töff.

M amma sagði mér að í skírninni 
ætti ég sjálfur að segja prestin-
um hvað ég ætti að heita. Það 

sem hún hafði samt mestar áhyggjur af 
var að ég mundi segja eitthvert annað 
nafn. Ég hafði nefnilega rifist við foreldra 
mína um þetta Andra-nafn. Vegna þess 
að ég vildi heita Guðmundur. Því þá væri 
hægt að stytta það í Gummi. Sem var 
töff.

M óðir mín var nú ekki alveg 
sammála þessu og reyndi hvað 
hún gat að telja mig af þessu. 

Ég gaf mig ekki. Í kirkjunni sat fjölskylda 
mín svo með hjartað í buxunum þegar 
presturinn spurði mig hvað ég ætti að 
heita. Til þess að gera langa sögu stutta 
þá svaraði ég Andri. Langaði samt að 
segja Guðmundur en þorði það ekki. Í 
dag er ég samt bara sáttur. Enda væri 
hálffáránlegt ef ég héti Guðmundur 
Ólafsson.

I nnst inni vildi ég samt alveg heita 
Andri. Þetta var bara eitthvað svona 
tímabil. Sem ég kalla aldrei neitt 

annað en Gumma-tímabilið. Sem betur 
vildi mamma líka að ég héti Andri en ekki 
Breki eða eitthvað álíka flippað. Lærdóm-
inn sem má draga af þessari sögu er sá 
að maður á aldrei að fá sér tattú.

Andri Ólafsson

Ég er Andri





Einkaþjálfarinn og fyrirsætan Raul Rodrigu-
ez setti svo sannarlega sitt mark á Ísland 
þau sjö ár sem hann dvaldi hér. Hann var 
oft á milli tannanna á fólki á meðan hann lét 
að sér kveða í skyndibitabransanum og 
einkaþjálfarabransanum. Raul hefur nú vent 
kvæði sínu í kross og dvelur nú á meðal 
stjarnanna í Hollywood. Draumurinn er að 
ná langt. Og að gera heiminn betri í leiðinni.
„Ég hef verið á fullu síðan ég kom hingað 
út,“ segir Raul glaður í bragði. Hann hefur 
nýlega ráðið sér þjónustu umboðsmannsins 
Shirley Hamilton sem þykir með þeim betri í 
bransanum. Sérstaklega þegar kemur að 
því að koma óþekktu hæfileikafólki á kortið. 
Með hennar aðstoð hefur Raul fengið 
hlutverk í Bud Light-auglýsingu en það þykir 
vel af sér vikið enda afar vinsæll bjór þar á 
ferð. En Raul ætlar ekki að láta staðar 
numið þar. Markmiðið er að slá í gegn. 
Raul er hæfileikaríkur einkaþjálfari. 
Vann meðal annars með Magnúsi 
Scheving hér á landi. Raul segist 

ætla að nýta sér þessa þekkingu sína til að 
koma sér á framfæri í Hollywood. 
„Ég er meðal annars að þjálfa James 
Bartholet sem er stjórnandi kvöldþáttar hér 
í borg og er ansi þekktur. Í staðinn þjálfar 
hann mig í leiklist auk þess sem hann kynnir 
mig fyrir fólkinu sem ég þarf að þekkja til að 
fá hlutverk. Hollywood er eins og Ísland. 
Það þekkja allir alla og orðsporið getur gert 
mikið fyrir mann.“

Þessi óbilandi bjartsýni er Raul eðlislæg. 
Þótt hún virki eins og eitthvað sem hann 
hafi lært af Íslendingum. Það er ljóst á 
orðum þessa manns að hann ætlar að sigra 
heiminn. Og hann verður viðþolslaus þar til 
það tekst.
Raul segist sakna Íslands og þá sérstak-
lega fólksins sem hann kynntist hér. Hann 
nefnir sérstaklega þá Björn Leifsson í 
World Class, sem hann segir sannan 

víking, og Bobby Fischer 
en góð vinátta tókst á milli 
þeirra tveggja eftir að 
stórmeistarinn fékk 
ríkisborgararéttinn. „Ég 
sakna Bobby mikið og þá 

sérstaklega hinna löngu samræðna okkar 
um þjáningar mannkynsins. Ég bið að heils 
öllum á Íslandi. Og þakka ykkur fyrir allt sem 
þið hafið gert fyrir mig.“
Við biðjum að heilsa til baka, Raul. Takk fyrir 
það sem þú hefur gefið okkur. Og gangi 
þér vel.

Ég var að heyra …

Þetta heyrðist 
í vikunni …

SIRKUS08.12.06

RAUL RODRIGUEZ ÆTLAR AÐ MEIKA ÞAÐ Í HOLLYWOOD

Saknar Bobbys Fischer

„Ég væri alveg til í að fá þessa 
mynd prentaða á stutterma-
bol.“
Arnar Gauti í Fréttablaðinu um 
veggmynd af honum með orðinu 
viðbjóður undir.

„Blaðamadur med rafmagnslausan 
gemsa, kommon! Það er eins og 
Eastwood med tóma sexhleypu.“

Þórarinn Þórarinsson blaðamaður á 
blogginu sínu, badabing.is.

„Fjölritað A4 blað stemmir ekki við þær skilgrein-
ingar sem við þekkjum á bókum.“
Sigurður Svavarsson hjá Eddu, fúll yfir velgengni 
ævisögu Hannesar eftir Óttar Norðfjörð.

Að miðasala á partyzonekvöldið með Booka
Shade 19. jan. hæfist í dag á www.midi.is / Að 
áform væru uppi um að loka Stúdentakjallaran-
um / Að Barinn væri að byrja með nýjan 
matseðil / Að Todmobile væri með útgáfutón-

leika í Barcelona á næstunni / 
Að Óli Tynes hefði hreyft við 
menntamálaráðherra með 
samlíkingu sinni um brauð-
gerðir og rúv í Mogganum í 

vikunni / Að Kolfinna Bald-
vinsdóttir og 

Björn Jörundur fóru á Rosso 
Pommodoro með dóttur sína í 
vikunni / Að Skakkamanage-
hjónin Svavar og Berglind
séu að flytja til Barcelona. Þau 

voru
einmitt að gefa út lagið 
Costa del Jól sem er 
orðagrín um spænskan 
sumarleyfisstað sem var 
vinsæll hjá 

íslendingum snemma á níunda 
áratugnum / Að allir þing-
menn Samfylkingarinnar
ætli að vera með rauð bindi í 
desember.

„ÉG BIÐ AÐ 
HEILSA ÖLLUM 
Á ÍSLANDI.“

„Málið er að þegar maður 
gefur svona út sjálfstætt þá 
getur maður ekkert verið að 
auglýsa í Mogganum. Ég fann 
því þessa ódýru lausn sem ég 
held að hafi heppnast bara 
vel,“ segir Ágúst Bent 
Sigbertsson, betur þekktur 
sem Bent úr Rottweiler. Bent 
er að gefa út sína fyrstu 
sólóplötu sem heitir einfald-
lega Rottwilerhundur. „Þetta 
er búið að hanga uppi í mjög 
stuttan tíma en ég held að allir 
sem labba þarna framhjá taki 
eftir þessu. Það mun bara 
hjálpa mér við sölu og 
kynningu á plötunni,“ segir 

Bent sem ætlar að gera nokkrar aðrar 
týpur af sjálfum sér.
Platan hans hefur fengið fína dóma og 
er Bent bjartsýnn á framhaldið.  „Þetta 
er alveg skuggalega góð plata og á að 
vera í öllum jólapökkum hjá öllu heilvita 
fólki.”
En er Bent ekkert hræddur um að það 
verði pissað á vegggjaBent á djamminu? 
„Nei, ég vona nú bara að fólk sé ekkert 
að því og bið fólk um að sleppa því að 
teikna á mig skegg og gleraugu,“ segir 
Bent hlæjandi að lokum.

RAPPARINN BENT SMELLTI SJÁLFUM SÉR Á HÚSVEGGI BORGARINNAR

Ekki pissa á mig

Félagarnir VeggjaBent og 
Bent eru flottir með nýjustu afurð 
sína, Rottweilerhundur.
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MINNINGIN UM LENNON LIFIR ENN
Minningartónleikar um John Lennon voru haldnir í 
Háskólabíói um sl. helgi. Þar komu helstu söngvarar 
þjóðarinnar fram ásamt rokksveit Jóns Ólafssonar og 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Sirkus var að sjálfsögðu á 
staðnum og smellti nokkrum myndum.

Feðgarnir Hrannar
og Haukur vildu ekki 
missa af tónleikunum.

Nylonfjölskylda Sigurður Steinþórsson, 
Kristjana Ólafsdóttir, Sólborg Sigurðardóttir 
og Steinunn Camilla úr Nylon. 

Sáu Lennon Ragnar, 
Sólveig og Siggi sáu Lennon.

Sætar eru systur Þórunn Erna 
Clausen og Ragnheiður Elín Clausen 

voru hressar í Háskólabíói.

Gaman Júlíanna og Ottó ljómuðu eins 
og þau hefðu unnið fyrsta vinning í lottói.

Hress Ómar og Hanna létu 
Lennon ekki framhjá sér fara.
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„Mér finnst það algjör skandall hversu 
lítið hefur verið gefið út af bókum fyrir 
unglinga undanfarin ár,“ segir Bryndís 
Jóna Magnúsdóttir, 25 ára ungur og 
upprennandi rithöfundur, sem gefur út 
aðra bók sína þessi jól. Bókin ber 
nafnið Kossar, knús og málið er dautt! 
og er beint framhald bókarinnar Er ég 
bara flatbrjósta nunna? Bækurnar  fjalla 
báðar um líf hinnar 15 ára gömlu Júlíu 
og oft á tíðum pínleg samskipti hennar 
við strákana Snorra og hin ofursvala 
Danna.
Bryndís Jóna segir það ekki skrýtið 
hversu lítið unglingar lesi nú til dags 
þegar tekið er tillit til hversu lítið úrval sé 
af bókum skrifuðum fyrir þá.
„Ég held að flestir unglingar hafi mest 
gaman af því að lesa um sögupersónur 
sem þeir geta fundið sjálfa sig í, það 
fannst mér að minnsta kosti sjálf þegar 
ég var á þessum aldri og þannig bækur 
hef ég reynt að skrifa. Mér finnst líka 
sérstaklega gaman að skrifa um kjánaleg 
smáatriði, sem geta orðið hádramatísk á 
viðkvæmum augnablikum og vandræða-
leg atvik eru eiginlega orðin sérstakt 
áhugamál mitt,“ segir Bryndís. 

Bryndís er fædd og uppalin í Keflavík en 
hefur búið erlendis í sjö ár. Meðal 
annars í Englandi, Noregi og nú í 
Gautaborg í Svíþjóð. Ástæðan fyrir 
þessu flakki hennar er atvinna eigin-
manns hennar, Jóhanns B. Guðmunds-
sonar, en hann er atvinnumaður í 
knattspyrnu.
Bryndís segir að velgengni fyrstu bókar 
sinnar, Er ég bara flatbrjósta nunna?, 
hafi komið sér skemmtilega á óvart. Hún 
náði til að mynda inn á metsölulista í 
flokki barna- og unglingabóka
„Fyrstu bókina skrifaði ég bara til að 
stytta mér stundir, skrifin voru einfald-
lega áhugamál. Það var miklu afslapp-
aðra og ég freistaði bara gæfunnar 
þegar ég sendi handritið inn til skoðunar. 
Ég finn að ég hef lært mjög mikið af 
útgáfu fyrstu bókarinnar og ég tel mig 
hafa bætt ýmislegt frá því í fyrra. Mér 
finnst gott að líta á þessi skrif mín sem 
hálfgert námsferli og ég er mjög 
meðvituð um að ég eigi margt eftir 
ólært.“
Bók Bryndísar, Kossar, knús og málið 
er dautt! er komin í allar betri bókaversl-
anir.

BRYNDÍS JÓNA MAGNÚSDÓTTIR HEFUR BÚIÐ ERLENDIS Í SJÖ ÁR

Skrifar unglingabækur í útlegð
Bryndís Jóna Magnúsdóttir 
Gefur út aðra bók sína fyrir jólin.

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið Húðvörur Spa meðferðir Veitingar Gisting

Upplýsingar í síma 420 8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is.





SIRKUS08.12.06

8 viðtalið

Steinunn Camilla sótti um sumarstarf fyrir 
rúmum tveimur árum. Þá átti að setja saman 
stúlknasveit sem myndi spila á Íslandi það 
sumarið. Hún er enn í sumarstarfinu en 
stelpurnar í Nylon voru að gefa út sína þriðju 
breiðskífu. Síðasta ár hefur verið viðburða-
ríkt. Þær hafa spilað í stærstu tónleikahöllum 
Bretlands með stærstu nöfnunum. Steinunn 
er þó lítið að stressa sig á velgengninni. Er 
þakklát fyrir að vinna við það sem henni 
finnst skemmtilegast og gerir sér grein fyrir 
fyrirmyndinni sem hún er. Um jólin ætlar hún 
að vinna í verslun foreldra sinna á Laugaveg-
inum en svo fara stelpurnar aftur út eftir 
áramót. Sirkus hitti Steinunni á Vegamótum 
og ræddi við hana um poppstjörnulífernið, 
breska stráka og mínípils.

„Eftir hinar tvær plöturnar fannst 
mér þetta orðið svo þreytt að ég gat 
varla sett þær í spilarann. En ég er 
alltaf að hlusta á þessa í bílnum,“ 
segir Steinunn Þóra Camilla 
Sigurðardóttir, betur þekkt sem 
Steinunn í Nylon um nýjustu plötu 
þeirra Nylonstelpna, sem heitir 
einfaldlega Nylon.

 Steinunn segir Nylon hafa breyst 
mikið á þessum tíma og þær séu 
núna meira að elta það sem þeim finnst 
gaman. Sirkus lék samt forvitni á að vita hvers 
vegna stúlknasveitin Nylon komi ekki fram í 
efnisminni fötum.

„Þetta eru bara við og svona viljum við 
hafa þetta. Það eru margir sem kjósa að fara 
þá leið en ekki við. Ef fólk nennir ekki að 
hlusta á okkur af því að við erum ekki í 
mínípilsum, þá má það bara sleppa því að 
hlusta,“ segir Steinunn harðákveðin.

En nú verður þú ekki alltaf í Nylon. Pælirðu 
eitthvað í því?
„Ég hætti að skipuleggja líf mitt daginn sem 
ég byrjaði í Nylon, ef ég næ viku þá er ég 
góð. En svona án gríns þá er bara næst á 
dagskrá að gefa plötuna okkar út í Bretlandi í 
febrúar. Við höfum náð fínum árangri úti og 
eigum fastan aðdáendahóp en þetta snýst 
bara um að komast inn í útvarpið og það er 
mikil pólitík í því. Núna er til dæmis Sugar-
babes aðalbandið og þær vilja ekki sam-
keppni, þetta er bara spurning um heppni.“

En eru aðdáendur Nylon á Bretlandi bara 
litlir krakkar?
„Það er einmitt það sem kom okkur á óvart. 
Bretar hafa það sjónarmið að pirra sig ekkert 
á því sem náunganum finnst. Þú getur verið 
aðdáandi einhvers frá þriggja ára aldri og upp 
úr. Stærsti hópurinn eru auðvitað unglingar 
en við eigum líka aðdáendur upp í fertugt. Um 
daginn komu til dæmis tveir eldri menn sem 
höfðu lagt sig fram við að læra lögin á 
íslensku og pæla í músíkinni. Þeim fannst 
mjög spennandi að heyra popptónlist frá 
Íslandi sem væri ekki Björk, þeir gáfu okkur 
blóm og voru rosasáttir.“

Erfitt að vera poppstjarna?
„Þetta er ekki auðveld vinna en ég kvarta ekki. 
Erfiðast er að við þurfum að skipta um hótel á 
hverjum degi. Við erum búnar að vera á 
tónleikaferðalagi samtals í sex mánuði þannig 
að það er svolítið mikið. Þegar við byrjuðum 
átti þetta bara að vera vinna, en nú er þetta 
frábært vináttusamband sem er bara bónus. 
Fólki úti finnst ótrúlega skrítið að við séum 
svona góðar vinkonur og hittumst fyrir utan 
vinnuna,“ segir Steinunn og hlær.

Er mikið reynt við ykkur á djamminu í 
Bretlandi?
„Við djömmum mjög lítið en erum samt engar 
nunnur. Satt best að segja tökum við lítið eftir 
því hvort verið sé að reyna við okkur, eigum 

allar kærasta og förum sjaldan út. Við vöknum 
líka snemma á morgnana og klárum seint á 
kvöldin.“

En þið eruð nú sætar stelpur, er kannski 
meira reynt við ykkur hérna heima?
„Eins og ég segi þá tek ég ekkert eftir því, er 
búin að vera í sambandi í fimm ár og er 
voðalega sátt. Ég á líka fullt af góðum 
strákavinum og fólk misskilur það oft. Þegar 
stelpur fara á djammið og eru að tala við vini 
sína þá verða sumir voðalega hneykslað-
ir. Það skil ég ekki enda er 
helmingur jarðarbúa af hinu 
kyninu.“

Einar Bárðarson setti 
Nylon saman fyrir rúmum 
tveimur árum og mættu 

margar
stelpur í 
prufu fyrir 
sveitina.
Margir hafa 
gagnrýnt
Nylon og 
segja þær 
hæfileikalausar,
sætar stelpur 
sem syngja lög 

eftir aðra. Hvað finnst 
Steinunni um það?

„Mér finnst ég 
bara ekkert 
sætust í 

heimi,“ segir Steinunn og hlær en hefur 
greinilega heyrt þessa gagnrýni. 
„Það er allt gagnrýnt og meðal 
annars hvernig þetta var sett saman. 
Sum bönd eru sett saman í bílskúr 
og önnur svona. Við höfum allar lært 
á hljóðfæri og verið í músík. Ef þig 
langar að gera eitthvað í tónlist áttu 
bara að grípa öll tækifæri, ef þú 
setur það fyrir þig ertu ekki að ná 
neinum árangri. Fólk hefur áhuga á 

mismunandi hlutum og það væri 
ömurlegt ef allir hefðu 

áhuga á því sama.“

Af hverju gengur Nylon svona 
vel?
„Við erum rosalega ólíkar og 
það er það sem bindur okkur 
saman. Við erum líka 
hreinskilnar hvor við aðra og 
rökræðum hlutina. Við 
rífumst mjög lítið og ég held 
að til þess að virka uppi á 

sviði verði maður að vera 
sáttur. Ég skil ekki bönd sem 

tala varla saman en eru 
voðalega glöð á sviðinu, ég 
trúi því ekki. Við njótum allar 

þess sem við erum að gera og 
það hefur aldrei komið upp í 

hugann að einhver 
okkar nenni 

ekki að 
vera í 
Nylon.“

Við hverja rífstu mest?
„Ég veit það ekki… í alvöru.“

Er Klara mesta frekjan?
„Nei alls ekki… við erum allar 
mestu frekjurnar.“

Talið berst að fyrirmyndum og 
Nylon-stelpurnar gera sér allar 
grein fyrir að þær eru fyrir-
myndir hjá ungum krökkum. 
Hvað finnst Steinunni um það 
hlutskipti?
„Aðdáendahópur okkar hérna 
heima er mikið í yngri kantinum 

og við erum mjög meðvitaðar um það. Mér 
finnst ekki fallegt þegar litlar stelpur eru með 
G-strenginn upp á bak og stífmálaðar. Við 
förum ekki í hvaða föt sem er. Ef við getum 
sent skilaboð til krakka um að vera þeir sjálfir 
erum við sáttar. 

Ég er ekki að segja að ég fari í ullarsokkum 
á ströndina heldur í bikiníi en þar áttu líka að 
vera í bikiníi. En ég fer ekki að dansa í háum 
hælum og bikiníi.“

Þú myndir gera það ef þú fengir nógu mikið 
af peningum?
„Nei. Það er ekki ég og þá væri ég bara að 
svíkja sjálfa mig fyrir peninga.“

Hvað ertu með mikið á mánuði fyrir að vera í 
Nylon?
„Það er bara okkar mál. Þetta er bara vinna.“

Sátt?
„Ég er örugglega með mínus tvær krónur á 
tímann þar sem ég fer aldrei úr vinnunni, 
þetta er vinna sem er allan sólarhringinn en 
ekki þessi hefðbundna 9-17 vinna.“

Heldurðu að Nylon ætti meiri möguleika ef 
þið væruð í minni fötum?
„Já hver veit, það virkar eflaust fyrir suma 
enda erum við kvenmenn. En mér er eiginlega 
alveg sama vegna þess að það er ekki okkar. 
Ef við sláum í gegn nenni ég ekki að gera það 
á röngum forsendum.“

Hafið þið eitthvað lent í bresku slúðurpress-
unni?
„Það stóð einu sinni að ein okkar væri 
geðveikt hrifin af einhverjum leikara í sápuóp-
eru sem við höfðum aldrei séð. Við þurftum 
meira að segja að googla hann. Svo áttum við 
að hafa farið í brúðkaupið hjá Cheryl Cole úr 
Girls Aloud (Konan hans Ashley Cole 
knattspyrnumanns) og sungið fyrir hana lag í 
brúðkaupsgjöf. Punkturinn var sá að umboðs-
manni hennar var ekki verið boðið en Nylon-
stelpunum hefði verið boðið,“ segir Steinunn 
og hlær. 

Breskir strákar sætir?
„Þeir eru annaðhvort þvílíkar fótboltabullur 
eða þvílíkir herramenn. Það er mjög algengt 
að þeir opni dyrnar og allt. Ég er samt ekkert 
að segja að íslenskir strákar séu dónalegir, 
þeir eru bara öðruvísi.“

Lifirðu hinu fullkomna lífi?
„Það lifir enginn fullkomnu lífi en ég er 
voðalega sátt við það sem ég er að gera og 
lifi algjörlega í núinu. Ég reyni að njóta þess 
sem ég geri og þegar maður býr á hótelum 
eru það þessir venjulegu hlutir sem skipta 
máli. Þó að það hljómi fáránlega þá finnst mér 
mjög gaman að þvo fötin mín og ryksuga. Ég 
ber mikla virðingu fyrir venjulegheitum.“

STEINUNN Í NYLON UM POPPSTJÖRNULÍFERNIÐ, BRESKU SLÚÐURPRESSUNA OG ÚTLITSDÝRKUN UNGU KYNSLÓÐARINNAR.

Ég fer ekki á svið í mínípilsi

Ljósmyndir: Björg Vigfúsdóttir
Fatnaður: Rokk og Rósir/ Sara
Förðun: Lukka Baldursdóttir
Texti: Andri og Breki

„VIÐ
DJÖMMUM
MJÖG LÍTIÐ
EN ERUM
SAMT
ENGAR
NUNNUR“

„MÉR FINNST
EKKI FALLEGT
ÞEGAR LITLAR
STELPUR ERU
MEÐ G-
STRENGINN
UPP Á BAK
OG STÍFMÁL-
AÐAR“



J
Ó

N
S

S
O

N
 &

 L
E

’M
A

C
K

S
 •

 
jl

.i
s

  
•

  
M

y
n

d
: 

G
u

n
n

a
r

 K
a

r
ls

s
o

n
 



HELGU ÓLAFSDÓTTUR
tískumolar

GQ hélt á dögunum hina árlegu verðlaunahátíð „Menn ársins“. 
Hönnuðurinn Tommy Hilfiger hlaut þau eftirsóttu verðlaun, 
hönnuður ársins. Ekki er leiðinlegt að segja frá því að 
verslunin Couture á Laugavegi 86-94 (þar sem Stjörnu-
bíó var áður) selur Tommy Hilfiger fyrir bæði kynin. Ég 
ætla að mæla með denim línunni frá Tommy sem er búinn 
að slá algerlega í gegn í Evrópu. Í línunni eru rosalega 
flott gallapils og -buxur, toppar með kínversku ívafi, æðislegar 
prjónapeysur og ullarkápa sem er með blöðrupilsasniði. 
P.S. Tommy er í góðra vina hópi í Couture með herra Pringle 
og hinni töskuóðu Guess.

Tommy tískukóngur

Signe Tolstrup heitir danskur hönnuður sem 
strendur á bak við línuna Afterwear. Þetta eru 
lúxus nærföt, kjólar og prjónapeysur úr yndislegum 
efnum. Mjög femínísk og sexí á ljóðrænan hátt. 
Hljómar mjög hátíðlega enda er þetta ótrúlega 
flott lína og vert að fylgjast með þessari stelpu. 

Ég mæli ekki með kaupum á flíkum skreyttum gulli 
og glingri fyrir jólin, því þær eru nánast einnota. 
Þetta eru flíkur sem þú átt eftir að hata eftir jólin, 
því þú vilt ekki vera eins og ofskreytt jólatré fyrstu 
mánuði hins nýja árs. Ég mæli með kaupum á 
flíkum sem eru einfaldari, flottar í sniðinu og úr 
fallegum efnum. Notið frekar glamúr aukahluti til 
að jólaskreyta fötin, til dæmis skartgripi, belti, 
loðfeldi og töskur. 

Vörumst 
ofskreytt 
jólatré

Stella McCartney línan sem Stella hannar fyrir 
Adidas hefur heldur betur slegið í gegn. Þetta er 
ein flottasta íþróttalína sem sést hefur, réttara sagt 
tískuíþróttalína. Fötin eru vægast sagt gott tvist af 
tísku- og íþróttafatnaði. Smáatriði og snið sem ekki 
hafa sést áður. Eitt sem mér finnst geðveikt, það er 
Stella snjógalli. Það er í alvöru hægt að vera í 
snjógalla og vera smart. Vörurnar fást í Adidas 
Concept Store í Kringlunni og Útilíf í Smáralind.

Stella McCartney 

Snjógalli

Gullin 
undirföt

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.

Kíkið á heimasíðuna hennar 
og látið ykkur dreyma 
(http://www.signetolstrup
-afterwear.com).
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Maizena Cremefine til 

matargerðar hentar vel í heitan 

mat í stað rjóma, með aðeins 15% 

fituinnihald, ríkt af hollri jurtafitu. 

Bragðið er sérlega gott með 

rjómakenndri fyllingu og Maizena 

Cremefine til matargerðar skilur 

ekki við suðu. Notaðu Maizena 

Cremefine í heita rétti, súpur og 

sósur í stað rjóma. 

Í staðinn
fyrir rjóma!

Gott í jólamatinn!
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be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com

GLÓ
SUR

LÆRÐU LINGÓIÐ
FAUX PAS

Gera mistök, hvort 
sem er félagsleg eða 
tískuleg, þykir ekki fínt, 
sama og að kúka á sig

Útópískt
Ævintýralega ljótum 
kjól

In the nineties
Á níunda áratugnum 
´90-´98 ca

Tube-kjól
Hlýralaus kjóll

The Chippendales
Hópur karla sem 
dansar erótíska dansa 
við mikinn fögnuð 
kvenna

My girl Gwen
Vinkona mín Gwen

Pharrell Williams 
beats
Pharrell Williams er 
einn af Neptunes en 
þeir eru bæði 
framleiðendur og 
tónlistarmenn, þekktir í 
hip-hop heiminum

It´s just not gonna 
work yall
Það mun einfaldlega 
ekki ganga

YIKES
SJIT, upphrópun til að 
ítreka hversu vont 
eitthvað er

Levelum
Á mörgum sviðum

Bimbo
Glyðra

Rokka
Ganga með, notast við, 
vera í einhverju

Dú-inu
Hárgreiðslunni

More of your evil 
spawns
Meira af illum 
afkvæmum ykkar

Að vera með 
lengjurnar í 
buxunum
Að vera með kúk í 
brókunum, vera með 

allt niður um sig, vera á 
glapstigum í lífinu

Shiiiii
Andskotinn sjálfur

Yada yada yada
Og svo framvegis

X-ið* hans Babyface
Fyrverandi eiginkona 
Kenny „Babyface“ 
Edmonds tónlistar-
manns og framleiðanda

No no´s
Nei nei – eitthvað sem 
þú átt alls ekki að gera

Her Jungle Fever 
fiancé
Vísun í Spike Lee-
myndina þar sem West-
ley Snipes átti hvíta 
kærustu

Minnimáttarkomp-
lexa
Með minnimáttarkennd

Mark my words
Takið eftir því sem ég 
segi

Flawless
Lýtalaus

Klassaræmum
Stórgóðum kvikmynd-
um

Class act
Klassapía

Their meat curtains 
in our grillz
Sleppt því að veifa kjöt-
gluggatjöldunum 
framan í okkur, sem 
sagt nást á filmu 
nærfatalausar

FLAMETHOWER-TOP 
CHARTER
Nær að komast mjög 
nálægt toppnum á 
eldvörpulistanum 
mínum

Slörrað
Þvoglumælt eins og 
fyllibytta nema hún er í 
pillunum, blessunin

Núka
Kveikja í henni með 
eldvörpunni

En svo eru það sumir sem bara taka 
ekki feilspor eins og Kate Blanchett 
– það er varla að þessi ástralska 2 
barna móðir leiki í vondum myndum 
og hún verður í nokkrum klassaræm-
um* í vetur sem hún verður tilnefnd 
til Óskars fyrir, mark my words* – 
hérna er hún flawless* í Versace-kjól 
og Christian Louboutin-skóm á 
frumsýningunni á The Good 
German en mótleikarar hennar þar 
eru George Clooney og Toby 
Maguire. Af hverju geta ekki fleiri 
verið eins mikið class act* og hún 
og sleppt því að veifa their meat 
curtains in our grillz!

Að lokum er það spurning hver í ósköpunum þarf 
að fá sér að borða hérna? Er það Nic the stick 
sem hérna heldur á matarbakka úti á götu, eflaust 
til að sýna fram á að hún borði!

Eða er það Victoria Beckham sem er að leita sér að húsnæði í 
LA – sem rennur heldur betur stoðum undir þann orðróm að 
David gæti verið að hugsa um að spila með LA Galaxy 
fótboltaliðinu – pæling! En erum við að grínast með hvað hún er 
skelfilega grönn? Þetta er nú ekki í lagi!

FLAMETHOWER-TOP CHARTER*
Skoffínið hún Anna Nicole Smith er að gera mig geðveika! Ég 
get varla komist undan því að sjá hvað er að frétta af þessari 
aumu afsökun af manneskju þar sem 
hún treður sér alls staðar, ok í Insider 
og ET-fréttir – en já ég segi það flatt 
út – hún er rusl – ef þið hafið séð 
hana tala í sjónvarpi þá verður ekki hjá 
því komist að fá kennslustund í því 
hvernig pillufíklar tjá sig, með slörrað* 
málfar og augun blikkandi sitt á hvað 
eins og heilahvelin séu bara alls ekki 
að tala saman! Tekur og selur vídeó af 
sér fæða og jarða börnin sín og selur 
það, það verður bara að núka* hana!

Æææ og ef einhver er með faux pas í þessari viku og svona næstu mánuði þá er 
það Mel B en hún ætti nú að vera orðin vön því að vera með lengjurnar í buxun-
um*! Sjaldan er ein báran stök þegar það kemur að henni blessaðri og núna eru 
þau Eddie hætt saman og hún sögð ganga með barn hans undir „tiger“-belti - 
abbabbabbab … hann neitar að gangast við barninu fyrr en það er fætt og fer í 

blóðprufu …shiiiii* Mel B segir í 
bresku pressunni núna á sunnudag-
inn að þau ætli að vera saman um 
jólin og yada yada yada* en nei, 
hann er kominn með Tracy Edwards 
upp á arminn en hún er x-ið* hans 
Babyface*!

Hver þarf 

að borða?

Gott að eiga stóran og góðan 
stuðningsaðila þegar maður er að 
skilja við Kid Rock sem er bara auli 
og afbrýðisamur kúkur með 
minnimáttarkomplexa*! Þau allavega 
eiga saman tvo stráka, Brandon og 
Dylan, alveg eins og í Beverly Hills 
90210, tilvijun eða aðdáun á Jason 
Priestly og Luke Perry? Þar að auki 
eru þau bæði með lifrarbólgu C og 
svona þannig þetta er eflaust besta 
lausnin, bara að þau kannski kýli á 
það eina ferðina enn.

CARE´SWHOCARE´

DD unit með langbesta hollywoodslúðrið
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FAUX PAS*…síðustu vikur snúast 
eingöngu um faux pas þannig að 
pistill vikunnar snýst um hverjir eru 
úti að skíta og hverjir ekki … takið 
niður punkta og ekki láta segja 
ykkur neitt annað um þetta fólk – ég 
ræð! Við hefjum þetta á Billboard-
verðlaunum sem Paris og Brit Brit 
stjórnuðu ekki eins og talið var. Ok 
Carrie Underwood idol mætti og 
það í útópískt* ljótum kjól, efnið í 
honum fer í mínar fínustu, svona 
satín-drasl iiiewwww!

Janet man eflaust sinn fífil fegurri in 
the nineties* en það þýðir ekki að 
þú eigir að klæða þig sikkað ljótt 
næntís. Hárið svona skáklippt 
og kjóll sem er eins og 
jakkaföt sem búið er að vippa 
upp í tube-kjól*? Þetta er 
svona kjóll sem virðist eiga 
heima í Batman-myndinni 
fyrstu frá Tim Burton og Kim 
Basinger blaðamannatýpan 
væri í! Hei, Janet – eitt að 
lokum … The Chippendales* 
hringdu og vilja fá ermarnar. 

YIKES*!! 
Ég veit 

ekki alveg 
hvað Denise 

Richards gekk til 
hérna þegar hún 
labbaði út um dyrnar 
heima hjá sér og út í 
limmann sinn, en þar 
sem mér hefur alltaf 
fundist hún eitthvað 
skrítin á mörgum 
levelum* nenni ég 

varla að velta því 
fyrir mér … 
virkar á mig sem 
svona bimbó* 
með greindar-
vísitölu á við 
stofuhita – hún 
hefur eflaust 
ekki pælt í því að 
hún væri að 
rokka* Marge 
Simpson dú-inu* 
sorry …

Efst á baugi í áhugaleysis-
dálknum er hin stórbrotna frétt 
að Katie Price og greppitrýnið 
Peter André, sem hér heilsa 
Kalla Bretaprins, eru að fara að 
fjölga sér eina ferðina enn og 
DD-unit spyr af hverju, WHY*! 
Af hverju hlífið þið okkur ekki við 
more of your evil spawns*? Ég 
lofa ykkur að börnin þeirra eiga 
eftir að taka yfir heiminn og drekkja okkur í ævisögum um hvernig það 
hafi verið Growin up with the André´s?

Ahh og meira í áhugaleysis-
möppunni, Brody og Bilson 
eru hætt saman – já, þið 
lásuð rétt, sætu ungstirnin í 
The O.C. sem léku sætt par 
þar eru hætt saman í 
raunveruleikanum. Þetta er 
fullátakanlegt fyrir okkur á 
föstudegi … öll saman nú: 
„Ahhhhh, neiii þau voru svo 
sæt.“ Svona er þetta mar í 
Holly … þau eru víst búin að 
vera í sundur síðan 28. nóv. 
og það er bara allt vitlaust út 
af þessu … þannig.

Mér er það alltaf þvert um geð þegar ég þarf að segja eitthvað leiðinlegt um 
my girl Gwen* en lagið hennar Wind it up er eitt það allra slakasta sem ég 
hef heyrt í langan tíma … það verður bara að segjast – það er ekki hægt að 
blanda saman Sound of music-jóðli og Pharrell Williams beats*! Maður 
setur ekki lauk á ís – súkkulaði á slátur … it´s just not gonna work yall*!!! En 
ég get lítið annað en dáðst að hárinu hennar hérna en mér finnst það 
MEGA!! Love it – we love!

2

4
„Maður setur ekki lauk á ís – súkkulaði á 
slátur … it´s just not gonna work yall*!!!“

1

FRÉTTIR!

Meira af no no´s*, hérna er hún Ellen 
Pompeo sem er nú yfirleitt voða sæt 
og fín en hún og her Jungle Fever 
fiancé* Chris Ivery eru hérna á 
einhverjum rauða dreglinum – það 

svo sem er ekki heila málið, 
mér finnst hann bara 

sjúklega líkur Zazu-fuglinum í 
The Lion King sem Rowan 
Atkinson talaði fyrir – ég 
meina tjek it! Og já, hún er ekki 
upp á 10 hérna – lítur út eins 
og Katherine Hepurn rétt áður 
en hún hrökk upp af!





Við erum með 
stílista í Bretlandi

NYLON MÆTTU TIL HEMMA GUNN OG VORU TEKNAR
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Ekki láta þér leiðast um helgina ... Sjáðu þetta ...Hlustaðu á þetta ...

SIGGA LUND
MÆLIR MEÐ

um helgina

„Við erum 
sko með 
okkar föt“

„Við erum sko 
með stílista í 

Bretlandi“

STEINÞÓR
MÆLIR MEÐ

Jólaplatan í ár er klárlega Majones Jól sem 
kom út í síðustu viku. Þar er það stórsveit 

Reykjavíkur undir stjórn Samúels Arnar 
Samúelssonar sem leikur einkar falleg jólalög. 
Söngvari er hinn eini sanni Bogomil Font. Það 
er enginn annar en Sigtryggur Baldursson sem 
á flest alla textana á plötunni sem eru 
bráðskemmtilegir. Meðal annars breytir hann 
jólatextanum „hún hélt ég væri steinsofandi 
Stínu dúkku hjá“ yfir í „hún hélt ég væri 
steinsofandi tínu barnfóstrunni hjá“. 

Kvikmyndin BOSS OF IT ALL eftir Lars Von 
Trier er frumsýnd í kvöld í Háskólabíói. Um 

er að ræða óborganlega grínmynd með þá 
Friðrik Þór Friðriksson og Benedikt Erlingsson í 
burðarhlutverkum. Fjallar myndin meðal annars 
um árekstra Íslendinga og Dana en þessir 
árekstrar hafa mikið verið í umræðunni 
undanfarið. Heimsfrumsýning er í kvöld á 
myndinni en hún byrjar samtímis hér á landi og í 
Danmörku. Friðrik og Benedikt fara á kostum í 
þessari kvikmynd og mælir Sirkus hiklaust með 
henni.

Stelpurnar í Nylon mættu í þáttinn hjá Hemma Gunn. Fljótlega var þeim 
tilkynnt að þær þyrftu að vera í fötum frá Hagkaupum sem kostaði 
þáttinn. Upphófst mikið rifrildi hver ætti að vera í tigerbolnum og 
baksviðs var eitt fuglabjarg.

Föstudagur
Kvikmyndin The Holiday
Frumsýnd í Laugarás-
bíói og Smárabíói. 
Cameron Diaz, Kate 
Winslet, Jack Black og 
Jude Law.

Pétur Gautur í Þjóðleik-
húsinu
Þessi frábæra sýning er 
sýnd klukkan 20 í kvöld 
og annað kvöld. Það 
kostar 3000 kr.

Skautasvell á 
Ingólfstorgi
Tryggingamiðstöðin
setur upp skauta-
svell í tilefni af 
fimmtugsafmæli
fyrirtækisins. Mættu 
þangað, leigðu þér 
skauta og fáðu 
marblett á rassinn.

Laugardagur
Paparnir á Nasa
Stórdansleikur sem 
hefst klukkan 23. 
Kostar 1000 kall. 
Aldurstakmark 20 ár.

Draugasetrið í sjónvarpinu
The Haunted Mansion 
er sýnd klukkan 20:50 
á RÚV. Frábær 
kvikmynd með Eddie 
Murphy í aðalhlutverki.

Jón Páll á DVD
Ekkert mál fyrir Jón Pál 
er komin á DVD. Alveg 
pæling að taka rólegt 
DVD kvöld og tékka á 
þessari.

„Ég trúi 
þessu
ekki“

„Ertu ekki að 
grínast“ „Væl, væl, 

væl“ „TEKNAR“
„Ha,haha-
hahah,“

„Það má eiginlega segja að þetta sé 
alveg ný hlið á hinum harða fönkara,“ 
segir Börkur Hrafn Birkisson sem var 
að gefa frá sér plötu sem inniheldur 
tónlist við ljóð Einars Más Guðmunds-
sonar. Börk þekkja flestir sem 
gítarleikara fönkhljómsveitarinnar Jagúar 
en nýja platan gæti varla verið ólíkari því 
sem Börkur hefur fengist við í þeirri 
hljómsveit. Sirkus hringdi í Börk og 
spurði hann út í plötuna.
Sæll Börkur. Andri hérna á Sirkus. 
Hvernig er með þessa plötu sem þú 
varst að gefa út? 
„Þetta er eins konar þjóðlagapopp,“ 
útskýrir Börkur stoltur en platan hefur 
verið rúmt ár í vinnslu. „Þetta er alveg 
nýtt fyrir mér en markmiðið var bara að 
gera góða popptónlist.“
Hver syngur?
„Það er frábær söngkona sem heitir 
Elísabet Eyþórsdóttir og er dóttir 
Ellenar Kristjánsdóttur og Eyþórs 
Gunnarssonar.“
Hvernig kom það til?
„Ég hafði samband við Ellen og bað 
hana um að syngja lögin á plötunni. 
Hún var til í það en var sjálf að gefa út 
plötu þannig að hún gat að sjálfsögðu 
ekki sungið inn á hana alla. Hún benti 
mér þá á dóttur sína sem hún sagði 
yndislegan söngvara. Ég hringdi þá í 
hana. Bauð henni í kaffi og útskýrði 
hugmyndir mínar.“
Og það hefur svona smellpassað?

„Já algjörlega. Það var ást við fyrsta tón.“
En hvernig eru þessi ljóð hans Einars?
„Einar er húmoristi. Hann er líka mjög 
gagnrýninn og það er skotið á hina og 
þessa í ljóðunum. Við unnum mjög náið 
saman í lagasmíðunum alveg fram að 
upptökustiginu. Ég fór oft og mörgum 
sinnum til hans í kaffi og við fórum í 
gegnum þetta allt saman.“
Kann Einar eitthvað á gítar?
„Nei.“ Börkur hlær. 
„Hann kann ekki neitt.“
Voruð þið aldrei ósammála?
„Við héldum að við værum mjög ólíkir. 
Einar hélt að ég væri svona fönkhundur 
sem spilaði bara djass. Og ég hélt að 
hann væri algjör pönkari. En við áttum 

svo mjög vel saman. Fílum svipaða 
tónlist. Einar er mikill tónlistarunnandi 
og á þessu tímabili sem við unnum 
saman kynnti hann mig fyrir mörgum 
skemmtilegum söngvurum sem ég 
hafði ekki heyrt af.“ 
Og upptökurnar. Hvernig gengu þær?
Mjög vel. Við tókum þetta upp í 
stúdíóinu sem ég og Daði bróðir minn 
erum með. Eyþór Gunnarsson spilaði á 
píanó og hljómborð og hann var líka 
upptökustjóri.
Útgáfutónleikar bráðlega?
Já. 15. desember í Iðnó og það er hægt 
að kaupa miða á midi.is.
Frábært. Gangi ykkur vel.
„Takk fyrir það, heyrumst.“

FÖNKHUNDURINN BÖRKUR OG PÖNKARINN EINAR MÁR GERA ÞJÓÐLAGAPOPP

Ást við fyrsta tón 

Börkur og Elísabet Flytja saman lög við ljóð Einars Más Guðmundssonar.

NELLY FURTADO - Say it 
right ...
Þetta er án 
efa eitt af 
þeim 
kynþokkafyllri 
lögum sem 
hljóma hjá okkur á fm um 
þessar mundir. Lagið er á 
plötunni Loose sem er nýjasta 
plata Nelly, og er þriðji 
singullinn af plötunni sem er 
að slá í gegn. 

MARIO VAZQUEZ - Gallery

Ljúfur R&B smellur 
sem hefur verið að 
gera allt vitlaust í 
Bandaríkjunum. 
Þessi ungi strákur 
kemur frá Bronx-hverfinu.

PINK - Nobody Knows

Pink hefur verið 
að gera alveg 
frábæra hluti 
síðustu misseri 
og er að finna 
marga frábæra smelli á 
nýjasta afreki dömunnar.  
Platan kom út fyrir skömmu 
og heitir Im not dead, en þar 
er t.d. að finna smelli á borð 
við U + Ur hands / Who knew 
/ Stupid girls ofl … Þetta er 
eintak sem þú verður að fá í 
jólapakkann ;)

COSTA DEL JÓL 
Skakkamanage
Yndislegt, já 
yndislegt, 
jólalag. 
Textinn er 
skemmtilega 
einlægur 
eins og 
reyndar allt 
með þessari persónulegu 
sveit.

HAPPY B’DAY MR. J 
Hairdoctor

Höldum okkur við 
jólalögin þó þetta 
sé bara semi-
jólalag. En það er 
verið að óska 

Jesús til hamingju með 
afmælið og hvað er jólalegra 
en það?

VAKTIR ÞÚ
Skúli Sverrisson
Undurfagur söngur Ólafar 
Arnalds 
passar vel 
við textann. 
Lag sem 
hefur 
heltekið 
mig 
síðustu daga og á hrikalega 
vel við á þessum síðustu og 
verstu tímum.



FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 6 - 8.20 - 10.40

LAUGARDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 6 - 8.20 - 10.40

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 6 - 8.20 - 10.40

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 5.50 - 8 - 10.10

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.15

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.15

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.15

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 8 - 10.10

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 5.50 - 8 - 10.10

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 3.50 - 5.50 - 8 - 10.10

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SÝND Í LÚXUS 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SÝND Í LÚXUS 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SÝND Í LÚXUS 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 5.50 - 8

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8

HEIMSFRUMSÝND
15. DESEMBER 2006

www.midi.is/bio 

FORSALAN ER HAFIN!

Forsala aðgöngumiða á               midi.is/bio
og í eftirtöldum kvikmyndahúsum:

JÓLAMYNDIN 2006



stelpubögg með
Siggu Dögg

S umir trúa því að lífið sé allt fyrirfram 
ákveðið af örlögunum svokölluðu. Það sé 

ekkert til sem heitir tilviljun og frasar líkt og 
,,hverjar eru líkurnar ...“ eiga ekki við, lífið er 
fyrirfram ákveðið af „æðri mætti“. Trú þessi er 
því mikil túlkunarfræði og spæjaravinna. Hvern 
einasta atburð má rekja til baka og komast að 
hugsanlegri tengingu hans við einhvern annan 
atburð. Allt gerist af ástæðu. Það er til hinn „eini 
rétti“ sem er sérstaklega hannaður bara fyrir 
þig.

Ö rlagatrúin er þannig ein leið til að hafa 
stjórn á stjórnleysinu. Við vitum að við 

stjórnum okkar eigin örlögum að hluta til og 
það sem við ekki stjórnum er fyrirfram ákveðið 
og hluti af heildarmyndinni. Lífið fer því eins og 
það á að fara. Ef við klúðrum einum hlut þá 
einfaldlega tekur annar við.

A ðgerðaleysi og dulúð eru neikvæðu 
hliðar örlagatrúarinnar. Ekki gera ekki 

neitt. Hlutirnir gerast ekki af sjálfu sér heldur 
þarft þú að ýta við fyrsta dómínókubbnum. Það 
leynist heldur ekki dulin merking í hverjum 
einasta atburði og kannski gerast sumir hlutir 
af einskærri tilviljun. Maður þarf því að treysta á 
sjálfan sig og ákvarðanirnar sem maður tekur.

É g er hóflega örlagatrúar. Ég hef gaman af 
því hvernig sumir atburðir vinda upp á sig 

og hvernig það virðist stundum eins og maður 
þekki allt „rétta“ fólkið. En á sama tíma vil ég 
trúa því að ég stjórni ferðinni og sé orsakavald-
ur en ekki afleiðing. Því trúi ég ekki á hinn „eina 
rétta“. Ég tel að „sálufélaginn“ sé háður manns 
eigin stað og stund og samvinnu beggja aðila. 
Það eru því ekki örlögin sem bera mitt 
ástarsamband uppi heldur er það vinnan sem 
við bæði leggjum í það.  

Um daginn fór ég í gullbrúðkaup hjá 
ömmu og afa. Þau hafa verið saman frá 

unglingsárunum, gengið í gegnum súrt og 
sætt og klára nú setningar fyrir hvort annað. 
Amma segist ekki trúa á örlög heldur hafi afi 
beðið hennar og hún sagt já, ekkert flóknara 
en það. Engin spurning hvort afi væri sá „rétti“, 
hann var það. Ef erfiðleikar komu upp þá var 
unnið úr þeim en ekki sett spurningarmerki 
hvort örlögin væru að senda merki um að nú 
væri tími til að finna sér nýjan maka.

K annski er örlagatrúað fólk að nota trúna 
sem afsökun fyrir leti. Það nennir enginn 

að hafa fyrir hlutunum og því eru óheppilegar 
ákvarðanir eignaðar „almættinu“ og það sem illa 
fer. Við sleppum hendinni af stjórnartaumunum 
og ábyrgðinni, það er ekkert okkur að kenna. 
Um leið og við hættum að líta í földu skilaboð 
örlaganna og trúa að grasið sé grænna hinum 
megin þá náum við stjórn á lífi okkar. Þá kannski 
finnum við „hann“ og „hann“ okkur.

Örlög

Fjörður • Hafnarfirði • 565 7100X
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Frábært dæmi 
um varir með 
nægan raka. 

“

”

www.bourjois.com

Nýr varalitur
DR. GLAMOUR

Endist allan daginn


