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Ingibjörg Reynisdóttir leikkona og rithöfundur er búin
að skrifa sína
aðra bók. Hún
veit að þeir
fiska sem róa

BÍÐUR EKKI EFTIR
TÆKIFÆRUNUM

GLÆSIÍBÚÐ
Á 85
MILLJÓNIR

EINAR FANN
DRAUMAHÚS
Í NJARÐVÍK

HERRALÍNAN
ATIKIN
SLÆR Í GEGN

Ármann Þorvaldsson vill
selja íbúð sína í Skuggahverfinu.

Athafnamaðurinn Einar
Bárðarson sér til þess að
hjól atvinnulífsins snúist.

Rúnar og Heiða í Nikita
eru komin með nýja línu á
markað.
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✽ eru einhverjir á lausu?

BRYNJA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR
„Maðurinn minn er búinn að vera í tökum alla vikuna svo að ég og sonur minn, Baltasar Logi,
ætlum að njóta þess að vera með honum um helgina. Ég ákvað í byrjun nóvember að ég
ætlaði að skreyta þessa helgi svo að hjá okkur verður tekið forskot á jólin, spilaður Bing
Crosby og hengdar upp jólaseríur. Veitir ekki af í þessu þunglyndi sem ríkir í landinu.”

Brúðkaup ársins

Lúxusíbúð Ármanns Þorvaldssonar er föl fyrir 85 milljónir

Magnús Stephensen, fyrrverandi forstjóri XL Leisure Group, lét
kreppuna ekki stoppa sig þegar
hann gekk að eiga kærustu sína til
margra ára, Bergljótu Þorsteinsdóttur, fyrrverandi flugfreyju og
ljósmyndara. Parið er búið að vera
saman í nokkur ár og eiga tvo
drengi saman. Veislan fór fram í
Dómkirkjunni en veislan sjálf var
haldin á Hilton. Brúðkaupsveislan var standandi með girnilegum pinnamat og Föstudagur hefur
heimildir fyrir því að á stuðmælikvarðann slái hún brúðkaupi ársins
2007 út þegar Jón Ásgeir gekk að
eiga Ingibjörgu Pálmadóttur. Það er kannski
ekki svo skrýtið að halda
því fram því brúðkaup
Magnúsar og Bergljótar fór fram á ársbrúðkaupsafmæli
Jóns Ásgeirs, 15.
nóvember.

DREGUR SAMAN SEGLIN

rmann Þorvaldsson, fyrrverandi
forstjóri, Singer & Friedlander,
dótturfélags Kaupþings í Lundúnum, hefur sett glæsiíbúð sína
að Vatnsstíg 21 á sölu. Innlit í íbúðina birtist
í tímaritinu Veggfóðri í janúar 2006 en íbúðin vakti mikla athygli fyrir glæsileika. Hún er
hönnuð í hólf og gólf af stjörnuarkitektinum,
Rut Káradóttur, og var ekkert til sparað við
hönnun íbúðarinnar. Í greininni í Veggfóðri
segir að Rut hafi leitast við að sýna samtímalegt útlit sem á rætur að rekja til mínimalisma tíunda áratugarins. Gólfefni eru kasmírhvítt granít og parketið er svartbæsuð eik.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, annaðhvort
hvítar háglans eða úr svartbæsaðri eik. Íbúðin
er ekki bara glæsilega hönnuð heldur er innbúið ekki af verri endanum, þar er leðurklæddur
Svanur Arne Jacobsen, Uxi Hans J. Wegner, græjur frá Bang&Olufsen, stólar frá B&B Italia auk
Margrét keypti kjólinn
glæsilegra listaverka.
Mikil leynd hefur hvílt yfir því
Íbúðin er 164,7 fm og er á 10. hæð með svölhver hafi keypt Bjarkarkjólinn HELST um til suðurs og vesturs. Íbúðin er mjög björt
sem boðinn var upp á SUKog lofthæð er meiri en almennt gerist.
markaðnum í Perlunni í ágúst.
Íbúðin skiptist í forstofu, tvær svefnálmKjóllinn, sem
ur sem í eru tvö svefnherbergi, tvö baðherer eftir Mattbergi og þvottahús, borðstofu, stofu, sjónhew Willivarpsstofu, eldhús og 16,4 fm svalir. Í samamson, var
eign er sérgeymsla og hjólageymsla, ásamt
sleginn á
sérbílastæði í bílageymslu.
120 þúsund
Þar sem Ármann hefur verið búkrónur. Það
settur í Lundúnum hefur hann
voru ákveðaðeins notað íbúðina þegar hann
in vonbrigði
hefur verið á landinu.
að kjóllinn
Í október 2006 festi Árfæri ekki fyrir
mann kaup á 371 fm húsi við
hærri uppDyngjuveg 2 í Reykjavík. Frá
hæð því
því hann fékk húsið afhent í
sambærilegir kjólar eftir hönnuðinn
maí 2007 hafa framkvæmderu mun meira virði. Það var hins
ir staðið yfir en þeim er ekki
vegar Margréti Írisi Baldursdóttur í
nærri lokið. Húsið stendur því
hag að enginn yfirbauð hana. Fyrir
eins og hálfgert draugahús innan
þá sem ekki þekkja Margréti er hún
um allar villurnar í Vesturbrún.

Á
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Vatnsstígur 21
Glæsileikinn drýpur af hverju
strái en stjörnuarkitektinn Rut
Káradóttir hannaði íbúðina.

Veggfóður
Myndir úr íbúðinni birtust í tímaritinu Veggfóðri í janúar 2006 og
vöktu mikla athygli.

Það bar mikið á Ármanni
Þorvaldssyni í góðærinu en talið er að hann
hafi haldið hressustu áramótapartíin í Lundúnum en hann fékk til dæmis
Duran Duran og
Tom Jones til að
syngja fyrir sig.

Dyngjuvegur 2
Ármann keypti húsið í október 2006. Framkvæmdir hafa staðið yfir síðan hann fékk húsið afhent í maí
2007 og ekki sér enn fyrir endann á þeim.

unnusta Magnúsar Ármanns fjárfestis.

Árangur fer eftir gæðum
Hvaða Spirulina ert þú að taka?
29 vítamín og steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans
Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum.

Aukið úthald,
þrek og betri líðan
V ot
ta

Gott fyrir ræktina og mikið álag.

ð

10
Spirulina inniheldur mikið af blaðgrænu
0%
og glyccogen, því meira glycogen sem er til
staðar í líkamanum við æfingar því betri árangur.
Blaðgræna eykur súrefnisflutning í blóðinu. Ef
Spirulina er tekið inn 1/2 tíma fyrir æfingar
eða annað álag gefur það aukið þrek, úthald
og einbeitingu.
Dregur úr pirringi, sleni og sætindaþörf, truflar
ekki svefn. Gæðastaðall ISO9001, ISO1401.

lífr æ

nt

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.

www.celsus.is

Eygló Harðardóttir tekur sæti Guðna Ágústssonar

Eiginmaðurinn lætur
hlutina ganga upp
M

aður er ekki alveg búinn að átta
sig á þessu,“ segir Eygló Harðardóttir sem tekur sæti á Alþingi í
kjölfar afsagnar Guðna Ágústsonar. „Ég var á leiðinni á Kirkjubæjarklaustur þegar ég frétti þetta og var
vinsamlegast beðin um að stoppa
bílinn svo ég keyrði ekki út af. Síðan
þá hef ég nánast verið í símanum,“
segir Eygló en hún sat á Alþingi í
þrjár vikur á síðasta kjörtímabili
og segir þingmennskuna leggjast
vel í sig. „Það er mikil nýliðun hjá
okkur og nú erum við fjórar konur
af sjö, svo þetta er í fyrsta sinn sem
konur eru í meirihluta í blönduðum
flokki,“ segir Eygló, en meðalaldur
flokksins hefur einnig lækkað töluvert við umskiptin.
Eygló verður í Reykjavík og í Suð-

augnablikið

Á þing
Eygló er búsett í Vestmannaeyjum
svo hún mun
ferðast reglulega til og frá
meginlandinu þegar hún
hefur störf á
Alþingi.

urkjördæminu á virkum dögum,
en fer heim til Vestmannaeyja um
helgar þar sem hún á tvær dætur
sem eru átta og tveggja ára. „Við
Sigurður E. Vilhelmsson, maðurinn
minn, erum harðákveðin í því að
búa í Eyjum og teljum hvergi betra
að ala upp börn,“ útskýrir Eygló.
„Hann hefur alltaf stutt mig í því
sem ég geri og ætlar að gera það
áfram.“
- ag

Beyoncé var svartklædd frá toppi
til táar þegar hún mætti í MTV-stúdíóið í New York í vikunni, í níðþröngum leðurbuxum.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar Ritstjóri Marta María Jónasdóttir martamaria@365.is
Penni Alma Guðmundsdóttir alma@frettabladid.is Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000

Fullar verslanir af
nýjum jólavörum
Ekki missa af !

Kjóll 7500

Smár alind - Kringlan

Vinsælu Daisy
bolirnir komnir aftur
í nýjum litum

Kjóll 6990

smár alind
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FLOTTUSTU STÍGVÉL Í HEIMI

✽ hvar fær maður svona gardínur?

Erlutjörn
Einar segir að í Njarðvík fái fólk
mikið fyrir peninginn og það sé
örstutt að fara í bæinn.

Einar Bárðarson er fluttur í framtíðarhúsnæðið

Heldur hjólum
atvinnulífsins gangandi
Athafnamaðurinn Einar Bárðarson lætur ekki deigan síga þótt það kreppi
að. Í síðasta mánuði skipti hann á íbúð sinni fyrir draumahúsið við Erlutjörn í
Njarðvík. Þegar Einar er spurður að því hvort húsakaupin hafi ekki verið glapræði á tímum
sem þessum segir hann í gríni að hann sé að halda
hjólum atvinnulífsins gangandi. „Þessi kaup voru
búin að vera lengi í burðarliðnum, fólkið sem við
keyptum af tók íbúðina okkar upp í. Í fyrra seldum við hæð sem við áttum í Vesturbænum í
Reykjavík og keyptum okkur íbúð sem við ætluðum bara að búa í í smá tíma. Núna vildum við
taka skrefið til fulls,“ segir Einar og bætir því við
að á Reykjanesinu fái fólk meira fyrir
peninginn og Njarðvík sé í raun
eins og úthverfi frá Reykjavík. „Við
skoðuðum mikið af húsum víðs
vegar hérna á svæðinu. Okkur
leist svo vel á þetta hús því hér
var allt tilbúið og við þurftum
ekki að fara út í neinar æfingar. Það hentar vel þegar maður
er að passa upp á þann litla aur
sem maður á eftir í buddunni,“ segir
Einar, alsæll í Njarðvík.

Þessi æðislegu lakkstígvél fást hjá Þráni skóara á Grettisgötunni.
Það góða við skóna hjá Þráni er að fólk getur gengið að gæðunum
vísum og svo er verðinu stillt í hóf. Það þarf því hvorki að gefa handlegg eða nýra fyrir þessa!

EDDUGESTIR
VORU PRÚÐBÚNIR
OG ELEGANT

E

dduverðlaunin voru veitt
við hátíðlega athöfn í
Háskólabíói síðastliðið
sunnudagskvöld. Þótt verðlaunin væru örlítið smærri
í sniðum en venjulega spillti það
ekki gleðinni sem ríkti á hátíðinni.
- mmj

Hljómsveitarskvísur
Elva Ósk Ólafsdóttir leikkona er hér
ásamt Ragnhildi Gísladóttur og Birki
Kristinssyni. Þær stöllur eru saman í
gamansveitinni Heimilistónum en lögin
þeirra fá fólk til að brosa hringinn.

Hafnarfjarðartískan er appelsínugul
Pacas og Beggi tóku sig vel út með Þorgerði Katrínu. Þau þrjú eiga það sameiginlegt að búa öll í Hafnarfirði og því má velta fyrir sér hvort appelsínugulur sé nýi
bæjarliturinn?

Smarta fólkið
Hin undurfagra
Nadia Banine
er hér með tvo
stæðilega menn,
Sigfús Sigurðsson og Arnar
Gauta Sverrisson.
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Glæsileg
Rithöfundurinn Gerður Kristný skartaði kjól frá
Diane von Furstenberg
en taskan er frá hinni ítölsku Prödu. MYNDIR/VALLI

Allt í gríni
Baggalúturinn Karl Sigurðsson mætti
með Kastljósdrottningunni Elsu Maríu
Jakobsdóttur sem skartaði flottustu
sokkum norðan Alpafjalla.

Myndarlegt kærustupar
Ilmur Kristjánsdóttir leikkona mætti með
kærastanum, Magnúsi Viðari Sigurðssyni,
framkvæmdastjóra Saga Film, á Edduna.
Ilmur klæddist kjól og húfu frá hönnuðinum Steinunni Sigurðardóttur en hún er
einmitt systir Magnúsar Viðars.
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ÞARF STÖÐUGT AÐ KOMA
SJÁLFRI SÉR Á ÓVART
Ingibjörg
Reynisdóttir segir

Leikkonan

að tækifærin hafi ekki
gargað á sig síðan hún
kom heim úr leiklistarnámi. Hún hefur þó með
seiglunni náð góðum
árangri og sannað það
að þeir fiska sem róa.
Síðustu ár hefur hún
ræktað rithöfundinn
innra með sér og nú er
hún búin að skrifa sína
aðra unglingabók, Rótleysi, rokk og rómantík.
Viðtal: Marta María Jónasdóttir
Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

eikkonan, rithöfundurinn og fótaaðgerðafræðingurinn Ing ib j ö rg R ey n i s d ó t t i r
virðist hafa töluvert
meiri tíma en gengur og gerist hjá
öðrum. Eftir að hafa lært fótaaðgerðafræði togaði leiklistin í hana.
Árið 1995 hélt hún á vit ævintýranna og hóf leiklistarnám í Kaupmannahöfn við Den Ny Dramaskole – Center for the performing arts. Skólavistin var ævintýri
líkust og eftir að hún kom heim
hefur hún leikið með sjálfstæðum leikhópum, í sjónvarpi og bíómyndum. Í haust sá þjóðin aðeins
meira af Ingibjörgu þegar hún lék
svaðalegt glæpakvendi í Svörtum
englum. „Það var gaman að fá
svolítið bitastætt og skemmtilegt
hlutverk. Það var alveg frábært að
vinna með Óskari Jónassyni. Hann
er alger draumaleikstjóri. Þetta var
ótrúlega skemmtilegt tækifæri og
vonandi verður meira af þessu í
framtíðinni.“
Í Svörtum englum stóð Ingibjörg
frammi fyrir eldraun þegar hún
fækkaði fötum í nokkrum senum.
Þegar hún er spurð að því hvort
það hafi ekki verið erfitt að koma
nakin fram segir hún það blendið. „Þegar ég las handritið fékk
ég smá í magann og tilhugsunin
var ekkert sérlega góð framan af.

L

Þegar Ingibjörg var í leiklistar-

NÚ ERU JÓLIN AÐ KOMA!
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bak við tjöldin

SKAPAR SÍN EIGIN
TÆKIFÆRI

námi dundaði hún sér við að
skrifa handrit að bíómynd. Hún
segir aðalástæðuna vera þá að
hún hafi ekki ætlað að vera atvinnulaus þegar hún kæmi heim
úr námi. „Ég var svo græn, ætlaði aldeilis að vera búin að skapa
sjálfri mér vinnu þegar ég kæmi
heim með því að skrifa flott
kvenhlutverk í handritið. Þetta
kvikmyndahandrit var því vaðandi í svakalega djúsí kvenhlutverkum,“ segir hún en segir jafnframt að það hafi reyndar aldrei
komist neitt lengra, hafi strandað á Kvikmyndasjóði. Eftir töluverðan barning missti hún áhugann enda ekki hlaupið að því fyrir
hana að fá styrki, algerlega óþekkt
og reynslulaus. Það leið þó ekki
á löngu þar til hún settist aftur
við skriftir og þá varð til leikritið
Móðir mín, dóttir mín. „Ég skrifaði það einnig til að skapa sjálfri
mér tækifæri og halda mér við

sem leikari því þá var orðið svolítið síðan ég hafði leikið á sviði.
Mig langaði til að leika hlutverk
sem væri krefjandi og þess vegna
skrifaði ég þetta hlutverk fyrir
sjálfa mig sem spannaði allan tilfinningaskalann.“
Ingibjörg hefur hingað til ekki
beðið eftir að tækifærin detti af
himnum ofan. Þegar hana hefur
þyrst í spennandi verkefni hefur
hún yfirleitt búið þau til sjálf. Í
fyrra kom hún sjálfri sér á óvart
þegar hún skrifaði unglingabókina Strákarnir með strípurnar
ásamt dóttur sinni, Lovísu Rós
Þórðardóttur. Mæðgurnar dunduðu sér við skrifin á kvöldin sér
til skemmtunar og Ingibjörg segir
að bókin hafi aðallega verið skrifuð uppi í rúmi. „Við fengum ákaflega góð viðbrögð og því langaði
mig til að skrifa meira. Eftir áramótin ákvað ég að taka skrifin
föstum tökum og líta á þau sem

alvöru starf. Bókin Rótleysi, rokk
og rómantík er afraksturinn af
því,“ segir Ingibjörg . Þegar hún
var að skrifa bókina mætti hún
samviskusamlega upp í Þjóðarbókhlöðu með tölvuna sína.
Bókin Rótleysi, rokk og rómantík
er sjálfstætt framhald af Strákunum með strípurnar. Í nýju bókinni eru aðalpersónurnar komnar
í menntaskóla og hvert ævintýrið
rekur annað. „Þetta er samtímasaga sem unglingarnir geta speglað sig í. Þeir þekkja það sem er í
gangi og þá staði sem stundaðir
eru, til dæmis koma Myspace og
Facebook við sögu, Prikið og Hressó, msn og sms,“ segir Ingibjörg.

ELSKAR AÐ GRAFA
EFTIR TILFINNINGUM
Ingibjörg viðurkennir að hafa
legið svolítið mikið á Netinu
meðan á bókaskrifunum stóð
til að fá sem besta innsýn inn í

Líkamsræktin: Laugar, ég er
misdugleg. Reyni að mæta 3-4
sinnum í viku.
Diskurinn í spilaranum:
Dinah Washington er í uppáhaldi.

Uppáhaldsmaturinn:
Tapas og ítalskt.

✽

Þegar við vorum komin í senurnar
var þetta auðveldara en mig hafði
grunað. Það var svo vel að öllu
staðið og leikstjórinn var sérstaklega nærgætinn. Hann ræddi við
okkur áður og við gátum aðeins
farið yfir þetta. Svo er þetta bara
svo rosalega mikið feik og langt
frá raunveruleikanum. Við vorum
alveg ber og allt það en ég var í
slopp þegar ég hoppaði upp í rúm
og klæddi mig úr honum undir
sænginni. Mótleikari minn gerði
slíkt hið sama og svo þegar tökur
hófust var bara dengt sér í stöðu
og sængin dregin af. Þetta hefði
kannski verið erfitt ef ég hefði
þurft að fara í rosalegt aksjón í
rúminu. Þetta var nú bara gamli
góði trúboðinn og því einfaldleikinn í fyrirrúmi.“

Uppáhaldsbarinn: Ölstofan
er barinn minn.

$2)&)¨ ,%)+4+) 3%- 36¥+52 %.'!..

Mesta dekrið: Andlitsbað og
nudd á snyrtistofunni Eygló
sem mamma mín á.
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Hvað tekur þú alltaf með
þér í flugvél: Tímarit, ég ligg
í slúðrinu.
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Eftirminnilegasta sumarfríið: Benidormferðin fræga með
vinkonunum árið 1988.
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líf unglinga. Hún segir að allar
bloggsíðurnar sem hún hafi lesið
hafi verið eins og himnasending
hvað orðaforða og athafnir varðar.
Spurð um næsta skref segir hún
það fara svolítið eftir því hvernig þessi bók muni gera sig. „Ef vel
gengur skrifa ég örugglega meira.
Þessa dagana er ég að vinna að
kvikmyndahandriti upp úr báðum
bókunum með Júlíusi Kemp kvikmyndagerðarmanni. Stefnan er
að gera kvikmynd eftir bókunum.
Þetta er langt ferli og við erum
í raun á byrjunarreit í handritsvinnunni. Við erum að undirbúa
handritsumsókn til Kvikmyndasjóðs og svo er bara stíf keyrsla í
skrifum fram undan.“ Það liggur
beinast við að spyrja Ingibjörgu
hvaða hlutverk hún ætli að leika
í kvikmyndinni. „Ætli ég leiki ekki
mömmuna, ef ekki það þá bara
flottasta og mest djúsí hlutverkið, en þetta eru nú aðallega unglingar,“ segir hún og hlær og bætir
við. „Annars finnst mér skemmtilegast að leika krefjandi hlutverk
þar sem ég þarf að grafa eftir tilfinningum.“
Draumahlutverk? „Nei í rauninni ekki. Aðallega að vinna í
skemmtilegum verkefnum með
góðu fólki. Fá að taka þátt og
vera með. Það er ekki auðvelt að
koma úr námi og hlaupa beint
inn í leikhúsin eða inn í kvikmyndaheiminn. Leikarar á Íslandi þurfa í mörgum tilfellum að
sinna öðrum störfum með, þess
vegna er hvert tækifæri dýrmætt.
Ég er búin að taka leiklistarferilinn í miklum hænuskrefum og
það er ekki eins og tækifærin hafi
alltaf gargað á mig. Ég hef þurft
að hafa fyrir því að koma mér á
framfæri. Maður sáir fræjum og
þegar öllu er á botninn hvolft er
það kannski það fallega við þetta
allt, yndislegt að uppskera um
síðir,“ segir hún.
Líf Ingibjargar er þó ekki bara
vinna og aftur vinna og fólk þarf
að hafa tíma fyrir ævintýrin í lífinu. Eitt slíkt átti sér stað í október þegar Ingibjörg gekk að eiga
kærasta sinn til margra ára, Óskar
Gunnarsson. „Þetta brúðkaup var
svolítið í takt við mig. Ég fékk
bónorð í apríl og við ákváðum að
gifta okkur í október því þá varð
maðurinn minn fertugur. Þetta
var svolítið dæmigert fyrir mig en
brúðkaupið var eiginlega vikuna
eftir að allt fór til andskotans. Það
hefur komið fyrir áður að allt sé í
hasar og þá er ég í mesta stuðinu.
Brúðkaupsveislan heppnaðist vel
enda fannst fólki notalegt að geta
fengið sér í aðra tána þegar allt
var á öðrum endanum.“

ÁHRIFA-

SÖNGVASEIÐUR

valdurinn

Jónína Leósdóttir rithöfundur
Það þarf mjög lítið til að ég fari á innsogið. Ég er næstum óþægilega hrifnæm
og verð daglega fyrir miklum áhrifum af öllu mögulegu í umhverfi mínu: Fólki,
bókum, bíómyndum, málverkum, leikritum, tónlist, landslagi, fegurð, góðvild
... Þannig mætti lengi telja. Þess vegna hafa áhrifavaldarnir í lífi mínu bæði
verið margir og margvíslegir.
Þegar ég fer í leikhús eða bíó fylgja hughrifin mér iðulega heim og stundum
líða margir klukkutímar þar til ég hef stigið almennilega út úr verkinu.
Þetta hefur bæði kosti og galla. Líklega sá ég t.d. kvikmyndina The
Sound of Music einum of oft á unglingsárunum og náði ekki nægilegri raunveruleikatengingu á milli. Auðvitað getur verið ósköp
gott að trúa á það góða í manneskjunni og að allt fari vel að
lokum en söngvamynd frá Hollywood er kannski ekki besti undirbúningurinn undir lífið.
- mmj

Brakandi
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Ómissandi í nóvember: Myrkrið
og jólaljósin í lok mánaðarins.
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útlit

GUCCI BY GUCCI
Nýjasti ilmurinn frá ítalska tískuhúsinu Gucci er það sem við þurfum
þessa dagana. Gucci-ilmurinn er nútíma sítrus- og viðarilmur, eggjandi
og kröftugur en um leið kvenlegur.

✽ Hooywood-hvað?

ELDRI MENN
Einn af kostunum við að eiga eldri eiginmenn
er að þeir eru yfirleitt búnir að hlaupa af sér
hornin. Allavega ef konur hnjóta um þá eftir að
þeir eru búnir að spila út (í fyrstu, annarri eða
þriðju umferð). Þessir menn eru líka yfirleitt
búnir að framkvæma hluti sem ungar konur
nenna ómögulega að gera. Svo eru flestir eldri
menn frekar heimakærir þannig að ungar konur
með eldri menn þurfa yfirleitt ekki að hafa
barnapíur á sínum snærum. Þeir gömlu eru hvort sem er heima.
LITLA LÚXUSFRÚIN Heima hjá mér hefur ansi oft verið gert grín
að litlu „lúxusfrúnni“ sem hefur aldrei upplifað að vera blankur núðluborðandi námsmaður í útlöndum á hjóli. Frasar á borð
við „þegar ég var á þínum aldri“ hljóma ansi oft og stundum væri
auðvelt að gera sér í hugarlund að eiginmaðurinn væri fæddur í
fyrri heimsstyrjöldinni en ekki við upphaf hippatímabilsins.
HOLLYWOOD-TÍMABILIÐ Þótt ég finni ekki fyrir því dagsdaglega
að eiginmaðurinn sé töluvert eldri játa ég mig algerlega sigraða
þegar Hollywood-tímabilið ber á góma. Þegar hann segir frá þessum skemmtistað hef ég það alltaf á tilfinningunni að annar eins
staður hafi aldrei verið starfræktur og auðvitað trúi ég því blindandi. Um daginn kom aldur heimilisföðurins sér ansi vel þegar
unglingurinn var á leið á 80‘s ball. Hún vissi ekki alveg hvernig
hún ætti að vera en pabbinn gat svo sannarlega komið með góð
ráð. Ekki bætti úr skák að móðir mín, sem var mikil diskódrottning, var líka á svæðinu og fóru hún og eiginmaðurinn alveg fram
úr sjálfum sér í lýsingunum. Á tímabili voru þau farin að raula
helstu smellina frá þessum tíma og þá var gott að eiga þjáningarsystur sem gat ranghvolft í sér augunum á sama tíma og ég sjálf.
PITSUKAUP 1979 Þegar veitingastaðurinn Hornið ber á góma
snýst hlutverkið við, þá verð ég þessi tuðandi sem er á leið á
Hrafnistu og hann verður ungur og töff. Það gerðist eftir að eiginmaðurinn trúði mér fyrir því að hann hafi étið upp Tinna-safnið sitt um það leyti sem Hornið var opnað. Eiginmaður minn og
vinur hans höfðu aldrei smakkað jafn ljúffengan mat og pitsur.
Þeir brugðu því á það ráð að laumast með nokkrar Tinna-bækur
að heiman, selja þær í fornbókabúð og fóru svo út að borða á
Hornið fyrir ágóðann. Svona gekk þetta þangað til safnið var uppurið. Kannski ætti ég bara að skipta um skoðun og gleðjast yfir
þessum tíma þar sem það er líklega komið aftur að núðlunum,
slátrinu og bjúgunum. Nema náttúrlega að hann finni eitthvað
bitastætt í bókaskápnum til að selja.

Strákalína Nikita nýtur mikilla vinsælda:

Atikin slær í gegn
„Það er nánast eins og það hafi
ekki verið til föt á stráka í þessum
hópi því við erum að drukkna í fyrirspurnum,“ segir Rúnar Ómarson,
framkvæmdastjóri fatafyrirtækisins Nikita, sem hefur nú hannað
línu fyrir stráka sem heitir Atikin, eða Nikita aftur á bak. „Þetta
er götutíska fyrir stráka í kringum
tvítugt og upp úr, þó svo að aldur
sé auðvitað bara hugarástand. Við
hönnuðum þessa línu með það
fyrir augum að strákar sem hafa
verið að skeita eða verið á snjóbretti í einhvern tíma og hafa átt
sem dæmi ótal týpískar hettupeysur, geti fengið vandaðri hönn-

un. Við erum til dæmis með skyrtur og sjakköt fyrir skeitara sem er
bæði hægt er að nota hversdagslega eða meira spari,“ útskýrir
Rúnar og viðurkennir að þrýstingur frá starfsfólki innan fyrirtækisins hafi haft sitt að segja við gerð
nýju línunnar. „Nikita hannar 99
prósent föt fyrir stelpur, en eftir
því sem strákum fjölgaði innan
fyrirtækisins úti um allan heim
urðu þeir einfaldlega öfundsjúkir og vildu fá eitthvað fyrir sig,“
segir Rúnar og brosir, en Atikinfötin fást í takmörkuðu upplagi í
Smash Kringlunni og Fargo á Akureyri.
- ag

Glamúr í förðun um jól og áramót:

GLITRANDI EYELINER
OG RAUÐAR VARIR

eitustu litirnir í augnskuggum og blýöntum
núna eru gráir, silfur
og muskulegir fjólubláir tónar sem eru blandaðir með
gráum eða brúnum litum,“ segir
Margrét Ragna Jónasardóttir, eigandi Make up Store. Margrét farðaði Ingibjörgu Egilsdóttur og sýndi
okkur hvað er vinsælast í förðun
um jólin og í vetur.
„Ég notaði léttan farða á Ingibjörgu og setti gráan, pínu fjólubláan og silfur á augun. Svo setti
ég highlight undir augabrúnirnar,
út á gagnaugað og á kinnbeinin,
en það er að koma aftur inn ásamt
mikilli augnmálningu um hátíðirnar. Svo eru glitrandi eyelineerar og rauðar varir algjört must,“
útskýrir Margrét sem hefur verið
önnum kafin við að flytja verslun sína undanfarið niður á fyrstu
hæð Kringlunnar þar sem Make
up store hefur nú opnað í stærra
rými, með séraðstöðu undir förðunarkennslu fyrir allt að tíu
manns í senn.
„Það er mikið glamúr um jól og
áramót í ár og rauði liturinn er afgerandi, bæði í varalit, fötum og
skarti. Mér finnst það skemmtilegt því það hefur verið svo mikið
gyllt undanfarin ár. Í haust eru
líka búnir að vera meira gráir litir
í alls kyns tónum með smá silfri,“
bætir hún við og segir dökkar
neglur einnig vera mjög áberandi
um þessar mundir. „Glitrandi lökk

H

Ruby Red-línan í Make up store verður án efa vinsæl um jólin, enda rauði liturinn afgerandi um þessar mundir.

eru sérstaklega vinsæl. Svartir og
fjólubláir litir eru allsráðandi núna

og við höfum ekki undan að panta
naglalökkin,“ segir Margrét. - ag

Töff munstur Ben Fee, kvikmyndagerðarmaður og snjóbrettaiðkandi, í Atikin-hettupeysu úr Haust 2008-línunni

Ný lína Rúnar og Heiða hjá Nikita hafa
fengið frábær viðbrögð við nýju fatalínunni Atikin sem er fyrir stráka.

Flottur Gulli Guðmundsson, einn af þremur
Íslendingum sem hefur fulla atvinnu af því að
renna sér á snjóbretti, er í Atikin-teyminu.

$ALVEGI  +ËP 3ÅMI   WWWFÎNDRAIS
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LAGERSALA!
LOKADAGAR

Kr.

99.250,-

áður kr. 210.500,EXCELLENCE sett frá Garden Signature
úr áli með borðplötu úr hertu gleri. Viðhaldsfrí útisett.

50% afsl.
PIAZZA útisófasett frá Saccaro

Kr.
Kr.

13.990,-

39.250,-

áður kr. 78.500,JASMIN sett
úr Polyrattan og áli, hert glerplata.
Hentar vel á svalir

áður kr. 27.980,-

Kr.

137.750,-

áður kr. 275.500,SPRING sett frá Garden Signature úr áli með
borðplötu úr hertu gleri. Viðhaldsfrí útisett.

Svart granít 15mm þykkt, í stærðunum 30 x 60
cm og 60 x 100 cm. Verð pr. fermetra.

Vönduð garðhúsgögn frá Saccaro, Sun
Furniture, Garden Signature og Royal Teak

LAGERSALA
Vesturhrauni 3 Molduhraun
Garðabæ

Kr.

73.750,-

áður kr. 147.500,-

JASMIN sett
úr Polyrattan og áli, hert glerplata. Hentar
vel á svalir eða í sólstofu.

Kr.

82.500,-

áður kr. 185.800,SILVER sett frá Garden Signature
Borð úr áli með steinplötu, hallanlegir álstólar
með tekkörmum. Viðhaldsfrí útisett.

Marel
Kaplakriki
IKEA

Lagersala Signature er einungis
að Vesturhrauni 3 í Garðabæ.
Seljum nokkur sýningareintök af sófum, sófaborðum og borðstofusettum á stórlækkuðu verði.

Grípið tækifærið! OPIÐ:
Í dag frá kl. 13 - 18
Um helgina frá kl. 13 -17
Sími 565 3399

Kr.

19.900,-

áður kr. 58.000,-
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tíðin

✽ fylgist vel með

SLAGARAVEISLA Í kvöld munu Sprengjuhöllin,
Hjaltalín og Motion boys spila á Nasa og standa fyrir
sannkallaðri slagaraveislu. Húsið verður opnað klukkan 23 og miðinn kostar aðeins 1.500 krónur, svo nú
er bara að pússa dansskóna og skella sér á ball með
þremur af vinsælustu hljómsveitum landsins.

DÍANA MIST

TOPP

10

Föstudagur 14. nóvember: TF-Stuð
Ákvað að sauma mér ABBA-samfesting fyrir kvöldið úr
pallíettuefni meðan ég sötraði romm með klaka. Þegar vinkona mín kom yfir var ég orðin vel full og svona líka svakalega hress. Hún hafði orð á því að þessi pallíettusamfestingur væri kannski of mikið „overkill“. Þá sagði ég að hún
hlýti bara að vera abbó. Kíktum niðrí bæ. Vorum ekki alveg
nógu fullar á Boston en þar var Ísgerður Elfa leikkona og
Raggi bassi úr Botnleðju. Kíktum því næst á b5. Þar voru
aðallega blindfullir karlar sem voru að koma af herrakvöldi
Fram ásamt slatta af sveittum útlendingum. Þar voru Rikki
Daða og Steini Kók. Útlendingarnir voru reyndar heitir í kerlinguna en maður hefur náttúrlega sín takmörk og
beindi öllum gæjunum yfir á lögfræðinginn, Heiðrúnu Lind
Marteinsdóttur, á Lex. Næsti stoppistaður var Domo. Fór
óboðin í afmæli Arnþrúðar Daggar Sigurðardóttur. Þar
var kærastinn hennar, Sindri Kjartansson, og bróðir hans,
Sigurjón. Þar voru líka Silja Hauksdóttir, Hrönn Sveinsdóttir og Greipur Gíslason, einn best klæddi maður Íslands. Þegar líða tók á nóttina fann ég hvernig pallíettusamfestingurinn var eitthvað að gefa sig á saumunum og þegar ég beygði mig niður í ævintýralegum
dansi
heyrði ég hvernig
saumarnir gliðnuðu á bossanum. Einhvern
veginn náði ég
að koma mér
út af staðnum
án þess að mikið
bæri á …

HREFNA HALLGRÍMSDÓTTIR
leikkona

Á LFAR OG MENN
Hugljúft ævintýri um
samskipti manna og
álfa eftir Guðnýju S.
Sigurðardóttur. Dóttir hennar,
Júlía Guðmundsdóttir,
myndskreytti bókina þegar
hún var níu ára. Kemur út á
föstudaginn.

NÝR SKELMIR
ENN BETRI!

SIGUR RÓS Hljómsveitin lýkur vel heppnuðu tónleikaferðalagi sínu um heiminn í Laugardalshöllinni á
sunnudagskvöld. Hljómsveitirnar For A Minor Reflection og Parachutes hita upp fyrir þá Jónsa, Kjartan, Georg og Orra sem verða óstuddir á sviðinu í fyrsta
skipti á Íslandi síðan 2001. Ekki láta þig vanta.

MYND AF STRÁKUNUM MÍNUM TVEIMUR SEM VAR
TEIKNUÐ Í SUMARFRÍI Á TENERIFE.

A LGER
FREKJUDÓS!
TÖLVAN MÍN GEYMIR
ALLA MÍNA VINNU.

Frábær saga um litla
frekjudós sem lærir á
endanum mikilvæga lexíu.
Bráðskemmtileg saga um
stelpu sem veit ekkert
hvað hún á að gera við
skapið í sér.

NÝ
SPIDERWICKBÓK!

NONI-BERJADJÚS
HELDUR HEILSUNNI Í LAGI.
BLÁ PATH OF LOVE-BUDDA EFTIR
RÖGNU FRÓÐA SEM ÉG GEYMI ALLT Í.

Nýjasta bókin í hinum
geysivinsæla Spiderwickbókaﬂokki. Æsispennandi
ævintýri handa krökkum á
aldrinum 7-14 ára.

Sjálfstætt framhald fyrstu bókarinnar um
Skelmi Gottskálks sem kom út í fyrra og
notið hefur mikilla vinsælda.
Hörkuspennandi unglingabók.

ÆKUR

NÝJAR BT VERÐ!
GAMAL

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík
s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

SKRÍTLUGALLINN HEFUR KOMIÐ
MEÐ ÓFÁ ÆVINTÝRI OG GLEÐI
INN Á HEIMILIÐ.

LAMPI SEM ELDRI SONUR MINN
FÖNDRAÐI OG GAF OKKUR FORELDRUNUM Í JÓLAGJÖF Í FYRRA.
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Bæði hlaupabrettin
má reisa upp og færa til
á innbyggðum hjólum.

Vönduð æfingatæki frá KETTLER

*Miðað við afborgunarlán Visa/Mastercard og núverandi vexti.

www.markid.is

Sími 553 5320

Ármúla 40
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KLINGENBERG SPÁIR
Gerður Kristný Guðjónsdóttir
„Gerður Kristný er fædd 10.06.1970
sem gefur þversummuna 24. Hún er því
talan 6. Gerður Kristný hefur sigurvegaratákn yfir tölum sínum. Orkan hennar bendir til að það sé eins og hjá Sykurmolunum, annaðhvort „heimsyfirráð eða dauði.“ Gerður hefði einnig orðið góð í íþróttum því allt sem hún tekur
sér fyrir hendur er með sigur í huga og hún þolir ekki annað
sætið. Það er hægt að segja að hún sé kona sem er beint af
beljunni, komi til dyra eins og hún er klædd.

Gerður Kristný er staðföst og hefur sterka mynd af því sem
hún ætlar sér. Hún er ein af þessum konum sem hvorki mun
láta kreppu né heimsstyrjöld stoppa sig. Hún er valkyrja
okkar tíma og við hinar örþreyttu ættum bara að kíkja á hvað
henni virðist vera auðvelt að komast áfram með hlutina. Hún
gefur sér sem betur fer engan tíma til að hugsa heldur framkvæmir jafnvel degi áður en hugsunin stígur fæti í höfuð
hennar.
Gerður er búin að vera á rosalega hröðu ári. Mörg tækifæranna hefur hún gripið, önnur sett til geymslu. Hún er á ári

áttunnar, en talan 8 þýðir oft flutningar annaðhvort í vinnu
eða á heimili og sú orka verður fram að vori 2009. Árið
2009 er viss lokakafli í örlagasögu Gerðar. Ég sé bók
í undirbúningi hjá henni, sem hún er jafnvel búin að
skrifa og sem ég fæ ekki betur séð en að eigi eftir að
selja til sterks forlags erlendis. Þar með verður hennar
bauk borgið. Hún er að fara í stórkostlega sterkt
tímabil mikilla breytinga, þar sem hún mun
sýna að hún er hin íslenska valkyrja.“
www.klingenberg.is

CAREERS IN TECHNOLOGY & FINANCE
FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Ísgerður Elfa
Gunnarsdóttir leikkona

1

Góður íslenskur
matur eins og til
dæmis plokkfiskur. Ég er búin að vera
með æði fyrir gömlum heimilismat í
kreppunni.

FATTOC LLC is one of the leading electronic trading firms in the world. We are a small
company of highly talented, cooperative engineers, scientists, and traders. We trade in
major markets including foreign exchange, metals, equities, and fixed income.
We plan to open a software development subsidiary or satellite company in Iceland.
Personnel will be expected to, on some occasions, travel to the corporate headquarters
in Beverly Hills, California, USA.

We are seeking individuals with backgrounds in the following:
Languages Python, Java, C/C++, Perl

2
3
4
5
Kertaljós í
skammdeginu.

Fullt af fólki í Eymundsson
í Smáralind klukkan 17 á
upplesturinn minn úr Þín
hjartans þrá.

Databases SQL, MySQL, Postgres
GUI QT, HTML, Javascript
Statistics Factor Analysis, Regression Analysis, Time Series Analysis
Network Juniper, Cisco, Foundry Equipment, Dynamic Routing Protocols,
Low Latency Routing & Switching, Network Monitoring tools,
including Open NMS, Intermapper, etc.

Kíkja í leikhús á Dansaðu við
mig í Iðnó, Hart í bak í Þjóðleikhúsinu eða Vestrið eina í
Borgarleikhúsinu.

Skemmtileg kvöldstund í
góðra vina hópi að spila eða
kíkja saman í bæinn.

DECEMBER 2, 2008
An invitation-only private seminar will be held in Reykjavik on Tuesday, December 2,
2008. Please submit your resume for consideration. Invitations will be emailed to
qualified candidates.
We invite interested candidates to view our website at www.fattoc.com and email their
resume to jobs@fattoc.com attention of John Benediktsson.

