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Lilja Dröfn Dagbjartsdóttir út-
skrifaðist sem skóhönnuður 

árið 2006 úr hinum virta hönnun-
arskóla London College of Fashion. 
Hún rekur nú vinnustofuna Miss 
Patty‘s á Hverfis götu 103 ásamt 
systur sinni Lenu Dögg, sem er 
textílkennari, og Guðrúnu Guð-
jónsdóttur fatahönnuði. Stúlkurn-
ar hafa í rúmt ár hannað töskur, 
leggings og ýmis legt annað undir 
nafninu Miss Patty‘s og selt vörur 
sínar á netinu. Nú reka þær þó 
litla verslun á vinnustofunni.

„Þetta kom þannig til að ég 
var að leita mér að íbúð og þá 
fann ég þetta vinnupláss. Hingað 
getur fólk komið og skoðað það 
sem við erum að gera. Við erum 
að selja allt mögulegt, leðurtösk-
ur, „vintage“-föt og eitthvað sem 
við kjósum að kalla „third hand“-
flíkur sem eru gamlar flíkur sem 
við höfum breytt og endurbætt,“ 
segir Lilja Dröfn. Verslunin er 
opin frá klukkan 13 til 18 á mið-
vikudögum og klukkan 16 til 20 á 
fimmtudögum en einnig er hægt 

að koma utan þess tíma. „Við 
erum með opið þegar við erum í 
stuði til þess. Þegar maður er að 
framleiða allt sjálfur er erfitt að 
standa líka í verslun og afgreiða 
þannig ég veit ekki hvort við 
förum út í búðarrekstur. Þetta er í 
raun bara vinnustofa sem hægt er 
að heimsækja og gera góð kaup. í“
 - sm

Lilja Dröfn Dagbjartsdóttir skóhönnuður

Hjá ungfrú Patty

Systurnar Lilja Dröfn og Lena Dögg 
ásamt Guðrúnu Þær reka saman vinnu-
stofuna Miss Patty‘s á Hverfisgötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

A ndrea Maack myndlistarkona 
opnar nýja sýningu í Gallerí 

Ágúst, við Baldursgötu, á morgun 
klukkan fjögur. Þar verður nýr 
ilmur, Sharp, kynntur, auk nýrrar 
innsetningar. Sharp er þriðji ilmur 
Andreu, en hann var fyrst kynntur 
á tískutvíæringnum í Arnhem fyrir 
tæpum mánuði. Þar sýndi Andrea 
við hlið helstu tískuhönnuða 
heims, auk annarra myndlistar-
manna sem vinna á mörkum 
myndlistar og tísku. Auk ilmsins 
hefur Andrea unnið með hönnuð-

um að flíkum.
„Ég er í samstarfi við 

franskt ilmvatnsfyrirtæki, 
apf arômes & parfums. 

Okkar samstarf byggist á því 
að þeir vinna lykt eftir teikn-

ingu.“ Andrea sendir þá inn þrí-
víddarteikningu sem þeir skapa 
ilminn út frá. Hún segir Sharp 
ilmvatnslegustu lyktina til þessa. 
„Ég hef verið að vinna ekkert ólíkt 
og fatahönnuðir, þar sem það er 
vorlína og haustlína. Þetta er sem 
sagt vorlínan 2009.“ Einkennis-
merki Andreu er munstrið sem 
má finna á teikningunum. „Mörg 
af þessum tískuhúsum, líkt og 
Missoni, eru alltaf með sama 
munstrið. Þetta er í annað skiptið 
sem ég nota teikningu og geri flík 
í samstarfi við fatahönnuð.“ 

Tískutvíæringurinn, sem er einn 
stærsti tískuviðburður heims, 

hefur vakið athygli á verkum 
Andreu og hafa tískublogg og vef-
svæði hönnuða sýnt henni áhuga 
ekki síður en gallerí. „Í kjölfarið 
hef ég verið að velta fyrir mér að 
fara aðrar leiðir. Ég hef verið að 
hugsa um að gera kannski litla 
línu af vörutengdum listaverkum. 
Það er næsta skref að þróa þetta 

aðeins lengra. Svo verður auðvitað 
gerð ný lykt þegar að því kemur.“

Gestir hafa yfirleitt fengið að 
taka ilminn með sér í einhverju 
formi heim. „Flestar minningar 
koma frá lykt. Fólk tengir strax 
við hana. Með því að hafa lyktirn-
ar á sýningum verða til minning-
ar um þær.“  - kbs 

Andrea Maack kynnir nýjan ilm og innsetningu

ILMUR ÚT FRÁ 
ÞRÍVÍDDARTEIKNINGU

Nafn í tískuheiminum Andrea Maack vekur athygli fyrir ilm og munstur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þrívíð hönnun Eitt af fyrri verkum þar 
sem munstrið skapar kjólinn.

ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON LEIKARI
Ég hef lofað sjálfum mér að reyna að sofa eins mikið og ég get þennan föstudag enda er 
Grease þannig sýning að það er ekki mikil orka eftir í manni þegar tjaldið fellur. Þegar ég 
svo loksins kem mér á fætur mun ég hella mér yfir rússneskar heimsbókmenntir, enda 
föstudagur. Á laugardagskvöldinu er stefnan tekin á Austurbæ á afmælistónleika Eiríks 
Haukssonar. Á sunnudaginn mun ég svo gera heiðarlega tilraun til að finna upp hjólið.   

LOKKANDI Franska leikkonan 
og þokkagyðjan Marion Cotillard 
á frumsýningu kvikmyndarinnar 
Public Enemies á Leicester-torginu 
í London á mánudagskvöld. 

Slappað af á Grikklandi
Georg Hólm, bassaleikari hljóm-
sveitarinnar Sigur Rósar, naut lífs-
ins á Grikklandi ásamt eiginkonu 
sinni, Svanhvíti Tryggvadóttur, fyrir 
stuttu. Hjónin nutu lífsins í sólinni 
og fóru meðal annars á asnabak. 
Svo leigðu þau bát til að sigla á 
milli grísku eyjanna og heimsóttu 
meðal annars Ródos. 

Hinseginball
Sérstakt styrktar-
ball fyrir Hinseg-
in daga verð-
ur haldið 
á Nasa 
annað 
kvöld. Má 
telja víst að þar 
verði mikið líf 

og fjör og margt um manninn. Páll 
Óskar skemmtir gestum, að sjálf-
sögðu.

Svo lærir sem lifir
Söngkonan knáa 
Jarþrúður Karls-
dóttir hefur tilkynnt 
á Fésbókarsíðu 
sinni að hún hafi 
nýlega uppgötvað 
nýjan hæfileika. 
Þessi nýi hæfileiki 
söngkonunnar á lítið skylt við tón-
listina en hún mun hafa tekið upp á 
því að hekla gardínur.

þetta
HELST
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Jón Gnarr og Sigur-
jón Kjartansson héldu 
úti einum vinsælasta 
útvarpsþætti landsins 
fyrr og síðar – Tvíhöfða. 
Þeir eru ekki sammála um 
hvort og hvernig endur-
koman eigi að vera en eru 
þó sammála um að þjóð-
félagið þurfi nauðsynlega 
á gríni að halda. Gubbað 
af gleði, nýútkomin plata, 
með gömlu og nýju efni, 
er þeirra framlag.

Viðtal: Júlía Margrét Alexandersd.

Myndir: Anton Brink

H
versu vel þekkist 
þið – vitið þið til 
dæmis  nokkurn 
veg i n n  h ve r n i g 
dagur inn í dag verð-

ur hjá hinum? Hvernig heldur þú 
að þessi dagur hjá Jóni sé, Sigur-
jón, og hver eru dagsverk Sigur-
jóns, Jón?

Sigurjón: Jón vaknaði í morgun 
og fór út með hundinn sinn, hann 
Tobba. Svo held ég að hann hafi 
eldað sér einhvern morgunverð. 
Hann á það til að fara í egg og beik-
on. Nema þegar hann er grænmetis-
æta. Ég veit ekki alveg hvar hann 
er staddur núna, stundum borð-
ar hann til að mynda ekki svína-
kjöt. Hann er öfga maður í öllu sem 
hann tekur sér fyrir hendur.

Jón: Já, ég er á djúsaföstu 
þannig að ég borða ekki neitt. Segi 
svona.

Sigurjón: Þar sem hann er í fríi 
en ekki í tökum er hann væntan-
lega að fara að vesenast eitthvað 
með litla strákinn. Hann er á þeim 
aldri að það tekur mest af orku 
manns. Kannski fer hann í Hús-
dýragarðinn. Í kvöld gæti svo vel 
verið að það yrði horft á einhverja 
mynd. Ég kynntist svona rólegu 
fjölskyldulífi fyrst, eins og að taka 
mynd á hverju kvöldi þar sem allir 
horfa saman, hjá Jóni. 

Jón: Þetta var þegar Sigurjón 
bjó einn. Þá var hann svona Fúsi 
frændi sem kom alltaf og hékk yfir 
okkur. 

Sigurjón: Stundum áttu þau það 
til að taka myndir sem ég mælti 
rosalega með. Og fékk þá alla fjöl-
skylduna upp á móti mér.

Jón: Dagurinn hans Sigurjóns 

er frekar einfaldur, hann vaknaði 
í morgun og fór út með hundinn 
sinn, Mola. Tobbi og Moli eru samt 
ekki af sama kyni.

Sigurjón: Já, já, minn er stærri.
Jón: Svo hefur hann kannski 

fengið sér AB-mjólk. Eftir þetta 
viðtal býst ég við að hann þurfi 
að mæta á einhverja fundi. Fer 

kannski að hitta einhverjar leik-
konur um tvöleytið til að skrifa 
eitthvað. Svo er hann kominn 
heim milli fimm og sex og þá 
eldar hann spaghetti bolognese. 
Eftir það er það líklega kvöld í 
faðmi fjölskyldunnar og hann fer 
snemma að sofa, milli tíu og ell-
efu.

SÉRSTÖK SÍMATÆKNI
Eruð þið miklir vinir utan vinnu?

Sigurjón: Við erum miklir vinir 
en erum ekkert að hanga, þetta er 
svona þroskuð karlmannavinátta. 
Jón hefur reyndar mjög sérstaka 
símatækni sem er mjög femin-
ísk. Hann hringir oft án þess að 
hafa nokkuð um að tala. Vill bara 

tjatta og ég hef aldrei náð því. 
Ég er miklu vanari því að menn 
hringi með einhver erindi. En jú, 
jú, við tölum mikið saman í síma. 
Vinátta karlmanna er öðruvísi en 
vinátta kvenna. Við getum verið 
vinir án þess að heyrast eða hitt-
ast í mörg ár.

Jón: Vináttan er alveg tímalaus. 
Við höfum reyndar aldrei látið líða 
ár á milli þess sem við hittumst en 
við gætum það alveg. Og svo þegar 
við hittumst væri bara eins og við 
hefðum síðast sést í gær.

RÚV ÆTTI AÐ VERA 
FRUMKVÖÐULL
Hvert finnst ykkur framlag Tví-
höfða hafa verið til þjóðfélags-
ins?

Jón: Tvíhöfði hefur sett ákveð-
inn standard í íslensku gríni. Við 
náðum því margoft að fólk hafði 
hlegið svo mikið þegar það var til 
að mynda að keyra og hlusta að 
það missti stjórn á bílnum sínum 
og þurfti að leggja honum til að 
geta klárað að hlusta. En framlag 
Tvíhöfða er miklu meira en bara 
grín. Þetta er líka einhver yfirlýs-
ing um lífsgildi. Mér finnst það 
eiga við, eins og ástandið er í þjóð-
félaginu núna, að Tvíhöfði snúi 
aftur í útvarpið til að létta lund 
fólks. Stjórnvöld skulda fólki það. 

Sigurjón: Þarna ætti Ríkis-
útvarpið auðvitað að koma sterkt 
inn, ef það sinnti hlutverki sínu, 
og hefði Tvíhöfða á dagskrá. Málið 
er bara að það er vesen að kom-
ast þar inn og vera þar. Markaðs-
spekúlantar héldu því statt og 
stöðugt fram að auglýsendur 
vildu síður auglýsa hjá okkur, 
þrátt fyrir ótrúlega góða hlust-
un. Það er slæmt hversu staðn-
aðir hlutirnir eru á margan hátt á 
þessari stofnun. Rás eitt er þannig 
orðin eins og hálfgert útvarp há-
skólans. Þetta er ekkert annað en 
einhverjar ritgerðir og langir upp-
lestrar, fúlir og dauðir. Það eru frá-
bærir þættir inni á milli, en það 
er ekkert sem nær þessu bein-
tengda andrúmslofti eins og við 
náðum, við þjóðfélagið. Af hverju 
er það ekki á Rás eitt? Ríkisútvarp-
ið verður að tala mál sem þjóðin 
skilur og vera í sambandi við hana 
en ekki vera með yfirlætislegar út-
sendingar.

ÞRÍDRANGUR VILHJÁLMSSON 
Jón: Ég man að Víðsjá fjallaði einu 
sinni um Næturvaktina og þar 
var talað um Næturvakt Ragnars 
Bragasonar og Næturvakt Ragnars 

VANDRÆÐALEG SÍMTÖL JÓNS 

Góðir vinir Sigurjón og Jón Gnarr eru góðir vinir þótt vissulega geti stundum liðið mánuðir án þess að þeir hittist. Vináttan sé enda 
tímalaus.

Sigurjón
Happatala: 
Engin

Eftirlætisstaður á Íslandi: 
Lazyboyinn minn 

Skyndibiti: 
Epli

Eftirlætissundlaugin: 
Sundhöll Ísafjarðar 

Hráefni til að nota í matarslag: 
Egg

Jón Gnarr
Happatala: 
Engin

Eftirlætistaður: 
Engin, hvorki hér né í útlöndum

Skyndibiti: 
Tower Zinger hjá KFC

Eftirlætissundlaugin: 
Atlantshafið

Hráefni til að nota í matarslag: 
Vel heitt soðið slátur

- Lifið heil

www.lyfja.is

20% afsláttur
CLINIQUE. Vertu brún án þess að brenna, notaðu sólarvörn frá 
Clinique. Ofnæmisprófuð, ilmefnalaus og hönnuð af húðlæknum.

Gildir 26. júní – 3. júlí 
á meðan birgðir endast.

a, notaðu sólarv
hönnuð af húðlæ

afsláttur
. Vertu brún án þ
fnæmisprófuð ilmefnalaus og

þess að brenna
mefnalaus og
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Bragasonar en ekki minnst einu 
orði á framlag allra hinna – auð-
vitað af því að fínast allra var að 
vera „leikstjórinn“. Það var það 
sem skipti öllu máli. Fólk er oft svo 
fast í ákveðnum hugsunarhætti.

Sigurjón: Ef Katrín Jakobsdóttir, 
og þessi endurskoðunarnefnd, 
breytir því þannig að RÚV verði 
leiðandi og aðrir elta, þá er það 
gott. 

Jón: Já, mér líst vel á Katrínu, 
hef fulla trú á henni. Hallgrímur 
Helgason skrifaði einhvern tím-
ann að það að reyna að koma nýrri 
hugmynd á framfæri við RÚV væri 
eins og að gefa sig á tal við ókunn-
uga úti á götu. Viðmótið væri vand-
ræðalegt, farið væri undan í flæm-
ingi og óvissa hvernig taka ætti í 
hugmyndirnar. Árið 1995, fyrir fjór-
tán árum, þegar við vorum með 
innslög í Dagsljósinu, stóðum við 
í þeirri trú að við tæki nýtt grín á 
RÚV. Við værum nýju fyndnu gæj-
arnir og við fengjum að taka við af 
Spaugstofunni síðar meir. En nei, 
nei. Fjórtán árum síðar – Spaug-
stofan er enn. 

Sigurjón: Það verður samt að 
segja Þórhalli dagskrárstjóra til 
hróss að maður er allavega farinn 
að tala við RÚV, og það er nýtt. 
Áður en hann kom var þetta bara 
hryllingur. Sjónvarpið má samt 
ekki detta í það að verða Skjár 
einn – þremur árum síðar.

Jón: Það er eitt sem fer í taug-
arnar á mér, alveg skelfilega í 
taugarnar á mér.

Sigurjón: Ég hef heyrt þetta 
áður …

Jón: Nei, ekki þetta – en það er 
þegar skapandi hugsun er brotin 
niður af einhverri stofnun. Sjáið 
bara pabba Villa Vill og Ellýjar. 
Hann var staðráðinn í því að 
skíra börnin sín eftir eyjum, og 
Ellý var skírð Eldey. En svo þegar 
Vilhjálmur fæddist og það átti 
að skíra hann Þrídrang þá mætti 
mannanafnanefnd á svæðið og 
bannaði það. Hugsið ykkur hvað 
það væri svalt og sérstakt ef Villi 
Vill væri kynntur í útvarpinu sem 
Þrí drangur í dag. Mér finnst RÚV 
eigin lega vera voðalega mikið í 
hlutverki mannanafna nefndar-
innar. Það er samt rétt að taka 
fram að við erum samt ekki að 
gagnrýna Spaugstofumennina per-
sónulega heldur RÚV. Þeir eru allir 
frábærir og þetta snýst ekki um þá 
persónulega.

Sigurjón: Þótt þeir haldi það allt-
af. Við viljum bara sjá þá meira í 
Þjóðleikhúsinu.

Sigrún Eðvaldsdóttir á nokkra áhrifa-
valda í sínu lífi. Einn þeirra er Guðný 
Guðmundsdóttir fiðluleikari. „Guðný, 
samstarfskona mín, var kennarinn 
minn hér áður fyrr. Hún aðstoðaði mig 
og leiðbeindi eftir fremstu getu, hvatti 
mig áfram og var mér mikill stuðningur. 
Hún Guðný er bara svo hvetjandi og 
jákvæð í alla staði og áttaði sig á því 
hvernig ætti að draga fram það besta í 
mér. Algjör vítamínsprauta.“
Þá segir Sigrún föður sinn, Eðvald Eð-
valdsson, mikinn áhrifavald. „Hann 
pabbi minn var rosalegur klettur í mínu 
lífi. Hann leiddi mann alltaf áfram, 

þegar á þurfti að halda. Ég verð alltaf 
mjög þakklát fyrir það,“ útskýrir hún 
og segir ekki sjálfgefið að eiga svona 
góða að. „Alls ekki. Ég fann það sér-
staklega eftir að pabbi féll frá. Þá fyrst 
áttaði ég mig á því hvað ég hafði 
verið heppin að eiga svona 
góðan föður og vin.“
Ekki segist Sigrún hafa 
reynt að feta sérstaklega 
í fótspor þessara áhrifa-
valda en kveður þá 
hins vegar hafa gefið 
sér ómetanlegt vega-
nesti út í lífið.

GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR
Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari

ÁHRIFA-
valdurinn
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DÍANA MIST
Laugardagur 27. júní  Síðasta helgi var með líf-
legra móti og bærinn pakkaður af fólki. Bar þar fyrir 
augu fullt af frægu og föngulegu fólki í bland við 
steggi, gæsir og rasandi unglinga og smástelpur í 
sýnishornum. Ó já, litlum joggingkjólum sem rétt ná 
fyrir neðan klof. Hvað er það? Smá smekklegheit 
takk! Óþarfi að vera eins og nýstokkin úr jazzballett-
tíma. Á Boston var stemningin rafmögnuð og tónlistin 
to die for! Ég veit ekki hvort það var vegna þess að á 
staðnum var goðið okkar hún Björk sem dillaði sér á 
dansgólfinu, ungleg að vanda, eða vegna allra blóð-

heitu Frakkanna sem hristu skankana uppi á borðum og reyndu að smella 
frönskum kossum á íslenskar ungmeyjar. Ekki hvað síst föngulega gæs sem 
hristi bossann með bleika kórónu og hjartablöðru sem á voru einföld skila-
boð: Kiss me! Fylgdarlið Bjarkar var ekki af verri endanum. Með í för voru 
Jónas Sen, Ásgerður Júníusdóttir og Ásta í Eskimo. Dönsuðu þau við sí-
gilda slagara sem allir kunnu textana við. Poppgoðið Michael Jackson setti 
svip sinn á kvöldið en annað hvert lag var frá honum komið. R.I.P. Jacko 
darling. Eldri kynslóðin hélt sig í meiri rólegheitum á efri hæðinni en þar var 
erkitöffarinn Egill Ólafsson í góðu yfirlæti. Því næst lá leið okkar á B5 þar 
sem er alltaf röð. Við fórum að sjálfsögðu ekki í hana enda djammdrottning-
in hér á ferð! Á leiðinni mættum við enn fleiri steggjum og gæsum og greini-
legt að brúðkaups-sísonið er í algleymingi í sumarsælunni. Þar var stappað 
og mætti halda að hnakkaárshátíðin hafi verið hald-
in á laugardaginn. Mikið gel, mikið pleður og mega 
leiðinleg tónlist. Fíla ekki allt þetta R&B drasl. Ekki 
frekar en þetta furðulega VIP-herbergi á B5. Hins 
vegar var þar margt um merkan manninn og voru þeir 
félagarnir Eiður Smári og Auddi mættir í golfgöllun-

um flottu. Alveg að fíla sig í tætlur í gæja-
leik. Ofur-Huga brá fyrir en hann fór 
samt frekar hljótt, átti kannski við 
ofurefli að etja. Dyraverðirnir á B5 fá 
prik fyrir almennilegheit. Eftir stöpp-
una á B5 var ákveðið að skreppa í rólegheitin á Ölstofunni 
þar sem rætt var um menn og málefni. Ofurskutlan og 

pistladrottningin Klara Arndal, ritstjóri Birtu, var í stuði á 
barnum og Silja Bára Ómarsdóttir alþjóðastjórnmála-

fræðingur var í góðum gír. Meiri gáfumennabragur 
sveif þar yfir vötnum en annars staðar, enda 
meðalaldurinn líklega hærri. En hve gáfulegar 
samræðurnar í raun voru má deila um.

Sunnudagur 28. júní  Eftir langan laugardag var sunnudeginum eytt 
líkt og skaparinn hefði kosið, í hvíld. Hins vegar er spurning hvort hann gerði 
ráð fyrir timburmönnunum sem sóttu á mig eftir gleði helgarinnar. Hefnd fyrir 
nótt í Sódómu? 

Mánudagur 29. júní  Ó já elskurnar, mánudagur! Á dauða mínum 
átti ég von en ekki svona þrusustuði á mánudagskvöldi. Skrapp með vin-
konu minni á Boston. Ætluðum bara aðeins að kjafta um viðburði helgar-
innar, en viti menn! Þar var gleðin við völd. Ási fatahönnuður skoppaði 
um á gullskóm og barst mikið á í hópi föngulegra vinkvenna. Ingvar E. 
Sigurðsson leikari, sem er eiginlega orðinn hvíthærður en alltaf jafnheitur, 
var líka á staðnum auk leikskáldsins Jóns Atla Jónassonar. Listakon-
an Gabríela Friðriksdóttir var vel í glasi og réðst á klósetthurð áður en 
hún athugaði hvort hún væri læst eða ekki. Alltaf allt á fullu á Boston. Svo 
er spurning hvort maður hættir sér út úr bænum um næstu helgi? Er ekki 
skylda að fara í að minnsta kosti eina útilegu á ári?

PASSINN  Með þessu kvik-
indi kemst ég hvert sem er.

VARALITURINN  Það er saga 
á bak við þennan. Hann gefur 
mér vogarafl.

GUÐJÓN ÞORSTEINN PÁLMARSSON, DENNI MINN
leikari

GPS-TÆKIÐ  Ég elska þetta 
fyrirbæri.

RAFMAGNSGÍTARINN  Kemur fram við mig eins og ég kem fram við hann.

SÚPERMAN-HRINGURINN 
 Maður sem ég hitti á förnum 
vegi tók eftir þessum hring.

MÓTORHJÓLIÐ 
 340 kíló af hreinni 
og tærri fegurð.

NAGLAKLIPPUR 
 Skil ekki hvernig 
ég gat komist af 

án þeirra.RAY BAN-SÓLGLERAUGUN 
 Ef þú átt ekki Ray-Ban ertu 
ekki svalur.

SKEGGSNYRTIRINN 
 Ég mun taka hann 
með mér í gröfina. 
Hárið heldur víst 
áfram að vaxa.

STÍGVÉLIN  sparka í rass.

TOPP
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ROKKAÐ  Tónleikaferð hljómsveitarinnar Naglar heldur 
áfram um helgina þegar hún kemur fram ásamt fleirum á 
Sauðárkróki og Egilsstöðum í kvöld og á morgun. Hefjast 
tónleikarnir klukkan átta.

MARCO BAILEY Á NASA  Belgíski plötusnúðurinn 
Marco Bailey heldur tónleika á Nasa 18. júlí. Teknótónlist 
er sérsvið Baileys og má því búast við miklu stuði á Nasa. 
Forsala er hafin á tónleikana í Mohawks í Kringlunni. 

- Lifið heil

www.lyfja.is

Kaupauki
ESTÉE LAUDER. Kauptu sólarvörn eða sjálfbrúnkukrem og fáðu 
tösku, sólarpúður eða sjálfbrúnkukrem með í kaupbæti.

Gildir 26. júní til 3. júlí 
á meðan birgðir endast.
Fæst í Lyfju Lágmúla, 
Smáratorgi og Selfossi.

eða sj g fáðu 
eð í kaupbæti.eð í kaupbæti
jálfbrú gnkukrem o
ð k b i



Mikilvægt er fyrir konur 
í kringum þrítugt að 
hugsa vel um húðina 
í andliti vilji þær koma 
í veg fyrir fyrstu merki 
öldrunar. Húðin kring-
um augun er oftast það 
fyrsta sem lætur á sjá 
en hægt er að koma 
í veg fyrir fíngerðar 
hrukkur, til dæmis með 
fersku möndlu- og epla-
augngeli frá L‘Occitane. 
Gelið er samansett af 
möndluprótíni og kísil sem eykur teygjanleika húðarinn-
ar og gerir hana stinnari og sléttir úr fíngerðum línum. 
Þá hjálpar gelið einnig við að minnka bauga og draga úr 
þreytu í kringum augun. Flaskan er lítil og því tilvalið að 
taka hana með og geyma í veskinu.

Verndaðu augun

Ástin svífur yfir vötnum með nýja 
sumarlega og frískandi ilmvatninu 
hennar Naomi Campbell, With Kiss-
es, sem bættist við Cat Deluxe-lín-
una hennar nú í sumar. Ilmurinn 
þykir að hluta til mjúkur og blíður 
með rósalykt en einnig fjörlegur 
með blöndu af kryddtegundum 
og sítrusávöxtum sem gerir hann 
svolítið prakkaralegan. Flaskan 
er einnig falleg með rauðri dúsk-
klemmu og því flottur fylgihlutur 
fyrir stelpur í sumar. - hds

Kossar frá 
Naomi

Festina-Candino Watch Ltd     candino.com

Renzo
is wearing a model out of

our Classic collection

Renzo
is wearing a model out of

our Classic collection

Filippa K   I   Patrizia Pepe   I   Rutzou   I   Dreams   I   GK Reykjavík   I   Lee   I   Wrangler

LAUGAVEGUR 
Mán. – Fös. 11–18.
Lau. 11–16. Sun. 13–17.

SMÁRALIND
Mán. – Fös. 11–19.
Lau. 11–18. Sun. 13–18.

20-40% AFSLÁTTUR
ÚTSALAN ER HAFIN
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FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Urður Hákonardóttir söng-
kona

Verja öllum 
deginum med 
Kríu dóttur 
minni.

Fara á Kaffismiðjuna. 
Byrja daginn á góðum 
kaffibolla og samræð-
um við gott fólk.

Keyra í 
sveitina 
til ömmu 
og afa. Koma við í Hveragerði 
og fara í sund.

Hitta vini og 
elda saman 
eða grilla.

Eiga kósíkvöld heima og 
horfa á góða kvikmynd. 
Til dæmis Annie Hall 
eftir Woody Allen.

3
4

Öflugri löggæsla 
á vegum landsins.
Eftirtaldir aðilar hafa tekið höndum saman 
um að auka löggæslu á þjóðvegum 
landsins um 100% næstu mánuðina. Þetta 
er gert í forvarnarskyni og til að stuðla að 
því að þeir sem brjóta af sér þurfi einungis 
að glíma við fjárhagslegt tjón, en sleppi 
við aðrar og alvarlegri afleiðingar.

  UmferðarlagabrotUmferðarlagabrot

Of hraður akstur*  kr. 70.000
Ófullnægjandi öryggisbúnaður barns kr. 10.000
Ekið fram úr þegar vegsýn er skert kr. 10.000

  Samtals: kr. 90.000

*Ekið á 125 km/klst. á vegi þar sem 
hámarkshraði er 90 km/klst. Ökumaður fær 
samanlagt 4 refsipunkta í ökuferilsskrá. 

Umferðarlagabrot á borð við hraðakstur og akstur undir 
áhrifum áfengis og annarra vímuefna eru alvarleg afbrot og 
viðurlög háar sektir og svipting ökuréttinda. Þetta eru þó 
smámunir í samanburði við aðrar mögulegar afleiðingar slíkra 
brota: limlestingar, ástvinamissir, dauði.
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– Mest lesið


