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SKINKUPARTÍ 
Á JACOBSEN
Erna Bergmann og Óli 
Hjörtur skinka sig upp 
fyrir laugardagskvöldið

FELL OFTAST 
FYRIR BLEIKU
Kíkt inn í fataskápinn hjá 
Jónu Ottesen

GUS GUS 
OG NIKITA 
HALDA TEITI
Allsherjar útgáfupartí á 
Laugaveginum 

MARGMIÐLUNARSPILARI

27.950Kr.

„ÉG ER HÁLFGERÐUR 
BRJÁLÆÐINGUR“
Hildur Björnsdóttir, formaður Stúdentaráðs, er vön að hafa mörg járn í 
eldinum. Hún stundar meistaranám í lögfræði, berst fyrir hagsmunum 
stúdenta og á von á sínu fyrsta barni strax á nýju ári. 



2 föstudagur  18. september

núna
✽  fylgist vel með

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Ritstjórn Anna M. Björnsson Forsíðumynd Anton Brink 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 Sími :  568 5305 • Grandagarði  5

Opið v i rka daga 
900 -  1800

Laugardag 
900-1300
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EFTIR VINNU Á FÖSTUDAG fer ég í skólann á Bifröst en það 
er fyrsta vinnuhelgi vetrarins í náminu mínu. Ég er mjög spennt yfir að hitta 
skólafélaga mína aftur því við eyddum lunganu úr sumrinu saman á Bifröst. 
Eftir nokkra fyrirlestra fer ég í bæinn á laugardag þar sem ég tek þátt í 
leynilegri skemmtidagskrá nokkurra-stelpna-mafíu sem endar með ind-
versku matarboði. Ætli ég reyni ekki að vera góð mamma á sunnudaginn.

RITSTÝRA FRANSKA VOGUE, 
CARINE ROITFELD  mætti glæsi-
lega til fara á tískuvikuna í New York 
sem nú stendur yfir.    

Saga í Dazed & Confused
Ljósmyndaneminn Saga Sigurðar-
dóttir er að gera það gott í Lond-
on þar sem hún hefur myndað fyrir 
hin ýmsu tískutímarit. Nýjasta rósin 
í hnappagatið er þó glæsilegur 
tískuþáttur sem hún myndaði fyrir 
hipp og kúl-blaðið Dazed and Con-
fused. Saga er ekki einu sinni út-
skrifuð úr skólanum enn þá þannig 
að búast má við stórum hlutum frá 
henni í framtíðinni.

Pétur slær í gegn
Tónlistarmaðurinn Pétur Eyvinds-
son, betur þekktur sem DJ Music-
ian, sló rækilega í gegn 
um síðustu helgi á Bakk-
usi þar sem hann hélt 
útgáfuteiti á plötunni 
Sehr Gut Cocktail. Marg-
menni dansaði við þýska-

landsskotið gleðiteknó 
og mátti þar sjá Sig-
trygg Berg Sig-
marsson listamann, 

Björn og Einar 
Sonic í Singa-
pore Sling, Haf-
stein Mikael list-
málara, Þorgeir 
Guðmundsson 
kvikmyndagerðar-

mann, Gylfa Blön-
dal, Snorra Ásmunds-

son og Söru Björns-
dóttur.

„Þetta verður örugglega mega stemning,“ segir Heiða Birgisdóttir, kennd 
við Nikita, um sameiginlegt partí GusGus og Nikita á laugardagskvöldið. 

Partíið verður haldið í tilefni af opnun verslunar Nikita að Laugavegi 56 
og útgáfu nýrrar breiðskífu frá GusGus. Á bak við verslunina er skemmti-
legur bakgarður þar sem tónleikarnir fara fram.

Partíið byrjar klukkan níu og Heiða hvetur fólk til að mæta tímanlega, 
því tónleikarnir byrji fljótlega upp úr því. Opið verður inn í verslunina svo 
gestir geta skoðað hvað Nikita hefur að bjóða. 

Í nýju versluninni verður til sölu bæði hversdagsfatnaður og snjóbretta-
föt. Heiða er ánægð með að komið sé að opnun. „Við finnum það að marg-
ir eru mjög spenntir fyrir þessu. Við verðum með stóran hluta af línunni 
okkar, bæði „street wear“ og snjóbrettaföt.“ - hhs

Margt um að vera í bakgarðinum á Laugavegi 56: 

GusGus og Nikita halda 
partí á laugardag

Þ
etta er nú hálfgerður einkahúmor hjá 
okkur,“ útskýrir Óli Hjörtur Ólafsson, 
skemmtanastjóri hjá Jacobsen, en hann 
ætlar ásamt vinkonu sinni, Ernu Berg-

mann að halda „skinkupartí“ á laugardags-
kvöldið. Þeim til skýringar sem ekki kannast 
við hugtakið skinka þá er það orð notað yfir 
ljósbrúna, litaða og léttklædda tegund af kven-
manni, svona svipað og hnakki er fyrir karlkyn-
ið. „Við Erna höfum oft djókað með þetta hug-
tak, eins og til dæmis „að skinka sig upp“ fyrir 
djammið og datt í hug að slá þessum djók upp 
í allsherjarpartí. Við verðum með skinkusalat 
á boðstólum með Ritz-kexi og erum alvarlega 
að spá í að brúnka okkur upp fyrir kvöldið. 
Við verðum svo með „skinku-off“ keppni þar 
sem besta og mesta skinkan fær vegleg verð-
laun.“ Erna veit ekki hvort hún muni leggja í 
allsherjar skinkulúkk. „ Ég kannski mála mig 
aðeins skinkulegra en vanalega,“ segir hún og 
skellihlær. Tónlistin er að sjálfsögðu í færum 
höndum Óla Hjartar og Ernu. „Hún verður allur 
skalinn af því sem skinkur myndu venjulega 
hlusta á,“ útskýrir Óli Hjörtur. „Þetta verður 
R&B og alls konar en ekkert jaðarrokk, skinkur 
vilja ekki svoleiðis.“ Aðspurður hvort hann að-
hyllist venjulega skinkulúkkið fyrir konur neit-
ar hann því. „Nei, ég myndi alls ekki mæla með 
því. Að vera skinka er svona botninn á hallær-
islegheitunum.“ - amb

Partíið hefst á Jacbobsen, Austurstræti á 
miðnætti og það kostar 500 krónur inn.  

ERNA BERGMANN OG ÓLI HJÖRTUR HALDA SKINKUPARTÍ Á JACOBSEN

ERUM ALVARLEGA AÐ 
SPÁ Í BRÚNKUMEÐFERÐ

Myndu ekki mæla með skinkulúkkinu Erna og Óli Hjörtur verða í góðu stuði á laugardagskvöldið á Jacobsen. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nikitagarðurinn Opnunarteiti Nikita og útgáfutónleikum GusGus verður slegið saman 
í eitt gott partí að Laugavegi 56 á laugardagskvöld.  MYND/NIKITA
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Þegar Hildur Björns-
dóttir, formaður Stúd-
entaráðs, var lítil ætlaði 
hún að verða forsætis-
ráðherra, Ungfrú Ísland 
og fimm barna móðir 
þegar hún yrði stór. 
Með aldrinum breyttust 
plönin, öll nema eitt, en 
Hildur gengur nú með 
sitt fyrsta barn. 

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Anton Brink

É
g á að eiga 2. janúar. 
Auðvitað veit maður 
aldrei hvernig barn 
maður fær en ef ég 
verð heppin ætla ég 

bara að halda áfram í skólanum 
strax eftir áramótin,“ segir Hildur 
Björnsdóttir, formaður Stúdenta-
ráðs, sem er gengin rúmlega fimm 
mánuði á leið með fyrsta barn sitt 
og unnustans, Jóhanns Más. Það 
er metnaðarfull áætlun að vera í 
meistaranámi samhliða því að sjá 
um hvítvoðung. En það er Hildar 
háttur að lifa tvöföldu lífi. Þegar 
hefur hún lokið tveimur háskóla-
gráðum, í lögfræði og stjórnmála-
fræði, þótt hún sé ekki eldri en 
23 ára. Undanfarna mánuði hefur 
hún haft í nógu að snúast sem 
formaður Stúdentaráðs en hún 
leggur jafnframt stund á meist-
aranám í lögfræði. „Ég er hálf-
gerður brjálæðingur og þarf allt-
af að hafa nóg að gera. En reynd-
ar hafði ég hugsað mér að slaka á 
einu sinni og vera bara í námi eftir 
að starfi mínu sem formaður lyki. 
En þá varð ég ólétt.“

FIMM BARNA MÓÐIR
Barnið í maganum var því óvænt-
ur útúrdúr í lífi Hildar, sem hefur 
hingað til kappkostað að halda 
þétt um stjórnartauma lífs síns. 
„Ég hef planað líf mitt í þaula frá 
því ég var lítil og hef alltaf vitað 
hvert ég var að fara. En það var 
ekki á dagskránni að eignast barn 
strax. Mér leið meira að segja hálf-
partinn eins og þetta yrði hneyksl-
ismál því mér fannst ég svo ung. 
En svo var það auðvitað ekki og 
við erum mjög ánægð. Þegar ég 
var lítil ætlaði ég að verða fimm 
barna móðir, forsætisráðherra og 
Ungfrú Ísland. Ef ég ætla að ná að 
eignast þessi fimm börn þá er eins 
gott að byrja strax.“ Hin plönin 
hafa gufað upp með tímanum. „Ég 

gagnrýni ekki stelpur sem ákveða 
að fara í fegurðarsamkeppni, það 
er bara ekki fyrir mig. Og pólitíkin 
heillar ekki, að minnsta kosti ekki 
eins og er. Hún snýst allt of mikið 
um nornaveiðar og grimmd. Mér 
finnst þetta ekki virka mjög gef-
andi og ég finn til með fjölskyld-

um þeirra stjórnmálamanna sem 
eru í þessu stríði.“ 

VIRÐING FYRIR HÚSMÆÐR-
UM
Það er ekki skrýtið að Hildi langi 
til að eignast mörg börn. Sjálf 
kemur hún úr stórri og náinni fjöl-
skyldu. „Við erum sex systkinin, 
þrír strákar og þrjár stelpur. Það 
voru mikil forréttindi að alast upp 
í svona stórum systkinahópi.“

Pabbi Hildar, Björn Ingi Sveins-
son, er framkvæmdastjóri Kleos 

og mamma hennar, Katrín Gísla-
dóttir, er listfræðinemi og hús-
móðir, enda nóg að gera á svo 
stóru heimili. „Ég ber mikla virð-
ingu fyrir húsmóðurstarfinu. Við 
systkinin græddum mjög mikið á 
því að fá að hafa mömmu heima 
og hún hjálpaði okkur mikið. Við 

vorum til dæmis öll snemma 
búin að læra að reikna og lesa.“ 
Hún stefnir þó ekki sjálf á að vera 
heima, að minnsta kosti ekki fyrst 
um sinn. „Ég held það sé frábært 
að vera heima með börnunum 
sínum og upplifa þau upp á hvern 
einasta dag. En mamma hefur allt-
af alið okkur systurnar upp í því 
að það sé mikilvægt að við mennt-
um okkur svo við getum séð fyrir 
börnunum okkar ef við missum 
maka okkar eða lendum í skilnaði. 
Svo ég ætla mér að vinna. Ég hef 

stundum verið að grínast með að 
ég þyrfti að eignast mann sem er 
til í að vera húsfaðir. En það er víst 
ekki á dagskránni hjá mínum.“ 

Hildi þykir margt á nútímakon-
una lagt. „Við eigum að mennta 
okkur og vinna, af því nú getum 
við það. En við eigum líka að vera 

svakalega góðar húsmæður og 
æðislegar mæður. Stundum hugsa 
ég með mér að ég vildi að ég hefði 
fæðst á nítjándu öld. Þá gæti ég 
slakað aðeins á og verið ánægð 
með að vera „bara“ húsmóðir.“ 

KJÁNALEGUR FYLKINGAR-
ÍGUR
Hildur situr í Stúdentaráði í 
nafni Vöku, sem hefur löngum 
verið tengt Sjálfstæðisflokkn-
um. Því liggur beint við að spyrja 
hvort hugurinn hneigist til hægri. 

„Tenging Vöku við Sjálfstæðis-
flokkinn er ævaforn og á alls ekki 
við í dag. Ég hef þó aldrei bundið 
mig við neinn stjórnmálaflokk og 
ég segi ekki frá því hvað ég kýs. 
Ég er mjög leyndardómsfull hvað 
þetta varðar. En ég er í stúdenta-
pólitíkinni fyrst og fremst af því 
ég hef áhuga á hagsmunabaráttu 
stúdenta.“

Vaka var samt augljós kostur 
í hennar huga þegar kom að því 
að velja fyrir hvaða félag skyldi 
vinna. „Ég skoðaði bæði félögin 
vel og mér leist betur á Vöku en 
Röskvu. Aðallega vegna þess að ég 
er andvíg kynjakvótum og fléttu-
listum. Ég kæri mig ekki um for-
skot byggt á því að ég sé kona. Ég 
vil vera metin eftir hæfni og verð-
leikum. En mér finnst fylkinga-
rígur í hagsmunabaráttu stúd-
enta kjánalegur. Við erum yfirleitt 
að berjast fyrir sömu hlutunum og 
ef við myndum bara taka höndum 
saman værum við miklu sterk-
ari. Samstarfið við Röskvu hefur 
samt verið ágætt, þótt auðvitað 
séu alltaf einhver átök. Til dæmis 
þrætur um það hver á heiðurinn 
að umbótum, í stað þess að gleðj-
ast þegar góðir hlutir nást í gegn. 
En ég reyni að taka ekki þátt í því. 

LIFIR TVÖFÖLDU LÍFI

Erfingi á leiðinni Hildur gæti vel eignast fyrsta barn ársins 2010 en settur dagur er 2. janúar. Hún lætur þó ekki meðgönguna hægja á sér og stundar meistaranám í lögfræði 
samhliða starfi sínu sem formaður Stúdentaráðs. 
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„Mér finnst fylkingarígur í hagsmunabaráttu stúdenta 
kjánalegur. Við erum yfirleitt að berjast fyrir sömu hlutun-
um og ef við myndum bara taka höndum saman værum við 
miklu sterkari.“

Draumadagur í hnotskurn:
 Í fjarlægu landi með hagstæðu 

gengi og fallegum verslunum 
– símalaus, netlaus og 
áhyggjulaus.

Skemmtilegast 
að gera:

 Baka kökur, 
kaupa skó 

og ferðast 
með uppá-

haldsfólkinu 
mínu.

Leiðinlegast að gera: 
Horfa á fótbolta og vera 
veik. Þyrfti ég að gera bæði 
í einu yrði ég líklega öll!

Besti maturinn: 
Ítalskur. Nema nammi sé matur?

Uppáhaldsdrykkurinn: 
Klakavatn með sítrónu.

Besta bíómyndin: 
Fellowship of the Ring, Pulp Fict-
ion og Forrest Gump. Allar best-

ar.

Fyrirmyndin í lífinu: 
Foreldrar mínir.

Uppáhaldsstaðurinn: 
Oddagata 15 á Akureyri, fyrrum 
heimili ömmu og afa. Þaðan á ég 
margar af mínum bestu æskuminn-
ingum.
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Fjölbreyttur matseðill
Flott þjónusta
Frábært verð

Grillhúsið í 20 ár 
– aldrei betra

Bananasplitt

Wishbone
samloka

Sá eini sanni

Lambalundir

Sígildur

Hádegistilboð 
Súpa

Réttur dagsins
Kaffi  á eftir

Virka daga

Þ
ær konur sem hafa einu sinni prófað Bobbi 
Brown snyrtivörur verða algerlega háðar þeim  
enda eru þær í senn eðlilegar, endingargóðar og 
einstaklega einfaldar í notkun. Bobbi Brown sér-

hæfir sig í farða sem lætur konuna líta út eins og  hún 
sjálf er, bara fallegri, og notast mikið við náttúrulega lita-
tóna. Nýja pallettann frá Bobbi fyrir haustið kallast ein-
faldlega „ Nudes Collection“ og samanstendur af gullfal-
legum tónum af beige, gráu, silfri, gulli og dökkgrábrúnum 
lit sem nefnist „caviar“. Kinnaliturinn sem kallast „shimm-
er brick“ er samansettur úr karamellu og gyllum tónum og 
veitir húðinni fallegan ljóma. Einnig eru í línunni kremaðir og 
mjúkir varalitir í náttúrulegum bleikbrúnum tónum og flottur 
blautur eyeliner sem endist allan liðlangan daginn.   - amb

NÝ LÍNA FRÁ BOBBI BROWN

Náttúrlegir gljáandi tónar fyrir haustið

Nude Eye Pallette
Dásamlega fagrir augnskuggar sem 
klæða allar konur.

Nude Shimmer Brick
Andlitspúður/kinnalitur 
sem veitir húðinni frískleg-
an ljóma.

Creamy Lip Colour
Fjórir náttúrulegir varalitir í bleikbrúnum 
tónum. 

Mér finnst merkilegt að fólk reyni 
að snúa stúdentapólitík upp í eitt-
hvað svona. Það er það leiðinleg-
asta við þetta. Og það er einmitt 
þetta sem mér finnst fráhrindandi 
við pólitík.“

ALLTAF BERJANDI Í BORÐIÐ
Verkefni Stúdentaráðs eru ærin 
og Hildur efast um að starf for-
manns hafi nokkurn tímann verið 
eins krefjandi og nú. „Það er sí-
fellt verið að skera niður í þjóð-
félaginu og það bitnar auðvitað 
á okkur líka. Við þurfum stöðugt 
að vera að berja í borðið.“ Nýlega 
var sigur unninn þegar framfærsla 
námsmanna var hækkuð um tut-
tugu prósent. „Þetta var ákveðinn 
sigur fyrir okkur og ekki endilega 
eitthvað sem við gátum átt von á.“ 
Næst á dagskrá er að berjast gegn 
frekari niðurskurði í framlögum 
til Háskóla Íslands. „Það er okkar 
skoðun að það eigi ekki að skera 
niður í Háskólanum, á sama tíma 
og verið er að fjölga nemendum. 
Í dag gegnir Háskóli Íslands mjög 
mikilvægu uppbyggingarhlutverki 
í íslensku samfélagi og við verð-
um að standa vörð um það.“ 

En hvernig líst forystu Stúdenta-
ráðs á fréttir af hugsanlegri sam-
einingu Háskóla Íslands og Háskól-
ans í Reykjavík? „Ég er ekki viss 
um að nemendur skólanna eigi 
eftir að taka þessu neitt sérstak-
lega vel. Háskóli Íslands og Háskól-
inn í Reykjavík voru síðustu tveir 
skólarnir sem maður bjóst við að 
myndu sameinast. En ég þarf að sjá 
ítarlega úttekt á því hvernig sam-
einingin ætti að fara fram, áður en 
ég mynda mér skoðun. Annars held 
ég að almennt sé samkeppni á milli 
háskóla af hinu góða. Tilkoma Há-
skólans í Reykjavík var til dæmis 
það besta sem gat komið fyrir Há-
skóla Íslands, sem varð samkeppn-
ishæfari fyrir vikið.“  

Nýlega bárust fréttir af því að 
á fjórða hundrað háskólanema 
hafi ranglega skráð sig atvinnu-
lausa og stundað nám á meðan. 
Þetta kemur Hildi lítið á óvart. 
„Við vorum búin að benda á þetta 
í marga mánuði í barátttunni fyrir 
hærri námslánum. Kerfið er fá-
ránlegt, atvinnuleysisbætur hafa 
um tíma verið 50 prósent hærri 
en námslán en þessar upphæð-
ir ættu auðvitað að vera í mun 
meira samræmi. Þetta býður upp 
á að fólk reyni að fara á svig við 
kerfið. Það, að svona margir reyni 
að finna leiðir til að svindla á kerf-
inu, sýnir líka hvað námsmenn 
hafa það skítt. Þannig að ég undra 
mig ekki á því að þetta hafi komið 
upp, þó að ég réttlæti það ekki.“
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tíðin
✽  tíska og snyrtivörur

Getur þú lýst þínum stíl?  Litríkur og margbreyti-
legur. 

Hvað dreymir þig um að eignast í vetur?  Töff-
araskó, skólatösku og hlýja vettlinga. 

Hvað keyptir þú þér síðast?  Fullt 
af fötum í Gyllta kettinum, 
pels, kápu, leggings, 
boli, loðkraga og 
fleira. Keypti 
líka rosa 
flottan bol 
og leggings 
í Top Shop.

Uppáhalds-
verslun?  Gyllti 
kötturinn og allar „vintage“-
búðirnar í New York.

Uppáhaldsfatamerki?  Ég 
er ekki merkjafrík heldur 
elska bara flott föt, falleg 
mynstur og góð efni. 

Eru einhver tískuslys í 
fataskápnum þínum?  
Já fullt! Fell of oft fyrir 
bleikum fötum!

Í hvað myndir þú 
aldrei fara?  Tark-
buxur og magabol. 

Hvaða snið klæð-
ir þig best?  Vá þessi er erfið! Ég klæðist mikið víðum 
bolum og stórum peysum …

Til hvaða áratugs sækir þú þér helst inn-
blástur?  Ég sé mig í öllum tímabilum og hef 
gaman af því að fara úr einu í annað – ´60, 
´90 og allt þar á milli. 

Hvert er skuggalegasta fatatímabil-
ið þitt?  Ætli það sé ekki stutt plastpils 
og plasthælar, gervipels og neongrænn 
bolur á leiðinni á Tunglið með stóru 
systur   - amb

Jóna Ottesen, nemi í New York: 

FELL OFT FYRIR 
BLEIKUM FÖTUM

1

3

2

4

5

1. Kápa úr Gyllta kettinum sem á eftir að koma sér 
vel í kuldanum í New York, leggings frá Gyllta 
kettinum, skór frá For ever 21, gamalt pils sem 
verður notað sem bolur, loðkragi frá Gyllta kett-
inum. 

2. Afmæliskjóll frá 25 ára afmæli mínu, keypti hann 
af Hörpu Einarsdóttur. 

3. Sólgleraugu sem ég keypti í New York. 
4. Lopapeysa úr Kisunni, mikil ást og hlýja sem 

fylgir henni.
5. Pels úr Gyllta kettinum, takk elsku Dísa frænka;) 
6. Peysa úr Gyllta kettinum, mér finnst mynstraðar 

peysur meiri háttar.

6

NÝI ILMURINN  frá issey miyake, 
a scent, er yndislega tær, hreinn og 
ferskur í fallegri og einfaldri flösku. 

SNYRTISKÓLI - naglaskóli - förðunarskóli - fótaaðgerðaskóli

S N Y R T I -A K A D E M Í A N

www.snyrtiakademian.is  •  Hjallabrekka 1   •  sími 553-7900

•  Snyrtiskólinn er einkaskóli með CIDESCO réttindi.
•  Nám í snyrtifræði er hagnýtt og skemmtilegt nám
•  Snyrtiskólinn er viðurkenndur af Menntamálaráðuneytinu
•  Námið er lánshæft hjá LÍN
•  Hefst í nóvember 2009

•  Getur hafi ð nám hvenær sem er
•  Kennt 1 x viku frá kl. 18-22
•  Gæðavörur frá Professionails notaðar við kennslu
•  Kennarar með kennararéttindi frá skóla Professionails í Belgíu
•  Glæsilegur nemendapakki ásamt vandaðri 
    naglaslípivél og naglalampa.
•  Ýmsir möguleikar við fjármögnun námsins

•  Fótaaðgerðaskóli Íslands er sérskóli á framhalds-
   skólastigi og viðurkenndur af  Menntamálaráðuneytinu.
•  Námið er lánshæft hjá LÍN
•  Nemendur geta sótt um löggildingu sem fótaaðgerða     
    fræðingar að námi loknu
•  Hefst í janúar 2010



CINTAMANI KLARA
Jakki með hettu úr Soft Shell® efni frá  
Pontetorto®. Efnið er með útöndun,  
er vindhelt og hrindir frá sér vatni.

CINTAMANI ELVA
ömu s e sa.  vasar og rennilás sem 

h gt er að renna  áðar áttir. e no ile® 
sefni frá Pontetorto®.

CINTAMANI HRINGUR
Léttur jakki úr Soft Shell® efni frá  

Pontetorto®. Einn rj stvasi og tveir 
hliðarvasar, atlo ked saumar og ordura® 

st rkingar á ö lum, framan á ermum og  
við mjaðmir. 

CINTAMANI LOFTUR
S ðerma sk rta sem h gt er að rúlla u  og 

re ta  stuttermask rtu. esting á ermi.  
 renndir rj stvasar.  

Efnið er j t ornandi og te gist.

CINTAMANI RÓBERT 
Stráka s e sa úr e no ile® efni frá  

Pontetorto®. Endurskin meðfram  
rennilás og  kraga. 

CINTAMANI PALLI 
l sgalli með hettu. etta er með  

angsae ru. enndur alla leið frá hálsmáli 
og niður aðra skálmina. Ermar og skálmar 

með smellum til að festa  
vettlinga og sk .

6.990.-áður 13.990.-

3.990.-áður 9.990.-

.990.-áður 5.490.-

Opið:
10-18 mán – fös.
11-16 laugard.

Austurhrauni 3
210 Garðabæ

Rey
kja

nes
bra

ut

kapl
akri

ki

5.990.-áður 1 .990.-

11.990.-áður 6.990.-

8.990.-áður 19.990.-
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Ása Dýradóttir, 
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1
Að finnast ég hafa uppskorið 
eitthvað af því sem ég sáði yfir 
vikuna.

2
Oft eru yfirferðir á föstudögum í 
LHÍ, og eftir þær er gott að tjilla 
í sófa eða grilla í gleði fyrir utan 
skólann.

3
Fara í rennibrautina í Laugar-
dalslauginni með Mammút.

Borða eitt-
hvað gott 
með mömmu 
og pabba.

4
Spila á tónleikum með mörgu 
fólki og gleði og ókeypis bjór.

5
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– Mest lesið


