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helgin
MÍN

S jaldan hefur sést vinsælli 
kjóll en Emami-kjóllinn sem 

gerði allt vitlaust fyrir um tveim-
ur árum. Það sem er einstakt við 
kjólinn er að hann var hægt að 
nota á fjölmarga mismunandi 
vegu svo að í raun var hann marg-
ar flíkur í einni. „Vegna gífurlegra 
vinsælda kjólsins var ráðist í nýja 

línu sem er byggð á sömu hug-
mynd og kjóllinn, það er hægt að 
nota hana á marga vegu,“ útskýrir 
Brynjar Ingólfsson, framkvæmda-
stjóri Emami. Línan er hönnuð 
sem fyrr af Steinunni Garðars-
dóttur í samstarfi við fatahönnuð-
ina Lindu Árnadóttur og Ásmund 
Ásmundsson. „Það var krefjandi 

verkefni að hanna margar fjölnota 
flíkur en línan hefur vakið mikla 
athygli erlendis þar sem hún hefur 
verið sýnd undanfarið.“ Ný versl-
un undir nafninu Emami verður 
opnuð um helgina á Laugavegi 66 
og í tilefni þess verður fimmtán 
prósenta afsláttur alla helgina. 
„Á föstudagskvöldið verður hald-

in vegleg tískusýning og opnun-
arteiti en svo verður búðin opin 
bæði laugardag og sunnudag.“ 
Brynjar bætir því við að Emami-
fatnaðurinn henti vel tíðarandan-
um í dag. „Það er auðvitað hag-
kvæmt að geta keypt sér eina flík 
sem getur breyst í svo ótal marg-
ar útgáfur.“ - amb

Emami færir út kvíarnar

NÝ BÚÐ Á LAUGAVEGI

LEIKARAPARIÐ Demi Moore og 

Ashton Kutcher voru ástfangin að 

sjá á góðgerðarballinu „Gentlemen‘s 

Ball“ í New York í síðustu viku.

Nýja línan Meðal fatnaðar er að finna toppa, 
buxur og yfirhafnir. 

Níu hönnuðir ætla að selja vörur sínar á hag-
stæðu verði í svokallaðri PopUp Verzlun, sem 
skýtur upp kollinum í fjórða sinn á laugar-
daginn. Í þetta sinn er það að Bankastræti 
14, á efri hæð, í sama húsnæði og Nakti 
apinn var til húsa. Meðal hönnuða má 
nefna: Sunnu Dögg Ásgeirsdóttur með 
barnaföt, Aaron Charles Bullion með 
herraskyrtur, Eygló Margréti Lárusar-
dóttur með kvenföt, og Elvu Dögg Árna-
dóttur með hekluð hálsmen og kvenföt.
Verslunin verður opin á laugardaginn frá 
klukkan 11 til 20.  - hhs

Peysa frá Sonju Bent 
Sonja Bent og átta aðrir hönnuðir 
selja vörur sínar á hagstæðu verði 
í PopUp Verzlun í Bankastræti. 

Pop-up búð!

Krefjandi verkefni Steinunn Garðarsdóttir, yfirhönnuður Emami, og Bjarni Garðarsson eigandi ásamt verslunarstjóra nýju 
verslunarinnar. 

Sjá dagskrá 
                á skessan.is

fjölskyldan saman

STEINGRÍMUR GAUTI INGÓLFSSON , NEMI OG 
BARÞJÓNN Á KAFFIBARNUM
 Ég er að spá í að vera menningarlegur og fara í leikhús á laugardaginn. Annars 

verður oft lítið úr helgunum mínum því ég læt alltaf plata mig í eitthvert svínarí 

sem endar undir morgun. Svo er reyndar Kaffibarinn sextán ára um helgina 

og það er eiginlega dónalegt að mæta ekki í afmælið.

Þórunn Högna með nýjan 
þátt

Innanhúss-

galdrakonan og 

ofurskvísan Þór-

unn Högnadótt-

ir sem áður var 

hluti af Innlits-

Útlits þríeykinu 

á Skjá Einum 

ásamt Arn-

ari Gauta og Nadíu Banine er að 

byrja með nýja þætti nú í desem-

ber. Þættirnir verða sýndir á sjón-

varpsstöðinni ÍNN og munu, líkt og 

Innlit-Útlit, fjalla um heimili og hús-

búnað. Munurinn er þó sá að í nýja 

þættinum fjallar Þórunn um ódýr-

ar og sniðugar lausnir fyrir heimilið 

ásamt því sem hún fókuserar á ís-

lenska hönnun og framleiðslu. 

Skírnarveisla á Boston
Þegar skíra á barn láta flestir 

sér duga að dekka borð með 

hvítum dúk, baka eina krans-

aköku og skella lítilli dúkku í vöggu 

ofan á. En ekki tónlistarmaður-

inn Gísli Galdur og Kristín Kristj-

ánsdóttir, kona hans. Dóttur þeirra 

og frumburði verður gefið nafn á 

sunnudaginn. Í tilefni af því verð-

ur slegið upp veislu á skemmti-

staðnum Boston, þangað sem fjöl-

skyldu og vinum þeirra er boðið að 

koma að fagna nýju nafni. Tilefnið 

er reyndar tvöfalt en Kristín átti af-

mæli á fimmtudaginn og fagnar því 

þrítugsafmæli sínu samhliða nafn-

gjöf dóttur sinnar.

Tískufrík af karlkyni ættu ekki 
að láta sig vanta í fjögurra ára 

afmælisveislu Gyllta kattarins. 
Samhliða afmælisveislunni verð-
ur nefnilega ný herradeild vígð. 
Það, segir Viktoría Hermanns-
dóttir aðstoðarverslunarstjóri, 
er gert til að bregðast við bráða-
fataskorti karlmanna borgarinn-
ar. „Það virðist ekki fást mikið af 
fötum fyrir stráka á almennilegu 
verði hérna. Við verðum með 
mikið úrval fyrir þá, bæði not-

aðar og nýjar vörur. Boli, peysur, 
gollur, skyrtur, jakka – allt sem 
herramenn vantar!“ 
Eftir sem áður verður kvenfata-
úrvalið gott og eru jólavörurnar 
teknar að streyma í hús. Afmæl-
inu verður fagnað í versluninni á 
morgun, laugardag, á milli klukk-
an tvö og sex. Sigríður Thorlacius 
söngkona mætir og tekur nokkur 
lög af nýju plötunni sinni, Anna 
Rakel þeytir skífum og léttar 
veigar verða í boði. - hhs

Ný herradeild og afmælisveisla: 

Gyllti kötturinn bjargar strákunum

Í Gyllta kettinum Aðstoðarverslunar-
stjórinn Viktoría Hermannsdóttir býst 
við mikilli gleði í fjögurra ára afmælis-
veislu kisa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þetta
HELST

Teknódýr á NASA
Teknó goðsögnin Umek verður á 

NASA á laugardagskvöldið en þar 

verður til húsa árshátíð Techno.is.

Umek þessi er þekktasti plötu-

snúðurinn og vinsælasti tónlistar-

maðurinn innan danstónlistarinnar 

í Slóveníu og byrjaði að þeyta skíf-

um árið 1993. 

Umek náði þá heimsfrægð í hinum 

stóra techno heimi þegar hann gaf 

út smáskifuna “ Lanicor”.  

Lætin hefjast á miðnætti og miðar 

kosta 2000 krónur í forsölu. 
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Vera Sölvadóttir og 

Magnús Jónsson 

eru dúettinn BB & Blake. 

Dúettinn varð til árið 

2006 en fyrsta platan, 

sem heitir einfaldlega 

BB & Blake, er þessa 

dagana að skríða á 

Netið og í búðir. Dúett-

inn ætlar sér að gera 

usla á dansgólfunum og 

segir að það sé miklu 

skemmtilegra að vera í 

hljómsveit í kreppu en í 

góðæri.

Texti: Dr. Gunni

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

P
latan er miklu fjöl-
breyttar i  en það 
sem við höfum sýnt 
af okkur til þessa,“ 
segir Magnús Jóns-

son. „Við erum ekkert endilega 
í þessu sama poppi og var það 
fyrsta sem fólk heyrði með okkur. 
Við förum aðeins yfir í eitís-sándið 
og trip hopp. Þarna er líka frönsk 
kaffihúsastemning í einu lagi. Það 
er alltaf verið spyrja mann hvern-
ig tónlist maður er að gera en ég 
veit aldrei hvernig tónlist ég er að 
gera. Veit það nokkur? Ég fer allt-
af bara út í horn. Vóó … ég er bara 
að gera einhverja músík.“

Vera: „Við samt byrjuðum á 
því að hugsa, til dæmis: Gerum 
hérna eitt diskólag. Og svo breytt-
ist allt í ferlinu og varð eitthvað 
allt annað.“

Magnús: „Það var enginn út-
gangspunktur. Við ákváðum bara 
að gera lög saman. Við komum úr 
ólíkum áttum og erum með ólíkan 
bakgrunn. Hún hefur búið mikið 
í Frakklandi og hefur gert heim-
ildarmyndir og ég er leikari. þetta 
smitast inn í lögin.“

GENGIÐ Á MEÐ HLÉUM
Vera: „Ég var að gera lokaverkefni 
í kvikmyndaskóla sem ég var í úti 
í Frakklandi. Einhver jólin kom 
ég heim og heyrði eitthvert disk-
ólag með Magga sem mér leist vel 
á og vildi fá í myndina. Ég spurði 
hann bara og þannig byrjaði þetta. 
Það varð eiginlega skiptidíll út úr 
þessu. Ég fékk lagið en Maggi bað 
mig um að syngja inn á lag sem 

hann var að gera og vildi hafa á 
frönsku. Við fórum svo bara að 
senda músík á milli í tölvupósti.“

Magnús: „Við sögðum aldrei: Nú 
stofnum við hljómsveit og förum 
inn í skúr og teljum í. Þetta hefur 
bara gengið á með hléum. Stund-
um hefur hún verið á fullu í sínu 
og ég í leiklistinni. Nú þegar platan 
er komin verður bandið áberandi 
um hríð. Við erum búin að fjölga 
í því. Árni Kristjánsson (gítarleik-
ari Silfurtóna og Vonbrigða) og Dj 
Hlynur eru orðnir fastir meðlimir 
og við erum með fullt af fólki sem 
droppar inn á tónleika.“

Útgáfutónleikar plötunnar verða 
annað kvöld, laugardagskvöld-
ið 14. nóvember, á Sódómu. „Við 
erum með tvö selebritís sem koma 
fram með okkur,“ segir Magnús. 
„Þá Barða Jóhannsson og Ingvar 
E. Sigurðsson. Ingvar er lunkinn 
á harmóníkunni og leynir á sér á 
hljómborðinu. Og svo eru þarna 
líka Jara og Unnur Birna Björns-
dóttir – ekki alheimsdrottning, 
heldur rokkari.“

Vera: „Dóttir hans Magga, Hekla 

Magnúsdóttir, ætlar líka að koma 
fram með okkur. Hún spilar á ter-
amín og er í hljómsveitinni Báru-
járn. Mátti ég ekki segja þetta?“

Magnús: „Ha, jú jú! Ég viður-
kenni það alveg að ég er orðinn 44 
ára. Er rokkið alveg ónýtt núna?“

Vera: „Nei nei, Rod Stewart er 
miklu eldri en þú.“

JÁRNIN Í ELDINUM
Meðlimir BB & Blake hafa mörg 
járn í eldinum. Það er íslenska 
aðferðin. 

Vera: „Þetta er svolítið kaótískt, 
ég viðurkenni það. Maggi er að 
leika á fullu svo við æfum á kvöld-
in. Ég er að vinna heimildarmynd 
með Þorsteini Joð sem við tókum 
upp í Afríku. Hún er um hjón á 
Hvolsvelli sem eru komin á eft-
irlaunaaldur. Þau eru með skóla 
úti í Búrkína Fasó. Þegar krepp-
an skall á varð erfiðara að fjár-
magna skólann svo þau keyrðu 
tvo jeppa rúmlega níu þúsund 
kílómetra til að selja þá fyrir skól-
ann. Við eltum þau og vonumst til 
að afraksturinn komi í sjónvarp-

ið um jólin. Svo er ég að kenna í 
Kvikmyndaskóla Íslands. Og líka 
að búa til stuttmynd með vinum 
mínum.“

Magnús: „Ég er að æfa fyrir aðra 
syrpu af Rétti, sem fer í tökur eftir 
rúma viku. Ég er að koma mér í 
þann gírinn núna. Ég er svo líka í 
Brennuvörgunum í Þjóðleikhúsinu 
og svo fer ég norður og leik Frank-
N-Furter í Rocky Horror eftir ára-
mót.“

Vera: „Magnús hefur alltaf verið 
góður í sokkabuxum.“

MAGGI GEIMVERA
Magnús er áhugamaður um geim-
verur og samsæriskenningar. Ég 
má til með að spyrja hann aðeins 
út í það. Vera varar mig við að það 
geti tekið langan tíma svo ég bið 
um stuttu útgáfuna.

„Aðalatriðið í geimverufræð-
um – exopolitics – er að sálin 
er eilíf. Við erum orka. Þetta er 
bara millibilsástand, stoppi-
stöð,“ segir Magnús. „það sem 
mér finnst merkilegast núna er 
að það er enginn að velta áhrif-

um bóluefnisins á svínaflensuna. 
Það er rosalega lítil umræða um 
það. Allir fjölmiðlar keyra á sömu 
fölsuninni. Svo þegar maður les 
aðra hlið á málinu eru margir 
sem segja: Ekki taka þetta! Bólu-
setningin er stórhættuleg! Það er 
kvikasilfur í þessu og ekki búið að 
prófa þetta á fólki. Hver segir svo 
að þessi svínaflensa sé eitthvað 
hættulegri en aðrar flensur? Það 
er bara búið að ljúga þessu í haus-
inn á okkur.“

Vera: „Af hverju fórum við að 
tala um þetta?“

Magnús: „Nú, þetta er partur af 
exopolitics. Þetta er partur af „The 
new world order agenda“.

Exopolitics – hvað er nú það?
Magnús: „Það er orð sem rúmar 

margt, til dæmis geimverufræði 
og Illuminati. Sumir kalla þetta 
samsæriskenningar. Ég kalla þetta 
„alternative thinking“. Ég er stolt-
ur af því að vera kallaður Maggi 
geimvera. Ég er alveg hundrað pró-
sent viss um að við séum geim-
verur. Í alvöru! Þróunarsaga Dar-
wins er bara eitthvað sem er búið 

BANDIÐ BYRJAÐI SEM SKIPTI
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Uppáhaldsborgin mín:

Vera: Í dag er það New York.

Magnús: Prag.

Land sem langar að heimsækja:

Vera: Japan.

Magnús: Argentína.

Besti árstíminn á Íslandi:

Vera: Sumarið.

Magnús: Veturinn.

Uppáhaldshljómsveit eða tón-

listarmaður:

Vera: Madonna, Jara og David 

Bowie.

Magnús: Ég kem með klisjuna: 

David Bowie.

Skemmtilegast að gera:

Vera: Að vera til.

Magnús: Að leika tónlistar-

mann uppi í geimnum.

En leiðinlegast:

Vera: Bíða.

Magnús: Ég er of jákvæður til að vita það.

Uppskrift að fullkomnum 

sunnudegi:

Vera: Vakna, fara í sund, 

fara á hestbak, vera svo 

lengi á hestbaki að maður 

er að drepast úr hungri og 

þarf að borða rosalega 

mikið af kjötsúpu. Fara 

svo á Annie Hall hafandi 

aldrei séð hana.

Magnús: Vakna, 

horfa á Esjuna út 

um gluggann, fá 

sér morgunmat, 

fara í Koló, borða 

sushi og fara svo á 

Silence of the lambs 

hafandi aldrei séð 

hana.

Vera Sölvadóttir og Magnús Jónsson eru BB & Blake. „Platan er miklu fjölbreyttari en það sem við höfum sýnt af okkur til þessa.“ 
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IDÍLL
að ljúga að okkur. Ef fólk skoðar 
þetta tímalega séð er ekki fræði-
legur fótur fyrir þessari kenningu, 
að við séum komin úr einhverri 
örveru og höfum þróast í þessa 
hugsandi veru sem við erum í 
dag. Hvaða kjaftæði er þetta að 
við séum einhverjir hálfapar?! 
Fólk getur til dæmis lesið Voyag-
er 1 og 2 eftir Ashayana Deane ef 
það vill fá sannleikann.“

Vera: „Ég sagði að þetta myndi 
taka tíma.“

NETTUR STINGUR
Ég svissa því snögglega í eitthvað 
áþreifanlegra. Hvað er betra til að 
koma mönnum niður á jörðina 
en blessuð íslenska kreppan? Nú 
hefur BB & Blake bæði verið til í 
góðæri og kreppu. Er ekkert erfitt 
að vera í stuði í kreppunni?

Vera: „Alls ekki! Mér finnst 
meira stuð í kreppunni. Það er 
miklu skemmtilegra núna.“

Magnús; „Við ákváðum til 
dæmis ekki að gera þessa plötu 
fyrr en kreppan skall á.“ 

Vera. „Það kom kannski smá ör-
vænting yfir okkur. Við tókum dag 
í að búa til kreppuplanið.“

Magnús: „Góðærið var þannig að 
maður var bara í einhverju dúlli 
dúll dúll, en svo kom kreppan og 
bara (smellir fingrum): Gerum 
eitthvað! Ég held að kreppan sé 
hvetjandi fyrir listafólk, en ég er 
ekki viss um að hún sé hvetjandi 
fyrir aðrar greinar. Ég tek mikið 
eftir þessu hjá listafólki. Það hefur 
vaknað.“ 

Fer þá fólk kannski bara að gera 
allt sem býðst – þú verður kom-
inn í bangsabúning í Smáralind 
fyrir rest?

Magnús: „Ég er alltaf þar! Hef-
urðu ekki séð mig?“

Vera: „Nei, það getur verið að 
þetta hafi einmitt farið í hina átt-
ina. Að maður hafi gert eitthvað 
sem mann langaði ekkert til að 
gera því maður var að fá einhver 
svakaleg gylliboð.“

Magnús: „Auðvitað fengu samt 
allir nettan sting þegar þetta skall 
á. Við erum ekkert undanskilin því. 
Það kom óvissa og maður óttast 
óvissuna. Samt hefur líf mitt alltaf 
verið þannig síðan ég útskrifaðist 
úr leiklistarskólanum. Þetta hefur 
samt alltaf náð að rúlla.“ 

Vera: „Fólk neyðist til að spinna 
sér nýjar hugmyndir. Maður hugs-
ar að þær séu framkvæmanlegar. 
Maður þorir meiru því það hangir 
meira á spýtunni.“

10:00 – 13:00 
Vatnaveröld, Sunnubraut 31 – Dótadagur í lauginni
Kl. 11:00 og kl. 12:00 Sjóræningjaleikur. Við hvetjum 
yngri kynslóðina til að koma í Vatnaveröld og taka þátt 
í sjóræningjaleik í innilauginni. 

10:00 – 16:00
Bókasafnið, Hafnargötu 57 – Laugardagar eru fjölskyldu-
dagar á bókasafninu. Kl. 11:00 Sögustund. Í tilefni af 
norrænni bókasafnaviku verður Einar Áskell kynntur 
og lesin ein saga um piltinn.

14:00 – 16:00 
Svartholið í 88 Húsinu, Hafnargötu 88. Hjólabretta- 
og línuskautamót.

15:00 – 17:00 
Fjörheimar Barnaball fyrir börn á leikskólaaldri
Ásbrú, Keilisbraut 749.

08:00 - 18:00
Vatnaveröld - fjölskyldusundlaug er opin allan daginn. 

11:00 – 18:00
Víkingaheimar Víkingabraut 1. Alvöru víkingar taka 
á móti börnunum og segja frá. Kl. 12:00 og 16:00 Víkingar 
segja sögur um borð í Íslendingi. Kl. 13:00 – 16:00 Smíð-
aðu þitt eigið víkingasverð og klæddu þig upp að víkinga-
sið. Tilboð - tveir fyrir einn. Frítt inn fyrir börn.

12:00 – 15:00
Innileikjagarðurinn verður opinn alla helgina. 
Tilvalið fyrir yngstu börnin. Tómstundatorg á Ásbrú,
Keilisbraut 778.

13:00 – 17:00 
Skessuhellir við smábátahöfnina í Gróf. Hellirinn er 
opinn og Skessan er heima. Kl. 13:00 og 15:00 Vinkona 
skessunnar segir tröllasögur og gefur heitt kakó.

13:00 – 17:00
Duushús Duusgötu 2 - 8. Bátasalur: Ratleikur í Bátasafni 
Gríms Karlssonar. Dregið úr réttum lausnum. Listasalur:
Pappírsbrot: Lærðu að búa til bát, gogg eða �eira úr papp-
ír. Bíósalur: Hvernig léku a� og amma sér? Leiksmiðja 
þar sem sjá má gömul og ný leikföng í gömlum stíl. 

11:00 
Keflavíkurkirkja – Poppað í kirkjunni. 

13:00 – 15:00
Íþróttamiðstöð Akurskóla, Tjarnabraut 5, 
Gömlu leikirnir rifjaðir upp.

13:00 – 15:00 
Innipútt og golf, Hafnargata 2. Kylfur á staðnum.

14:00 
Hjálpræðisherinn á Ásbrú: Einstök hátíð fyrir einstök 
börn! Ásbrú, Flugvallarbraut 730, Einar einstaki: Töfra-
sýning með hinum landsþekkta töfrastrák. Samsöngur 
með Gospelkrökkum og margar aðrar skemmtilegar upp-
ákomur.

15:00 17:00 
Tómstundatorgið á Ásbrú,  Keilisbraut 778
Brenniboltamót í skautahöllinni. 

Póstkassi skessunnar er opinn fyrir myndir og bréf frá 
börnum. Verðlaun verða veitt fyrir skemmtilegasta bré�ð 
og teikninguna sem birt verða í Víkurfréttum.

Má Skessan geyma snuðið þitt? Skessuna langar að gera 
fínt í hellinum sínum og �nnst tilvalið að skreyta hann 
með litríkum og skemmtilegum snuðum.

Taktu þátt í happdrætti – prentaðu út boðskort skess-
unnar á skessudaga út af nýjum vef hennar: skessan.is, 
skilaðu inn í hellinn eða Víkingaheima með nafni þínu og 
þú getur tekið þátt í happdrætti. 

Sjá nánari dagskrá á skessan.is

Æskilegt er að börn séu í fylgd með fullorðnum.

Skemmtum okkur saman!

Mig langar að bjóða ykkur öllum til hátíðar í 
bænum mínum Reykjanesbæ þar sem ég hef nú 
komið mér vel fyrir í helli við smábátahöfnina.

Ég hlakka til að sjá ykkur og vona að við get-
um átt notalega stund saman. 

Verið velkomin í hellinn minn og ekki vera 
hrædd - ég geri engum mein.

Ég hlakka til að sjá ykkur
Skessan í hellinum

fjölskyldan saman

Hárgreiðslumeistarinn Herdís 
Sigurðardóttir opnar nýja og 

glæsilega hárgreiðslu- og snyrti-
stofu í Mosfellsbænum um helg-
ina. Stofan verður sú eina hér-
lendis sem verður í samstarfi 
við snyrtivörufyrirtækið Bobbi 
Brown en snyrtivörur frá því 
merki njóta gífurlegrar hylli er-
lendis. „Ég hef verið að vinna 
sem kennari og fræðslufulltrúi 
fyrir Vidal Sassoon hérlendis 
en er nú í fyrsta sinn að opna 
eigin stofu,“ útskýrir Herdís. „Þar 

bjóðum við bæði upp á förðun og 
hármeðferðir og það sem er sér-
stakt hjá okkur er að við opnum 
samkvæmt pöntunum. Þetta 
getur verið mjög hentug í kring-
um hátíðarnar og sérstök tæki-
færi þegar fólk á erfitt með að 
koma um miðjan dag.“ Eins eru 
snyrtivörurnar frá Bobbi Brown 
fáanlegar á stofunni auk úrval 
hárvara frá Vidal Sassoon.

 - amb  

 Hárstofan Sprey, 
Háholti 12, Mosfellsbæ. 

Ný stofa í Mosó Katrín Sif Jónsdóttir , Herdís sigurðardóttir og Svava Björk Gunn-
arsdóttir  hár og snyrtifræðingar. 

Hárgreiðslustofa opnar í samstarfi við Bobbi Brown: 

Opnum samkæmt pöntunum



✽  fylgist vel með
tíðin

Hvernig myndir þú lýsa 
þínum stíl?  Ég held að ég 

hafi engan ákveðinn stíl þar 

sem hann breytist næstum frá 

degi til dags. Mér finnst alltaf 

gaman að prófa eitthvað nýtt og 

blanda saman ólíkum efnum og 

munstrum. Ég hef sérstaklega 

gaman af notuðum fötum þar 

sem engar tvær flíkur eru eins.

Hverjar eru tískufyrirmyndir 
þínar?  Ég á mér engar sérstak-

ar tískufyrirmyndir en hef gaman 

af því að skoða ýmis tískublogg, 

vefsíður og -tímarit og fæ mik-

inn innblástur þaðan.

Hverjir eru uppáhaldsfata-
hönnuðirnir þínir?  Ég er mjög 

hrifin af Balmain, Alexander 

Wang, Stellu McCartney, 

Marc Jacobs og Al-

exander McQueen en 

oftast hrífst ég af ein-

stökum flíkum frek-

ar en fatalínum eftir 

ákveðna hönnuði.

Hvar finnur þú falda 
fjársjóði?  Fyrir utan 

búðir sem selja notuð 

föt finnst mér gaman 

að fara á markaði, þá 

sérstaklega í útlöndum, 

en það má finna ýmislegt hér á 

landi, til dæmis í Kolaportinu og 

Rauðakrossbúðum. Það leynast 

líka oft faldir fjársjóðir í bílskúrn-

um hjá ömmu.

Eru tískuslys í fataskápnum 
hjá þér?  Ekki beint tískuslys en 

ég á það til að kaupa eitthvað 

flippað í flýti sem ég kem svo 

aldrei til með að nota.

Hverjar eru uppáhalds-
búðirnar þínar?  Hingað 

til hef ég verslað mikið 

bæði í Kaupmannahöfn 

og Barcelona þar sem 

hægt er að finna allt frá 

flottum merkjavörum yfir 

í skemmtilegar „vintage“- og 

hönnunarbúðir. En draumur-

inn er að versla í New York.

Hvað ætti að vera alger-
lega bannað?  Að sýna 

óþarflega mikið hold.

Hvað langar þig í fyrir 
veturinn?  Mig langar í 

svört, þröng stígvél sem ná 

yfir hnén og einhverja hlýja fal-

lega yfirhöfn, jafnvel með hlé-

barðamunstri. - amb

Svala Lind Þorvaldssdóttir, starfsmaður í Rokki og rósum:

DRAUMURINN ER AÐ 
VERSLA Í NEW YORK

1. Fjólublár flauelskjóll úr Rokki og rósum.

2. Röndóttir Tsumori Chisato-sokkar úr KronKron.

3. Svart hárband úr silkiflaueli eftir Önnu Soffíu, fæst í Rokki og rósum.

4. Svört skólataska keypt á 100 kr. í Samhjálp.

5. Blá regnkápa frá árinu 1977 sem amma mín gaf mér.

6. Rósóttur síðkjóll úr Rokki og rósum.

Fötin sem ég var í:

7. Hvítur blúndukjóll og loðkragi úr Rokki og rósum og Dr. Martens-skór keyptir í Barcelona.

8. Samfestingur úr Rokki og rósum, bolur úr Einveru og gullúr úr Fríðu frænku.
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Sími :  568 5305 • Grandagarði  5

Opið v i rka daga 
900 -  1800

Laugardag 
900-1300

Arnar,  Aníka og Mat t i 
bjóða ykkur velkomin

og enn betri fréttirog enn betri fréttir
FrábærarFrábærar

Til þeirra þúsunda Íslendinga sem nota 
Pro-Gastro8 við meltingarörðuleikum.
50% meira er af góðgerlum í hverju hylki sem þýðir 
að sumir þurfa bara að taka inn 1 hylki á dag.

Pro-Gastro8 góðgerlanir vinna gegn erfiðri meltingu. 

Pro-gastro8 fæst í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM
OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA!

TIL
BO
Ð!

VETRARDEKK

ÓD
ÝR
T

5.490,- jepplingur kr 6.490,-
Tilboð á umfelgun

Verðtilboð fyrir eldri borgara
Fólksbíll kr 4.990,-
Jepplingur kr 5.990,-

Gerið verðsamanburð
Sama verð fyrir ál- og stálfelgur

Borgartúni 36, (bakvið Cabin hótel) • Sími 588 9747 • www.vdo.is
Opið mán.–fös. 8–18. Lau. 10–14.

PASSLEGA STÓR  Það getur 

verið snúið að finna tösku sem rýmir 

allt sem þarf á djammið en er samt 

handhæg á dansgólfinu. Þessi sæta 

svarta vatnshelda taska er frá Birnu 

design, Skólavörðustíg.
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algjört möst

U
ndirfatafyrirtækið Agent 
Provocateur vekur jafnan 
athygli fyrir tælandi auglýs-

ingar og tískusýningar. Síðasta 
auglýsingaherferð þess skart-
aði söngkonunni Kylie Minogue 
þar sem hún sat klæðalítil á vél-
knúnum ródeóhesti. Nýjasta lína 
Agent Provocateur var til sýnis 

í London nú í byrjun nóvember 
en þar gaf að líta skemmtilega 
gamaldags „lúkk“ sem minnti á 
tísku Játvarðartímabilsins. Einn-
ig mátti sjá hefðbundin „Agent 
Provocateur“-undirföt eins og 
dúska og brjóstahaldara sem 
skildu lítið eftir fyrir ímyndun-
araflið. - amb

HEITT OG TÆLANDI

Leikgleði hjá 
Agent Provocateur

Efnislítið  Hvítir háir sokkar og dúskar á 
brjóstum.

Gestapó-stíllinn Kynþokkafullt dress 
með sólgleraugum í stíl.

Gamaldags Flott gegnsætt nærfatasett 
með slá yfir í stíl. 

Hlý og síð 
peysa yfir 
leggings eða 
sokkabuxur til 
að vera hlýtt og 
hafa það notalegt. Þessi fæst 
í GK á Laugavegi en þar eru 
einmitt tilboðsdagar í dag og á 
morgun.

Út að borða með elskunni. 
Gerðu þér glaðan dag og 
drífðu þig í bæinn. Á Santa 
Maria er til dæmis alltaf ódýrt 
og gott að borða. Mælum með 
enchiladas með mole-sósu og 
margarítu með.

Hasarmynd í bíó. Kvikmyndin 
2012 er hörkuspennandi mynd 
um heimsendi og hamfarir. 

Nýjasta uppgötvun okkar á 
Gogoyoko er breska sveitin 
Worried about Satan. Frábær 
blanda af rokki og raftónlist, 
eða það sem kallast „Intelli-
gent Dance Music“.

Svöl sólgleraugu. Sólin er 
komin svo lágt á loft að það 
er varla hægt að keyra um án 
þeirra. Þessi Dior-gleraugu 
eru úr Gleraugnasmiðjunni, 
Kringlunni. 
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Blakkát á B5 
(djók!).

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Hugleikur Dagsson

Byrja á að kíkja 
í gufuna í Vestur-
bæjarlauginni. 
Mér er sama hvað 
aðrir segja, það er 
besta gufan.

Fara í vinnuna og 
hanga á Facebook 
allan daginn. Hey, 
kannski ég taki próf-
ið „Hvaða persóna í 
Lipstick Jungle ert 
þú?“.

Hvítvín og sushi 
á lestinni með 
stelpunum.

Taka alveg 
þrjá tíma frá 
til að gera 
sig sætan 
fyrir djam-
mið. Með Suga-
babes í botni 
(ég sakna 
Keishu!).


