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SALON REYKJAVÍK

Vertu velkomin(n)!

Á laugardaginn opnar ný og 
spennandi hönnunarverslun í 
húsinu þar sem Hans Petersen 
var í tugi ára. „ Þegar Hans Peter-
sen ákvað að flytja starfsemi sína 

kviknaði hjá okkur hugmynd-
in um að láta gamlan draum 
rætast og opna hönnunar-
verslun í miðborg Reykja-
víkur þar sem annað væri á 

boðstólum en verið hefur hing-
að til,“ útskýrir Helga G. Friðriks, 
markaðsstjóri Aurum. „ Það verður 
opnað á milli Aurum og stóra rým-
isins þar sem Hans Petersen var. 
Aurum verður óbreytt en hinum 
megin verðum við með spenn-
andi vörur til sölu frá erlendum 
hönnuðum, allt frá skartgripum 
upp í húsgögn.“ Meðal þess sem 

verður fáanlegt í Aurum verða 
dönsku Helgo-vörurnar, skemmti-
leg kínversk hönnun sem kallast 
Jia og notast við bambus og ker-
amik, franskir skargripahönnuð-

ir sem kallast Les Nereides  og 
gera mjög nýstárlega hluti, falleg 
hollensk barnaleikföng og frönsk 
húsgögn frá Ibride en þau eru í 
laginu eins og dýr. „Okkur lang-

aði að leita aðeins út fyrir land-
steinana og vera með eitthvað að-
eins öðruvísi en gengur og gerist, 
og líka aðallega að selja hönnun-
arvöru á viðráðanlegu verði,“ segir 

Helga. Auk þess stendur til að vera 
með afdrep fyrir hönnuði sem eru 
að þróa vörurnar sínar í Aurum. 
„Það yrði þá nokkurs konar stökk-
pallur að byrja hjá okkur.“  - amb

Það er ávallt spennandi að sjá 
hvaða nýjungar snyrtivörufyr-

irtækið Mac býður upp á en fyrir 
vorið kemur línan „Spring Colour 
Forecast“. Um er að ræða breiða 
línu sem ætti að henta öllum 
konum því hún kemur í fjórum 
litatónum: hunangslitu, plómu-
litu, kórallitu og bleiku. Sérfræð-

ingarnir hjá Mac segja: „ Veldu þér 
skap, ákveddu hvernig þú vilt haga 
þér. Finndu spána þina og fylgdu 
ástríðunni með fjórum nautna-
fullum litasögum.“ Í hverri lita-
línu er að finna æðislega glimm-
eraugnskugga, varaliti og gloss, 
naglalökk, kinnaliti og meira að 
segja ilmvötn.   - amb

Spennandi vorlitir frá Mac:

Fjögur tælandi litbrigði

Bleikt sumar 
Eitt af fjórum 
litapallettum 
frá Mac fyrir 
vorið en hinar 
eru hunangs, 
plómu og 
kórallitað. 

Aurum færir út kvíarnar:

Ný hönnunarverslun 
í gamla Hans Petersen

Allt um plötur í Havaríi
Skemmtileg dagskrá mun eiga sér 
stað á morgun í versluninni Hav-
arí í Austurstræti. Dagurinn er helg-
aður plötubúð-
um og hátíðin 
er sett klukk-
an 14 af Ein-
ari Erni Ben ed-
iktssyni. Að 
því loknu spil-
ar hljómsveitin 
Tonik  og svo 
ræða Haukur 
S. Magnús-
son, ritstjóri Reykjavík Grapevine, 
og Halldór Ingi Andrésson úr Plötu-
búðinni sálugu stöðu plötubúð-
arinnar í dag. Klukkan sextán 
leika Sóley og hljómsveit svo 
lög af nýútkominni plötu, 
Theater Island. 

Pop-Up á Sólon
Á laugardaginn verður enn og aftur 
opnuð Pop-Up-verslun, en þess-
ir skemmtilegu viðburðir hafa verið 
afar vinsælir og kjörin leið fyrir 

hönnuði til 
að selja vörur 
sínar án álagn-
ingar milliliða. 
Að þessu sinni 
er Pop-Up-
markaðurinn 
á Kaffi Sólon 
milli kl. 12 og 
17 og þeir 
hönnuðir sem 
taka þátt eru 

A.C. Bullion, Anna Soffía, Dýrindi, 
Eight of Hearts, Elva, Hlín Reykdal, 
IBV, Sonja Bent og Varius. Fólki er 
góðfúslega bent á að koma með 
reiðufé þar sem engir posar eru á 
staðnum. 

HRESS Fyrirsætan Kate Moss lék 
á als oddi á góðgerðasamkomunni 
Mummy Rocks í Lundúnum fyrir 
skömmu. 

augnablikið

Langaði að vera með eitthvað öðruvísi Nýtt og stærra Aurum opnar í Bankastræti 4 á laugardaginn og selur vörur eftir spenn-
andi erlenda hönnuði. Hér eru þær Helga Friðriks og Guðbjörg Ingvars í versluninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Okkur langaði 
að leita aðeins út 
fyrir landstein-

ana og vera með eitt-
hvað aðeins öðruvísi en 
gengur og gerist.

GÍSLI GALDUR
Á föstudagskvöldið ætla ég í eins árs afmæli með tveimur snótum en á 
laugardagskvöldið ætla ég að spila á pabbahelgi ásamt Benna b-ruff á 
Kaffibarnum. Á sunnudaginn ætla ég svo að slaka á í ró og næði. 

helgin
MÍN
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FULLT AF NÝJUM VÖRUM

Allir sem versla fyrir 

8.000 kr. eða meira 

fá háls klút.

Við erum á fyrstu 

hæðinni í Firði.

 Sími 534 0073
Erum með opið á lau. 

kl. 11–16

Kjólar frá 
7.990 kr.

Tónlistarparið Kristín 
Bergsdóttir og 
Samúel Jón Sam-
úelsson sneri nýlega 
aftur heim frá Brasilíu, 
þar sem svörtum dögum 
íslenska skammdegisins 
var eytt í skínandi sól og 
blússandi sambasveiflu. 

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

S
ammi og Kristín eru 
enn með sól í hjarta á 
rigningardegi í Reykja-
vík og hafa ekkert á 
móti því að rifja upp 

nokkra gullmola úr Brasilíuferð-
inni. Það fyrsta sem kemur upp í 
hugann er þegar þau stigu á bras-
ilíska jörð í janúar, þar sem stóð 
yfir heitasta sumar í fimmtíu ár. 
Fyrsta „áfallið“ var að komast að 
því að engin loftkæling var í íbúð-
inni þeirra.

Sammi: Þetta var svolítið fyndið, 
því Kristín fékk valíumtöflur fyrir 
flugið og hafði tekið töflu númer 
tvö rétt fyrir lendingu …

Kristín: Ég er sko hrædd við að 
fljúga og fæ innilokunarkennd. 
Þetta var í fyrsta skipti sem ég fæ 
róandi, en ég var bara svo kvíðin 
fyrir þetta langa flug.

Sammi: Já, þannig að ég varð 
dálítið pirraður, þegar konan var 
að sýna okkur íbúðina, við það að 
bráðna úr hita og engin loftkæling. 
Og ég var svo hissa yfir því hvað 
Kristín var svakalega slök. „Þetta er 
frábært,“ sagði hún bara brosandi. 
Daginn eftir var hún samt alveg 
sammála mér um að við gætum 
ekki verið þarna án loftkælingar.“

Kristín: „Hún kom samt ekki 
fyrr en í þriðju viku. Þannig að 
fyrstu vikuna vorum við út úr 
heiminum, að kafna úr hita og öll 
bitin í spað!“

ÁRALANGUR DRAUMUR
Það var engin tilviljun að þau 
völdu Brasilíu, en þangað hefur 
Kristínu dreymt um að fara lengi. 

Kristín: Ég hef lengi verið ást-
fangin af brasilískri tónlist. Fyrir 
fjórum árum fór ég svo í hálft ár 
til Stokkhólms í skiptinám. Þar 
kynntist ég tónlistarmönnum frá 
Brasilíu og þá gerðist eitthvað 
inni í mér. Fyrir rúmum tveimur 
árum ákvað ég svo nákvæmlega 
hvenær við myndum fara. Og það 
gekk bara upp.

Sammi: Þetta er góður tími til 
að fara í burtu. Bæði er ekkert 
mikið að gera í  tónlistinni og svo 
er þetta ekki mest spennandi tím-
inn – jólin búin, myrkur úti og allir 
í Visa-þunglyndi. Ég væri til í að 
vera alltaf í burtu annað til þriðja 
hvert ár á þessum tíma.

Kristín tók lokaverkefnið sitt úr 
Listaháskólanum með sér til Bras-
ilíu, en þaðan útskrifast hún úr 
tónsmíðum í vor. Sammi tók líka 
með sér vinnu, þó hann hafi leyft 
umhverfinu og fólkinu sem þau 
kynntust að trufla sig heilmikið. 

Sammi: Þegar maður er í svona 
spennandi  umhverf i  nenn-
ir maður ekki alveg að vera inni 
að vinna. Ég ætlaði að nota tím-
ann úti til að skipuleggja upptök-
ur með Big Bandinu mínu, sem 
við vorum í í síðustu viku. En ég 
er svolítill svona „last minute“ 
maður. Í staðinn fóru allir pásk-
arnir í þetta hjá mér. Upptökurn-
ar gengu samt bara vel og platan 
á að koma út í júní.

Kristín komst hins vegar á ágætt 
skrið með ritgerðina og fékk risa-

skammt af andagift fyrir tónverk-
ið sitt, sem hún er að leggja loka-
hönd á. 

Kristín: Það verður flutt 6. maí 
í Þjóðmenningarhúsinu, með 20 
manna hljómsveit – strengjasveit, 
blásarasveit, söngvara, slagverki, 
hörpu og rafbassa. 

KLIKKUÐ KJÖTKVEÐJA
Kristín og Sammi kynntust mörgu 
tónlistarfólki úti í Brasilíu, sem 
kom þeim út úr túristapakkanum 
og inn í kúltúr „venjulega“ fólks-
ins. Það kom sér sérstaklega vel 
þegar kjötkveðjuhátíðin hófst, en 
þá fengu þau að vita hvaða tón-
leikar væru hvar, hvaða götupartí 
þau yrðu að fara í og hvaða staði 
þau ættu að forðast.  

Sammi: Við kynntumst þarna 
sambahljómsveit sem spilar öll 
miðvikudagskvöld, á uppáhalds-
staðnum okkar sem við kölluð-
um alltaf Kaffibarinn. Þau gáfu 
okkur fullt af tipsum um hvert við 
ættum að fara á karnivalinu. 

Kristín: Það var skemmtilegt að 
upplifa karnivalið. Það var ótrú-
lega klikkað en samt mikil ró yfir 
öllu og allir í sátt og samlyndi.

Sammi: Þjóðfélagið lokar bara í 
nokkra daga og almenningur fær 
að eiga göturnar. Það var fallegt.

Kristín: Mamman, pabbinn, 
unglingarnir, amma og afi, og litlu 
börnin líka, öll saman úti að labba 
alla nóttina …

Sammi: Ég upplifði þetta eins og 

blöndu af þjóðhátíð í Eyjum, Eur-
ovision, Gay Pride, 17. júní, jólun-
um og gamlárskvöldi, allt saman 
í einni klessu, fimm daga í röð, 
allan sólarhringinn.“

ÓMETANLEG LÍFSREYNSLA
Það er greinilegt að þau kunna 
bæði tvö að meta Brasilíu, svo 
mjög reyndar að þau eru þegar 
farin að undirbúa næstu ferð út. 

Sammi: Mér fannst þessi ferð 
ótrúlega góð reynsla, bæði list-
rænt séð og til að endurmeta lífs-
gildin. Í Brasilíu er mikið ríkidæmi 
en líka mikil fátækt. Þarna sá ég 
betur hvað við höfum það ótrú-
lega gott hérna. Þegar ég geng út 
úr íbúðinni okkar á daginn eru 
ekki sofandi börn á götunni fyrir 
framan húsið. Maður á að hugsa 
sig tvisvar um áður en maður fer 
að væla yfir því hvað maður hefur 
það slæmt hérna.“ 

Kristín: Ég vissi alltaf að þetta 
yrði spennandi ferð, en ég hefði 
ekki getað ímyndað mér hvað 
ég átti eftir að kynnast mörgum 
spennandi hlutum. Þess vegna 
erum við sko strax farin að plana 
næstu ferð. Mig langar að fara með 
íslenskum tónlistarmönnum út og 
kynna þá fyrir mínum vinum úti 
og taka upp árangurinn.

Sammi: Það verður bara þegar 
við erum búin að safna smá pen-
ing …

Kristín: Já, já, í fyrsta lagi eftir 
tvö ár en vonandi innan fimm ára. 

Mig langar að gera svona mixtúru, 
eins og þeir segja úti og eru svo 
hrifnir af – að blanda saman áhrif-
unum. Mig langar að fá Tropicalia-
sveitina mína með mér …

Sammi: En þú ert ekkert búin 
að segja þeim að þú ætlir að fara 
með þeim til Brasilíu. Það gæti 
verið erfitt fyrir þau að lesa um 
það í blaðinu!

Krístín: Jááá, ég veit það. Ég 
þarf bara að ræða þetta við þau. 
Það eru alveg nokkrir hérna sem 
hafa jafn brennandi áhuga og ég á 
brasilískri tónlist. Ég er viss um að 
þeir væru til í að koma með.

LEIÐIRNAR LIGGJA SAMAN
Sammi er líka með ýmis áform 
í gangi, en auk þess að gefa út 
plötu er hann að undirbúa þriggja 
daga afró-fönk hátíð í sumar, með 
rjómanum af þeim íslensku tón-
listarmönnum sem eru í tónlist 
með afrískar rætur. Í millitíðinni, 
nánar tiltekið í maí, fer hann á 
heimstónlistarhátíðina Natjazz í 
Bergen í maí með Big Bandinu, þar 
sem fram koma margir af uppá-
halds tónlistarmönnum Samma. 

Ekki nóg með það, þá er hljóm-
sveitin hans, Jagúar, með tónleika 
í Hvíta húsinu á Selfossi í kvöld. 
Maður veltir því fyrir sér hvort 
þau Sammi og Kristín geti nokk-
urn tímann komið sér saman um 
úr hvaða heimsálfu tónlistin sem 
sett er á fóninn heima hjá þeim 
kemur.

RISASKAMMTUR AF ANDA
Músíkalskt par Krist-
ín og Sammi eru strax farin 
að undirbúa næstu ferð 
til Brasilíu. Þar eyddu þau 
fyrstu mánuðum ársins og 
fylltust andagift sem nýt-
ist þeim vel í fjölda tónlist-
arverkefna sem fram undan 
eru hjá þeim á næstunni. 
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Við vitum hvað konur vilja

Clarins fæst á eftirfrandi s

Lágmúla – Laugavegi – Smár
Setbergi – Grindavík – Sau

Föstudag – laugardag o
sunnudag eru Clarins daga
í Lyfju. 20% afsláttur a
öllum Clarins vörum. Einni
fylgir falleg sundtaska e
keyptar eru vörur fyr
4.000 kr.  eða meira.

Langar þig í hraustlegt út
upp á margar gerðir af br

Delicious Self Tanning Cr
einstakt efni unnið úr hre
ber í sér sumarið sama h

Clarins dagar í Lyfju 20% afsláttur

-20%
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Kristín: Við höfum reyndar að 
mörgu leyti mjög svipaðan áhuga 
á tónlist. Sammi hefur kynnt mig 
fyrir ótrúlega mikið af fallegri tón-
list, sem er mín uppáhaldstón-
list í dag. Sama hef ég gert fyrir 
hann. Hann hefur samt mun meiri 
áhuga á fönki og soul, en ég er öll 
í ljóðatónlist og textamúsík. En 
okkar leiðir mætast samt mjög 
mikið þarna á milli.

Sammi: Oft þegar við förum á 
tónleika saman fer ég kannski að 
hugsa „ojjj, hvað þetta eru leið-
inlegir tónleikar“ en vil kannski 
ekkert vera að segja það við hana. 
En svo get ég ekki setið á mér og 
segi henni hvað mér finnst þetta 
rosalega leiðinlegt. Nær undan-
tekningarlaust segir hún „mér 
líka!“ og svo förum við bara eitt-
hvert annað.

Kristín: Við erum líka yfirleitt 
að leita að því sama frá tónlist-
armönnum. Að sjá fólk gera eitt-
hvað sem það fílar alveg í tætlur, 
það er alveg geðveikt. En ef orkan 
frá því er ekki einlæg, og fólk þorir 
ekki að vera það sjálft, þá missi ég 
bara athyglina.

Sammi: Já, tilgerð er leiðinleg. 
En auðvitað finnst mörgum hlutir 
sem okkur þykja frábærir ömur-
legir líka.

Kristín: Já, það væri ekkert 
gaman ef flóran væri öll eftir 
okkar smekk …

Sammi: Jú, ég held reyndar að 
það gæti verið svolítið gaman!

Kristín mælir með 
þessum tónlistar-
mönnum:
Caetano Veloso
Heimspekingur, magnað 
ljóðskáld og lagahöfund-
ur, syngur með hjartanu 
og er einn aðalforsprakki 
Tropic alia-hreyfingarinnar.

Blossom Dearie
„If you don’t like my 
peaches baby why do you 
shake my tree?“ Dásamleg 
söngkona og píanóleikari.

Alison Goldfrapp
Eitt af mínum uppáhalds 
ljóðskáldum. Textarnir 
hennar eru abstrakt og 
hnífbeittir.

Arthur Russell
Hann leiðir mann inn í 
annan heim. Mæli sérstak-
lega með plötunni „First 
Thought Best Thought“.

Michel Legrand 
Hann er dásamlegt tón-
skáld. Það má enginn 
missa af tónlistinni hans.

Sammi mælir með að 
þú hlustir á þessa:
George Clinton
„Free your mind and your 
ass will follow.“

Jorge Ben
Frábær brasilískur laga-
höfundur og æðislegur 
söngvari.  

Peter Herbolzheimer
Stóri áhrifavaldurinn á 
mína bigband fönkmúsík.

Ennio Morricone
Uppáhaldstón-
skáldið mitt. Hann 
getur breytt tilfinn-
ingum í tóna. 

Tony Allen
Trommuleikari 
afro-beat sveit-
ar Fela Kuti. Er 
að gera ótrú-
lega flotta 
músík enn í 
dag.
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núna
✽  fataskápurinn 

Hvernig myndir þú lýsa 
þínum stíl?  Ég myndi segja að 
hann væri nokkuð sérstakur, stíll 
minn breytist mikið dag frá degi. 
Oft finnst mér ég vera karakter 
í teiknimynd, bíómynd eða ein-
hvers konar myndbandi, en ekki 
raunveruleg. 

Hverjar / hverjir eru helstu 
tískufyrirmyndir þínar?  Ég á 
mér enga tískufyrirmynd. 

Hverjar eru uppá-
haldsverslan-
ir þínar?  Verslan-
ir með notuð föt, „sec-
ond hand“  eða 
„vintage“  eða 
hvað sem þú 
vilt kalla það. 
þar finnur 
maður nefnilega 
föt sem enginn annar á og 
eiga sér sögu sem þú hefur ekki 
hugmynd um hver er.

Hvað er það síðasta sem þú 
keyptir þér?  Skærappelsínu-
gult ullargarn í afróhár á bangsa 
sem ég er að hanna fyrir loka-
verk mitt í LHÍ. Ef það er átt við 
fatnað með þessari spurningu 
þá hef ég ekki hugmynd  um 
það.

Hver eru stærstu tískumis-
tök sem þú hefur gert?  Ég 
geri aldrei tískumistök held-
ur bara tískuyfirlýsingar. Þegar 
ég var 15 ára límdi ég rusla-

poka utan um lappirnar á mér 
með límbandi og mætti svoleið-
is í skólann. Það myndi ég ekki 
kalla mistök, heldur snilld!

Hvar finnur þú falda fjár-
sjóði?  Falinn fjársjóður fyrir mér 
er oft rusl fyrir öðrum, þar tel ég 
mig afar heppna. En oftast eru 
langbestu kaupin í Rauða kross-
inum, Hjálpræðishernum og 

Kolaportinu sérstak-
lega ef þú kannt að 
prútta.

Hvað er alveg bann-
að samkvæmt 
þínum bókum?  Að 
ganga í fötum sem 
þér líður illa í eða 
kjánalega af því 
það sést alltaf á 
þér. Vertu bara ná-

kvæmlega eins og þú vilt og 
ekki spá í hvað öðrum finnst! 
Mörgum finnst ég vera eitt-
hvað klikkuð að klæða mig eins 
og ég geri, en ég veit að ég er 
það ekki. Ég bara þarf að vera 
svona, annars líður mér illa.

Efst á innkaupalistanum 
fyrir sumarið?  Mig langar svo-
lítið í skósíðan blómamynstrað-
an kjól úr léttu efni, með fullt af 
blómum á. sem ég get farið í á 
fallegum sumardegi og hlaupið 
um engi og hann sveiflast út um 
allt, held það yrði mjög gaman. 
Vá, nú er ég virkilega farin að 
hlakka til sumarsins!  - amb

Hildur Hermanns, nemi í grafískri hönnun

Sem karakter 
í teiknimynd

1 Felix The Cat-taska var gjöf frá annarri 
góðri vinkonu minni en Betty Boo-tösk-
una fann mamma mín á útimarkaði á Spáni 
handa mér. 2 Pallíettukjóllinn var gjöf frá 
góðri vinkonu minni. 3 Hérna er ég með sjó-
liðahúfu sem ég keypti í hermannabásn-
um í Kolaportinu. Pallíettutoppur, sokkabux-
ur og skór allt saman úr Nostalgíu en leður-
stuttbuxur úr Kolaportinu. Ég lita hárið sjálf, 
en litinn kaupi ég í Hókus Pókus og kisan 
kemur úr Dýrahjálp. 4 Appelsínugula skyrtan 
er frá kílóamarkaði Spúútnik. Pilsið var gjöf 
frá góðri vinkonu og leggings frá Nakta ap-
anum. Gleraugun fann ég í Linsunni, en þar 
er svona gamall lager. 5 90’s stígvélin eru 
konudagsgjöf frá yndislega kærasta mínum, 
hann er rosa duglegur að gefa mér gjafir og 
þannig á það að vera … hah!
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MIKIÐ ÚRVAL 

GOTT VERÐ

Gildir til 
31. maí 2010

Rauðhellu 11, Hfj.

( 568 2035
Hjallahrauni 4, Hfj.

( 565 2121
Dugguvogi 10

( 568 2020

GOTT VERÐ OG 

FRÁBÆR 
GREIÐSLUKJÖR
fyrir þá fjölmörgu sem þurfa 
að kaupa ný dekk fyrir sumarið.

Dekk undir:
■ Fólksbíla
■ Jeppa
■ Mótorhjól
■ Sendibíla
■ Vörubíla
■ Rútur
■ Vinnuvélar
■ Traktora
■ Hjólhýsi
■ Kerrur
o.s.frv., o.s.frv.

Frábær kjör á 

öllum dekkjum!

www.pitstop.is

ÞRJÁR FULLKOMNAR ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

VAXTALAUST

VISA & MASTERCA
R

DGildir til 
31. maí 2010
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FYLLTIR HÆLAR  Himinháir fylltir hælar eru það sem koma skal í vor og sumar. 
Þessir svörtu „gladiator“ svörtu hælaskór eru frá franska tískuhúsinu Givenchy og 
fást á netaporter.com.
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föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Una Kristjánsdóttir
fatahönnuður

2

 16. APRÍL 2010

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND WWW.UTILIF.IS

Línuskautana fyrir alla fjölskylduna!
Rollerblade er eitt þekktasta merki heims 
í línuskautum. Þar gengur þú að gæðunum 
vísum á góðu verði.
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Jamis Lady Bug
12”, 2–5 ára. Bleikt.

Verð: 19.990 kr.

Jamis Miss Daisy
16”, 3–6 ára. Bleikt.

Verð: 25.990 kr.

Jamis X20
20”, 6–9 ára, álstell, 6 gíra.
Blátt/hvítt og rautt/hvítt.

Verð: 37.990 kr.

Það er hvergi slegið af gæðunum 
í Jamis barnahjólunum  
Öll hönnun miðar að því að öryggi 
barna okkar sé sem mest. Stellin 
eru t.d. sérstaklega lág við sætin 
til að auðvelda barninu að ná tökum 
á hjólinu. Og svo spillir ekki fyrir 
hvað hjólin eru flott.

Bladerunner Twist 
Stækkanlegir barnaskautar. Tveir litir.

Verð: 11.990 kr.

Bladerunner Phaser 
Stækkanlegir barnaskautar. Tveir litir.

Verð: 12.990 kr.

Bladerunner Formula 80
Stærðir 36–46. Tveir litir.

Verð: 18.990 kr.

Hjólaðu út í vorið
Hjóla- og línuskautadeildin er í Holtagörðum!

Eldri gerðir af Rollerblade línuskautum á frábæru verði! 

Verð frá: 3.500 kr.

Hlífar og hjálmar 

Verð frá: 500 kr.

Línuskautamarkaður

Mæta í skemmtilegustu vinnu 
í heimi og ná góðu flugi.

1Vakna með dóttur 
minni Söru Kamb-
an og valhoppa 
brosandi á næsta 
kaffihús í morgun-
mat.

3Klára frábæran vinnudag og 
skella mér í hestagallann og á 
hestbak í Mosfellsdalnum.

4
Heim á Grettisgötuna og elda 
góðan mat og drekka gott 
rauðvín með góðum 
vinum … enda dans-
andi uppi á 
borðum.

Beint í Sund-
höllina og í 
heita pottinn.
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