
föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  2. júlí 2010

ROYAL EXTREME SLÆR Í GEGN + GYÐJA FÆRIR ÚT KVÍARNAR + RENDUR OG 
DOPPUR RÁÐA RÍKJUM Í SUMAR + SIGRÍÐUR KLINGENBERG Í FORYNJU +

FEIKA‘ÐA 

EKKI
Strákarnir í sálar-

sveitinni Moses 
Hightower eru 

umkringdir flottustu 
söngkonum 

landsins á sinni 
fyrstu plötu 

sem kemur út í 
næstu viku.  

15.6”

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

117.950Kr.



2 föstudagur  2. júlí

núna
✽   klæðist eins og gyðjur

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Valgarður Gíslason 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir 
sigridurh@365.is sími 512 5432 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

DARRI INGÓLFSSON LEIKARI
Það verður farið í sund, útiklefann og gufu. Lambalæri snætt með fjöl-
skyldunni. Ætli maður kíki ekki líka smá í bæinn til að skoða mannlífs-
flóruna. Á sunnudaginn er svo Vinkonudeit á Á næstu grösum.

4ra rétta tilboðsseðill
Verð aðeins 7.290 kr.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Með meistara Eno
Ástralski tónlistarmaðurinn Ben 
Frost hlaut nýverið Rolex-verð-

launin. Að verðlaunum 
fær Ben að starfa 
undir handleiðslu 
tónlistarmannsins 
Brian Eno næsta 

árið auk þess 
sem hann hlýtur 
peningaverð-

laun. Brian Eno er orðinn goðsögn 
innan tónlistarheimsins en hann 
hóf feril sinn með hljómsveitinni 
Roxy Music og hefur unnið með 
tónlistarmönnum á borð við David 
Bowie, U2, Cindy Lauper, Cold-
play og Grace Jones. 

Klingenberg í Forynju
Á laugardaginn verður Sigríð-
ur Klingenberg að vinna í For-
ynju á Laugavegi 12. 
Sigríður mun afgreiða 
gesti og gangandi 
milli 13 og 15 og 
það er um að gera 
að nýta sér tækifær-
ið að fá Siggu til 
að klæða þig 
upp. Veig-
ar verða í boði 
og stemningu lofað í búðinni. 

Stuð á Sódómu
Hljómsveitirnar Mínus og Agent 
Fresco leika saman á tónleika-
staðnum Sódómu annað kvöld. 
Sveitirnar eru báðar að vinna að 
nýjum breiðskífum og munu því 
tónleikagestir fá að heyra það allra 
nýjasta í bland við eldra efni. Mínus 
hefur þótt eitt besta rokkband 
landsins og því ættu rokkglaðir 
borgarbúar að geta slammað 
saman í góðum gír við nýtt efni frá 
sveitinni.

F
atahönnuðurinn Una Hlín Kristjánsdóttir hefur 
vakið verðskuldaða athygli fyrir hönnun sína, 
Royal Extreme, og hefur meðal annars hlot-

ið nokkra umfjöllun í erlendum tískutímaritum og 
bloggum. 

„Þetta hefur gengið vonum framar. Í ágúst 
ætla ég að opna Royal Extreme verslun á Lauga-
veginum, en mig er búið að dreyma lengi um að 
opna búð og skapa þannig heilsteypta umgjörð 

í kringum merkið. Mér var einnig boðið að taka 
þátt í tískuvikunni í Kaupmannahöfn þann 14. ágúst 
ásamt fimm öðrum íslenskum hönnuðum.“ 

Una Hlín heldur utan til Indlands í næstu viku þar 
sem hún mun fylgja nýrri línu eftir í framleiðslu. Að-
spurð segist hún meðal annars hafa sótt innblástur 
að línunni til frumbyggja Ástralíu og íslenskrar götu-
tísku. „Næsta lína inniheldur sextíu hluti og má þar 
á meðal nefna fatnað, yfirhafnir, fylgihluti, tvær teg-
undir af skóm ásamt ýmsu öðru. Ég dvel á Indlandi í 
þrjár vikur og vinn að næstu línu en ég ætla mér líka 
að skoða verksmiðjurnar því ég vil ég vera fullviss um 
að þar sé allt eins og það á að vera,“ útskýrir hún. 

Una Hlín hefur fengið mikla umfjöllun í erlend-
um tískubloggum og tímaritum undanfarna mánuði 
auk þess sem hönnun hennar birtist í erlendri sjón-
varpsauglýsingu fyrir Ford bílaframleiðandann. „Ég 
held ég geti þakkað Reykjavík Fashion Festival svo-
lítið fyrir þá umfjöllun sem ég hef fengið. Ég fékk til 
að mynda góða dóma í tískutímaritinu Dazeen og út 
frá því fóru fréttir um Royal Extreme að berast áfram 
um netheiminn. Þetta er eins og hálfgerður köngu-
lóarvefur, þetta breiðist svo hratt út. Síðast þegar ég 
sló Royal Extreme inn í leitarvél á Netinu þá komu 
upp um fimm þúsund niðurstöður,“ segir Una Hlín 

sem er að vonum ánægð með móttökurnar. „Þetta 
er náttúrulega alveg frábært og það er líka svo ótrú-
lega gaman að fá tækifæri til að gera þetta fyrir sjálf-
an sig.“ Heimasíða Royal Extreme er www.beroyalex-
treme.com.  - sm

Fatahönnuðurinn Una Hlín Kristjánsdóttir sýnir á tískuviku í Kaupmannahöfn:

Konungleg fatalína 
slær í gegn

Efnileg Una Hlín Kristjánsdóttir þykir einn efnilegasti hönnuður 
landsins í dag og hefur hönnun hennar slegið rækilega í gegn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STÓRA RASSABÓKIN Klámmynda-
leikkonan Alexis Texas stillir sér upp 
á viðeigandi hátt í sameiginlegu út-
gáfuteiti Taschen-útgáfunnar og Play-
boy, í tilefni af útgáfu stóru rassabók-
arinnar, „The Big Butt Book“.

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, eig-
andi Gyðju Collection, vinnur 

nú að hönnun nýrrar fylgihluta-
línu undir nýju nafni, sérstak-
lega fyrir Hagkaup. Stefnt er að 
því að línan komi í verslanir Hag-
kaupa í mars 2011 og verði til sölu 
í takmarkaðan tíma og upplagi. 
Hún mun samanstanda af skóm, 
töskum og beltum. 

Í nýju línunni verður notast við 
leðurlíki og því miðað við annan 
markhóp en Gyðja Collection, sem 
eingöngu er gerð úr hágæðaefn-
um. Hún verður með klassískara 
útliti en Gyðja, þótt handbragð 
Sigrúnar Lilju muni glögglega 
sjást. „Við stefnum að sjálfsögðu 
að því að gæðin verði góð, og ég 
mun leggja mikið upp úr því að 
sniðin séu þægileg og hallinn rétt-
ur fyrir fætur,“ segir Sigrún Lilja, 
hæstánægð með samstarfið.

Með samstarfinu við Hagkaup 

fetar Sigrún Lilja í fótspor þekktra 
erlendra hönnuða, en til að mynda 
hefur verslunarkeðjan Target feng-
ið Jean Paul Gaultier til að hanna 
línur fyrir verslunarkeðjuna undir 
sínu nafni, innblásnar af hátísku 
en á góðum kjörum. - hhs

Ný fylgihlutalína frá Sigrúnu Lilju Guðjónsdóttur: 

Gyðja hannar 
fyrir Hagkaup

Sigrún Lilja Nýja línan hennar kemur í 
verslun Hagkaupa í mars á næsta ári. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þetta
HELST

helgin
MÍN
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Sálarsveitin Moses 
Hightower kemur fram 
á Funk í Reykjavík um 
helgina og á mánudag-
inn kemur fyrsta plata 
sveitarinnar, Búum til 
börn, í verslanir. Andri 
Ólafsson og Steingrímur 
Karl Teague eru menn-
irnir á bak við rödd 
sveitarinnar.

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

S
álarfull tónlist mun 
lita þessa helgi hjá 
strákunum í hljóm-
s v e i t i n n i  M o s e s 
Hightower. Auk þess 

að spila sjálfir annað kvöld á tón-
listarhátíðinni Funk í Reykjavík, 
sem nú er í fullum gangi, koma 
liðsmenn sveitarinnar þar fram 
með mismunandi sveitum. Það 
er í þeirra anda að leggja öðrum 
hljómsveitum lið, enda fylgja þeim 
sjálfum iðulega tvær söngkonur 
og tveir blásarar, þegar þeir koma 
fram. 

Sveitina skipa að staðaldri þeir 
Andri Ólafsson, sem syngur og 
spilar á bassa, gítarleikarinn Dan-
íel Friðrik Böðvarsson, Magnús 
Tryggvason Eliassen á trommur og 
Steingrímur Karl Teague, sem syng-

ur og spilar á hljómborð. „Við erum 
náttúrlega með alveg ógurlegt þrí-
eyki af söngkonum með okkur,“ 
segir Steini, og er þar ekkert að 
ýkja. Söngkonurnar sem syngja 
bakraddir með Moses Hightower 
eru þær Bryndís Jakobsdóttir, Sig-
ríður Thorlacius og Ragnheiður 
Gröndal. „Þetta er svolítið eins og 
að fá Mike Tyson, Muhammad Ali 
og Sugar Ray Robinson til að sjá 
um handklæðin á áhugamanna-
boxmóti,“ heldur hann áfram.  

Á TVEIMUR OG FJÓRUM
Þótt þeir séu hógværðin uppmáluð 
hafa liðsmenn Moses Hightower 
lifað og hrærst í tónlist undan-
farin ár og unnið með mörgum af 
fremstu tónlistarmönnum lands-
ins. Þeir segja mikla stemningu 
fyrir sálartónlist á Íslandi í dag.

Steini: „Það er eiginlega algjört 
rugl hvað er mikill sviti í gangi, 
miðað við Ísland.“

Andri: „Það er nefnilega fullt af 
fólki hérna sem kann að klappa á 
tveimur og fjórum. Funk í Reykja-
vík er heiðarleg tilraun til að ná 
því öllu saman á einn stað á sama 
tíma.“

En hvernig skilgreina þeir sjálf-
ir sína tónlist?  

Steini: Bláeyg sálartónlist finnst 
mér alltaf að ég eigi að segja. 
Í sögulegu samhengi er þetta 
kannski r&b. Eins og Marvin Gaye 
er r&b.“ 

LIÐSMENN MOSES HIGH-
TOWER FEIKA ÞAÐ EKKI

Fullt nafn og gælunafn: 
Andri Ólafsson. Auglýsi eftir gælunafni.

Aldur: 
24.

Hverfið þitt: 
861 Njáluslóðir, 105 Teigarnir og svo 
1079EX Amsterdam.

Hjúskaparstaða: 
Pappírsbrúðkaup fram undan.

Frægasti ættingi þinn: 
Þessa dagana Auðun Helga-
son vitorðsmaður Þorsteins J.

Helsti áhrifavaldur: 
Dale Cooper.

Hljóðfærin í lífi þínu: 
Í tímaröð: Klarinett, píanó, kassa-
gítar, kontrabassi, rafmagnsbassi. 

Í fyrra lífi varstu: 
Gamli sorrí Gráni.

Steini og Andri Söngvarar og textahöfundar sálarsveitarinnar Moses Hightower eru sammála um að það sé miklu erfiðara að semja texta en lög. Það sé miklu auðveldara að verða asnalegur í mæltu máli en í tónum.

Andri: „Við erum ekki að tala 
um Destiny‘s Child. Rhythm and 
blues er náttúrlega upprunalega 
skilgreiningin, en nútíma r&b 
er komið svolítið langt frá því. 
Þetta byrjaði sem eitthvert grúv 
hjá okkur og svo ákváðum við að 
fara poppveginn. Þetta er það sem 
kemur út.“

BÚUM TIL BÖRN
Fyrsta plata Moses Hightower, 
Búum til börn, er að koma út á 
mánudaginn og í tilefni af því 
verða haldnir útgáfutónleikar á 
fimmtudaginn í Iðnó, sem hefjast 
klukkan níu. Þangað geta lesend-
ur mætt, fengið nýja diskinn á af-
sláttarkjörum og skilgreint tón-

listina sjálfir að vild. En eru þeir 
annars mikið í því sjálfir, að búa 
til börn?

Andri: „Þessa spurningu fæ ég 
mjög oft!“

Steini: „Andri gifti sig síðasta 
sumar svo það er eðlilegt að hann 
fái þessa spurningu.“

Andri: „Nei, við erum ekki alveg 
komnir í þá deild enn þá. En titil-
lag plötunnar kom reyndar fyrst í 
útvarpinu níu mánuðum áður en 
upptökumaðurinn lagsins eign-
aðist barn, hann Birgir Örn Árna-
son.“

Steini: „En við sjálfir ætlum að 
byrja á þessu barni, sem við erum 
að gefa út núna. Ætlum að koma 
því á legg og sjá svo til …“ 

FEIKA ÞAÐ EKKI 
Plötuna tóku þeir að mestu leyti 
upp í gömlu íbúðarhúsi á bænum 
Reykjum á Skeiðum síðastlið-
ið sumar og nutu aðstoðar upp-
tökumannsins Magnúsar Øder úr 
Benny Crespo‘s Gang. Sá á aragrúa 
af hljóðfærum og upptökugræjum 
sem voru tekin með í förina. 

Andri: „Við fórum með tvo 
smekkfulla bíla af hljóðfærum og 
upptökugræjum og busluðum í 
analog-retro-hljóðheiminum hans 
Magnúsar. Hann á allt þetta gamla 
stöff. Það var mjög gaman að leika 
sér í því.“

Þeir bættu svo við plötuna um 
síðustu jól og ráku smiðshöggið 
í febrúar þegar Steini heimsótti 
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Andra til Amsterdam, þeir leigðu 
sér míkrafón saman og eyddu dög-
unum syngjandi. Báðir hafa þeir 
mjög hljómþýðar raddir, eins og 
heyra má á plötunni. Hins vegar 
voru þeir dálítið lengi að leita að 
söngvara fyrir hljómsveitina, áður 
en þeir ákváðu að taka sjálfir að 
sér sönginn. Af hverju?  

Steini: „Við sáum okkur kannski 
ekki alveg fyrir okkur standa 
fremst á sviðinu og segja „eru ekki 
allir í stuði?!“

Andri: „Já, það var þetta með 
stuðið … Maður er alltaf eitthvað 
að pæla í innviðum tónlistarinn-
ar. Í sálartónlist er söngvarinn ein-
hvern veginn að kreista í sér hjart-
að og kynfærin með. Maður feikar 
það ekkert. Það tók okkur svolít-
inn tíma að ákveða að tónlistin 
lyti okkar lögmálum. En á endan-
um litast fílingurinn í tónlistinni 
af því að við fórum að syngja þetta 
sjálfir.“ 

ERFIÐ TEXTASMÍÐ
Strákarnir í hljómsveitinni semja 
lögin venjulega saman, en textana 
hafa þeir Andri og Steini séð um, 
stundum með erfiðismunum. 

Andri: „Flest lögin verða þannig 
til að við djömmum saman, svo 
tekur einhver það með sér heim 
og vinnur áfram. Textana gerum 
við tveir svo …“

Steini: „... Fyrirhafnarlaust!“
Andri: „Það er einn stór höf-

uðverkur. Það er erfitt að semja 
texta.“

Steini: „Yfirleitt erum við hvor 
í sínu landinu og oft vitum við á 
endanum ekkert hvor samdi hvað. 
Þá er þetta búið að ferðast á milli 
okkar margoft, kannski með breyt-
ingu á einu orði í senn.“

Er auðveldara að semja lög en 
texta?

Steini: „Já, ég held að öllum 
finnist það. Það er miklu auð-

veldara að vera asnalegur í mæltu 
máli.“

Þeir hafa samt ekki hugsað sér 
að skipta yfir í ensku, þótt það 
sé ef til vill auðveldara að leita í 
djúpan brunn sálartónlistarinnar 
á ensku heldur en íslensku. 

Steini: „Það er bara eitthvað svo 
geðveikt við að syngja á íslensku. 
Það er svo gaman að reyna að 
finna einhvern íslenskan vink-
il, því þessi tónlist kemur úr ein-
hverri allt annarri menningu. 
Ef við værum að syngja á ensku 
værum við í meiri hermikráku-
leik.“

STERKIR OG STÓRIR
Það er ekki hægt að sleppa þeim 
Andra og Steina úr húsi án þess 
að spyrja af hverju þessi alís-
lenska hljómsveit, sem syngur á 
íslensku, dregur nafn sitt af kar-
akter úr tuttugu ára bandarískri 
gamanmynd. 

Andri: „Við vorum búnir að vel-
kjast í tómi og örvæntingu í marga 
mánuði með að finna nafn. Af ein-
hverjum ástæðum söfnuðumst við 
saman og vorum að horfa á Police 
Academy, sem er ekki í sérstöku 
uppáhaldi hjá neinum okkar …“

Steini: „Jú, hún er mjög góð!“
Andri: „Já, já. En svo kom kred-

itlistinn og þá var þetta bara 
komið! Nafnið er líka á ensku og 
við syngjum allt á íslensku, svo 
að mörgu leyti er þetta ekki mjög 
lógískt. En okkur þykir alla vega 
nógu vænt um Moses til að hafa 
tileinkað honum síðasta lagið á 
plötunni. Það er óður til nafna 
okkar.“

Steini: „Sgt. Moses Hightower 
stendur líka fyrir allt það sem 
við viljum vera. Hann er sterkur 
og stór og segir bara sem skipt-
ir máli …“

Andri: „Nei, nú ertu kominn í 
ruglið!“ 

✽
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n Fullt nafn og gælunafn: 
Steingrímur Karl Teague. Himna-
lengjan, Baunagrasið, Lalli ljósa-
staur.

Aldur: 
26.

Hverfið þitt: 
Var með flottasta póstnúmer heims 
í Hollandi, 1111xx, en nú er ég bara 
vestan við læk.

Hjúskaparstaða: 
Viðkvæm staða í augnablikinu á milli mín 
og nýja píanósins. Sjáum hvað gerist.

Frægasti ættingi þinn: 
Mamma.

Helsti áhrifavaldur: 
Kolbeinn kafteinn. Fari það í fimmtán fróðleiksfúsar 

flyðrur frá Fáskrúðsfirði! Hundrað haugdrukkn-
ir hafnarverkamenn í Havana! Nei, ég á langt í 
land ennþá.

Hljóðfærin í lífi þínu: 
Hljómborð stór og smá.

Í fyrra lífi varstu: 
Svo syndsamlega stoltur af djúpri og karlmann-

legri rödd minni að ég fékk það sem ég átti skilið í 
þessu lífi.

Ljósmyndasamkeppni Panasonic og Vísis

Taktu þátt í ljósmyndasamkeppni. 
Deildu þínum bestu myndum með 
okkur og þú átt möguleika á glæsi-
legum verðlaunum. Að auki er 
þráðlaus Panasonic KXTG1311 sími 
dreginn út í hverri viku.

Skilafrestur til 21. ágúst 2010.
Allar nánari upplýsingar á visir.is.

1. VERÐLAUN 2. VERÐLAUN 3. VERÐLAUN

PANASONIC BD65
Vandaður Blu-ray spilari með 
minniskortarauf til að skoða 
ljósmyndirnar úr myndavélinni.

PANASONIC G2
Glæný og byltingarkennd 
myndavél með útskiptanlegum 
linsum og snertiskjá.

PANASONIC TZ10
Hágæða myndavél með 12x aðdrætti, 
GPS og fjölmörgum möguleikum.

SÝNDU ÞÍNAR 
BESTU HLIÐAR
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SVALT OG SEFANDI  Ef þú ert stundum þrútin undir augunum er All 
About Eyes Serum frá Clinique ef til vill eitthvað fyrir þig. Svöl stálkúlan hjálpar 

til við að eyða bólgu og baugum undir augunum með 
léttu nuddi. 

S
amkvæmt þeim línum 
sem lagðar voru  á 
tískupöllunum síð-
asta haust eiga menn 

að vera óhræddir við að blanda 
saman doppum, röndum og 
öðrum skemmtilega mynstruð-
um flíkum. Stíllinn minnir svo-
lítið á þann sem fólk klæddist 
á tíunda áratug síðustu aldar, 
litaglaður og skrautlegur. 

MYNSTUR RÆÐUR RÍKJUM Í SUMAR:

RENDUR
  &
DOPPUR

Flott Blómamynstrað pils við köfl-
ótta stuttermaskyrtu frá meistara 

Marc Jacobs.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hringrás tískunnar Flottar 
buxur frá Marc by Marc Jakobs 
í anda tíunda áratugarins. Gula 
peysan er líka sérlega sumarleg.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Mikið mynstur Hér hefur 
Dries Van Noten blandað 
saman mismunandi 
mynstrum sem mynda eina 
skemmtilega heild.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Hálfur jakki Litríkar buxur og röndóttur 
jakki, þótt aðeins hálfur sé, frá vorlínu 
Dries Van Noten. NORDICPHOTOS/GETTY

Sumarlegt og flott Æðislegur toppur og 
léttar buxur frá Marc by Marc Jacobs.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hjólabuxur og leggings Fyrirsæta klæðist 
skemmtilegum flíkum úr vorlínu Commes 
des garcons. NORDICPHOTOS/GETTY

F atahönnuðurinn Hulda 
Dröfn Atladóttir hannar 

flíkur og skart undir heitinu 
Skugga Donna. Hún útskrifað-
ist frá Fatahönnunardeild LHÍ 
síðasta vor og hefur að eigin 
sögn hannað af miklum móð 
frá því í sumarbyrjun. 

„Ég snéri mér alfarið að 
hönnun núna í byrjun sum-
ars og er bara í því þessa dag-
ana. Ég hanna fyrst og fremst 
kjóla og aðrar flíkur en er að-
eins byrjuð að hanna fylgihluti 
líka. Eins og er reyni ég bara 
að spila þetta svolítið fingrum 
fram,“ útskýrir Hulda Dröfn. 

Aðspurð segir Hulda Dröfn 
að mikil gróska sé í íslenskri 
fatahönnun um þessar mund-
ir og finnur hún fyrir mikl-
um áhuga á íslenskri hönnun 
bæði frá Íslendingum sjálfum 
svo og erlendum ferðamönn-
um. 

Hönnun Huldu Drafnar 

fæst í versluninni Collective 
of Young Designers sem stað-
sett er við Laugaveg 21.  - sm

Hulda Dröfn Atladóttir hannar kjóla og skart:

Af fingrum fram

Skugga Donna Hulda Dröfn Atladótt-
ir hannar undir heitinu Skugga Donna. 
Hún segir mikla grósku í íslenskri fata-
hönnun í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Nú þegar líður að lokum 
HM í fótbolta er nauðsyn-

legt að taka sér tíma til að 
sjá þá leiki sem eftir eru. 
Úrslitin nálgast og spenn-

an eykst. Eftir áhorfið 
er svo hægt að smala 

vinunum saman í 
léttan fótbolta-
leik úti á túni til að 
hlaupa af sér bjór-

vömbina.

Við Íslendingar erum svo heppnir að 
eiga nóg af náttúrulegum laugum sem 
finna má hvarvetna á landinu. Næst 
þegar ekið er út á land er um að gera 
að finna sér 
eina slíka til að 
svamla í því 
það er fátt betra 
en að baða 
sig úti í guðs 
grænni náttúr-
unni.

Ís í brauð-
formi, ís í 

boxi og aðrir 
ísréttir smakk-
ast sjaldan 
betur en í sum-
arhitanum. 

Því ekki að skreppa í 
léttan göngutúr út 
í næstu ísbúð og 
gera vel við sig?

Stundvísi er mikill kostur 
og ættu allir að temja 
sér þann kost. Það er 
aldrei gaman að þurfa 
að bíða eftir einhverj-
um sem er seinn á ferð, 

þó auðvitað komi 
það fyrir besta 

fólk endrum 
og sinnum 
að verða 
seinn fyrir.

Hafðu kennarann í hendi þér!
Æfingakylfur, sem
leiðrétta sveifluna
á örskömmum tíma

Æfingakylfur, sem
leiðrétta sveifluna
á örskömmum tíma

Eftir að hafa æft
með þessum kylfum
snarfækkar höggum
á hverjum hring...

Eftir að hafa æft
með þessum kylfum
snarfækkar höggum
á hverjum hring...

Komdu við hjá okkur
og kynntu þér málið

Helluhraun 22 - 220 Hafnarfirði
Sími 555 2585 - www.irobot.is 

Driver, 5 og 7 járn fyrir rétthenta sem örvhentaDriver, 5 og 7 járn fyrir rétthenta sem örvhenta
Hraðamælar, fyrir þá sem vilja jafna sveiflunaHraðamælar, fyrir þá sem vilja jafna sveifluna

Allt sem þú þarft…

Auglýsingasími
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SUNDIÐ OG SUMARIÐ
Hvort sem þú ætlar að eyða sólardögum sumarsins á fjarlægri strönd eða 

við alíslenskar laugar gleðja falleg sundföt og sumarklæði alltaf augað. 

ESPRIT TANKINI SETT,
Toppur verð:7.990 kr.
Buxur verð: 5.790 kr.
einnig til í rauðu

ESPRIT BIKINI 
TOPPUR MEÐ SPÖNG:
7.990 kr. buxur 5.790 kr.

MESH
Toppur 4.990 kr. 
sundbuxur : 2.990 kr.

BEACH 
Sundbolur með blómum 9.990 kr.

Rósótt „Sarong“ í stíl verð: 3.790 kr.

Debenhams er með mikið úrval af sundfötum, hvort sem það 
heitir Tankini, Bikini eða sundbolir. Einnig mikið úrval af fylgi-

hlutum eins og sandalar, sólhattar, „Sarong“, sundtöskur og fl. 
Sundfatadeildin er til staðar í undirfatadeild Debenhams á neðri 

hæð verslunarinnar í Smáralind.

DEBENHAMS
Smáralind

Meyjarnar eru með úrval af fallegum sundfatnaði á 
góðu verði fyrir alla aldurshópa í stærðum 36-54

MEYJARNAR
Austurveri
Háaleitisbraut 68
103 Reykjavík
S: 553-3305

Þýskir hágæðasundbolir með frábæru sniði sem dregur allt það besta fram 
og felur hitt. Sundbolirnir frá Anita eru einnig framleiddir fyrir konur sem þurfa 
að nota gervibrjóst. Í Sigurboganum er fjölbreytt úrval af sundfötum í stærð-

um 38-54.  Margir litir og gerðir. Verð frá 15.900 kr. til 19.900 kr.

Selena er með gott 
úrval af sundfötum og 
kjólum fyrir ströndina. 
A-FF skálar.  Bikinisett 
13.500 kr.

SIGURBOGINN
Laugavegi 80
101 Reykjavík 

SELENA  
Hæðasmára 4, 201 Kóp.  
S: 555-7355 / 553-7355  
www.selena.is

KENNEL & SCHMENGER SKÓR
Verð 28.900 kr.

Útsöluverð nú 19.600 kr.

KENNEL & SCHMENGER SANDALAR
Verð 25.9900 kr.

Útsöluverð nú 17.500 kr.

Hjá Hrafnhildi er með fatnaðinn í sólina fyrir stelpur á öllum 
aldri og í öllum stærðum. Núna er útsalan komin á fullt.

 HJÁ HRAFNHILDI
Engjateigi 5,

108 Reykjavík 
S: 581-2141

www.hjahrafnhildi.is 

TUZZI KJÓLL
Verð 29.900 kr

Útsöluverð nú 20.300 kr 

DRANELLA KJÓLL
Verð 18.900 kr.

Útsöluverð nú 12.600 kr.

ANCORA  
KVARTBUXUR
19.900 kr

Tuzzi er ný tískuverslun í kringlunni með vörur fyrir dömur á öllum aldri. Allar stærðir.

TUZZI
Kringlunni

S: 568-8777
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FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Fríða Rakel Kaaber, eig-
andi verslunarinnar Ein-
stakar ostakökur.
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Ég mundi fá mér tofu samloku á C 
is for Cookie og lesa þar í blaðinu 
að búið væri að hreinsa upp alla 
BP olíuna.

Næst yrði ég sótt af vinkonum 
mínum og við mundum fá okkur 
sprett í náttúrulauginni við Hvera-
gerði og skella okkur svo í humar-
veislu í hádeginu á Stokkseyri. 

Þá myndi ég fara á Kaffismiðjuna 
þar sem ég mundi hitta Haruki 
Murakami, sem vill 
auðvitað ekkert frekar 
en að eyða eftirmið-
deginum í að spjalla 
við mig um verk sín.

Ég og unnusti minn 
færum svo í Hljóm-
skálagarðinn með hana 
Kisu, þar sem hún væri 

á einhvern undraverðan 
hátt búin að læra að grípa 
frisbídisk. 

Loks myndi ég grilla 
fisk með stórfjöl-
skyldunni, setjast svo 
á pallinn með hvítan 
rússa og skyndilega 
átta mig á því um hvað 
Mulholland Drive 
raunverulega er. 

Sumarið er tíminn
Nuddolíur, sleipiefni, og trylltur titringur með Durex Play.

Með Durex Play er alltaf tími fyrir gleði.

www.durex.is
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Allt sem þú þarft…


