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Ásthildur og
Jófríður Ákadætur
spila með
hljómsveit sinni á
Innipúkanum.
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UM ÁSTINA
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BENNI B-RUFF SEMUR NÝTT LAG
NÝ VERSLUN Á LAUGAVEGI
FRÁBÆR FÖSTUDAGUR HJÁ ÞORBJÖRGU HELGU TOPP TÍU
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núna
✽ allt er gott í hófi

ALFREÐ FINNBOGASON FÓTBOLTAMAÐUR
Helgin mín verður í rólegri kantinum í ár. Það stefnir allt í að maður hafi það
náðugt í faðmi fjölskyldunnar í bænum. Jafnvel að maður taki golfhringi ef
veður leyfir og verðlauni sig kannski með einum bragðaref eftir á.

helgin
MÍN

Ný íslensk sumarlína í
vændum

Benni B-Ruff gefur út R‘n B tónlist ásamt Önnu Hlín:

Von er á nýrri sumarlínu fyrir árið 2011
frá hönnunarmerkinu Shadow Creatures, sem unnið
er af systrunum
Eddu og Sólveigu Rögnu
Guðmundsdætrum. Sumarlínan
verður bæði seiðandi og falleg og
einnig munu þær systur fara að
hanna fleiri herraflíkur. Stúlkurnar selja hönnun sína í hinni nýju
og stórskemmtilegu verslun Kiosk
Búðardóttir.

SUMARLEGT POPP

g hef meðal annars samið
tónlist með hljómsveitinni
Forgotten Lores, en hef ekki gert
svona R‘n B-skotið popp áður. Ég
gerði tvö lög með Önnu Hlín árið
2005 og fannst útkoman mjög
skemmtileg en hafði ekki tíma til
að vinna það áfram fyrr en núna,“
segir plötusnúðurinn og tónlistarmaðurinn Benedikt Freyr Jónsson,
betur þekktur sem Benni B-Ruff.
Góðvinur katta
Hann gaf nýverið út lagið
Ljósmyndarinn og grafSpecial í samíski hönnuðurinn Jóhannes
HELST starfi við söngKjartansson, betur þekktur
konuna Önnu
sem Jói Kjartans, er á meðal
Hlín
Sekulicþeirra sem hlaupa ReykjavíkurL
ew
i
s
og
ve r ð maraþonið 21. ágúst. Jói hleypur lagið fáanlegt
ur tíu kílómetra til styrktar Kattaá vef Gogoyoko,
vinafélagi Íslands og hefur hann nú
Youtube og Faceþegar safnað 32.000 krónum og
book auk þess
má því kalla hann sannan kattavin.
s e m h æg t e r
Fatamarkaður
að panta það á
tískubloggara
Rás 2. Tvíeykið nefnir sig
Ása Ottesen tískubloggari heldur
einfaldlega
fatamarkað ásamt Viktoríu HerB-Ruff og
mannsdóttur í Sirkusportinu á
Anna Hlín.
laugardag. Stúlkurnar selja flíkBenedikt
ur sínar á spottprís og verður
Fr ey r s é r
meðal annars hægt að finna mikið

É

þetta

af skemmtilegum
vintage-flíkum
á markaðnum.
Markaðurinn
hefst kl 12.00 og
á orðtakið „fyrstir
koma fyrstir fá“ við
hérna.

Vön söngkona Anna
Hlín er þaulvön söngkona og var
hún á meðal
þátttakenda í
Idol-stjörnuleitinni árið 2009 og
hreppti annað sætið.

um að útsetja tónlistina en Anna
Hlín syngur og semur textann.
Anna Hlín er þaulvön söngkona og hreppti meðal annars
annað sætið í Idol-stjörnuleitinni
árið 2009 auk þess sem hún flutti
lag í Söngvakeppni Sjónvarpsins í
vetur. Hún hefur einnig verið viðloðandi íslenska hip hop-tónlist
í nokkurn tíma og hefur sungið
inn á plötur með ýmsum þekktum, íslenskum hip hop-tónlistarmönnum.
Lagið Special er ólíkt því sem
Benedikt hefur áður verið að
gera og segist hann mest
nota hljóðgervla og „synthesyzera“ við tónsmíðarnar. „Okkur langaði að gefa
þetta lag út núna í tilefni sumarsins. Það
er góð tilfinning að
henda einhverju frá
sér en ég er líka
mjög spenntur að sjá viðbrögð fólks
við þessu,“
segir
Benedikt
Freyr að
lokum.
- sm

Nýtt frá B-Ruff Benedikt Freyr Jónsson gefur út R‘n B lag ásamt Önnu Hlín SekulicFRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
Lewis.

HAUST 5

María Birta Bjarnadóttir opnar verslunina Elítu:

Rekur tvær tískuverslanir í miðbænum
V

Hálft fæð
i og
skoðunarf allar
erð
innifalda ir
r

Vínbændur &
8. - 15. október
kastalar
Móseldalurinn er ægifagur, haustlitirnir skarta sínu fegursta og vínuppskerutíminn er
hafinn. Gist verður í 5 nætur hjá vínbændum í Leiwen við ána Mósel. Þaðan verður
farið í áhugaverðar skoðunarferðir, t.d. til Bernkastel og Cochem, sem þykir einn
fallegasti bærinn við ána. Þá verður komið til Idar-Oberstein sem frægur er fyrir
skartgripagerð, mjög skemmtilegt gimsteinasafn og ekki má gleyma hellakirkjunni
frægu sem er byggð inni í kletti. Einnig verður komið til elstu borgar Þýskalands,
Trier, sem hefur að geyma miklar fornminjar frá tímum Rómverja. Síðustu 2 næturnar
gistum við á góðu hóteli í Bingen við Rín en þar verður boðið uppá hina svokölluðu
kastalasiglingu á Rín, frá Bingen til borgarinnar Koblenz.

Spör ehf.

Fararstjórar: Georg Kári Hilmarsson og Agnar Guðnason
Verð: 144.700 kr. á mann í tvíbýli Örfá sæti laus!
Innifalið: Flug, skattar, gisting, allar skoðunarferðir með rútu,
hálft fæði, vínsmökkun og íslensk fararstjórn.

ið erum nýbúin að opna en
tókst þó ekki að gera verslunina alveg tilbúna fyrir opnunardaginn og þess vegna mætti segja
að búðin sé hálfgert „work in
progress“. Viðskiptavinir og aðrir
hafa einnig verið duglegir við að
koma með alls kyns hugmyndir
um hvernig megi skreyta verslunina og ég held að lokaútkoman
eigi eftir að verða mjög skemmtileg,“ segir María Birta Bjarnadóttir, eigandi verslunarinnar Elítu,
sem opnaði nýverið við Laugaveg 37. Verslunin selur fatnað og
skart og segist María Birta einnig vera með mikið úrval af glæsilegum „vintage“ eyrnalokkum á
góðu verði.
Þetta er önnur verslunin sem
María Birta opnar en hún rekur
einnig skóverslunina Maníu við
Laugaveg og hefur því í nógu að
snúast. „Ég þyrfti eiginlega að
klóna mig til að geta sinnt öllum

augnablikið

María Birta Rekur tvær tískuverslanir
við Laugaveg.

þeim verkefnum sem þarf að
sinna,“ segir hún hlæjandi. - sm

SÆT OG SUMARLEG Plötusnúðurinn og sjónvarpsstjarnan Alexa
Chung mætti í sundlaugarveislu
tískuhússins Mulberry sem haldin var á hótelinu Chateau Marmont í
Los Angeles.

ALLIR GETA BÓKAÐ SIG Í BÆNDAFERÐIR

www.baendaferdir.is

s: 570 2790

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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ENGINN TÓNLISTARLEGUR ÁG

vernig varð hljómsveitin til?
Jófríður: „Ég hef
alltaf verið að gera
tónlist og þetta var
hugmynd sem bara varð til einn
daginn. Ég átti gítar, Ásthildur spilaði á hljómborð, ein vinkona okkar átti bassa og önnur
átti gítar og kunni nokkur grip og
við ákváðum bara að halda æfingu og þannig varð hljómsveitin til.“
Ásthildur: Við vorum í annari
hljómsveit þegar við vorum tíu
ára og gerðum tvær mjög „experimental“ plötur og vorum tvisvar
spilaðar í útvarpinu. Þannig að
þetta er ekki fyrsta hljómsveitin
sem við höfum stofnað saman.“
Stúlkurnar eiga ekki langt að
sækja tónlistarhæfileikana því
faðir þeirra er tónlistarmaðurinn
Áki Ásgeirsson og báðar hafa þær
stundað tónlistarnám frá barns-

H

KRÚTTIÐ LIFIR
Fyrsta plata hljómsveitarinnar, sem heitir einfaldlega Pascal
Pinon, hefur fallið vel í kramið
hjá tónlistarunnendum, en tónlistin þykir skemmtilega útsett
auk þess sem lagatextar Jófríðar
eru bæði lúmskir og fyndnir. En
hvernig myndu þær sjálfar lýsa
tónlist sinni?
Jófríður: „Við höfum kallað
tónlistarstefnuna „póst krútt“
í gríni því það var einhver sem
sagði að krúttið væri dautt, en ég
held að það sé það ekki,“ segir
hún og hlær.
Ásthildur: „Ég veit ekki hvernig væri best að lýsa tónlistinni.
Hún er einföld, ætli það sé ekki
besta lýsingin.“
Jófríður: „Það var ekki eins og
við hefðum sest niður og ákveðið
að spila einhverja ákveðna tónlist, þetta er bara tónlistin sem
varð til. Ég hef aldrei fílað hávært rafmagnsgítar-„distortion“
og þegar við vorum að stofna
sveitina þá þekktum við engan
trommara og það setur til dæmis
sitt mark á tónlistina. Ef einhver okkar hefði átt trommusett
í staðinn fyrir gítar þá hefði tónlistin örugglega orðið allt öðruvísi.“
Systurnar eru í þann mund að
skrifa undir plötusamning hjá
þýska útgáfufyrirtækinu Morr
Music sem er með höfuðstöðvar í
menningarborginni Berlín. Fyrirtækið er eitt hið fremsta í útgáfu
á svonefndri indie og elektrónískri tónlist og hefur hljómsveitir
á borð við Lali Puna, Borkó, Múm
og B. Fleischmann á sínum snærum.
Jófríður: „Síðan við fengum

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt. Nánari
upplýsingar á visir.is/dreifing
FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á Vísi eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

Góðar systur Ásthildur og Jófríður Ákadætur mynda hljómsveitina Pascal Pinon sem spilar á Innipúkanum annað kvöld.

plötusamninginn er þetta allt
orðið miklu flóknara þannig að
mamma og pabbi sjá alveg um

bak við tjöldin

Viðtal: Sara McMahon
Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

aldri. Þegar þær eru spurðar út
í athyglina sem þær hafa hlotið vegna ungs aldurs síns segjast
þær ekki spá mikið í það sjálfar.
Jófríður: „Ég hef aldrei alveg
skilið af hverju fólki finnst þetta
skrítið. Hvað annað á maður að
gera þegar maður er fjórtán ára?
Ég veit ekki hvaða áhugamál ég
hefði annars átt að finna mér.“
Ásthildur: „Aldurinn g erði
okkur erfitt fyrir í fyrstu því við
máttum ekki spila hvar sem var
sökum ungs aldurs en það hefur
yfirleitt verið hægt að leysa þau
mál á einhvern hátt.“

✽

Hljómsveitin Pascal
Pinon, sem er skipuð tvíburasystrunum Jófríði
og Ásthildi Ákadætrum, hefur vakið
mikla athygli fyrir lágstemmda en skemmtilega tónlist og var sveitin meðal annars tilnefnd
í flokknum Bjartasta
vonin á Íslensku tónlistarverðlaununum í ár.
Systurnar luku nýverið
10. bekk og þurftu að
segja upp sumarvinnunni hjá Vinnuskóla
Reykjavíkur til að sinna
tónlistinni eftir að þeim
bauðst samningur hjá
þýska plötufyrirtækinu
Morr Music. Pascal
Pinon er einnig á meðal
þeirra fjölmörgu efnilegu hljómsveita sem
spila á Innipúkanum um
helgina.

viðskiptahliðina. Tímasetningin á þessu var líka mögnuð því
við höfðum fengið tilboð frá

öðru útgáfufyrirtæki en ég kom
mér aldrei í það að skrifa undir
samninginn, sem var gott því

Uppáhaldstónlistarmaðurinn?
Jófríður: Yoko Ono
Ásthildur: Björk.
Besti tími dags?
Jófríður: Klukkan sjö eða fjögur
eða eitthvað.
Ásthildur: Nóttin.
Uppáhaldsstaðurinn?
Jófríður: Það er heima.
Ásthildur: Víti.
Besti maturinn?
Jófríður: Vatnsmelóna.
Ásthildur: Það er
pitsa með reyktum
osti og eplum.

Uppáhaldsorðtak?
Jófríður: Kaka söker maka.
Ásthildur: Þar sem aldrei
skín sól vaxa blómin í
myrkrinu.
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REININGUR Á MILLI SYSTRA
stuttu síðar fengum við tilboð
frá Morr Music.“
Hvað felur samningurinn í
sér?
Ásthildur: „Þeir ætla að endurútgefa fyrstu plötuna í Þýskalandi og svo gefa þeir líka út
næstu plötu.“
Jófríður: „Þetta er mikil skuldbinding en líka góður stökkpallur fyrir okkur því þetta er mjög
flott útgáfufyrirtæki og ég held
að það séu spennandi tímar
fram undan.“

munu báðar stunda nám á málabraut. Þær segjast þó ekki hafa
áhyggjur af því að þær eyði of
miklum tíma saman.
Jófr íður: „Við höfum rifist
mikið í gegnum tíðina en við
þolum alveg hvor aðra,“ segir
hún brosandi. „Við rífumst aðallega yfir verkaskiptingu, allt á að
vera jafnt og önnur má ekki gera
meira eða minna en hin.“
Ásthildur: „Við rífumst líka

yfir hlutum eins og hver á að
sitja fram í en við erum komnar með nokkuð gott kerfi hvað
það varðar.“
Jófríður: „Við rífumst allavega
ekki um tónlistina því við höfum
frekar svipaðan tónlistar smekk.
Það er eng inn tónlistarlegur
ágreiningur á milli okkar. Annars erum við alveg góðar vinkonur og kunnum nú orðið nokkuð
vel á hvor aðra.“

SJÓAÐAR Í TÓNLEIKAHALDI

Pascal Pinon er meðal þeirra
hljómsveita sem troða upp á
tónlistarhátíðinni Innipúkanum sem fram fer um helgina.
Þetta er í annað sinn sem þær
koma fram á Innipúkanum en
systurnar eru orðnar vel sjóaðar í tónleikahaldi því þær hafa
einnig spilað á Airwaves og á
Réttum.
Tónleikar Pascal Pinon fara

fram klukkan 22.00 annað kvöld
á Sódómu.
Hvað tekur svo við eftir sumarið?
Jófríður: „Við ætlum að gera
þessa plötu og svo veit ég ekki
hvað tekur við eftir það. Það
væri gaman að geta ferðast
svolítið og fylgt nýju plötunni
eftir.“
Ásthildur: „Ég stefni á forsetaframboð,“ segir hún hlæjandi.

Fyrsta plata Pascal Pinon innihélt
ellefu frumsamin lög og voru allir
lagatextarnir á íslensku. Á næstu
plötu verða lög bæði á ensku og
íslensku og viðurkennir Jófríður
að hún hafi notið aðstoðar góðrar vinkonu við textasmíðina að
þessu sinni.
Jófr íður: „Mér finnst mun
erfiðara að semja texta heldur en tónlist. Ég lenti til dæmis
í ritstíflu fyrir nýju plötuna og
fékk vinkonu mína til að semja
nokkra texta á ensku fyrir okkur
og það gekk mjög vel. Á fyrri
plötunni var líka eitt lag sem
við sömdum við texta eftir Davíð
Stefánsson og það verður annað
lag með texta eftir hann á næstu
plötu.“
Um hvað fjalla textarnir?
Jófríður: „Ég hef aldrei skrifað texta um ást. Fólk gerir alltof
mikið af því,“ segir hún og hlær.
„Ég skrifa aðallega um daglega
hluti og eitthvað sem ég þekki
vel.“
Ásthildur: „Til dæmis fjallar lag ið New Beg inning um
spangir.“
Jófríður: „Samt ekki, sá texti
var saminn daginn áður en ég
fékk spangir og fyrsta erindið
er innblásið af því, en ef maður
hlustar á allt lagið þá er nánast
engin tenging. Textinn í laginu
Sandur segir til dæmis kannski
ekki mikið en hann hefur samt
meiningu, maður þarf bara að
rýna vel í hann. Ég hef líka samið
texta um annan texta þannig að
lögin fjalla um ýmislegt.“

GÓÐAR SYSTUR
Systurnar hefja framhaldsnám
við Menntaskólann við Hamrahlíð í haust þar sem þær

ÚTSALA

SYNGJA EKKI UM ÁST

50%
AFSLÁTTUR
SMÁRLIND // KRINGLAN
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tíðin

FRANSKA SNYRTIVÖRUMERKIÐ L‘OCCITAN hefur
sent frá sér nýja sumarlínu sem inniheldur verbena-jurtina sem gefur
hressandi ilm. Þetta rakagefandi húðkrem er bæði endurnærandi og
mýkjandi.

✽ ekki týna leiðinni heim

TOPP
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MAMMA GAF MÉR ÞESSI SPIL Í JÓLAGJÖF ÞEGAR ÉG VAR 14 ÁRA. Ég byrjaði strax að spá með þeim. Sú spá var
hrikalega dramatísk og kolvitlaus. Síðan
æfði ég mig í 14 ár og hef núna ágæt tök
á þessu.

HARPA RÚN ÓLAFSDÓTTIR
myndlistarkona:

MAMMA MÍN GEFUR BESTU JÓLAGJAFIRNAR. Þetta apparat fengum við
kærastinn í fyrra og ég hef ræktað alls
konar kryddjurtir í því.

ÉG FANN ÞESSAR HAUSKÚPUR Í NEW YORK. Þær eru mótaðar eftir höfuðkúpu evrópsks karlmanns og
tailenskrar unglingsstúlku. Ég nota þær mikið þegar ég er að búa til myndlist og svo eru þær ágæt stofuprýði.

ÉG ELSKA AÐ HLUSTA Á VÍNYLPLÖTUR og byrjaði að safna
þeim áður en ég eignaðist plötuspilara og átti því mjög tilgangslaust safn af plötum. Nú er safnið orðið svo þungt að enginn
nennir að hjálpa mér að flytja lengur.
ÞAÐ VEIT ENGINN HVAÐ ÞESSI SÓFI
ER GAMALL EÐA HVAÐAN HANN
KOM. Ég keypti hann á 2.000 krónur af
vini mínum.

Frábærir lífrænir gosdrykkir
fyrir alla fjölskylduna
Bitter Lemon
Lífrænn hrásykur
Appelsínugos
Lífrænn hrásykur

Ávaxtagos
Sætt með Agave

ÉG KALLA TÖLVURNAR MÍNAR
HVÍTU ÞRUMURNAR. Þessi er aðeins
nokkura vikna og er mjög töff með alls
konar snertiskjátrixum. Mér þykir vænt
um tölvuna mína því hún gefur mér internetið.

Ginger ale
Sætt með
lífrænum
eplasafa

EINU SINNI BJÓ ÉG Í COVENTRY Á
ENGLANDI og ég fann þetta fína málverk í ruslagámi. Ég sótti það og lagaði
aðeins og nú er það hér. Það hefur verið
á tveimur myndlistarsýningum í tveimur
löndum síðan þá.

PÍLA ER KÖTTURINN MINN OG ER
ALGJÖR MIÐBÆJARDROTTNING. Hún
sníkir klapp af túristum og kjöt af fulla
fólkinu sem kemur frá Hlöllabátum um
helgar.

Krakkagos
Sætt með eplasafa.
Bragðgott og svalandi.
Tær snilld.

Ylliblómagos
Lífrænn hrásykur

Eplagos
Létt og frískandi

Enginn hvítur sykur, engin aukaefni, 100% lífrænt.
Þú verður að prófa!
Fæst um allt land!

www.yggdrasill.is

-náttúrulegur lífstíll

MÉR ÞYKIR MJÖG VÆNT UM ÞENNAN HRING. AMMA GAF MÉR HANN,
en hann var keyptur af langafa í kóngsins Köbenhavn fytir langa löngu. Hann
er voða dömulegur og fallegur.

PABBI MINN BJÓ ÞESSA HILLU TIL
FYRIR MÖMMU OG SÍÐAN FÉKK ÉG
HANA. Í henni eru milljón hlutir sem
tengjast mér á einn eða annan hátt.

30. júlí

✽algjört möst
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Verslunarmannahelgin er
á næsta leiti
og þá er góður
pollagalli algjörlega ómissandi.

TÍSKUHAMFARIR
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RÖKKURRÓ

Eldfjallalínan frá E-Label er fáanleg á
heimasíðu þeirra. Flíkurnar eru innblásnar af eldsumbrotunum í
Eyjafjallajökli og eru til í fjórum
mismunandi gerðum. Algjört
möst fyrir alla sanna íslenska
tískuunnendur.

Nú þegar aðeins er
farið að rökkva er
ljúft að kveikja á
kertum og ljósaseríum, dreypa á
rauðvíni og gæða
sér á bragðgóðum
ostum.

Góða skapið er nauðsynlegt þegar haldið er út á
land í góðra vina hópi.

Opnunartímar
mán.–fös. kl. 9–18
laugard. kl. 9.00–16.00
Opið á sunnudögum
í júní, júlí og ágúst.

Mix-diskur í ferðalagið,
helst eitthvað sem allir
kunna og geta sungið
með.

Brasstúpur
395 kr.

Besta
v
í bænu erðið
m

Robinson ﬂuguhjól

Jaxon Impress
Mjög vandað 8 legu hjól
með aukaspólu og
2 ára ábyrgð.

?

6.950 kr.
Sundföt eru
ómissandi í
ferðalagið svo
hægt sé
að koma
við í
næstu
sundlaug eða potti
og slaka aðeins á
þreyttum vöðvum.

4

AFTUR TIL
FORTÍÐAR?
Tíska í anda gömlu
„pin-up“ stúlknanna er
í auknum mæli að ryðja
sér til rúms hér á landi.
Tvær verslanir í miðbænum selja nú fatnað í 50‘s
stílnum sem er kærkomin viðbót
við tískuflóruna.

Úr áli með diskabremsu.

2.900 kr.

Advance spinnstangir
Í 7 ár höfum við verið með langt um betri
verð en allir aðrir í bransanum. Langt um
betri verð en netsölur, verslunarkeðjur,
stórmarkaðir, kjallara og bílskúrsbönd
eða hvað þetta nú heitir í dag. 20 ára
reynsla í ﬂuguhnýtingum tryggir gæðin.

ROBINSON®

6 - 8 - 9 og 10 fet frá 2.990 kr.

TILBO
Ð

4 legur.
1 auka spóla.

Aðeins 3.950 kr.

99 kr. ﬂugan
Sérvaldar silungaflugur
10 stk. í poka.

Flökunarhnífur

Frábært
kasthjól

990 kr.

Gott kasthjól

Allar aðrar silungapúpur.

JAXON®

220 kr.

Gott kasthjól á 1 legu
fínt fyrir byrjendur
og sem auka hjól.

TOPY spúnar

2.990 kr.

MISTRALL®

Góður flökunarhnífur 1.990 kr.
Þú þarft bara einn hníf til að flaka.
Þykkt og gott haldfang og fínt slíður.

Verð aðeins

395 kr.

Vöðlutilboð
Öndunarvöðlusett.
Snowbee vöðlur
og Jaxon skór.

Flugustangarpakki frá Robinson

Vasi

Aðeins 28.950 kr.

9 feta stöng í 3 hlutum lína 6/7 ál diskabremsu fluguhjól með 3 legum
og nákvæmri diskabremsu flotlína, undirlína, taumatengi og taumur
+ 10 flugur í poka. Allt sem þú þarft til að byrja í flugunni.

Líklega LANGÓDÝRASTA öndunarvöðlusettið á Íslandi
í dag.

19.900 kr.

Belti

Ath. Vöðlutaska fylgir.

Jaxon slöngubátur 290 cm og 320 cm
CE vottaðir og samþykktir af Siglingastofnun Íslands.

SÍÐUS
T
BÁTAR U
NIR

• þolir allt að 20 hestafla mótor
• þyngd 45 kg
• harður botn og uppblásinn kjölur
• árar og pumpa
• kemur í tösku og smellur í
skottið á fjölskyldubílnum

Verð

249.000 kr.

Rafmagnsmótor að verðmæti 44.950 kr.
fylgir meðan birgðir endast.

föstudagur
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FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Þessi
föstudagur
myndi
byrja líkt
og aðrir
föstudagar á morgunkaffi með skemmtilegu samstarfsfólki. Morgunverðarhlaðborðið væri extra
veglegt að þessu sinni og orðagrínið extra slæmt, sem er gott.
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ENNEMM / SÍA / NM43023

Þorbjörg Helga Dýrfjörð,
leikkona

Næst tæki við dekurstund í
tyrknesku spa-i með mömmu og
systrum mínum, þar fengi hver
mínúta að verða að klukkutíma.
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Við mæðgurnar myndum svo
ná í pabba, bróður minn og fjölskylduna hans og taka næstu
flugvél til Stokkhólms og snæða
þar hádegismat, rifja upp
sænskuna, skoða borgina og
enda ferðina í tívolíi.

Eftir frábæra ferð til Stokkhólms
lægi leiðin heim á Njálsgötuna
þar sem flokkur iðnaðarmanna
væri mættur til að taka íbúðina mína í gegn og gera við litla
gosbrunninn úti í garði.

DJAAMMM!
Ring verður á Þjóðhátíð
í Eyjum. Hvar verður þú?

Að loknum yndislegum og viðburðaríkum degi væri tilvalið að
fara með góðum vinum á einhvern fallegan stað á Vestfjörðum. Leggjast í heita náttúrulaug
með rauðvín og osta og horfa á
sólina setjast.

Ring er farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

Tíska, fegurð, hönnun,
líﬁð, fólkið, menning
og allt um helgina framundan
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Sigríður Hallgrímsdóttir í síma 512 5432 eða sigridurh@365.is

www.facebook.com/ringjarar

föstudagur
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