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Haft eftir vi skiptavinum okkar:
Vilborg: Ég vakna i á 
venjulegum tíma dreif mig í 
sturtu, eftir hana eyddi ég 5 
mínútum í hári , ég vissi 
ekki hva  ég átti a  gera 
vi  næstu  45 mínúturnar 
sem ég yfirleitt eyddi í 
hári  á morgnanna!

Gu laug: Besta 
fjárfestingin sem 
ég hef gert hva  
var ar hár mitt!
  

Hvet ig til a  koma og prufa 
NATURA  KERATIN 
kraftaverkame fer  sem virka!

NOLAS REYKJAVÍK

BYLTINGAKENND ME FER  AR SEM KERATIN
OG ALOE BARBADENSIS  ER NOTU  TIL A
INNSIGLA HÁRI . MÖGNU  ME FER  SEM GERIR
HÁRI  MJÚKT, SLÉTTARI, HEILBRIGT OG GLAN-
SANDI. ESSI ME FER  VIRKAR EINS OG
KRAFTAVERK Á URRT, ÚFI , VI KVÆMT OG
BROTTHÆTT HÁR. BESTI KOSTURINN FYRIR LITA
HÁR, HÁR ME  STRÍPUM E A SKEMMT HÁR. 
 
SALON REYKJAVÍK   GRANDAGAR UR 5 
101   REYKJAVÍK           SÍMI:   56  85  305

=
=

núna
✽  Notaleg haustkvöld

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Valgarður Gíslason Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin

Sífelt fleiri snyrtivörufyrirtæki 
sjá hagnað í því að framleiða 
sérstakar snyrtivörur fyrir karl-
menn – og þá erum við ekki að-
eins að tala um andlitskrem og 
hárnæringu.

Rokkarar á borð við 
Keith Richards, David 
Bowie, Robert Smith 
og Alice Cooper hafa 
óhræddir 

notað augnblýant til að draga 
fram rokkútlitið og til er sér-
stakur „guyliner“ sem er augn-
blýantur fyrir karlmenn. Nú 
hafa tvær naglalakkslínur ætl-
aðar karlmönnum bæst við 

úrvalið og bera þær heit-
in Alphanail og Evolution 
Man. Hvor línan inniheldur 
nokkra ólíka liti sem karl-
menn geta nú borið á negl-
urnar líkt og tónlistarmað-

urinn Dave Navarro, sem 
sést sjaldan án þess að 
vera vel naglalakkaður.

Naglalakkslínur fyrir karlmenn á markað:

Vel lakkaðar 
karlmannsneglur

Naglalakk fyrir karlmenn 
Tónlistarmaðurinn Dave Nav-

arro er aðdáandi nagla-
lakks og sést 
nánast aldrei án 
þess að vera 
með svart nagla-

lakk.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Á UPPLEIÐ Sænska leikkonan 
Noomi Rapace sló í gegn í hlutverki 
sínu sem Lisbeth Salander í þríleik 
Stiegs Larsson. Hér er hún á rauða 
dreglinum í Róm við frumsýningu 
kvikmyndarinnar Babycall.

NORDICPHOTOS/GETTY

Unglistin blómstar
Há- tíðin Unglist teygir anga 

sína yfir á 
skemmti-
staðinn 
Bakkus í 

kvöld 
með 
raftón-
listar-
kvöldi. 
Tón-
leikarn-

ir hefjast klukkan 22 og á meðal 
þeirra sem fram koma eru Qualia, 
Mindfucker, Bypass, Kerema & 
Mr. Cuellar, Captain Fufanu og 
No Class. Frábært kvöld fyrir alla 
aðdáendur raftónlistar.

Markaðsdagur
Pop Up verzlunin mun reka upp 
höfuðið á efri hæð 
Kaffi Sólons á morg-
un. Markaðurinn hefst 
klukkan 12.00 
og stendur til 
17.00. Hægt 
verður að 
kaupa fatnað 
frá Helicopter, 
She, Hálsa-
koti og Fin-
gerprint Clot-
hing. Það 
er ekki vit-
laust að hefja 
jólainnkaupin 
snemma í ár og 
styrkja um leið ís-
lenska hönnun. 

M ér hefði aldrei dottið þetta í hug sjálfri en vil endi-
lega kanna þennan markað betur. Kannski er þetta 

óplægður akur, ég veit það ekki, en þetta er í það minnsta 
spennandi og vert að skoða,“ segir fatahönnuðurinn Sonja 
Bent, sem hefur snúið sér að hönnun barnafata, en 
hingað til hefur hún helst hannað litríkar, doppóttar 
peysur á dömur og herra.

„Ég var stödd á sölusýningu á tískuvikunni í 
París í vetur og þar var bandarískur viðskipta-
vinur sem hafði lagt inn pöntun fyrir herra- og 
dömupeysur og óskaði eftir barnapeysum í stíl. 
Ég skoðaði málið þegar heim kom og ákvað í 
kjölfarið að vinda mér í þetta. Ég setti síðan 
nokkrar myndir á netið og viðbrögðin voru því-
lík, það kom mér rosalega á óvart hversu mikil 
eftirspurnin var.“ Þessi góðu viðbrögð voru þó 
ekki aðeins frá foreldrum því að sögn Sonju 
eru börnin sjálf mjög hrifin af doppunum 
og slaufunum sem prýða peysurnar. „Fötin 
virðast höfða til barnanna og strákarnir 
eru til dæmis sérstaklega hrifnir af slauf-
unum.“

Barnapeysurnar fást í verslunun-
um Ígló og Kirsuberjatrénu og verða 
á sérstöku kynningarverði í nóvem-
ber. Sonja segist hafa gaman af því að 
hanna peysur á smáfólkið og vill halda 
því áfram. „Það verður ekki aftur snúið 
úr þessu og ég hyggst halda áfram 
að hanna á börnin. Mér finnst bæði 
gaman að sjá peysurnar í svona litlum 
útgáfum og svo er líka gaman að sjá 
þessar litlu dúllur í þeim. Ég er jafnvel 
að hugsa um að sækja barnasýningu á 
næsta ári í stað fullorðinssýninganna. 
Ef viðtökurnar verða áfram svona 
góðar er aldrei að vita nema maður 
snúi sér alfarið að barnahönnun,“ segir 
Sonja að lokum. sara@frettabladid.is

Góð viðbrögð Sonja Bent fatahönnuður hefur fengið ofsalega góð 
viðbrögð við barnapeysum sem hún hannar. Peysurnar eru alveg 
eins og þær sem hún hefur hannað á fullorðna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sonja Bent snýr sér að barnafötum:

DOPPUR Á SMÁFÓLKIÐ

LEIKANDI TÓNAR  Söngkonan Kristín Bergsdóttir heldur tónleika í Nor-
ræna húsinu þriðjudaginn 8. nóvember. Þar mun hún koma fram ásamt sveit 
sinni Tropicalia og leika suðræna tóna sem munu án efa létta mörgum lundina 
á köldum haustdögum. Tónleikarnir hefjast klukkan 21.00 og er aðgangs eyrir 
1.500 krónur.
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Berglind Laxdal býr í gömlu, fallegu hverfi:

Skemmtilegar pælingar 
fæðast við borðstofuborðið

Hún Vigdís mín er uppáhaldsverkið mitt, mynd sem Toggi vinur minn gerði. 
Hún er hluti af sýningu sem hann helgaði Vigdísi – en myndin var gerð í fána-
litunum, hvít, rauð og blá. Vigdís er líka fyrirmynd kvenna minnar kynslóðar 
og skýrir það líka af hverju myndin er í svo miklu uppáhaldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Corbusier-stóllinn sem var á æskuheimilinu er í miklu uppáhaldi. Ég notaði 
hann mikið sem rennibraut þegar ég var lítil, móður minni til mikillar mæðu. 
Finnst hann samt eiginlega bara flottari svona vel snjáður, sérstaklega af því 
að það er algjörlega mér að kenna.

Hvað skart varðar eru Hálsakotin sem ég hanna sjálf í mestu uppáhaldi í 
augnablikinu, nota þau við flest tækifæri, flikka upp á hvaða dress sem er.

Uppáhaldshluturinn á heimilinu er handgerða B-ið sem kærasti minn gerði 
og gaf mér um síðustu jól. Svo mikil natni og hugsun sem fór í þessa gjöf og 
hitti alveg í mark.

Berglindi líður best við borðstofuborðið á heimilinu. Þar á fjölskyldan saman margar góðar stundir. 

Berglind Laxdal, 
markaðsráðgjafi 
hjá Íslensku aug-
lýsingastofunni, er 
menntaður líffræð-
ingur og fata-
hönnuður. 

Hún fær útrás fyrir 
sköpunargleð-
ina með hönnun á 
hálsmenum sínum 
sem nefnast Hálsa-
kot. Berglind býr ásamt 
sambýlismanni sínum 
og börnum hans í lit-
ríku og sérstaklega fal-
legu raðhúsi í Bústaða-
hverfinu. Föstudag-
ur kíkti í heimsókn til 
Berglindar.

Innlit

Aldur: 35 ára.

Í hvaða hverfi býrðu og hver er helsti kostur hverfisins? Ég bý í Bústaðahverf-
inu með kærasta mínum og tveimur börnum hans. Náttúra og friður Fossvogs- og 
Elliðaárdalsins er steinsnar frá. Rólegt, fallegt, gamalt hverfi og stutt í allt og alla.

Hvar líður þér best í íbúðinni? Ætli það sé ekki við borðstofuborðið, 
mesta lífið þar á heimilinu, skemmtilegar pælingar fæðast og við fjölskyldan 
spjöllum mikið um daginn og veginn. Hjarta heimilisins.

Hvað einkennir heimili þitt? Þetta er hálfgerður dýragarður hér innan-
húss, en ég safna alls kyns hlutum í formi dýra. Hér er hreindýr, krummi, 

smáfuglar, kanína, ugla og svo mætti lengi telja. Finnst skemmtilegast að 
blanda saman gömlu og nýju og helst húsgögnum/munum sem eiga sér sögu 

í fjölskyldunni. 

Hvernig er týpískur laugardagsmorgunn hjá þér? Grislingarnir skríða snemma 
upp í og kúra hjá okkur. Síðan tínumst við eitt af öðru á fætur og búum til góðan 
morgunverð og spjöllum um hvað skal gera um daginn. Síðan tekur yfirleitt við sund-
ferð, fjöruferð, heimsóknir eða bara rólegheit heima fyrir.



JÓLIN ERU Í PIER
OG BRÁDUM HJÁ PÉR! 

spegill 5990.-

stórt steikarfat 6990.-  

    tilbod 4990.-

steikarfat 3990.-  

tilbod 2490.-
salathendur 1190.-

Fíll 3490.-

 jólafugl 1190.-
kökudiskur 2990.-

jólafidrildi 790.-

hvítur páfugl  

    990.-

snaeugla 3990.-

2990.-
haegt ad hafa skemil 
haegra eda vinstra megin

3 f2 af kertum 
nýir litir!

4990.-1990.-
engill 50 cm

  engill 
fyrir kerti

2490.-

skurdarbretti

2 saman 3490.- 590.- stk. 4 í pakka 4990.-

169.900.-.

ný glös!

VERD FRÁ:
nýr sófi

99.900.-
nokkrar útfaerslur:

 NÝIR PÚDAR
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ÍSLENSK HÖNNUN, ÞJÓÐLEGIR BOLIR OG GJAFAVARA, HANDPRENTAÐ Á ÍSLANDI
Bolirnir eru til í fleiri litum, bæði dömu, herra og barna í stærðunum S-XXL www.auntsdesign.is   

Útsölustaðir: Islandia Kringlunni, Kraum Aðalstræti, Perlan, Nordic store, Lækjargötu, Fríhöfnin Rammagerðin, Hestar og Menn  Ögurhvarfi, Hótel Hilton, Saga og Loftleiðir verslun, Álafoss Mosfellsbæ, Víkurprjón 
Vík, Ríta Bæjarlind og Eddufelli, Textíll Lokastíg, Póley Vestmannaeyjum, Bláa Lónið, Hrím Akureyri, Jón og Gunna Ísafirði, Jarðböðin Mývatni, Nammi.is netverslun, Landnámssetrið Borgarnesi, Bakkabúð Djúpa-
vogi, Töff föt  Húsavík, Mótivó Selfossi, Hús handanna Egilsstöðum, Þjóðminjasafnið, Bjarkarhóll, Nammi.is netverslun, Grand hotel, Embla, 18 rauðar rósir gjafavara, Hverablóm gjafavara, Árbæjarblóm gjafavara

Rakel Mjöll Leifsdóttir, söngkona hljómsveitarinnar Útidúr, á marga fallega kjóla 
og þá sérstaklega sviðskjóla. Hún kveðst hrifnust af kvenlegum sniðum og segir 

uppáhaldsverslunina sína vera „vintage“ búð sem hún rakst á í Pittsburgh.

TOPP FIMM Í FATASKÁPNUM:

Uppáhaldskjólarnir

„Þennan kjól saumaði Ragna Sigríður Bjarnadóttir, vinkona mín, á mig fyrir Airwaves-hátíðina í ár. Hún er að 
læra fatahönnun við LHÍ og hefur saumað mikið á mig í gegnum árin. Ég klæddist þessum kjól þegar Útidúr 
kom fram í Iðnó og hann var hannaður sérstaklega fyrir það tilefni. Þetta er ekki kjóll sem ég mundi nota hvers-
dags enda er þetta meira hugsað sem sviðskjóll.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þessi kjóll er frá árinu 1940 og ég keypti hann 
í „vintage“ verslun í Pittsburgh. Ég og systir mín 
komum fram með Ragnari Kjartanssyni í Carn-
egie Museum og í heilan mánuð fengum við aðeins 
tvo frídaga, öðrum þeirra eyddum við í fyrrnefndri 
„vintage“ búð. Elsta flíkin þar inni var frá 1880 og 
sú nýjasta frá 1980. Kjóllinn er í algjöru uppáhaldi 
bæði því að sniðið er svo fallegt og svo finnst mér 
efnið líka skemmtilegt. Sem betur fer fer ég aftur út 
í mars og þá ætla ég að kaupa meira í sömu búð.“

„Kjólinn fékk ég í verslun Rauða krossins. Hann 
var miklu síðari og minnti svolítið á brúðarkjól en 
ég klippti helminginn af honum og nota svo hinn 
helminginn í annað. Þetta er kjóll sem ég nota að-
eins á sviði, eini gallinn við hann er að ég á það til 
í að festa mig í strengnum á gítarnum hans Gunn-
ars, sem er með mér í Útidúr, og hann hefur flogið í 
fiðlurnar líka.“

„Þessi kjóll er eftir Mariu Cornejo, hönnuð frá 
Brook lyn. Hún hannaði þennan kjól á mig og annan 
eins á systur mína fyrir það þegar við komum fram í 
Carnegie Museum. Þetta er sannkallaður gyðjukjóll 
og hann er metinn á 200 þúsund krónur og mér 
þykir mjög vænt um hann. Ég hef klæðst honum í 
brúðkaup en þess utan hef ég lítið notað hann því 
hann er svo rosalega fínn.“

„Þessi kjóll er líka úr smiðju Rögnu, vinkonu minn-
ar. Þetta var Airwaves-kjóllinn árið 2009 og ég 
var í honum þegar ég kom fram með hljómsveit-
inni Sykur. Mér líður alltaf svolítið eins og Batman í 
þessum kjól því hliðin á honum er fest upp eins og 
vængur. Það kemur ofsalega vel út á sviði en virkar 
ekki jafn vel við önnur tækifæri. Ragna hefur hann-
að á mig kjóla allt frá því að ég var 16 ára gömul og 
tók þátt í söngvakeppnum.“



MINERAL MAKEUP 
ENDURUPPGÖTVAÐ af Bobbi Brown

Skin foundation Mineral Makeup SPF 15 frá Bobbi er eins eðlilegur farði og framast er unnt,
sérvaldir litir sem falla vel að þínum eigin húðlit og fela misfellur, bæta útlit og áferð.

Auk þess er farðinn vítamínbættur og sérstakt steinefnapúðrið gerir húðina slétta og fellda
og gæðir hana eðlilegum ljóma – hún verður aldrei offörðuð eða eins og gríma. Snilld!

Kringlunni

20% afsláttur af öllum vörum frá Bobbi Brown 
í Lyf og heilsu Kringlunni, dagana 4. -9. nóvember
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H
araldur Ari er einn af 
sjö meðlimum hljóm-
sveitarinnar Retro 
Stefson sem stofnuð 
var árið 2006. Hann 

gekk þó ekki til liðs við sveitina 
fyrr en árið 2008, skömmu áður 
en fyrsta breiðskífa sveitarinnar 
kom út. Haraldur er góður vinur 
Unnsteins Manuels Stefánssonar, 
söngvara Retro Stefson, og gekk 
til liðs við hljómsveitina eftir að 
honum hafði verið boðið með á 
æfingu. Haraldur spilar á slag-
verk auk þess sem hann syngur 
og sér um að halda uppi stuðinu 
á tónleikum sveitarinnar. Inntur 
eftir því hvernig hann hafi endað 
í hlutverki stuðboltans segir Har-
aldur það hafa verið tilviljun eina. 
„Ég er á þannig hljóðfæri að ég 
þarf ekki að spila stanslaust á tón-
leikum og í staðinn fyrir að standa 
bara og gera ekki neitt byrjaði ég 
að dansa. Mér finnst mjög gaman 
að fá áhorfendur á mitt band og 
það er skemmtilegt að fylgjast 
með þeim af sviðinu að herma 
eftir þér. Það er eitt það skemmti-
legasta við tónleikahaldið,“ segir 
Haraldur og brosir.

Hann segir ekki erfitt að fá 
áhorfendur með sér í lið en  
stundum þurfi svolitla þolinmæði 
til. „Það tekst alltaf ef maður gefst 
ekki upp. Um leið og maður gefst 
upp er maður búinn að tapa. Ég 
man að einu sinni vorum við að 
spila ferna tónleika í Þrándheimi 

í Noregi og síðustu tónleikarn-
ir voru bókaðir með bara dags 
fyrirvara. Þeir fóru fram á litlum 
bar og það komu mjög fáir, enda 
tónleikarnir ekkert auglýstir, og 
þá þurftum við til dæmis að að-
laga danssporin að áhorfendun-
um sem vildu ekki standa upp. En 
það tókst að fá þá til að dansa.“

Umrædd dansspor segist hann 
hafa lært hér og þar og segir að 
vinsælasta danssporið sé upp-
runnið frá tónlistarmanninum 
Borkó. „Þórður gítarleikari kenndi 
mér það en ég komst að því um 
daginn að það er upprunalega 
frá Borkó. Svo lærði ég eitt spor á 
Græna hattinum á Akureyri þann-
ig að maður „pikkar“ þetta upp 
hér og þar.“

Aðspurður segist hann aldrei 
verða feiminn upp á sviði þótt 
hann geti verið feiminn í daglegu 
lífi. „Ég get verið feiminn við aðrar 
aðstæður en maður kemur sér 
bara í einhvern gír áður en maður 
fer á svið og þess vegna verð ég 
aldrei feiminn þar.“

TILRAUNAELDHÚS Í BERLÍN
Retro Stefson hefur ferðast víða 
í tengslum við tónleikahald og 
hljómsveitarmeðlimirnir fluttu 
meira að segja til Berlínar í vor og 
bjuggu þar í sex mánuði. Haraldur 
viðurkennir að það sé gaman að fá 
tækifæri til að ferðast um heim-
inn og upplifa nýja hluti þrátt fyrir 
ungan aldur. „Við erum með mjög gott öryggisnet í kringum okkur 

og þurfum sjaldnast að hugsa 
um neitt nema að mæta á stað-
inn og spila. Við erum með um-
boðsmann, bókunarskrifstofu og 
hljóðmann sem aðstoða okkur við 
allt á ferðalögum. Við í hljómsveit-
inni erum flest í kringum tvítugt 
og það eru náttúrulega forréttindi 
að vera svona ungur en geta samt 
ferðast um heiminn og spilað.“

Inntur eftir því hvort ungur 
aldur hljómsveitarmeðlima hafi 
aldrei verið þeim til vandræða 
segir Haraldur svo ekki vera. 
„Stundum höfum við lent í því að 
okkur hefur ekki verið hleypt inn 
á staðina sem við eigum að spila 
á, en það reddast alltaf. Þess utan 
hefur þetta allt gengið nokkuð vel 
fyrir sig. Við erum í það minnsta 
öll enn á lífi,“ segir hann og hlær.

Krakkarnir fluttu til höfuðborg-
ar Þýskalands í apríl á þessu ári 
og var það í fyrsta sinn sem þau 
fluttu úr foreldrahúsum. Í fyrstu 
deildu þau öll einni tveggja her-
bergja íbúð en að nokkrum mán-
uðum liðnum flutti Þorbjörg Roach 
Gunnarsdóttir ásamt bræðrunum 
Unnsteini og Loga Pedro í aðra 
íbúð svo að rýmra yrði um þau. 

„Þetta gat stundum tekið á. Það 
geta ekki allir búið saman því fólk 
er með mismunandi venjur hvað 
varðar til dæmis heimilishald og 
þrif. Við bjuggum mjög þröngt 
og ég svaf á dýnu á gólfinu í alla 
þessa mánuði,“ rifjar hann upp.

Meðan á dvölinni stóð komu 

krakkarnir á fót nokkru sem þau 
kölluðu Tilraunaeldhúsið og í því 
féllst að þau skiptust á að prófa 
að elda nýja og framandi rétti 
fyrir hvert annað. „Fyrst eftir að 
við fluttum inn voru það allt-
af þau sömu sem elduðu. Svo 
ákváðum við að fara af stað með 
tilraunaeldhús einu sinni í viku 
þar sem við skiptumst á að elda 
nýja rétti og eitt af skilyrðunum 
var að kokkurinn átti að fara út 
fyrir þægindaramma sinn. Það 
tókst misvel en oftast var útkom-
an bara góð.“

Haraldur segist alla jafnan 
ekki vera mikill snyrtipinni en að 
honum hafi þótt erfitt að umbera 
draslið sem fylgi sjö manns í allt-
of lítilli íbúð. „Ég mundi ekki kalla 
sjálfan mig snyrtipinna, herbergið 
mitt hér heima er ekki sérstaklega 
snyrtilegt, en það er mjög auðvelt 
að drasla út sjö manna herbergi 
og þá er geðheilsan fljót að fara.“

TÝPÍSKT NÚTÍMABARN
Haraldur Ari er Reykvíkingur í  
húð og hár og hefur búið víða í 
höfuðborginni, meðal annars í 
Miðbænum, Vesturbænum, Mos-
fellsbæ og Grafarholti. „Ég hef allt-
af búið á tveimur stöðum í einu. 
Ég er týpískt nútímabarn og bý til 
skiptis hjá mömmu og pabba,“ 
segir hann og bætir við að hann 
eigi ein átta systkini og sé sjálfur 
næstelstur í barnahópnum. For-
eldrar Haralds Ara eru þau Stef-
án Jónsson, leikari og leikstjóri, 

og Agnes Amalía Kristjánsdóttir, 
söngkona og dansari, og má því 
fullyrða að hann eigi ekki langt 
að sækja hæfileikana. 

Þegar hann er spurður út í það 
hvað foreldrunum hafi þótt um 
allt flakkið sem fylgi Retro Stef-
son segir Haraldur þau vera mjög 
skilningsrík. „Ég held þau séu 
ánægð með að ég hafi fengið tæki-
færi til að fara út og gera eitthvað 
skemmtilegt. Við í hljómsveitinni 
erum líka á þeim aldri sem fólk 
fer gjarnan á flakk til að átta sig 
betur á framhaldinu þannig að 
þetta er bara ágætt tækifæri til 
að afla sér þekkingar og kynnast 
annarri menningu.“

Auk þess að spila með Retro 
Stefson vinnur Haraldur í Borg-
arleikhúsinu og stundar klassískt 
söngnám hjá Alinu Dubik, en það 
hefur hann gert undanfarin tvö ár. 
Hann hefur líka mikinn áhuga á 
leiklist og segist vel geta hugsað 
sér að leggja leiklistina fyrir sig í 
framtíðinni. 

„Ég væri mikið til í að fara út 
til Englands einhvern tímann í 
framtíðinni og læra leiklist. Leik-
listin hefur lengi heillað mig en ég 
var aldrei viss um hvort ég myndi 
leggja hana fyrir mig. En hingað 
til hef ég ekki fundið neitt annað 
sem ég vildi frekar gera, þannig að 
maður veit aldrei.“

VINAMARGUR Á FACEBOOK
Haraldi er margt til lista lagt og 
fór hann með hlutverk Markús-

STUÐPINNINN Á SVIÐINU

Líflegur Haraldur Ari Stefánsson er líflegur á sviði með hljómsveitinni Retro Stefson. Hann landaði sínu fyrsta kvikmyndahlutverki í Óróa í 
fyrra og hefur áhuga á að leggja leiklistina fyrir sig í framtíðinni. 

Haraldur Ari Stefánsson er stuðpinninn í 
hinni vinsælu hljómsveit Retro Stefson. Hann tryllti 
tónleikagesti á Airwaves með líflegri sviðsfram-
komu og unglingsstúlkur með leik sínum í kvik-
myndinni Óróa.

Viðtal: Sara McMahon

Mynd: Valgarður Gíslason

T E P P A G A L L E R Í
Bæjarlind 16

Sími 568 6999
Opið virka daga kl. 10-18

laugardaga kl. 11-16
www.persia.is
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 2. nóvember: Frank Aarnink, slagverk & Katie Buckley, harpa.

30. nóvember: Jazz & söngleikjatónlist.

ar í kvikmyndinni Óróa sem kom 
út árið 2010. Kvikmyndin fjallar 
um unglinga sem eru að stíga sín 
fyrstu skref í heimi hinna full-
orðnu og er byggð á bókum Ingi-
bjargar Reynisdóttur Strákarnir 
með strípurnar og Rótleysi, rokk 
og rómantík. Órói sló í gegn og í 
kjölfarið urðu Haraldur og mót-
leikarar hans hálfgerðar stjörnur.

„Eftir Óróa fengum við nokkuð 
margar vinabeðnir á Facebook 
og mjög mörg „poke“. Það var 
bæði svolítið skrítið og fyndið og 
loks breytti ég nafninu mínu á 
Facebook. Ég lenti svo líka í því 
að vera að vinna í afgreiðslunni 
í Borgarleikhúsinu um leið og 
Skrekkur fór fram og það endaði 
með því að ég var í stanslausum 
myndatökum allan tímann með 
afgreiðslustörfunum.“

Inntur eftir því hvort hann 
finni til aukinnar kvenhylli eftir 
leik sinn í Óróa svarar Haraldur 
neitandi. „Nei, ég get ekki sagt 
að ég hafi fundið fyrir því. Ekki 
nema þessi „poke“ á Facebook 
séu talin með.“

Hann minnist þess þó þegar 
þau í Retro Stefson voru í fyrsta 
sinn beðin um eiginhandarárit-
un. Það átti sér stað eftir tón-
leika sem sveitin hafði haldið 
í hollenskum grunnskóla. „Það 
voru tveir nemendur á „music 
management“-braut sem höfðu 
skipulagt tónleikana. Þegar við 
vorum búin að spila kom helling-
ur af krökkum og bað okkur um 
eiginhandaráritun, það var mjög 
skemmtilegt.“

HRIFINN AF ÞÝSKU 
SJÓNVARPSEFNI
Þegar Haraldur er spurður út í 
framtíðaráform sín segist hann 
vera á leið í tónleikaferðalag 
um Þýskaland, Holland, Belgíu 
og Sviss með hljómsveitinni 7. 
nóvember næstkomandi. Einn-
ig er í bígerð ný hljómplata frá 
sveitinni sem mun flytja aftur til 
Berlínar eftir áramót.

„Okkur líður öllum mjög vel í 
Berlín. Það var einhver sem sagði 
að í Þýskalandi mætti maður vera 
eins skrýtinn og maður vill svo 
lengi sem maður böggar ekki 
aðra og ég held það sé nokkuð 
rétt. Maður þarf svo að rifja upp 
þýskuna svolítið fyrir brottför, 
ég tala svona „schnitzel-þýsku“ 
sem þýðir að ég hef getuna til að 
panta mér mat á fínum veitinga-
stað. Hin í sveitinni tala einhverja 
„kebab-þýsku“. Það er líka svolít-
ið erfitt að ætla að læra þýsku 
þegar maður býr bara með Ís-
lendingum,“ segir hann. 

Blaðamaður spyr Harald hvort 
hann læri ekki þýsku með sjón-
varpsáhorfi en hann neitar því. 
„Af einhverjum ástæðum leyfa 
hinir krakkarnir mér ekki að hafa 
sjónvarp heima, þannig að ég 
verð alltaf mjög ánægður þegar 
við gistum á hótelum og ég get 
sofið í alvöru rúmi, ekki á dýnu, 
og horft á þýskt sjónvarp.“

Haraldur er einn fárra í hljóm-
sveitinni sem er í föstu sambandi 
og viðurkennir að það verði leið-
inlegt að yfirgefa kærustuna 
aftur eftir jól. „Það verður leiðin-
legt að fara aftur út, en með nú-
tímatækni er hægt að láta þetta 
ganga. Hún kannski flytur bara 
út til mín. Ef hún kemur mun 
ég splæsa í rúm,“ segir hann að 
lokum brosandi. 

Íslendingar geta dansað með 
Haraldi og Retro Stefson á Græna 
hattinum á Akureyri í kvöld og á 
Faktorý annað kvöld. 

✽
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✽ Ferðamaður í London.

Rómantík með Óla vini 
mínum í París.

Ég gat ekki dimmiterað svo 
Þórður Páll (Doddi) gerði 
það fyrir mig.

Ég gat eÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Þórður P
það fyrir

Með Gylfa og Ingva í mynda-

töku í Berlín.

g

að svo
erði

Fyrsti tökudagur Óróa, með 

Ingvari Þórðarsyni.



10 föstudagur  4. nóvember

Kynlíf með ofurhetjum 

H rekkjavakan er í miklu uppáhaldi hjá mér. Undirrituð lætur þetta 
tilefni til hlutverkaleiks ekki fram hjá sér fara enda er þetta ein-

stakt tækifæri til þess að uppfylla „fantasíur“ um annan veruleika. 
Það er mín skoðun að það að klæða sig í búning leyfi manni að vera 
önnur útgáfa af sjálfum sér. Það opnar fyrir einhvern leynilegan hluta 
af manni sem liggur í dvala alla hina dagana. 

Fyrsti búningurinn sem ég man eftir að klæðast var He-Man. Það kemur 
kannski ekki á óvart enda hlýtur það að vera draumur hvers barns að vera 
með ofurkrafta og ferðast um á tígrisdýri. Þegar leið á fullorðinsárin breytt-
ust valmöguleikarnir. Þemað fór frá barnslegri dýrkun á yfirskilvitlegum 
kröftum, og í einkennisbúninga ýmissa starfsstétta. Búningurinn var með 
breyttum áherslum því hann varð að vera þrengri og með „slutty“ áherslum. 
Hjúkrunarfræðingur er ekki bara „hjúkka“ heldur glyðruleg hjúkka þar sem 
sloppurinn er styttur, sokkaböndin látin líða eftir lærinu og hálsmálið er 

myndarlega flegið. Með þessu breytist möguleg merking fantasí-
unnar og það má spyrja sig hvort þetta sé fantasía þeirrar sem 

klæðist búningunum eða hinna í kring. 
Það má fara í marga hringi með pælingar um kynlífsmenn-

ingu og af hverju það virðast oftast vera konur sem fara í 
þennan glyðruleik, en þessi pistill er ekki um það. Hann 
er um endurvakningu hlutverkaleiks. Mér hefur stund-
um fundist fólk gleyma því að búningnum fylgi ákveðn-
ar væntingar. Það er líkt og búningurinn verði einungis 
afsökunin til að vera glyðrulega klædd. Hátíðin gefi leyfi 
til að klæðast fatnaði sem annars gæti talist ósmekk-

legur. Hver svo sem hvati fólks er fyrir ákveðnum bún-
ingum finnst mér að það eigi að skoða valið nánar og fara 
lengra með það. Ég legg til að búningurinn og öll merking 
sem honum fylgir verði endurnýttur í kynlífsleik með sér-
stakri áherslu á  hlutverkaleik. Er sá sem velur sér hjúkr-
unarbúning með löngun til að dekra við kynlífsfélagann 
og strjúka með alúð og blíðu? Við erum öll að reyna að 
brjótast út úr skelinni svo að þetta tilefni er ágætis byrj-
un, þó ekki sé nema þennan eina dag. En ef þér leiðist og 
langar að taka fantasíuna lengra er þetta kjörið tækifæri 
til að leyfa þér að taka töfra búningsins og alls þess sem 
hann táknar inn í hversdaginn. Þú skalt geyma búning-
inn á áberandi stað í fataskápnum, æfa þig í hlutverk-
inu sem honum fylgir og bragðbæta þannig lífið með 
smá erótísku leiklistarkryddi. Þetta kryddar lífið, enda 
dreymir allar ofurhetjur um kynlíf með hversdagshetju.

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um 
umfjöllunarefni. Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Karen Elson er bresk söngkona og 
fyrirsæta. Hún og tvíburasystir henn-
ar, Kate, voru uppgötvaðar er þær voru 
sextán ára og hafa báðar sinnt fyrir-
sætustarfinu síðan þá.

Karen sló í gegn sem fyrirsæta er 
hún var mynduð af Steven Meisel fyrir 
forsíðu ítalska Vogue á 18 ára afmæli 
hennar. Hún var kosin fyrirsæta ársins 
árið 1998 og síðan þá hefur hún unnið 
með fjölda hönnuða og ljósmyndara. 
Elson er andlit ilmvatnsins YSL Opium 
og var gift tónlistarmanninum Jack 
White og á með honum tvö börn.

 Elson kynntist fyrrverandi eigin-
manni sínum, Jack White, þegar hún 
kom fram í myndbandi sveitarinn-
ar The White Stripes við lagið Blue 
Orchid. Umboðsmaður sveitarinnar, 
Ian Montone, var í hlutverki svara-
manns í brúðkaupi parsins en Meg 
White, fyrrverandi eiginkona Jacks 
og trommari The White Stripes, var 
brúðarmær.

 Árið 2008 opnaði Elson verslunina 
Venus and Mars í Nashville í Tennes-
see. Í versluninni var hægt að kaupa 
notaðar flíkur, bæði hönnunarflík-
ur og aðrar ódýrari. Versluninni var 
lokað árið 2010.
 Elson samdi efni fyrir fyrstu plötu 
sína, The Ghost Who Walks, í leyni 
á heimili sínu og Jacks. „Ég faldi mig 
oft inni á baðherberginu og læsti 
að mér. Að lokum spurði hann mig 
af hverju ég væri að fela þetta fyrir 
honum,“ sagði Elson. Platan kom 
síðan út árið 2010 og hefur fengið 
frábæra dóma. 
 Í þættinum If You Love Me, Why Am 
I Dyin‘? úr þáttaröðinni True Blood 
má heyra Elson syngja lagið Season 
of the Witch.
 Elson hannaði sína eigin skó- og 
töskulínu fyrir tískumerkið Nine 
West. Línan kom út nú í haust. 

Fimm hlutir sem þú vissir ekki um:

KAREN ELSON

Baksviðs Elson baksviðs á sýningu 
hönnuðarins Zac Posen á tískuvikunni í 
New York árið 2005. 

Engill Victoriu Elson er hún var með í sýningu undirfatamerkisins 
Victoria‘s Secret árið 2001.

Fyrrverandi hjón Elson ásamt fyrrver-
andi eiginmanni sínum og barnsföður, 
tónlistarmanninum Jack White, árið 2009.

Á sviði Fyrirsætan er einnig þekkt söngkona og hér sést hún á sviði í New York í september síðast-
liðnum.

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur

Bókið auglýsingar tímanlega: 
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 
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Ragnhildur Jónsdóttir og Heið-
ur Reynisdóttir voru kynnt-
ar fyrir hvor annarri fyrir 
stuttu og ákváðu í kjölfarið 
að setja upp Pop Up-mark-
að. Þar verður meðal ann-
ars hægt að kaupa fallega 
og umhverfisvæna gjafa-
vöru og barnasamfellur. 

Ragnhildur rekur fyrir-
tækið Jónsdóttir & Co og 
Heiður rekur vefversl-
unina Íslenzka pappírs-
félagið. Báðar selja þær 
vörumerki sem leggja 
áherslu á Fair Trade og 
umhverfisvæna fram-
leiðslu. Upphaf vin-
skapar og samstarfs 
þeirra tveggja má 
rekja til Ólafar Birnu 
Garðarsdóttur sem 
fannst nauðsynlegt að 
kynna þær.

„Ólöf Birna rekur Reykjavík 
Letter press og er vinkona Ragn-
hildar. Henni fannst ómögulegt 
að við þekktumst ekki og leiddi 
okkur saman á vinnustofu sinni 
nú í haust. Við Ragnheiður náðum 
vel saman og ákváðum í kjölfarið 
að fara á stefnumót og afrakstur-

inn er þessi góði vin-
skapur og góða sam-
starf. Við ákváðum svo 
fyrir stuttu að halda 
Pop Up-verslun því þá 

getum við boðið lægra verð og þá 
nýtur viðskiptavinurinn góðs af,“ 
útskýrir Heiður. 

Íslenzka pappírsfélagið 
hefur verið starfrækt í nokkra 
mánuði og segir 
Heiður  hvat-
ann að stofn-
un verslunar-
innar vera þann 

að henni fannst vanta meira úrval 
af umhverfisvænum vörum í korta 
og gjafapappírs flóruna hér á landi. 
Jónsdóttir & Co er sömuleiðis nýtt 
fyrirtæki sem selur ungbarnasam-
fellur úr umhverfisvænu efni. Á 
markaðnum verður hægt að kaupa 

vörur á borð við sápur, gjafa-
vöru til heimilisins og gjafa-
pappír ásamt fallegum kort-
um fyrir öll tilefni. Markaður-
inn verður á Laugavegi 97 og 
verður opinn bæði laugardag 
og sunnudag frá klukkan 11 til 
17. sara@frettabladid.is

Heiður Reynisdóttir og Ragnhildur Jónsdóttir halda markað:

Reka upp kollinn í miðbænum

Umhverfisvænar Ragnhildur Jónsdóttir og Heiður Reynisdóttir halda 
Pop Up-markað um helgina. Vörurnar sem þær selja eru bæði fallegar og 
umhverfisvænar og þeirra er því hægt að njóta með góðri samvisku.
 MYND/EDDA HERSIR SIGURJÓNSDÓTTIR

S arah Burton tók við sem 
yfirhönnuður tískuhúss-

ins McQueen eftir andlát Al-
exanders McQueen í febrú-
ar í fyrra. Burton hefur hald-

ið nafni McQueens á lofti og 
sent frá sér nokkrar alveg ein-
stakar línur. Litlu munaði þó að 

hún hefði ekki tekið starfið að sér.
„Ég velti því fyrir mér að taka 

starfinu ekki. Það var mér mikill 
missir þegar Lee dó, hann var stór 
hluti af lífi mínu og mínum hvunn-
degi. Við þekktumst það vel að ég 
gat klárað setningar hans en ég 

vissi ekki hvort ég gæti byrjað á nokkru 
og það skelfdi mig,“ sagði Burton í við-
tali við The Telegraph.

Hún segir McQueen hafa leitað sér 
fanga víða þegar hann leitaði eftir inn-
blæstri fyrir hönnun sína. „Ég man að 
eitt sinn sagði hann við mig: „Ég horfði 
á sjónvarpsþáttinn Friends í gær, sástu 
stuttermabolinn sem Joey klæddist?“ 
og svo stuttu síðar sat hann og skoð-
aði bók með verkum Van Eyck. Hann 
blandaði öllu saman, það var ekkert 
snobb í gangi. Hann fékk mann til að 
líta á allt sem innblástur,“ sagði Burton 
um vin sinn og lærimeistara.  - sm

Sarah Burton minnist Alexanders McQueen:

Sótti innblástur 
til Joey í Friends

Minnist McQueen Sarah Burton segir vin sinn og lærimeistara, Alexander 
McQueen, hafa sótt innblástur fyrir hönnun sína víða. Burton tók við merkinu 

eftir andlát hans og hefur hlotið einróma lof fyrir. NORDICPHOTOS/GETTY

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.



Scott Voltage 30 
Verð 89.900

               TILBOÐ
 71.920

20%

Vivi Sweety  
Verð 16.900

                       TILBOÐ
 8.450

50%

Öll þríhjól
30%

30%

Bronco Windsor 
Klassískt dömuhjól, 3 gírar og fótbremsa 

Verð 59.900
               TILBOÐ

 47.920

20%

Norco Wolverine 
Verð 129.900

               TILBOÐ
 77.940

40%

Norco VFR 4 
Verð 69.900

               TILBOÐ
 48.930

30%
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Norco Plateau 
Verð 69.900

               TILBOÐ
 48.930

30%
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ROSEBERRY
Nýtt og áhrifaríkt efni fyrir þvagfærin

ROSEBERRY inniheldur þykkni úr trönuberjum ásamt hibiscus 
og C-vítamíni. Þessi þrívirka blanda hefur reynst vel við 
þvagfæravandandamálum.
  2-3 töflur á dag fyrir svefn

Fæst í apótekum heilsu-
búðum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

Innflutningsaðili:

Öflugt þrívirkt fæðubótarefni sem slegið hefur í 
gegn á Norðurlöndunum

I fl t i ðili

Ranka 
       ráðagóða
Til þess að halda sér frá þvagfæra-

vandamálum er m.a. gott að drekka 

nóg af vatni, hreyfa sig reglulega, 

þrífa sig vel eftir klósett
ferðir og 

eftir samlíf.

KYNNINGARAFSLÁTTUR 
til 31. ágúst nk. 

20%

T ískuvikunni í Tókýó lauk fyrir stuttu og 
þar mátti sjá margt litríkt og fallegt.

Þrátt fyrir hörmungar síðasta árs virðast 
japanskir hönnuðir ekki hafa misst móðinn 
og ber hönnun þeirra vitni um það. Á tísku-
pöllunum mátti sjá bæði flókna og fallega 

hönnun sem og litríkar og gam-
ansamar flíkur. Meðal þeirra sem 
þóttu bera af var hönnun Yukiko 
Hanai, „uni-sex“ lína Ato Mats-
umoto, herralína Yoshio Kubo og sjálf-
lýsandi fatnaður Johan Ku. 

Yukiko 
Hanai

Tískuvikunni í Tókýó lauk um helgina:

Bjartsýni og gleði á 
tískuvikunni í Tókýó

Yukiko 
Hanai

Paul 
Smith

Kimishima 
Chinami

Yukiko 
Hanai

Kimishima 
ChinamiKimis-

hima 

Paul 
Smith
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FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Frétta-
blaðinu því það tryggir að auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað.

Meira en 80% blaðalesenda á höfuðborgarsvæðinu 
lesa Fréttablaðið daglega.

Kannaðu dreifileiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi 
orn@365.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU ÞAÐ 
NOTALEGT Í

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*



María Ólafsdóttir
Starf: Gullsmiður
Áhugamál: Veggtennis

V SPORT er nýr, bragðgóður og hitaeiningasnauður íþróttadrykkur. Hann inniheldur 
nauðsynleg vítamín og steinefni og bætir upp vökva- og steinefnatap eftir áreynslu.

        Af hverju að drekka hitaeiningarnar sem þú varst að brenna?
        Fáðu þér svalandi V SPORT og náðu enn betri árangri
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YFIRHEYRSLAN
Margrét Áskelsdóttir, 
kynningarstjóri bókaútgáf-
unnar Crymogea. 

Ertu A eða B manneskja? Ég er 
A manneskja föst í líkama B mann-
eskju.

Hvaða bók ertu að lesa um 
þessar mundir? Ég fletti bókinni 
um Kristin E. Hrafnsson fram og 
aftur þessa dagana.

Ef ég byggi ekki í Reykjavík, 
byggi ég í: Útlöndum.

Hver eru nýjustu 
kaupin? Ég keypti 
olíusíu í bílinn minn.

Hvaða lag kemur þér í gott 
skap? Lagið Seven með Fever Ray 
(The Twelves Remix).

Hvað dreymir þig um að eign-
ast? Heldur þú að ég gefi 
þér upp mína leyndustu 
drauma?

Einn 
hlutur 
sem þú 
vissir ekki 
um mig: Ég 
er algjört afmæl-
isbarn og ég á af-
mæli í dag!

Uppáhaldsdrykkur-
inn: Það er kaffi, 

en sóda-
vatn 

þegar 
ég er búin 
að drekka of 

mikið af kaffi.

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

SKEMMTILEGRI Á STÖÐ 2
NÓVEMBER ER
Stöð 2 færir þér hina fullkomnu blöndu af spennu, gríni og drama í nóvember. 
Misstu ekki af mörgum af heitustu sjónvarpsþáttum í heimi, framúrskarandi 
innlendri dagskrárgerð og frábærum kvikmyndum. Tryggðu þér áskrift strax!

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

fyrir peningana með áskrift að 

Stöð 2 því Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó og

plúsrásirnar fylgja frítt með fyrir aðeins

Þú færð meira

237 kr. á dag
Glæný þáttaröð frá þeim sömu 
og færðu okkur Næturvaktina, 
Dagvaktina og Fangavaktina.

HEIMSENDIR

l þ ð f þ

SUNNUDAGA KL. 20:35

Þeir eru mættir aftur. Endurnærðir 
og beittari en nokkru sinni áður! 

SPAUGSTOFAN

f d

LAUGARDAGA KL. 19:35

MÁNUDAGA

Einn ferskasti og umtalaðasti 
þátturinn í heiminum í dag. 

GLEE

ÞRIÐJUDAGA

Vinsælasti nýi gamanþáttur-
inn í Bandaríkjunum.

MIKE AND MOLLY

ÞRIÐJUDAGA

Spennandi ævintýraþáttaröð 
úr smiðju Steven Spielberg.  

TERRA NOVA

Simon Cowell fer á kostum í 
sjónvarpsviðburði vetrarins.

ll f
THE X-FACTOR

FÖSTUDAGA

Björn og Þórunn  í ferskasta 
skemmtiþættinum í dag.

f k
TÝNDA KYNSLÓÐIN

FÖSTUDAGA

Logi Bergmann í skemmti-
legum spurningaþætti.

k
SPURNINGABOMBAN

FÖSTUDAGA HEFST 7. NÓVEMBER

Donald Trump leiðir stjörnurnar 
saman í hörkuspennandi keppni.

ld l ð
CELEBRITY APPRENTICE

Hann er kominn aftur. Marg-
verðlaunaður og aldrei betri.

MAD MEN

SUNNUDAGA

Sígild og stórkostleg fjölskyldu-
mynd með Johnny Depp.

ALICE IN WONDERLAND

12. NÓVEMBER

Sjónvarpsþáttur ársins á Eddu-
verðlaununum fjögur ár í röð.

SJÁLFSTÆTT FÓLK

SUNNUDAGA 19. NÓVEMBER

Óborganleg grínmynd með 
Steve Carrell og Tinu Fey.
Ó
DATE NIGHT

MIÐVIKUDAGA

Snjall gamanþáttur um hið 
sanna líf millistéttafólksins. 

THE MIDDLE
Einn vinsælasti þáttur 
Stöðvar 2 frá upphafi.

GREY’S ANATOMY

MIÐVIKUDAGA

HEFST 10. NÓVEMBER

Hreinræktaður spennuþáttur 
í anda Bond og Bourne.

k ð
HUMAN TARGET

Talsett barnaefni allar helgar.
ALGJÖR SVEPPI

ALLAR HELGAR


