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Skräckproffs.
Jamie Lee Curtis.

Hipp hipp hurra...

Skådespelaren Jamie Lee Curtis
fyller 57 år i dag! Hennes stora
genombrott kom med filmen ”Alla
helgons blodiga natt” år 1978 och
hon har en mängd skräckfilmer
på meritlistan. Jamie har också
skrivit en rad barnböcker och är
engagerad i djurskyddsfrågor.

Nu vägrar vi vitt
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Efter många år med vita väggar är
vi sugna på färg! Blått sägs vara både
lugnande och öka kreativiteten. Här syns
Beckers Symfoni Ultramatt, kulör Himlavalv 746. Cirkapris 690 kronor för 3 liter.

Vintipset!
Dão Casal Mor 2013, Dão,
Portugal, 51 kronor
Ett rött budgetvin som är
i fin form. Kryddigt, robust
med goda bärtoner och
lite sträva syror. Det här
vinet passar bra till mustiga kött- och grönsaksgrytor. Det
kommer från
distriktet Dão
som ligger
i centrala
Portugal
och är
känt för
sina rödviner.

Expressens vinexpert
Gunilla Hultgren Karell.
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Modiga Malala
nu på film
I helgen är det premiär för dokumentären om en ung kvinna som är
en förebild för miljoner människor
världen över. Filmen om Malala
Yousafzai, som blev känd för sin
kamp för flickors rätt till utbildning, är en gripande berättelse om
mod och engagemang av Oscarsbelönade filmskaparen Davis
Guggenheim. ”He named me Malala”
började visas på biograferna den 20 november.

Lyx-mys på
prisbelönt hotell

Sugen på en annorlunda weekendresa? Hotel Pigalle i Göteborg bjuder
på en riktig upplevelse med snygg
design och hemmakänsla. Nyligen
vann hotellet, som öppnade i maj
2014 i det historiska Palacehuset från
1700-talet, pris som ett av världens
20 främsta lyxhotell på galan World
Luxury Hotel Awards i kategorin
Luxury: New hotel.
För priser och bokning:
hotelpigalle.se.

Sjung ut – och få vänner!
En grupp som sjunger tillsammans kommer varandra
närmre än de som skriver eller broderar, skriver Forskning
och framsteg. Brittiska forskare har studerat 135 personer som deltog i olika studiecirklar. Efter sju månader,
med ett kurstillfälle i veckan, hade gemenskapen ökat
i alla grupper men allra mest hos de som sjöng i kör,
enligt studien som publicerades i Royal Society Open
KÄLLA: FORSKNING OCH FRAMSTEG.
Science.
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