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En man med en plan

Håller håret rent längre

n …Farmen. Det är dags för ett 
nytt gäng att ta sig an utmaning-
en att flytta ut på en gård utan el, 
rinnande vatten, mobiler och 
 Facebook. Årets säsong är inspe-

lad i Norra 
Brandstorp, 
mitt i den 
småländska 
skogen. 

Paolo 
Roberto är   
ny som ordi-
narie pro-
gramledare 
så bered er på 
tuffa tag!

Premiär 
den 19 janua-
ri, klockan 
19.30, TV4.  

 (KFO)

Alla talar om …

n Nya Jönssonligan – Den perfekta stöten är alltså 
inte som de gamla filmerna, enligt huvudrollsine-
havaren Simon J Berger som spelar ”Sickan”. Men 
Charles-Ingvar har som vanligt en plan och vid 
hans sida finns bedragaren Vanheden, spräng-
experten Harry och nya karaktären – låsspecia-
listen Rocky. Biopremiär 16 januari.  (HH)

n Jennifer Anistons hårvårdsmärke Living Proof 
 lanserar nu ännu en ny produktserie. 

Perfect hair day – Phd – som innehåller shampo, 
balsam och styling ska göra att håret håller sig renare 
längre. Färre tvättar är ju bra för både miljö och hår 
tänkte vi och testade. Och det funkar faktiskt. Var-
annan dag-tvätten har nu blivit var fjärde dags-tvät-
ten. Living proof innehåller dessutom inte sulfater 
och är färgbevarande = bra tycker vi! Den värme- 

och UV-skyddande stylingprodukten Phd 5-in-1 sty-
ling treatment som ingår i serien doftar gott, håret 

blir väldigt glansigt, men gav däremot inte fullt 
så mycket volym som vi hade önskat. 

Pris per produkt: 229 kr. Säljs på utvalda 
 frisörsalonger. Här 

hittar du vilka: 
Ssession.nu/ 

hitta-salongen (VL)

n Ointresserad av handbolls-VM  som drar igång i veckan? Här är tre 
andra mästerskap att hålla koll på: 1) SM i bilorientering, en av många 
udda grenar under SM-veckan i Örebro 26 jan–1 feb. 2) SM i grässlalom, 
Brösarp, 17 Juli. 3) SM i dikesdykning, Löttorp, Öland, 10 oktober.  (KFO)

Om man tänker att man ska 

se Jönssonligan tror ja
g  inte 

att filmen kommer till sin rätt. 

Tänk snarare att de
t är en 

helt ny film, där man har 

plockat några frön
 ur de 

gamla karaktärerna. 
Simon J Berger till SvD.

noterat
VECKANS NYTT &

Av: Hanna Hallin, Veronica Larsson  & Kristofer Forssblad Olsson

Udda mästerskap3x

Paolo Roberto är  
ny programledare.
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Lakritsmumma!
n Svenskarna  
är ett lakrits-
älskande folk, 
vi äter i ge-
nomsnitt  
1,5 kg (!) lak-
rits per person 
och år. 

Söndagsredak-
tionen är inget 
undantag för när 
vi fick testa nya 
Marabous Pre-
mium cocoa 
 salty liquorice 
så tog den slut 
illa kvickt! 

Cirka 22 kr/ 
100 g, finns  
i butik från 
andra veckan 
i februari.
 (HH)

GILLAR!

GILLAR!

Foto: ULF HÖJER

NINJAAAA(M)! Ett träningspass, bråk eller bara lite bus? Oavsett så 

kan vi nog alla vara överens om att katter är spänstiga djur! Dessa 

två akrobater fotades på en äng nära Hannover i Tyskland. Foto: AP   

Veckans sötchock!

Gräs- 
slalom.

Foto: ANDREAS HILLERGREN  


