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Oddur Sigmunds Báru-
son, bassaleikari í brim-
brettarokksveitinni 
Bárujárni, spáir mikið 
í litasamsetningar og 
reynir að klæðast litum 
sem fara vel við litar-
haftið.  ➛6

 „Með fleiri fermetrum vonumst við til að geta þjónustað viðskiptavini okkar enn betur en áður,“ segir Ása Björk Antoníusdóttir. MYND/ERNIR

hjá Hrafnhildi stækkar 
Verslunin hjá Hrafnhildi hefur verið stækkuð um helming. 
Ása Björk Antoníusdóttir, framkvæmdastjóri og eigandi, 
segir vöruúrvalið aldrei hafa verið meira og að þar ættu 
konur á öllum aldri að geta fundið fatnað við sitt hæfi. ➛2



Umgjörðin um verslunina 
hjá Hrafnhildi er nú gjör-
breytt frá því sem áður var 

en húsnæðið hefur allt verið tekið 
í gegn og lögð áhersla á að vanda 
vel til verka. „Við erum nýbúin að 
opna upp á aðra hæð og verslunin 
er nú orðin rúmlega helmingi 
stærri en áður, eða ríflega 600 
fermetrar. Með fleiri fermetrum 
vonumst við til að geta þjónustað 
viðskiptavini okkar enn betur en 
áður. Vöruúrvalið er sýnilegra og 
nýtur sín mun betur í stærra rými. 
Við erum þessa dagana sérstaklega 
spennt fyrir þremur vörumerkjum 
frá Danmörku, Mos Mosh, Bitte 
Kai Rand og PBO Philosophy Blues 
Original,“ segir Ása Björk Anton-
íusdóttir, framkvæmdastjóri og 
eigandi hjá Hrafnhildi.

Líkt og áður er megináhersla 
lögð á persónulega og einlæga 
þjónustu, gæði og gott vöruúr-
val. „Við bjóðum upp á þýskan 
og danskan gæðafatnað, auk 
þess sem við erum með vandaða 
leðurskó frá Ítalíu, Þýskalandi og 
Spáni. Helstu vörumerkin okkar 
í fatnaði eru Mos Mosh, Bitte 
Kai Rand, PBO, Zeitlosby Luana, 
Elinette, Gardeur, TUZZI, Frank-
walder, Fend og Gilbret en í skóm 
eru það Wonders, Nero Giardini, 
Maripé, Kennel & Schmenger, 
ásamt Lofina. Hjá okkur má einnig 
finna fallegt skart og handtöskur,“ 
segir Ása Björk.

Föt fyrir konur á öllum aldri
„Við höfum ávallt lagt mikið upp 
úr fjölbreyttu vöruúrvali, enda 
erum við þekkt fyrir að hingað 
geta konur á öllum aldri komið 
og fundið eitthvað fallegt við sitt 
hæfi, hvort sem er til spari eða 
hversdagsnota. Sem dæmi seljum 
við mikið af fatnaði fyrir útskriftir, 
fermingar og brúðkaup í stærðum 
frá 36 til 52. Svo má ekki gleyma 
því að hér eru næg bílastæði og 
aðgengi gott,“ upplýsir Ása Björk.

Fjölskyldufyrirtæki stofnað í 
heimahúsi
Hjá Hrafnhildi hefur verið fjöl-
skyldufyrirtæki frá upphafi, eða frá 
því að Hrafnhildur Sigurðardóttir 
heitin, móðir Ásu Bjarkar, stofnaði 
verslunina í einu herbergi á heimili 
fjölskyldunnar í Fossvoginum. 
„Mamma lét gamlan draum rætast 
með því að stofna tískuverslun 
með vandaðan kvenfatnað en hún 
fylgdist ætíð vel með erlendum 
tískustraumum. Árið 1996 var 
verslunin hjá Hrafnhildi opnuð 
að Engjateigi 5, þar sem hún hefur 
verið starfrækt allar götur síðan. 
Árið 2000 var verslunin stækkuð 
þegar við lögðum undir okkur alla 
jarðhæðina. Það má því segja að 
þetta sé þriðji stóri stækkunar-
áfanginn í sögu verslunarinnar,“ 
segir Ása Björk brosandi.

„Við höfum ávallt lagt mikið upp úr fjölbreyttu vöruúrvali,“ segir Ása Björk.

Ása Björk hefur haft framúrskarandi starfsfólk sér við hlið, ásamt fjölskyldu. 

Skór frá Wonders, Nero Giardini, Maripé, Kennel & Schmenger og Lofina fást 
hjá Hrafnhildi. Þar má einnig finna fallegt skart og handtöskur. 

hjá Hrafnhildi 
er nú á tveimur 
hæðum að 
Engjateigi 5.

Framhald af forsíðu ➛

Við erum nýbúin 
að opna upp á aðra 

hæð og verslunin er nú 
orðin helmingi stærri en 
áður, eða 600 fermetrar.

Ása Björk Antoníusdóttir

Framúrskarandi starfsfólk
Ása Björk hefur ekki staðið vaktina 
ein, heldur hefur hún alla tíð haft 
framúrskarandi starfsfólk sér við 
hlið, ásamt fjölskyldu sinni. Amma 
hennar, Inga Árnadóttir, vann í 
versluninni frá upphafi og hefur 
nýlega látið af störfum, þó hún fari 
enn á innkaupasýningar með Ásu.

Auðvelt er að fylgjast með 
nýjungum og góðu vöruúrvali 
verslunarinnar á heimasíðunni  
www.hjahrafnhildi.is en hún er 
uppfærð daglega. „Við erum dug-
legar að birta nýjar myndir af fatn-
aði og skóm og svara fyrirspurnum. 
Margir viðskiptavina okkar eru á 
landsbyggðinni og sendum við því 

skjótt póstkröfur um land allt,“ 
segir Ása Björk að lokum.

hjá Hrafnhildi. Engjateigur 5, 105 
Reykavík. Sími 581 2141. Heimasíða: 
hjahrafnhildi.is Opnunartími: 10.00-
18.00 virka daga og 10.00-16.00 á 
laugardögum.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur
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Nú færð þú Smashbox vörurnar 
þínar í Lyu Lágmúla. 

Dagana 8. - 11. júní er 20% afsláttur af 
öllum Smashbox vörum.

Förðunarfræðingur frá Smashbox verður á staðnum og 
veitir ráðgjöf. Kaupauki* fylgir ef keyptar eru tvær eða 

 eiri vörur frá Smashbox.
*á meðan bi*á meðan birgðir endast



Unnur Snorra-
dóttir vekur 
athygli hvar 
sem hún fer 
fyrir glæsileika 
og flottan, 
sjálfstæðan stíl. 
MYNDIR/ÚR EINKA-
SAFNI

Unnur hannar 
og saumar 
bæði skyrtur og 
töskur og býr 
til yndisfagra 
eyrnalokka sem 
fara yfir eyrun 
eins og sjá má á 
myndunum. 

Ég klippti mig stutthærða í 
Berlín fyrir tveimur árum 
vegna þess að mig langaði að 

breyta til. Nokkrum mánuðum 
síðar snoðaði kærastinn mig á 
meðan við biðum eftir því að vinir 
okkar kæmu að sækja okkur til að 
fara í bíó,“ segir Unnur sem hefur 
verið meira og minna snoðuð 
síðan. „Akkúrat núna er ég með 
svokallaða Pixie-klippingu, en ég 
kann mjög vel við að vera snoðuð 
og má segja að ég fái alltaf mikla 
athygli vegna þess,“ segir hún, en 
athyglin er góð og slæm.

„Flestir hæla mér fyrir kollinn 
en svo er alltaf einn og einn sem 
spyr: „Ertu með krabbamein?“ eða 
annað álíka, sem er í raun skondin 
spurning í ljósi þess að ég fékk 
hana fyrst þegar ég var nýbúin að 
eyða pening í að láta raka mynstur 
í allan kollinn,“ segir Unnur og 
brosir að minningunni.

Unnur útskrifaðist af listabraut 
Fjölbrautaskólans í Breiðholti 
um síðustu jól og flutti nýverið til 
Noregs með kærasta sínum.

„Við vorum orðin leið á því að 
vera alltaf blankir miðbæingar 
og ákváðum að fara utan til að 
víkka sjóndeildarhringinn og 
safna pening fyrir háskólanámi. 
Ég stefni á nám í fatahönnun og 
er þessa dagana að lesa mér til um 
skóla í ýmsum borgum Evrópu. 
Frakkland togar óneitanlega mest 
í mig en þrátt fyrir það eiga plön 
mín það til að breytast.“

Ekki alveg laus við þrældóm
Fatasmekkur Unnar breytist með 
veðri og vindum.

„Ég hef skilning á því að við 
leitumst við að búa okkur til 
prófíl sem segir „þetta er ég“ og 
göngum í fötum sem okkur finnst 
lýsandi fyrir okkur, en ég held 
ekki að nokkur ætti að taka sig 
svo alvarlega að geta ekki farið út 
í búð í íþróttabuxum án þess að 
líða vandræðalega. Sjálfri finnst 
mér gaman að ganga um í kjólum 
með eyrnalokka og eyeliner en 
stundum líður manni ekki þannig 
eða hefur ekki tíma og hoppar þá 
bara í gallabuxur og hljómsveita-
bol til að byrja daginn.“

Unnur hefur vissulega sinn eigin 
fatastíl.

„Helst vil ég kaupa fötin mín af 
smærri fatahönnuðum sem ég lít 
upp til, eins og stelpnanna í Kiosk, 
Ýrúrí og Aftur, svo eitthvað sé 
nefnt, eða kaupa notuð föt í Hjálp-
ræðishernum, Rauða krossinum 
eða Spúútnik. Ég hef mikla óbeit 
á gífurlegri neysluhyggjunni sem 
öllu tröllríður, þar sem fólk kaupir 
mikið af fatnaði í lélegum gæðum 
fyrir lítinn pening og sem búinn er 
til af litlum börnum í ömurlegum 
aðstæðum sem menga jörðina. 
Þá getur maður alveg eins safnað 
sér fyrir flík sem endist lengi og 
er falleg. Þrátt fyrir það er fata-
skápurinn minn ekki alveg laus 
við þrældóm – H&M-sokkar og 
svoleiðis.“

Daglegur dónaskapur
Myndlist hefur hingað til átt hug 
og hjarta Unnar og í október setti 
hún upp sýninguna „Dýrt, Nýtt og 
Hvítt“ í félagi við vini sína í lista-
heiminum, þar sem listaverk voru 
verðlögð á margar milljónir.

„Í augnablikinu er ég með tvær 

skissubækur; aðra fyrir daglegan 
dónaskap sem mér dettur í hug 
og hina eingöngu fyrir tísku. Ég 
hef hannað og saumað töskur 
og skyrtur og svo er ég skæð í að 
breyta fötunum mínum. Samt sem 
áður hef ég verið meira í hönnun 
skartgripa og byrjaði mjög ung 
að fikra mig áfram þar. Ég hef selt 
eyrnalokka sem fara yfir eyrun, 
líkt og tíðkast sem skraut með ind-
verskum sari-klæðnaði, en einnig 
logsoðið og steypt skart í brons.“

Unnur leikur í nýlegu tónlistar-
myndbandi við lagið BTO með 
hljómsveitinni VÖK sem verður 

Fer ótrauð sínar eigin leiðir
Á meðan Unnur Snorradóttir og kærasti hennar biðu vina til að fara í bíó 
ákváðu þau að snoða Unni. Hún kann því einkar vel að vera snoðklippt.

Haus: Þórdís

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is 

með útgáfutónleika í Gamla bíói í 
kvöld. Hvernig kom það til?

„Einar í VÖK hafði séð mig í 
myndbandi hljómsveitarinnar 
Une Misére og síðan hittumst við 
á Eistnaflugi. Hann var í leit að 
snoðaðri stelpu fyrir þetta tiltekna 
myndband og hugsaði til mín. Það 
er mjög skemmtileg lífsreynsla að 
leika í tónlistarmyndböndum en 
þessi tvö eru mjög ólík. Hið fyrra 
var mjög spontant og frjálst, tekið 
upp á klukkutíma, en myndband-
ið fyrir VÖK var skipulagt í þaula 
og tekið upp á tveimur dögum 
með þrettán manna tökuliði.“
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mismunandi litir

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Flottir toppar

Verð 8.900 kr.
- 3 litir: kremgult, 

dökkblátt, svart
- stærð: 36 - 46

Verð 4.900 kr.
- 3 litir: svart, 
   kremhvítt, dökkblátt
- stærð: 36 - 46
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Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00

Laugardaga kl. 11:00 til 16:00

WWW.TRI.IS
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi 

#cube_your_life!

CUBE 200 CUBE 240

*Vegna hagstæðari samninga og styrkingar krónunnar 
höfum við lækkað verðin á CUBE reiðhjólunum!

CUBE 240



Ég elska jogging-
buxur vegna þess 

að þær eru þægilegar og 
það er auðvelt að klæða 
sig í og úr þeim. Þægindi 
eru mér mjög mikilvæg 
en auk þess geta þær 
auðveldlega verið mjög 
smart, úr góðum efnum 
og í flottum litum.

Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Oddur ferðast yfirleitt um fótgang-
andi og þá skipta skórnir öllu máli. 
Hann klæðist einnig joggingbuxum 
flesta daga vikunnar.

Skyrtuna frá Abercrombie & Fitch segir Oddur bestu kaupin. Byssukúluháls-
festin er á sínum stað flesta daga. MYNDIR/EYÞÓR

Oddur Sigmunds Báruson er 
bassaleikari í brimbretta-
rokksveitinni Bárujárni 

auk þess sem hann fæst mikið við 
tónlist á öðrum vettvangi, þá helst 
sem klassískur gítarleikari. Hann 
er hrifinn af léttum og þægilegum 
klæðum úr góðu efni og fallegum 
litum. „Ég pæli mikið í litasam-
setningu og reyni að klæðast litum 
sem passa vel við litarhaft mitt. 
Sjálfur hef ég ekki mikinn áhuga á 
tísku sem slíkri en ég dáist að fólki 
sem klæðir sig smart og þróar sinn 
persónulega stíl, sérstaklega ef 
það tekst án mikillar áreynslu.“ 
Aðspurður segist Oddur aðallega 
fylgjast með tísku með því að 
horfa á fólk í kringum sig og líta 
inn um stöku búðarglugga.

Oddur segir að fötin sem hann 
klæðist hér séu mjög dæmigerð 
fyrir sig. „Skyrtan frá Abercrombie 
& Fitch er besta skyrta sem ég 
hef átt. Ég hef klæðst henni mjög 
mikið þetta ár sem ég hef átt hana 
og þvegið hana örugglega oftar en 
20 sinnum. Samt sér ekki á henni. 
Auk þess kann ég vel við að hún 
sé kragalaus. Kragar hafa þann 
eina tilgang að halda bindum í 
skorðum. Í kragalausri skyrtu er 
maður að lýsa því yfir að maður 
muni ekki setja upp bindi. Það er 
ákveðið attitjúd í því sem ég fíla.“

Umrædd skyrta fær einnig 
titilinn „bestu fatakaupin“ að hans 
sögn. „Ég fékk hana á útsölu, á 20 
dollara ef ég man rétt, í einhverri 
búð í Los Angeles. Verstu kaupin 
eru aftur á móti tvær skyrtur sem 
kostuðu 18 þúsund kall stykkið 
í ónefndri herrafataverslun hér 
á landi. Þær litu ágætlega út í 
búðinni en eftir einn þvott á 30 
gráðum voru þær orðnar eins og 
gömul viskustykki.“

Gengur mikið
Núorðið segist hann nánast 
eingöngu klæðast jogg-
ingbuxum. „Amma gaf 
mér 4-5 stykki nýverið 
og ég skipti bara á 
milli þeirra. Ég elska 
joggingbuxur vegna 
þess að þær eru þægi-
legar og það er auð-
velt að klæða sig í og 
úr þeim. Þægindi eru 
mér mjög mikilvæg 
en auk þess geta þær 
auðveldlega verið mjög 
smart, úr góðum efnum 
og í flottum litum.“

Að lokum nefnir hann 
gönguskóna sína sem eru 
sennilega mikilvægastir. „Ég 
geng mjög mikið enda aldrei 
tekið bílpróf og vanið mig á að fara 
flestra minna ferða fótgangandi. 
Auk þess eru þetta einu skórnir 
sem endast eitthvað á mér, allir 
aðrir tætast upp á nokkrum 
vikum.“

Eini fylgihluturinn sem Oddur 

notar er byssukúluhálsfesti sem er 
honum mjög kær. „Ég get þó ekki 
sagt að hún hafi neina sérstaka 
merkingu, ég man ekki einu sinni 
hvar ég fékk hana. Þá er ég ekkert 
sérstaklega hrifinn af byssum sem 
slíkum eða hernaði. Mér finnst 
þessi hálsfesti fyrst og fremst 
bara ofboðslega töff og lít á hana 
sem eins konar kennileiti, líkt og 
Eiffelturninn í París.“

Nýtt lag og myndband
Bárujárn hefur starfað með 
hléum frá 2008 og sérhæft sig í 
brimbrettarokki (e. surf-. surf-. surf rock). 
Sveitin hefur sent frá sér þröng-
skífu og breiðskífu, sigrað í 

hljómsveitakeppninni Þorska-
stríðinu og hitað upp fyrir 

Brand Enni á hljómleikum 
í Færeyjum, heima-

slóðum hans. „Við 
gáfum nýlega út lag 

sem heitir Vopna-
fjörður. Lagið er 
instrúmental brim-
sýru-rokklag, mjög 
þematískt og ríkt 
af tjáningu. Við 
förum allan til-
finningaskalann, 

allt frá ærslafullri 
gleði til tregafullrar 

íhugunar. Nýverið 
kom út myndband 

við lagið sem hægt er 
að skoða á YouTube.“
Framundan er hljóð-

blöndun næstu breiðskífu 
og gerð fleiri myndbanda. 

„Næstu tónleikar verða 15. sept-„Næstu tónleikar verða 15. sept-„Næstu tónleikar verða 15. sept
ember þegar ameríska útvarps-
stöðin KFJC kemur til landsins og 
heldur partí á Kex hosteli.“

Tónlist Bárujárns má finna á 
Soundcloud og hægt er að fylgjast 
með sveitinni á Facebook.

Þægindin mikilvæg
Góð litasamsetn-
ing skiptir Odd 
Sigmunds miklu 
máli þegar kemur 
að fatnaði. Byssu-
kúluhálsfestin er 
honum mjög kær 
og aldrei langt 
undan. 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Ný sumarsending

Túnika ermalaus
kr. 7.900.-
Str. 44-56
fleiri litir

Túnika kvarterma
Kr. 7.900.-
Str. 40-54
fleiri litir

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur

Leiðbeinendur eru:Leiðbeinendur eru:     Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi, 
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður, Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður, 
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver  
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  8 .  J Ú N Í  2 0 1 7  F I M MT U DAG U R



Miley er bæði 
hrifin af brúnu 
og ljósu hári. 
Með þessu móti 
þarf hún ekki að 
velja á milli.

Leik- og söngkonan Miley 
Cyrus var ein þeirra fjöl-
mörgu sem komu fram á 

minningartónleikum um fórnar-
lömb hryðjuverkaárásarinnar í 
Manchester 4. júní og tók meðal 
annars lagið með Ariönu Grande 
við mikinn fögnuð. 
    Tvílitt hárið vakti athygli en 
hún er þekkt fyrir að skarta 
djörfum hárgreiðslum og hefur 
ýmist verið krúnurökuð, með 
dredda eða pastellitað hár. Það 

stendur yfirleitt ekki á svörum 
þegar hún er spurð og er með 
skýringuna á nýja útlitinu á 
reiðum höndum. „Ég er bæði 
hrifin af brúnu og ljósu hári. Með 
þessu móti þarf ég ekki að velja 
á milli,“ sagði hún í samtali við 
breska blaðið Yahoo og bætti 
við: „Þá er alltaf ákveðin pressa 
á konur að uppfylla einhverja 
fyrirframákveðna útlitsstaðla og 
ég nenni einfaldlega ekki að taka 
þátt í því.“

Neitar að fylgja útlitsstöðlum

Kanye West er fertugur í dag. Hann 
þykir flottur í tauinu og hefur haslað 
sér völl í tískuheiminum síðustu ár. 

Tónlistarmaðurinn Kanye 
West fagnar fertugu í dag. 
Honum er fleira til lista lagt 

og hannar bæði föt og skó af krafti. 
Kanye hafði víst lengi dreymt um 
að verða fatahönnuður áður en 
hann haslaði sér loks völl í tísku-
bransanum. Eiginkona Kanye, Kim 
Kardashian vekur oftar athygli en 
hann fyrir afgerandi klæðaburð. 
Hann þykir þó með betur klædd-
um mönnum og er fastagestur á 
fremsta bekk tískusýninga.

Kanye sendi frá sér sína fyrstu 
fatalínu haustið 2005 undir heitinu 
Pastelle. Fatahönnunardraum-
arnir fóru rólega af stað og var 
framleiðslu línunnar hætt fjórum 
árum síðar. Þá hófst samstarf hans 
við Nike um hönnun á skóm og 
fljótlega kynnti Kanye skólínu 
fyrir Louis Vuitton. Þá hefur hann 
einnig hannað skó fyrir Bape og 
Guiseppe Zanotti.

Árið 2011 kynnti Kanye nýja 
kvenfatalínu á tískuvikunni í París. 
Viðtökurnar voru þó blendnar og 
jafnvel neikvæðar frá helstu tísku-
spekúlöntum, meðal annars The 
New York Times, Herald Tribune, 
Harpers Bazaar og fleirum. Árið 
eftir sýndi Kanye nýja línu og þótti 
þá hafa bætt sig til muna. 

Fatahönnunardraumurinn tók 
á sig mynd og fljótlega tilkynnti 
Adidas að fyrirtækið hefði gert 
samning við Kanye um hönnun 
nýrrar skólínu. Í framhaldinu kom 
einnig ný fatalína eftir Kanye fyrir 
Adidas og hlaut góðar viðtökur, 
meðal annars hjá Vogue. Línunni 
var hleypt af stokkunum með stæl, 
bein útsending í þrettán löndum 
og 9.000 skópör, sem framleidd 
voru í takmörkuðu upplagi, seldust 
upp á tíu mínútum. Sama ár sýndi 
Kanye nýja línu á tískuvikunni í 
New york og enn nýja í tengslum 
við útgáfu plötu sinnar, The Life 
of Pablo. Adidas tilkynnti loks að 
langtímasamningur hefði verið 
gerður við Kanye um samstarf.
www.wikpedia.org

Kanye fagnar 
fertugu í dag

Nýtt frá Bobbi Brown: Long-Wear Waterproof Liner. 
Augnblýantar sem endast allan daginn. Auðveldir í notkun.

Bobbi Brown kynningardagar í Lyyum & heilsu 
Kringlunni dagana 8. - 11. júní. 

20% afsláttur af öllum vörum frá Bobbi Brown.
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Í svörtum kjól frá Prada á frumsýn-
ingu Wonder Woman í Mexíkó. Í fallega rauðum kjól frá Givenchy.Í rauðum flauelskjól frá Prada. Töff týpa í svörtum smóking.

Gal Gadot fæddist í Rosh 
Ha'ayin í Ísrael árið 1985. 
Fimmtán ára gömul fór 

hún að sitja fyrir í auglýsingum 
og tímaritum og hefur fyrirsætu-
ferillinn verið farsæll meðfram 
öllu öðru sem hún hefur tekið sér 
fyrir hendur. Hún var valin ungfrú 
Ísrael átján ára gömul og hafði 
klárað ár í lögfræðinámi þegar 
henni bauðst að feta leik-
listarbrautina.

Þegar hún var tvítug 
gegndi hún herþjónustu í 
tvö ár sem hún segir að hafi 
mótað persónu sína mjög. 
Árið 2007 sat hún fyrir í 
tímaritinu Maxim í mynda-
röðinni „Women of the 
Israeli Army“ eða „konur í 
ísraelska hernum“ og vakti 
töluverða athygli.

Fyrsta hlutverk Gal 
Gadot var í fjórðu Fast 
and Furious myndinni 
árið 2009 þar sem hún 
lék Gisele. Hún fór með 
sama hlutverk í næstu 
tveimur F&F myndun-
um og lék sjálf í öllum 
áhættuatriðum.

Hún kom fram í 
myndunum Date Night 
(2010) og Knight and Day 
(2010) en kom fyrst fram 
sem ofurkonan Wonder 
Woman í myndinni Bat-
man v Superman: Dawn 
of Justice (2016). Hún er 
nú í fyrsta sinn í aðalhlut-
verki í hinni nýju mynd 
Wonder Woman sem 
nú er sýnd í bíóhúsum á 
Íslandi.

Gadot lærði að beita 
sverði og æfði kung 
fu, kickbox, capoeira 
og brasilískt jiu-jitsu 
þegar hún undirbjó 
sig fyrir hlutverk 
sitt sem ofurkonan. 
Þykir frammistaða 
hennar bera af á hvíta 
tjaldinu en myndin 
sjálf hefur fengið afar 
misjafna dóma.

Gadot er mikil 
áhugakona um mótor-
hjól og á sjálf svart Ducati 
Monster-S2R árgerð 2006. Hún 
er gift Yaron Versano og eiga 
þau tvær dætur.

Ofurkona og fegurðardrottning
Kvikmyndin Wonder Woman var nýverið frumsýnd í íslenskum bíó-
húsum. Með aðalhlutverkið fer ísraelska leikkonan Gal Gadot.

Fréttablaðið vinnur í samstarfi við hátíðarhaldara  
Secret Solstice að sérblaði um hátíðina. 

Allt sem þú þarft að vita um hátíðina kemur fram í blaðinu.  
Blaðið kemur út 12. júní

SÉRBLAÐ

Áhugasamir geta haft samband við Jón ívar.

Sími 512 5429
jonivar@365.is
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MÖRKIN 4 
REYKJAVÍK 

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

ALLT INNIFALIÐ

fylgihlutir fylgja ekki með
*Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðum*

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

MIKIÐ ÚRVAL

LEGSTEINA Á MJÖG

GÓÐU VERÐI



Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

VOLVO XC90 T8 plug in hybrid 
inscription. Árgerð 2017, Nýr 
bíll. bensín, sjálfskiptur 8 gírar. 
Vel útbúinn. Verð 10.900.000. 
Rnr.211616.

PORSCHE Macan S diesel. Árgerð 
2017, ekinn 3000 KM, dísel, 
sjálfskiptur 7 gírar. 21” felgur. Verð 
10.900.000. Rnr.222605. Seljandi 
skoðar skipti.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Nizzan micra. Árg 2014. Ekið 
40 þús. Verð: 1.490. S: 6185859

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald
Hreinsa þakrennur, ryðbletta þök 
og tek að mér ýmis verkefni. Uppl. í 
s.8478704 eða manninn@hotmail.
com

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar
Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727 
Stella. Geymið auglýsinguna

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

CR-V Executive
Nýskráður 3/2011, ekinn 88 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000

CR-V Elegance
Nýskráður 2/2016, ekinn 33 þús.km.,  

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 4.990.000

CR-V Executive
Nýskráður 2/2016, ekinn 32 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.390.000

CR-V Lifestyle
Nýskráður 2/2013, ekinn 110 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.650.000

CR-V Executive
Nýskráður 10/2007, ekinn 156 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.990.000

CR-V Executive
Nýskráður 7/2013, ekinn 71 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.390.000

CR-V Panorama
Nýskráður 5/2007, ekinn 145 þús.km., bensín, 

sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

CR-V Elegance navi 2wd dísil
Nýskráður 7/2016, ekinn 10 þús.km.,  

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 4.390.000

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardag milli kl. 11:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Bíll dagsins kr. 

1.690.000CR-V Elegance
Nýskráður 5/2007, ekinn 128 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000

Ti
lbo

ð

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Heilsa

 Nudd

Nudd. Nuddstofan, opið frá 09-19 
og á laugardögum. s. 855 3199

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Rússneskir gæða sjónaukar frá 
Yukon 25 % afsláttur af öllum 
sjónaukum Veiðiportið Grandagarði 
3 552-9940

Húsnæði

 Húsnæði óskast

ÞÝSKA SENDIRÁÐIÐ
óskar eftir 4ja herb. íbúð til leigu í 
fjögur ár frá 15.08.2017 í Reykjavík 
eða nágrenni, helst m/bílskúr-skýli. 
Sendið upp. vinsamlegast á info@
reykjavik.diplo.de og 530 1100

Óska eftir litlu húsnæði í 
austurborginni undir mjög léttan 
iðnað ca. 20-30fm. Bílskúr með 
rafmagni gæti dugað, þarf ekki að 
vera merkilegt. Bjarni s. 845 2510

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 

 SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

BAKARÍ / KAFFIHÚS
Starfskraftur óskast í 

sumarafleysingar í bakarí eftir 
hádegi og annan hvern lau. 

Íslensku kunnátta skilyrði og ekki 
yngri enn 20 ára.

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið mán-fös 10-18
kaffi á könnunni

Einn vinsælasti 
smájeppinn á Íslandi

Allir bílar yfirfarnir og í ábyrgð

Allt að 90% �ármögnun

Til í ýmsum litum

Góð endursala

Tökum bíla upp í* Miðað við 20% útborgun og lán til 84 mánaða.

SUZUKI VITARA 
4x4 GLX DÍSEL

ÁRGERÐ 2016 - SJÁLFSKIPTIR 
LÍTIÐ NOTAÐIR

TILBOÐSVERÐ KR.

ÞÚSUND
3.990

Hlaðnir þægindum

AÐEINS
52 ÞÚS.
Á MÁNUÐI*

GÓÐUR BÍLL4x44x4

ENN BETRI DÍLL

SÍÐUSTU BÍLARNIR Á LÆKKUÐU VERÐI

Bílarnir eru eknir á bilinu 25-29 þúsund km.
Ábyrgð gildir frá fyrsta skráningardegi 

sem er apríl 2016.

Save the Children á Íslandi

ÍVAR  
GUÐMUNDS 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 10:00 - 13:00ALLA VIRKA DAGA

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
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S.773-4700 og 520-3500                                                      

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Til sölu á frábærum stað, mjög sýnileg í 
ca. 65 fm húsnæði. Tæpl. 5 ára leigusamningur. 
Innifalið eru verslunarinnréttingar og vörulager 

og öll sambönd. Gott verð eða 7 millj.  

Uppl gefur Óskar á netfanfginu 
oskar@atv.is  og í síma 773-4700

                         

Snyrtivöruverslun á Laugavegi 
Hjón með þrjú börn óska eftir 

einbýli/raðhúsi/hæð á svæði 110, 
Ártúnsholt / Árbær. 

Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 
Reglusemi og skilvísar greiðslur. 

Allar nánari upplýsingar sendist á: 
sendtohelgi@gmail.com

Ártúnsholt / Árbær 

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

SAMÞYKKT Á BREYTINGU
Deiliskipulag Suðurhafnar vegna Fornubúða 5

Bæjarstjórn Hafnar�arðar samþykkti 27. 04. 2017 breytingu á deiliskipulagi Suðurhafnar vegna 
lóðarinnar Fornubúðir 5. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Athugasemd barst og hefur þeim, sem gerðu athugasemd, verið send umsögn sveitarstjórnar. Sú breyting var gerð 
frá auglýstri tillögu að heimilt verður að reisa skrifstofu- og þjónustuhús með bílakjallara og veittar heimildir til 
hærra nýtingarhlutfalls, aukinnar hámarkshæðar bygginga og stækkunar byggingarreits. Hægt er að kæra 
samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birt- 
ingu auglýsingar um samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar í B-deild Stjórnartíðinda þann 26. maí 2017.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Save the Children á Íslandi
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