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Lögreglan verst allra frétta, ekki vitað hvort að
dauða hennar bar að með saknæmum hætti
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FRÉTTIR / 2

FRÉTTIR / 8

GJALDÞROTA Í STRÍÐI VIÐ KERFIÐ
Íhugar framboð til Alþingis
„Nú þarf að grípa í taumana, þjóðin getur ekki meir“

FRÉTTIR / 16Einkaviðtal við Póstinn

ASHLEE SIMPSON
MEÐ ÍSLENSKAN 
TREFIL
Frábær landkynning, 
segir forsetinn

HOLLYWOOD / 48

Pósturinn er blað sjónvarpsþáttaraðarinnar Pressu á Stöð 2 og er innihald blaðsins skáldskapur. Misstu ekki af æsispennandi framvindu fréttanna í nýrri þáttaröð sem hefst 20. mars.



ÁTTAR.

Safnaðu punktum í Stöð 2 Vild sem hægt er að nýta í 
að greiða niður viðbótaráskrift og vörur og þjónustu 

hjá samstarfsfyrirtækjum. Fylgstu með nýjungum 
á stod2.is í apríl.

Stöð 2 Bíó, Stöð 2 Extra, Stöð 2+, Stöð 2 Bíó+ og 
Stöð 2 Extra+ fylgja áskrift og barnastöðin Jim Jam 

fylgir einnig með í mars.

Allt að 30% afsláttur af áskrift
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FÆÐINGARORLOF 
ER SKÍTADJOBB
Nú halda eflaust allir að það sé 
syngjandi hamingja fyrir konu að 
vera heima í fæðingarorlofi. Mönn-
um gæti dottið í hug að orlofið sé 
einhvers konar verðlaun fyrir níu 
mánaða vanlíðan, 270 stykki af 
morgunógleði og aflagaðan kropp. 
Svarið er nei. Fæðingarorlof er 
ekkert sældarlíf.

Það er í nógu að snúast við að 
halda nýfæddu krílinu á lífi, fóðra, 
klappa á maga, þrífa ælu og þvo 
bæði föt og börn. Og nota bene – 
þessi störf eru ekki aðeins unnin 
frá níu til fimm, heldur allan daginn. 
Og sá sem er í fæðingarorlofi er 
sjálfkrafa á bakvakt allar nætur 
líka. Þetta er skítadjobb, en einhver 
verður að vinna það.

Samt er eins og allir haldi að móðir 
í fæðingarorlofi hafi nægan tíma til 
að skjótast hingað og þangað, 
sækja þetta, skutla hinu og 
vinna ýmis viðvik sem þeir sem 
vinna aðeins frá níu til fimm hafa 
ómögulega tíma til að gera. Þetta 
er semsagt rangt og nú er því 
komið á framfæri. Ég get varla 
beðið eftir að þeim degi þegar 
fæðingarorlofinu lýkur og ég get 
farið að vinna á hinni brjáluðu 
ritstjórn Póstsins og slaka aðeins á.

LUMAR ÞÚ Á FRÉTT?

HELGARPISTILL

Fréttalína Póstsins: 512 5950

Það var mikið um dýrðir á Safír um 
helgina þar sem Nökkvi Egilsson 
ritstjóri Póstsins hélt upp á hálfrar 
aldar afmæli. Rjómi íslenskra blaða-
manna og –kvenna, var á svæðinu: 
Bergsveinn og Kjaran blaða-
menn á Fréttablaðinu stigu 
trylltan dans við Eagles 
lögin og hinn þokka-
fulli innanhússarkítekt, 
Sara hjá Dís-form lét 
sig ekki vanta.

FRÉTTASTJÓRAFJÖR
Af hverju eru ekki 

löngu búið að færa alla þessa
forstjóra til yfirheyrslu?

ÁLIT UMBROTSMANNS

GIFTING ALDARINNAR

TILBOÐ NR. 4

AFSLÁTTUR Á

BRÚÐKAUPSDAGINN

Fyrir 229
krónur

færð þú:
6 mínútur í keilu  vhs spólu í kolaportinueinn barnaís tertusneið í bakaríi

eða eða eða eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag.Tryggðu þér áskrift í dag!

frábæra skemmtun í heilan sólar-hring fyrir alla fjölskylduna

Sjóðsstjórinn Bjarni P. Tómasson 
hjá Landsbankanum sló öll met þegar 
hann gekk í það heilaga með Dúnu 
S. Snæbjörnsdóttur, sem oftast er 
kennd við gæludýraverslunina Toppz. 
Rjómi íslensks viðskiptalífs var á 
staðnum þar sem engu 
var til sparað í veitingum. 
Sólveig, systir brúðarinnar, 
þótti fara á kostum á 
dansgólfinu, en veislan, 
stóð fram á rauðanótt.

Lára Karlsdóttir skrifar


