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30%-50% AFSLÁTTUR  

Ellý Ármanns er öflug spákona, með sjötta skilningarvitið opið og sér gjarnan lengra en flestir þegar hún les í tarotspilin sín. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Eins og  
elskandi faðir

Upp er runnið nýtt ár með óræð örlög, ástir og ævintýr. Spákonan 
Ellý Ármanns leit til gamans í tarotspil sín til að sjá hvað nýja árið 
ber í skauti sér fyrir þjóðina og nokkra nafntogaða Íslendinga. ➛2



Þetta verður mjög gott ár fyrir 
Ísland og Íslendinga en nýja 
árið hefst með mikilli og 

þungri snjókomu og um páskana 
að sama skapi,“ segir Ellý, innt eftir 
tíðinni framan af ári.

„Náttúruhamfarir skekja 
landið líka á nýja árinu og eldur 
kraumar undir Bláfjallasvæðinu, 
en nákvæma tímasetningu fæ ég 
ekki.“

Pólitískur ferill búinn að 
vera
Á hinu háa Alþingi mun draga til 
tíðinda á nýárinu.

„Leiðtogar munu falla og nýir 
stíga fram á sjónarsviðið. Það er 
eins og hreinsun eigi sér stað og 
þegar ég spyr um stjórnarfarið 
sem nú ríkir á Íslandi er talað um 
barnaheimili eða sandkassaleik. 
Sú, eða sá, sem í öndvegi situr mun 
víkja áður en Vetur konungur 
gengur í garð 2019. Nýir leiðtogar 
sem þá taka við koma á stjórnar-
fari í þroskaðri mynd, eins og 
þeim ber að þjóna,“ segir Ellý og 
rýnir nánar í spilin.“ Öflug 
stjórnmálahreyfing er í 
uppsiglingu. Hún á sér 
dýpri rætur en hefur 
ólík stjórnmálaleg 
sjónarmið.“

Í spilum Ellýjar 
kemur fram að 
Klaustursmálið 
eigi eftir að draga 
enn meiri dilk á 
eftir sér.

„Já, þetta er allt 
fyrirfram ákveðið. 
Réttlætið sigrar. 
Hreinsun á sér stað. 
Djúpur lærdómur verður 
numinn. Sannleikurinn nær 
eyrum Íslendinga og Íslend-
ingar efla með sér hugrekki. 
Breytingar munu birtast og 
stjórnmálaferill þeirra sem á 
Klaustrinu komu við sögu er 
búinn að vera.“

Landsliðin ekki farsæl
Heilbrigðismál ber á góma. „Á 
nýja árinu gerist fátt markvert í 
heilbrigðismálum Íslendinga, ég 
sé engar stórmerkar uppgötvanir 
íslenskra vísindamanna til bættrar 
heilsu og í heilbrigðiskerfinu ríkir 
almenn stöðnun,“ segir Ellý.

Landsliðum Íslands í knatt-
spyrnu spáir hún slakara gengi en 
verið hefur undanfarin ár.

„Landsliðin okkar ná ekki tilætl-
uðum árangri. Miklar væntingar 
eru gerðar til landsliðsmanna- og 
kvenna en samstaðan er ekki 
nægilega sterk.“

Óútreiknanlegur Bjarni Ben
Þegar kemur að valdamiklum 
Íslendingum á nýárinu kemur 
margt fram í spilum Ellýjar.

„Bjarni Benediktsson, fjármála-
ráðherra er furðuleg blanda af 
íhaldssömum hefðum og nýjunga-
girni. Valdabröltið byrjaði strax 
í vöggu Bjarna, þar sem hlutverk 
hans var ákveðið. Hann birtist í 
spilunum pirraður, uppstökkur og 
stressaður, og sífellt í vörn en hann 
hefur vit á því að vera með öflugt 
herlið í kringum sig sem vakir og 
sefur yfir verkefnum hans. Þetta 
herlið bíður þolinmótt eftir því 
að setjast í sætið hans og Bjarni  
bæði veit það og nýtir sér það. 
Sérvitur er Bjarni og það er eins og 
sérviska hans nýtist honum árið 
2019. Hann er óútreiknanlegur í 
ákvarðanatöku sem fyrir honum 
liggur í lok febrúar eða byrjun 
mars og kemur öllum á óvart, líka 
flokksfélögunum. Keppnisharka 
og vinnusemi Bjarna er geigvænleg 
en nú þarf hann að hugsa sérstak-
lega vel um jafnvægið, mataræðið 
og heilsuna. Hér er komið inn 

á hjartastöðina hans og það er 
ábending sem hann verður að taka 
alvarlega.“

Sjötta skilningarvit Guðna
Ellý spyr spilin um forseta vorn, 
Guðna Th. Jóhannesson.

„Það er eins og Guðni leiti til 
sjötta skilningarvitsins á nýja 
árinu. Hann treystir best á eigið 
innsæi og framkallar hughrif sín 
í gegnum þá einstöku síu sem 
honum var gefin. Guðni nýtir sér 
þá innri sjón sem hann hefur á 
fólk og sér þá oft það sem aðrir sjá 
ekki. Hann er einstaklega glöggur á 
mannleg málefni en öflugt innsæi 
hans og uppvaxtarárin hafa mótað 
manninn á fallegan máta þrátt 
fyrir erfiða reynslu oft og tíðum. 
Guðni sinnir forsetahlutverki sínu 
ákaflega vel á nýju ári og er bein-
tengdur við almættið. Þeir sem til 
þekkja vita hvað ég er að tala um. 
Í lok ársins 2019 mun Guðni hug-
hreysta þjóðina eins og elskandi 
faðir þar sem íslensk náttúra 
tekur völdin og það all harkalega. 
Guðni kann að óttast mikla hæð 
og snáka, en ótti hans eða óöryggi 
hverfur strax og hann sinnir hag 
þjóðarinnar. Forsetinn er fram-
kvæmdaglaður á árinu fram undan 
en ég minni hann á að sinna konu 
sinni mun betur en hann hefur 
gert undanfarið ár og gefa henni 
meiri tíma fyrir þau tvö. Hann veit 
hvað ég er að tala um.“

Katrín undir sól og sigurboga
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra birtist í spilum Ellýjar.

„Þegar ég skoða Katrínu á nýju 
ári kemur fram vitsmunaleg for-
ysta. Hún ögrar andstæðingum 
sínum og er yfirveguð. Katrín 
uppsker laun erfiðis síns og greiðir 
sitt verð fyrir það í byrjun árs. 
Hún endurskoðar gömul gildi og 
það er eins og vitsmunaleg átök 
séu henni að skapi. Kreddufast 
siðgæði Katrínar og frjálslegar 
skoðanir haldast hér í hendur og 
hún er hvorki of framhleypin né 
feimin; hvorki of persónuleg né 
lokuð; hún er allt þetta og það er 
ekkert að því. Forsætisráðherrann 
okkar er undir sólu og sigurboga, 
sem segir allt sem segja þarf. Hún 
er sennilega mesti mannvinurinn 
af öllum sem ég skoða hér í 
spilunum en samt er hún einhver 
sú tilfinningaheft asta, sem eru 
kostir sem koma sér vel fyrir hana í 
pólitísku, íslensku umhverfi.“

Óskir Svölu rætast
Fræga fólkið sýnir sig líka í spilum 
Ellýjar.

„Svölu Björgvins hungrar í ást 
og gott jafnvægi, og árið 2019 
gefur henni það allt og meira til. 
Hún tekst á við krefjandi verkefni 
en hér kemur fram að heimurinn 
færir henni það sem hún óskar 

sér. Svala má samt ekki gleyma að 
hvíla sig. Þegar ég skoða nánasta 

umhverfi Svölu birtist hér 
sveit og hreint fjallaloft. 

Framúrstefnuleg hugs-
un hennar, uppfinn-

ingasemi, sterkt 
ímyndunarafl og 
samkennd með 
öllu fólki, svo 
ekki sé minnst 
á sjálfstraust 
Svölu, lífgar 

drauma hennar 
við. Langþráð 

ævintýri Svölu 
verður að veruleika 

í lok nóvember eða í 
desember. Það er einnig 

komið inn á að nýtt líf kvikni hér. 
Annað hvort Svala, eða bróðir 
hennar Krummi, eignast barn á 
árinu. Ég fæ ekki að vita hvort. En 
eitt er víst og það er að mikil gleði 
ríkir innan fjölskyldunnar. Móðir 

Svölu brosir hringinn og dansar 
af ánægju yfir því hvað vel gengur. 
Það eru yndislegir tímar fram 
undan.“

Þyngdar sinnar virði í gulli
Fleira frægðarfólk birtist í nýárs-
spádómi Ellýjar.

„Herra Hnetusmjör er svo 
vinnusamur og greindur að hann 
er þyngdar sinnar virði í gulli. 
Hann vinnur hins vegar of mikið 
og leikur sér lítið á nýja árinu. 
Hann birtist sem sterkur áhrifa-
valdur, sem er gott, því smæstu 
smáatriði sem fara kannski fram 
hjá öðrum sleppa ekki fram hjá 
Herra Hnetusmjöri. Skatturinn 
gæti verið með hann undir smá-
sjá en hann er með allt á hreinu 
þegar kemur að bókhaldinu, en 
hér birtist aðvörun og hann er 
minntur á að allur skítur flýtur 
upp í þeim málum. Hann veit hvað 
um ræðir hér,“ segir Ellý.

„Herra Hnetusmjör gerir miklar 
kröfur til sjálfs sín og þarf að 
passa sig þegar kemur að svefni 
og jafnvægi og hann þarf að leita í 
uppbyggjandi félagsskap. Sumarið 
verður annasamt hjá drengnum 
þar sem hann gerir samning við 
erlendan aðila, er ástfanginn og 
festir rætur á erlendri grundu. Hér 
þarf Herra Hnetusmjör að lesa 
smáa letrið áður en hann skrifar 
undir. Ekki er allt sem sýnist en 
tíminn vinnur með honum.“

Valdimar umvafinn ást
Tónlistarmaðurinn Valdimar 
sýnir á sér hlið sem lítt hefur sést á 
nýárinu.

„Eins konar grátt þunglyndi 
hefur hrjáð hann undanfarið ár og 

mikil tilfinningasemi kemur fram í 
spilunum. Hann leitar eftir aðstoð 
sérfræðinga og fer í aðgerð á nýju 
ári. Allt breytist eftir þessa aðgerð, 
en hvaða aðgerð þetta er kemur 
ekki fram. Nýtt líf er um það bil að 
hefjast hjá þessum tónlistarmanni. 
Aðlögunarhæfni skiptir máli hér 
og hann er agaður og jákvæður. 
Valdimar eignast barn á árinu, 
stúlku sýnist mér, og það er eins 
og allt breytist hjá honum. Ástin 
umvefur Valdimar og hann helgar 
sig fjölskyldunni. Hann lagar sig 
að aðstæðum sem einkennast af 
gleði.“

Dagur stendur á tímamótum
Borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur 
B. Eggertsson, er í spilum Ellýjar.

„Þegar árið 2019 er skoðað 
kemur fram geysileg hugarstarfs-
semi hjá Degi. Það er eins og hann 
geti ekki slökkt á huganum. Hann 
ákveður að draga sig í hlé. Það er 
eins og líkaminn hafi sagt: Hingað 
og ekki lengra, Dagur! Virkur 
hugur hans er fljótandi og hann 
hleypur úr einu í annað á eld-
ingarhraða. Fæstir standa honum 
snúning í rökræðum, því bæði 
hugsar hann hratt og hefur komist 
í tæri við svo margt á hugarferðum 
sínum. Dagur hefur dreift kröftum 
sínum eins og óheft kvikasilfur en 
hér birtast kaflaskil. Dagur stendur 
á vegamótum. Ákvörðunartaka 
sem reynist honum mjög erfið því 
hér er hann klofinn; annars vegar 
er honum umhugað um borgina og 
hins vegar veit hann hvað tilveran 
er hverful og kýs þess vegna að 
hlúa að sér og fólkinu sínu. Hver 
tekur við sé ég ekki.“

Tvö dýr Baltasars
Ellý sér tónlistar- og leikkonuna 
Sölku Sól Eyfeld birtast í spilunum.

„Salka Sól velur úr verkefnum 
þegar kemur að listinni. Hún fer 
með fallegasta hlutverkið á nýár-
inu og það er móðurhlutverkið. 
Hún er fótviss og virðir fyrir sér 
útsýnið fram undan. Allt er bjart 
og gott og Salka er sátt. Hugrekki 
hennar er meðfætt og hún sam-
einar móðurhlutverkið og ytri 
ímynd á snilldarmáta,“ segir Ellý.

Annar listamaður knýr dyra 
í spilunum; það er leikstjórinn 
Baltasar Kormákur.

„Hér birtast tvö dýr innra með 
Baltasar. Þau leita sífellt í sitthvora 
áttina. Dýrin eru hann. Hið eigin-
lega markmið hans er að velja réttu 
brautina og halda sig við hana. 
Hann hefur ekki fyrir svo löngu 
síðan valið erfiðari leiðina og þar 
með loksins fært sér í nyt geysi-
frjótt ímyndunarafl sitt og næmi 
sem hann nýtir á uppbyggilegan 
hátt. Baltasar kemur sífellt á óvart 
en hans stærsta verk eða verkefni 
hefst fyrir alvöru í byrjun nýársins. 
Hann gerir sér háar hugmyndir 
fyrirfram og það er eins og þær ein-
faldlega rætist,” útskýrir Ellý.

„Hér er líka komið inn á nei-
kvæðar tilfinningar eða einhvers 
konar hömlur sem Baltasar 
dílar við á hverjum degi en hann 
hefur lært að skilja þær frá þeim 
jákvæðu. Í byrjun júlí er eins og 
hann nánast drukkni í smámuna-
semi í leit að fullkomnun varðandi 
eitthvað sem hann vinnur að. Þetta 
birtist mér sem bardagi en Baltasar 
sigrar með því að tala hreint út, 
segja hug sinn og tilfinningar.“

Ást og umhyggja hjá Ellý
Nýár Ellýjar sjálfrar er sömuleiðis 
kortlagt, í það minnsta hjá henni 
sjálfri.

„Ég ætla að halda áfram að mála 
myndir fyrir íslensk heimili, kenna 
í Reebok Fitness-stöðvunum, elska 
manninn minn og börnin mín, og 
vera góð við alla í kringum mig.“

Lengri útgáfu af spádómum 
Ellýjar er að finna á frettabladid.is

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.
is, s. 550 5761  Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766   Brynhildur Björnsdóttir, bryn-
hildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri 
Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Ellý Ármanns hefur undanfarin misseri sinnt myndlistargyðjunni og er vinsæll listamaður.MYND/SIGTRYGGUR ARI.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Salka Sól Eyfeld

Katrín Jakobsdóttir

Svala Björgvinsdóttir

Valdimar

Herra Hnetusmjör
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ÚTSALAN ER HAFIN!
30-50% afsláttur



Bílar 
Farartæki

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Þjónusta

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Kennsla

intellecta.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


