
KYNNINGARBLAÐ

Framhald á síðu 2 ➛

Helgin

 F
Ö

ST
U

D
A

G
U

R
   

11
. O

K
TÓ

BE
R 

20
19

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Elskuð mest í heimi
Kristín Eva Geirsdóttir er konan sem Sverrir Bergmann syngur fyrir alþjóð að 
hann elski mest í heimi. Hann uppskar ást hennar eftir vinarbeiðni á Facebook. 

Kristín Eva Geirsdóttir er lögfræðingur á Útlendingastofnun með sérhæfingu í flug- og geimrétti. Hún á von á sér í febrúar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég náði nú að halda andlitinu 
þegar ég heyrði lagið komið 
í sinn endanlega búning og 

bara brosti, knúsaði hann og kyssti 
mikið en ég viðurkenni að hafa 
tárfellt þegar ég sá myndbandið 
við lagið. Þá var ég nýkomin heim 
þreytt eftir vinnudaginn og fannst 
hversdagsleikinn allsráðandi en 
heima beið mín myndbandið og 
hversdagsleikinn breyttist í ævin-
týri,“ segir Kristín Eva Geirsdóttir, 
spurð hvernig henni hafi orðið 
við þegar hennar heittelskaði, 
söngvarinn Sverrir Bergmann, 

f lutti fyrir hana ástaróðinn „Þig ég 
elska“ sem hann orti af heitri ást til 
Kristínar og heyrist nú oft á öldum 
ljósvakans.

„Sverrir hafði sungið til mín í 
svolítið langan tíma og ég hlustað 
með stjörnur í augum. Ég fylgdist 
því með frá upphafi þegar hann 
byrjaði að glamra „Þig ég elska“ 
á gítarinn og lagið varð alltaf æ 
fegurra. Ég var auðvitað dolfallin 
en myndbandið gerði útslagið og 
meira að segja pabba vöknaði um 
augun þegar hann horfði á það 
í fyrsta sinn. Það er svo ótrúlega 
fallegt og skemmtilegt og lýsir mér 
eins og ég er; elskandi tabaskó-
sósu út á allt sem Sverrir teiknaði 
sjálfur eins og allt annað í mynd-
bandinu,“ segir Kristín, ástfangin 

upp fyrir haus og elskuð mest í 
heimi.

Bjargvættur á bílaþvottastöð
Kristín er lögfræðingur að mennt 
og var nýflutt heim frá Hollandi 
þar sem hún hafði lokið sér-
hæfingu í f lug- og geimrétti við 
háskólann í Leiden þegar ástin 
bankaði svo óvænt upp á eitt 
mánudagskvöld í febrúar í fyrra.

„Þá sendi Sverrir mér vinar-
beiðni á Facebook og ég svara með 
undrun: „Ég veit ekki hvort minnið 
sé að leika mig grátt en þekkjumst 
við?“ Hann svaraði um hæl: 
„Neibb, við þekkjumst ekki neitt. 
Minnið þitt er í toppstandi.“ Mér 
fannst það bæði fyndið og krútt-
legt og Sverrir reyndist einstaklega 

skemmtilegur að tala við. Hann 
var þá í Þýskalandi hjá vini en kom 
heim á fimmtudeginum í sömu 
viku og við ákváðum að hittast og 
fórum á rúntinn eins og sautján 
ára unglingar,“ rifjar Kristín upp 
og hlær. „Á laugardeginum fór ég 
svo að þrífa bílinn á bílaþvottastöð 
þar sem hann varð rafmagnslaus 
í miðri stöðinni en þá kom Sverrir 
og bjargaði mér úr klípunni. Síðan 
hef ég verið með honum á hverjum 
einasta degi enda féll ég kylliflöt 
fyrir honum.“

Kristín hafði lítið fylgst með 
tónlistarsenunni heima þau fjögur 
ár sem hún bjó í útlöndum en vissi 
sem var að Sverrir hafði sungið Sölustaðir: apótek, heilsubúðir 

og heilsuhillur verslana.

AUKIN ORKA
SKARPARI HUGSUN



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna H. Viðarsdóttir

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

Framhald af forsíðu ➛

Kristín segIst „lost“ án Sverris. Hann kunni vel á hana, hafi fengið hana til að hlæja við fyrstu kynni og að hún sé enn síhlæjandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

lagið „Án þín“ til sigurs í Söngva-
keppni framhaldsskólanna árið 
2000 og séð um tölvuleikjaþáttinn 
Game Tíví í sjónvarpinu.

„Ég held það hafi verið fínt fyrir 
Sverri að finna einhverja sem 
var ekki eldheitur aðdáandi eða 
inni í öllu sem hann hafði gert,“ 
segir Kristín sem varð bálskotin 
í honum með því einu að tala við 
hann.

„Sverrir er algjör dúlli og frábær 
að öllu leyti. Hann er ómótstæði-
lega heillandi, skemmtilegur og 
góður, lét mig hlæja frá fyrstu 
sekúndu og ég er enn síhlæjandi. 
Hann kann svo vel á mig, er með 
gott jafnaðargeð og núna er ég 
alveg „lost“ án hans,“ segir Kristín 
og hlær af hamingju.

„Þessi ást kviknaði svo hratt og 
fallega. Ég gisti hjá Sverri kvöldið 
sem hann bjargaði mér úr bíla-
þvottastöðinni og svo gisti ég 
aldrei annars staðar. Ég bara flutti 
strax inn til hans og seinna um 
sumarið fluttum við saman til 
Njarðvíkur. Við fundum svo sterkt 
að tilfinningin væri rétt og ég vissi 
um leið að Sverrir væri mín eina 
sanna ást. Fljótlega barst svo talið 
að barneignum og við vildum bæði 
eignast börn, ákváðum að prófa 
og eigum nú von á okkar fyrsta 
barni,“ segir Kristín en settur 
fæðingardagur stúlkubarns þeirra 
Sverris er 1. febrúar á nýárinu.

„Barnið verður það fyrsta okkar 
beggja og fyrsta stelpan í fjöl-
skyldu Sverris. Við erum meira 
en tilbúin í foreldrahlutverkið og 
hlökkum mikið til. Okkur langar 
að eignast f leiri börn og fundum í 
hjarta okkar að við vildum það eitt 
að vera saman og eignast stóra og 
góða fjölskyldu.“

Réttnefndur draumaprins
Kristín segir ekki hægt að lýsa til-
finningunni sem fylgir því að vera 
viðfangsefni ástfangins tónlistar-
manns frammi fyrir fyrir alþjóð 
en Sverrir naut aðstoðar Magnúsar 
Þórs Sigmundssonar við texta-
gerðina og Halldórs Gunnars Páls-
sonar Fjallabróður við útsetningu 
lagsins.

„Mitt uppáhaldslag með Sverri 
er auðvitað „Þig ég elska“ en lagið 

„Ég fer ekki neitt“ er líka í dálæti. 
Mér líður auðvitað eins innan-
brjósts en held að ég sé ekki jafn 
ljóðræn og hann að koma tilfinn-
ingum mínum í orð eða listsköp-
un,“ segir Kristín sem er rómantísk 
eins og Sverrir.

„Fyrir mér felst rómantík í 
litlu, hversdagslegu hlutunum; 
að kveikja á kertum, liggja saman 
og knúsast, en líka þessu óvænta 
sem Sverrir gerir, eins og þegar 
ég varð 29 og hálfs árs fannst 
honum tilefni til að vekja mig með 
afmælistertu og þegar ég sofnaði 
í sófanum, áður en ég varð ólétt, 
þá bar hann mig á örmum sér inn 
í rúm, en það getur hann alls ekki 
núna,“ segir Kristín og skellir upp 
úr. „Rómantík þarf því ekki að vera 
eitthvað stórt eða yfirþyrmandi, 

bara hvernig hann kemur til mín, 
nándin og snertingin. Með honum 
finn ég alla daga að ég er elskuð 
meira en allt í heiminum og nú er 
hann farinn að elda handa mér, 
maðurinn sem hefur aldrei eldað 
neitt, og maturinn er gómsætur 
en það er hugurinn að baki sem 
skiptir mestu máli.“

Margir ráku upp stór augu þegar 
turtildúfurnar birtu af sér mynd 
um síðustu áramót, tekna í Las 
Vegas, eins og nýgift hjón.

„Nei, við giftum okkur ekki þá; 
það eigum við eftir,“ segir Kristín. 
„Þegar ég varð þrítug í fyrrahaust 
gaf Sverrir mér fyrstu samskiptin 
okkar á Facebook í ramma sem 
hangir nú fyrir ofan kamínuna 
okkar heima. Í rammanum 

leyndist líka mynd af söngkonunni 
Celine Dion sem er uppáhldið 
mitt. Það reyndust vera miðar á 
lokatónleika hennar í Las Vegas 
og ég var sem lömuð því mig hafði 
alltaf dreymt um að fara á tónleika 
með henni og auðvitað lét drauma-
prinsinn þann draum rætast.“

Ástfangnari með degi hverjum
Þau Kristín og Sverrir hafa komið 
sér fyrir í fallegu húsi í Njarðvík.

„Sverrir vildi að við flyttum 
suður með sjó til að eiga fleiri tíma 
í sólarhringnum saman þegar ég 
vann á flugvellinum en nú viljum 
við ekki f lytja aftur í borgina. 
Útlendingastofnun er í Hafnar-
firði og ég er enga stund að skjótast 
þangað úr Njarðvík. Ég mæli 
heilshugar með búsetu í Reykja-
nesbæ og þar er fasteignaverð 
töluvert lægra en í Reykjavík. Það 
hefur komið okkur á óvart hversu 
yndislegt samfélagið er, hér ríkir 
hlýr náungakærleikur og allir taka 
vel á móti okkur,“ segir Kristín sem 
var ekki í barneignarhugleiðingum 
fyrr en hún kynntist Sverri en sá 
aldrei annað fyrir sér en að ala upp 
börn sín upp á Íslandi.

„Suðurnesin eru yndislegur 
staður fyrir börn, nóg rými og stutt 
í fagra náttúru. Okkur þykir gott 
að komast aðeins úr ys og stressi 
borgarinnar og finnum hvað 
okkur langar alltaf heim í kyrrðina 
þegar við erum í bænum,“ segir 
Kristín en bæði eru afar heimakær.

„Við erum bæði róleg og Sverrir 
er svo nægjusamur. Honum finnst 
best að vera heima og hafa það kósí 
og mér finnst þægilegt að finna 
að hann sé ekki með stöðuga þrá 
til að komast út. Hann syngur 
reyndar rosalega mikið um helgar 
sem getur verið þreytandi því þá 
á ég frí en þetta hefur sína kosti og 
galla. Maður viðheldur vináttu og 
tengslum við fjölskyldu og vini og 
vinkonur mínar koma stundum í 
„sleep-over“ ef Sverrir þarf að fara 
út á land um helgar. Mér finnst líka 
gott að vera ein og horfa á góða 
þætti á meðan hann er að spila en 
ef við eigum helgina saman, sem 
gerist nánast aldrei, finnst okkur 
best að vera ein og gera ekki neitt. 
Hann fær að vera í tölvunni og þarf 
sinn tíma þar, en heima er hann 

með heilt tölvuvirki og í síðustu 
viku komu til hans tveir vinir í 
„sleep-over“ og spiluðu tölvuleiki í 
sólarhring,“ segir Kristín og hlær.

Hún segir helgina vera tíma til 
að kúpla sig út.

„Það má alveg njóta þess að 
gera ekki neitt og það þarf ekki 
stöðuga dagskrá. Við Sverrir getum 
verið saman heilu dagana ein. Við 
fáum ekki leiða hvort á öðru og ég 
verð ástfangnari af honum með 
hverjum deginum sem líður. Það 
er mögnuð tilfinning; ég var ekki 
undirbúin fyrir þetta en trúði 
alltaf að rétti maðurinn kæmi til 
mín fyrr eða síðar,“ segir Kristín, 
hamingjan og fegurðin uppmáluð.

„Ég er heppin með gen. Mamma 
og pabbi eru um sjötugt en líta út 
eins og fertug og eru enn orkumeiri 
en ég. Við systkinin hrósum happi 
að hafa öll fengið fallegu tenn-
urnar hans pabba en annars hef ég 
alltaf hugsað vel um heilsu og útlit 
með útivist, fjallgöngum, sundi 
og jóga. Á meðgöngunni geri ég 
hins vegar fátt annað en að vinna 
og hvíla mig, er rosa góð við sjálfa 
mig og kenni barninu um hvað ég 
er mikill nammigrís,“ segir Kristín 
og hlær.

Hún verður 31 árs á fimmtu-
daginn í næstu viku.

„Október er mikill afmælis-
mánuður í fjölskyldunni. Mamma 
átti afmæli þann níunda, bróðir 
minn á afmæli þann fimmtánda, 
ég þann sautjánda og annar bróðir 
minn þann nítjánda. Við sláum 
því saman í notalegan bröns um 
helgina,“ segir Kristín sem er farin 
að hlakka til jóla og nýárs.

„Lífið er gott og dásamlegur 
tími framundan með jólum og 
litla barninu. Í fyrra upplifðum 
við Sverrir bandarísk jól en þetta 
verða fyrstu jólin okkar sem par 
í eigin húsi. Ég hlakka til róman-
tískra kertaljósa og spila og við 
ætlum að kaupa okkur nýtt jóladót 
og skreyta húsið. Þetta verða 
önnur eða þriðju jól Sverris fjarri 
foreldrahúsum en ætli við förum 
ekki í jólamat til foreldra minna 
því þá verð ég komin svo langt á 
leið. Svo skellum við í annað barn 
sem fyrst, ef það gengur vel.“

Lengri útgáfa er á frettabladid.is

Ástarljóð til Sverris
Það tók Kristínu Evu ekki nema 
örfáar mínútur að koma tilfinn-
ingum sínum í orð í eftirfarandi 
ástarljóði til Sverris Bergmann.

Á heimshornaflakki í hamingju 
sveif,
hella og tinda, já ég þá kleif.
Fann þó í hjarta mér holrúm 
breitt,
í hringiðu flakksins var líf mitt 
leitt.

Var aldrei þess vitandi hvers ég 
leitaði að, 
vinarbeiðni á fésbók  hversu 
óvænt var það? 
Fyllti mig gleði, fyllti mig ást, 
furðulegt hvernig ég hætti að 
þjást.

Breytti minni skeifu í risastórt 
bros,
brosandi enn, þetta er enda
laust gos. 
Nú leit minni er lokið, ég legg 
mín spil á borð,
læt ég því fylgja mín lokaorð.

Heima með þér ég í hamingju 
svíf
og hefur okkur nú tekist að 
skapa nýtt, lítið líf.
Ég ævinni hlakka til að eyða 
með þér, 
enda þú nú orðinn hluti af mér.
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Nánari upplýsingar á 
visitor.is

VIP hópferð 20. - 22. júlí 2020 með íslenskri fararstjórn

Visitor ferðaskrifstofa  |  Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur  |  Sími 578 9888 · visitor.is

Innifalið í okkar hópferðum:
Flug með Icelandair og skattar. Gisting með morgunverði. 
Handfarangur og ein innrituð 23kg. taska.
Rúta til og frá flugvelli. Miði á leik/viðburð. 
Íslensk fararstjórn.

BILLIE EILISH

VIP miðar veita aðgang að:
Champagne Hospitality sætum í Block 103 eða 114.
Early Fastrack fram fyrir röð og fyrr inn í höllina en almenningur.
Glas af gosdrykk eða Laurent-Perrier kampavíni við komu.
Aðgangur að VIP barnum The View fyrir tónleika og í hléi.
Aðgöngumiðinn er armband sem veitir aðgang að ofangreindu.

MAN ARENA MANCHESTER
Verð frá kr. 134.900 
á mann m.v. 2 saman í herbergi.

ATH. aðeins 30 sæti í boði!



Bílar 
Farartæki

Suzuki S-Cross GLX 4x4. Svartur. 
Sjálfskiptur. Leðursæti. Glerþak. 
Xenonljós. Bakkmyndavél. Álfelgur. 
Skynjarar. Dráttarkrókur. Ekinn 
aðeins 32 þús km. Verð 2.990 þús.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Vélsleðar

FJÓRHJÓL POLARIS 
SPORTSMAN 850 EPS 

TOURING.
Árg 2014, ekið 7000km. Gott 
ástand, skoðað 2020 og viðhaldið 
af Stormi frá upphafi. Camso 
snjóbelti, 29” Bighorn dekk, 
brettakantar með útvíkkunum, 
framrúða, hiti í handföngum og gjöf, 
aukabensíntankur, farangurgrindur, 
led ljósabar o.fl. Verð 2.2 m.kr Uppl 
6609970

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.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

 Nudd

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

 Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

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

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

GEYMSLUPLÁSS.
Til leigu geymslupláss fyrir 
ferðavagna, báta o.fl Áhugasamir 
sendið tölvupóst á idex@idex.is

Atvinna

 Atvinna óskast
Faglærður húsasmiður leitast eftir 
að komast á samning við pípulagnir 
í reykjanesbæ og nágrenni hafið 
samband á olafpje@gmail.com

Skemmtanir

Þjónusta

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS
12. OKT.12. OKT.
LAUGARDAG KL. 23.45LAUGARDAG KL. 23.45

ABBA

BEE GEES

og BONY M

SHOW

ABBA

BEE GEES

og BONY M

SHOW

FÖS & LAU FRÁ KL. 00.00 - 03.00

FÖSTUDAGUR
18:45 ÍSLAND - Frakkland
18:45 Tyrkland - Albanía
MÁNUDAGUR
18:45 ÍSLAND - Andorra
18:45 Frakkland - Tyrkland

www.yaakovswell.net

Here you will find a series of studies  
of the Blessed Torah. 

All the material is completely free. You may 
download it, copy it and give it away.

www.yaakovswell.net

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

Þarftu að ráða?
 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. Við komum 
til móts við þarfir fyrirtækja og 
sérsníðum lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


