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Fegurðardrottningin 
Unnur Birna
Kom frá Indlandi með tilboð um 
hlutverk í bíómynd í Hollywood 
upp á vasann. BLS. 2
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Kynið á að koma 
á óvart Fréttakonan 
Sólveig Bergmann á 
von á sínu fyrsta barni 
um næstu verslunar-
mannahelgi.

BLS. 2

Löðrandi í 
kynþokka Íslenskar
konur eru yfir sig hrifnar 
af handboltamönnunum
Guðjóni Val Sigurðs-
syni og Alexander
Peterssyni.

BLS. 14

Guðbjörg í 
X-Factor Hin 16 ára 
gamla Seltjarnarnes-
mær er í Sirkus-
nærmynd þar sem fram 
kemur að hún sé öguð, 
klár og mjög þroskuð 
miðað við aldur.

BLS. 10
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F egurðardrottningin Unnur 
Birna Vilhjálmsdóttir hefur 
dvalið á Indlandi undanfarinn 

mánuð við fyrirsætustörf. Óhætt er 
að segja að Unnur Birna hafi slegið í 
gegn og birtust meðal annars myndir 
af henni á forsíðu Bombay Times, 
sem er fylgirit eins víðlesnasta 
dagblaðs Indlands, The India Times. 
Unnur Birna kom heim á þriðju-
dagskvöldið með tilboð frá 
Hollywood upp á vasann.

„Já, það er rétt. Ég er með tilboð 
frá indverskum kvikmyndaframleið-
endum sem starfa í Hollywood. Þeir 

eru risastórir í Bollywood-heiminum 
á Indlandi og hafa flutt sig til 
Hollywood. Ég get reyndar lítið tjáð 
mig um þetta þar sem allt er á 
byrjunarstigi. Ég á eftir að ráðfæra 
mig við gott fólk hér heima áður en 
ég tek einhverja ákvörðun en ég neita 
því ekki að þetta er spennandi,“ segir 
Unnur Birna í samtali við Sirkus.

Allar líkur eru á að Unnur Birna 
muni taka að sér sitt fyrsta kvik-
myndahlutverk á næstunni, í 
myndinni Stóra planið í leikstjórn 
Ólafs Jóhannessonar, en hún vill sem 
minnst um það mál segja, segir 
aðeins að þau mál séu í skoðun.

Unnur Birna lét undirbúa sérstök 
nafnspjöld áður en hún fór út til 
Indlands enda snýst allt í Indlandi 
um „show business“ eins og hún 
orðar það. „Ég lét gera nafnspjöld 

áður en ég fór út og tók með um 
hundrað stykki. Þau fóru öll,“ segir 
Unnur Birna en á nafnspjaldinu má 
sjá að Unnur Birna er ekki bara 
fyrirsæta heldur líka dansari og 
leikari.

Eitt af því sem Unnur Birna ákváð 
áður en hún fór út var að kynnast 
hinu raunverulega Indlandi. „Ég bjó í 
íbúð ásamt vinkonu minni í miðri 
Bombay til þess að kynnast lífi hins 
almenna Indverja. Það var mjög 
lærdómsríkt að kynnast fátæktinni. Á 
kvöldin þurftum við að klofa yfir 
sofandi heimilislaust fólk og það var 
ótrúleg lífsreynsla að fá hið rétta 
Indland beint í æð, ekki bara það sem 
fólk vill að maður sjái,“ sagði Unnur 
Birna sem mun, ef að líkum lætur, 
halda til Indlands í sumarfríinu, til 
að sinna fyrirsætustörfum.

FEGURÐARDROTTNINGIN UNNUR BIRNA 
VILHJÁLMSDÓTTIR NÝKOMIN FRÁ INDLANDI

VAKTI ÓMÆLDA ATHYGLI Það er 
óhætt að segja að Indverjar séu yfir 

sig hrifnir af Unni Birnu.

A uðvitað er ég rosalega spennt,“ 
segir Sólveig Kr. Bergmann, 

fréttakona Stöðvar 2 en Sólveig er 
komin rúma þrjá mánuði á leið af 
sínu fyrsta barni. Sólveig segist 
nokkuð sama hvort kynið verði og 
ætlar ekki að fá að vita það fyrr en 
barnið kemur í heiminn. 

„Við ætlum að láta kynið koma 
okkur á óvart. Ég er sett 1. ágúst svo 
þetta verður verslunarmannahelgar-
barn,“ segir Sólveig brosandi. 

Kærasti Sólveigar, Kristján 
Haagensen, er að sama skapi 
spenntur fyrir erfingjanum en 
væntanlega barnið er einnig hans 
fyrsta barn. „Ég vona að ég geti 
starfað fram á síðasta dag og mér 
líður vel. Finn ekki fyrir ógleði eða 
öðru og allt er bara eins og það á að 
vera,“ segir Sólveig sem virðist sverja 
sig í fréttakonuættina því stöllur 

hennar, Bryndís Hólm, Svanhildur 
Hólm Valsdóttir, Brynhildur 
Ólafsdóttir, Þóra Arnórsdóttir og 
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir hafa allar 
eignast börn á síðustu tveimur árum.

Á von á verslunarmannahelgarbarni

VERSLUNARMANNAHELGARBARN Fréttakonan 
Sólveig Bergmann er ólétt af sínu fyrsta 
barni.

MEÐ RÉTTU GRÆJURNAR Unnur Birna
lét hanna fyrir sig nafnspjöld áður en 
hún fór til Indlands.

HAMINGJA Á NJÁLSGÖTUNNI Það 
ríkir mikil hamingja í litla húsinu á 
Njálsgötu þar sem Sólveig og
kærasti hennar, Kristján Haagensen,
hafa búið sér heimili.

Barnalán hjá frægum
Söng- og leikkonan 

Selma Björnsdóttir
eignaðist sitt annað 
barn með leikarnum 
Rúnari Frey Gíslasyni

í síðustu viku. 
Selma eignaðist 

stúlku en fyrir 
áttu þau einn 
dreng, Gísla
Björn, sem er 
fjögurra ára. 
Atvinnuknatt-
spyrnumaður-

inn Heiðar Helguson, sem leikur með 
enska úrvalsdeildarliðinu Fulham, og 
eiginkona hans Eik Gísladóttir eignuðust í 
vikunni dreng en fyrir eiga þau synina 
Aron Dag, sjö ára, og Oliver, fimm ára. 
Fyrrum Herra Ísland Páll Júlíus 
Kristinsson og kærastan hans Birgitta 
Rós Birgisdóttir eignuðust sitt fyrsta 
barn fyrr í mánuðnum. 
Parið eignaðist dreng 
sem hefur fengið nafnið 
Júlíus Laxdal og býr 
fjölskyldan á Akureyri. 
Páll Júlíus var valinn 
Herra Norðurland árið 
2004 og sama ár var 
hann valinn 
Herra Ísland.

Vel launaðir bankastjórar
Þegar fyrirtæki ganga vel er yfirmönnum 
og stjórnendum oft umbunað. Það á við í 
tilfelli bankanna fjögurra, Kaupþings,
Landsbankans, Glitnis og Straums-
Burðaráss sem skiluðu allir methagnaði. 
Sigurður Einarsson, stjórnarformaður 
Kaupþings, toppar launalistann en hann 
fékk 170 milljónir í laun og frammistöðu-
bónus á síðasta ári. Sigurjón Þ. Árnason,
annar bankastjóra Landsbankans, fékk 
153 milljónir, Hreiðar Már Sigurðsson,
forstjóri Kaupþings, fékk rétt rúmar 140 
milljónir og Halldór J. Kristjánsson hjá 
Landsbankanum fékk 119 milljónir. 
Restina ráku svo Þórður Már Jóhann-
esson, fráfarandi for- stjóri
Straums-Burðaráss, með 
88 milljónir og Friðrik
Jóhannsson, núverandi 
forstjóri sama banka, 
með 63 milljónir.

MEÐ TILBOÐ
FRÁ HOLLYWOOD
UPP Á VASANN

Ef þú ert ekki enn búin að 
uppgötva Dizu, þá er rétti 

tíminn núna!
peysur 30-50% afsláttur

mikið úrval af bútasaumsefni 

á 600 kr/m Ofl ofl.....

Sjón er sögu ríkari.
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1. 80 Eiði Smára Guðjohnsen 
Eiður Smári kostaði átta milljónir punda, 
rétt rúman milljarð, þegar Barcelona 
keypti hann frá Chelsea í fyrrasumar. 
Kaupþing gæti stillt upp sjö knattspyrnu-
liðum með mönnum í hans verð- og 
gæðaflokki.

2. 1.215 einkatónleika með 
Elton John Ólafur Ólafsson borgaði 
Elton John 70 milljónir króna fyrir að 
halda klukkutíma tónleika í afmæli sínu. 
Kaupþing gæti boðið upp á Elton John á 
hverju kvöldi í þrjú ár og fjóra mánuði.

3. 40 þúsund Toyota 
Corolla Toyota er 
vinsælasti fjölskyldubíll-
inn í dag. 
Kaupþing gæti 
gefið 7. 
hverjum
Íslendingi
nýjan Toyota 
Corolla.

4. 306 
þúsund
Sony-
sjónvörp
Kaupþing gæti 
gefið hverjum 
einasta Íslendingi 40“ Sony LCD flatskjá 
sem fæst í BT.

5. 425 milljónir af kók og 
prins Kaupþing gæti boðið 
hverjum Íslendingi upp á hina 
vinsælu blöndu kók og prins í 
rétt tæp fjögur ár fyrir 
hagnaðinn í fyrra.

hlutir

sem Kaupþing gæti 
keypt fyrir 85 milljarða 
hagnað

H ljómsveitin Skítamórall mun 
skemmta Íslendingum á árlegu 

þorrablóti Íslendingafélagsins í 
London sem fram fer í Kensington 
Hall á laugardaginn. 

„Þetta verður skemmtilegt. Þar 
sem Íslendingar í útlöndum koma 
saman er öruggt fjör. Hákarl og 
brennivín er blanda sem klikkar 
ekki,“ segir Addi Fannar, gítarleikari 
Skítamórals, um þorrablótið um 
helgina. Skítamórall hefur ekki áður 
spilað á þessu blóti í 
London en sveitin 
skemmti Íslendingum í 
Kaupmannahöfn fyrir 
þremur árum við góðan 
orstír.

Addi Fannar segir að hljómsveitin 
hafi sérsniðna dagskrá fyrir þorra-
blótið enda nauðsynlegt að ná til 
allra. „Við spilum okkar eigin lög í 
bland við klassískar íslenskar 
dægurflugur. Á svona skemmtanir 
mætir fólk á öllum aldri, frá 
námsmönnum til eldri borgara, og 
því er nauðsynlegt að gera öllum til 
hæfis. Þannig næst besta stemning-
in.“ 

Skítamórall í London

SKEMMTA Í LONDON 
Hljómsveitin Skítamórall
mun halda uppi stuðinu á 
þorrablóti Íslendingafé-
lagsins í London á 
morgun, laugardag.

A ð vera fangelsismálastjóri er 
annasamt starf. Einn daginn eru 

það eftirlitslausir fangar í Byrginu. 
Þann næsta er það ömurleg 
öryggisgæsla í fangelsinu á Akureyri 
og þann þriðja hrynja uppsagnir 
fangavarða inn um lúguna. Valtýr 
Sigurðsson, sem gegnir þessu 
erilsama starfi, kann hins vegar ráð 
við því að gleyma starfinu. Hann fer í 
jóga í Laugum og klífur fjöll.

„Jú, það er rétt. Ég stunda jóga og 
hef gert í tvö og hálft ár. Ég reyni að 
fara tvisvar til þrisvar í viku,“ segir 
Valtýr eldhress í samtali við Sirkus, 
augljóslega búinn að hreinsa líkama 
og sál eftir erfiði dagsins sem fólst í 

því að glíma við óánægða fangaverði 
og Helga Seljan í Kastljósi Ríkissjón-
varpins.

„Það er gott að losna frá amstri 
hversdagsins og komast í annað 
umhverfi. Þetta gerir manni mjög 
gott, hreinsar hugann og er fyrirtaks 
afslöppun,“ segir Valtýr, sem vill þó 
ekki gera mikið úr deilum við 
fangaverðina sem vilja hærri laun. 
„Þetta eru nú bara skoðanaskipti, 
ekki deilur. Fangaverðir eru með 
gilda kjarasamninga til 2008 og því 
erum við ekki í kjaradeilu eða 
viðræðum við þá,“ segir Valtýr léttur.

Augljóst er á Valtý að menn verða 
yfirvegaðri og rólegri við að stunda 

jóga enda íþróttin sérhönnuð til að 
samhæfa hug og hönd, líkama og sál. 
Þetta er þó ekki eina heilsuræktin 
sem Valtýr stundar því hann er 
einnig mikill útivistarmaður. 

„Ég lifi lífinu, er mikið fyrir 
útivist og er í toppformi. Við 
förum alltaf í sund í 
hádeginu hér í Fangelsis-
málastofnun og síðan er ég 
mikið fyrir fjallgöngur. Ég 
komst meðal annars upp á 
toppinn á Mont Blanc síðasta sumar 
og það var ekki síst jóganu að þakka,“ 
segir Valtýr stoltur yfir því að hafa 
sigrað þennan hæsta tind Mið-
Evrópu.

Á TOPPNUM Valtýr kleif upp á tind Mont Blanc í ágúst á síðasta ári og sést hér sigri 
hrósandi fyrir miðju ásamt Guðmundi Halldórssyni og argentínska leiðsögumanninum 
Octavio. MYND ÚR EINKASAFNI

HEILSAN NÚMER EITT Valtýr hugsar 
afar vel um sig, stundar jóga, syndir og 
klífur fjöll. Það er sennilega nauðsynlegt 
til að halda sönsum í annasömu starfi.

Í LAUGUM Valtýr mætir mánudaga, 
miðvikudaga og föstudaga í Power-Yoga 
í Laugum til að hreinsa líkama og sál.

FANGELSISMÁLASTJÓR-
INN VALTÝR SIGURÐS-
SON HUGSAR VEL UM 
HEILSUNA

FÆR FRIÐ FRÁ
FANGELSISMÁLUM
Í JÓGATÍMUM

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% AFSLÁTTUR

Lokadagur útsölu er á morgun
27.01.07  50%-70% afsláttur
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F jölmiðlafyrirtækið 365, sem 
gefur meðal annars út Sirkus, 
hélt árshátíð sína síðastliðið 

föstudagskvöld í félagsheimilinu 
Gullhömrum í Grafarholtinu. Veislan 
var hin glæsilegasta og skemmtu 500 
starfsmenn fyrirtækisins sér fram 
undir morgun. Söngkonan unga Lay 

Low tók nokkur lög og stórsöngvar-
arnir Björgvin Halldórsson og Egill 
Ólafsson skemmtu ásamt Snigla-
bandinu. Athygli vakti að öll stjórn 
fyrirtækisins, með stjórnarformann-
inn Jón Ásgeir Jóhannesson í 
fararbroddi, heiðraði starfsfólkið 
með nærveru sinni.

HEITUR TEITUR Sjónvarpsmaðurinn og sjarmatröllið Teitur Þorkelsson fylgdi unnustu 
sinni Sigríði Vilhjálmsdóttur, sem vinnur sem skrifta á Stöð 2. SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

FORINGJAR Á FRÉTTASTOFUNNI Hjónin Sigmundur Ernir Rúnarsson, fréttastjóri 
Stöðvar 2, og Elín Sveinsdóttir, framleiðslustjóri fréttadeildarinnar, voru glæsileg og 
tóku sig sérstaklega vel út á dansgólfinu undir tónum Björgvins Halldórssonar og 
Sniglabandsins. SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

KÓNGURINN Í KOMPÁS Jóhannes Kr. Kristjánsson, ritstjóri fréttaskýringaþáttarins 
Kompáss, var að sjálfsögðu mættur ásamt eiginkonu sinni Helgu Eglu Björnsdóttur.

SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

SLEGIÐ Á LÉTTA STRENGI Ari Edwald, forstjóri 365, segir hér brandara við háborðið 
sem virðist falla vel í kramið hjá stjórnarformanninum Jóni Ásgeiri Jóhannessyni.

SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

Í þróttafélagið Grótta hélt árlegt 
þorrablót í Íþróttahúsi Seltjarn-

arness á laugardaginn. Um 500 
manns mættu á svæðið, mun færri 
en venjulega, en haft var á orði að 
um 100 Seltirningar væru staddir á 
HM í handbolta í Þýskalandi. Sem 
er ekki skrýtið þar sem tveir 
leikmenn liðsins, Guðjón Valur 
Sigurðsson og Alexander Peters-
son, eiga rætur að rekja til Gróttu. 
Sá fyrrnefndi er uppalinn á 
Seltjarnarnesi en Alexander kom 18 
ára gamall frá Lettlandi og spilaði í 
fimm ár með sameiginlegu liði 
Gróttu/KR.

Jóhannes Kristjánsson, 
eftirherman góðkunna, fór á 
kostum og sömu sögu er að segja 
af plötusnúðunum Gullfossi og 
Geysi. Hljómsveitin Bermúda lék 
síðan fyrir dansi fram á rauðanótt.

Fámennt á Þorrablóti Gróttu vegna HM

Bankastjórahjónin Bjarni Ármannsson og eiginkona hans, Helga Sverrisdóttir,
skemmtu sér vel á Þorrablóti Gróttu. Hér sjást þau ásamt Margréti Ingadóttur og 
Guðmundi Árnasyni. SIRKUSMYND/DANÍEL

HEILL SÉ ÞÉR... Jóhannes Kristjánsson,
hin landsþekkta eftirherma, fór á 
kostum á Þorrablóti Gróttu og þandi 
hláturtaugar Seltirninga til hins ýtrasta. 
SIRKUSMYND/DANÍEL

FLOTT Á DREGLINUM Jón Ásgeir 
Jóhannesson, stjórnarformaður 365, 
mætti með unnustu sína Ingibjörgu 
Pálmadóttur á árshátíð fyrirtækisins 
og gengu þau hönd í hönd eftir rauða 
dreglinum. SIRKUSMYND/PÁLL BERGMANN

GLEÐI HJÁ 365 
Í GULLHÖMRUM

Fjöldinn allur af Íslendingum fylgdi 
íslenska landsliðinu í handbolta til 
Þýskalands og fylgdist með leikjum 
liðsins í milliriðli heimsmeistaramótsins. 
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráð-

herra og Ólafur 
Davíðsson,
sendiherra í Berlín,
voru á meðal gesta 
á leik Íslendinga og 
Dana. Menntamála-
ráðherrann

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir var 
líka á áhorfendapöll-
unum á sama leik 
ásamt manni 
sínum, handbolta-
hetjunni
Kristjáni
Arasyni. Fleiri
gamalkunnir
handbolta-
menn
studdu
landsliðið
því Atli
Hilmars-
son,

Sigurður Sveinsson og Geir Sveinsson
voru í stúkunni sem og 
unnusta Geirs, Kastljós-
drottningin Jóhanna
Vilhjálmsdóttir.

Það var venju sam-
kvæmt fullt út að 
dyrum á hinum 
vinsæla skemmti-

stað Boston í 
miðbænum á 
föstudaginn.
Rithöfundurinn
Hallgrímur
Helgason lék á 
als oddi ásamt 
almannatenglinum
og ræðismanni El

Salvador á Íslandi, Ómari R. Valdi-
marssyni. Einn af fastagestum 
staðarins, Henrik 
Björnsson, söngvari 
Singapore Sling, lét 
sig að sjálfsögðu ekki 
vanta.

Fyrirsætuforkólfurinn
Andrea Brabin
lýsti upp dimm 
skot á Sirkus en 
þar sáust einnig 
Þormóður
Dagsson, trymbill 
og blaðamaður, 
sem og nýhilistinn 
Ófeigur
Sigurðsson.

Íþróttaálfurinn Magnús
Scheving og eiginkona 

hans Ragnheiður
Melsted voru sæt 
saman á Þorrablóti 
Gróttu á Seltjarnar-
nesi á laugardaginn 
en engum sögum fer 

af því hvort Magnús 
hafi tekið einhverjar 

æfingar á 
dansgólfinu
við undirleik 
hljómsveit-
arinnar
Bermúda.

Hverjir voru hvar
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Ragnhildur Steinunn 
Jónsdóttir hefur heldur 
betur slegið í gegn á 
skjánum undanfarið og er 
nýjasta verkefnið hennar 
að kynna í undankeppni 
Eurovision-keppninnar. 
Sigríður Hjálmarsdóttir 
hitti Ragnhildi og fékk að 
vita hvernig líf hennar 
hefur gjörbreyst frá því 
hún flutti frá Keflavík.

R agnhildur kemur svífandi inn 
á kaffihús í Kringlunni til 
fundar við blaðamann Sirkus. 

Það er mikið að gera hjá sjónvarps-
konunni ungu en henni tókst að losa 
sig í svolitla stund fyrir viðtalið. „Það 
hefur mikið gerst frá því ég var lítil 
stelpa í Keflavík,“ segir Ragnhildur og 
brosir á meðan hún lítur á matseðil 
kaffihússins. „Ég hef verið alveg 
ótrúlega lánsöm og fengið að gera 
alveg fullt,“ bætir hún við og fer yfir 
það helsta sem hún hefur gert á 
undanförnum árum. „Ég er að 
mennta mig, hef leikið í söngleik og 
bíómynd og er í einum stærsta 
sjónvarpsþætti Íslands auk þess að fá 
að kynna allar þessar skemmtilegu 
hátíðir og nú síðast Eurovision-
forkeppnina,“ segir Ragnhildur. 
„Þannig að það er alveg ótrúlegt að 
horfa til baka. Ég hefði aldrei trúað 
því þegar ég bjó í Heiðarhvamminum 
í Keflavík að þetta ætti allt eftir að 
gerast.“

Ragnhildur segir það rosalega 
gaman að fara inn í stór verkefni sem 
eiga hug hennar allan eins og er með 
Eurovision. „Það verður svo mikil 
stemmning í kringum þetta og þá 
sérstaklega í hópnum sem vinnur að 
þessu.“ 

Það er margt sem Ragnhildur þarf 
að huga að fyrir hvern þátt af 
Eurovision-forkeppninni en hún þarf 

að finna fatnaðinn, skrifa handritið, 
bóka viðmælendur og fleira auk þess 
að funda um uppbyggingu hvers 
þáttar ásamt öðru starfsfólki. „Ég 
vildi vera sem minnst inni í þáttun-
um sjálf og leyfa lögunum að njóta 
sín frekar en að vera kynnirinn sem 
treður sér alls staðar,“ segir Ragnhild-
ur brosandi. 

Trommaði í Fame
„Við Haukur Ingi, sambýlismaður 

minn, fluttum til Reykjavíkur fyrir 
þremur og hálfu ári til að fara í 
Háskólann. Ég fór í sjúkraþjálfun og 
hann í sálfræði,“ segir Ragnhildur og 
bætir því við að það hafi verið 
ofsalega skemmtilegt í náminu og 
gengið vel. 

„Síðan fékk ég hlutverk sem 
dansari í söngleiknum Fame. Það var 
æðislega gaman en ég var bara að 
dansa á bak við aðalleikarana.“ Það 
var síðan lán í óláni fyrir Ragnhildi 
að ein stúlkan í sýningunni meiddist 
en hún var með ágætt hlutverk. „Ég 
fékk það krefjandi verkefni að hoppa 
inn í hennar hlutverk í sýningunni 
daginn eftir,“ segir Ragnhildur og 
rifjar hlæjandi upp undirbúning sinn 
fyrir hlutverkið. „Ég lærði textann um 
nóttina og Haukur hjálpaði mér með 
setningarnar á móti. Síðan átti ég að 
vera á trommum í sýningunni en það 
hafði ég aldrei prófað áður þannig að 
við drógum fram potta og pönnur 
sem ég barði með sleifum til að reyna 
að ná smá tilfinningu fyrir trommun-
um. Þetta gekk að minnsta kosti 
nógu vel til þess að ég fengi að halda 
hlutverkinu þangað til hún kom inn 
aftur.“ 

Eftir að sýningum lauk á Fame var 
Ragnhildur boðuð í prufu fyrir 
unglingaþáttinn Óp á Ríkissjónvarp-
inu og var valin til að stjórna 
þættinum ásamt Þóru Tómasdóttur 
og Kristjáni Inga. „Við vorum einn 
vetur með þáttinn sem var mjög 
skemmtilegt og alveg frábær reynsla.“

Útskrifast í vor
Eftir að Ópið hafði verið á skjánum 

í eitt ár var ákveðið að setja saman 
Magasín þátt í Ríkissjónvarpinu. „Þar 
voru Mósaík, Óp og Kastljós 
sameinuð í einn þátt og við Þóra 
áttum að sjá um unglingaefni. Við 
vorum ótrúlega heppnar að koma 
beint inn í þessa hrúgu af reynslu-
miklu fólki,“ segir Ragnhildur.

„Það eru líka algjör forréttindi að 

fá að klára námið sitt með fullri 
vinnu en ég fæ alveg rosalega góðan 
stuðning úr vinnunni. Þar eru allir í 

því að stappa í mig stálinu og hvetja 
mig áfram. Það er alveg ofboðslega 
gott.“

Spurð hvort hún sjái það fyrir sér 
að hún muni vinna sem sjúkraþjálfari 
á næstunni segir Ragnhildur: „Þetta 
er ein erfiðasta spurningin sem ég fæ 
og ég fæ hana oft. Mér líkar alveg 
ofboðslega vel í sjónvarpinu og finnst 
þetta rosalega gaman. Ég get nýtt 
þekkingu mína sem sjúkraþjálfari 
líka í sjónvarpinu. Þannig að ég held 
að ég verði eitthvað í sjónvarpinu í 
einhver ár, annað hvort þangað til 
fólk er orðið þreytt á mér eða ég 
þreytt á sjónvarpinu.“ 

Ragnhildur segir sjúkraþjálfunina 
nokkuð sem hún geti alltaf farið í en 
sjónvarpið sé meira bara núna í dag, 
ekki endilega eftir tvö ár. 

Á hvíta tjaldinu
Eitt af því sem Ragnhildur 

Steinunn hefur gert meðfram 
náminu er að leika í kvikmyndinni 
Astrópíu þar sem hún er í einu af 
lykilhlutverkunum. Aðspurð hvernig 
hafi verið að leika í kvikmynd segir 
Ragnhildur: „Það var mjög skemmti-
legt en ég hef ákveðið að ég ætla 
ekkert að tala um Astrópíu fyrr en að 
henni kemur. Það er bara eitthvað 
sem er ekki í gangi núna og mér 
finnst eiga að koma bara seinna.“ 

Spurð út í Hostel 2, í leikstjórn Eli 
Roth, sem hún hefur verið orðuð við 

segir hún: „Hostel var bara einhver 
hugmynd. Þeir töluðu við mig en á 
þeim tíma var ég í Kastljósinu, sem 
átti hug minn allan. Þannig að ég veit 
ekki hvernig það hefði farið ef það 
hefði gengið eitthvað lengra. Svo er 
ég ekkert viss um að Hostel sé mynd 
sem ég myndi vilja leika í. Maður 
verður líka að passa sig á að velja sín 
verkefni.“ 

Góðar barnapíur
Ragnhildur Steinunn og Haukur 

Ingi eru búin að vera saman í tíu ár 
en eru enn ógift: „Já, ég er bara enn 
að bíða,“ segir Ragnhildur og hlær. 
„Nei, nei. Við erum bara að reyna að 
finna tíma. Okkur langar ekki að hafa 
brúðkaupið meðan við erum svona 
mikið upptekin heldur kannski 
frekar þegar allt fer að róast aftur.“ 

Ragnhildur segir þau bæði vera 
ofboðslega mikið barnafólk og fullt af 
fólki í kringum þau sé komið með 
börn. „Vinkonur mínar eru komnar 
með börn og systir Hauks Inga er 
með tvær stelpur. Eins og stendur 
erum við bara alveg ofboðslega góðar 
barnapíur. Við vonum náttúrlega að 
Guð gefi að við getum eignast börn. 
Ég hugsa stundum um það eftir þann 
missi sem ég hef upplifað að það er 
örugglega ekkert yndislegra en að fá 
að takast á við að vera foreldri. En 
það kemur bara þegar það kemur.“

sigridur@frettabladid.is

SJÓNVARPSDROTTNINGIN RAGNHILDUR STEINUNN JÓNSDÓTTIR ER UPPTEKIN UNG KONA

STÓRGLÆSILEG Það er óhætt að segja að Ragnhildur Steinunn hafi verið stórglæsileg þegar hún kynnti annan riðil í forkeppni 
Eurovision um síðustu helgi. SIRKUSMYND/VALGARÐ

GÓÐAR BARNAPÍUR Ragnhildur Steinunn segir að hún og Haukur Ingi séu góðar barnapíur nú um stundir. Barneignir komi 
seinna.

BRÚÐKAUP OG BARNEIGNIR
VERÐA AÐ BÍÐA BETRI TÍMA

„ÉG HEF VERIÐ 
ALVEG ÓTRÚLEGA 
LÁNSÖM OG FENGIÐ 
AÐ GERA ALVEG 
FULLT.“
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G uðbjörg Hilmardóttir er yngsti 
keppandinn í X-factor. Guðbjörg 

hefur, eins og aðrir keppendur sem 
komnir eru í Vetrargarðinn í 
Smáralind, lifað af niðurskurð 
dómaranna og er nú komin í hóp 
Ellýjar þar sem hún hefur heillað 
dómara þáttarins og áhorfendur 
heima fyrir með söng sínum. 
Guðbjörg fæddist árið 1990 og er því 
aðeins 16 ára. Hún er fædd og 
uppalin á Seltjarnarnesi og er elst í 
hópi systkina sinna en mamma 
hennar er flugumferðarstjóri og 
pabbi hennar viðskiptafræðingur. 
Guðbjörg gekk í Mýrarhúsaskóla og 
Valhúsaskóla en stundar í dag nám í 

Menntaskólanum í Reykjavík þar 
sem hún er á fyrsta ári. 

Alltaf verið músíkölsk
Þeir sem þekkja hana best segja að 

hún hafi alltaf verið músíkölsk og að 
hún hafi sungið frá því hún byrjaði að 
ganga. Guðbjörg hefur stundað 
fiðlunám frá fimm ára aldri og 
stundar enn í dag auk þess sem hún 
hóf söngnám í unglingadeild 
Söngskóla Sigurðar Demetz fyrir 
tveimur árum svo hún er enginn 
nýgræðingur í tónlist. 

Eins og áður sagði hefur Guðbjörg 
alltaf verið músíkölsk. Hún hefur 
alltaf átt auðvelt með að læra texta 

og þeir sem þekkja hana best segja 
að hún hafi til dæmis kunnað öll 
versin af Maístjörnunni þegar hún 
var afar ung að árum. Eins og margir 
unglingar á hennar aldri hlustar 
Guðbjörg á popptónlist og sam-
kvæmt mömmu hennar er söngkon-
an Christina Aguilera í sérstöku 
uppáhaldi hjá henni. Tónlistin og 
skólinn hafa átt hug hennar allan 
upp á síðkastið enda nóg að gera í 
fiðlu- og söngnámi með tónfræði, 
hljóðfræði, strengjasveit og öðru sem 
tilheyrir tónlistinni.

Með mjög þroskaða rödd
Hallveig Rúnarsdóttir, sem kennir 

henni söng, þekkir Guðbjörgu 
sennilega betur en flestir enda hefur 
hún kennt henni undanfarin tvö ár.

„Guðbjörg er alveg frábær stelpa. 
Hún er skynsöm, klár og með mjög 
þroskaða rödd. Hún veit að það þýðir 
ekkert að ofmetnast enda hefði hún 
aldrei fengið að taka þátt í þessari 
keppni ef slíkt hefði verið upp á 
teningnum. Hún þurfti leyfi frá 
skólanum til að taka þátt og ég hefði 
aldrei leyft henni að vera með ef hún 
væri þessi týpíski 16 ára unglingur. 
Hún er mjög þroskuð, öguð og klár, 
og ég þakka það bæði tónlistinni og 
uppeldinu sem hún hefur fengið. Hún 
er með forgangsröðina á hreinu og 
sækir bæði skólann og söngtíma hjá 
mér ásamt því að taka þátt í 
keppninni,“ segir Hallveig, sem horfði 
á fyrsta þáttinn í Smáralindinni og 
kaus að sjálfsögðu sína manneskju.

Aldurinn skiptir ekki öllu
Söngkonan Brynja Valdimarsdóttir 

tók á sínum tíma þátt í Idol-
stjörnuleit. Brynja var yngsta stelpan 
sem komst í tíu manna hópinn en 
segir  að ungur aldur hafi ekki 
skemmt fyrir henni. 

„Ég hafði alveg ofsalega gaman af 

þessu og held að í rauninni hafi bara 
verið gott hversu ung ég var. Þessi 
lífsreynsla þroskaði mig mikið og 
reynslan sem ég fékk var ómetanleg 
og hefði ekki getað komið á betri 
tíma. Aldurinn skiptir heldur ekki 
öllu heldur það hversu þroskað fólk 
er,“ segir Brynja sem líst vel á 
Guðbjörgu.  

„Mér finnst hún alveg rosalega 
efnileg, allavega það sem ég hef séð af 
henni,“ segir Brynja. 

Hörkutöggur í henni
Einari Bárðarsyni, einum af 

þremur dómurum X-factor, líst vel á 
Guðbjörgu þrátt fyrir að hún sé ekki í 
hans hópi. „Guðbjörg er lítil og sæt 
stelpa sem syngur af 
öllum krafti og það 
er hægt að hafa 
gaman af henni,“ 
segir Einar og 
bætir við að 
allur hópurinn  
sé afar flottur. 
„Þetta er mjög 
gott lið sem er 
þarna að 
keppa og þótt 
mínir 

keppendur skari fram úr eru hinir að 
gera fína hluti líka,“ segir Einar og 
hlær. 

Aðspurður hvort hann hafi 
áhyggjur af ungum aldri Guðbjargar 
segir hann það fljótlega koma í ljós 
hvort hún þoli pressuna sem 
keppninni fylgi. „Það er undir Ellý 
komið að hjálpa henni í gegnum 
þetta en það fer eftir fólki hversu 
mikla pressu það þolir. Ég hef fylgst 
með ungum krökkum í Idolinu sem 
hafa náð langt í þeirri keppni en 
fipast svo allt í einu vegna stress og 
taugaveiklunar. Ég veit samt ekki 
hvernig þetta verður hjá henni, það 
verður að koma í ljós. Mér líst vel á  
þessa stelpu, það er hörku töggur í 
henni og það verður gaman að sjá 
hvernig hún fótar sig í þessu öllu 
saman.“

Hvort Guðbjörg nái langt í X-factor 
keppninni er erfitt að segja enda 
sterkur hópur saman kominn. 
Guðbjörg hefur þó allt til brunns að 
bera til að slá í gegn í tónlistinni. 
Þrátt fyrir ungan aldur er röddin 

ótrúlega flott og framkoman 
einnig svo gaman er að horfa á 
þessa flottu stelpu.

 indiana@frettabladid.is
 oskar@frettabladid.is

SIRKUS-NÆRMYND AF GUÐBJÖRGU HILMARSDÓTTUR Í X-FACTOR

Mjög þroskuð, öguð og klár

YNGSTI KEPPANDINN Þrátt fyrir að vera aðeins sextán ára hefur Guðbjörg Hilmarsdóttir vakið verðskuldaða athygli í X-factor.

SÖNGKENNARINN Hallveig
Rúnarsdóttir kennir Guðbjörgu söng 

og segir hana hafa mjög 
þroskaða rödd.

Í UPPÁHALDI Christina Aguilera er í sérstöku uppáhaldi hjá Guðbjörgu.

„HÚN ER MJÖG ÞROSKUÐ, 
ÖGUÐ OG KLÁR OG ÉG 
ÞAKKA ÞAÐ BÆÐI TÓN-
LISTINNI OG UPPELDINU 
SEM HÚN HEFUR FENGIÐ.“

nærmynd
sirkus
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Aha, Katie Holmes hefur upplýst 
um leyndarmál Hollywood-
kvennanna. Það er ekki mjög sexí, 
en það greinilega virkar. 

Er frú Cruise, sem yfirleitt er talin 
vera mjög grönn manneskja, steig 
út úr bíl í París á dögunum kom í 
ljós að hún gengur í grenningar-
nærbuxum.

Ekki hefði maður haldið að Katie 
þyrfti á svona nærbuxum að halda, 
en ef hún gengur í þeim eru án efa 
tonn af leikkonum sem ganga líka í 
svona. Það er samt ekki séns að 
Tom sé slefandi á eftir unnustu 
sinni er hún labbar um heimili 
þeirra í þessum.

Svona gera þær þetta!

MJÖG GRÖNN Katie Holmes er rosalega 
grönn stelpa og ekki hefði maður haldið 
að hún þyrfti að ganga í svona shock-up 
naríum.

LEYNDARMÁLIÐ UPPLÝST Katie
Holmes flassar hér mest 
ókynæsandi nærbuxum veraldar. 
Þær eru án efa í miklu uppáhaldi 
hjá Tom Cruise.

Ah, einu sinni var stúlka sem hét Nicole 
Richie. Hún var ung og villt með nokkur 
aukakíló á líkama sínum. Það mikilvæg-
asta við hana var að hún var skemmtileg. 
Í dag er hún nánast óþekkkjanleg og 
alveg rosalega leiðinleg týpa. Við viljum 
hressu Nicole til baka. Sirkus gróf upp 
nokkrar gamlar og góðar myndir af 
fröken Nicole Richie.

Við viljum 
þessa
Nicole aftur

VILLTAR VINKONUR Paris Hilton og 
Nicole Richie voru alltaf saman – og 
alltaf svolítið villtar.

MEÐ GUÐFÖÐUR SÍNUM Hver hefði trúað 
þessu? Nicole er nánast óþekkjanleg á 
þessari mynd.

Í DAG Hverjum er ekki sama um þessa 
horrenglu? Það er ekkert spennandi við 
hana.

Hinn bráðskemmtilegi þáttur Grey’s 
Anatomy kom, sá og sigraði á SAG-
verðlaunahátíðinni sem haldin var á 
dögunum. Leikarar þáttarins skemmtu 
sér vel eftir sigurinn, en eitthvað vantaði. 
Leikarinn Isaiah Washington sem leikur 
dr. Burke í þáttunum mætti ekki á 
hátíðina en mikið hefur verið deilt um 

framkomu hans eftir að hann kallaði T.R.
Knight, sem leikur George, „fagga“. 
Isaiah er nú kominn í einhvers konar 
meðferð vegna orða sinna og framkomu 
og verður spennandi að sjá hvað 
framleiðendur þáttarins ákveða að gera 
við kappann. Já, það er ekkert grín að 
tala af sér í Hollywood.

Isaiah
vantaði!

MYNDARLEGUR HÓPUR Isaiah
Washington sem leikur hinn myndarlega 
dr. Burke í þáttaröðinni Grey’s Anatomy 
mætti ekki á SAG-verðlaunahátíðina 
vegna ummæla um meðleikara sinn.

Dita Von Teese sótti um skilnað frá 
eiginmanni sínum Marilyn Manson fyrir 
nokkrum vikum, en svo virðist sem 
Manson hafi ekki verið hinn fullkomni 
eiginmaður. Hverjum kemur það svo sem 
á óvart? Hann er nú þegar kominn með 
nýja stúlku upp á arminn og er það hin 
unga Evan Rachel Wood. 
Marilyn Manson er greinilega með 
sérstaka týpu og er litla Evan orðin meira 
og meira eins og Dita — hvít húð og 
rauður varalitur. Húm, það er eitthvað 
mjög furðulegt við þetta. 

GUÐDÓMLEG
KONA Við erum 
fegin að Dita
Von Teese
skildi við 
Marilyn
Manson.

NÝJA KÆRASTAN Evan Rachel Wood er orðin 
ótrúlega svipuð Ditu í útliti.

Þ að er ekkert grín að þurfa að 
díla við ljósmyndara og 

venjuleg manneskja myndi 
örugglega fara yfir um út af öllu 
flassinu. Madonna, eiginmaður 
hennar Guy Richie og börn komu 
öll saman í London á frumsýningu 
teiknimyndarinnar Arthur and the 
Invisibles. Það sést langar leiðir að 
Lourdes litla er orðin vön sviðsljós-
inu, en bróðir hennar Rocco er ekki 
alveg jafn sjóaður í þessum bransa. 
Á rauða dreglinum gat hann alls 
ekki haldið augunum opnum, enda 
hundruð ljósmyndara að smella af 
með sterkum flössum. Það er alveg 
fáránlega sætt og segja myndirnar 
meira en nokkur önnur orð.

MADONNA OG FJÖLSKYLDA KÍKTU ÚT Á LÍFIÐ

Of mikið flass 
fyrir litla Rocco 

ER ALLT Í GÓÐU? 
Madonna, Guy og Lourdes
tékka hvort allt sé ekki í 
góðu hjá litla Rocco.

Hollywood
Hanna

ÖLL FJÖLSKYLDAN MÆTT 
Þessi fallega fjölskylda geislaði 
á frumsýningu Arthur and the 
Invisibles. Takið eftir því hvað 
Rocco er kraminn í framan. 
Hann getur ekki haldið augum 
sínum opnum vegna flassins.

ÓVANUR SVIÐSLJÓSINU 
Rocco á eftir að venjast 
flassi ljósmyndara, en 
systir hans þykir nokkuð 
sleip á þessu sviði.

STELUR STÍL
FYRRVERANDI
EIGINKONU



Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfið ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíflu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fljótt og áhrifin vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilfinningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn. Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Strepsils töflur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein tafla látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfið
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töflur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöflur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

VECTAVIR FRUNSUKREM VOLTAREN DOLO

FYRSTA
HJÁLP

STREPSILS HÁLSTÖFLUROTRIVIN NEFÚÐI
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T ónlistarmaðurinn Dr. Gunni 
hefur hingað til ekki verið 

þekktur fyrir að tengjast Eurovision-
keppninni á nokkurn hátt. Í ár er þó 
breyting á því hann á lag ásamt 
Heiðu Eiríksdóttur í þriðja riðli 
undankeppni Eurovision sem fram 
fer á morgun, laugardag.

„Þetta er ekkert djók. Við erum 
hérna núna hjá danshöfundi og 
ætlum síðan að fara í búningana á 
eftir. Síðan mun Þorvaldur Bjarni 
útsetja lagið. Það er bara fagfólk sem 
kemur að þessu atriði,“ sagði Dr. 
Gunni þegar Sirkus ræddi við hann í 
vikunni. 

Aðspurður sagðist hann ekki vera 
sigurviss. „Ég veit ekki hvort þetta 
gengur. Það þýðir líka lítið að vera 

með Sylvíu Nótt númer tvö. Ég er 
auðmjúkur og ætla ekki að vera með 
neinar yfirlýsingar. Þetta er í fyrsta 
sinn sem ég er með í einhverju sem 
tengir saman dægurlagatónlist og 
keppni. Nú er ég kominn hingað og 
allt sem gerist eftir það er bara plús. 
Ég lít alls ekki á það sem niðurlæg-
ingu að komast ekki áfram. Ef svo fer 
þá bít ég bara í það súra epli og kem 
tvíefldur til leiks á næsta ári með tíu 
lög í farteskinu,“ segir Doktorinn 
fullur hógværðar.

Dr. Gunni segir þessa keppni vera 
svolítið öfugsnúna. „Þetta ætti 
auðvitað að vera keppni um besta 
lagið en er í staðinn svolítið eins og 
keppni um vinsælasta flytjandann. 
Það er búið að vera þannig undanfar-

ið. Til að mynda fóru þeir frægustu 
áfram í síðasta þætti. Ég er því búinn 
að búa mig undir það versta enda er 
ég langt frá því að vera frægur,“ segir 
Dr. Gunni, sem telur lag Hafsteins 
Ingólfssonar vera helsta keppinaut 
sinn um sæti í úrslitum. „Ég er búinn 
að hlusta á þetta á netinu og fannst 
þarna lagið með danstaktinum [Þú 
tryllir mig með Hafsteini Ingólfssyni] 
eina lagið sem kveikti einhvern 
neista hjá mér,“ segir Doktorinn. 
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„Ég mæli með súpunni á Tíu 
dropum. Franska kjötsúpan 
og tómatsúpan eru báðar 

alveg dásamlegar. Svo
mæli ég með því að 
þegar fólk er búið í 

vinnunni að það fari 
heim, setji tónlistina í 
botn og dansi svo 
eins og brjálæðingar.“ 

Íris Eggerts-
dóttir
fatahönnuður

„Ég mæli með froðupúðri frá Lancome.
Ég er alveg rosalega ánægð með þetta 
og það er svo gaman að uppgötva nýjar 
snyrtivörur. Ég mæli með að stelpur prófi 
þetta púður, það er eins og froða en 
breytist í púður og jafnast vel húðinni.“

Ásdís Rán Gunnarsdóttir, 
athafnakona

„Ég mæli með leikritinu Mein Kampf í 
Borgarleikhúsinu. Þetta er frábær sýning 
og Bergur Þór Ingólfsson 
fer á kostum í 
hlutverki Hitlers. 
Sýningin er 
fyndin en um leið 
mjög óhugguleg. 
Manni rennur kalt 
vatn milli skinns 
og hörunds á 
meðan maður 
hlær.“ 

Maríanna
Clara Lúthersdóttir leikkona 

„Ég mæli með dekri á hárstofunni 
Molekúl. Ég mæli sérstaklega með 
góðum þvotti, höfuðnuddi og svo er 
hægt að toppa dekrið með góðum 
blæstri. Eins mæli ég með því að við 
styðjum strákana okkar áfram í 
handboltanum.“

Rúna Magdalena fyrirsæta

Við mælum með

Eurovision-þátttaka Dr. Gunna er ekkert djók

UNUN ENDURVAKIN Dr. Gunni og Heiða
Eiríks voru saman í hljómsveitinni Unun 
og ættu ekki að vera í vandræðum með 
að stilla saman strengi sína á Eurovision-
kvöldinu. SIRKUSMYND/ANTON BRINK

„Ég verð í X-factor í kvöld og mun sjá um 
að þjálfa liðið hans Palla. Það er alveg 
æðislega gaman að taka þátt í þessu. Á 
laugardaginn og sunnudaginn verð ég svo 
með söngnámskeið og fer einnig eitthvað 
út bænum til að funda.“

Margrét Kristín Sigurðardóttir 
söngkona

„Ég hugsa bara einn dag í einu. Ég var 
að koma frá Frakklandi og er nýlent og 

ætla að halda upp á 
afmæli stráksins míns 
í dag. Helgin er enn 
óráðin, enn í þoku. Von-

andi á ég rólegan og 
góðan tíma með 
fjölskyldunni en svo getur 
allt gerst.“

Alda Guðjónsdóttir 
stílisti

„Ég ætla að halda partý um helgina. Við 
ætlum að hittast nokkrar úr Tinu Turner 

sýningunni, fá 
okkur góðan 
mat og 
kampavín. Svo
langar mig að 
fara í leikhús 
og sjá 
Stórfengleg 
og Karíus og 
Baktus með 
börnunum.
Svo vona ég 
að maðurinn 
minn bjóði 

mér eitthvað fínt út að borða.“

Bryndís Ásmundsdóttir leikkona

„Ég verð að gera lítinn ljósmyndaþátt 
fyrir MAC á Íslandi. Fyrirmyndin er Barbie
og við erum að vinna með Svölu

Björgvinsdóttur sem módel svo þetta er 
voðalega skemmtilegt verkefni. Helgin 
mun snúast um vinnuna því á sunnudag-
inn verð ég að vinna við auglýsingar.“

Hera Björk 
Þórhallsdóttir 

söngkona

Hvað á að gera um helgina?

Guðjón Valur Sigurðsson
„Guðjón Valur er pottþétt módel, með há 
kinnbein og sterkan svip. Hefði getað 
orðið Herra Ísland.“
Elín Gestsdóttir, framkv.stjóri fegurðar-
samkeppni Íslands 

„Guðjón Valur hefur staðið sig eins og 
hetja. Þvílíkt góður í góðu formi eins og 
sést á myndinni. 
Algjör snillingur með boltann og hottie.“ 
Kristín Ruth Jónsdóttir útvarpskona 

„Guðjón er góðlegur og eins og 
sýnishorn af dæmigerðum Íslendingi. 
Þetta eru auðvitað sannir víkingar, það 
er engin spurning. Þessir menn fá 
stelpurnar til að horfa á handbolta.“ 
Brynja Björk Garðarsdóttir blaðakona 

„Glæsilegur fulltrúi Íslands í íþróttum. 
Fyrirmynd ungu kynslóðarinnar og 
íslenskra karlmanna í handbolta. Guðjón 
er alltaf í toppformi, mikill afreksíþrótta-
maður og mjög sterkbyggður.“ 
Unnur Pálmarsdóttir líkamsræktardrotting

„Þeir eru báðir ofboðslega myndarlegir 
og það lekur af þeim kynþokkinn. 
Þrusukroppar. Ég myndi alveg vilja vera 
fluga á vegg í búningsklefanum hjá 
þeim.“
Elísabet Thorlacius fyrirsæta 

Alexander Petersson
„Gæti alveg séð hann fyrir mér í Armani-
fötum á sýningarpalli – flott týpa.“ 
Elín Gestsdóttir, framkv.stjóri fegurðar-
samkeppni Íslands 

„Alex er algjörlega fyrir augað. Handbolti 
verður aukaatriði þegar hann er inni á 
vellinum. Svakalega heitur. Úff.“ 
Kristín Ruth Jónsdóttir útvarpskona 

„Vélmennið, eins og hann er kallaður í 
handboltaheiminum, er í sínu besta 
líkamlegu formi, gefst aldrei upp og er 
sterkur persónuleiki. Hefur unnið hug og 
hjörtu íslensku þjóðarinnar.“ 
Unnur Pálmarsdóttir líkamsræktardrotting

„Alex er dálítið suðrænn í útliti og 
vinkonur mínar eru vitlausar í hann. 
Annars finnst mér hvorugur þeirra 
komast með tærnar þar sem maðurinn 
minn hefur hælana.“ 
Brynja Björk Garðarsdóttir, blaðakona 

„Ég er aðeins meira fyrir dekkri týpurnar. 
Alex er flottur með smá bringuhár og 
tveggja daga skeggrót.“ 
Elísabet Thorlacius, fyrirsæta

HANDBOLTAMENNIRNIR GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON OG ALEXANDER PETERSSON

HORNAMENN MEÐ
HAFSJÓ AF KYNÞOKKA

HEITIR HORNAMENN Guðjón Valur Sigurðsson og Alexander Petersson þykja mikið 
fyrir augað. SIRKUSMYND/PJETUR

Guðjón Valur Sigurðsson og Alexander Petersson, horna-
menn íslenska landsliðsins í handknattleik, hafa vakið mikla 
athygli fyrir frammistöðu sína á HM í Þýskalandi. Þeir hafa 
líka vakið athygli fyrir útlit enda báðir afar myndarlegir. 
Sirkus fékk fimm konur til að segja álit sitt á þeim.

Elín Gestsdóttir Kristín Ruth Jónsdóttir Brynja Björk Garðarsdóttir Unnur Pálmarsdóttir Elísabet Thorlacius
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