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Friðrika komin aftur á skjáinn Mamma Brads Pitt fór í heimsókn til Jennifer Aniston…

INGIBJÖRG OG JÓN ARNAR

Seldu villu 
á 160 millur

GRÉTAR „LÍKMAÐUR“ SIGURÐARSON

Vill verða sterkastur

SIRKUSÚTTEKT FEGURÐARDROTTNINGIN JÓHANNA VALA

Með eigin stíl

ANGELINA JOLIE Töffarinn sem varð    súpermamma

EINKAÞOTUR ÍSLENDINGA
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J ón Ásgeir Jóhannesson, stjórnar-
formaður Baugs Group, mun fá 

einkaþotu af gerðinni Falcon 2000 
afhenta í október næstkomandi. Jón 
Ásgeir hefur hingað til notast við 
bandarísku einkaþotuleiguna NetJets 
sem býður upp á sömu þotur líkt og 
kemur fram í einkaþotuúttekt Sirkuss 
á bls. 10. Hann ætti þannig að vita 
hvað hann er að fá. Falcon 2000-vélin 
er stórglæsileg og herma heimildir 
Sirkuss að verðið á vélinni sem Jón 
Ásgeir keypti sé vel yfir einn milljarð. 
Falcon-vélarnar þykja afar góðar, 
hraðskreiðar og mikið er lagt upp úr 
huggulegheitum um borð. Þær geta 
ekki flogið jafnlangt og Challenger-
vélarnar sem aðrir íslenskir auðkýf-
ingar eiga en „duga“ rúmlega á flesta 
þá áfangastaði í Evrópu sem hugur-
inn girnist. Eða eins og segir auglýs-
ingu frá framleiðandanum Dassault 
Falcon: „Þægindi og fluggeta stórrar 
vélar, snerpa og eldsneytisnýting 
minni vélar.“ Fullvíst er að vélin komi 

Jóni Ásgeiri að góðum notum enda 
er það hans verkefni í dag að leiða 
áframhaldandi vöxt Baugs um gjör-
vallan heim og ljóst að það verður 
ekki gert frá Íslandi.

Jón Ásgeir fær einkaþotu í október

G rétar Sigurðarson, sem stund-
um var kallaður Líkmaðurinn 
í tengslum við sakamál sem 

nefnt var Líkfundamálið í fjölmiðlum, 
hefur snúið baki við ruglinu sem hann 
var í og hafið nýtt líf. Hann fékk 
tveggja og hálfs árs dóm fyrir aðkomu 
sína að dauða Litháans Vaidarar 
Juskeviciusar árið 2004. Hann lauk 
afplánun á Vernd í febrúar og vinnur 
nú í byggingavinnu á daginn. Um 
helgina tók hann í fyrsta sinn þátt í 
keppninni Sterkasti maður Íslands og 
þótt Grétar sé hraustur maður þá er 
ekki auðvelt að draga fimmtán tonna 
steypubíl.

„Þetta er bara enn ein geggjunin. 
Ég er öfgamaður og hef gaman að því 
að gera eitthvað geggjað,“ segir Grétar 
í samtali við Sirkus. Hann hefur alltaf 
verið hraustur maður en augljóst er 
að hann hefur notað tímann í afplán-
uninni á Kvíabryggju vel til að byggja 
sig upp. „Ég er búinn að æfa mikið og 
hef gert það í þrjú ár. Ég hafði reyndar 
ekki nema fimm vikna fyrirvara til að 
byggja mig upp fyrir þetta mót en mér 
tókst að þyngja mig um sextán kíló á 
þeim tíma. Ég vann hins vegar eins og 
skepna fram á kvöld alla dagana fyrir 

mótið og það er ekki leiðin að toppár-
angri,“ segir Grétar sem getur þó unað 
sáttur við sitt á mótinu um helgina. 
Hann hafnaði í sjöunda sæti af átta 
keppendum og sagði Hjalti Úrsus 
Árnason, skipuleggjandi mótsins að 
Grétar hefði staðið sig býsna vel. 
„Þetta er gríðarlega erfitt mót og hann 
sýndi mikla keppnishörku með því að 
klára allar greinarnar. Hann er efni í 
alvörumann ef hann hefur metnað-
inn til að þroska hæfileikana. Það er 
ákveðið afrek að vera lifandi eftir 
svona mót og ég tala nú ekki um í 
heilu lagi,“ segir Hjalti og hlær.

Og metnaðinn vantar ekki hjá Grét-
ari. Ég er kominn til að vera í þessum 
heimi og ætla mér að ná langt. Ég hef 
snúið baki við ruglinu, sagt skilið við 
þennan heim fíkniefna og einbeiti 
mér nú að aflraununum. Það er pró-
gramm allan sólarhringinn alla vik-
una að komast í toppform og það 
verður að huga að öllu, æfingum, 
hvíld og mataræði. Næsta mót, Sterk-
asti maður Suðurlands, er eftir mánuð 
og þar ætla ég að koma sterkur inn. Ég 
ætla mér að hvíla betur fyrir þá keppni 
og bæta mig verulega.“

oskar@frettabladid.is

GRÉTAR SIGURÐARSON, STUNDUM NEFNDUR LÍKMAÐURINN, ER KOMINN Í AFLRAUNIRNAR

„BARA ENN EIN GEGGJUNIN“

JESÚS MEÐ Í FÖR Grétar er trúaður og veit sem er að honum eru allir vegir færir í 
aflraununum með frelsarann sjálfan sem ferðafélaga. SIRKUSMYND/HÖRÐUR

HRIKALEGUR Grétar lét
sig ekki muna um að 
vippa sér úr bolnum og 
taka nokkrar vel valdar 
pósur fyrir ljósmyndara 
Sirkuss. SIRKUSMYND/HÖRÐUR

LIPUR OG LÉTT Falcon-vélin er snör í 
snúningum og þægindin innanborðs eru að 
sjálfsögðu fyrsta flokks.

Dansflokkurinn djammaði 
með landsliðinu
Leikmenn íslenska landsliðsins í 
handbolta fögnuðu því vel og innilega að 
hafa borið sigurorð af Serbum, 42-40, í 
leik liðanna í Laugardalshöll á sjálfan 
þjóðhátíðardaginn og tryggðu sér þar 
með sæti í EM í Noregi á næsta ári. 
Landsliðsmennirnir fóru á Vegamót eftir 
leikinn og slettu úr klaufunum. Eftir að 
staðnum var lokað var síðan haldið heim 
til hetjunnar Ólafs Stefánssonar, sem á 
íbúð á Hverfisgötu, þar sem leik-
mennirnir skemmtu sér fram undir 
morgun með meðlimum íslenska 
dansflokksins, leikmönnum íslenska 
kvennalandsliðsins í handbolta og 
nokkrum valinkunnum leikurum. Herma 
fregnir að Queen-lagið We Are the 
Champions hafi verið vinsælt heima hjá 
Ólafi aðfaranótt mánudags.

Leggðu sumarlaunin þín inn á XY reikning og þú
getur unnið Playstation 3 leikjatölvu eða 10.000 kr.!

Allir fá 4 bíómiða og ef þú ert að stofna XY reikning
í fyrsta skipti færðu líka flottan XY Ósómabol.

Þeir sem leggja laun inn á XY reikning í júní fá 4 bíómiða senda heim til
sín í byrjun júlí. Aðalvinningarnir verða dregnir út 6. ágúst.

Málaferli gegn forsetanum 
ekki útilokuð
Mikil og hatrömm nágrannadeilda geisar 
nú á Laufásveginum á milli þriggja 
húseigenda annars vegar og embætti 
forseta Íslands hins vegar. Húseigend-
urnir Þorsteinn M. Jónsson á Laufásvegi 
73, Einar Eiríksson á Laufásvegi 74 og 
Stefán Matthíasson á Smáragötu 13 
hafa ekki fengið að byggja svo mikið 
sem sandkassa á lóðum sínum þar sem 
húsin eru öll í næsta nágrenni við 
forsetabústaðinn á Laufásvegi 72. 
Embætti forsetans hefur, með hjálp frá 
Ríkislögreglustjóra, kæft allar fram-
kvæmdir í fæðingu af þeirri ástæðu að 
öryggi gesta forsetans yrði 
ógnað við slíkar 
aðstæður. Húseigendurnir 
eru afar ósáttir, telja rökin 
ekki halda vatni og 
íhuga nú að draga 
forsetann og 
embætti hans fyrir 
dóm til að fá úr því 
skorið hvort þeir 
eigi engan rétt á 
sinni eigin lóð.
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VÆNTANLEG

fáðu bækling hjá okkur
eða skoðaðu á www.sonor.com
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„Heppnin spilar inn í þetta en svo 
verður maður að vera duglegur, þetta 
er ekkert öðruvísi en að fá vinnu í 
banka,“ segir Vignir Rafn Valþórsson, 
29 ára nýútskrifaður leikari, sem þegar 
er kominn með stór hlutverk. Vignir 
Rafn hefur verið ráðinn hjá Þjóðleik-
húsinu næsta vetur auk þess sem 
hann fer með aðalhlutverkið í Saka-
málaseríu Rásar 1. Hann segir frábæra 
tilfinningu að vera útskrifaður úr leik-
listardeild Listaháskólans og saknar 
skólans aðeins að takmörkuðu leyti. 
„Auðvitað sakna ég skólans en ef ég 
ætti að velja á milli hans og alvöru lífs-
ins þá vel ég 150 prósent lífið. Nú get 
ég farið að gera eitthvað sjálfur,“ segir 
Vignir Rafn sem er í sambúð. Spurður 
um drauma sína segist hann ætla að 

vera samkvæmur sjálfum sér. „Ég held 
að það sé númer eitt, tvö og þrjú og 
svo að reyna að detta ekki í ruglið eins 
og svo margir gera.“ Þegar hann er 
spurður af hverju hann ákvað að verða 
leikari segir hann leiklistina sameina 
allt sem hann hefur áhuga á. „Ég hef 
gaman af öllu sem kemur að leiklist, 
sama hvort það er að hanna leikmynd-
ina, búningana, þýða leikrit eða skrifa. 
Þetta var engin ákvörðun heldur lá 
leiklistin beinust við,“ segir hann og 
bætir við að hann eigi engan uppá-
halds leikara. „Það eru margir góðir 
hér á landi sem maður lítur upp til og 
ég gæti horft á Ólaf Darra sofa ef út í 
það er farið. Sem betur fer eru margir 
að gera góða hluti því íslenskt leikhús 
þarf virkilega á því að halda.“

Gæti horft á Ólaf 
Darra sofa

VIGNIR RAFN „Auðvitað sakna ég skólans en ef ég ætti að velja á milli hans og alvöru 
lífsins þá vel ég 150 prósent lífið. Nú get ég farið að gera eitthvað sjálfur,“ segir 
Vignir Rafn sem er í sambúð. MYND/VILHELM

1. Jógvan Jógvan

2. 100 íslensk 80‘ lög Ýmsir

3. Cortes 2007
Garðar Thor Cortes

4. Life In Cartoon Motion Mika

5. Óskalög sjómanna Ýmsir

6. Pottþétt 43 Ýmsir

7. Volta Björk

8. Hver er sinnar kæfu smiður
Laddi

9. Forever Gus Gus

10. Era Vulgaris
Queens Of The Stone Age

11. Please Don´t Hate Me
Lay Low

12. Vorvísur Tríó Björns Thoroddsen 
og Andrea Gylfadóttir

13. Lost Highway
Bon Jovi

14. Back To Black
Amy Winehouse

15. Pocket Symphony Air

16. Memory Almost Full
Paul McCartney

17. Fnykur
Samúel J. Samúelsson

18. Á söngferðalagi 
Skoppa og Skrítla

19. Great Northern Whalekill Mínus

20. Kurr Amiina

14. - 21. júní

H abitat-hjónin Ingibjörg Þorvaldsdóttir og 
Jón Arnar Guðbrandsson hafa selt 
glæsivillu sína í Eikarási 7 í Garðabæ fyrir 

160 milljónir, eftir því sem heimildir Sirkuss herma. 
Ekki hefur tekist að fá staðfest hver kaupandinn er. 
Upphaflega vildu Ingibjörg og Jón Arnar, sem reka 
einnig fimm Oasis tískuvöruverslanir í Kaup-
mannahöfn, fá 170 milljónir fyrir húsið sem hefur 
verið afar áberandi í fjölmiðlum undanfarin ár, 
bæði í hönnunarþáttunum Innlit/Útlit á Skjá 
einum og Veggfóðri á Stöð 2 sem og húsbúnaðar-
tímaritunum Hús og híbýli og Veggfóðri.

Það var Íris Björk Jónsdóttir, eigandi 
tískuvöruverslunarinnar GK, sem 
byggði húsið árið 2003. Hún gerði 
það afar nýtískulegt og glæsilegt 
og seldi það árið 2005 til athafna-
mannsins og byggingaverktak-
ans Engilberts Runólfssonar. 
Hann eyddi rúmu ári í húsinu 
en seldi síðan Ingibjörgu og 
Jóni Arnari það fyrir 140 
milljónir í febrúar á 
síðasta ári.

Heimildir Sirkuss 
herma að Ingibjörg 
og Jón Arnar íhugi 
jafnvel að flytja til 
Danmerkur til að geta 
betur einbeitt sér að 
rekstri Oasis-búðanna 
en ekkert liggur þó 
fyrir í þeim efnum. Þau 
eiga fyrir 96 fermetra 
íbúð á Laugavegi 40 
sem er einnig til 
sölu á 33,9 milljónir.

INGIBJÖRG ÞORVALDSDÓTTIR OG JÓN ARNAR GUÐBRANDSSON SELJA Í GARÐABÆNUM

FENGU 160 MILLJÓNIR FYRIR
GLÆSIVILLU Í EIKARÁSNUM

BYGGÐI
HÚSIÐ
Tísku-

drottningin 
Íris Björk 

Jónsdóttir
byggði

húsið árið 
2003.

FENGU GÓÐAN
PENING Hjónin
Ingibjörg og 
Jón Arnar
geta verið 
ánægð með 
söluna á 
Eikarásnum.

GLÆSIVILLA Eins og sést á 
þessum myndum er húsið 
afar glæsilegt í alla staði.
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É g hef alltaf haft mikinn áhuga á 
fötum og ég gekk í Verzlunar-
skóla Íslands þar sem mikið er 

spáð í tísku,“ segir Jóhanna Vala Jóns-
dóttir fegurðardrottning Íslands en 
bætir við að hún hafi aldrei fylgt tísk-
unni í blindni. „Ég hef alltaf farið eftir 
mínum eigin stíl sem ég held að sé 
mjög einfaldur. Ég geng til dæmis ekki 
í lituðu gallabuxunum sem eru mikið í 
tísku núna,“ segir hún brosandi. 
Jóhanna Vala verslar flest sín föt í 
Bandaríkjunum.  „Ég er heppin, pabbi 
er flugstjóri og ég hef farið út með 
honum fyrir síðustu sjö jól og verslað. 
Ég verð að viðurkenna að ég á rosalega 
mikið af fötum svo ég þarf ekkert að 
kaupa mér á næstunni,“ segir Jóhanna 
Vala sem starfar sem flugfreyja í 
sumar. „Ég mun fljúga til Evrópu og 
Bandaríkjanna og ætla að halda vel í 
peningabudduna mína og reyna að 
spara. Ég þarf samt að kaupa mér kjóla 
fyrir keppnina Miss World sem haldin 
verður í Kína þann 1. nóvember.“ Þegar 
Jóhanna Vala verslar hér heima verða 
stóru verslunarmiðstöðvarnar helst 
fyrir valinu. „Mér finnst miklu þægi-
legra að versla þar en á Laugaveginum 
og ég held að íslenska veðrið eigi stór-
an þátt í því. Þegar ég kaupi mér föt 
hérna heima er það aðallega í Vilu, 
Söruh og Hype. Ég verslaði líka mikið í 
Centrum en eftir að verslunin var færð 
á Laugaveginn hef ég ekki verið nógu 
dugleg að kíkja þangað.“ Jóhanna Vala 
er nýkomin úr sólarlandaferð og ætlar 
að nota restina af sumrinu til að vinna 
og undirbúa sig fyrir stóru keppnina í 
haust. „Þetta verður spennandi. Ég 
mun dvelja í Kína í fjórar vikur og ég 
hlakka mikið til.“

indiana@frettabladid.is

JÓHANNA VALA JÓNSDÓTTIR FEGURÐARDROTTNING ÍSLANDS HEFUR ALLTAF FYLGST MEÐ TÍSKUNNI

FER SÍNAR EIGIN LEIÐIR Í STÍL

KLASSÍSKT Ljós skyrta úr Zöru en gallabuxurnar eru Lewi‘s. Skórnir eru 
frá Aldo, flottir með blómum.

SUMARKJÓLL Flottur blár sumarkjóll með bleikum blómum frá einni 
af uppáhaldsverslunum hennar Jóhönnu Völu, Forever21. Skórnir
eru úr Top Shop.

HVERSDAGS Gallabuxurnar eru frá Abercrombie og Fitch og ljósa 
angórupeysan er úr sömu búð.

SÆT Jóhanna Vala sæt í bol 
með keðjum frá Forever21 en 

bolinn keypti hún í Bandaríkjun-
um. Gallabuxurnar eru frá 
Guess en skórnir úr H&M.



NJÓTTU SUMARSINS
MEÐ LANCÔME
Fjöldi sumarlegra tilboða á raka-

kremum, húðmjólk, sjáfbrúnandi

vörum og sólarförðunarvörum.

Stór, falleg taska fylgir þegar

keyptar eru Lancôme vörur fyrir

6.000 kr. eða meira.*

Líttu við á næsta Lancôme

útsölustað.

*ath. gildir ekki með öðrum tilboðum.

TINDRANDI GULLAGNIR BAÐA HÚÐINA Í
SÓLSKINI OG GEFA HENNI SÓLARGYLLTAN TÓN

         STAR BRONZER
SÓLARFÖRÐUNARVÖRUR

BAMBOO SÓLARPÚÐRIÐ GEFUR HÚÐINNI
ÓMÓTSTÆÐILEGAN RÓSATÓN EÐA GYLLTAN LIT.

TÖFRABURSTINN BREYTIR ÖLLUM Í
TINDRANDI STJÖRNUR.

NEKTAR VARAGLOSSIÐ BRAGÐAST VEL OG
GERIR VARIRNAR ÞÉTTAR OG ÞOKKAFULLAR.

N Ý T T
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A lmættið ákvað á síðustu 
metrunum að Rannveig 

Rist yrði kona. Alveg frá því 
hún var krakki hefur henni 
fundist skemmtilegast að leika 
sér með strákunum,“ segir 
Sigríður Klingenberg þegar 
Sirkus biður hana um að 
spá fyrir Rannveigu for-
stjóra Ísal. „Hún vill 
hafa hlutina á hreinu 
og er skipulögð enda er 
hún fjarki og það er 
duglegasta fólki okkar. 
Fjörkum líkar afskap-
lega vel í vinnunni og 
Rannveig má búast 
við einhverjum 
sigrum í sínu starfi á 
þessu ári og hennar 

tími er ekki kominn til að 
hætta. Breytingar verða í 
vor en hún er að fara inn í 
mjög ljúft sumar og það 
verður hressilega tekið á 
því í haust. Gott ár er 

framundan hjá Rann-
veigu og hennar 
viðskiptum, nýir 
samningar sjá 
dagsins ljós og 
Rannveig brosir 
sem aldrei fyrr. 
Í einkalífinu 
mun allt 
blómstra svo 
útkoman er 
8,7 ef það væri 
gefin 
einkunn.“

Rannveig brosir 
sem aldrei fyrr

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

D raumastarfið væri að komast 
inn í fréttaskýringar. Gallinn 
við fréttamannsstarfið er hve 

lítill tími gefst til að skoða hvert mál 
og oft vildi maður kafa lengra og 
dýpra,“ segir Lillý Valgerður Péturs-
dóttir, fréttakona á Stöð 2. 

Alltaf haft áhuga á fréttum
Lillý Valgerður, sem er 27 ára, hóf feril 
sinn í fjölmiðlum sem skrifta en 
þaðan lá leiðin í Ísland í bítið þar sem 
hún las fréttirnar. Lillý leiddist inn á 

fréttastofuna 
fyrir tilviljun 
því þótt hún 
hafi alltaf haft 
áhuga á frétt-
um og þjóð-
málum lá leið 
hennar upp á 
Kárahnjúka 
þar sem hún 
ætlaði að 
starfa og safna 
sér fyrir ferða-
lagi þegar 
henni bauðst 
starfið. „Karl 
Garðarsson, 

þáverandi fréttastjóri, heyrði af mér 
og réði mig og hér hef ég verið síðan. 
Ég sé ekki eftir því enda er ég í 
skemmtilegasta starfi í heimi. Maður 
veit aldrei hvað dagurinn ber í skauti 
sér eða hvar á landinu maður endar. 
Fréttamannsstarfið er fjölbreytt og ég 
held að það sé fátt sem geti toppað 
það, sérstaklega þegar maður hefur 
svona mikinn áhuga á þjóðfélagsum-
ræðu og ég,“ segir Lillý Valgerður sem 
útskrifaðist úr stjórnmálafræði frá 
Háskóla Íslands árið 2003. 

Fékk athugasemdir við útlitið
Aðspurð hvort athyglin sem starfið 
veiti henni trufli, segir hún svo ekki 
vera. „Ég finn að fólk þekkir mig en oft-
ast eru viðbrögð þess jákvæð. Ég fæ að 
heyra vinsamlegar ábendingar um 
fréttaefni og það er alltaf gott að heyra 
að fólk fylgist með og láti í sér heyra ef 
því finnst ekki nægilega fjallað um 
ákveðin málefni,“ segir hún en bætir 
við að hún hafi fengið öðruvísi umfjöll-
un þegar hún hafi lesið fréttirnar í 
morgunsjónvarpinu. „Þá voru fleiri að 
gera athugasemdir við útlit mitt en 
sem betur fer er ég nánast laus við það 
í dag, ég held að við konur fáum mun 
oftar slíkar athugasemdir en karlar,“ 
segir Lillý en viðurkennir að margur 
viðmælandinn hafi rekið upp stór 
augu þegar hún mætti í viðtöl þegar 
hún var að byrja í starfinu. 

Hentar að vera á lausu
„Mörgum leist líklega ekkert á þessa 
ungu stúlku þegar ég var á NFS og 
mætti ein í viðtöl og sá sjálf um öll tæki 
og tól. Það hefur breyst þótt það séu 
alltaf einhverjir sem hafa efasemdir 
gagnvart fréttamönnum yfir höfuð og 
finnst við ekki nægilega mikið inni í 
hlutunum, þess vegna reynir maður að 
standa sig og sýna verkefnunum og 
viðmælendum virðingu,“ segir Lillý 
sem hefur alltaf haft mikinn áhuga á 
fréttum. „Þessi áhugi hefur alltaf verið 
til staðar hjá mér og ég held að maður 
sé annað hvort með hann eða ekki,“ 
segir Lillý Valgerður sem er á lausu. 
„Það hentar mér vel í vinnunni því ég 
þarf þá síður að taka tillit til fjölskyldu 
og get verið reiðubúin að taka að mér 
verkefni hvenær sem er.“

indiana@frettabladid.is

LILLÝ VALGERÐUR PÉTURSDÓTTIR LEIDDIST INN Á FRÉTTASTOFUNA FYRIR TILVILJUN. 

Í SKEMMTILEGASTA STARFI Í HEIMI

DRAUMAVIÐMÆLENDUR LILLÝAR VALGERÐAR:
Osama bin Laden
„Þrátt fyrir að vera einn 
umtalaðasti maður heims 
vitum við mjög lítið um 
hann. Það er mikið af 
ósvöruðum spurningum 
sem hann gæti komið á 
hreint og hann er án efa sá 
viðmælandi sem ég myndi 
helst vilja tala við.“

Nancy Pelosi, forseti fulltrú-
ardeildar Bandaríkjaþings
„Mjög voldug kona í bandarískum 
stjórnmálum. Hún hefur sýnt að hún þorir 
að taka slaginn við Bush. Það væri 
fróðlegt að heyra hvernig hún upplifir 
starfið og þau verkefni sem þingið 
stendur frammi fyrir.“

Kastró „Það fer hver að verða síðastur 
að taka við hann viðtal þar sem heilsu 
hans hefur hrakað mjög mikið undan-
farið. Það væri áhugavert að hitta hann 
og fá að vita hvort hann sé sáttur við 
allar sínar ákvarðanir og hvort og þá 
hvað hann hefði viljað gera öðruvísi.“ 

Angela Merkel kanslari 
Þýskalands „Ég hefði áhuga á að 
vita hennar framtíðarsýn á Evrópusam-
bandið og upplifun hennar á starfinu.“

Ellen Johnson-Sirleaf, forseti 
Líberíu „Fyrsta konan til að vera kjörin 
forseti í Afríkuríki. Ég myndi vilja ræða 
við hana um hvernig staða kvenna í 
Afríku hefur breyst á síðustu árum og 
svo væri fróðlegt að heyra í henni með 
réttarhöldin yfir Charles Taylor sem nú 
standa yfir hjá stríðsglæpadómstólnum í 
Haag.“

LILLÝ VALGERÐUR
„Mörgum leist 
líklega ekkert á 
þessa ungu stúlku 
því ég mætti ein í 
viðtöl og sá sjálf 
um öll tæki og tól 
þegar ég var hjá 
NFS.“

„ÉG FINN AÐ 
FÓLK ÞEKKIR 
MIG EN OFT-
AST ERU 
VIÐBRÖGÐ 
ÞESS
JÁKVÆÐ

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



Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru
einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið
hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf.
Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare.
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

NICOTINELL

NICOTINELL

FÆST Í
HANDHÆGUM 12 STK. PAKKNINGUM

HENTAR HVERT SEM ÞÚ FERÐ

MEÐ ÁVAXTA- OG MINTUBRAGÐI
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Leigja hjá NetJets
Bandaríska einkaþotuleigan NetJets er 
mjög vinsæl meðal íslenskra kaupsýslu-
manna. Stóru bankarnir þrír, Landsbank-
inn, Glitnir og Kaupþing, nýta sér allir 
þetta fyrirtæki undir sína lykilstarfsmenn. 
Sömu sögu er að segja af Bakkabræðr-
unum Lýði og Ágústi Guðmundssyni
og lykilstarfsmönnum Existu, sem þeir 
eiga stærstan hluta í. Baugur Group
notar þetta fyrirtæki sem og Jón Ásgeir 
Jóhannesson, stjórnarformaður Baugs, 
sem notar það líka í einkaerindum. Eins 
og sjá má á síðu 2 hefur Jón Ásgeir þó 
fjárfest í nýrri einkaþotu sem hann fær 
afhenta í október. Materia Invest, sem 
er í eigu þeirra Þorsteins M. Jónssonar
og Magnúsar Ármanns og FL Group,
hafa líka keypt flugtíma af NetJets. Þá 
hefur Róbert Wessman, forstjóri 
Actavis, líka flogið með þessu fyrirtæki. 
Tvær flugvélar NetJets ,Raytheon Hawker 

800XP og Dassault 
Falcon 2000, hafa 
sést oftast hér á 
Reykjavíkurflugvelli 
en þær eru afar 
glæsilegar að innan 
eins og sést á hér 
á myndum.

Gísli Þór Reynisson
Félag Gísla Þórs, Nordic Partners, á 
fimm vélar af gerðinni Dornier 328-300 
sem eru leigðar til einkaþotuflugfélagsins 
IceJet sem er í eigu sömu aðila. Fjórar 
vélanna eru fjórtán sæta en ein er nítján 
sæta. Þessar vélar geta flogið styttra en 
Challenger-vélarnar en eru fínar í flest 
Evrópuflug. Þær hafa þá sérstöðu að 
þær eru einu vélarnar á þessum lista 
sem eru skráðar á Íslandi. Flottasta 
vélin í flota IceJet er til að mynda með 
einkennisnúmerið TF-NPA. Allar eru 
vélarnar nýjar en sú elsta, áðurnefnd 
NPA-vél, fór fyrst í loftið í mars á 
síðasta ári. Engu hefur verið til 
sparað innan dyra eins og sést hér 
að neðan.

Í slenskir útrásarvíkingar hafa í 
síauknum mæli nýtt sér einkaþot-
ur til ferðalaga yfir Atlantshafið á 

undanförnum árum. Eftir því sem 
auðjöfrarnir hafa orðið ríkari hafa 
þeir í síauknu mæli keypt sér einka-
þotur en aðrir láta sér nægja að leigja 
vélar eins og leigubíla þegar þörfin er 
fyrir hendi. Margar ástæður eru fyrir 
því að viðskiptamennirnir kjósa að 
notast við einkaþotur en megin-

ástæðan er sú að tíminn er peningar. 
Það er líka þreytandi að ferðast oft í 
mánuði og því nauðsynlegt að mönn-
um líði vel á slíkum ferðlögum. Sirkus 
tók saman lista yfir Íslendinga sem 
eiga einkaþotur og einnig hvernig 
umsvifamestu kaupsýslumenn lands-
ins koma sér á milli landa. Í rauninni 
er ógjörningar að ætla að verðleggja 
þoturnar því það fer mikið eftir inn-
réttingum og stærð eldsneytistanka 

en óhætt er að segja að engin af þeim 
vélum sem er í eigu Íslendings kosti 
undir milljarði. Þegar haft er í huga að 
rekstarkostnaður á slíkri vél getur 
hlaupið á rúmum 200 milljónum á ári 
er augljóst að menn þurfa að vera 
ríkir mjög til að ráða við slíka 
fjárfestingu. Vilji menn leigja vél getur 
einn flugtími kostað um hálfa millj-
ón.

oskar@frettabladid.is

EINKAÞOTUM RÍKRA ÍSLENDINGA HEFUR FJÖLGAÐ ÖRT Á UNDANFÖRNUM ÁRUM

Af þotunum skaltu þekkja þá

ALLIR MEÐ EINS VÉLAR
Pálmi Haraldsson í 
Fons, Hannes
Smárason í FL Group
og Karl Wernersson í 

Milestone eiga allir eins 
vélar, Challenger 604.

GLÆSILEG Það er 
óhætt að fullyrða 
að vél Björgólfs 
Thors veki athygli 
hvar sem hún 
kemur.

Í STÖÐUGRI NOTKUN Björgólfur Thor
er alltaf á ferðinni.

BETRA EN SAGA
CLASS Það væsir 
ekki um mann í 
Falcon-vél þeirra 
NetJets manna.

FASTAGESTUR Þessi Falcon 2000 vél 
NetJets er einn af fastagestunum á 
Reykjavíkurflugvelli.

RÚMGOTT Það fer 
vel um menn í 
Raytheon-þotunni.

Björgólfur Thor Björgólfsson
Ríkasti maður Íslands á Challenger 604-vél 

sem er árgerð 1999. Henni hefur breytt í tíu 
sæta vél samkvæmt heimildum Sirkuss og 
er öll hin glæsilegasta. Björgólfur Thor 
notar vélina gífurlega mikið fyrir sig, 
fjölskyldu sína og nánustu samstarfs-
menn í Novator. Challenger-vélin hefur 
þann kost fram yfir margar aðrar þotur 
að hún getur flogið mjög langt, 
heimsálfanna á milli, án þess að 
stoppa. Á sínum tíma var talið að 
vélin hefði kostað Björgólf Thor um 
milljarð króna.

Björgólfur Guðmundsson og 
Magnús Þorsteinsson
Þessir tveir félagar úr bjórævintýrinu í Rússlandi eru 
tveir stærstu hluthafar Eimskipafélags Íslands og þeir 
eiga saman flugvél. Vélin er Challenger 604, líkt og vél 
Björgólfs Thors en heimildir Sirkuss herma að fjórtán 
sæti séu í vélinni. Það segir sitt um rekstarkostnaðinn á 
þessari vél að þessir tveir moldríku menn skuli taka sig 
saman með eina vél. Hún hefur verið mikið notuð í vetur 
við að flytja hópa á leiki West Ham í ensku úrvalsdeild-
inni, þar sem Björgólfur er aðaleigandi.

Karl Wernersson, 
Hannes Smárason og 
Pálmi Haraldsson
Þessir þrír umsvifamiklu kaupsýslu-
menn eiga allir hver sína 
Challenger 604 vél. Pálmi 
Haraldsson, sem er aðaleigandi 
eignarhaldsfélagsins Fons, á þá 
nýjustu sem er frá árinu 2003. 
Sú ber einkennisstafina VP-CEO
og er tíu sæta glæsiþota. Vél 
Karls Wernerssonar, sem er 
meirihlutaeigandi í hinu ört vaxandi 
fjármálaveldi Milestone og sjötti ríkasti 
Íslendingurinn í nýlegri úttekt Sirkuss, 
er einnig tíu sæta. Hún er frá árinu 
2002 og ber einkennisstafina VP-COP. 
Vél Hannesar Smárasonar, forstjóra 
og aðaleiganda FL Group, er fjórtán 
sæta og er hún árgerð 2001.

Á FIMM ÞOTUR
Athafnamaðurinn

Gísli Þór Reynisson á 
fimm þotur ásamt 

félögum sínum í 
Nordic Partners og 
hefur verið stofnað 
sérstakt flugfélag í 
kringum þoturnar 

sem ber nafnið 
IceJet.

EIGA VÉL SAMAN
Björgólfur Guðmundsson
og Magnús Þorsteinsson
deila Challenger-vél
enda ekki ódýrt að reka 
slíkan grip.

VERÐUR EKKI AFTUR SNÚIÐ
Þegar menn hafa einu sinni 
sest inn í einkaþotu á borð 
við þessa Dornier-vél þá er 

erfitt að fara á almenna 
rýmið hjá Iceland Express 

eða Icelandair.

Á FERÐ OG FLUGI Einkaþota Björgólfs og Magnúsar hefur flutt 
marga Íslendinga á leik með West Ham undanfarna mánuði.

LÖGGAN Karl
Wernersson
er með flott 
einkennis-
númer á 
sinni vél.

SÚ NÝJASTA Vél Pálma
Haraldssonar er sú nýjasta af 
þeim Challenger-vélum sem 
eru í eigu Íslendinga, frá 
árinu 2003.
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Peninga fyrir kleinuhringi
Naomi Campbell hefur komið sér í 
svo mikið klúður undanfarið að greyið 
stelpan fær varla vinnu. Ofurfyrirsætan 
hefur þess vegna farið að ráðum Kfed
og tekið að sér að leika í auglýsingu þar 
sem hún gerir grín að sjálfri sér. Það er 

fyrirtækið Dunkin Donuts sem 
hefur ráðið Naomi og í 
auglýsingu mun hún taka eitt 
af sínum frægu köstum. Það 
verður forvitnilegt að sjá 

hvort að þetta hafi 
eitthvað að segja.

Þ að er orðið svaka trend allt í 
einu í Hollywood að láta allt 
flakka þegar það kemur að 

hárgreiðslu nú orðið. Eitt sinn var 
ekki hægt að láta sjá sig út á götum 
Los Angeles með neitt annað en Cindy 
Crawford-hár. En tímarnir hafa breyst 
og nú eru allar skvísurnar með stutt 
hár og bera það vel. Við erum að fíla 
þetta.

SÆTAR STUTTHÆRÐAR

Falleg í fangelsinu
Paris Hilton er greinilega ekki 
í neinni vinnu á meðan 

fangelsisvist hennar stendur 
yfir. Kathy Hilton, móðir 
Parisar segir hana stara á 
loftið og veggina allan 
daginn. Fyrir nokkru reyndi 
Paris að hengja upp myndir 
af fjölskyldu sinni á veggina, 
en fangelsisverðirnir gerðu 
sér lítið fyrir og rifu þær allar 

niður. Vinir Parisar segja hana 
hinsvegar líta vel út. Hótelerfing-
inn má ekki setja neinar 
snyrtivörur á sig og hafa vinir 
hennar haft orð á því hve vel hún 
liti út án þeirra. Æi, það er nú 
gott að hún líti vel út í fangels-
inu. Vá, hvað okkur líður miklu 
betur núna.

Laumast til að hittast
Nokkar myndir náðust af Jane
Pitt, móður Brads Pitt fyrir 
utan hús fyrrverandi 
tengdadóttur sinnar 
Jennifer Aniston. Þær eru 
greinilega enn mjög góðar 
vinkonur. Vá, hvað þetta 
hlýtur að fara í taugarnar á 
Angelinu. Jane var í rúma tvo 
klukkutíma hjá Jennifer. Það 
hefði verið gaman að vera 
fluga á vegg þegar 
þessar tvær hittust. 
Hvað skyldu þær 
tala um? Angie, 
Brad, börnin. Ó, 
hvað þetta er 
djúsí.

M unið þið eftir gömlu góðu 
dögunum þegar Angelina 
Jolie var ung og villt?  Þegar 

hún skipti um háralit einu sinni 
viku, lék sér að hnífum og gerði 
lítið annað en að fara í sleik við 
Billy Bob Thornton. 

Angelina Jolie hefur heldur betur 
breyst síðan þá. Með komu Maddoz-
ar í líf leikkonunnar breyttist allt. 
Angelina varð stillt og virðuleg 
kona. Hún byrjaði að brosa meira 
og allt við hana varð einlægara. 

En Angelina mun örugglega allt-
af verða umdeild. Hún hóf ástar-
samband við giftan mann. Það 
hefur án efa ekki farið framhjá 
neinum. Ekki höfðu margir trúað 
því að samband þeirra myndi end-
ast, en eins og staðan er í dag er 
ekki ólíklegt að Bradgelina eigi 
eftir að vera saman að eilífu. Brad 
hefur ættleidd öll börn Angelinu 
og eiga þau saman dótturina 
Shiloh sem er án efa arftaki Ger-
ber-barnsins. 

Angelina hefur verið afar opin-
ská um samband sitt við Brad og 
lýsir honum sem einstökum manni 

og föður. En nú aðeins fyrir nokkr-
um mánuðum ættleiddu þau sitt 
þriðja barn. Það virðist ekkert 
geta stöðvað þessi tvö og hefur 
hún oft talað um það að henni 
langi í sjö til 14 börn. 

LEIKKONAN ANGELINA JOLIE HEFUR BREYST EFTIR ÞVÍ SEM ÁRUNUM HEFUR FJÖLGAÐ

NÝ STJARNA Á FERÐINNI Svona leit 
Angelina út er hún lék í myndinni Gia 
sem kom henni á kortið.

HVER MAN EKKI EFTIR
ÞESSU? Kossinn sem 
sjokkeraði alla. 
Angelina og bróðir 
hennar James Haven.

SJÚK Í BILLY BOB Angelina Jolie og 
Billy Bob Thornton slepptu ekki hvort 
öðru á meðan sambandi þeirra stóð.

FYRIRMYNDARFJÖLSKYLDA Jolie-Pitt
fjölskyldan ásamt Shiloh og Zahöru. Eru
þau ekki sæt?

ROSALEGA GRÖNN
Angelina er sögð vera 
um 49 kíló. Hún segist 
þó ekki eiga við 
átröskun að stríða 
heldur hefur árið verið 
erfitt fyrir hana. 

Villingurinn sem
varð súpermamma

HAMINGJU-
SÖM Brad og 
Angelina eru 
á góðri leið 
að verða nýja 
gullna parið í 
Hollywood.

MICHELLE
WILLIAMS
Dawson’s 
Creek-skvísan 
er lík Miu 
Farrow í 
Rosemary’s 
Baby og það 
fer henni vel.

VICTORIA
BECKHAM Er
miklu sætari 
með stutt 
hár, en hún 
var orðin 
þreytt á því 
að vera 
endalaust
með
hárlengingar. 

SELMA BLAIR 
Er alltaf sexí 
og getur í 
raun gert 
hvað sem er 
við hárið á 
sér. 

Það hlýtur þó að taka sinn toll 
að vera í svona opinberu sam-
bandi, eiga fjögur börn og vera 
fræg kvikmyndastjarna því mikið 
hefur verið rætt í fjölmiðlum 
hversu grönn Angelina er orðin 
og hvort hún ætti við vandamál 
að stríða en Angelina hefur komið 
fram og sagt að móður missirinn 
ásamt því að vera með barn á 
brjósti væri um að kenna. Sam-
kvæmt fjölmiðlum vestanhafs er 
Angelina aðeins 49 kíló. Þrátt 
fyrir að vera afar létt er hún ótrú-
lega sterk, og heldur á tveimur af 
fjórum börnum sínum eins og 
ekkert sé. Ekki slæmt það.



10-11 Arnarbakka, Reykjavík ] [ 10-11 Austurstræti, Reykjavík ] [ 10-11 Barónsstíg, Reykjavík ] [ 10-11 Borgartúni, Reykjavík
10-11 Dalvegi, Kópavogi ] [ 10-11 Engihjalla, Kópavogi ] [ 10-11 Hafnargötu, Keflavík ] [ 10-11 Hafnarstræti, Akureyri
10-11 Hjallabrekku, Kópavogi ] [ 10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík ] [ 10-11 Kaupangi, Akureyri ] [ 10-11 Langarima, Reykjavík
10-11 Laugalæk, Reykjavík ] [ 10-11 Lágmúla, Reykjavík ] [ 10-11 Leifsstöð, komusal ] [ 10-11 Lyngási, Garðabæ
10-11 Melabraut, Hafnarfirði ] [ 10-11 Seljavegi, Reykjavík ] [ 10-11 Sporhömrum, Reykjavík ] [ 10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði

Nú eru 20 verslanir 10-11 opnar allan  sólarhringinn

Peugeot
Speedfight

50 AC
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„Ég ætla að slappa af í sumarleyfinu og 
skreppa til Ítalíu en þá ferð planaði ég 

fyrir langa löngu. Þar 
munum við taka bíl og aka 

um landið.“

Kiddi Bigfoot plötusnúður

„Ég ætla í fjallgönguferð í viku til Króatíu. 
Síðan eyði ég sem mestum tíma á 
Akureyri og vonast til að fá þar 
bongóblíðu. Einnig 
stendur til að fara í 
veiðiferð og svo 
fer ég væntanlega 
í innkaupaferð til 
Milanó. Vonandi 
verður sumarið 
sólríkt og þá 
fyllist ég orku 
og þörf til 
útiveru.“

Guðlaug Halldórsdóttir kaupmaður

Hvað á að gera
    í sumarleyfinu?

„Ég hef yfirleitt skellt mér á Humarhátíð 
á Hornafirði enda fædd og uppalin þar. 
Einnig er ég búin að stefna á að fara í 
Skaftárfell í útilegu síðustu sumur og 

ætla að reyna að standa við 
það þetta árið en það 
er einn fallegasti 
staður á landinu. 
Við KR skutlur 
ætlum líka að taka 
einhvern óvissudag 
og fara í rafting 
eða annað 

spennandi, en 
annars ætla ég 
bara að njóta 
lífsins, grilla 
nóg af 
súkkulaði-
bönunum.“

Embla Grétarsdóttir 
knattspyrnukona

SPURNINGAKEPPNI  Sirkuss
Sv

ör
:1

. S
hi

ne
 a

 L
ig

ht
. 2

. M
ar

ta
 G

uð
m

un
ds

dó
tt-

ir.
 3

. S
an

 A
nt

on
io

 S
pu

rs
. 4

. E
irí

ku
r 

Ö
rn

 N
or

ðd
al

. 
5.

 Ó
la

fu
r 

St
ep

he
ns

en
. 6

. S
an

 S
al

va
do

r. 
7.

 Á
 

Sa
uð

ár
kr

ók
i. 

8.
 O

ce
an

’s
 T

hi
rt

ee
n.

  9
. P

ól
la

nd
i. 

10
. M

ag
gi

e.

Logi Bergmann
1. Thunder Rolls. 
2. Man ekki.
3. San Antonio Spurs.
4. Hugleikur Dagsson.
5. Ólafur Stephensen. 
6. San Salvador.
7. Á Sauðárkróki.
8. Ocean’s Thirteen.
9. Póllandi.
10. Maggie.

Halldór Gylfason
1. Satisfaction.
2. Marta Halldórsdóttir.
3. San Antonio Spurs.
4. Leif Panduro.
5. Björn Björnsson.
6. San Salvador.
7. Á Sauðárkróki.
8. Mýrin 2.
9. Póllandi.

10. Maggie.

Logi Bergmann endar sig-
urgöngu Halldórs. Logi 
sigrar með sjö stigum 
gegn fimm. Halldór skor-
ar á Sóleyju Elíasdóttur 
leikkonu sem mun mæta 
Loga Bergmann í næstu 
viku. Fylgist með.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus

1. Hvað heitir ný heimildarmynd um 
Rolling Stones?

2. Hver gekk þverrt yfir Græn-
landsjökul til styrktar krabba-
meinsrannsókna?

3. Með hvaða NBA liði leikur 
Tony Parker?

4. Hver skrifaði skáldsöguna 
Eitur fyrir byrjendur?

5. Hver er nýr ritstjóri Blaðsins?

6. Hver er höfuðborgin í El Salvador?

7. Hvar á landinu er Ungmannafélagið
Tindastóll?

8. Í hvaða nýju mynd leika þeir félagar 
Brad Pitt, George Clooney og Matt 
Damon?

9. Hvaðan koma flestir 
erlendir ríkisborgarar sem 
búsettir eru hér á landi?

10. Hvað heitir yngsti 
meðlimur Simpson-fjöl-

skyldunnar?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HÉR MÆTAST HALLDÓR GYLFASON
LEIKARI OG LOGI BERGMANN EIÐSSON SJÓNVARPSMAÐUR.

„Ég er að fara til Miami með manninum 
mínum en við ætlum í siglingu. 
Þaðan fer ég svo til 
Suður-Ameríku í 
nokkra daga og fer 
svo aftur til 
Daytona Beach 
að skoða skóla 
og versla.“

Kristín Ýr Bjarnadóttir tónlistarkona

G löggir sjónvarpsáhorfendur hafa 
tekið eftir því að Friðrika Geirs-

dóttir er mætt aftur í Ísland í dag á 
Stöð 2. Hún hefur tekið upp þráðinn á 
nýjan leik frá síðasta hausti en þá 
hætti hún til að ritstýra matar-
tímaritinu Bístró. Frækin 
frammistaða hennar í fyrra 
vakti mikla athygli enda var 
hún óreynd í sjónvarpi. Nú 
leikur hún við hvurn sinn 
fingur og segir það yndilegt 
að vera komin til baka. „Ég 
er enn þá í barneignar-
fríi og er bara í hálfu 
starfi til að byrja 
með. Ég kem 
svona hægt og 
rólega inn í 
þetta aftur,“ 
segir Frið-
rika í sam-
tali við 
Sirkus. 
„Þetta er 
hins vegar 
alveg meiri-
háttar 
gaman. 

Hópurinn er yndislegur og mórallinn 
frábær,“ segir Friðrika og hrósar sam-
starfsfólki sínu Steingrími Ólafssyni, 

Ingu Lind Karlsdóttur, Katrínu 
Rut Bessadóttur, Sölva 

Tryggvasyni, Oddi Ástráðs-
syni og Svanhildi Hólm 
Valsdóttur í hástert.

Sonur Friðriku og 
Stefáns Hilmarssonar, 

fjármálastjóra Baugs, 
kom í heiminn þremur 
mánuðum fyrir tím-
ann. Tók þá við erfiður 
tími þar sem hann 

dvaldi á sjúkrahúsi 
fyrstu þrjá mánuð-
ina en Friðrika segir 
hann dafna vel í dag. 
„Honum gengur 
rosalega vel. Hann 
styrkist og dafnar 
með hverjum degin-
um,“ segir Friðrika 
um prinsinn sinn.

oskar@frettabladid.is

FRIÐRIKA GEIRSDÓTTIR MÆTT AFTUR Í ÍSLAND Í DAG EFTIR NOKKURT HLÉ

MÆTT AFTUR Á SKJÁINN Friðrika Geirsdóttir mun verða í Íslandi í dag í sumar og segir 
móralinn í hópnum vera hreint út sagt frábæran. SIRKUSMYND/VALLI

YNDISLEGT AÐ VERA KOMIN
TILBAKA Í HRINGIÐUNA

T enórinn geðþekki Garðar Thor 
Cortes nálgast nú óðfluga gull-

plötu hér á Íslandi en búast má við að 
nýr diskur hans Cortes 2007 muni ná 
tilskyldu fimm þúsund eintaka marki 
á næstu vikum. Diskur Garðars Thors 
er langsöluhæsti diskur íslensks lista-
manns það sem af er þessu ári og 
sagðist Sigvaldi Kaldalóns, markaðs-
stjóri Skífunnar, ekki sjá nokkurn 
annan en hinn færeyska Jógvan sem 
gæti mögulega slegið honum við á 
næstu mánuðum.

Einar Bárðarson, umboðsmaður 
Garðars Thors, segir í samtali við Sirk-
us að þetta séu góðar fréttir en komi 
honum svo sem ekki á óvart þar sem 
diskurinn sé einstaklega góður. „Við 
erum búnir að selja hátt í þrjátíu þús-

und eintök hér í Bretlandi sem er frá-
bært en við teljum vera svigrúm fyrir 
enn meiri sölu. Þessi diskur er það 
góður að við hættum ekki fyrr en hann 
er kominn inn á hvert heimili í Bret-
landi,“ segir Einar og hlær.

Fyrsti diskur Garðars Thors sem 
bar nafnið Cortes og kom út fyrir jólin 
2005 seldist í tuttugu þúsund eintök-
um og var langsöluhæsti diskurinn á 
Íslandi það árið.

Garðar Thor stefnir 
hraðbyri á gullplötu

GULLPLATA Á NÆSTU GRÖSUM Garðar
Thor Cortes er nálægt því að selja fimm 
þúsund eintök af nýjum diski sínum hér 
á Íslandi.



Lukkunúmerið þitt er:Sláðu inn númerið á bt.is og
fáðu strax að vita hvort þú 
hafir unnið. Ævintýralegir

vinningar bíða þín!

Við bregðum á leik í tilefni af frumsýningu um allt land á Shrek the Third. Finndu límmiða með lukkunúmeri á Kellogg’s pökkunum,

farðu á www.bt.is og sláðu inn lukkunúmerið. Ævintýralegir vinningar bíða þín.

1. vinningur: PANASONIC 42"  Plasma veggsjónvarp, PANASONIC upptökutæki 

með 160 GB hörðum disk og DVD spilari, Playstation 3 leikjatölva, 

Shrek 3 leikur á PS3. Heildarverðmæti vinnings er um 330.000 kr.

Fullt af öðrum ævintýralegum vinningum: Ferð fyrir 2 til Evrópu með 

Iceland Express, 50.000 króna ferðaávísun og 20.000 úttekt á kreditkorti frá 

BYR, 300 bíómiðar á Shrek the Third, 20 DVD pakkar með myndunum Shrek 

og Shrek 2 og 15 ársbirgðir af Kellogg's vörum.

sjáðu á www.bt.is hvort lukkumiðinn á Kellogg’s pakkanum þínum færir þér vinning 

Leitaðu að lukkumiðanum á 
Kellogg’s pakkanum þínum!

Taktu þátt í ævintýraleik
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Grænn hlunkur

Ananas hlunkur

Lúxus vanillu íspinni

Lúxus karamellu 
íspinni

Lúxus lakkrís íspinniLúxus súkkulaði íspinni

Ávaxta hlunkur

Appelsínu hlunkur
Lakkrís hlunkur

Ananas hlunkur mínus
Grænn hlunkur mínus

Súkkulaði shake
Jarðarberja shake

Magnum með súkkulaði
Magnum piparmyntuís
með dökku súkkulaði

Magnum með súkkulaði
og möndlum

Trúðaís með tyggjókúlu

Púkaskott með
 hlaupkúlum

Calippo
 appelsínuklaki

Calippo klakakúlur með 
jarðarberja- og sítrusbragði

Twister með berja-
og sítrusbragði

Magnum með hvítu súkkulaði

Magnum með 
karamellu og

tvöföldu dökku
súkkulaði

Lúxus súkkulaði toppís

Lúxus konfekt toppís

Lúxus karamellu toppís




