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Frægasta kona heims selur grimmt
Eiður Smári fór með 2 tússpenna í áritanir Dagmar giftir sig í sérsaumuðum kjól Guðni slapp við sólbruna

Alexander Petterson 
tryllir konurnar

LÍT EKKI
Á MIG SEM
KYNTÁKN

Þóra Sigurðardóttir

Dreymir um 
diplómatapassaRósa Björk og Reynir Þór

Ástfangnasta par Íslands
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist, 
mynd og hita.
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Eiður Smári leigir Land 
Cruiser
Fótboltahetjan Eiður Smári Guðjohnsen 
er nú í sumarfríi eftir langt og strangt 
tímabil með Barcelona á Spáni. Eiður 
Smári er kominn til Íslands ásamt 
sambýliskonu sinni Ragnheiði Sveinsdótt-
ur og þremur sonum og dvelja þau í 
fallegu einbýlishúsi í Fossvoginum sem 
þau festu kaup á í fyrrasumar. Athygli 
vekur að Eiður Smári á 
engan bíl hér heldur 
leigir gullfallegan 
svartan Toyota Land 
Cruiser hjá Toyota-
umboðinu. Ekki 
amaleg
auglýsing
það fyrir 
Toyota.

Arnar Grant borðar 
hamborgara
Það vakti athygli viðskiptavina 10-11 á 
miðvikudagskvöldið að líkamræktarfröm-
urinn Arnar Grant stóð við kassann og 
beið eftir því að borga kvöldmatinn. Það 
væri svo ekki frásögur færandi nema af 
því að Arnar, sem er einkaþjálfari fína 
fólksins, var með fjóra löðrandi 
hamborgara frá Íslandsnauti undir 
hendinni. Skýtur það óneitanlega skökku 
við að maður, sem hefur 
unnið sér það helst til 
frægðar að vera ansi 
vel á sig kominn og 
að bera ábyrgð á 
orkusúkkulaðinu
Hreysti, skuli hafa 
ákveðið að úða í sig 
hamborgurum.

Hin 24 ára gamla Rósa Björk 
Árnadóttir er ástfangin upp 
fyrir haus og óhrædd við að tjá 

tilfinningar sínar í garð unnusta síns, 
Reynis Þórs Jónassonar. Hún heldur 
úti síðu á my space-vefsvæðinu, 
myspace.com/rosa_bjork, og dylst 
engum sem skoðar þá síðu og síðu 
unnustans að Rósa Björk elskar bein-
línis allt við Reyni. Hún dásamar per-
sónuna Reyni sem og líkama hans 
sem er stæltur mjög eftir margra ára 
lyftingar.

„Mér finnst ég vera heppnasta 
manneskja í heimi þar sem hann 
fann mig. Við pössum hundrað pró-
sent saman og erum sálufélagar,“ 
segir Rósa Björk í samtali við Sirkus. 
Sambandið hefur þó ekki staðið lengi 
en Rósa Björk er þó þess fullviss að 
Reynir sé maðurinn sem hún vilji 
eyða ævinni með. „Ég hafði hitt hann 
í Gym-80 síðasta sumar og hann 
hringdi svo til mín frá Húsavík og 
sagði mér að hann hefði dreymt mig. 
Ég hélt að hann væri eitthvað klikk-
aður en hann gafst ekki upp. Og hér 
erum við nú,“ segir Rósa og hlær en 
hún og Reynir hafa búið saman síðan 
í febrúar.

Spurð hvað það er sem hún elski 
svona í fari Reynis segir Rósa að það 
sé einfaldlega allt. „Hann er hinn full-
komni maður sem styður mig í einu 
og öllu og kemur mér sífellt á óvart, 
Síðan skiptir ekki minna máli hvern-
ig hann kemur fram við mig og talar 
við mig. Hann er alltaf yndislegur, 
jafnvel þótt ég sé oft ósanngjörn,“ 
segir Rósa og bætir við hún eigi ekki 
erfitt með að opinbera tilfinningar 
sínar fyrir alþjóð.

„Ég er opin manneskja og finnst 
allt í lagi að allir viti hvað ég elska 
hann mikið. Ég er bara svo heppin að 
vera svona ástfangin, bara algjör 
lukkunnar pamfíll,“ segir Rósa.

Þau hafa bæði verið í fitness og æfa 
saman í Gym-80. Rósa segir að hún 
hafi verið frekar löt upp á síðaskastið 
en bæði hún og Reynir, sem varð 
Íslandsmeistari í fitness og vaxtar-

rækt árið 2005, stefna að því að koma 
sterk inn á mótum á næsta ári. 

Og hvernig skyldi svo kynlíf vera 
hjá þessu ástfangna pari? „Það er 
geggjað. Við erum býsna dugleg,“ segir 
Rósa. „Ég þarf bara að kyssa hann og 
þá er hann klár,“ segir hún og hlær.

Ekki er þó fyrirhuguð gifting á 
næstunni hjá turtildúfunum þótt 
ástin blómstri sem aldrei fyrr. „Við 
höfum ekki planað giftingu en við 
erum með tattú hvort um sig, ég með 
nafnið hans og hann með mitt. Mitt 
tattú er á mjóhryggnum en hans er á 

hægri rasskinninni. Það er skuld-
binding enda ætla ég í gröfina með 
honum,“ segir Rósa.

Er einhver ástfangnari en þið? 
„Nei, við erum ástfangnasta par 
Íslands,“ segir Rósa. 

oskar@frettabladid.is

RÓSA BJÖRK OG REYNIR ÞÓR SJÁ EKKI SÓLINA HVORT FYRIR ÖÐRU

„ÉG ÆTLA Í GRÖFINA
MEÐ HONUM“

TATTÚ Í STAÐ HRINGS Rósa Björk og Reynir Þór eru ekki gift en þau eru kyrfilega 
merkt hvort öðru með húðflúri. SIRKUSMYNDIR/RÓSA

ÁSTFANGIN það leynir sér ekki að Rósa Björk og Reynir Þór eru ástfangin upp fyrir haus. SIRKUSMYND/RÓSA

www.slippfelagid.is

SUMARHÁTÍÐ Í DAG

Komdu og fáðu ráðgjöf...
...hjá Gullu, Valda og sérfræðingum
Slippfélagsins, gott er að hafa mynd 
af því sem á að mála.

- Sumarhátíðartilboð
- Ókeypis prufudósir
- Grillaðar pylsur, gos 
  og ís fyrir börnin



Sumartilboð Vildarþjónustunnar

50%
afsláttur af flugi hjá 
Flugfélagi Íslands í sumar. 

25%
afsláttur hjá öllum 
Fosshótelum.
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D agmar Una Ólafsdóttir mun 
klæðast sérsaumuðum kjól frá 
dönsku hönnuðunum Munthe 

plus Simonsen þegar hún gengur að 
eiga athafnamanninn Eyþór Arnalds í 
Selfosskirkju á morgun. Þetta er í 
fyrsta sinn í áratug sem stöllurnar 
Karen Simonsen og Naja Munthe 
hanna brúðarkjól en þær eru heims-
þekktar fyrir fatahönnun sína. „Þetta 
er í fyrsta sinn í áratug sem þær hanna 
brúðarkjól. Ég gaukaði því að þeim 
hvort þær væru til í að gera kjól á mig 
og þær eru bara svo yndislegar og 
góðar að þær slógu til,“ segir Dagmar 

Una, sem rekur verslunina Munthe 
plus Simonsen á Íslandi. Dagmar 
Una er nýkomin heim frá Kaup-
mannahöfn þar sem hún mátaði 
kjólinn góða, sem er gylltur og 
prýddur Swarovsky-steinum. 
„Kjóllinn er gjöf frá þeim til mín. 
Þær tóku ekkert annað í mál,“ segir 
Dagmar Una sem var að vonum 
himinlifandi yfir gjöf hönnuðanna 
sem hún hefur kynnst vel í gegn-
um starf sitt.

Dagmar Una og Eyþór 
ganga í það heilaga á morgun 
í Selfosskirkju.  „Það er mikil 

tilhlökkun hjá okkur, 
hamingja og gleði 

– svona eins og 
þetta á að vera. 
Við berum bæði 
sterkar taugar til 

Selfoss, þar er góð 
kirkja og yndislegt 
fólk,“ segir Dagmar 
Una sem hefur 
staðið í ströngu 
við skipulagningu 
brúðkaupsins. 
„Það tekur sinn 
tíma að skipu-

leggja brúðkaup en það hefur allt 
gengið vel.“ 

Dagmar Una var gæsuð af vinkon-
um sínum fyrir daginn stóra en þær 
fóru mjúkum höndum um hana. „Þær 
tóku mig í nudd og dekur,“ segir hin 
verðandi brúður. Hljómsveitin Tod-
mobile mun troða upp í veislunni en 
Eyþór var sem kunnugt er einn af for-
sprökkum hennar. Þegar Dagmar var 
spurð hvort Todmobile hefði verið í 
uppáhaldi hjá henni kom svolítið hik 
á hana en hún svaraði svo hlæjandi: 
„Þau voru nú svolítið fyrir mína tíð en 
ég þekki samt lögin þeirra.“

FRUMKVÖÐLAR
Munthe og 
Simonsen voru 
valdar „Ungir
frumkvöðlar
ársins“ í Danmörku 
árið 2002 af 
fyrirtækinu Ernst & 
Young.

EYÞÓR OG UNA
Skötuhjúin ganga 
upp að altarinu í 
Selfosskirkju á 
morgun. Séra
Gunnar Björnsson
gefur þau saman 
og Todmobile
spilar.

29. júní - 5. júlí
1. 100 Íslensk 80‘s lög Ýmsir

2. Life in Cartoon Motion Mika

3. Cortes 2007 Garðar Thor Cortes

4. Jógvan Jógvan

5. Pottþétt 43 Ýmsir

6. ÓSKALÖG SJÓMANNA (2CD)
Ýmsir

7. Icky Thump White Stripes

8. Era Vulgaris Queens Of The Stone 
Age

9. Carry On Chris Cornell

10. Volta Björk

11. Á söngferðalagi Skoppa og 
Skrítla

12. Kurr Amiina

13. Hver er sinnar kæfu smiður
Laddi

14. Please Don‘t Hate Me Lay Low

15. Collection 2007
Traveling Wilburys

16. Forever Gus Gus

17. Back To Black
Amy Winehouse

18. Fnykur
Samúel J. Samúelsson

19. FutureSex/LoveSounds
Justin Timberlake

20. Lost Highway Bon Jovi

DAGMAR UNA ÓLAFSDÓTTIR OG EYÞÓR ARNALDS GANGA UPP AÐ ALTARINU Á MORGUN

Í SÉRSAUMUÐUM BRÚÐARKJÓL
SKREYTTUM SWAROVSKY-STEINUM

„Hér hefur verið yfir 40 stiga hiti frá 
því að við komum og allt upp í 45 
gráður. En það hjálpar lífi mínu að hér 
bý ég við hafið og það er vindur alla 
daga þannig að ég hef lifað þetta af. 
En þetta er þjáningafullt og maður fer 
aftur að þrá veðrið á Íslandi,“ segir 
Guðni Ágústsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, sem staddur er í 
sumarfríi á eyjunni Rhodos. Mikil 
hitabylgja hefur gengið yfir Suður-
Evrópu síðustu daga og hafa að 
minnsta kosti fjörutíu manns látist 
vegna hitans. Eyjarskeggjar segja að 
hitinn hafi ekki verið meiri í 750 ár. 
„Við ætluðum til Tyrklands en hætt-
um við þá för þar sem það er yfir 50 
stiga hiti þar og við höfum heyrt að 
þar séu menn farnir að detta niður 
dauðir.“

Hitabylgjan hefur haft það í för 
með sér að lækkað hefur í vatnsból-
um sem hefur leitt af sér skort á raf-
magni. „Þessir miklu herrar sem stýra 
Rhodos eru farnir að gefa ríkisstarfs-
mönnum frí til að spara orku. Hér er 
allt í þurrki og sólin ætlar að ofgera 
manni,“ segir formaðurinn sem lætur 
þó ekki hitabylgjuna hafa áhrif á sig. 
„Ég fer vel með mig. Fer í sjóinn og læt 

hann kæla mig niður á morgnana og 
sit síðan undir hlíf. Síðan drep ég tím-
ann með því að fara inn í verslanir þar 
sem loftræstingin er góð. Svo er sund-
laugagarður hér þar sem er góð sund-
laug og þar syndi ég 700-800 metra á 
dag.“

Guðni hefur sem betur fer sloppið 
við sólbruna. „Ég er óbrunninn þrátt 
fyrir allt – er brúnn og sællegur. En ég 
hugsa að ég fari aldrei aftur til sólar-
landa í júní, júlí eða ágúst. Þá held ég 
að ég verði bara heima,“ segir Guðni 
og bætir við. „Nú sannast það sem ég 
hef áður sagt að kuldinn á Íslandi er 
auðlind.“

kristjan@frettabladid.is

Brúnn og sællegur í 
hitabylgjunni á Rhodos

SAKNAR ÍSLENSKRAR
VEÐRÁTTU „Nú
sannast það sem 
ég hef áður sagt 
að kuldinn á 
Íslandi er 
auðlind,“
segir Guðni.

GUÐNI Á RHODOS Guðni Ágústsson er sem 
stendur staddur á eyjunni Rhodos. Mikil
hitabylgja hefur gengið yfir Suður-Evrópu. 
„Þeir sem búa á Rhodos eru farnir að 
efast um framtíð eyjunnar og tilvist 
hennar. Þeir telja að innan 100 ára verði 
ekki hægt að búa á eyjunni vegna hita,“ 
segir Guðni. MYND/ÞÓRMUNDUR HELGASON

MUNIÐ BÍLBELTIN
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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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É g er algjört kjólafrík miðað við 
það að ég er fótboltastelpa. Ef 
ég vil fara í eitthvað fínna fer ég 

alltaf í kjól,“ segir Greta Mjöll Samú-
elsdóttir, landsliðskona í fótbolta. 
„Ætli ég noti ekki kjólana til að fela 
fótboltalærin. Kjólarnir eru líka þægi-
legir, þá þarf ég ekki að sitja eins og 
einhver pía heldur get bara verið eins 
og ég vil.“

Greta Mjöll segist aðallega klæðast 
þægilegum fötum. Í vinnunni er hún 
oftast í íþróttagalla en hún stjórnar 
ævintýranámskeiði Breiðabliks. „Ég 
fer líka oft í minna fína kjóla og legg-
ings við eða í boli og leggings við. Ég 
klæðist líka stundum gallabuxum eða 
taufötum, eða bara einhverjum þægi-
legum heimabuxum,“ segir knatt-
spyrnukonan. „Annars er ég mikið 
litafrík og mér finnst eitthvað vanta ef 
ég er bara í svörtu. Þess vegna lendi ég 
í vandræðum ef ég þarf að fara í jarð-
arför.“

Greta Mjöll segist sjaldan kaupa föt 
á Íslandi og er að eigin sögn ekki 

merkjafrík. „Það skiptir ekki máli 
hvað flíkurnar heita, ég kaupi bara 
það sem mér finnst flott. Ég reyni að 
kaupa mikið í útlöndum og finnst það 
voða gaman og miklu ódýrara. Þá er 
líka ólíklegt að fleiri eigi sömu flík.“ 

Greta Mjöll segir að landsliðskon-
urnar í knattspyrnu reyni að komast í 
búðir á keppnisferðalögum en dag-
skráin sé oft þéttskipuð hjá þeim. „Við 
fáum oft að fara í búðir en það fer 
samt eftir þeim löndum sem við erum 
í. Stundum förum við frekar og skoð-
um spennandi staði. En þótt dagskrá-
in sé þéttskipuð er það voða vel þegið 
af stelpunum að fá að fara í búðir og 
eyða dagpeningunum,“ segir Greta 
Mjöll og hlær. 

GRETA MJÖLL SAMÚELSDÓTTIR VILL HELST KLÆÐAST EINHVERJU ÞÆGILEGU

LITRÍKT KJÓLAFRÍK

GLÆSILEGUR KJÓLL Fínasta kjólinn sinn 
keypti Greta Mjöll á 1.500 kall í Oasis. 
„Kjólinn er með hlýrum svo ég nota hann 
miklu sjaldnar en önnur föt – aðallega ef 
ég fer á árshátíðir eða þess háttar,“ 
segir Greta Mjöll. „Kjólinn gerir voða 
mikið fyrir mig. Hann býr til mitti sem ég 
hef ekki mikið af.“

ÍSLENSK HÖNNUN
Bleika kjólinn 
keypti Greta Mjöll í 
Uniform fyrir 
útskrift sína frá MK.
Kjólinn er í miklu 
uppáhaldi hjá 
henni. „Þetta er 
ekki hefðbundinn 
kjóll en ég er voða 
ánægð með hann. 
Hann er í miklu 
uppáhaldi hjá mér 
og ég held að það 
hafi bara verið 
gerðir fjórir svona 
kjólar.“

BLÁR OG VÍÐUR Bláa kjólinn keypti Greta Mjöll í 
Top Shop í Danmörku. Greta Mjöll segir kjólinn 
vera mjög þægilegan og að hann leggist ekki of 
mjög upp að líkamanum. „Blár er líka uppáhalds-
liturinn minn,“ segir Greta Mjöll. 

LITADÝRÐ Greta 
Mjöll kaupir 

litrík föt. Hér er 
hún í Diesel-
gallabuxum

sem hún 
heldur mikið 
upp á og bol 

sem hún keypti 
í Mango.

BLÓMARÓS
Blómakjólinn fékk 
Greta Mjöll í 
útskriftargjöf frá 
systur sinni og 
kærastanum
hennar. Blóma-
kjóllinn er litríkur 
og flottur. 
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É g hef aldrei haft jafn mikið að 
gera og nú,“ segir Þóra Sigurð-
ardóttir, sem er einnig þekkt 

sem Birta úr Stundinni okkar. Síðasta 
ár í lífi Þóru hefur verið eins og í ævin-
týri. Hún tók þá erfiðu ákvörðun að 
kveðja er hún sagði skilið við Bárð, 
félaga sinn úr Stundinni okkar, og elti 
ástina til Bahama-eyja og gekk í 
hjónaband eftir aðeins fjögurra mán-
aða samband. Síðan hefur verið í 
nógu að snúast hjá Þóru og eigin-
manni hennar, kokkinum Völundi 
Snæ Völundarsyni. Þau hafa meðal 
annars opnað veitingastað, standa 
bæði í bókaútgáfu og eru að gefa út 
tímarit sem er helgað Bahama-eyjum. 
„Það eru nokkrir góðir aðilar sem 
standa að tímaritinu. Það er jafnt fyrir 
ferðamenn sem innfædda og þar 
verður hægt að lesa um allt það sem 
eyjan hefur upp á að bjóða,“ segir 
Þóra, sem hefur tekið að sér ritstjórn 
tímaritsins. „Þetta er samstarfsverk-
efni hjá þessum aðilum en þar sem ég 
hef alltaf haft miklar skoðanir á hlut-
unum var ég eiginlega búin að koma 
mér í ritstjórastöðuna án þess að átta 
mig á því.“

Þóra er einnig að skrifa unglinga-
bók ásamt Mörtu Maríu Jónasdóttur, 
en þær stöllur sendu frá sér bókina 
Djöflatertan í fyrra. „Okkur Mörtu 
Maríu langaði svo að skrifa aðra bók 
saman og þá unglingabók af því að við 
erum svo ungar og töff,“ segir Þóra og 
skellir upp úr. „Bókin er samt aðallega 
skemmtisaga og fjallar um ástir og 
örlög unglinga.“ 

Á hákarlaveiðum
Þóra vinnur einnig að þýðingu bókar 
um japanskan matarkúltur og jap-
anskar konur. „Ég er skoða af hverju 
þær verða ekki feitar og af hverju þær 
eru svona langlífar. Ástæðan er meðal 
annars sú að þær borða lítið en þá 
aðallega mikinn fisk,“ segir Þóra sem 
hefur tekið japanska matarkúlturinn 
sér til fyrirmyndar. „Ég borða mikinn 
fisk og veiði hann meira að segja sjálf,“ 
segir Þóra stolt og bætir við: „Í síðustu 
viku ætluðum við að veiða túnfisk en 
veiddum óvart hákarl – þriggja metra 
kvikindi sem hafði hringsólað í kring-
um bátinn í einn og hálfan tíma. Það 
var að vísu pabbi sem hélt í stöngina 
og krækti í hákarlinn. Hugmyndin var 
nú ekki að veiða hann en hann beit á 
og eftir eins og hálfs tíma baráttu 
stökk hann upp, sneri sér í hálfhring 
og sleit sig lausan.“

Björguðu eldgamalli 
risaskjaldböku
„Við erum einu Íslendingarnir á Bah-
ama-eyjum svo ég hef í hyggju að ger-
ast ræðismaður Íslands hér. Maður 
kemst víst svo langt á diplómatapass-
anum,“ segir Þóra og hlær en bætir 
við: „Það eru annars alltaf einhver 
ævintýri í gangi. Um daginn fórum við 
í búðarleiðangur þegar við sáum 200 
ára gamla risaskjaldböku sem átti að 
höggva í súpu. Það er sko ekki mikil 
dýraverndunarstefna á eyjunum. Við 
gátum ekki hugsað okkur að láta 
skjaldbökuna fara í súpuna svo við 
keyptum hana og slepptum henni 
lausri,“ segir Þóra og bætir við. „Ég 
varð fyrir miklu kúltúrsjokki þegar ég 
kom hingað fyrst. Til dæmis þegar við 
héldum fyrsta matarboðið og gestirn-
ir löbbuðu út með afganginn af matn-
um.“

Klaufalegt bónorð
Hlutirnir hafa gengið hratt fyrir sig 
hjá Þóru og Völundi Snæ. Þau voru 
ekki búin að vera saman nema í fjóra 
mánuði þegar hann bað hennar. Og 
bónorðið fór ekki alveg á þann veg 
sem hann hafði hugsað sér. „Hann var 
búinn að vandræðast með hvernig 
hann ætti að gera þetta og eyddi 
meðal annars nokkrum dögum í 
skartgripaversluninni til að velja full-
komna hringinn. Við fórum síðan í 
bíltúr á vestasta hluta eyjunnar þar 
sem fellibylur hafði riðið yfir. Þar 
sáum við hvar heilu húsin höfðu horf-
ið og bíla sem óveðrið hafði feykt upp 
í tré. Það var mikið áfall að sjá þetta 
allt,“ segir Þóra. „Völli var búinn að 
vera voða skrýtinn allan daginn en 
þegar við komum heim dró hann allt í 
einu upp kampavínsflösku. Ég áttaði 

mig ekki á því hvað hann var að gera. 
Hélt að hann væri að fagna allri eyði-
leggingunni. Hann spígsporaði um 
gólfið og rétti mér síðan risastóran 
kuðung. Ég spurði hvort ég mætti eiga 
hann en hann neitaði því. Ég mátti 
hins vegar skoða hann. Þar sem ég var 
að skoða kuðunginn datt hringurinn 
úr honum og fór undir uppþvottavél-
ina. Þegar ég náði svo loks hringnum 
spurði ég: „Völundur Snær, ertu að 
biðja mín?“ Hann játti því. Þá sagði ég 
að hann skyldi þá gera það almenni-
lega sem hann og gerði.“

Þóra segir að þó nokkrir hefðu 
ekki haft mikla trú á því að hjóna-
bandið myndi endast enda höfðu 
þau Völundur ekki þekkst nema í 
stutta stund þegar þau gengu í það 
heilaga. „Ég er viss um að það eru 
margir sem hafa tapað peningum 
eftir að hafa veðjað á samband 
okkar,“ segir Þóra og hlær. 

Með annan fótinn á Íslandi
Þóra segist vissulega sakna Íslands en 
er þó svo heppin að vinir og vanda-
menn eru duglegir að heimsækja þau. 
Hún segir það hafa verið dálítið erfitt 
að aðlagast lífinu á Bahama-eyjum en 
nú sé hún hins vegar afar sátt. „Á 

Íslandi átti ég alltaf erfitt með að 
vakna á morgnana en hér sprett ég 
fram úr rúminu. Heima var alltaf svo 
mikið áreiti á daginn að ég vann á 
næturna en nú kem ég öllu í verk yfir 
daginn. Það er líka allt annar lífsstíll 
hérna, ég fer með hundinn á strönd-
ina, geri jóga og pæli í því hvað ég vil 
gera í lífinu.“

Þóra segist ekki vita hvort þau 
skötuhjúin muni setjast að til fram-
búðar á Bahama-eyjum. Þau muni 
haga seglum eftir vindi. Fram undan 
er meðal annars að opna annan veit-
ingastað, fylgja eftir bókinni Delicious 
Iceland, sem Völundur gaf út fyrir 
skömmu, sem og bókunum sem hún 
er að vinna að. „Við verðum allavega 
alltaf með annan fótinn á Íslandi.“ 
Spurð hvort hún sakni ekki Bárðar, 
gamla félaga hennar úr Stundinni 
okkar segir Þóra: „Það er ekki spurn-
ing. Jói G. er auðvitað mesti snillingur 
sem ég hef unnið með og ég sakna 
hans mikið. Eftir að hafa unnið svona 
náið með sömu manneskjunni í mörg 
ár er alltaf erfitt að söðla um. Birta og 
Bárður skildu tímabundið en hver 
veit nema einn góðan veðurdag verði 
risastórt „comeback“ hjá þeim.“

kristjan@frettabladid.is

Þar sem ég var að skoða kuðunginn 
datt hringurinn út úr honum og fór 
undir uppþvottavélina. Þegar ég náði 
svo loks hringnum spurði ég: „Völund-
ur Snær, ertu að biðja mín?“ 

ÞÓRA OG REGINVALDUR Hundurinn þeirra Þóru og Völla fylgir þeim í hvert fótmál. 
Hann heitir Reggie en er kallaður Reginvaldur upp á íslenskan máta.

Það er nóg að gera hjá Þóru Sigurðardóttur sem býr á 
Bahama-eyjum ásamt eiginmanni sínum Völundi Snæ Völundar-
syni. Í samtali við Sirkus segir Þóra frá bókunum sem hún er 
að vinna að, tímaritinu sem hún ritstýrir, hákarlaveiðum, 
veitingastöðunum hans Völla Snæ og hálf klaufalegu bónorði. 

ÞÓRA SIGURÐARDÓTTIR NÝTUR LÍFSINS MEÐ MANNI SÍNUM OG HUNDI

Á HÁKARLAVEIÐUM
Á BAHAMA-EYJUM

Í JÓGA Þóra
stundar jóga á 

ströndinni eða við 
höfnina á Bahama-

eyjum. Hún hefur 
líka tekið 

japanskan
matarkúltur sér til 

fyrirmyndar.





H ún er aðeins 26 ára gömul 
og er strax orðin frægari 
en Madonna og allar 

helstu leikkonur heims. Það vita 
allir hver Paris er. Þessi heims-
fræga ljóska kom fyrst fram á 
sjónarsviðið í helstu elítuhring-
um New York-borgar aðeins 15 
ára gömul. Langafi hennar var 
stofnandi Hilton-hótelkeðjunn-
ar og var eitt sinn giftur Eliza-
beth Taylor og því lítið mál fyrir 
Paris að komast inn í elítuna. En 
það var ekki fyrr en Paris var 22 
ára að hún varð fyrst fræg fyrir 
kynlífsmyndband sem hún hafði 
tekið upp ásamt Rick Solomon 
þremur árum áður. Allt í einu 
var hótelerfinginn á allra 
vörum. 

Sumir kalla hana hálfvita en 
aðrir snilling. Hvort heldur sem 
er, er þessi leggjalanga ljóska 
metin á sjö milljónir dollara. 

Hún hefur þá örugglega við-
skiptavit. Hún hefur fyrsta 
flokks PR-lið í kringum sig sem 
segir henni hvað hún á að gera. 
Það mætti halda að það kort-
legði hreyfingar hennar, sér-
staklega á erfiðum tímum. Ljós-
myndarar elta hana á röndum 
og koma oft upp um manneskju-
legu hliðina á þessari gyðju og 
fáum við ósjaldan að sjá hana í 
slúðurblöðunum fulla eða við 
neyslu eiturlyfja. En fólk les allt 
um Paris Hilton, gott sem slæmt. 
Hún selur, og hún selur grimmt. 
Hún er jú einu sinni frægasta 
kona í heimi.

FYRIRSÆTAN
Paris byrjaði 
ung að sitja 
fyrir og hefur 
hún auglýst allt 
frá vodka til 
hátískuklæðn-
aðar. 

RITHÖFUNDURINN Fyrir þremur árum gaf 
Paris Hilton út ævisögu sína sem hét 
Confessions of an Heiress: A Tounge-in-
chic Peek Behind the Pose. Bókin var 
skrifuð með Merle Ginsberg. Þrátt fyrir 
lélega dóma komst 
bókin inn á 
metsölulista New
York Times. Í kjölfarið 
gaf hún út bókina An
Heiress Diary:
Confess it all to me.

LEIKKONAN Fyrir
utan að koma 
fram í The
Simple Life
ásamt Nicole
Richie er Paris 
oft fengin til að 
leika lítil 
gestahlutverk
bæði í sjónvarpi 
og á hvíta 
tjaldinu.

ILMURINN Það er 
engin almennileg 
stjarna nema hún 
komi með á 
markaðinn sitt 
eigið ilmvatn. 
Árið 2004 tók 
Paris þátt í því að 
hanna ilmvatn 
sem heitir 
einfaldlega
Heiress.
Ilmvatnið átti 
upprunalega
aðeins að koma 
út í litlu magni en 
vegna mikilla 
vinsælda varð 
fyrirtækið að búa 
til meira af því. 

SÖNGKONAN Það var ekki nóg fyrir Paris 
litlu að leika, skrifa bækur og koma fram 
í auglýsingun, ó nei, hún þurfti líka að 
gefa út plötu. Simon Cowell hefði þurft að 
setjast niður með hótelerfingjanum og 
eiga við hann nokkur orð því þessi plata 
var svo léleg, svo slæm að útgáfufyrir-
tækið rifti samningum við hana. Paris 
náði þó ágætri spilun og þá sérstaklega í 
Austurríki, Belgíu og Póllandi.

NICK CARTER Paris var orðin stjarna 
er hún tók við Backstreetboy-
söngvaranum Nick Carter. 
Kossaflens þeirra á almannafæri 
var alveg rosalegt. 

PARIS LATSIS Ef þetta var ekki fyndasta 
par í heimi. Paris og Paris. Það fór vel á 
með hótelerfingjanum og gríska 
skipaerfingjanum. Þau tilkynntu trúlofun 
sína í maí 2005 en voru hætt saman 
fimm mánuðum seinna.

STAVROS NIARCHOS III Þegar sambandið 
við skipaerfingjann gekk ekki upp sneri 
Paris sér að næsta gríska skipaerfingja. 
Það er greinilega nóg til af þeim. Paris 
og Stavros voru saman í nokkra mánuði 
eða þangað til að hún gaf út þá 
tilkynningu að hún ætlaði að einbeita sér 
að sjálfri sér og engum öðrum. 

JOSH HENDERSON Við þekkjum hann 
sem unglinginn í Aðþrengdum eiginkon-
um, en hann og Paris voru að hittast um 
tíma. Hvort sem hægt er að kalla hann 
kærasta eða ekki þá fannst Paris ekki 
leiðinlegt að láta mynda sig með honum.

Nánasta vinkona Paris er, eins og við öll 
vitum, Nicole Richie. Þær stöllur hættu 
þó að tala saman í þó nokkuð langan 
tíma. Það eina sem Paris sagði var: 
„Nicole veit hvað hún gerði rangt og það 
er það eina sem ég hef um það að 
segja.“ Paris er samt sem áður þekkt 
fyrir að skipta um vinkonur eins og 
nærbuxur og kemur hún stundum fyrir 
eins og nokkurs konar tækifærissinni.

KIMBERLY STEWART Þær eru kannski 
ekki betri vinkonur en það að eitt sinn á 
rauða dreglinum voru þær fengar til að 
prufa vespu. Kimberly settist á hana og 
þeyttist af stað með þeim afleiðingum 
að hún flaug af hjólinu og kjóllinn upp 
um hana. Þá sést Paris snúa baki við 
Kimberley og skellihlæja að óförunum.

BRITNEY SPEARS OG LINDSAY LOHAN
Þetta er fullkomið dæmi um tækifæris-
sinnann Paris Hilton. Það er ekki eins og 
hún fái ekki næga athygli ein og sér, en 
hún ákveður að kíkja út á lífið með 
hinum tveimur mest ljósmynduðu 
skvísunum í Hollywood. Já, svona eru 
þessar stelpur.

KIM KARDASHIAN Er svona míní Paris 
Hilton. Þær saman er alveg æðislega 
klígjulegt. Þessar píur hittast til þess að 
sýna sig og ekkert annað.

FRÆGASTA 
KONA HEIMS

NICOLE RICHIE Þær leika 
saman í þáttunum The
Simple Life sem njóta 
mikilla vinsælda. Íslenskir 
sjónvarpsáhorfendur hafa 
fengið að fylgjast með 
þessum blondínum gera sig 
að fífli í sjónvarpinu. Þær 
eru þó allavega að fá fúlgu 
af peningum fyrir að haga 
sér svona. Nicole er enn 
hennar nánasta vinkona.

nærmynd
sirkus

&PARIS   
FERILLINN

&PARIS      VINKONURNAR

&
Paris Hilton hefur verið orðuð við ófáan 
manninn og má vesalings stúlkan varla 
spjalla við fræga menn því þá er hún 
sögð hafa sofið hjá þeim. Þessi listi er 
langur og má þá helst nefna Leonardo 
DiCaprio, Oscar De La Hoya, Jared 
Leto og Colin Farrell svo að einhverjir 
séu nefndir. Stúlkan hefur þó átt nokkra 
kærasta og verið trúlofuð tvisvar. Hún 
hefur þó ekki fundið draumaprinsinn 
sinn.

PARIS    
MENNIRNIR

JASON SHAW Paris var trúlofuð 
leikaranum Jason Shaw í rúmt ár, en 
þetta var um það leyti sem kynlífsmynd-
bandið One Night in Paris kom út. 

Paris Hilton hefur reynt fyrir sér á hinum 
ýmsu sviðum. Hún þráir að slá í gegn og 
vera þekkt fyrir eitthvað annað en að 
vera bara Paris Hilton.



Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra öku-
manna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum 
og við tökum vel á móti þér. 

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum

Chevrolet Captiva
Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl. 

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Captiva

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Nálgunarvörn
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira
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Handboltahetjan Alexander Pettersson hefur brætt hjörtu íslenskra kvenna undanfarið. Hann var 
valinn kynþokkafyllsti karlmaður landsins af hlustendum Létt Bylgjunnar fyrr á þessu ári en 
hugsar ekki mikið um það. Hann kom 18 ára gamall til Íslands og er nú níu árum síðar genginn 
til liðs við Flensburg, sem er eitt besta handboltalið Þýskalands. Hann á íslenska konu og einn 
þriggja ára dreng. Lífið brosir við Alex eins og hann er kallaður.

HANDBOLTAKAPPINN ALEXANDER PETTERSSON TRYLLIR ÍSLENSKAR KONUR EN KIPPIR SÉR EKKI UPP VIÐ ÞAÐ

EYÐIR TVEIMUR MÍNÚTUM FYRIR 
FRAMAN SPEGILINN Á MORGNANA

FEÐGAR Þeir eru miklir félagar feðgarnir Alexander og Lúkas. SIRKUSMYND/PJETUR

Lífið gæti einhvern veginn ekki 
verið betra. Ég á yndislega konu 
og frábæran son og er að fara að 

spila með einu besta liði Þýskalands,“ 
segir handboltakappinn Alexander 
Pettersson í samtali við Sirkus.

Alexander, sem verður 27 ára næst-
komandi mánudag, er í sambúð með 
Eivoru Pálu Blöndal og eiga þau 
saman soninn Lúkas sem er þriggja 
ára. Litla fjölskyldan er nýflutt til 
Flensburg og Alexander hyggst nýta 
frítímann til að vera í fjarnámi við 
Íþróttaakademíuna í Reykjanesbæ.

Saga hans er ótrúleg. Hann er fædd-
ur í Ríga í Lettlandi á því herrans ári 
1980 og ólst upp með þremur systkin-
um, tveimur systrum og einum bróð-
ur, í miðstéttarfjölskyldu. Hann byrj-
aði ekki að æfa handbolta fyrr en hann 
var 13 ára og var ekki lengi að verða 
besti leikmaður Lettlands í sínum ald-
ursflokki. Átján ára fékk hann tilboð 
um að koma til Íslands og spila hand-
bolta og segir Alexander að það hafi 
bjargað honum frá rugli. „Ég var kom-
inn í ansi slæman félagsskap í Ríga. Ég 
var byrjaður að drekka bjór og var í 
gengi sem var oft að slást niðri í bæ. Ég 
veit ekki hvar þetta hefði endað ef ég 
hefði ekki farið til Íslands,“ segir hann.

Og ekki er laust við að Ísland hafi 
komið honum á óvart. „Ég hélt að ég 
væri að fara að spila sem atvinnumaður 
í handbolta en það var nú ekki raunin,“ 
segir Alexander og hlær. Hann gekk til 
liðs við Gróttu/KR og byrjaði strax að 
vinna í Seglagerðinni Ægi hjá Björgvini 
Barðdal. „Það var mjög fínt en erfitt. Það 
var ekkert grín að vinna allan daginn og 
fara svo dauðþreyttur á æfingu. En það 
hjálpaði mér mikið við að komast inn í 
lífið á Íslandi og læra tungumálið. Ekki 
má heldur gleyma því að Björgvin og 
kona hans gengu mér nánast í foreldra-
stað,“ segir Alexander.

Fyrir sex árum breytist líf hans síðan 
þegar hann kynnist núverandi unnustu 
sinni Eivoru Pálu Blöndal. „Við vissum 
hvort af öðru en eftir að við hittumst á 
skemmtistað og skiptumst á númerum 
varð ekki aftur snúið. Við höfum verið 
saman síðan þá,“ segir Alexander.

Þau eiga einn dreng, Lúkas, sem er 
þriggja ára. „Lífið breytist þegar maður 
eignast barn. Það fer mikill tími í að 
sinna því en það er hreint og beint ynd-
islegt að sjá hann vaxa úr grasi. Við 
erum miklir félagar. Hann kemur með 
mér á hverja æfingu og á pottþétt eftir 
að verða mjög góður í handbolta. „Ætli 
ég endi ekki ferilinn með honum í Val,“ 

segir Alexander og hlær en Eivor kona 
hans er uppalinn Valsari.

Alexander er í draumastarfinu sem 
handboltamaður. Hann er ástfanginn 
af konu sinni og á yndislegan lítinn 
dreng. Hann fékk íslenskan ríkisborg-
ararétt fyrir þremur árum og segist afar 
stoltur af því. Enda leggur hann sig allt-
af 100% fram þegar hann spilar fyrir 
Ísland. „Ég er þakklátur fyrir að hafa 
fengið tækifæri til að spila fyrir Ísland 
og reyni að gefa til baka fyrir það traust 
og þann stuðning sem ég hef fengið frá 
Íslendingum,“ segir Alexander.

Og það er ekki hægt að skjóta sér 
undan því að spyrja Alexander um þann 
mikla áhuga sem kvenmenn landsins 
hafa sýnt honum. Hann var kjörinn kyn-
þokkafyllsti Íslendingurinn af hlustend-
um Létt Bylgjunnar og vilja margar 
konur meina að kynþokkinn beinlínis 
leki af honum. Honum er þó sama, segir 
þetta bara fyndið. „Ég hugsa ekki mikið 
út í þetta. Ég eyði kannski tveimur mín-
útum fyrir framan spegilinn á morgnana 
til að laga á mér hárið en meira er það nú 
ekki. Ég lít ekki á sjálfan mig sem kyn-
tákn,“ segir Alexander. Aðspurður hvort 
þessi athygli fari í taugarnar á konunni 
segir hann: „Henni er alveg sama.“

oskar@frettabladid.is
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Baby Born

Bubbi byggir
kr. 3.785 
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Sponge Bob

KILDEMOES Classic Retro

7 gíra
Fótbremsa
Bretti
Lokuð keðjuhlíf
Bögglaberi
Ljós með rafal
Lás
Standari
Karfa

BABY born 

Stillanlegt
stýri

8.944 kr.

Jafnvægishjól - best í byrjun
Stillanlegt sæti og stýri 
Standari

13.905 kr.10.815 kr.

Þríhjól með stöng
Stillanlegt sæti
Handbremsa
Stýristöng

9.933 kr.



Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Alcoa Fjarðaáli ættir þú hiklaust

að hafa samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá Capacent

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is eða í síma 540-7117)

eða skrá umsókn þína á www.capacent.is.

www.alcoa.is
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Tækifæri til að nýta og njóta
Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi ískjóli einstakrar náttúru, 
friðsæll og fjölskylduvænn staður. Sveitarfélög á Mið-Austurlandi hafa kostað 
kapps um að styrkja innviði samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa eru að 
rísa. Á svæðinu er yfirbyggður knattspyrnuvöllur, glæsilegar útisundlaugar og 
frábært skíðasvæði. Samgöngur til og frá svæðinu eru góðar, á landi, í lofti og á 
sjó. Tækifæri til hvers konar útivistar eru fjölmörg og einnig bjóðast frábær
tækifæri til afþreyingar, listirnar dafna og íþróttastarfsemi er öflug.

Gríptu tækifærið

Áhugaverð störf í hvetjandi umhverfi
Störfin í álverinu eru fjölbreytt og örugg. Vinnustaðurinn er 
hannaður með það í huga að öll störf henti jafnt konum 
sem körlum. Unnið er í teymum og mikið er lagt upp úr 
góðum starfsanda. Starfsumhverfið býður víðtæka þjálfun,
meðal annars á ýmiss konar farartæki og tölvubúnað. 
Tækifæri til símenntunar og starfsþróunar eru óvíða fleiri.

Góð laun og gott vinnufyrirkomulag
Byrjunarlaun framleiðslustarfsmanns eru frá 3.739.000 kr. á 
ári, miðað við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangur-
sávinning, sem jafngildir 312.000 kr. á mánuði. Byrjunarlaun 
iðnaðarmanns með réttindi eru frá 5.401.253 kr. á ári, miðað 
við 15 tólf tíma vaktir á mánuði og 15% árangursávinning. Það 
jafngildir 433.000 kr. á mánuði fyrir 40 stunda vinnuviku að 
meðaltali. Vaktafyrirkomulagið veitir góða möguleika á 
aukavöktum og viðbótartekjum fyrir þá sem óska þess. 

Heilbrigði og velferð
Fjarðaál greiðir hverjum starfsmanni 12.000 kr. líkams-
ræktarstyrk árlega og leigir tvo tíma á viku fyrir starfsmenn 
í Fjarðabyggðarhöllinni. Iðjuþjálfi leiðbeinir um rétta 
líkamsbeitingu og nuddari heimsækir vinnustaðinn tvisvar 
sinnumí viku. Starfsmenn hafa greiðan aðgang að öflugri 
velferðarþjónustu sem nær meðal annars til læknis-
þjónustu og ráðgjafar á ýmsum sviðum.

Fríar ferðir, fæði og klæði
Fjarðaál býður upp á rútuferðir frá Reyðarfirði, Eskifirði, 
Norðfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Egilsstöðum. 
Starfsmenn fá hollar og góðar máltíðir í glæsilegu mötu-
neyti. Fyrirtækið útvegar og þvær allan vinnufatnað 
starfsmönnum að kostnaðarlausu.

Auðveldur flutningur inn á svæðið
Þurfi starfsmaður að flytja inn á svæðið úr meira en 100 
km fjarlægð frá vinnustaðnum greiðir Fjarðaál kostnað við 
kaup og sölu fasteigna, svo sem sölulaun, lántökugjald og 
stimpilgjöld. Fyrirtækið sér um að pakka búslóð, flytja hana 
og koma fyrir á nýju heimili. Með fyrsta launaseðli fær 
starfsmaður 200.000 kr. greiðslu til að koma sér fyrir á 
svæðinu. Fyrirtækið aðstoðar einnig nýja íbúa á svæðinu 
við að leigja húsnæði. Starfsmenn fá jafnframt tiltekinn 
fjölda flugmiða með Flugfélagi Íslands á mjög hagstæðum
kjörum.

Gríptu þitt tækifæri
Hjá Fjarðaáli er nú búið að ráða ríflega 330 starfsmenn og við 
leitum enn að fólki sem vill starfa með okkur, að konum jafnt 
sem körlum. Konur er nú um þriðjungur starfsmanna hjá 
Fjarðaáli og hlutfall kvenna af starfsmannafjölda í álveri er 
hvergi í heiminum jafnhátt. 
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Drauma sumarfríið

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
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Logi Bergmann Eiðsson
1. Brown, Gordon
2. Ingi
3. Barcelona
4. Jón Kalman Stefánsson
5. Björgvin Halldórsson og Ragnar Bjarnason
6. Guðmundur Árni Stefánsson
7. 1,7 milljónir
8. Gunnar Sigurðsson
9. Montevídeó
10. Kristín Edwald

9 RÉTT SVÖR

Sóley Elíasdóttir
1. Gordon Brown
2. Gunnar „hustler“ Birgisson
3. Barcelona
4. Gyrði Elíasson 
5. Bjöggi Halldórs og Helgi Björns
6. Svavar Gestsson
7. 1,7 milljónir 
8. Gunnar Svavarsson 
9. Veit ekki
10. Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson.

3 RÉTT SVÖR

Sóley skorar á 
leikkonuna Hall-
dóru Geirharðs-
dóttur að mæta 
Loga í næstu 
viku.

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HÉR MÆTAST SÓLEY ELÍASDÓTTIR
LEIKKONA OG LOGI BERGMANN EIÐSSON SJÓNVARPSMAÐUR.
1. Hvað heitir nýr leiðtogi Verka-
mannaflokksins í Bretlandi?

2. Hvert er millinafn Gunnars
Birgissonar, bæjarstjóra í Kópa-
vogi?

3. Í raðir hvaða liðs gekk fram-
herjinn Thierry Henry um síðustu 
helgi?

4. Eftir hvern er bókin Sumarljós, 
og svo kemur nóttin?

5. Hvaða tveir landsþekktu söngv-
arar sungu saman í fyrsta sinn við 
upptökur á Íslandslögum 7?

6. Hver er sendiherra Íslands í 
Svíþjóð?

7. Hvað er Davíð Oddsson með í 
mánaðarlaun sem bankastjóri 
Seðlabankans eftir nýlega launa-
hækkun?

8. Hvað heitir nýr forstjóri Baugs?

9. Hvað heitir höfuðborg Úrúgvæ?

10. Hvað heitir stjórnarformaður 
RÚV ohf.?

Björk er að koma úr ári þar sem 
hefur verið töluvert álag á henni 
og hún hefur þurft að hafa fyrir 

hlutunum,“ segir Sigríður Klingenberg 
spákona um Björk Guðmundsdóttur 
söngkonu. „Hún er að fara yfir á fimm-
una í talnaspeki sem kemur henni á 
léttan og kátan kafla og tónleikaferða-
lag hennar á eftir að fara fram úr björt-

ustu vonum. Þetta nýjasta „comeback“ 
hennar á eftir að slá rækilega í gegn og 
líka hjá nýjum aðdáendum svo annað 
eins hefur varla sést í tónlistargeiran-
um. Björk er að komast yfir á frjósemis-
árið 2008 svo það gæti verið að hún fái 
að sinna einhverju öðru upp úr því 
tímabili. Björk er 8 og þar af leiðandi 
þarf hún að hafa mikið að gera því ann-

ars leiðist henni. Að vera 8 er eins og í 
olsen olsen, hún hefur þann mátt að 
geta alltaf breytt. Þar sem Björk 
hefur í gegnum tíðina alltaf 
verið fjörleg við að breyta 
hlutunum verður aldrei hjá 
henni þessi stöðnun sem 
hefur hrjáð margan lista-
manninn.“

Á Björk von á barni?

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

F jölskyldudagur Eimskips var 
haldinn í Fjölskyldu- og hús-
dýragarðinum síðastliðinn 

laugardag. Þar mættu starfsmenn 
fyrirtækisins með fjölskyldur sínar og 
áttu saman góða stund í rjómablíðu 
Laugardalsins. Alls mættu um 500 
manns og er óhætt að segja Eiður 
Smári Guðjohnsen, leikmaður 
spænska stórliðsins Barcelona, hafi 
stolið senunni en hann var sérstakur 
gestur. Eiður Smári og Eimskip tengj-
ast sterkum böndum en knattspyrnu-
hetjan lék aðalhlutverkið í alþjóðlegri 
auglýsingaherferð fyrirtækisins. Eiður 
Smári kom færandi hendi því hann 
kom með gjafir handa börnunum á 
svæðinu. Hann afhenti bakpoka, bolta 
og síðast en ekki síst þá dreifði hann 
tvenns konar plakötum af sjálfum sér í 
leik. Annars vegar mynd af því þegar 
hann skoraði fyrir Barcelona fram hjá 
Reina, markverði Liverpool, í leik lið-
anna í meistaradeildinni fyrr á þessu 
ári og hins vegar þegar hann skoraði 
sitt fyrsta mark fyrir Barcelona, gegn 
Celta Vigo á útivelli.

Eiður Smári settist síðan niður og 
áritaði allt sem hönd var festandi á í 
samtals tvo tíma. „Ég held að ég hafi 
eytt tveimur tússpennum og ég var 
orðinn ansi þreyttur í hendinni. Þetta 

var hins vegar alveg æðislega gaman,“ 
segir Eiður Smári í samtali við Sirkus.

Eftir áritunina fór Eiður Smári í 
vítaspyrnukeppni með krökkunum. 
Hann var í markinu og stóð sig að 
sögn sjónarvotta frekar illa. 

oskar@frettabladid.is

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN MÆTTI Á FJÖLSKYLDUDAG EIMSKIPS Í HÚSDÝRAGARÐINUM

EYDDI TVEIMUR TÚSS-
PENNUM VIÐ ÁRITANIR

NETTUR Eiður Smári sýndi krökkunum 
alls kyns listir með boltann.

ERFITT EN GAMAN Það er þreytandi að 
árita viðstöðulaust í tvo tíma en Eiður
Smári virtist skemmta sér konunglega.

BROSA Eiður Smári mætti með yngsta 
son sinn Daníel Tristan á fjölskyldudag 
Eimskips og stillir sér hér upp með einni 
ungri knattspyrnukonu.
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OF SEINN Eiður Smári þótti ekki sýna mikla 
takta á milli stanganna í vítaspyrnukeppninni.

Ég myndi segja að það væri að ferðast 
innanlands í góðu veðri með góðum 
vinum. Á sumrin er svo gott að vera á 
Íslandi og maður á frekar að fara út á 
veturna.

Friðrik Ómar söngvari.

„Ég myndi vilja fara aftur til Suður-Afríku
og Svasílands eins og ég gerði í fyrra. 
Það var algjör snilldarferð, við fórum átta 
saman og það er eiginlega skylda fyrir 
alla að fara þangað.“

Jón Þór Þorleifsson, kvikmynda-
gerðarmaður hjá Filmus.

„Það er óskaplega margt sem heillar en 
ég hugsa að mér þætti skemmtilegast 
að fara með vinum og fjölskyldu eitthvert 
þar sem sólin skín og hitinn er 
temmilegur. Flatmaga í sólinni og gera 
sem minnst. En ef ég myndi fara í fjörugt 
sumarfrí þá hugsa ég að ég myndi fara í 
ferðalag um Bandaríkin eða Suður-
Ameríku með vinkonunum og gera 
einhverjar gloríur.“

Ína Valgerður Pétursdóttir söngkona.





Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu 
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Sigurjón M. Egilsson og er ritstjóri DV.

Mér er ekki sama hvernig fjölmiðlum er stjórnað 
eða hvernig fréttir þeirra eru unnar. Sjálfstæði, 
kjarkur og sanngirni skiptir öllu hjá fjölmiðli eins
og DV. Fólk á skilið dagblað sem talar þeirra máli. 
Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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