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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.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur
Sími 520 4545 / www.prodomo.is
prodomo@prodomo.is
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N Heyrst hefur

Selur 110 milljóna villuna!
Ritstjórinn Jónas Kristjánsson og eiginkona
hans, Kristín Halldórsdóttir stjórnmálakona, hafa sett hús sitt á sölu en um
glæsilegt 255 fermetra einbýlishús á
Seltjarnarnesi er að ræða. Á fasteignavef
mbl.is sést að litlar 110 milljónir eru settar
á húsið sem er hannað
af arkitektunum
Helga og Vilhjálmi
Hjálmarssynum.
Kristín vildi
ekkert tjá sig um
söluna við Sirkus né
í hvaða hverfi þau
hjónin vildu helst flytja.

KRISTJÁN RA OG HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR FLYTJA

70 MILLJÓNA ÍBÚÐIN
KOMIN Á SÖLU!
Nýtt tímarit!
Rauðhærða blaðakonan Brynhildur
Björnsdóttir og Tómas Bolli Hafþórsson
umbrotsmaður hafa sett á laggirnar nýtt
tímarit um miðborgina. Tímaritið fjallar
aðallega um lífsstíl og tísku og er dreift
frítt. „Blaðið er hugsað sem kynningarrit
um miðbæinn og það sem er í boði þar.
Miðbærinn hefur mikla sérstöðu, þar eru
allar fallegu hönnunarverslanirnar og
þangað fer fólk til að fagna þjóðhátíðardeginum, menningarnótt og upplifa hjarta
borgarinnar,“ segir Brynhildur, sem einnig
stýrir barnaþættinum Leynifélagið, sem er
á dagskrá Rásar 1, ásamt Kristínu Evu
Þórhallsdóttur kvikmyndagerðarmanni.

in af glæsilegustu íbúðum miðbæjarins er
komin á sölu en hún stendur á horni HverfisE
götu og Vatnsstígs. Íbúðin er á einni hæð og tæplega
200 fm á stærð. Á síðustu árum hefur íbúðin verið
endurnýjuð frá grunni á mjög smekklegan hátt og
ekkert hefur verið til sparað. Í íbúðinni er til dæmis
Boser-hljóðkerfi, Arne Jacobsen-blöndunartæki og
Küpperbusch-eldhústæki, Íbúðin minnir mjög á
svokölluð „loft“ og gæti allt eins verið staðsett í New
York eða London. Lofthæðin í íbúðinni er 2,8 metrar og lítið er um óþarfa milliveggi. Íbúðin fæst alls
ekki gefins en hún kostar um 70 milljónir. Hingað til
hefur íbúðaverð verið hæst í Skuggahverfinu en nú
virðist það verðlag vera að skríða hægt og rólega
upp að Laugaveginum.
Stjörnukærustuparið Kristján Ra Kristjánsson
leikhúsframleiðandi og Halla Vilhjálmsdóttir búa í
íbúðinni, sem er í eigu föður Kristjáns. Kristján
starfar mikið erlendis og þá aðallega í Svíþjóð en
Halla er með annan fótinn í Lundúnum. Í nýjasta
hefti Ísafoldar er Halla Vilhjálmsdóttir í viðtali. Þar
segir hún að það sé allt of dýrt að borga af þremur
íbúðum. Hún og Kristján eru því greinilega að reyna
að einfalda lífið með því að flytja úr 70 milljóna
íbúðinni. Áhugasamir geta skoðað íbúðina nánar á
remax.is
martamaria@frettabladid.is

LÚXUSINN Í FYRIRRÚMI Baðherbergið er sérlega glæsilegt með frístandandi baðkari, ljósum náttúruflísum og

JÓN ARNAR OG INGIBJÖRG SELDU OASIS-VERSLANIR SÍNAR Í KAUPMANNAHÖFN

Hugurinn er á Íslandi
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@frettabladid.is
Blaðamenn
Snæfríður Ingadóttir
Indíana Ása Hreinsdóttir
indiana@frettabladid.is
Forsíðumynd Arnþór
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000
Auglýsingasími
512 5420

„Menn eru alltaf að skoða og pæla en
það verður ekkert af þessu,“ segir Jón
Arnar Guðbrandsson athafnamaður
um þær sögusagnir að hann og kona
hans, Ingibjörg Þorvaldsdóttir, ætluðu sér að kaupa Húsgagnahöllina.
„Við höfum nóg að gera hér í Habitat
og haustið er afar spennandi. Við
erum hér allan sólarhringinn og
höfum því í nógu að snúast,“ segir Jón
Arnar en þau hjónin hafa selt Oasisverslanir sínar í Kaupmannahöfn til
fyrirtækis í eigu Baugs. Spurður hvort
um frekari útrás til Danmerkur sé að
ræða segir Jón Arnar aldrei að vita.
„Allavega ekki með Habitat, það eru
aðrir aðilar sem reka verslunina í
Skandinavíu með góðum árangri.

Okkar fókus er á Habitat hér heima og
við höfum bæði afskaplega gaman af
því sem við erum að gera. Við höfum
verið í fasteignaviðskiptum og höfum
gaman af að laga hús og gera þau fín.
Þetta á gríðarlega vel við okkur og við
erum stolt af þeim stað sem við höfum
komið versluninni á.“
indiana@frettabladid.is

KJÓSA ÍSLAND

Ingibjörg Þorvaldsdóttir og Jón Arnar
Guðbrandsson eru búin að selja Oasisverslanir sínar í Kaupmannahöfn.

Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í
Skífunni og verslunum BT út um allt land.
Eivör
1 Human Child
N Pavarotti
2 Forever
James Blunt
3 All The Last Souls
Ýmsir
4 Íslandslög 1-6 (6CD)
Ýmsir
5 Pottþétt 44
Megas og Senuþjófarnir
6 Frágangur
N Mark Knopﬂer
7 Kill to get crimson
Ýmsir
8 Íslandslög 7
Garðar Thor Cortes
9 Cortes 2007
50 Cent
10 Curtis
MIKA
11 Life in Cartoon Motion
Graduation
Kanye West
12
N
From
the
heart
Katherine
Jenkins
13
N
Snákar
í
garðinum
Rúnar
Júl
14
Amy Winehouse
15 Back To Black
Diana Krall CD+DVD
16 Very Best Of D.Krall
N Vilhelm Anton
17 Midnight circus
N Ýmsir
18 Astropía
N Sigurður Flosason - kvartett
19 Bláir skuggar
Millarnir
20 Alltaf að græða
A Aftur á lista N Nýtt á lista

Lækkar frá síðustu viku

Hækkar frá síðustu viku

Stendur í stað

Pavarotti
Það er kóngurinn sem er í 2.sætinu Pavarotti
sjálfur og er nú megnið af hans diskum komið í
Skífuna sem unnendur Pavarotti ættu ekki að láta
framhjá sér fara.

Astropía
Astrópia kemur ný inn á listann í þessari viku og
kannski ekki skrítið. Hörku góð tónlist í þessari
mynd og nú tæplega 50 þúsund manns búin að
sjá myndina.

Nældu þér í eintak

Listinn gildir vikuna 28. september- 4. október 2007
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HÆTT VIÐ BÓKAÚTGÁFU Í sumar birtust fregnir af því að Ellý væri að skrifa skáldsögu sem ætti að koma út fyrir jólin. Nú hefur hún
hætt við það því hún segir að það séu engir peningar í bókaútgáfu.

NÝTT UPPHAF HJÁ ELLÝ ÁRMANNS

Verður vefsjónvarpsstjarna!
ú er ég farin að birtast annars
staðar og varð því að hætta á
N
RÚV,“ segir Ellý Ármanns, ein þekktasta sjónvarpsþula landsins, sem
kvatt hefur áhorfendur eftir sjö ára
starf sem þula.
Ellý er þó ekki alfarin af skjánum
því í dag hefst afþreyingarþáttur
hennar á vefvarpi mbl.is.
„Ég mun fara á frumsýningar, í leikhús og tala við tónlistarfólk og þá sem

eru að gera eitthvað spennandi. Hægt
verður að fylgjast með þessu öllu
saman á netinu. Ég ætla að taka púlsinn á Íslendingum því ég hef engan
áhuga á París Hilton,“ segir Ellý, sem
var á árinu valin vinsælasti bloggari
landsins. Nú er hún hætt að blogga og
aðspurð segist hún ekki ætla að taka
upp þráðinn þótt hún sé farin yfir á
mbl. „Það var komið nóg af bloggi en
hins vegar mun ég kannski komast

upp með meira vegna bloggsins. Fólk
tekur mér með meiri fyrirvara, veit að
ég er með húmor, svo ég get látið allt
flakka,“ segir Ellý, sem mun sakna
þulustarfsins.
„Ég mun sakna fólksins í Efstaleiti,
þetta var mjög góður tími, hins vegar
eru spennandi tímar fram undan og
það er skemmtilegast að fá að taka
þátt í sjónvarpsævintýrinu á mbl.is
frá byrjun.“
indiana@frettabladid.is

Guðrún Möller, flugfreyja og fyrrum fyrirsæta,
hefur keypt meirihlutann í Snyrtiakademíunni.

Þekkir bransann
af hliðarlínunni
6ETRALÅNAN FR¹ ,EVANTE
ER KOMIN Å VERSLANIR

„Við hættum með rekstur fyrir um
tveimur árum og höfum verið að
skoða ýmsa möguleika síðan þá,“ segir
Guðrún Möller, flugfreyja og fyrrum
fyrirsæta, sem rak verslunina Thyme
Maternity, en hún og eiginmaður
hennar keyptu nýlega meirihlutann í
Snyrtiakademíunni og heildverslunina Hjöl. „Ég er rosalega spennt fyrir
þessu. Þetta er lifandi fyrirtæki og
húsnæðið ávallt fullt af fólki. Þetta er
svona eins og að vera komin aftur í
menntaskóla,“ segir Guðrún, sem
þekkir þennan heim vel í gegnum
starf sitt sem fyrirsæta. „Ég hef unnið
við tískusýningar og hin ýmsu módelstörf frá því ég var unglingsskvísa. Ég
er ekki menntuð sem snyrtifræðingur
en kem af hliðarlínunni og þekki
bransann þá leiðina.“ Guðrún stundar
nám í mannauðsstjórnun við Endurmenntun Háskóla Íslands og rekur
stórt heimili en þau hjónin eiga fjögur
börn svo það er í nógu að snúast.
Aðspurð segir hún lítið mál að sameina móðurhlutverkið og bisnessinn.
„Það hjálpast allir að og við pössum
hvert annað. Við eigum líka góða að
og fjölskyldurnar okkar og vinir eru
duglegir að hjálpa okkur.“ Hægt er að
lesa meira um Snyrtiakademíuna á
heimasíðunni www.snyrtiakademian.
is
indiana@frettabladid.is
Tónlistarmaðurinn og pólitíkusinn

Eyþór Arnalds og eiginkona
Una Ólafsdóttir, eiga von á sínu fyrsta barni

hans, Dagmar

,EVANTE VEKJA EFTIRTEKT

saman í lok ársins. Dagmar Una, sem
er 26 ára, er komin rúmar 26 vikur á
leið en hún er sett á 27. desember svo
um jólabarn verður að ræða.
Hjónakornin vita kynið en ætla að
halda því fyrir sig fram að fæðingu.

GUÐRÚN MÖLLER „Ég hef unnið við

tískusýningar og hin ýmsu módelstörf
frá því ég var unglingssvísa. Ég er ekki
menntuð sem snyrtifræðingur en kem af
hliðarlínunni og þekki bransann þá
leiðina.“
MYND/EYÞÓR

*GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. GILDIR AÐEINS MEÐ ÞEIM 50 ML ILMUM SEM
ERU TALDIR UPP Í TEXTANUM. EIN TASKA MEÐ HVERJUM ILMI.

ÞESSI FALLEGA TASKA FRÁ CACHAREL FYLGIR MEÐ SEM KAUPAUKI*
ÞEGAR ÞÚ KAUPIR 50 ML LIBERTÉ, NOA, NOA PEARL, AMOR, AMOR ELIXIR,
ANAIS EAU LEGERE EÐA PROMESSE ILM FRÁ CACHAREL. ÞITT ER VALIÐ.
ÚTSÖLUSTAÐIR CACHAREL.
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SIRKUS LEITAÐI TIL MÁLSMETANDI AÐILA Í TÍSKUHEIMINUM TIL AÐ LEGGJA LÍNURNAR VARÐANDI HAUSTIÐ OG VETURINN.

KVENLEG EN ÞÆGILEG HAUSTTÍSKA FYRIR ALLAR KONUR
Fjölbreytt og persónuleg hártíska í vetur

Leggings, sokkabuxur og leður

„Mér finnst ekki beint að marka
frægu fyrirsæturnar þegar kemur að
hártísku því þær eru alltaf með sítt
hár vegna vinnunnar,“ segir Ásgeir
Hjartarson hárgreiðslumaður á
Supernova um hártískuna í haust en
Ásgeir opnaði nýlega nýja stofu í
Smáralindinni með eiginkonu sinni.
Ásgeir segir marga stíla í gangi í hárgreiðslu í vetur. Tímarnir séu breyttir
frá því þegar allar konur vildu vera
með Meg Ryan-klippinguna. „Tískan
er fjölbreytt og hver og einn verður
að finna hvað hentar honum. Að
mínu mati eru þungir þvertoppar
rosalega flottir en þeir passa ekki við
alla alveg eins og bleikar gallabuxur ELSKAR TÝPUR SEM ÞORA „Ég elska týpur sem þora að taka
eru ekki heldur fyrir alla. Með haust- hlutina alla leið og þessi 1920-30 greiðsla hennar Christinu er
inu finnst mér skemmtilegt að setja mjög flott ásamt eldrauðum varalit og háum hönskum,“ segir
MYND/HÖRÐUR
smá liði í hárið og ég mæli með að Ásgeir á Supernova.
konur noti frekar sléttujárnið en
krullujárnið til að fá mýkri og rómantískari liði. Krullurnar eru mjög heitar núna eins og sést á stjörnunum í Hollywood og eins og bótox og sílikon yngja krullurnar og gefa mýkra yfirbragð.“ Ásgeir segist
reglulega spurður hvort strípur séu ekki örugglega dottnar út en það sé algjör fjarstæða. „Við verðum
bara að kunna að nota þær rétt og muna að djúpnæra. Djúpnæring er mjög mikilvæg til að halda hárinu heilbrigðu og það getur enginn litað sig ár eftir ár án þess að djúpnæra. Það væri eins og stunda
ljósabekkina án þess að nota rakakrem.“ Ljós litur og liturinn hennar Gisele Bündchen, djúpur í rótinni með ljósgylltum endum, séu einnig heitir sem og Christina Aguilera greiðslur. „Ég elska týpur
sem þora að taka hlutina alla leið og þessi 1920-30 greiðsla hennar Christinu er mjög flott ásamt eldrauðum varalit og háum hönskum. Annars er mikil tenging á milli hársins, litsins, förðunarinnar og
fatanna og við verðum að passa samræmið þar á milli.“

„Í kventískunni í vetur munum
við sjá vandað efnisval. Silki,
kasmír, leður og merínóull
verða meira áberandi en áður,“
segir Hilmar Már Hálfdáns,
stílisti Vero Moda, Only, Vila,
Jack and Jones, Selected, Exit
og Outfitters Nations. Hilmar
segir að mikið verði um prjónavörur og að lagt verði upp úr
þægilegum peysum. „Leggings
eru náttúrlega nauðsynlegar
bæði við kjóla, túlipanapils og
peysur auk þess sem kjólar,
peysur og kápur í blöðrusniðum verða algengar í vetur.
Sokkabuxurnar eru líka að
koma í stórum stíl og verða
þykkar
með
alls
kyns KVENLEG TÍSKA „Konur eiga að njóta þess að vera kvenlegar og í dag er
munstrum og það smartasta fókusinn á fallegustu líkamshlutana auk þess sem efnin eru þægileg og
er að velja sama lit á sokkabux- henta íslenskum aðstæðum,“ segir Hilmar Már, stílisti Vero Moda og fleiri
unum og peysunni eða kjóln- verslana.
MYND/RÓSA
um. Og jafnvel skónum líka,“
segir Hilmar og bætir við að mittið verði áfram hátt uppi. „Meiri fókus verður á skemmtilegar skyrtur
auk þess sem við eigum eftir að sjá mikið af leðurkjólum, pilsum, jökkum og frökkum en þá er um
fínna leður að ræða. Í litunum verður dökkgrár algengur, svart, cream, en fyrir utan þessa aðalliti
verður einnig dökkfjólublár, silfur, dökkblátt og metallic.“
Þegar hann er spurður um hvernig honum lítist á hausttískuna segir Hilmar Már að honum finnist
hún æðisleg. „Þetta er góð tíska fyrir allar konur því það er margt í gangi og allar geta fundið eitthvað
fyrir sig. Konur eiga að njóta þess að vera kvenlegar og í dag er fókusinn á fallegustu líkamshlutana
auk þess sem efnin eru þægileg og henta íslenskum aðstæðum.“

ROKKMANTÍK „Skartið verður í einfaldari

kantinum, púffið og pífurnar sjá um
skrautið en hárskrautið heldur áfram og
verður bara meira og stærra,“ segir Íris
Eggertsdóttir fatahönnuður.
MYND/RÓSA

Grand rokkokó
vetrartíska
„Markmið mitt er að reyna að læða
einhverjum lit á hverjum vetri með
þessum svarta. Í ár held ég að rauður, dökk túrkís og vínrauður verði
flottir,“ segir Íris Eggertsdóttir fatahönnuður sem hannar undir merkinu Rokkmantík fyrir verslunina
KVK. Íris segist sjálf vera að vinna
mikið með peysur yfir peysur eða lag
yfir lag eins og hún kallar það. „Ég
held að það verði mikið um slár og
stóra trefla, langa hanska og grifflurnar halda áfram en verða hærri.
Háar legghlífar verða líka inni.“ Íris
segir margt leyfilegt. Mittið verði
áberandi en að í boði verði að hafa
beltið í mittinu eða uppi undir brjóstinu. „Það verður mikið af lausum
peysum sem eru teknar saman í
mittinum með beltum. Við erum að
færast svolítið nær rokkokó ívafi og
frá 9. og 10. áratugnum svo tískan
verður meira grand. Skartið verður í
einfaldari kantinum, púffið og pífurnar sjá um skrautið en hárskrautið
heldur áfram og verður bara meira
og stærra.“
indiana@frettabladid.is

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 07-1007
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ER MEÐ TENGI FYRIR iPOD

Ást við fyrsta akstur
Hann er kominn, bíllinn sem er að slá í gegn í
Evrópu, Skoda Fabia. Auðvitað skiptir útlitið ekki öllu en
það er það fyrsta sem hrífur. Ríkulegur staðalbúnaðurinn lætur
þér líða eins og heima hjá þér. Handhæg tenging fyrir ipodinn
gefur rétta tóninn, hitinn í sætunum yljar, flott hönnunin gleður
augað og sex loftpúðar og ESP stöðugleikakerfi veita
öryggistilfinningu.

Komdu og eigðu stefnumót við Skoda Fabia.
Þú finnur strax að leitinni er lokið.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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ARNÞRÚÐUR DÖGG SIGURÐARDÓTTIR, EÐA ADDÚ EINS OG HÚN ER OFTAST KÖLLUÐ, ER EIN AF SKRAUTFJÖÐRUM BÆJARINS. HÚN HEFUR LIFAÐ VIÐBURÐARÍKU LÍFI OG ÞAÐ ER ALDREI LOGNMOLLA Í KRINGUM HANA.
ADDÚ BÝR Í MIÐBÆNUM MEÐ SINDRA KJARTANSSYNI, SEM HÚN KRÆKTI Í Á TOM SELLECK-MOTTUKEPPNINNI.

BRJÁLÆÐINGUR Á PINNAHÆLUM!
eimili Addúar og Sindra er frumlegt og fallegt, það brakar í gólfH
unum og ekki laust við að það bóli á
marókkóskri stemningu. Miðbæjarheimilið er þó ansi ólíkt æskuheimili
Addúar, sem ólst upp í risastórri villu
í Árbænum.
„Ég er ótrúlega ánægð með að hafa
alist upp í Árbænum og er mjög stolt
af því. Árbær city er náttúrlega stórborg í úthverfi. Húsið í Lækjarásnum
var rosalegt hús sem faðir minn
byggði handa mömmu minni þegar
hann var 27 ára,“ segir Addú og hlær
sínum dillandi hlátri og bendir á að
sjálf eigi hún langt í land hvað varðar
Árbæjarvilluna.
„Þetta eru breyttir tímar, ég vil
hvergi annars staðar vera en í miðbænum, en ætli ég sé ekki enn þá
bara svo mikill unglingur í mér og
finnst miðbærinn vera það allra heitasta.“
Sjálf segist hún hafa verið draumur hvers foreldris þegar hún var barn
en um leið og hún varð tólf ára breyttist allt og ekki laust við að villingurinn Addú tæki völdin. Hún var þó
aldrei í neinu rugli, henni fannst bara
svo ógurlega gaman að vera til.
„Ég byrjaði að fikta við að reykja
þegar ég var 14 ára. Það kostaði peninga svo ég fór að vinna á bensínstöðinni í Árbænum sem mamma
mín rak til að eiga fyrir rettunum.
Upp frá þessu varð ég háð því að eiga
alltaf peninga. Einn af kostunum við
að vera að vinna á bensínstöðinni
var að meðan skólafélagar mínir
voru í félagsmiðstöðinni Árseli að
borða kleinuhringi þá hékk ég úti á
bensínstöð í frímínútum og át Júmbósamlokur sem ég skrifaði á mig.“
En svo hættir þú í Júmbósamlokunum og fékkst hálfa Reykjavík til að
staupa sig á eplaediki í megrunarskyni?
„Já, drottinn minn, það var ótrúlegt. Það átti að vera ægilegt heilsutrikk að drekka eplaedik. Ég var búin
að bæta aðeins á mig og vinkona mín
setti mig á vigtina og sagði að nú
þyrfti ég aðeins að tálga mig. Svo ég
keypti mér eplaediksflösku og drakk
heilmikið af því sem gerði það að
verkum að kílóin hrundu af mér. Eftir
smá tíma var ég orðin hasarpía og þá
vildi fólk fá að vita hvert leyndarmálið væri. Þetta gerði það að verkum að
eplaedik hreinlega kláraðist í verslunum og á tímabili var það ófáanlegt. Þá dauðsá ég eftir því að hafa
verið að segja fólki frá þessu.“
Ertu ennþá á eplaediki?
„Nei, með tímanum lærði ég inn á
líkamann og í dag veit ég að það er
mun skynsamlegra að borða hollan
mat og drekka vatn.“

Kynntust á Tom Selleck
Sumarið 2004 krækti Addú í dagskrár- og kvikmyndagerðarmanninn
Sindra Pál Kjartansson. Þau voru
búin að þekkjast í töluverðan tíma
en möguleikinn á sambandi hafði
einhvern veginn ekki hvarflað að
henni. Það var ekki fyrr en hann
reyndi að kyssa hana fyrir utan
SPRON á Skólavörðustíg um miðja
nótt að hún velti því fyrir sér hvort
hann væri ekki góður kostur. Stuttu
seinna var Tom Selleck-keppnin
haldin á Sirkus en í henni er keppt í
flottasta yfirvararskegginu.
„Sindri er einn af aðalhvatamönnunum í þessari keppni og því vissi ég
að hann yrði þarna. Það var liðinn
svolítill tími frá atvikinu fyrir utan
SPRON og ég var harðákveðin í að ná
í hann. Ég klæddi mig upp, mætti á
svæðið og nældi í kallinn. Síðan erum
við búin að vera saman.
Ég er ekkert smá heppin því ég

FATAFRÍK Addú segist spá mikið í tísku þótt hún fylgi henni ekki blindandi.

krækti í einn mesta snilling sem
Ísland hefur alið af sér. Sindri er besti
maður í heimi. Við erum ótrúlega
samstiga og löðum fram það besta í
hvort öðru. Það er mikil ást og gleði á
Vatnsstíg.“
Þegar Skjár einn hóf göngu sína
varð Addú mjög áberandi í skemmt-

analífi borgarinnar og þótt hún ynni
ekki beint á Skjá einum tilheyrði hún
engu að síður klíkunni.
„Besta vinkona mín vann á símanum á Skjá einum og þar sem við
vorum eins og samlokur fékk ég að
vera með í öllu. Þetta var hrikalega
skemmtilegur tími og ég hef aldrei,
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fyrr eða síðar, upplifað jafn mikinn
kraft,“ segir hún og hlær. Síðan unnu
þær vinkonur sig upp í því að vera
með eigin sjónvarpsþætti. Sigga Lára
vinkona hennar með Mótor og Addú
með Nítró sem var þáttur um
íslenskar akstursíþróttir. „Þegar það
vantaði þáttastjórnanda í Nítró þá

var náttúrlega kallað í mig því ég
hafði unnið á bensínstöð og var með
bíladellu. Maður var ungur og hress
á þessum tíma og fannst hrikalega
töff að ferðast um landið þvert og
endilangt til að horfa á torfærukeppnir og kvartmílur. Og ekki var félagsskapurinn verri, ég kynnstist svo

mikið af sjúklegum gaurum þarna,“
segir hún hlæjandi.
Ertu með bíladellu?
„Já, ég verð að viðurkenna það, þótt
ég passi alltaf upp á dömuna í sjálfri
mér og fari helst ekki út úr húsi án
þess að vera vel til höfð í pinnahælum. Ég á það þó til að detta í groddann. Þegar ég var unglingur keyptu
pabbi og bróðir minn tvo Mustang
Mach cvv1 bíla og bjuggu til einn fegursta bíl sem ég hef augum litið. Ég
fylgdist með þessu ferli af miklum
áhuga. Seinna seldi bróðir minn bílinn en ég sé alltaf hrikalega eftir
honum.“
Addú er þó ekki bara með bíladellu
því þegar hún var unglingur ferðaðist
hún um á vespu. Og oft mátti sjá hálfan vinkonuflotann aftan á hjólinu.
Núna keyrir hún um á mótorhjóli og
fílar sig vel.

Mögnuð sjónvarpsvinna!
Þegar Addú var unglingur ætlaði hún
að verða hárgreiðslukona en svo
flosnaði hún upp úr námi því hún var
orðin svo peningaþyrst. Þetta þróaðist þannig að síðustu ár hefur hún
unnið „freelance“ í auglýsingabransanum og við kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Þar á undan stafaði hún
sem viðburðarstjóri hjá Ölgerðinni, á
Kaffibarnum, i Sautján svo eitthvað
sem nefnt. Einnig starfaði hún við
kvikmyndirnar Bjólfskviðu og Flags
of Our Fathers. Síðast var hún framkvæmdastjóri Næturvaktarinnar en
einnig þriðju seríu af Stelpunum. En
báðir þesir þættir eru sýndir á Stöð 2
um þessar mundir.
„Þetta á vel við mig því ég er svo
mikill Roger í mér og elska að redda
hlutum og láta allt funkera. Það var
mjög spes að vinna að Næturvaktinni
því þættirnir voru teknir upp á næturnar. Í þessu verkefni sá ég hvað næturvinna getur haft svaðaleg áhrif á
fólk. Álagið er svo mikið þegar þú
snýrð sólarhringnum við í 6 vikur,
reyndar slapp ég vel því ég vann frá
hádegi til miðnættis svo ég gæti sinnt
skrifstofustörfum.“
Hvernig þá, getur þú nefnt eitthvað
atriði?
„Þessir snillingar unnu baki brotnu
til að láta hvern dag ganga upp.
Meðan á tökum stóð gengu nokkrar
flensur og einhvern tímann voru
læknar kallaðir á bensínstöðina til að
bjarga málunum. En allir stóðu sína
plikt og rúlluðu þessu upp. Ég dáist
mikið að þessu fólki enda eru forréttindi að fá að vinna með þeim.“
Hvernig er þinn húmor?
„Hann er frekar svartur og kaldhæðinn og ég kýs að gera frekar grín
að sjálfri mér en öðru fólki.“
Addú vann líka við gerð þáttanna
um Strákana þar sem Auddi, Sveppi
og Pétur Jóhann fóru á kostum. Þar
var hún aðstoðarkona Kristófers
Dignus í þriðju seríu af Strákunum.
Eitt af aðalstarfi Addúar við Strákana
var að redda hlutum og fá áskoranir
til að virka.
„Þetta var magnað, hef sjaldan
þurft að framkvæma aðra eins vitleysu. Mér er mjög minnisstætt þegar
ég hringdi í múrara til að spyrja hann
hvort hann væri til í að múra Auðun
Blöndal og spyrja hann: „Er í lagi þótt
hann verði ber í steypunni?“ Ég hef
sjaldan hlegið jafn mikið. Eitt sinn
hringdi ég í allar snyrtistofur á Íslandi
sem buðu upp á vaxmeðferðir því
það átti að vaxa pung í þættinum.
Það var ekki nokkur snyrtifræðingur
til í þetta enda getur það verið stórhættulegt að vaxa punga. Á endanum
náði ég að redda vaxgræjum og við
enduðum á að gera þetta sjálf inni á
skrifstofunni. Þetta var hrikalega
fyndið,“ segir Addú og ljómar öll af
endurminningunum og bætir við:
„Einu sinni átti Pétur Jóhann að
taka þeirri áskorun að drekka blóð. Ég
brunaði upp í SS og fékk einn lítra af
frosnu kindablóði í landabrúsa. Það
versnaði þó í því þegar ég komst að því
að það ætti að taka atriðið upp hálftíma síðar. Ég fór með blóðið inn í eldhús og lét buna heitt vatn á brúsann.
Það sem ég vissi ekki var að blóð hleypur í kekki ef það er þítt með þessum
hætti. Það var ekki geðsleg sjón sem
blasti við Pétri Jóhanni þegar hann
ætlaði að hella blóðinu í vínglas og fá
sér sopa því blóðið var allt í kekkjum.
Hann náði að fá sér sopa en atriðið
endaði á því að hann ældi af viðbjóði.
En hann stóðst áskorunina.“
Núna er Addú á krossgötum. Hún

er komin með nóg af óreglulegum
vinnutíma og þyrstir í að breyta til.
„Mér finnst ég vera búin að gera svo
margt og nú langar mig að prófa eitthvað nýtt á öðrum vettvangi. Ég verð
samt að vera í lifandi starfi þar sem
er skemmtilegt fólk og mikið um að
vera. Það hefur líka alltaf blundað í
mér að læra að sauma og það kæmi
mér ekki á óvart þótt ég myndi framkvæma það núna.“ Það liggur beint
við enda hefur hún alltaf haft bullandi áhuga á tísku .
„Ég myndi samt ekki segja að ég
væri neitt tískufórnarlamb því ég þori
alveg að fara ótroðnar slóðir.“
Þegar hún er spurð að því hvað sé
heitast í vetrartískunni 2007 nefnir
hún selsskinnskó. Hún er örugglega
ekki að tala um bomsur, þeir hljóta
að vera með pinnahæl!
martamaria@frettabladid.is

ALLTAF JAFN SMART! Þegar
Addú var yngri fékk hún hálfa
Reykjavík til að drekka
ógrynni af eplaediki í
megrunarskini.
MYND/ARNÞÓR
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NÝJASTA TÍSKUBÓLAN Í BARNAVÖRUM ER ÁN EFA BUGABOO-KERRUR OG -VAGNAR. EKKI ER NÓG
MEÐ AÐ HOLLYWOOD-STJÖRNURNAR KAUPI BUGABOO HANDA BÖRNUM SÍNUM HELDUR ERU ÍSLENSKAR
STJÖRNUR EINNIG FARNAR AÐ SJÁST Á GÖTUM ÚTI MEÐ ÞESSAR FLOTTU KERRUR.

FLOTT OG SNIÐUG KERRA „Ég vissi samt ekki að þessi kerra væri

TÓNLISTARFJÖLSKYLDA Söngkonan Gwen Stefani ásamt eiginmanni
sínum, tónlistarmanninum Gavin Rossdale, og Kingston James, barni
þeirra, sem situr í Bugaboo-kerrunni sinni.
MYND/GETTY

sérstaklega vinsæl á meðal Hollywood-stjarnanna. Það skyldi þó
aldrei vera að Matthildur yrði trendsetter á Íslandi,“ segir Finnur.

NÍNA BJÖRK „Við vissum ekki hvort kynið við vorum með en

keyptum bláa pokann eftir að Rakel María fæddist.“
MYND/ANTON

MYND/HÖRÐUR

NÝJASTA ÆÐIÐ Á MEÐAL

BARNAFÓLKS
F

ræga og ríka fólkið í Hollywood
skapar venjulega tískuna. Nú
virðist sem áhugi stjarnanna hafi
beinst að Bugaboo-kerrum og -vögnum
svo nýbökuðu mæðurnar í Hollywood
sjást varla án þess að ýta þessum flottu
kerrum á undan sér. Eins og svo oft
áður virðist þessi bylgja hafa smitað
Íslendinga en sífellt fleiri Bugabookerrur sjást á götum Reykjavíkur. Á
meðal þeirra íslensku foreldra sem
tryggt hafa sér kerrurnar eru Finnur
Beck, fyrrum fréttamaður, Helga Ólafsdóttir, fatahönnuður í Danmörku,
Bjarni Benediktsson alþingismaður,
Nína Dögg Filippusdóttir leikkona og
Sigurður Bollason fjárfestir. Þau er því
komin í hóp með Hollywood-leikkonunum Juliu Roberts og Maggie Gyllenhaal en þær ásamt tónlistarhjónunum
Gwen Stefani og Gavin Rossdale sjást
reglulega úti á labbinu með börnin sín í
þessum litskrúðugu flottu kerrum.

Fólk með Bugaboo heilsast
„Við fengum kerruna í gjöf þegar Baldvin litli fæddist fyrir tæpum tveimur
árum,“ segir Helga Ólafsdóttir fatahönnuður um Bugaboo-kerruna þeirra
sem keypt var í Ameríku en þar bjó fjölskyldan fyrir tveimur árum. „Bugaboo
er góð kerra og svo er hún líka rosalega
flott. Við ferðumst mikið og hún hentar
einkar vel til ferðalaga vegna þess hve
létt og meðfærileg hún er. Hún er líka
ekta borgarkerra og þegar við fengum
hana bjuggum við rétt utan við Washington DC en núna búum við í Kaupmannahöfn,“ segir Helga og bætir við að
kerran sé ótrúlega vinsæl bæði í Evrópu
og í Bandaríkjunum. „Það fyndna er að
þegar maður mætir foreldrum með
Bugaboo þá heilsar maður,“ segir Helga
hlæjandi og bætir við að punkturinn
yfir i-ið hafi verið að velja litinn. „Eftir
miklar vangaveltur völdum við appelsínugula og svarta. Við vissum ekki kynið
á barninu en okkur fannst þessir litir
henta einkar vel.“

Dóttirin trendsetter á Íslandi
„Kerran var hugmynd konunnar
minnar en hún hafði legið yfir
þessu á netinu og skoðað allar
mögulegar útfærslur,“ segir Finnur Beck, fyrrverandi fréttamaður og núverandi laganemi.
María Hrund, eiginkona
hans, og Matthildur, sem
er tíu mánaða, eru alsælar með kerruna. „Bugaboo-kerran hefur reynst
okkur mjög vel og fylgt
Matthildi frá upphafi, fyrst
sem vagn en núna kerra. Við
erum búin að fara með hana til
útlanda og Matthildur fór til
dæmis í henni um alla Washingtonborg,“ segir Finnur og bætir við að
María hafi líklega fallið fyrir kerrunni
því hún sé bæði flott og mjög sniðug.
„Ég vissi samt ekki að þessi kerra væri
sérstaklega vinsæl á meðal Hollywoodstjarnanna. Það skyldi þá aldrei vera að
Matthildur yrði trendsetter á Íslandi.“
Ánægð með vagninn
„Við keyptum vagninn okkar í
London þar sem vinur okkar
hafði mælt með honum í
hástert,“ segir Nína Dögg Filippusdóttir leikkona en hún
og Gísli Örn Garðarsson
keyptu
Bugaboo-vagn
handa Rakel Maríu dóttur sinni. „Í búðinni
spurðum við tvær konur
sem áttu svona vagn hvernig þeim líkaði við hann. Þær
sögðu okkur að við þyrftum
ekkert að hugsa málið frekar
heldur kaupa hann. Við slógum til
og höfum ekki séð eftir því,“ segir Nína
Dögg en fyrir valinu varð svartur og
rauður vagn með bláum poka. „Við vissum ekki hvort kynið við vorum með en
keyptum bláa pokann eftir að Rakel
María fæddist.“
indiana@frettabladid.is

HELGA OG SONURINN
BALDVIN

NÝTT ÆÐI

Myndin var tekin fyrir
utan uppáhaldsverslun
Helgu í Georgetown DC sem
heitir BCBG.

Kerrurnar koma í
alls kyns útfærslum
og litum en fást
ekki á Íslandi.

BLÁ BUGABOO Leikkonan Maggie

Gyllenhaal valdi þessa bláu Bugaboo-kerru
fyrir Ramonu dóttur sína.
MYND/GETTY
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TÍSKUFYRIRTÆKIÐ NTC OPNAÐI NÝLEGA DÖMU- OG HERRADEILD Í DEBENHAMS Í SMÁRALIND.

GLÆSILEG OPNUN Á FLOTTUSTU
N Hverjir voru hvar
Sirkusstjórinn ákvað að taka helgina
rólega og rækta sinn innri mann. Hann
gerði sér nefnilega grein fyrir því hvað
það er auðvelt að verða frústreraður og
nánast andsetinn á því að eyða of
miklum tíma á börunum. Hans fyrsta
verk var að hringsóla um húsgagnaverslanir borgarinnar í leit að innri frið.
Á ferðum sínum áttaði hann sig á því að
pallíettupúðalaus tilvera
væri ígildi andlegrar
stöðnunar. Hann
labbaði teinréttur
inn í IKEA í leit að
veraldlegu góssi.
Hann var þó ekki
sá eini sem vildi
flikka upp á
heimilið því í
IKEA var
stjörnurithöfundurinn Hallgrímur Helgason og
kona hans, Oddný Sturludóttir, með
börnin. Þegar hann kom heim gerði
hann nokkrar jógaæfingar, staupaði sig
í eplaediki og lét hugann reika á
fjarlægar sólarstrandir í
suðurhöfum.

SAMKOMA Í
SMÁRALIND Sonja

MERKJUNUM

Reynisdóttir og Guðný
Ævarsdóttir mættu í
Debenhams í
Smáralind þegar NTC
var opnað í
versluninni.

SMART Björn

Sveinbjörnson
hjá NTC
ásamt þeim
Trausta
Einissyni,
rekstarstjóra
Zöru, og
Herði
Magnússyni,
rekstrarstjóra
Útilífs.
NTC Í DEBENHAMS

Þær Anna Karlsdóttir,
Sigríður Sigurjónsdóttir og Brynja
Sigurmundsdóttir
mættu í opnunina en
mörg af flottustu
merkjum NTC eru nú
komin í Debenhams..

ELÍTAN Í TÍSKUNNI Svava Johansen,

FJÓRAR FLOTTAR Sunneva Sigurðardóttir, Gerður
Ríkharðsdóttir, Svava Johansen og Matthildur Guðmundsdóttir eru flottar konur.

forstjóri NTC, og Björn Sveinbjörnsson
framkvæmdastjóri í góðra vina hópi.

TÍSKUTEITI Stella
Skúladóttir og Ásta
Bjarnadóttir létu sig
ekki vanta.

Daginn eftir frétti
hann af því að
mesta stuðið um
helgina hefði verið á
Akureyri. Þar
voru til
dæmis Villi
naglbítur,
Heiða,
Rúnar,
Hulda Karlotta og Guðrún Lár hjá
Nikita og Hanna Stína innanhússhönnuður. Hann frétti líka að Friðrik fimmti
væri heitasti staðurinn.

N Hverjir voru hvar

OPNUN Í DEBENHAMS Svava og Björn ásamt Gerði
Ríkharðsdóttur, framkvæmdastjóra sérvörufyrirtækja
Haga, Rannveigu Ólafsdóttur, rekstarstjóra NTC,
Halldóru Lárusdóttur, rekstrarstjóra Debenhams, og
Höllu Rut Sveinbjörnsdóttur.

N Hvað á að
gera um helgina?

Á meðan Sirkusstjórinn náði sér í innri
frið voru Anna Rakel og Ragnheiður
Guðfinna að dansa á Óliver og nýkjörin
stjórn SUS skvetti úr klaufunum á
Ölstofunni. Á Organ
voru líka Jóní
Jóns úr
Gjörningaklúbbnum, Anna
verslunarstjori í
Kronkron, Daníel
Ágúst og hin fagra
Agnieszka
ofurstílisti.
Sirkusstjórinn frétti
að hann hefði misst af geðveikustu
helgi haustsins en hann lét það ekki
koma sér úr jafnvægi því hann veit að
innri friður er gulli betri.

MÆTTI MEÐ DÓTTUR SÍNA Hannes Heimir

og Finnur Beck, fyrrum fréttamaður,
sem mætti ásamt dóttur sinni.

FLOTT SAMAN Jón Bjarni, Dóra Sif
Sigurðardóttir og Sæmundur Norðfjörð
fögnuðu saman.

HRESS OG KÁT Finnur, Þórdís og Vala

skemmtu sér vel á haustfagnaði
Republik.

HINN ÁRLEGI HAUSTFAGNAÐUR REPUBLIK KVIKMYNDAGERÐAR VAR
HALDINN Í HÖFUÐSTÖÐVUM FYRIRTÆKISINS UM SÍÐUSTU HELGI.

KVIKMYNDAGERÐARMENN
FÖGNUÐU HAUSTINU

HERRA SAGA
FILM Jón Þór

HRESSIR Þeir Elli Cassata, Víðir
Ólafsdóttir, Sigurrós Pálsdóttir og Katrín Sigurðarson og Rúnar Ingi Einarsson
voru í góðu stuði.
Oddsdóttir létu sig ekki vanta í fjörið.

HAUSTFAGNAÐUR REPUBLIK Sigrún

Hannesson
og Finnur
Jóhannsson
voru í
góðum gír.
MYND/RÓSA

„Ég ætla að læra fyrir próf sem ég þarf
að ná til að komast inn í háskóla í
Bandaríkjunum. Það á eftir að vera erfitt
að sitja heima og læra allan daginn svo
ég ætla líka í afmæli í kvöld og kíki
örugglega eitthvað út á tjúttið.“
Greta Mjöll Samúelsdóttir, knattspyrnu- og tónlistarkona.

„Ég er að fara í tvö barnaafmæli svo það
verður þokkalegt fjör. Einnig ætla ég að
elda gómsæta humarsúpu hjá tengdó
svo þetta verður mikil áthelgi. Ég bíð
spennt.“
Guðbjörg Hermannsdóttir, fyrrum
fegurðardrottning.
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SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Hver er uppáhaldsárstíðin þín?

„Ávallt sú sem er að líða. Allar æðislegar,
hver með sinn sjarma.“

Ragnhildur Steinunn
á ári frjóseminnar
„Ragnhildur Steinunn er talan 7. Eins hress, kát og streyma til hennar peningarnir, alveg hægri vinstri.
Þetta er mikið ár fjárfestinga hjá Ragnfrábær og hún er þá er hún töluvert
hildi en hún er einnig á frjósemisári
dul á sín innstu mál,“ segir Sigríður RAGNHILDUR STEINUNN
svo ef það er ekki allt lok lok og læs og
Klingenberg spákona um sjón- „Ragnhildur er rétt að
allt í stáli verður opnað fyrir litlum
varpsstjörnuna. „Það hefur alltaf byrja að sjá og sigra.
verið keppnisskap í Ragnhildi og hún Hún mun halda áfram í
Páli eða Pálínu. Á frjósemisári margmun nýta sér það í öllu sem hún sjónvarpi við góðan orstír faldast allt sem maður gerir svo ef
á
þessu
ári
og
munu
tekur sér fyrir hendur. Það er samt
Ragnhildur gróðursetur eitt tré mun
koma heill skógur. Erfið ást springur
ekki þannig hugsun hjá henni að hún streyma til hennar
peningarnir, alveg hægri
og þá er ég að tala um vináttu og fjölsé að keppast við aðra heldur er hún
vinstri,“ segir Sigríður
skyldu en góð ást eflist. Í þessu ári er
sífellt að keppast við sjálfa sig. Þetta Klingenberg um
mikill kraftur og töluvert miklar breyter lykillinn að því að ná árangri. sjónvarpsstjörnuna.
ingar verða á lífi Ragnhildar upp úr
Ragnhildur er rétt að byrja að sjá og
mars á næsta ári en við lesum um það
sigra. Hún mun halda áfram í
sjónvarpi við góðan orðstír á þessu ári og munu þegar þar að kemur. Ragnhildur er ofsalega trygg,

ein af þessum fáu í dag
sem geta þagað yfir
leyndarmálum og þar
af leiðandi á hún gott
með að vinna með
karlkyns samstarfsfélögum. Þeir munu meta
hana og bjóða henni í
póker ef svo ber undir.
Það er heilmikil
strákaorka
í
Ragnhildi sem
nýtist henni
vel á vinnustaðnum.“

Björn Leifsson í World Class.

FREYJA SIGURÐARDÓTTIR FITNESSKONA Á VON Á SÍNU ÖÐRU BARNI Í BYRJUN
NÓVEMBER. FREYJA BÝR Í NOREGI EN MUN KOMA TIL ÍSLANDS Í DESEMBER TIL AÐ
GANGA Í ÞAÐ HEILAGA.

Himinlifandi með annan strák
„Meðgangan hefur gengið eins og í
sögu. Ég fann aldrei fyrir ógleði og
hefur liðið mjög vel og ég er enn að
vinna,“ segir Freyja Sigurðardóttir fitnesskona, sem er komin 35 vikur á leið
að sínu öðru barni. Samkvæmt sónar á
hún von á öðrum dreng. Freyja býr
„Uppáhaldsárstíðin mín er síðsumarið því
þá er veðrið yfirleitt gott og gróðurinn svo
fallegur. Þá er einnig góður veiðitími í
mörgum ám og berjatími en við
fjölskyldan förum saman í veiðiferðir,
tínum ber og tökum rabarbara til að frysta
og sulta.“
Siv Friðleifsdóttir alþingiskona.

STÓRI BRÓÐIR „Jökull Máni er mjög

spenntur en skilur ekki alveg af hverju litla
barnið þarf að vera svona lengi í
bumbunni,“ segir Freyja, sem er komin 32
vikur á leið á myndinni. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ragnhildur Gísladóttir tónlistarkona.

„Uppáhalds árstíðirnar eru reyndar tvær.
Haustið er svo rómantískt og ég nýt þess
að kveikja á kertum. Haustið kallar líka á
hreingerningar og skipulag, því það er svo
kósí að kúra inni og þá þarf allt að vera
fínt og flott. Hins vegar elska ég líka vorið
því það ber með sér von og tilhlökkun.“
Guðlaug Halldórsdóttir verslunarkona.

FJÖLGUN Í FJÖLSKYLDUNNI Freyja og Haraldur ætla að ganga í það heilaga sama dag

og þau skíra ófædda soninn.

skipuleggja hér í rólegheitunum,“ segir
hún en Freyja er frá Sandgerði en Haraldur frá Keflavík.
Freyja á Jökul Mána frá fyrra hjónabandi og er ófæddi drengurinn því
fyrsta barn Haraldar. „Halli er mjög
áhugasamur um þetta allt saman, duglegur að taka þátt í þessu og góður við

MYND/ÚR EINKASAFNI

mig. Við erum að gera allt tilbúið með
hjálp tengdaforeldranna. Ég hef verið
að æfa á meðgöngunni og liðið vel með
það en Halli er alltaf að segja mér að
slaka á og taka því rólega. Hann passar
vel upp á kellu sína,“ segir Freyja brosandi að lokum.
indiana@frettabladid.is

SPURNINGAKEPPNI Sirkus
TROMMULEIKARANUM HANNESI HEIMI FRIÐBJARNARSYNI TÓKST AÐ SLÁ FJÖLMIÐLAMANNINN
HELGA SELJAN ÚT ÚR SPURNINGAKEPPNINNI Í SÍÐUSTU VIKU EN HELGI HAFÐI VERIÐ ÓSIGRANDI Í MARGAR VIKUR. HÉR MÆTIR HANNES ÚTVARPSMANNINUM ANDRA FREY VIÐARSSYNI.
1. Hvað heitir karakterinn
sem Pétur Jóhann Sigfússon
leikur í Astrópíu?
2. Hver er nýráðinn knattspyrnustjóri Chelsea?
3. Hver skrifaði bókina
Skipið sem kom út í fyrra?
4. Hver syngur lagið
Rooftop?
5. Hvar á landinu er Ungmannafélagið Sindri?
6. Hvað heitir skólastjórinn í
Simpson?
7. Hver er ritstjóri tímaritsins Sagan öll?
8. Hver er Brian Griffin?
9. Hver stjórnar sunnudagsmorgunþættinum á Bylgjunni?
10. Hvaða ár fæddist
tónlistarmaðurinn Mika?

1. Pési.2. Avram Grant.3. Stefán Máni.4. Jógvan
Hansen.5. Höfn í Hornafirði.6. Seymour Skinner.7. Illugi
Jökulsson.8. Hundurinn í Family Guy.9. Valdís Gunnarsdóttir.10. 1983

„Ég er svo heppin að þykja hver árstíð
yndisleg og spennandi. Nú er haust og því
fylgja klikkaðir litir og ilmur fallinna laufa
sem um leið veit á byrjun á einhverju nýju.
Veturinn hefur jól og kósíheit sem ég
elska, logn og kuldi, dimma og hlý föt
sem halda utan um mann. Svo kemur
vorið með fjölbreytileikann í náttúrunni,
lyktina af moldinni og allt er svo mikið í
fyrsta sinn á ævinni, þú ert endalaust að
uppgötva umhverfið.“

ásamt fjölskyldu sinni í Noregi þar sem
hún starfar sem einkaþjálfari. Sonur
Freyju, Jökull Máni, verður 4 ára hinn
27. október svo það er aldrei að vita
nema hann fái lítinn bróður í afmælisgjöf. „Jökull Máni er mjög spenntur en
skilur ekki alveg af hverju litla barnið
þarf að vera svona lengi í bumbunni.
Hann vildi eignast litla systur í byrjun
en er alveg búinn að sætta sig við að fá
bróður. Sjálf held ég að ég sé meiri
strákamamma en stelpumamma og er
því voðalega ánægð með þetta allt
saman. Halli kærastinn minn vildi líka
fá strák og er því himinlifandi. En ef
þetta væri stelpa væri eintóm gleði
líka. Við fáum kannski litla fitnesstelpu næst,“ segir Freyja brosandi. Hún
og kærastinn, Haraldur Freyr Guðmundsson, ætla að ganga í það heilaga
hinn 14. desember á Íslandi. Athöfnin
verður í Keflavíkurkirkju en veislan í
samkomuhúsinu í Sandgerði. „Halli á
afmæli 14. desember og við ætlum að
skíra litla prinsinn okkar sama dag svo
það verður nóg að gera þegar við
komum á klakann. Þetta verður stórt
brúðkaup en foreldrar okkar ætla að
hjálpa okkur mikið þar sem við búum í
öðru landi. Við erum voðalega spennt
yfir þessu öllu saman og erum bara að

N Andri F. Viðarsson3 RÉTT SVÖR

N Hannes H. Friðbjörnsson 6 RÉTT SVÖR

1. Sæþór Hoffman.
2. Egill Helgason.
3. Stefán Máni.
4. Four tops.
5. Höfn í Hornafirði.

1. Sverrir.
2. Avram Grant.
3. Stefán Máni.
4. Jógvan.
5. Höfn í Hornafirði.

6. Skinner.
7. Pass.
8. Sonurinn í Family Guy.
9. Hemmi Gunn.
10. 1978.

6. Veit ekki.
7. Illugi Jökulsson.
8. Veit ekki.
9. Valdís Gunnarsdóttir.
10. 1977.

Hannes Heimir sigrar með sex stigum gegn þremur. Andri Freyr skorar á bloggarann Jens Guð. Fylgist
með í næstu viku.

