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MORGUNMATURINN: 
Heima.
SKYNDIBITINN: 
Hádegismatur á Garðinum.
UPPÁHALDSVERSLUN: 
Herrafataverslun Kormáks og 
Skjaldar. Sjoppan í Valsheimilinu 
kemur líka sterk inn.
LÍKAMSRÆKTIN: 
Ganga upp og niður Bankastrætið 
og Skólavörðustíginn.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: 
Gleymérei-borgarinn á Vitabarnum 
er ávallt rómantískur.
BEST VIÐ BORGINA: 
Hraðinn er svakalegur og hér er 

alltaf allt að 
gerast.

■ Heyrst hefur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir 

martamaria@365.is

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Forsíðumynd Anton Brink

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

Benni Hemm Hemm,
tónlistarmaður

REYKJAVÍK

U m fátt hefur verið rætt 
meira síðustu vikurnar 
en brúðkaup aldarinnar 

þegar Jón Ásgeir Jóhannesson 
og Ingibjörg Stefanía Pálma-
dóttir ganga í það heilaga. Í til-
efni af brúðkaupinu hafa þau 
afþakkað allar brúðargjafir en 
biðja fólk í stað þess að gefa í 
Sólarsjóðinn sem er góðgerða-
sjóður. Tilgangur sjóðsins er að 
styrkja börn sem eiga um sárt að 
binda vegna langvarandi veik-
inda og aðstandendur þeirra. Í 
bréfinu sem barst til veislugesta 
segir: „Í þeim efnum hefur okkur 
meðal annars dottið í hug að 
kaupa mætti íbúðir í Reykjavík 
eða London, þar sem fjölskylda 
barnsins getur búið saman á 
meðan meðferð þess stendur.“ 
Jón Ásgeir og Ingibjörg Stefanía 
munu sjálf leggja sitt af mörkum 
inn í sjóðinn sem er ætlað að 
styrkja langveik börn og munu 
þau sjálf leggja fram stofnfram-
lag. Þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem verðandi brúðhjón leggja 
þeim sem minna mega sín lið en 
um árin hefur Jón Ásgeir verið 
duglegur að styrkja bágstadda á 
Íslandi. Tilkoma Sólarsjóðsins 
mun þó ekki bara styðja við 
bakið á langveikum börnum 
heldur mun þetta létta þungu 
fargi af veislugestum sem hafa 
margir hverjir misst svefn út af 
brúðargjafakaupum.  
 martamaria@365.is

JÓN ÁSGEIR OG INGIBJÖRG STEFANÍA PÁLMADÓTTIR AFÞAKKA BRÚÐARGJAFIR:

Stofnuðu góðgerðasjóð 
til að styðja við bakið á 
langveikum börnum

GERA GÓÐVERK
Jón Ásgeir og Ingibjörg Stefanía 
afþakka hefðbundnar brúðargjafir.

Heyrst hefur að Telma Tómasson, 
fyrrverandi fréttakona Stöðvar 2, muni 
sjá um lifandi fréttaflutning á fréttavefn-

um MBL.is. Telma 
sagði skilið við 
fjölmiðlaheiminn fyrir 
þónokkrum árum og 
hefur gegnt starfi 
fjölmiðlafulltrúa 
Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands 
síðan 2004. En auk 

þess hefur sinnt Telma hestamennskunni 
af mikilli ástríðu en hún er mikil 
hestakona. Telmu hefur verið sárt 
saknað af skjánum og ættu fréttahaukar 
að taka endurkomu hennar í fréttirnar af 
mikilli gleði. 

Telma Tómasson aftur í 
fréttirnar

Í fantaformi
Líkamsræktarstöðin World Class hefur 
verið þéttsetin síðustu vikuna og hafa 
veislugestir í brúðkaupi Jóns Ásgeirs og 

Ingibjargar Stefaníu 
verið sérlega 
áberandi. Það ætlar 
enginn að láta hanka 
sig á úthaldsleysi fyrir 
brúðkaup aldarinnar. 
Á miðvikudaginn sást 
til þeirra Ara Edwald 
og Þórðar Más 
Jóhannessonar þar 

sem þeir spörkuðu af öllu afli í boxpúða 
með þeim afleiðingum að svitinn lak af 
þeim. Þeir ættu því að vera nýuppgerðir 
og sprækir á laugardaginn enda búnir að 
taka vel á því. 

V ið erum að taka við rekstri veit-
ingastaðarins Salts,“ segir Guð-

varður Gíslason veitingamaðurinn 
ástæli betur þekktur sem Guffi. Guffi 
og eiginkona hans Guðlaug Hall-
dórsdóttir textílhönnuður eða Gulla 
eins og hún er kölluð hafa verið 
öflug í veitingarekstri á höfuðborg-
arsvæðinu, en þau hjónin ráku 
meðal annars skemmtistaðinn Gauk 
á Stöng og veitingastaðinn Apótekið. 
Nýi staðurinn sem þau eru að opna 
hefur hlotið nafnið Gullfoss Rest-
aurant Lounge og skírskotar þar 
með til hússins sem að það er stað-
sett í, gamla Eimskipahússins. „Stað-
urinn er afar kaldur í dag og við 
ætlum að gera hann hlýlegri og 
notalegri þar sem Íslendingar þurfa 
meiri hlýju í kaldan veruleikann. Við 
hefjum framkvæmdir við húsnæðið 
á sunnudaginn en miklar breytingar 
eru á döfinni. Veitingastaðurinn 
verður færður yfir þar sem barinn er 
í dag. Lounge bar verður opnaður 
þar sem veitingastaðurinn er núna, 
þar sem áherslan verður á kokteila, 
mikinn og góðan vínbar og seinna 
meir er stefnan að bjóða upp á fjöl-

breyttan rommbar,“ segir 
Guffi um fyrirhugaðar breyt-
ingar á húsnæðinu. Gull-
foss Resturant Lounge 
mun sérhæfa sig í svoköll-
uðum „New style tapas“ og 

mun bjóða upp á fjöl-
breyttan matseðil smárétta 
sem verður ólíkur því 

tapasúrvali sem hefur 
verið á boðstólum á 
Íslandi. „Við ætlum okkur 
að framreiða tapas eins 
og það gerist hvað best í 

Barcelona og Madrid og 
leggjum mikla áherslu á að 

hráefnið sem við notum sé 
fyrsta flokks.“ Guffi mun halda 

áfram að njóta fulltingis Frakkans 
og stjörnukokksins Nicolas Verg-
naut sem fylgir Guffa af Apótekinu 
og verður yfirkokkur á nýja staðn-
um. Gullfoss Resturant Lounge á án 
efa eftir að setja skemmtilegan blæ 
á veitingahúsalífið og skemmtana-
lífið á höfuðborgarsvæðinu og mun 
ylja barflugum, fagurkerum og mat-
gæðingum um hjartarætur.  
 Bergthora@frettabladid.is

GUFFI OG GULLA KEYPTU VEITINGASTAÐINN SALT

Tileinka sér „New style tapas“



King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem eru bæði með
vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

JÓLATILBOÐ
SVEFNSÓFI
CLOW (200x120)

kr. 64.000

JÓLATILBOÐ
AVERY 

Spine support
(Queen size 153x203)

kr. 98.500

JÓLATILBOÐ
AVERY

Spine support
(King size 193x203)

kr. 135.900

JÓLATILBOÐ
AVERY

Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 74.900

JÓLATILBOÐ
AVERY 

Spine support
(Cal King size 183x213)

kr. 129.500

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ

JÓLATILBOÐ
SVEFNSÓFI
SOPHIA (190x120)

kr. 55.000

JÓLATILBOÐ
SVEFNSÓFI

T160

kr. 129.500

JÓLATILBOÐ
PABLO

Fjölstillanlegt heilsurúm
með heilsudýnu (90x200)

kr. 129.900

JÓLATILBOÐ
PABLO

Fjölstillanlegt heilsurúm
með heilsudýnu (80x200)

kr. 117.500

JÓLATILBOÐ
S CAPE WALLHUGGER
mest seldi ameríski stillibotn í heimi 

með heilsudýnum frá King Coil

kr. 570.000

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

Bjóðum upp á vaxtalausar greiðslur í 6 mánuði á Wallhugger.
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Hönnunarþríeykið Dotdesign, 
sem er skipað þeim Frosta Gnarr 
Gunnarsyni, Högna Val Högna-
syni og Brynjari Sigurðssyni, er 
að gera góða hluti. Veskjalína 
sem strákarnir hönnuðu fyrir 

bandaríska fyrirtækið Timo 
Wallets kom í verslunina 

Kronkron á dögunum. 
Veskin verða einnig seld í 

stórborgunum New York, 
Amsterdam og Tókýó. „Við 

erum allir á öðru ári í graf-
ískri hönnun í Listaháskóla 

Íslands og höfum unnið mikið 
saman. Okkur langaði að ganga 

skrefinu lengra í samstarfinu og 
stofnuðum hönnunarfyrirtækið 
Dotdesign í lok sumarsins,“ segir 
Frosti Gnarr, en Frosti er fóstur-

sonur leikarans góðkunna Jón 
Gnarrs og sonur Jógu töfra-

nuddara. Dotdesign er 
hugsuð sem lítil aug-
lýsingastofa sem 
sinnir skapandi við-
skiptavinum. Þeir 
félagarnir hafa meðal 
annars unnið fyrir 
tónlistarmenn og 
fatahönnuði auk þess 
sem þeir hafa starfað 
sem hönnunarteymi 
fyrir RÚV. 

„Við vorum í verk-
efnaleit þegar okkur 
varð hugsað til vinar 
okkar í New York, 
Timo Weiland, en 
hann rekur fyrirtæk-
ið Timo Wallets. Við 

höfðum samband við Timo og 
hann fól okkur það verkefni að 
hanna lógó fyrir fyrirtækið,” segir 
Frosti um tildrög samstarfsins 
við Timo. Frosti kynntist Timo 
fyrir tilviljun árið 2004 í Kaup-
mannahöfn og hefur haldið sam-
bandi við hann síðan. Auk fyrir-
tækjarekstursins starfar Timo 
sem viðskiptaráðgjáfi hjá bank-
anum Deutsche Bank í New York. 
Timo Wallets sérhæfir sig í fylgi-
hlutum eins og nafnið gefur til 
kynna og hefur mest selt á sölu-
sýningum þar ytra með góðum 
árangri. „Timo var mjög ánægð-
ur með lógóið sem við hönnuð-
um fyrir hann og í kjölfarið bað 
hann okkur um að hanna heila 
veskjalínu fyrir sig. Við unnum 
með andlitsteikningar á óhefð-
bundinn hátt út frá andlitsmynd-
um af okkur sjálfum og vinum 
okkar,“ segir Frosti um veskjalín-
una sem er afar fjölbreytt og lit-
rík þannig að flestir ættu að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi.  

   bergthora@frettabladid.is

FROSTI GNARR OG FÉLAGAR HANNA FYRIR TIMO WALLETS

REYKJAVÍK, NEW YORK, 
AMSTERDAM OG TÓKÝÓ

„Jón Gnarr er fósturpabbi minn og 
hefur gengið mér í föðurstað. Mig 
langaði að breyta föðurnafninu 
mínu á sínum tíma en það var ekki 
leyfilegt og því tók ég upp Gnarr-
nafnið.” 

Frosti Gnarr, Timo, Brynjar og Högni.

Nældu þér í eintak

Li
st

in
n

 g
ild

ir
  1

6 
-2

3.
 n

ó
ve

m
b

er
  2

00
7

VINSÆLASTA TÓNLISTIN

Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í 
Skífunni og verslunum BT út um allt land.

A N Lækkar frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista

Mugiboogie   Mugison
Tímarnir okkar  Sprengjuhöllin
Vivere: Best Of Bocelli CD+DVD Andrea Bocelli
Long Road Out Of Eden Eagles
Vivere:Best Of Bocelli  Andrea Bocelli
Ferðasót   Hjálmar
Pictures   Katie Melua
Allt fyrir ástina  Páll Óskar
1987-2007 2CD+DVD  Nýdönsk
Ég skemmti mér um jólin Guðrún og Friðrik
100 Íslensk barnalög Ýmsir
Hold er mold    Megas og Senuþj.
Hvarf/Heima 2CD  Sigur Rós
Sticky Situation  Bloodgroup
The Hope   Sign
Human Child/Mannab. 2CD SE Eivör
Complete Clapton  Eric Clapton
Síðasta vetrardag CD+DVD  Síðan skein sól
Bara Hara   Hara
Benny Crespo´s Gang   Benny Crespo´s Gang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N
N
N

N

Mýrin
Harry Potter & the order of Ph.
Die Hard 4
Desperate Housewives 3
Deck The Halls
Skoppa og Skrítla í Þjóðleikh.
Köld Slóð
Fantastic Four (2Disc)
Family Guy Sería 6
Ocean´s Thirteen
Spiderman 3 (2Disc)
Simpsons Sería 10
Latibær 5
Arthur og Minimóarnir
Latibær
Shortbus
Fóstbræður Sería 2
Live of Others
Fóstbræður Sería 1
Sigtið Sería 2 (3Disc)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Call Of Duty 4 : Modern Warfare
Simpsons The Game
Assassins Creed
Football Manager 2008
Hellgate London
Sims 2 Teen Style Stuff
Pro Evolution Soccer 2008
Gears of War 
Glói Geimvera 1&2
Witcher

VINSÆLUSTU DVD

VINSÆLUSTU LEIKIRNIR

N
N

N

N

VESKI EFTIR FROSTA GNARR
Það fæst í Kronkron MYND/ANTON



Nýr iPod nano
Það er allt nýtt við nýja iPod nano 
spilarann. Nýir litir, nýtt útlit, stærri skjár, 
nýtt stýrikerfi og ný upplifun. 

Hann er fáanlegur bæði með 4GB og 8GB 
plássi. Núna getur þú ekki bara skoðað 
ljósmyndir, hlustað á hljóðbækur og 
tónlist heldur einnig horft á myndbönd.

frá19.990
* Spilarinn er í raunstærð.

*

Laugavegur 182 | Mán. til fös. 10 – 18 og lau. 11 – 16
Kringlan | Opið samkvæmt afgreiðslutíma Kringlunnar

Apple IMC
Humac ehf.

apple.is
534 3400

Smá bíó 
handa öllum
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„Ég er veikust fyrir kjólum og hælaskóm. Ef aðstæður 
og veður leyfðu, væri ég í fallegum kjólum og háum 
hælum alla daga vikunnar,“ Segir Erna Berg-
mann Björnsdóttir sem myndi sóma sér vel í 
1001 nótt. Erna er á öðru ári í fatahönnun við 
Listaháskóla Íslands og vinnur meðfram 
náminu í Kronkron, einni flottustu fata-
búð landsins. „Ég var búin að velta því 
lengi fyrir mér að læra fatahönnun áður 
en ég lét af því verða að sækja um í Lista-
háskólanum. Áhugasvið mitt liggur að 
miklu leyti í tískuheiminum og ég hef 
unnið í kringum föt í nokkur ár. Það 
gaf því gaf augaleið að þetta væri nám 
fyrir mig. Ég hvet alla þá sem hafa 
bakteríuna að sækja um í fatahönnun, 
það á enginn eftir að sjá eftir því. Þetta 
er skemmtilegt og krefjandi nám,“ segir 
Erna um nám sitt í Listaháskólanum. 

Erna hefur einnig gert garðinn frægan 
sem plötusnúður í tvíeykinu „Ellen og 
Erna“ en þær stöllur, hún og Ellen Lofts-
dóttir, voru með sjónvarpsþáttinn Bak við 
böndin, sem sýndur var á Sirkus árið 2006. 
„Ég og Ellen vorum sjúklega heitir og hressir 
diskótekarar á tímabili, en duttum úr tísku,“ 
segir Erna og hlær við þegar hún er spurð út í 
ferilinn á skjánum. 

Erna vekur víða athygli fyrir óvenjulegan og 
skemmtilegan klæðaburð. Sjálf lýsir hún fatastíl sínum sem til-
raunakenndum kvenlegum stíl í öllum litum regnbogans, sem 
einkennist af andstæðum og klassík en er á sama tíma töff. 

Sirkus lék forvitni á að vita hvar Erna fær öll þessi fallegu föt? „Ég 
versla mikið í versluninni Kronkron þar sem ég vinn og í skób-

úðinni Kron. Enda eru þær 
uppáhaldsbúðirnar mínar og luma 

alltaf á einhverju sem freistar 
mín. Ég elska að versla í Kis-
unni og er sömu leiðis rosa-
lega spennt fyrir nær-
fataversluninni 

Systurnar á Lauga-
veginum sem var 

að opna, en þær 
selja flottustu 

nærföt sem 
ég hef 
augum 
litið.“ Erna 
vill þó meina 

að hún snobbi 
ekki fyrir ákveðnum 

merkjum og búðum þegar komi að fata-
vali. Hún kaupi sér einungis það sem henni 

finnst vera fallegt þó að það gildi aðeins aðrar regl-
ur þegar kemur að skókaupum. „Ég æfi með stúdenta-

dansflokknum ásamt því að dansa „contemporary“ dans í Kram-
húsinu þess vegna legg ég mikið upp úr að ganga í vönduðum 
og vel hönnuðum skóm sem fara vel með fæturna og auðvitað 

þurfa þeir líka að vera flottir,“ bætir Erna við, sem getur 
eflaust dansað þar til dagur rís öll kvöld ársins án þess að 

finna fyrir því miðað við allan þann vandaða og fagra 
skó búnað sem að hún á. 

bergthora@frettabladid.is

Ævintýraheimur Ernu í 101 
ERNA BERGMANN BJÖRNSDÓTTIR NEMI Í FATAHÖNNUN

ERNA BERGMANN

Aldur: 24 ára

Nauðsynlegt: Hlý klassísk ullarkápa eða slá 
sem passar við allt, því þá verður manni 
aldrei kalt þrátt fyrir að vera smart. 

Verstu kaupin: Klárlega Buffalo-skórnir á 
sínum tíma. 

Bestu kaupin: Fjólubláa ullarkápan mín. Ég 
get ekki ímyndað mér lífið án hennar. 

Uppáhaldsflíkin í fataskápnum: Köflótti 
Bernhard Wilhelm-kjóllinn minn.

Uppáhaldsfatahönnuðir: Nicolas Ghes-     
quière, Vivienne Westwood, Marc Jacobs, 
Bernhard Wilhelm, Rei Kawakubo, Marjan 
Pejoski, Eley Kishimoto, Hussein Chalayan, 
Sonia Rykiel, Peter Jensen, Roks anda Ilincic, 
Martin Margiela og Viktor & Rolf.
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Þ ulur Ríkissjónvarpsins hafa verið 
mikið í umræðunni upp á síðkast-

ið en í síðustu viku voru fjórar nýjar 
þulur ráðnar til starfa. Katrín Brynja 
Hermannsdóttir hefur verið þula í sjö 
ár og er langt frá því að vera á förum. 
Hún hefur þó ekki sést mikið á skján-
um upp á síðkastið því hún eignaðist 
son 28. september síðastliðinn. 

„Ég sótti um í upphafi í þeim til-
gangi að reyna að finna þefinn af fjöl-
miðlum og átta mig betur á starfs-
umhverfinu. Pabbi hafði alla sína tíð 
unnið við fjölmiðla, sem blaðamaður, 
ritstjóri og fréttamaður á RÚV. Það var 
eitthvað sem heillaði. Að sjálfsögðu 
bað ég hann um að reyna að greiða 
leið mína að starfinu og reyndi að fá 
hann til að tala við yfirmann þulanna. 
Fannst það þjóðráð að hann stykki 
bara á hann á göngunum og legði inn 
gott orð fyrir mig, en allt kom fyrir 
ekki. Pabbi horfði á mig og sagði stutt 
og laggott: „Nei. Katrín – ef þú átt eitt-
hvað í þetta starf, þá færðu það á eigin 
forsendum,“ og þar með var það útrætt. 
Ég hins vegar veit að einhverjir vildu 
tengja tilveru pabba á fréttastofunni 
við að ég var ráðin á sínum tíma. Ég 
skil það vel enda gerði ég heiðarlega 
tilraun til að notfæra mér tengslin,“ 
segir hún og brosir.  

„Það er auðvitað gott og kannski 
fyrst og fremst þægilegt ef einhver 
hefur tækifæri til að greiða leið manns 
að því sem mann langar í en það er 
töluvert mikið skemmtilegra að ná 
markmiðum sínum einn og óstuddur. 
Það er góð tilfinning,“ segir hún og 
hlær og rifjar upp þuluprófið sem hún 

þurfti að þreyta til að hnjóta um 
starfið. 

„Þegar við Ellý byrjuðum var held ég 
unnið úr bunka umsókna og við boðuð 
í próf sem gekk út á að semja eigin 
texta og lesa hann af textavélinni. 
Þetta var tekið upp og hefur eflaust 
vakið kátínu þeirra sem fengu að sjá – 
við stukkum ekkert fullskapaðar í 
djobbið og maður var dágóðan tíma 
að finna sig, eða ég allavega. En það 
kom á óvart hversu margir sóttu um 
þetta núna – eins umdeilt og starfið 
virðist oft vera og skiptar skoðanir um 
ágæti þulustarfsins. Á meðan ein-
hverjir geta ekki hugsað sér Ríkissjón-
varpið án okkar þá eru aðrir sem vildu 
helst henda starfinu út í hafsauga og 
hugsa ekki um það söguna meir. Þetta 
höfum við alltaf vitað og lendum reglu-
lega í því að ræða við fólk um starfið, 
sem allir virðast hafa skoðun á.“ 

Í síðustu viku var greint frá því að 
fjórar nýjar þulu hefðu verið ráðnar. 
Katrínu Brynju líst vel á sínar nýju 
samstarfskonur. 

„Við hittumst einmitt í vikunni og ég 
gat ekki betur séð en að þetta væru 
stelpur sem eiga eftir að pluma sig frá-
bærlega – flottar að öllu leyti. Ég þekki 
Önnu Rún, en hún hefur málað mig 
niðri í Sjónvarpi fyrir kynningar. Ef 
hinar stelpurnar eru eitthvað líkar 
henni þá getur fólk leyft sér að hlakka 
til að fylgjast með þeim á skjánum,“ 
segir Katrín Brynja en bætir því við að 
þulurnar hittist nú ekki mikið þar sem 
það sé alltaf bara ein á vakt hverju 
sinni. „En starfið er skemmtilegt og 
ekki síst vinnuumhverfið og fólkið hjá 

Sjónvarpinu. Þar eru gullmolarnir 
hver um annan þveran. Í starfinu sjálfu 
þarf maður svo stöðugt að vera 
tilbúinn til að gera betur og það er 
skemmtilegt í sjálfu sér.“ Þegar hún er 
spurð að því hvort hana langi til að 
vera með sinn eigin sjónvarpsþátt 
hugsar hún sig um í smá stund áður en 
hún svarar. 

„Kannski í fyllingu tímans eða vera 
hluti af stærra teymi. Ég er samt ekki 
að hugsa um það núna,“ segir hún. 

 Með þulustarfinu hefur Katrín 
Brynja verið í meistaranámi í blaða-og 
fréttamennsku í Háskólanum. Hún 
hefur líka verið flugfreyja, kennari og 
unnið sem blaðamaður. „Að setjast á 
skólabekk aftur var frábært og þvílíkt 
endurnýjandi. Tilhlökkunin var 
nákvæmlega eins og þegar maður 
labbaði í skólann fyrsta daginn í 
grunnskóla. Í óléttunni kláraði ég svo 
lokaritgerðina en á eftir tvö fög sem ég 
stefni á að klára næsta haust. Ég ætlaði 
að vera ofurkona og klára núna um 
jólin en áttaði mig sem betur fer á því 
að láta aðra og mikilvægari hluti hafa 
forgang.“ 

Upptekin í móðurhlutverkinu
Í haust eignaðist Katrín Brynja annan 
son sem er orðinn sex vikna og segir 
hún fæðinguna hafa gengið ótrúlega 
vel. „Ég var í frábærum höndum Önnu 
Eðvaldsdóttur ljósmóður, fílaði hana 
vel um leið og við hittumst, enda 
rómaður snillingur í sínu fagi. Ég var 
mjög heppin með hana. Pilturinn 
hefur ekki hlotið nafn og ekki verið 
nefndur, ætli ég sé ekki eitthvað pínu-
lítið gamaldags í þessum málum. 
Hann gengur því undir nöfnunum Litli 
eða Moli í bili,“ segir hún og hlær. Fyrir 
á hún soninn Mána Frey sem er fimm 
ára og er stoltur stóri bróðir. Hún segir 
að það sé heilmikil breyting að vera 
heima með tvö börn en það sé vel þess 
virði. „Næturbröltið og baugarnir eru 
vel þess virði,“ segir hún brosandi. 
Fæðingarorlofið leggst vel í hana þótt 
hún stelist til að taka eina og eina 
þuluvakt. „Það eru þvílík forréttindi að 
geta verið heima og sinnt nýfæddu 
barni. Þetta eru stundir sem koma 
aldrei aftur og eins gott að njóta þeirra. 
Oft vildi ég óska að ég gæti ýtt á ein-
hvern takka og fryst mómentið svo ég 
geti notið þess lengur. Þetta er svo 
ótrúlegt undur, meðganga og fæðing 
barns. Að þetta skuli vera hægt finnst 
mér stórmerkilegt.“ Katrín Brynja er á 
bólakafi inni í sápukúlu móður-
hlutverksins.

„Um leið og barnið fæddist var eins 
og heimurinn minnkaði og hlutir sem 
maður var upptekinn af, kannski alveg 
fram að fæðingu, skiptu ekki máli 
lengur eða færðust langt aftur í for-
gangsröðinni. Svo hefur mér tekist 
mun betur að lifa í núinu og þá fer 
maður ósjálfrátt í naflaskoðun og hún 
er holl.“ Hún segist ekki hafa neinn sér-
stakan metnað í að byrja að vinna sem 
fyrst og ætlar bara að láta það ráðast 
hvað hún verður í löngu orlofi. Síðast 
tók hún sér 15 mánaða fæðingarorlof 
og segir að það hafi verið mjög ánægju-
legt. „Þegar ég hef tekið þuluvakt hef 
ég haft soninn með mér og það hefur 
gengið ótrúlega vel.“ Í nýliðinni viku 
voru ekki bara fjórar nýjar þulur 
ráðnar til starfa. Björgólfur Guð-
mundsson færði Ríkissjónvarpinu 
styrk upp á 150 milljónir.

„Ég sé fulla ástæðu til að gleðjast yfir 
þessum samningi og sé ekki að það 
skipti máli hvaðan gott kemur. Þetta 
snýst um fjármögnun á leiknu sjón-
varpsefni og að efla íslenska leiklist – 
af því munum við hin svo njóta góðs. 
Öll umræða um mál af þessum toga er 
hins vegar af hinu góða því af henni 
hlýst meiri skilningur í allar áttir. Ég 
hef litlar áhyggjur af því að þetta veiti 
Björgólfi einhvern óljósan valdasprota 
innan RÚV – ég treysti stjórnendunum 
bara miklu betur en það, og þar fyrir 
utan hef ég enga trú á að það sé 
tilgangurinn,“ segir Katrín Brynja. 

Katrín Brynja er mjög skipulögð. 
Þegar hún er spurð út í jóla-
undirbúninginn fer hún að hlæja og 
segist hafa byrjað að undirbúa hátíð 
ljóss og friðar í júlí. 

„Við mamma fórum til Boston og 
fengum þá frábæru hugmynd að kaupa 
nokkrar jólagjafir. Þá var ég komin 34 
vikur á leið og þar af leiðandi komin 
með stóra kúlu. Flugið, steikjandi sól 
og hiti var ekkert rosalega óléttuvænt. 
Skórnir mínir öðluðust sjálfstætt líf og 
minnkuðu eftir því sem líða tók á 
daginn. Ég held ég hafi prófað hvern 
einasta bekk sem á vegi okkar varð,“ 
segir hún og skellihlær og bætir því við 
að fólki hafi fundist þær stórskrítnar 
að vera að huga að jólunum svona 
snemma. 

„Fyrir mér var þetta eðlilegasti 
hlutur í heimi því þegar ég vann sem 
sumarflugfreyja sankaði ég að mér 
jólagjöfum á ferðum mínum erlendis. 
Mér finnst þetta miklu skemmtilegra 
heldur en að vera í einhverju stressi í 

KATRÍN BRYNJA HERMANNSDÓTTIR ER FARIN AÐ TAKA EINA OG 
EINA ÞULUVAKT ÞÓTT HÚN SÉ Í FÆÐINGARORLOFI. HÚN ER 
SPENNT AÐ KYNNAST NÝJU ÞULUNUM OG SEGIR STARFIÐ 
SKEMMTILEGT ÞÓTT SUMIR ELSKI AÐ HATA ÞULURNAR. 

Næturbröltið 
og baugarnir 
eru þess virði

Uppáhaldsmaturinn: Rósmarínkryddaðar 
lambalundir að hætti mannsins míns eru 
ólýsanlega bragðgóðar. Vel heppnaður 
humar er líka ómótstæðilegur. 

Besti veitingastaðurinn: Hornið stendur 
alltaf fyrir sínu og missir aldrei sjarmann – 
pitsurnar þar eru snilld. En ég bíð spennt 
eftir að einhver opni California Pitza Citchen 
hérna heima – þann mat gæti ég snætt 
daglega. 

Tónlistin: Það eru langar í mér tónlistar-
leiðslurnar... nú er James Blunt, gamli 

diskurinn í uppáhaldi og svo var ég að panta 
mér þann nýja á Amazon. Ég get hlustað á 
þetta daginn út og inn. 

Bíllinn minn er ... silfurgrár eðalkaggi með 
skynjurum í stuðurunum – þvílíkur lúxus!

Ef ekki sjónvarpþula hvað þá? Skíðakenn-
ari í svissnesku ölpunum, sól og skemmti-
legheitum. 

Uppáhaldsflíkin: Lopapeysa sem frænka 
mín prjónaði handa mér – nú er komið gat á 
olnbogann svo mig bráðvantar nýja... 

MÓÐIR AÐ STÖRFUM Katrín Brynja og 
Máni Freyr sonur hennar á góðri 
stundu heima.   MYNDIR/VALLI



desember og hafa kannski engan tíma 
til að pæla í hvað er skemmtilegt að 
gefa hverjum og einum. Svo getur 
maður dúllað sér við að pakka inn í 
rólegheitum og haft gaman í desem-
ber.“ Og nú er hún farin að huga að 
smákökunum. 

„Við Máni Freyr eldri sonur minn 
bökum þó engar tíu sortir, heldur 
meira til að fá fílinginn og lyktina í 
húsið. Þetta eru skemmtilegar stundir 
og eldhúsið hverfur í hveiti og deig-
klessur. Svo búum við til karla og kerl-
ingar úr piparkökudeigi að hætti Jóa 
Fel en eyðum þeim mun meiri orku í að 
skreyta þær. Við Aui, maðurinn minn, 
búum til piparkökuhús sem allir 
skreyta og vorum svo hrikalega ánægð 
með húsið í fyrra að það var látið 
standa þar til í apríl, en þá var svipurinn 

á gestum farinn að vera eitthvað pínu 
skrýtinn og húsfrúin gaf formlegt leyfi 
til að mölva dýrðina.“

Hvernig sérðu sjálfa þig fyrir þér 
eftir tíu ár?

„Að vera áfram sátt í eigin skinni og 
ánægð með þær ákvarðanir sem ég hef 
tekið. Mér finnst mikilvægt að eiga gott 
samband við drengina og fólkið mitt 
og mun leggja mig fram við að rækta 
það eins vel og ég get. Að tíu árum 
liðnum hef ég líka heitið sjálfri mér að 
vera búin að fara til vanþróaðs lands 
og leggja fram starfskrafta mína. Ég 
veit að þetta hljómar klisjulega en 
þetta langar mig. Markmiðið er nefni-
lega ekki bara að gera eitthvað gott 
fyrir aðra, heldur líka fyrir mig. Ég held 
að með þessu tækist mér að núllstilla 
sjálfa mig, ná fókus á lífsgildin og 
hægja á huganum. Öðlast meiri hugar-
ró og kyrrð,“ segir hún sæl í sínu. 
 martamaria@365.is

Heimilið mitt ... endurspeglar mig og mitt 
fólk

Hvað gerir þú ef þú ætlar virkilega að 
dekra við þig? Skríð upp í sófa með tímarit 
og lakkrísreimar innan seilingar. Annars er 
dekurdagur í Laugum í góðra og skemmti-
legra kvenna hópi þvílíkur orkugjafi sem 
dugar lengi. Hlátur er vanmetið dekur.

Draumurinn: Að verða hrikalega góð í golfi 
en ég hef ekkert rosalega þolinmæði. Myndi 
helst vilja vakna upp einn daginn með tíu í 
forgjöf. 
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ELIN HIRST OG 
FRIÐRIK 

Fréttastjórinn Elín 
Hirst ljómaði á 
Eddunni ásamt 

Friðriki eiginmanni 
sínum. Elín minnti 

óneitanlega á 
leikkonuna og 
fegurðardísina 

Audrey Hepburn. 
Edda var í svörtum 

einföldum kokteilkjól 
sem hún kryddaði 

með þessari 
skemmtilegu grófu 

tösku.  

RAUTT, RAUTT, RAUTT
Eiginkona Astrópíu-

leikstjórans Gunnars 
B. Guðmundssonar, 
Sigríður Þóra Árdal 
grafískur hönnuður 
og nýbökuð móðir, 

bar af í þessum flotta 
rauða kímonó úr 
hrásilki. Vinkona 

Sigríðar, Lísa 
Kristjánsdóttir 

framleiðandi og 
hægri hönd Baltasar 
Kormáks, gaf henni 

kímonóinn fyrir 
hátíðina. Þess má 

geta að Sigríður sá 
um alla grafík 

myndarinnar Syndir 
feðranna sem hlaut 
Edduna í flokknum 

besta heimildarmynd 
ársins, 

MYNDIR/VÖLUNDUR

ALLTAF JAFN SMART Systurnar Margrét 
og Ásthildur Sverrisdætur skörtuðu sínu 
fegursta en báðar hafa þær gaman af 
fallegum fötum.

Guðmundur Breiðfjörð markaðstjóri og eiginkona hans 
Kristín Karólína Harðardóttir tóku galastemninguna alla 
leið og mættu í sínu fínasta pússi. Kristín var glæsileg í 
skósíðum svörtum kjól með keip yfir axlirnar og hefði 
eflaust sómt sér vel í konungsveislu.  

SVART/HVÍT EDDA MEÐ RAUÐU ÍVAFI

Sjónvarpskonan Nadia Banine og Ingibjörg Lárusdóttir söngkona voru 
flottar saman. Nadia var klassískum hnésíðum kjól frá Spaksmanns-
spjörum og við hann klæddist hún ermum sem hún hannaði sjálf úr 
þæfðri ull. Takið eftir breiðu leðurbandinu sem Nadia bætti við efri 
hluta kjólsins og gefur heildarútlitinu skemmtilegan og 
óvenjulegan efnisblæ.

Ingibjörg Lárusdóttir var hnésíðum kjól en braut hann upp 
með því að klæðast skósíðum buxum innan undir sem kemur 
skemmtilega út. Takið eftir rauðu lakkskónum hennar sem gefa 
alklæðnaðnum lit.erið mjög áberandi í hausttískuni.   

„LITLI SVARTI KJÓLINN“ Helga Braga leikkona var 
glæsileg að vanda í svörtum hnésíðum Dolce & 
Gabbana kjól frá Sævari Karli og ekki spillti 
ásýnd leikarans Péturs Jóhanns fyrir. 
Kvenlegur vöxtur Helgu naut sín sérstaklega 
vel í þessum aðsniðna kjól. Það eru ekki 
margir sem geta skartað berleggja fótleggjum 
á þessum árstíma eins og Helga notaði tækifærið til. 
Svavar Örn á heiðurinn af hárgreiðslunni en veskið fékk 
hún að láni hjá vinkonu sinni. 

Svarti og hvíti liturinn voru áberandi á Eddunni í ár. „Litli svarti kjóllinn“ og stórar 
töskur virtust eiga upp á pallborðið hjá kvenþjóðinni. Sirkus fór yfir dressin á 
Eddunni sem voru að þessu sinni dálítið einsleit miðað við oft áður.

Hlín Helga 
Guðlaugsdóttir 
listnemi og 
eiginmaður 
hennar Björn 
Ingi Hilmarsson 
leikari voru í 
stíl á Eddunni. 
Björn Ingi skipti 
út bindinu og 
þessum forláta 
hálsklút sem 
gefur 
jakkafötunum 
gamaldags 
yfirbragð. Hlín 
Helga var eins 
og kvikmynda-
stjarna í 
þessum 
dásamlega kjól 
sem hún keypti 
af eldri konu í 
San Fransisco 
fyrir nokkrum 
misserum en 
við kjólinn bar 
hún gyllta 
tösku sem er 
erfðagripur.

SVART OG HVÍTT Edda Andrésdóttir og eiginmaður 
hennar Stefán Ólafsson prófessor.
Sjónvarpskonan ástsæla, Edda Andrésdóttir, braut 
upp kjólastemmingu Eddunnar með svartri 
buxnadragt. Blússan, sem Edda ber einstaklega vel, 
gaf dragtinni rokkaðan blæ sem og hálsnælan og 
lakkskórnir sem toppuðu dressið. 



Komin á DVD
með íslensku og ensku tali

TAKTU ÞÁTT Í JÓLALEIK SHREK THE THIRD
 Límmiðinn á myndinni gæti fært þér 42 TOMMU PHILIPS PLASMA 

SJÓNVARP,  Ipod, árskort í Sambíóin og margt fleira.
Nánari upplýsingar á www.bylgjan.is
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Skór skipta höfuðmáli þegar hugað er að heildarútlitinu. Í hausttískunni hefur sjaldan verið eins 
sterk stígvélatíska. Danska skómerkið Billi Bi hefur komið mjög sterkt inn upp á síðkastið en það 
er eitt af fáum sem bjóða upp á stígvél í fjórum víddum, allt frá XS upp í XL. Þetta er sérlega 
hentugt þegar tískan fer fram á að buxur eða leggings séu girtar ofan í stígvélin. En þetta 
er líka heppilegt fyrir íslenskar konur sem fá að skarta sínu fegursta hvort sem leggurinn 
er visinn eða sterklega byggður. Helstu nýjungarnar eru stígvél og skór með lakkáferð, 
veglegir hælar og skemmtileg smáatriði sem setja svip sinn á stígvélin. Þar má nefna 

sylgjur og annað skóskraut sem gerir stígvélin ennþá flottari. 
Tærnar eru bæði rúnnaðar og mjóar en það fer eftir stemn-
ingu hverju sinni hvort verður fyrir valinu, gæti jafnvel verið 

best að eiga til skiptanna. Nú er ekkert annað í stöðunni en að 
vera vel stígvélaður fyrir jólin svo hægt sé að vaða inn í aðventu-
partíin áhyggjulaus.    martamaria@365.is 

BILLI BI STÍGVÉL  Þessi eru 
með millibreiðum hæl og 
rúnnaðri tá og sóma sér vel 
utan yfir buxur. Þessi stígvél 
koma í nokkrum víddum 
þannig að konur með breiða 
kálfa eða spóaleggi ættu að 
geta glaðst. Billi Bi stígvélin 
fást í GS skóm.

DÖMULEG 
Pinnahælar og 
mjóar tær eru 
ennþá málið. Þessi 
stígvél eru mjög 
dömuleg og eru fín 
fyrir þær sem elska 
háhælaða skó og kunna 
að ganga á þeim. 
Aðventuboðin verða 
örugglega mun 
ánægjulegri ef gengið 
er á þessum. Þau fást í 
GS skóm.

ÖKKLAHÁ STÍGVÉL HAFA 
SJALDAN ÞÓTT FLOTTARI
Þau er hægt að nota við öll tækifæri, 
við buxur en líka pils, kjóla og 
hnébuxur. En þá er málið að vera í 
sokkabuxum í sama lit til að stytta 

ekki leggina. Fást í GS 
skóm.

HÆLAR
Lakkstígvél og veglegir

Það var margt um 
manninn á Ölstofu 
Kormáks og Skjaldar á 

föstudagskvöld 
og útlit er fyrir 
að fræga fólkið 
sé að 
endurheimta 

staðinn úr klóm pöpulsins. Þar knúsaði 
Kastljósskyntröllið Þórhallur Gunnarsson 
konu sína Brynju Nordquist flugfreyju. Á 
meðan Kastljóssljóskan Helgi Seljan tók 
púlsinn á alþjóðastjórnmálafræðingnum 
og fyrrverandi fréttastjóra DV, Kristjáni 
Guy Burgess. Helgi Hjörvar var ekki langt 
undan og gaf aðstoðarmanni 
borgarstjóra Guðmundi 
Steingrímssyni góð ráð 
þetta kvöld, en Guðmundur 
ræddi borgarmálin við 
almannatengilinn fjölfróða 
Örn Úlfar. Tónlistarfólkið 
lét sig ekki vanta í gleðina 
sem ríkti á Ölstofunni 
þetta kvöld, Baggalútsbræðurnir síkátu 
tóku sér frí frá stífum æfingum fyrir 
Laugardagslögin og voru hressir við 
barinn. Borgar- og blúsdrottingin Andrea 
Gylfadóttir skartaði sínu fegursta og lagði 
á ráðin með útvarpsmanninum Óla Palla.  

Kvikmyndagerðarfólk hitaði upp fyrir 
Edduna í reykskýli Ölsins, þar var 
leikstjórinn Árni Óli Ásgeirsson, Lísa 
Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri, 
gervahönnuðurinn Ásta Hafþórs og 
Astrópíuprinsinn Óttar Geir Borg 
handritshöfundur. Ölstofukóngarnir og 
spjátrungarnir Kormákur og Skjöldur 
settu óneitanlega skemmtilegan brag á 
samkomuna með klæðaburði sínum sem 
bar anda liðinna tíma með sér. Að 

loknu heljarinnar föstudags-
kvöldi hélt sirkusstjórinn 
heim ölvaður af gleði og 
gat samviskulaust eytt 
laugardagskvöldinu yfir 

sjónvarpinu. 

■ Hverjir voru hvar

SPENNAN SETUR 
SVIP SINN Á 
ÞESSI Þessi Billi 
Bi stígvél eru 
æðisleg og henta 
vel fyrir hávaxnar 
sem vilja ekki of 
háan hæl. 
Spennan utan um 
ökklann gerir 
mikið fyrir þessi 
stígvél. Þau fást í 

GS skóm.

ALGER SKÍVSA
Hilary Duff er alveg með 
þetta. Hún mætti á 
þessum í Hollywood-partí 
og var elt á röndum. 
 MYND/GETTYIMAGES

LEIKKONAN HALLE BERRY 
er þekkt fyrir glæsilegan 

fatasmekk.
MYND/GETTYIMAGES

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

opið föstudaga 11.-18.30 laugardaga 11-17
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■ 5 leiðir til að lifa    
helgina af H rafnhildur er á vissum lokapunkti 

í lífi sínu. Hún skuldar engum 
neitt og er með hreint borð fyrir 
framan sig,“ segir Sigríður Klingen-
berg um fegurðardrottninguna Hrafn-
hildi Hafsteinsdóttur. „Hrafnhildur er 
að raða upp taflmönnum sínum til að 
athuga hvaða stöðu hún ætlar að 
leika. Hún er náttúrulega drottning 
sem lætur engan snúa á sig til lengdar. 
Hrafnhildur á eftir að koma fram á 
sjónarsviði með hraði, fyrr en alþjóð 
heldur, og taka hlutina með bravúr. 
Dálítillar spennu mun þó gæta, jafn-
vel í sambandinu, en Hrafnhildur veit 

hvað hún er að gera. Eitthvað sem 
hún er búin að óska sér lengi verður 
að veruleika. Heimili hennar verður 
líkt og höll en hún hefur smekk fyrir 
hlutum með sál og hlutum með stíl. 
Þar af leiðandi ef maður gengur inn á 
heimili Hrafnhildar og Bubba þá lýtur 
maður létt höfði. Hrafnhildur byrjar 
nýjan þriggja ára kafla árið 2009 sem 
verður spennandi og árangursríkur 
en margt gæti verið að krauma undir 
niðri í augnablikinu því desember 
fram í apríl eru mánuðir sem virðast 
eiga eftir að gefa henni miklar og 
ómældar breytingar. Hrafnhildur er 

fimma, eins og frú Klingenberg, og 
þar af leiðandi á hún að nota orðið og 
gæti komið vel út í sjónvarpi. Kannski 
Þórhallur ætti bara að ráða hana í 
sjónvarpið því hún Hrafnhildur hefur 
bein í nefinu.“

DROTTNING 
„Hún er náttúrulega drottning sem lætur 
engan snúa á sig til lengdar,“ segir 
Sigríður Klingenberg um Hrafnhildi 
Hafsteinsdóttur, fyrrverandi fegurðar-
drottningu og kærustu Bubba Morthens.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Rétt svör: 1. Bjartmar Guðlaugsson. 2. Lay Low. 3. Stefán 
Hjörleifsson. 4. Ball á Bessastöðum. 5. Gunnlaug Egilsson. 6. 
Knut Ödegard. 7. Roma. 8. Garðabær. 9. Ég skemmti mér um 
jólin. 10. Toshiki Toma.

■ Ásgrímur
1. Veit ekki.
2. Lay Low.
3. Stefán Hjörleifsson.
4. Veit ekki.
5. Gunnlaugur Egilsson.
6. Ekki hugmynd

Hannes Heimir bar sigur af hólmi og jafnar þar með met Helga Seljan. Hannes hlaut sex stig af tíu 
mögulegum á móti fjórum stigum Ásgríms. Ásgrímur skorar á Friðrik Erlingsson rithöfund til að binda 
enda á sigurgöngu Hannesar.

1. Hvaða ástsæli söngvari var fótbrotinn í 
27 ár án þess að fá meina sinna bót?
2. Hver semur tónlistina fyrir verkið Ökutím-
ar, sem er sýnt hjá Leikfélagi Akureyrar?
3. Hver er framkvæmdastjóri tónlistarvefs-
ins Tónlist.is?
4. Hvað heitir nýútkomin barnabók rithöf-
undarins Gerðar Kristnýjar?
5. Eftir hvaða Íslending er dansverkið 
„Degenerator“ sem frumsýnt var í Konung-
lega leikhúsinu í Stokkhólmi í síðustu viku?
6. Hver hlaut alþjóðlegu Jan Smrek ljóðlist-
arverðlaunin nú á dögunum?
7. Með hvaða ítalska liði leikur körfuknatt-
leikskappinn Jón Arnór Stefánsson?
8. Hvaða bæjarfélag hlaut leiðtogaverðlaun 
Dale Carnegie nýverið?
9.Hvað heitir platan sem tvíeykið Guðrún 
Gunnars og Friðrik Ómar gefa út fyrir jólin?
10. Hvað heitir prestur innflytjenda á 
Íslandi?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. TRYMBILLINN HANNES HEIMIR VIRÐIST ALGER-
LEGA ÓSIGRANDI. HANNES HEFUR ÞEGAR UNNIÐ SJÖ STERKA MÓTHERJA OG NÚ RÆÐST 
HVORT HANN NÆR METI HELGA SELJAN, EN HELGI VANN ALLS ÁTTA MÓTHERJA. HÉR REYNIR 
HANNES VIÐ ÁSGRÍM SVERRISSON DAGSKRÁRGERÐARMANN OG KVIKMYNDASPEKÚLANT.

6 RÉTT SVÖR 4 RÉTT SVÖR■ Hannes Heimir 
1. Bjartmar Guðlaugsson.
2. Lay Low.
3. Stefán Hjörleifsson.
4. Hef ekki hugmynd.
5. Ég giska á 
Ernu Ómarsdóttur.

6. Veit ekki.
7. Napolí
8. Garðabær.
9. Ég skemmti mér um jólin.
10. Toshiki Toma. 

7. Nú stend ég á gati.
8. Ég giska á 
Hafnarfjörð.
9. Ég er í svaka stuði.
10. Toshiki Toma.

Kæmi vel út í sjónvarpi
Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Þegar piparkökur bakast…

Dustaðu rykið af piparkökumótunum og 
hentu í deig, það er ekkert skemmtilegra 
á þessum árstíma en að dunda sér við 
að búa til piparkökukalla áður en allt 
stressið byrjar. Þeir sem ekki finna 
kökukeflið geta keypt fínustu piparkökur 
í næstu matvöruverslun og látð sér 
nægja að skreyta þær af hjartans lyst.

Sundferð

Slakaðu á eftir vinnuvikuna og skelltu þér 
í sund, það er fátt jafn afslappandi en að 
láta líða úr sér og skilja þreytuna eftir í 
heita pottinum.

Morgunmatur í rúmið

Njóttu þess að geta sofið út, dekraðu við 
þig og borðaðu morgunmatinn í rúminu. 
Það þarf enginn að leigja sér hótelher-
bergi til að lifa eins og blómi í eggi.

Stanslaust stuð

Það veit enginn hvar hann dansar næstu 
jól, en í þessum ómótstæðilegu skóm er 
víst að gamanið er ekki langt undan. 

Útgáfutónleikar Páls 
Óskars

Farðu á útgáfutónleik-
ana á Nasa og 
skvettu ærlega úr 
klaufunum við 
dúndrandi 
danstónlist. Á 
tónleikunum 
ætlar hann að 
spila lögin af nýjustu 
plötunni sem rýkur út 
úr verslunum þessa 
dagana. Ekki skrítið þar sem þetta er 
engin venjuleg stuðplata.

ÞRÍR ÆTTLIÐIR Bryndís Guðmundsdóttir er hér ásamt móður sinni, Hervöru Guðjónsdóttur og dóttur sinni Védísi 
Hervöru Árnadóttur. 

B ryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur og 
bæjarstjórafrú í Reykjanesbæ, er nýbúin að 

gefa út bókina, Einstök mamma, sem fjallar um 
Ásdísi og Óla sem eiga mömmu sem er heyrnarlaus. 
Bryndís miðlar af eigin reynslu í bókinni en sjálf er 
hún alin upp hjá heyrnarlausri móður. „Mér fannst 
vera þörf fyrir bók af þessu tagi og langaði til að 
skrifa niður þætti úr mínu lífi sem ég upplifði sem 
barn. Ég var búin að hugsa lengi um þetta efni og 
upplifði það sterkt að kannski hefði ég eitthvað að 
segja,“ segir Bryndís. Hún segir að skrifin hafi 
runnið vel en það hafi kannski verið vegna þess 
hvað efnið var nálægt. „Það sem var kannski 
erfiðast var að lesa bókina fyrir mömmu og ég verð 
að viðurkenna að ég var með svolítið í maganum 
yfir því hvað hún segði.“ Hervör Guðjónsdóttir 
móðir Bryndísar brást hins vegar vel við. „Mamma 
er ótrúlega góð fyrirmynd og hún hefur alltaf sýnt 
það í verki að hún gefst ekki upp og er enginn 
eftirbátur heyrandi mæðra.“ Þegar Bryndís er spurð 
að því hvort það hafi ekki verið erfitt að alast upp 
hjá heyrnarlausri móður segir hún svo ekki vera. 
„Þetta var öðruvísi reynsla en að sama skapi jákvæð 
og lærdómsrík. Ég á heyrandi pabba og hann var 
mjög sterkur inni á heimilinu. Auðvitað komu upp 
erfið atvik en ég held að allir upplifi það sem alast 
upp við óhefðbundið fjölskyldumunstur. Mín 
skilaboð eru þau að þeir sem eru aldir upp við 
öðruvísi fjölskylduaðstæður eigi að gera það að 
jákvæðri og uppbyggilegri reynslu,“ segir Bryndís. 

Erfi ðast að lesa bókina fyrir mömmu
BRYNDÍS GUÐMUNDSDÓTTIR SKRIFAÐI BÓK UM EIGIN UPPLIFANIR





OBH Nordica í samstarfi við Tuborg og Carlsberg kynnir hágæða bjórdælu til heimilisnota. 
Vélin er stílhrein og einföld í notkun en í hana eru notaðir fimm lítra einnota Tuborg/Carlsberg 
bjórkútar sem fást í næstu Vínbúð. OBH Nordica 6502G bjórdælan tryggir að bjórinn er alltaf 
kaldur, bragðið enn betra en áður og fullkomin froða kemur í glasið. 

Nú verður 
dælan látin 

ganga!

Tvö glös 
fylgja!

Umboðsmenn um land alltDESIGNING GOOD LIFE

OBH NORDICA BJÓRDÆLAN VEKUR LUKKU

DREIFINIG

Dælan fæst á eftirtöldum útsölustöðum um land allt:

Reykjavík og nágrenni
Hagkaup Kringlan
Hagkaup Skeifan
Hagkaup Smáralind
Hagkaup Spöng
Heimilistæki Suðurlandsbraut 26
MAX raftæki Kauptúni
Nettó Mjódd
Sjónvarpsmiðstöðin Síðumúla 2

Landsbyggðin
Hljómsýn Akranesi
Hagkaup Borgarnesi
Samkaup Úrval Borgarnesi
Skipavík Stykkishólmi
Blómsturvellir Hellissandi
Samkaup Úrval Ísafirði
Smáalind Patreksfirði
Kaupf. Steingrímsfjarðar Hólmavík
Krákur Blönduósi
Kaupf. V-Húnvetninga Hvammstanga

Skagfirðingabúð Sauðárkróki
Samkaup Úrval Ólafsfirði
Valberg Ólafsfirði
Heimilistæki Akureyri
Hagkaup Akureyri
Nettó Akureyri
Heimilistæki Húsavík
Fláabrún Vopnafirði
Samkaup Úrval Egilsstöðum
Martölvan Höfn
Nettó Höfn

Klakkur Vík
Geisli Vestmannaeyjum
Mosfel Hellu
Heimilistæki Selfossi
Verslunin Rás Þorlákshöfn
Tölvuspítalinn Grindavík
Kaskó Reykjanesbæ
Hagkaup Reykjanesbæ
Samkaup Úrval Reykjanesbæ


