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Helgin verður róleg því ég er með ung-
barn á heimilinu sem ræður ferðinni. 
Við horfum alveg örugglega á 2. 
þátt af Ríkinu í kvöld. Ég mæli með 
þeirri seríu. Mæli líka með hár-
greiðslunni á yfirmanninum þar 
á bæ, sem er leikinn af Þorsteini 
Bachmann snillingi.
Á laugardag tökum við sjálfsagt 
góðan göngutúr með yngsta fjöl-
skyldumeðliminn. Þá er ekki úr 
vegi að enda á Gló, en það er frá-
bær veitingastaður og vill svo vel til að 
hann er í nágrenninu. 
Á sunnudag ætlum við í bíó að sjá 
Skrapp út. Hlakka til að sjá þá mynd.

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ 
GERA UM HELGINA? 
Katla Margrét Þorgeirsdóttir leikkona Auðjöfurinn Björgólfur Thor Björgólfsson lætur nýj-

ustu tískutrendin ekki framhjá sér fara og er yfirleitt 
klæddur eins og kvikmyndastjarna. Þetta sannaði 
hann á Ólympíuleikunum í Peking 
þegar hann mætti í svörtu leður-
vesti á úrslitaleikinn. Hingað til 
hafa slík vesti ekki verið áber-
andi nema kannski í Gleðigöng-
unni á Gay Pride en í vetur 
verður leðrið áberandi í vetr-
artískunni. Ef þú vilt 
taka Björgólf þér til 
fyrirmyndar þá eru slík 
vesti fáanleg í verslun-
inni Kos á Laugavegi. 

Í leðurvesti í Peking

Björgólfur Thor klæddist 
leðurvesti á Ólympíuleik-
unum í Peking. Þú getur 
fengið þér samskonar 
vesti í versluninni Kos.
 MYND/VILLI

N
anna Björg Lúðvíksdótt-
ir, einn af prímusmótor-
um SUK-markaðarins í 
Perlunni lét sitt ekki eftir 

liggja. Hún er ein af best klæddu 
konum landsins og lét greipar 
sópa í fataskápnum sínum til að 
gefa á markaðinn. Ekki var um 
nein kreppuklæði að ræða því hún 
gaf mestmegnis merkjavöru. Eitt 
af dótinu sem hún gaf voru skór 
frá GUCCI sem hún keypti á Flór-
ída fyrir tveimur árum. „Þessum 
skóm fylgja bara góðar minning-
ar en ég hef klæðst þeim 
nokkrum sinnum. 
Ég féll alveg fyrir 
þeim á sínum tíma 
því þeir eru svo 
fallegir á fæti. 
Ég hefði þó ef-
laust notað þá 
oftar ef þeir 
væru ekki 
svona háhæl-
aðir,“ segir 
Nanna 
Björg og 
brosir. Þetta 
eru þó ekki einu skórn-
ir sem hún lét af hendi því 
Nanna Björg gaf einnig skó 
frá Vercace og aðra frá hinni 
ítölsku Prada. „Ég heillaðist 
svo af þessu verkefni og öllu 
því sem Jóhanna Kristjónsdóttir 
hefur gert og ákvað að vera bara 

svolítið gjafmild. Ég tók rækilega 
til í fataskápnum mínum og þegar 
sex ára dóttir mín sá hvað ég var 
búin að taka til var hún ekki alveg 
sátt því hún sagðist getað notað 
skóna þegar hún yrði stærri. Þegar 
ég útskýrði verkefnið fyrir henni 
fór hún inn í herbergið sitt og kom 
fram með skóna sem hún klæddist 
þegar við maðurinn minn, Þórður 
Már Jóhannesson, giftum okkur 
fyrir tveimur árum,“ segir Nanna 
Björg. Fyrir þær sem sækjast í 
merkjavöru þá má nefna Dolce & 

Gabbana pels og 
Louis Vuitton 
tösku. Perlunni 
verður skipt 
niður í svæði og 
því ætti hver 

og einn að 
geta fundið 
eitthvað við 
sitt hæfi.

Nanna Björg Lúðvíksdóttir lét greipar sópa í fataskápnum sínum

Gaf GUCCI, Prada og Vercace
Nanna Björg Lúð-
víksdóttir var gjaf-
mild þegar hún gaf 
á SUK markaðinn í 
Perlunni. Hér held-
ur hún á skóm frá 
Gucci.

FRÆGA FÓLKIÐ Á 
NESINU. 
Eftir að líkamsræktarstöðin World 
Class var opnuð á Seltjarnarnesi 
hefur stöðin orðið ansi vinsæl hjá 
þeim sem meira mega sín. Það 
gæti verið fallegt útsýni sem trekk-
ir að eða kannski minnir stöðin svo 
mikið á einkaklúbb að fræga fólk-
inu líði eins og í VIP-herbergi. Geir 
Haarde hefur verið duglegur að 
mæta í ræktina ásamt Skúla Helga-
syni, framkvæmdastjóra Samfylk-
ingarinnar, þótt þeir hafi kannski 
ekki mætt saman. Ágúst Guð-
mundsson í Bakka-
vör, Úlfur Eldjárn, 
Gerður Kristný rit-
höfundur og Jón 
Atli Jónasson hafa 
líka sótt stöðina af 
kappi eins og sést á 
fallegum kroppum 
þeirra. 

 HAFÐU ÞAÐ 

AÐEINS BETRA
Pizza með 2 áleggstegundum kostar það sama og 

Margarita ef þú borgar með Stúdentakorti Glitnis á 

Eldsmiðjunni. Sæktu um Stúdentakortið á glitnir.is 

og gerðu lífið aðeins betra.
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MORGUNMATURINN:

Varske með jarðarberjum. Varske er 

einhvers konar mjólkurvara sem er á 

mörkum skyrs og kotasælu sem er 

mjög gott að stappa ávexti út í.

SKYNDIBITINN:

Lítið um hefðbundna skyndibita þarna 

en mikið framboð af smáréttum með 

bjór, svo sem kjúklingavængjum, svína-

eyrum og slíkt. Það er reyndar allt gott 

með bjórnum þeirra, Svyturys Extra.

LÍKAMSRÆKTIN: 

Að labba rólega um á ströndinni og 

leggja sig síðan. Einnig að fletta blað-

síðum bóka á útikaffihúsi.

UPPÁHALDSVERSLUNIN: 

Þar sem ég er að reyna að standa vörð 

um karlímynd mína mun ég ekki kann-

ast við að eiga mér uppáhaldsverslun í 

þessari borg.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: 

Metu laikai (á íslensku: Árstíðir)

BEST VIÐ BORGINA: 

Góð strönd og fallegar konur.

borgin mín KLAIPEDA
ODDGEIR EINARSSON  lögmaður á Opus

Verslunin Ilse Jacobsen flutti í Litlatún í Garðabæ í síðustu viku. Af því tilefni var haldin smart teiti í tilefni af opn-
uninni. Eigendur verslunarinnar, Ragnheiður Óskarsdóttir og Hallgrímur Thorsteinsson, voru alsæl með daginn 
enda var margt um manninn og mikið stuð. Haustvörurnar trekktu líka að, nema hvað?

Telma Tómasson fréttakona og 
Birna Baldursdóttir dáðust að 
haustvörunum. 

N
ýr ritstjóri hefur tekið við starfi Þórunnar 
Högnadóttur í sjónvarpsþættinum Innlit/útlit. 
Hún heitir Eidís Anna Björnsdóttir og sér nú 
um undirbúning nýrrar þáttaraðar sem fer í 

loftið 23. september næstkomandi.
„Einhver benti á mig í starfið, en ég hef mikinn 

áhuga á innanhússhönnun og öllu sem henni teng-
ist,“ segir Eidís sem var aðstoðarritstjóri þátt-
anna síðasta vetur, en hefur nú alfarið tekið 
við starfinu. Eidís hefur fjölbreytta starfs-
reynslu að baki. Árið 2003 útskrifaðist hún 
af fatahönnunarbraut Listaháskóla Íslands, en 
síðan þá hefur hún unnið að búningagerð fyrir 
Stelpurnar og Latabæ, verið verslunarstjóri í 
fatabúðinni Zöru og innkaupastjóri húsgagna-
verslunarinnar Habitat. „Starfið er ólíkt því 
sem ég hef verið að gera áður, en tengist því 
samt á vissan hátt. Ég sé aðallega um að finna 
efni fyrir þættina, skipuleggja þá og vinna 
með pródúsent og klippara,“ útskýrir Eidís.

Þáttaröðin sem fer í loftið nú í septemb-
er er sú níunda og alltaf virðist vera af nógu 
að taka, en er aldrei erfitt að finna efnivið 
í þættina? „Það er til nóg af efni svo maður 
þarf að velja vel. Fólk sendir líka gjarnan inn 
hugmyndir og þá þarf maður bara að meta 
hvað er spennandi,“ segir Eidís.

Aðspurð segir hún ýmsar breytingar vera í 

skoðun og vissar nýjungar 
muni líklega eiga sér stað í 
Innliti/útliti í vetur. „Hugs-

anlega mun nýtt andlit sjást í 
þáttunum sem gestur og vera 
með sín eigin innslög. En það er 
á algjöru byrjunarstigi enn sem 
komið er,“ segir Eidís að lokum.

Nýr ritstjóri Innlits/útlits

Eidís Anna Björnsdóttir er 32 
ára fatahönnuður með fjöl-
breytta starfsreynslu að baki.

Ný og betri Ilse Jacobsen

Ragnheiður Óskarsdóttir, eigandi Ilse 
Jacobsen. Með henni á myndinni eru 
Halldór Eyjólfsson og Sesselja Ómars-
dóttir.

Kristín Ásta, starfsmaður hjá Ilse, 
spjallaði við Mumma í Götusmiðjunni. 

Guðmundur Þ. Guðmundsson 
landsliðsþjálfari hefur sett íbúð 
sína í Kópalind 4, Kópavogi, á sölu. 
Íbúðin er 153 fermetrar, með sér-
inngangi, bílskúr og fjórum 
herbergjum, en auk þess er 
mikil lofthæð og flott lýs-
ing í íbúðinni. Aðspurður 
segir hann ýmsar ástæður 
fyrir því að þau hjónin hafi 
sett íbúðina á sölu, en 
meðal annars hafi 
þau langað til að 
breyta til. 
Guðmundur 
segir að lægð á 
fasteignamark-
aðnum að und-
anförnu hafi sitt 
að segja og því 
sé erfitt að selja. 
„Við skoðum þetta 
hugsanlega þegar 

markaðurinn tekur aftur 
við sér, en annars erum 
við mjög ánægð þar sem 

við erum,“ segir Guð-
mundur. Hann ætti þó 
ekki að örvænta því 
Hannes Steindórsson 

stjörnufasteignasali á 
Remax er með íbúðina og 

hann gæti selt ömmu sína ef 
hann langaði til. 

Selur glæsiíbúðina

Kópalind 4.

Ekki væri verra ef hús-
gögnin myndu fylgja með!

Guðmundur Þ. 
Guðmundsson
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30–40% afsl.

20% afsláttur 

kr. 13.800.

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

Kr. 6.32020 – 30% afsl.
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Upplýsingar um raðgreiðslur veittar í versluninni.

Með hjálpardekkjum og fót- 
bremsu. Bleikt stelpu og silfur/ 
blátt stráka. 12,5”, 14”og 16”. 

VIVI barnahjól TILBOÐ

Kr. 8.900 Álstell og dempari.

GIANT MTX  Fjallahjól TILBOÐ

Álstell, fram dempari  og 21. gír.

GIANT ROCK  26”  fjallahjól TILBOÐ
Alvöru dömuhjól með 
fótbremsu, 3 gírum og körfu. 

BRONCO WINDSOR 26” TILBOÐ

20”  Kr. 19.120
24”  Kr. 22.320

Kr. 26.320 Kr. 26.320

Hjólin eru afhent 
tilbúin til notkunar, samsett 
og stillt á fullkomnu 
reiðhjólaverkstæði.

Aðeins vönduð hjól með ábyrgð, 
öll barnahjól með CE viðurkenningu.  

Frí upphersla fylgir innan tveggja 
mánaða.  

 frá kr. 13.900.
frá kr. 22.900.

frá kr. 14.950.

 kr. 11.900.

Regnjakkar frá kr. 6.960.
Regnbuxur frá kr. 5.340.

Verð kr. 22.410.

Verð frá kr. 14.920.



ára Ósk fékk fata-
dellu upp úr fjór-
tán ára aldri en fyrir 
þann tíma hafði 
hún aðallega klæðst 

íþróttagöllum. Frá því að hún lagði 
íþróttagallana á hilluna hefur hún 
verið dama fram í fingurgóma. 
Fyrir fimm árum náði ævintýra-
þráin að yfirbuga hana með þeim 
afleiðingum að hún hélt til Kaup-
mannahafnar til að læra fatahönn-
un. Í skólanum lærði hún einnig að 
vera stílisti. Þegar hún er spurð að 
því hvort danskar konur klæði sig 
öðruvísi en íslenskar segir hún svo 
vera. „Danskar stelpur eru í allt 
öðrum fíling en við íslensku stelp-
urnar. Þær eru miklu meiri dúllur 
meðan við erum meiri töffarar.“
Eftir að Lára Ósk kom heim hóf hún 
störf hjá Sævari Karli. Fataskápur-
inn hennar er því fullur af Dolce & 
Gabbana, Miu Miu, Prada og Gucci 
varningi. Þegar hún er spurð út 
í eigin fatastíl segir hún að hann 
sé kvenlegur, stílhreinn og oft og 
tíðum djarfur. 

Hvaða flík gæti bjargað öllu í fata-
skápnum? „Ég veit það ekki, heild-
in vinnur saman. Mér finnst æðis-
lega flott taska alltaf getað bjarg-
að dressinu. Maður er alltaf „save“ 
ef maður labbar út í búð með góða 
tösku jafnvel þótt maður sé í jogg-
inggalla.“
Hvað er mest heillandi í hausttísk-
unni 2008? „Vandaðar töskur eru 
eitt það mikilvægasta ásamt áber-
andi fylgihlutum í stærri kantinum. 
Svo mega konur ekki gleyma því 
að vera kvenlegar því stíllinn er að 
verða mun meira í þá átt. Það verð-
ur mikið um blúndur, slaufur og 
rómantík. Mér finnst að konur eigi 
að klæðast pilsum í ríkari mæli. Það 
er lítið mál ef þær eru í þykkum 
sokkabuxum undir. Svo verða þær 
að vera óhræddar við að dressa sig 
svolítið upp án þess að það verði of 
mikið.“
Hvað dreymir þig um að eignast 
fyrir veturinn? „Klassískan svart-
an pels.“
Uppáhaldslitapalletta? „Svartur 
er tímalaus og glæsilegur litur og 

Lára Ósk Hjörleifsdóttir, innkaupamaður hjá Sævari Karli, á ótrúlega fjölbreyttan og ferskan fataskáp. Hún er óhrædd við að 
nota liti og kvenleg snið. Hún segir að veturinn verði sérstaklega kvenlegur og hvetur konur til að vera meira í pilsum.

Vígvöllur ýmissa átaka

„Þessa Dolce & Gabbana var ég búin að 
horfa á lengi og þegar það var bara eitt par 
eftir í minni stærð skellti ég mér á þá.“

L

Miu Miu armbandið sem poppar upp öll föt.

Miu Miu taska með fullt af hólfum. Lára 
Ósk var búin að leita lengi að tösku þegar 
hún hnaut um þessa.

Nýjasti kjóllinn í fatskápnum 
er frá Dolce & Gabbana. Hún 
er í hlýrabol innan undir til að 
tóna kjólinn niður. 

Slaufur eru í miklu uppáhaldi hjá Láru 
Ósk. Þessi er frá Dolce & Gabbana. 

Sími :  568 5305  •   Grandagarði  5
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verður hann oft fyrir valinu þegar 
ég vel undirstöðuna í fataskápinn. 
Ég er samt sem áður óhrædd við að 
blanda sterkum litum saman við og 
þá dregst ég oft að fushia bleikum 
og rauðum.“
Uppáhaldshönnuður? „Miucchia 
Prada.“
Hvar kaupir þú fötin þín? „Hjá Sæv-
ari Karli.“
Ef þú værir á leið í verslunarferð, 
hvert myndir þú fara? „Til Mílanó.“
Hvernig er heimadressið þitt? 
„Stella McCartney íþróttagalli sem 
ég held að sé hugsaður fyrir hlaup-
ara, hann nýtist mér þó aðallega 
uppi í sófa fyrir framan sjónvarp-
ið.“
Bestu kaupin? „Miu Miu armband 
sem ég keypti í London fyrir tveim 
árum. Vekur alltaf athygli þó að 
klæðnaðurinn sé einfaldur.“
Verstu kaupin? „Útvíðar gallabuxur 
með skuggalega háu mitti. Þær eru 
eitt heitasta sniðið á buxum í dag 
en einhverra hluta vegna þá hef ég 
klætt mig í þær nokkrum sinnum en 
enda alltaf á því að finna eitthvað 
annað sem virkar miklu betur.“
Eru einhver tískuslys í fataskápn-
um þínum? „Ætli þar sé ekki víg-
völlur ýmissa átaka en ég vil meina 
að þetta séu bara nauðsynlegar til-
raunir til að finna sinn stíl.“
Tískufyrirmyndir? „Mæja frænka. 
Hún blandar saman eigin stíl við 
stór nöfn í tískuheiminum og það 
finnst mér einkenna karakter.“
Hver eru helstu tískumistök sem 
konur gera? „Það er að klæðast 
vitlausum sniðum. Konur verða 
að velja sér snið sem henta þeirra 
vaxtarlagi. Það geta allir klætt sig 
vel ef þeir fá réttar ráðleggingar. 
Konur eiga oft erfitt með að finna 
buxur á sig og þá er mikilvægt að 
vita hvaða snið hentar manni í stað 
þess að elta tískubólur.“
 martamaria@365.is

Vintage kjóll 
sem er í miklu 
uppáhaldi.

„Þetta eru flottustu skór í heimi, þeir 
fara vel á fæti og eru bæði rokkaðir og 
kvenlegir,“ segir Lára Ósk um GUCCI 
skóna sína.

Guðrún Ásmundsdóttir leikkona 72 ára

„Mín ráðlegging er að fara nú að nota hausinn og spurja 

sig hvað við getum gert því það eru svo margir möguleik-

ar í dag. Það liggur stundum við að mér finnist kreppan 

vera send til okkar til að við vöknum upp, förum aðeins að 

hugsa og vinna svolítið meira. 

Ég hef nú þann aldur að ég hef farið í gegnum nokkr-

ar kreppur og man eftir því að í einni kreppunni, þegar 

allt var svart, þá settust konur við saumavélina og fóru að 

framleiða borðtuskur. Ég er ekki að segja að konur eigi 

endilega að gera það í dag, en fólk er orðið svo þreytt á þessum fjöldafram-

leiddu vörum. Fólk vill frekar eitthvað sérstakt svo það er um að gera að stilla 

því bara í hóf frekar en að fara að kaupa eitthvert drasl. 

Ég þoli ekki þetta væl í fólki. Hingað til hafa Íslendingar ekki sett það fyrir sig að 

vinna og ég held að við höfum bara gott af þessu. Ef við höfum ekki vinnu er 

um að gera að búa hana til og þá fara ævintýri að gerast,“ segir Guðrún.

Ragnar Arnalds rithöfundur 70 ára

„Ég held að það sé höfuðatriði að taka ekki bankalán 

nema í ýtrustu neyð og sjá til þess að vera aldrei með yfir-

dráttarlán. Þá þurfa menn auðvitað að gæta þess að fara 

ekki yfir á reikningnum því það eru svo gífurlega háir vext-

ir á yfirdráttarlánunum. Í öðru lagi á fólk alls ekki að taka 

bankalán til að kaupa hlutabréf eða þess háttar. Fólk getur 

ekki treyst því að kreppan hafi náð botni. Hlutirnir geta enn 

átt eftir að falla mikið, við vitum ekkert um það.

Svo er um að gera að skipta við lágvöruverðsverslanir og 

ef fólk þarf á bíl að halda, skiptir líka máli að vera ekki að kaupa dýra bíla. Það 

eru ekki bara vextirnir af skuldum vegna bílalána sem skipta máli, heldur líka af-

skriftirnar. Bílar eru afskrifaðir svo hratt.

Það skiptir auðvitað máli hvort fólk á mikið afgangs eða ekki, en þegar fólk er 

í fjárhagsvandræðum er mjög þýðingarmikið að lista upp í hvað maður eyðir í 

hverjum mánuði og reyna að skipuleggja fjármál sín,“ segir Ragnar.

Neyðin kennir naktri konu að spinna

Fáðu ferskar 
íþróttafréttir á 
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.
Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á 
morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit 

dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk 

þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.

Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna 

vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga
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útlit
smáatriðin skipta öllu máli

S
vo virðist sem heitasta flíkin í kvikmyndum þessa 
dagana sé Glymur softshell-jakki frá 66°Norður. 
Aníta Briem klæddist slíkum jakka í kvikmynd-

inni Journey to the Center of the Earth og vakti mikla 
athygli erlendis. Í kjölfarið jókst sala á jakkanum í 
vefverslun 66°Norður.

„Jakkinn er gríðarlega þægilegur og hentar fyrir 
margs konar umhverfi. Hreyfigetan er líka alveg 
óheft í honum, sem er eflaust ástæðan fyrir því að 
hann var valinn fyrir Anítu Briem,“ segir Helga Við-
arsdóttir, markaðsstjóri 66°Norður, spurð um Glym 
softshell-jakkann sem fæst í sex mismun-

andi litum, 
bæði 

einlitur og tvílitur. Nýjasta kvikmyndin sem skart-
ar stjörnum klæddum 66°Norður-fatnaði er franska 
kvikmyndin Humanis sem frumsýnd verður í byrjun 

árs 2009. Margir af þekktustu leikurum Frakka leika 
í myndinni og má þar fyrstan nefna Dominique Pinon 
sem lék meðal annars í kvikmyndinni Amélie Poulain.

Kvikmyndastjörnur vestanhafs virðast líka kunna 
vel að meta hönnunina því stutt er síðan leikarinn Jake 
Gyllenhall sást skarta Glym-jakka á rölti með kær-
ustu sinni, Reese Witherspoon. Ætla má að þetta sé að-
eins byrjunin á glæstum ferli jakkans, þar sem versl-
anir 66°Norður eru nú í 15 löndum og fer fjölgandi. 
 alma@365.is

EINN MEÐ ÖLLU
Nú þarf ekki lengur að ganga með plokkarann í vesk-
inu. Frá Helenu Rubenstein er komin augnbrúnablý-
antur sem passar öllum hár- og húðlitum, mótar og 
formar augabrúnirnar. Á lokinu er augabrúna-
bursti, en á hinum endanum er plokkari. Allt 
á einum stað fyrir fullkomnar augabrúnir.

LÓTUSBLÓM
Gyllt lótusblóm er nýjung frá Lancome 

sem minnir helst á dýrmætt skart. Blómið 
opnast og afhjúpar litadýrð fyrir augu 

og varir, auk lítils spegils. Flottur lúx-
usgripur í veskið!

Íslensk hönnun vekur athygli erlendis:

Jakki frá 66°Norður slær í gegn
Aníta Briem í 
tvílitum Glymur 
softshell-jakka 
í myndinni Jo-
urney to the 
Center of the 
Earth.

Dominique Pinon og Elise Otzenberger úr frönsku 
myndinni Humanis, bæði í softshell-jakka.

Síðustu tvær vikur hefur ákveðinn hluti þjóðarinn-
ar setið sveittur fyrir framan sjónvarpið að fylgj-
ast með Ólympíuleikunum. Þegar „strákarnir 
okkar“ fóru að standa sig vonum framar varð mik-
ill spenningur í loftinu og jafnvel mestu antísport-
istar létu sig hafa það að vakna fyrir allar aldir til 
að horfa á úrslitaleikinn. 

Til að byrja með var þetta æðislega frábært 
og þjóðin fylltist stolti. Sumir urðu reyndar svolít-
ið spældir með silfrið meðan öðrum fannst þetta 
meiri háttar árangur. 

Ég er mjög stolt af „strákunum okkar“ en mér 
finnst það svolítið gleymast að þetta er íþróttaleik-
ur. Síðast þegar ég vissi giltu allt aðrar reglur um 
leiki en alvöru lífsins.   

Síðustu mánuði hefur niðursveiflan í þjóðfélag-
inu verið mest áberandi og flestir hafa fundið fyrir þrengingum. Geir Haarde hefur 
komið fram í fjölmiðlum, brúnaþungur og áhyggjufullur yfir ástandinu í þjóðfélag-
inu, og beðið fólk að halda að sér höndum. Þegar kom í ljós að gullið gæti hugs-
anlega orðið okkar var eins og „sumir“ hefðu bara steingleymt kreppunni. Skyndi-
lega var til nóg af peningum til að ausa í landsliðið og í ferðir fram og til baka fyrir 
þá allra mikilvægustu. Peking - Hafnarfjörður - hraðferð. Meðan handboltavím-
an sveif yfir vötnum sást ekkert glitta í Geir Haarde og hans blikkandi 

kreppuljós. 
Á sama tíma og 

tugum milljóna er eytt 
í handboltann þokast 
lítið áfram í deilum ljós-

mæðra og ríkisins. Venju-
leg íbúðarlán hækka með 

hverjum deginum og Fjölskyldu-
hjálpin er að lenda á götunni. Ein-
hvern veginn er eins og það sé ekki 
verið að segja sögur frá sama land-
inu og það er eins og þessi vitl-
eysa ætli engan endi að taka. 

En vitleysan hélt svo sann-
arlega áfram á Bessastöðum. 
Ég get ekki skilið af hverju það 
þurfti að drífa í fálkuorðuveiting-
um. Var einhver að missa af lest-
inni? Gátu þeir ekki beðið í 50 ár 
eins og Vilhjálmur Einarsson? 
Eða þurfti kannski bara góða 
afsökun til að halda enn eitt 
partíið áður en skipið sekkur?

Marta María Jónasdóttir

martamaria@365.is

Hvað kemur næst?

REYKJAVIK STORE
 LAUGAVEGUR 86 -94, S: 511-2007
 OPERATED BY V8 EHF

Opið Föstudag 11-18:30
Og laugardag 11-17:00

Nýtt
Underwear Men/Women  

Dorrit sat fyrir 
í breska tíma-
ritinu Hello 
í fatnaði frá 
66°Norður.

Jake Gyllenhaal náðist á 
mynd á göngu í Glym skel-
jakka með sinni heittel-
skuðu, Reese Witherspoon.
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Nú er opið til kl. 18 á laugardögum
og frá 13 - 17 á sunnudögum.
Nú
og

S K Y RT ´ Á ´ A N N  
F Y R I R  K R . 9 9 0

Öll Bertoni jakkaföt
á 19.900 kr.

Allar Bertoni skyrtur 
á 4.990 kr.

Gallabuxur
frá 4.990 kr.

Mittisjakkar
á 4.990 kr.

Peysur 
frá 990 kr.

Skyrtur
frá 990 kr.



díana mist

bland
í gær og á morgun ...

FIMMTUDAGUR 21. ÁGÚST: 
ÞARF AÐ LÁTA LOKA SÍMANUM...
Það besta við það að vera í sumar-
fríi er að geta drukkið ótæpilega og 
þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að 
mæta alltaf timbraður í vinnuna. Í gær-
kvöldi ákvað ég að prófa að blanda 
saman nokkrum tegundum í von um 
að ég gæti búið til einhvern ódauð-
legan drykk sem yrði heimsfrægur á 
mettíma líkt og Fajito. Þetta endaði 
ekki betur en það að sjálf var ég orðin 
hauslaus yfir sportinu þegar mér datt 
í hug að senda eldgömlum kærasta 
sms eftir að hafa rekist á hann á face-
book nokkrum klukkutímum áður. Ætli 
það hafi ekki verið „single“ statusinn á 
honum sem kveikti í mér. Á meðan ég 
var blindfull heima hjá mér voru vin-
konur mínar á Boston að tjútta með 
Andreu Gylfa söngkonu og Birni Jör-
undi. 

FÖSTUDAGUR 22. ÁGÚST: 
LÍÐUR EINS OG LALLA LÚSER...
Þótt það sé stundum svolítið gott að 
skvetta í sig í sínum heimahögum var 
upplitið á mér ekkert sérlega glæsi-
legt þegar ég vaknaði upp við sím-
hringingu frá brjálaðri kærustu eld-
gamla kærastans. Hún lét mig alger-
lega heyra að maður ætti að láta eigur 
annarra í friði og sagðist myndu vilja 
hitta mig í skuggasundi ef ég héldi 
uppteknum hætti. Ég reyndi að malda 
í móinn með því að segja að gæinn 
hefði verið skráður einhleypur á Face-
book en hún hlustaði ekki á það heldur 
gargaði á mig. 

LAUGARDAGUR 23. ÁGÚST: 
LENGI LIFI HAVANA CLUB
Menningarnótt var svolítið eins og 
gamall Benz, lengi í gang en þegar leið 
á kvöldið fór allt í blúss-
andi gang. Rakst 
á Hönnu Birnu 
borgarstjóra hjá 
Pétri Gauti lista-
manni. Hún var 
þar í góðum fíl-
ing ásamt Ósk-
ari Bergssyni og 
mökum þeirra. 
Á leið minni frá 
Njálsgötu 
niður í 

bæ rakst ég á Stefán Jónsson leik-
stjóra og DJ Margeir. Þegar líða tók á 
kvöldið tékkaði ég á stemningunni á 
Prikinu. Þar var Erpur og allt Rottweil-
erliðið, Yvan Rodic Facehunter í fylgd 
með Elísabetu Ölmu Reykjavik Looks 
píu. Erpur og félagar voru hressir, 

drukku Rottweil-
er-drykkinn sem 
inniheldur Hav-
ana Club, grænt 
epla Mickey Finns 
og fyllt upp með 
engiferöli. Þrátt 
fyrir góða lyst á 
áfengi sagði ég 
nei takk þegar 
mér var boðið 

þetta og tók nokkur Havana Club 
staup í staðinn! Þegar leiðin lá á b5 var 
ég orðin megahress. Þar var ekki þver-
fótað fyrir maraþonhlaupnum Glitnis-
starfsmönnum. Þar var líka Guðjón 
Már, Helgi Björns, Jón Ólafsson Vatns-
son, Hulda Pjetursdóttir verðbréfamiðl-
ari í Kaupþingi og Þorsteinn Joð sýndi 
góða takta. Lét samt vera að reyna 
við hann þar sem ég er í tímabundnu 
karlabindindi eftir sms-rugl vikunnar. 
Silja sæta Magg var líka á b5 ásamt 
kærastanum Sigurði Pálma og svo sá 
ég glitta í Aðalbjörgu Ósk Gunnars-
dóttur Ungfrú Reykjavík (fyrir þá sem 
ennþá þekkja fegurðardrottningar). 

Felix Bergsson 
leikari

Gamall draumur rættist þegar ég við fengum 
snúrustaurana við húsið okkar í sumar. Það eiga 
bara að vera snúrustaurar við svona hús eins og 
við búum í, en það var byggt árið 1925.

Dóttir mín var 
miður sín þegar 

við breyttum 
stofunni, því 
henni fannst 

hún svo kósí. 
Við bjuggum 
því til stofu á 

öðrum stað með 
gula kósísóf-

anum okkar og 
þar eyði ég um 

tuttugu prósent 
af mínum degi 

í vinnu við skrif 
og undirbúning 

verkefna.

Ég er brjál-
aður KR-ingur 

og held með 
mínum mönn-

um. Ég held að 
margir haldi á 
móti KR frek-

ar en með 
sínum liðum, 
svo ég mæti 

stoltur hverj-
um þeim sem 

er á móti liðinu 
í KR peysunni 

minni.

Ég vinn mjög mikið á tölv-
una, bæði við að skrifa 

barnaefni og annað. Ég berst 
á móti því að skipta oft um 

tölvur og reyni frekar að vinna 
með þá vél sem ég hef.

Við erum hinsegin fjölskylda og erum 
stolt af því. Við Baldur keyptum fánann 
fyrir tíu árum í Bandaríkjunum og hann 
hefur lent í ýmsum ævintýrum. Hann 
hefur meðal annars farið í nokkrar 
Gay-pride göngur, verið rænt og sem 
betur fer var hann endurheimtur.

Hjólið er samgöngutæki 21. ald-
arinnar og ég legg til að fólk sýni 
gott fordæmi og noti hjálm. Það 
er hægt að hjóla tíu mánuði á ári 
og það er æðislegt.

I-podinn er ekki bara skemmtitæki 
heldur líka atvinnutæki í augnablik-

inu. Ég nota hann mikið í vinnunni með 
Gunna Helga og þar sem ég er að vinna 

á Rás 2 hlusta ég mikið á tónlist.

Kaffivélina fékk ég í fertugsafmælis-
gjöf frá foreldrum mínum og systkinum. 
Þetta er algjör mega maskína og maður 
skrönglast að henni á morgnana til að 
byrja daginn. Hún er svona álíka og 
öndunarvél fyrir mann í andnauð.

Ég er búinn að 
reka leikhóp-
inn Á Sen-
unni um ára-
bil og við eigum 
tíu ára starfsaf-
mæli þriðja jan-
úar næstkom-
andi. Ég er gríð-
arlega stoltur af 
þeim árangri sem 
við höfum náð 
og þeim viður-
kenningum sem 
við höfum hlot-
ið frá starfsfélög-
um okkar á Grím-
unni.

Það er búið að vera mjög gott sumar í 
rifsberjunum. Mér finnst best að sulta 
berin heima og nú er til ógrynni af sultu 
á heimilinu, bæði rifs - og sólberja.

TOPP

10

FÖSTUDAGUR
Ef þú ert ekki nú þegar búin að fara á Jazz-
hátíð Reykjavíkur er um að gera að drífa 
sig í Fríkirkjuna í kvöld klukkan átta. Þar 
mun belgísk-íslenska bandið Mógil spila 
með Heiðu Árnadóttur í fararbroddi 
auk þýska gestaleikarans Theo 
Belckmann. Ekki missa af notalegri 
kvöldstund í Fríkirkjunni.

LAUGARDAGUR
Árlegur útimarkaður í Álafosskvosinni verður haldinn á 
morgun milli klukkan 12 og 16. Hægt verður að kaupa 
allt frá lífrænt ræktuðum kryddjurtum, sultum og brauði 

yfir í kompudót, fatnað og skartgripi. Auk þess 
mun Elísabet Brekkan, útvarpskona hjá RÚV, stýra 
prinsessukjólauppboði svo ef þú vilt finna prins-
essuna í þér skaltu ekki láta 
þetta tækifæri framhjá þér fara!

fiú fær› tvennt í einu í sömu vöru

„Ég hef teki› Angelicu
jurtaveig í fjögur ár.

Mér finnst Angelica gefa
mér orku sem ég flarf á a›

halda bæ›i í vinnu og
langhlaupum. Auk fless er

hún kví›astillandi og ég fæ
sjaldnar kvef.“

www.sagamedica.isFæst í lyfja- og heilsuvöruverslunum

Aukin orka og sjaldnar kvef
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Sæktu styrk í íslenskt náttúruafl!

Me› Angelicu fær› flú tvenns
konar virkni í sömu vöru.

Rannsóknir sty›ja gó›a reynslu af
notkun ætihvannar í 1100 ár.
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ALLT AÐ
RÝMINGARSALA
Verslunin Hobby Room 

er að fl ytja og býður þess 

vegna allar sýningarvörur

á ofboðslegum afslætti!

80%
AFSLÁTTUR

HOBBY ROOM · MIÐHRAUN 2 · GARÐABÆR · HOBBYROOM.IS

Taktu ræktina heim! 

Marathon hlaupabretti: 136.500 kr. Áður: 195.000 kr.

Mayfair þrekhjól: 66.500 kr. Áður: 95.000 kr.

Garlando hágæða ítalskt fótboltaborð: 125.000 kr. Áður: 250.000 kr.

Handsmíðað Zoffoli hnattlíkan/bar með borði: 55.300 kr. Áður: 79.000 kr.

Zoffoli stórt skákborð með stólum: 49.560 kr. Áður: 70.800 kr.

Vortex þythokkíborð, 7 fet: 

89.000 kr. Áður: 179.000 kr.

VIÐ BRÚNA 

HJÁ IKEA!

REYKJAVÍK

HAFNARFJÖRÐUR



5. Fara í suður-amerískt eftirpartí hjá 
Leibba dóna og dansa salsa fram á 
rauða nótt. Eini staðurinn í norðursjó 
sem býður upp á karníval-stemningu í 
sama klassa og sjálf Ríó de Janeiro.

4. Fara út að borða suður-amerískan 
mat á Santa María. Ódýr og góð nær-
ing fyrir líkama og sál.

3. Spila á tónleikum með Retro Stef-
son þar sem Plús 1 sér um beatið. 
Ómetanlegt.

2. Fara í diskókeilu með Tóta Jör. Að 
hrista bossann með keilukúluna í hönd 
hreinsar hugann fyrir átök kvöldsins.

1. Tjilla í Maraþaraborg með Leibba 
dóna, hlusta á teknó og fá sér 
núðlusúpu í smettið. Frábær 
upphitun fyrir ógleymanleg-
an föstudag.

Unnsteinn Manúel 
Stefánsson

Söngvari 
hljómsveit-
arinnar Retro 
Stefson

LEIÐIR TIL 
AÐ GERA 
FÖSTUDAG 
ÓGLEYM-
ANLEGAN5

FÖSTU
DAGUR

Óskar Bergsson er fæddur 
20.9. 1961. Hann er með lífs-
töluna einn sem reiknast út 
af þversummu afmælisdags-
ins hans. Ásarnir eru ávallt 
ábyrgir og sýna styrk þegar 
aðrir bogna. Þeir vilja vera í 

fyrsta sæti, því þeir eru númer eitt. Það kemur 
Klingenberg því dálítið á óvart að hann hafi 
ekki reynt að ná í borgarstjórastólinn. Hann 
hefur mikla keppnisorku yfir sér. 

Hann mun líta vel út til dauðadags, því að 
hann hugsar svo vel um sjálfan sig, meðal 
annars með hreyfingu.

Hann er að fara á árstöluna 
þrjá, en hana fáum við út með 
því að leggja saman fæðing-
ardag og mánuð og bæta árinu 
við. 

Hann er að fara á rosalega 
spennandi og hratt ár þar sem 
hann á fyrst og fremst að taka 
áhættu og það hefur sýnt sig að 
hann hefur gert það.

Mér sýnist hann og Hanna Birna 
eiga mjög vel saman og að þetta verði 
aldeilis ágætt hjónaband.

Óskar þarf að passa sig á því að 

vera ekki í öllu í einu því hann er að fara 
á mikið álagsár. Hann þarf að læra að 
skipuleggja tíma sinn betur þar sem 
það verður aldrei nógur tími fyrir allt 
sem hann ætlar að gera.

Hann er heppinn að Jóhanna, konan 
hans, hefur lífstöluna 6 og þar af leið-

andi ber hún fjölskylduorkuna vel 
uppi.

klingenberg.is

SIGRÍÐUR KLINGENBERG spáir fyrir Óskari Bergssyni

Aldeilis ágætt hjónaband

Vegna fjölda áskorana höfum við ákveðið að 
framlengja ráðgjafardögunum okkar.

Landslagshönnuðurinn Stanislas Bohic 
aðstoðar viðskiptavini Steypustöðvarinnar 
Mest við hönnun garðsins.

Frí landslagsráðgjöf
til 30. september 2008

Í framhaldi færð þú tilboð 
frá söluráðgjafa Mest.

Nauðsynleg gögn fyrir 
landslagsráðgjöf:

Grunnmynd á kvarðanum 1:100 

frá byggingafulltrúa

Útlitsteikning af húsinu í 

kvarðanum 1:100

Afstöðumynd í kvarðanum 1:500

Ljósmynd af húsi og lóð

•

•

•

•

Vinsamlegast skráðu þig í landslagsráðgjöf í síma 4 400 400 eða sendu 
tölvupóst á mest@mest.is
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STEYPUSTÖÐIN MEST
Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Hringhellu 2
220 Hafnarfirði

Hrísmýri 5
800 Selfossi

Sími 4 400 400
Fax  4 400 401
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