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Hafdís Huld gefur út 
nýtt lag og syngur í 
Flatey um helgina.

Hrund Ósk Árnadóttir sigraði 
söngkeppni framhaldsskól-

anna árið 2005. Hún flytur nú til 
Berlínar þar sem hún ætlar að 
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UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR
„Um helgina ætla ég að fara í hestaferð á Löngufjörur á Snæfellsnesi með 
bróður mínum og sameiginlegum vinum. En það verður að segjast að þar 
er einstaklega nettur félagsskapur á ferð og því gulltryggt að helgin verður 
eftirminnileg!“

helgin
MÍN

Flóamarkaður, sem ber yfirskriftina „Annars manns crap er hins mannsins shit“ 
verður haldinn á morgun í portinu fyrir framan Gallerí Crymogæa við Lauga-
veg. Flóamarkaðurinn hefst klukkan 13 og þar munu meðlimir gallerísins selja 
allt milli himins og jarðar. „Við vildum hleypa smá lífi í bæinn yfir verslunar-
mannahelgina þannig að þeir sem eftir verða í borginni hafi eitthvað skemmti-
legt að gera. Við verðum með allt mögulegt til sölu þannig að fólk á eftir að 
geta gert góð kaup um helgina,“ segir Sólveig Pálsdóttir, sem rekur Gallerí 
Crymogæa ásamt Þorgerði Ólafsdóttur. Það er því um að gera að mæta tím-
anlega og gramsa eftir gersemum.  - sm

Glæða bæinn lífi
Allt til sölu Flóamarkaðurinn er fyrir þá sem ekki fara út á land um verslunar-
mannahelgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

Ég frétti að „beauty editor“ 
blaðsins væri búin að reyna að 

fá mig í töku í þó nokkurn tíma, 
en ég var ekki til taks út af öðrum 
verkefnum. Ég hafði einnig unnið 
með ljósmyndaranum sem var 
valinn í verkefnið, Anne Menke, og 
hún mælti víst með mér,“ segir Edda 
Pétursdóttir fyrirsæta, sem er í fimm 
síðna myndaþætti í nýjasta tölublaði 
breska Marie Claire, en blaðið er eitt 
vinsælasta kvennatímarit heims. 
Edda, sem er 25 ára, hefur setið 
fyrir í ótalmörgum verkefnum frá 
því að hún byrjaði að starfa sem 
fyrirsæta, en mynd af Eddu blasti 
við á stóru auglýsingaskilti fyrir 
verslunarkeðjuna Target á Times 
Square í heilt ár, svo eitthvað sé 
nefnt.

„Ég byrjaði í fyrirsætustörfum 
árið 1998, eftir að ég vann Ford-
keppnina, en þá var ég aðeins 14 
ára. Þá fór ég bara á sumrin til ým-
issa landa og var í skóla á veturna. 
Þegar ég var 19 ára byrjaði þetta 
fyrir alvöru, þá flutti ég fyrst til 
Parísar og fór síðan út um allan 
heim. Planið var nú bara að fara 
til New York í mánuð, en mér lík-

aði svo rosalega vel að ég ákvað 
að vera áfram og er búin að búa 
hérna í um sex ár núna,“ útskýr-
ir Edda sem hefur umboðsskrif-
stofur víða, en segist þó aðallega 
vinna með Supreme Management 
í New York. „Eftir að ég flutti hingað 
hef ég aðallega verið að ferðast um 
Bandaríkin, en síðan fæ ég oft verk-
efni á ótrúlegustu stöðum, svo sem 
Kúbu, Marokkó, Jamaíka og Tókýó,“ 

segir Edda, en myndaþátturinn 
fyrir Marie Claire var tekinn í Bora 
Bora á Tahítí. „Það tók mig heilan 
sólahring að fljúga til Bora Bora, en 
það var vel þess virði. Þetta er al-
gjör draumastaður og þar gerðum 
við þrjár „beauty sögur“ sem birt-
ust í júní, júlí og ágúst,“ útskýrir 
Edda.

Aðspurð segir hún starfið mis-
skemmtilegt eftir verkefnum. „Sum 

verkefni eru alveg frábær, 
maður hittir skemmtilegt 
fólk, fer á flotta staði, en 
inn á milli eru katalóg-
verkefni sem geta 
verið hálfgerð færi-
bandavinna. Verk-
efnin koma í bylgj-
um, eina vikuna 
vinn ég alla daga 
frá 8 til 17, en 
síðan koma vikur 
sem ég vinn bara 
þrjá eða f jóra 
daga. Þá fer ég í 
jóga og bara nýt 
þess að búa í 

N ew  Yo r k . 
Þetta er drauma-

starfið í bili, á meðan 
það gengur vel og mér 

f innst  enn þá svona 
gaman að ferðast og sjá nýja 
staði,“ segir Edda.

  - ag

Edda Pétursdóttir fyrirsæta:

Í BRESKA MARIE CLAIRE

Glæsileg Brot af mynda þætti Eddu sem er í nýjasta tölublaði breska Marie Claire, en 
myndirnar voru teknar á Tahítí.

V-Magazine
Úr myndatöku fyrir 

V-Magazine, sem er 
eitt uppáhaldstíma-

rit Eddu.

Sheer color-línan frá Bobbi 
Brown er ómótstæði-

leg, með kremkenndum 
kinnalitum sem gefa fal-
lega áferð. Perfectly 
defined Mascara greið-
ir vel úr augnhárunum 
og gerir augun ómót-

stæðileg, en sólarpúðr-
ið gefur gullinn, 
sumarlegan blæ.

Náttúruleg fegurð 
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Hrund Ósk Árna-
dóttir, 24 ára, sigraði 
Söngkeppni framhalds-
skólanna árið 2005. Í 
við tali við Föstudag seg ir 
hún frá söngferlinum, 
líkamsræktaráhuganum 
og fyrirhuguðum flutn-
ingum til Berlínar í haust.

Viðtal: Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

É
g byrjaði í kór þegar 
ég var lítil, svona 
aðallega af því ég 
var óþolandi heima. 
Ég var endalaust að 

söngla svo mamma setti mig í 
barna- og unglingakór Hallgríms-
kirkju til að losna við mig,“ segir 
Hrund brosandi. „Kórstjórinn 
minn, Bjarney Ingibjörg Gunn-
laugsdóttir, varð svo fyrsti söng-
kennarinn minn og síðar stjúp-
mamma mín. Pabbi kom með í 
eitt kórferðalagið og eftir það voru 
þau saman í tíu ár og eiga saman 
tvö börn,“ útskýrir Hrund sem 
er fædd í Álaborg í Danmörku, 
þar sem hún bjó til sjö ára ald-
urs. Þá gekk hún í Melaskóla og 
síðar Hagaskóla en meðfram því 
sótti hún einkatíma hjá Bjarn-
eyju Ingibjörgu í Söngskóla Sig-
urðar Dementz og hóf svo nám við 
Söngskólann í Reykjavík. „Í raun 
og veru kem ég ekki úr músíkal-
skri fjölskyldu. Það var eiginlega í 
gegnum æskuvinkonu mína sem 
tónlistaráhuginn kviknaði fyrst. 
Pabbi hennar er Tómas R., djass-
isti og bassaleikari, og þegar ég 
var í heimsókn hjá henni hlust-
uðum við mikið á Bessie Smith 
og Billie Holliday-plötur. Ég fílaði 
það rosalega vel og tónlistin höfð-
aði til mín, eitthvað hrátt sem 
kemur alveg frá rótunum,“ útskýr-
ir Hrund.

ALLAR DYR OPNAR
„Ég fór í MR og vildi halda öllum 
dyrum opnum svo ég fór á nátt-
úrufræðibraut. Ég sé svolítið eftir 
því í dag því eftir á að hyggja hefði 
ég viljað vera á málabraut, en ég 
var ekki komin með neina fasta 
mynd á hvað ég vildi gera,“ segir 
Hrund, en ekki leið á löngu þar 
til sönghæfileikar hennar komu í 
ljós og hún varð fulltrúi skólans í 
Söngkeppni framhaldsskólanna á 
sínu fyrsta ári.

„Ég byrjaði ung í þessum keppn-
um, fannst það rosalega gaman 
og hafnaði í þriðja sæti í Samfés 
í áttunda bekk. Ég lenti samt ekki 
í neinu sæti í Söngkeppni fram-
haldsskólanna á mínu fyrsta ári. Í 
fjórða bekk tók ég svo alveg pásu 
frá söngnum því ég fór sem skipti-

nemi til Frakklands í eitt ár. Mig 
langaði svo að læra frönskuna og 
sú kunnátta hefur nýst mér vel í 
klassíkinni. Þegar ég kom heim 
tók ég svo aftur þátt í söngkeppn-
inni fyrir hönd MR og lenti þá í 1. 
sæti, árið 2005,“ segir Hrund sem 
söng lagið The saga of Jenny eftir 
Kurt Weill. „Það var eiginlega ekki 
fyrr en ári seinna, þegar ég var 
með  skemmtiatriði í keppninni, 
sem hlutirnir fóru að gerast. Þá 
fékk ég tölvupóst frá Pálma Gunn-
arssyni og bauðst að spila með 
Blúskompaníinu, sem saman-
stóð af Pálma, Magga Eiríks, Gulla 

Briem og Agnari Má Magnússyni. 
Þeir voru fyrsta hljómsveitin sem 
ég spilaði með og það var frábær 
reynsla. Þegar maður spilar með 
svona reyndum tónlistarmönn-
um er eiginlega ekki aftur snúið,“ 
segir Hrund brosandi, en hún er 
nýkomin frá Grænlandi þar sem 
hún söng með hljómsveitinni Park 
Project á tvennum tónleikum. „Við 
byrjuðum í Ilulissat og dvöldum á 
einu besta hótelinu á Grænlandi, 
en það snýr út að Ísfirðinum þar 
sem maður sá risastóra ísjaka. Svo 
spiluðum við í Nuuk og Qaqortoq 
og undirtektirnar voru mjög góðar. 

Maður kom alveg endurnærður til 
baka.“

HLJÓP LAUGAVEGINN
Nóttina eftir að Hrund kom heim 
fór hún í rútu í Landmannalaugar 
til að hlaupa Laugavegsmaraþon-
ið. „Ég byrjaði í Bootcamp í sept-
ember í fyrra. Þegar fólk fór svo 
að skrá sig á Laugaveginn skráði 
ég mig án þess að pæla meira í 
því, en ég hafði aldrei hlaupið 
maraþon. Ein besta vinkona mín 
var líka að fara svo við æfðum 
saman og fórum í löng hlaup um 
helgar, en hún hafði fimm ára 

hlaupareynslu,“ útskýrir Hrund. 
„Ég man að fyrsta langa hlaup-
ið okkar var fimmtán kílómetrar 
og það var mjög erfitt. Þá hafði ég 
aldrei hlaupið meira en tíu kíló-
metra í einu í mesta lagi. Ég var 
alveg í fínu formi, en hlaupaform 
er einhvern veginn allt annað og 
maður þarf að komast inn í vissan 
„rythma“,“ segir Hrund sem hljóp 
maraþonið á sjö klukkustundum 
og 26 mínútum. Spurð um líkams-
ræktaráhugann segir Hrund hann 
hafa kviknað strax í barnæsku. 
„Mamma mín var eróbikkkenn-
ari svo ég ólst hálfpartinn upp í 
líkamsræktarsal. Það eru mínar 
æskuminningar, að leika í Barbie 
undir dúndrandi eróbikktónlist 
þegar mamma var að kenna. Eftir 
að ég byrjaði í Bootcamp hefur 
áhuginn aukist hjá mér og ef ég 
hefði ekki farið út í sönginn hefði 
ég eflaust farið út í eitthvað lík-
amsræktartengt í háskólanum, til 
dæmis næringarfræði og svo ör-
ugglega tekið einkaþjálfarapróf 
og orðið leikfimikennari,“ segir 
Hrund.

TIL BERLÍNAR 
Hrund lauk burtfararprófi frá 
Söngskólanum í Reykjavík í vor og 
ætlar að flytja til Berlínar í haust. 

„Mig langar mikið að komast 
inn í Cardiff International Aca-
demy of Voice-skólann í Wales og 
núna er ég að bíða eftir dagsetn-
ingu fyrir áheyrnarprufuna mína. 
Ef ég kemst ekki inn fer ég að leita 
að óperustúdíóum fyrir 2010. Þar 
fær maður lítil hlutverk, vinnur 
með reyndu fólki og öðlast sviðs-
þjálfun, en í óperubransanum þarf 
að byggja úthald raddarinnar upp 
með litlum hlutverkum til að byrja 
með,“ útskýrir Hrund. „Ég ætla að 
fara í einkatíma í klassíkinni í 
Berlín þangað til ég veit hvort ég 
kemst inn í skólann, en ég get líka 
unnið fyrir mér með djass og blús-
söng þar í borg,“ bætir hún við og 
segir erfitt að velja milli klassík-
urinnar og djass- og blústónlistar-
innar. „Ég hef mikla ástríðu gagn-
vart hvoru tveggja. Það er mun 
frjálsari rammi í blúsnum, en þótt 
klassíkin sé formföst er til svo 
mikið af gríðarlega fallegri klass-
ískri tónlist sem gefur blúsnum 
ekkert eftir hvað varðar tilfinn-
ingar og tjáningu.“

Aðspurð segist Hrund ekki vera 
í sambandi. „Ég hef ekki tíma fyrir 
karl,“ segir hún brosandi. „Maður 
verður að passa sig að fókusera á 
það sem maður er að stefna að og 
ég get ekki lagt það á mig núna 
að samtvinna samband við það,“ 
bætir hún við og segist gera ráð 
fyrir að búa erlendis í framtíð-
inni. „Það eru ýmis tækifæri hérna 
heima, en ef maður ætlar að verða 
óperusöngkona, já eða blússöng-
kona og lifa á því, verður maður 
að gera það erlendis.“ 

LEGGUR SÖNGINN FYRIR SIG

Stefnir út
„Það eru ýmis tæki-

færi hérna heima, en ef 
maður ætlar að verða 

óperusöngkona, já eða 
blússöngkona og lifa 

á því, verður maður 
að gera það erlendis,“ 

segir Hrund.

Stjörnumerki: 
Naut.

Uppáhaldsmatur: 
Allur matur er uppáhalds-
matur.

Uppáhaldsverslun: 
Ætli ég segi ekki 
KVK.

Diskurinn í spilar-
anum: 

Enginn einn eins 
og er, en klassíkin er 

vinsæl þessa dagana 
samt.

Mesta dekrið: 
Borða góðan mat og sofa. 
Að fara í nudd er líka geð-
veikur lúxus. „Simple 
pleasures“.

Draumafríið: 
Að vera einhvers 
staðar í góðu veðri 
og góðu yfirlæti 
þar sem ég þarf 
helst ekki að gera 
neitt!

Líkamsræktin: 
Bootcamp, hlaup og Body 
Combat (Les Mills).

Hverju myndirðu sleppa 
til að spara? 
Að kaupa föt.

Áhrifavaldurinn: 
Manneskjur almennt. Ótrú-
legasta fólk getur haft áhrif 

á mann, 
góð eða 
slæm. 
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BESTI MORGUNMATURINN?  Það 
yrði að vera íslenska skyrið! Algjör 
lúxus að geta núna keypt íslenskt 
skyr í stórmörkuðunum hér.

BESTI SKYNDIBITINN?  Halifax á 
Frederiksborggade er með bestu 
borgarana í bænum. Brönsinn á 
Bankeråt klikkar heldur aldrei.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA?  Les Trois 
Cochons er æðislegur franskur 
staður sem býður upp á frábæran 
franskan mat og kósí stemningu. 
ekki skemmir fyrir að verðið er í 
lægri kantinum!

UPPÁHALDSVERSLUN?  Það er 
erfitt að velja aðeins eina. Acne er í 
miklu uppáhaldi en Cos 
býður oft upp á svip-
uð föt nema á mun 
lægra verði. Það 
er líka skemmti-
legt að kíkja 
í Goggle í 
Elmegade.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ? 
 Tante T í Viktoriagade er lítil testofa 
sem fær mann til að slappa af og 
líða eins og maður sitji í betri stof-
unni heima hjá ömmu gömlu!

BEST VIÐ BORGINA?  Garðarnir, 
vötnin og hafnarbaðið á Íslands-
Bryggju.

LÍKAMSRÆKTIN? 
 á sumrin hleyp ég 
við vötnin en á vet-
urna fer ég í ræktina 
úti á Basecamp á 
Christianshavn.

HVERNIG ER BEST 
AÐ EYÐA DEGIN-
UM?  Liggja í Kong-

enshave í 
góðum 

félagsskap 
á sólríkum 
sumar-
degi.

KAUPMANNAHÖFN
Kristinn Óli Hrólfsson hárgreiðslumaður

BORGIN

mín

 operated by v8 ehf

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

Flottust !

opið föstudag 11-18, 

 laugardag 11-17.

Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.
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tíðin
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GIFTINGARHRINGUR-
INN.  Fallegastur!

„Ég hef aldrei komið þangað en 
alltaf langað, svo það hljómaði 
eins og góð hugmynd að halda 
tónleika þar,“ segir Hafdís Huld 
um órafmagnaða tónleika sem 
hún heldur í Flatey á sunnudags-
kvöldið. „Þetta verður smá upp-
hitun því svo erum við að spila 
með Bubba 5. ágúst á Café Rosen-
berg. Núna er ég því að velja mér 
Bubbalög því við munum syngja 
eitthvað af lögum hvort annars,“ 
útskýrir Hafdís, en í gær sendi 
hún frá sér nýtt lag sem heitir 
Synchronized swimmers.

Óhætt er að segja að Hafdís sé 
á ferð og flugi. Hún söng nýverið 
á Secret garden party-hátíðinni og 
var í kjölfarið boðið að taka þátt 
í Black cab session þar sem tón-

listarmenn eru fengnir til að spila 
eitt lag inni í svörtum leigubíl og 
mega aðeins nota það sem pass-
ar aftur í bílinn. Daginn eftir tón-
leikana með Bubba heldur Hafdís 
svo aftur til Bretlands til að koma 
fram á Big Chill-tónlistarhátíðinni 
8. ágúst. 

„Eftir hátíðina ætlum við að gera 
tónlistarmyndband við Synchron-
ized swimmers, en ég kem svo 
aftur til Íslands í byrjun september 
til að hljóðblanda plötuna mína í 
Stúdíó Sýrlandi. Phil Brown mun 
sjá um að hljóðblanda, en hann 
hefur unnið með listamönnum á 
borð við Jimmy Hendrix, Bob Mar-
ley, Rolling Stones, Dido og fleiri,“ 
segir Hafdís, en plata hennar er 
væntanleg í byrjun október.  - ag

Hafdís Huld Þrastardóttir söngkona:

Heldur tvenna tónleika

Á ferð og flugi Hafdís Huld heldur tón-
leika í Flatey á sunnudagskvöldið, en í 
gær sendi hún frá sér lagið Synchronized 
swimmers af væntanlegri plötu.

SPENNANDI SUMARLESNING  Manstu mig er ný bók eftir Sophie Kinsella, höfund 
metsölubókanna um Kaupalkann síglaða, eða „Confessions of a shopaholic“. Sagan fjallar um 
Lexí sem vaknar eftir næturdjamm og áttar sig á að þrjú heil ár af ævi hennar hafa þurrkast 
úr minni hennar. Manstu mig er fyndin ástar- og harmsaga sem enginn aðdáandi Kinsella má 
missa af og er tilvalin sumarlesning til að taka með í fríið.

1 Taktu með þér vatns-
heldan maskara. Hann 

helst lengi á augnhárunum 
og þú getur verið áhyggju-
laus þótt þú lendir óvænt í 
grenjandi rigningu.   

2 Hreinsiklútar eru 
ómissandi í ferðalag-

ið. Þú ert enga stund að 
þrífa af þér förðunina í lok 
dags og klútarnir geta líka 
komið sér vel í veskinu ef 

þú kemst ekki til að þvo þér um 
hendurnar.

3 Hafðu myndavélina með. 
Það er stranglega bannað að 

gleyma henni heima í skemmti-
legu ferðalagi. Lítil stafræn 
myndavél geymir minningarn-

ar þangað til þú setur þær inn á 
Facebook.

4 Taktu með þér eitt krem, ekki 
allan snyrtiskápinn. Veldu þér 

eitt krem í hand-
hægum umbúðum 
sem þú getur notað 
bæði á andlit og 
líkama. Það sparar 
pláss í töskunni og 
einfaldar málið.

5 Ekki gleyma regnhlífinni. 
Í óútreiknanlegri íslenskri 

veðráttu er vissara að hafa var-
ann á. Lítil regnhlíf tekur lítið 
pláss í töskunni og getur komið 
sér vel í ferðalaginu.

Ómissandi um 
verslunarmannahelgina

HRÆRIVÉLIN.  Ég er kökusjúk og borða 
næstum eina kökusneið á dag.

MYNDAVÉLIN.

70 PRÓSENT SÚKKULAÐI.  Fæ mér 
það á hverju kvöldi.

TOPP

10

UNNUR ELÍSABET GUNNARSDÓTTIR 
dansari

LOPAPEYSAN. 
 Eg fer ekki úr henni. 
það er nauðsynlegt 
að eiga eina svona 
á Íslandi.

OFNÆMISLYFIN MÍN.  Nauðsynleg til 
að lifa af.

STELLIÐ FRÁ MÖMMU SEM AMMA 
ÁTTI.  Ótrúlega fallegt og er mér mjög 
kært, ég elska svona rómantíska hluti 
sem eiga sér sögu.

FJÖLSKYLDUMYNDIN 
FRÁ RAGGA.  Æðisleg 
mynd sem bróðir 
mannsins míns gerði 
af okkur fjölskyldunni, 
hann er snillingur.

SNUDDUR 
DÓTTUR MINNAR. 

TÖLVAN.  Ég nota tölvuna mjög mikið 
daglega, eins og örugglega mjög margir.





föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Símon Birgisson leikskáld

1

3

 31. JÚLÍ 2009

Ég fæ mér morgunkaffi á Prik-
inu. Svartan kaffibolla og rúnn-
stykki með osti og marmelaði. 
Hlusta á fréttirnar og blogga 
um heimsmálin.

Heimsæki vinnu-
stofu Sigga Páls 
að ræða ljóða-
þýðingar og fæ 
innblástur að 
nýju leikriti.

2Tek strætó til Hafnarfjarðar og 
skelli mér í Suðurbæjarlaug-
ina. Geri jógaæfingar í bestu 
útiklefum á Íslandi og læt sól-
ina þurrka mér.

4Það er föstudagur og ég nenni 
ekki að sjóða mér ýsu og kart-
öflur. Fer á Boston og borða 
fiskrétt dagsins í staðinn og fæ 
mér bjór á Ölstofunni í eftirrétt.

5Föstudagsnóttin breytist í 
laugardagsmorgun. Þá panta 
ég vodka í orkudrykk á Ellef-
unni og horfi á sólina koma 
upp við Tjörnina.

Öflugri löggæsla 
á vegum landsins.
Eftirtaldir aðilar hafa tekið höndum saman 
um að auka löggæslu á þjóðvegum 
landsins um 100% næstu mánuðina. Þetta 
er gert í forvarnarskyni og til að stuðla að 
því að þeir sem brjóta af sér þurfi einungis 
að glíma við fjárhagslegt tjón, en sleppi 
við aðrar og alvarlegri afleiðingar.

  Umferðarlagabrot

Of hraður akstur*  kr.  30.000
Ekið yfir á rauðu ljósi kr.  15.000
Talað í farsíma 
án handfrjáls búnaðar  kr.   5.000
  Samtals: kr. 50.000

*Ekið á 82 km/klst. á vegi þar sem hámarkshraði 
er 50 km/klst. Fyrir þessi brot fær ökumaður 
samanlagt 5 refsipunkta í ökuferilsskrá. 

Umferðarlagabrot á borð við hraðakstur og akstur undir 
áhrifum áfengis og annarra vímuefna eru alvarleg afbrot og 
viðurlög háar sektir og svipting ökuréttinda. Þetta eru þó 
smámunir í samanburði við aðrar mögulegar afleiðingar 
slíkra brota: limlestingar, ástvinamissir, dauði.
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– Mest lesið


