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MARKAÐUR OG TÓNLIST
Útiskemmtun verður á nýjum svölum 
Iðuhússins í Lækjargötu klukkan 14 á 
morgun. Í boði verður hönnunarmarkaður, 
lifandi tónlist og ljúffengar sumarveitingar. 

FRÆÐSLA - HEILBRIGÐI - FEGURÐ

Viltu læra að verða snyrtifræðingur? 
Viltu læra að verða förðunarfræðingur?

Viltu læra að verða naglafræðingur?

Þá er Beautyworld fyrir þig!

Allar nánari upplýsingar í síma 510 8080
www.beautyworld.is

H
e l g a  L i l j a 
Magnús dóttir 
og Berglind 
Árna dóttir, 

f a t a h ö n n u ð i r,  h a f a 
ákveðið að opna saman 
verslun og vinnustofu 
við Bergstaðastræti 4. 
Verslunin hefur hlot-
ið nafnið Work Shop og 
verður aðeins starfrækt 
út ágúst. 

Helga Lilja og Berglind 
kynntust í gegnum Pop 
Up markaðinn vinsæla 
í júní og ákváðu í kjöl-
farið að koma á laggirn-
ar sameiginlegri versl-
un og vinnustofu. Stúlk-
urnar tóku við húsnæði 
verslunarinnar Royal 
Extreme og munu opna 
búðina með pompi og 
prakt í dag. 

„Við hittumst á Pop 
Up markaðnum í júní og 
fórum að tala um hvað 
okkur langaði að opna 
búð svona yfir hásum-
arið. Við æstum hvor 
aðra svolítið upp í þess-
um pælingum og á end-
anum ákváðum við að 

demba okkur út í þetta, 
einn, tveir og bingó,“ út-
skýrir Helga Lilja. 

Stúlkurnar tóku við 
húsnæði Royal Extreme 
og verða með vinnu-
stofu á efri hæðinni en 
verslun á þeirri neðri. 
„Önnur hvor okkar, eða 
báðar, verður hér alla 
daga nema sunnudaga. 
Við munum selja flíkur 
úr sumarlínum okkar 
og svo verða einnig til 
sölu mjög falleg spænsk 
barnaföt sem vinkona 
Berglindar hannar. Við 
ætlum að reka búðina 
út ágúst en Berglind fer 
aftur út til Spánar í byrj-
un september. Það er þó 
ekki útilokað að ég haldi 
áfram með húsnæðið og 
þá í samfloti við annan 
hönnuð,“ segir Helga 
Lilja.

Í tilefni opnunarinn-
ar verður efnt til gleð-
skapar milli klukkan 
17 og 22 í dag. Að auki 
verður veittur tíu pró-
senta afsláttur á öllum 
vörum í versluninni. - sm

Hönnunarbúðin Work Shop opnuð í dag:

SUMARVERSLUN 
Í MIÐBÆNUM

Ný verslun Helga Lilja Magnúsdóttir og Berglind Árnadóttir 
munu reka verslunina Work Shop í sumar. Búðin verður opnuð 
í dag og verður starfrækt út ágúst. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Nicola Formichetti, hönnuður hjá 
Thierry Mugler og stílisti Lady 
Gaga, sagði í viðtali við tímaritið 
W að hann ynni helst ekki með 
feitu fólki. Ummæli hans hafa 
vakið hörð viðbrögð bæði innan 
og utan tískuheimsins.    

 Í  v i ð t a l i nu  v i ð  W  s ag ð i 
Formichetti að hann væri vanur 
að klæða fyrirsætur og grann-
vaxið fólk og kynni ekki við að 
vinna með feitu fólki. „Ég kom á 
staðinn og þá biðu mín þrír feitir 
karlmenn. Ég gekk út. Þetta var 
í síðasta sinn sem ég vann með 
feitu fólki, þetta var svo lágkúru-
legt,“ sagði Formichetti. Eftir 
fjölmiðlastorminn í kringum 
orð Formichetti skrifaði hann á 
Facebook-síðu sína og sagði W 
hafa mistúlkað orð sín. Hann 
sagðist einnig hafa unnið með 
feitu fólki og nefndi í því sam-
hengi söngkonuna Beth Ditto.  - sm

Ummæli Formichetti gagnrýnd harðlega:

Vill ekki vinna 
með feitu fólki

UMDEILDUR Nicola Formichetti 
sagði í blaðaviðtali að hann ynni 
helst ekki með feitu fólki.
 NORDICPHOTOS/GETTY

HAMINGJUSÖM BRÚÐHJÓN 
Ofurfyrirsætan Kate Moss gekk í 
það heilaga með tónlistarmanninum 
Jamie Hince helgina sem leið. Moss 
klæddist kjól úr smiðju Johns Gal-
liano og þótti glæsileg brúður.

NORDICPHOTOS/GETTY



Nýtt og 
ferskt bragð
 

Engifer
6 vítamín

Engiferjurtin hefur verið notuð sem krydd og lækningajurt í 

þúsundir ára. Sem lækningajurt hefur hún m.a. verið notuð 

gegn kvefi og til að bæta meltingu. Hún inniheldur fjölmörg 

efnasambönd, þ.á.m. gingeról sem er öflugt andoxunarefni. 

Einnig er hún rík af kalíum og inniheldur auk þess kalk, sink, 

fosfór og C-vítamín.

Smakkaðu nýjan Kristal Plús
með sítrónu- og engiferbragði!



4 föstudagur  8. júlí

Edda Sif Pálsdóttir 
sló í gegn sem annar 
stjórnenda Skólahreysti 
í vetur. Hún starfar nú 
sem íþróttafréttamaður 
á fréttadeild Sjónvarps-
ins og líkar vel.

Ljósmyndir: Haraldur Guðjónsson

Viðtal: Sara McMahon

Förðun: Helena Konráðsdóttir hjá 

MAC

E
dda Sif er Garðbæing-
ur í húð og hár en ólíkt 
öðrum Garðbæingum 
heldur hún ekki bara 
með liði Stjörnunnar í 

fótbolta. „Pabbi minn er úr Vest-
mannaeyjum og hefur dregið mig 
á ÍBV-leiki frá blautu barnsbeini 
svo ég er gallharður ÍBV-ari þegar 
kemur að fótbolta, annars er ég 
mikill Garðbæingur í mér og get 
eiginlega ekki hugsað mér betri 
stað til að búa á.“

Edda Sif starfar sem íþrótta-
fréttamaður hjá Sjónvarpinu í 
sumar og þykir standa sig vel sem 

slíkur. Hún hóf fyrst störf hjá RÚV 
þegar hún var í framhaldsskóla og 
vann þá við að afrita sjónvarps- 
og útvarpsefni fyrir viðskipta-
vini. „Ég vann á föstudögum og 
laugar dögum við að brenna þætti 
á geisladiska. Ég var sem sagt á 
söludeildinni og einnig á safn-
adeild þar sem ég raðaði meðal 
annars spólum í hillur. Næst sótti 
ég um starf skriftu og vann við 
það bæði á sumrin og með skóla. 

Hlutverk skriftunnar er að halda 
utan um fréttatímana og passa 
upp á að allar tímasetningar passi 
og allt gangi vel fyrir sig. Ég held 
að þetta sé mjög góður grunn-
ur fyrir önnur störf á fréttastof-
unni því maður lærir að temja sér 
ákveðinn hugsunarhátt og skilur 
betur hvernig þetta gengur allt 
fyrir sig. Góðar skriftur eru mjög 
mikilvægar,” segir hún og brosir.

EINA STELPAN Á DEILDINNI
Edda Sif er eini kvenkyns íþrótta-
fréttamaðurinn á deildinni en 
starfið þykir henni skemmtilegt. 
„Þetta er rosalega skemmtileg 
vinna. Það hefur þó komið fyrir 
að ég biðji íþróttamenn og þjálf-
ara að tala ekki við mig eins og 
stelpu, örfáir áttu það til að tala 
mjúklega til mín og nota annan 
orðaforða. Annars hefur þetta 
bara gengið nokkuð vel og ég er 
ánægð í starfinu.“

Aðspurð segist Edda Sif hafa 
verið virk í íþróttum á sínum 
yngri árum og æfði bæði hand-
bolta og dans. „Ég æfði handbolta, 
fóltbolta, dans og golf þannig að 
ég hef ágætan bakgrunn en ég 
hef líka þurft að lesa mér til um 
ýmsar íþróttir. Um leið og ég hef 

gert eina frétt um íþrótt sem ég 
vissi ekki mikið áður um er fram-
haldið samt fljótt að koma.“

Edda Sif er dóttir Páls Magnús-
sonar útvarpsstjóra og því vakti 
ráðning hennar í sumarafleysing-
ar á fréttastofu RÚV mikla athygli 
á sínum tíma. Hún viðurkennir að 
hún hafi búist við þessum sterku 
viðbrögðum en ákveðið að láta 
þau ekki á sig fá heldur láta verk-
in tala. „Ég reyndi að taka þetta 

ekki of nærri mér þó að þetta hafi 
auðvitað verið óþægilegt, það eina 
í stöðunni var bara að standa sig 
vel. Pabbi vissi ekkert af umsókn 
minni, ég sótti bara um starfið, 
skilaði inn ferilskrá, tók frétta-
mannaprófið og fór að lokum á 
fund með yfirmönnum. Ég held að 
það hefði bara orðið mér til ama 

að fara að blanda pabba í þetta.“
Blaðamanni leikur forvitni á að 

vita hvernig gangi að vinna undir 
foreldri sínu? „Við leiðumst ekk-
ert um vinnustaðinn,“ segir hún 
í gamansömum tón. „Ég sé hann 
voða lítið í vinnunni, það er helst 
að maður rekist á hann í matar-
hlénu.“

ÚTVARPIÐ HEILLAR
Edda Sif stundar nám í íslensku 
og almennum málvísindum við 

Háskóla Íslands og hyggst ljúka 
því námi um jólin. Hún er þó svo 
heilluð af fjölmiðlastarfinu að 
hún gæti vel hugsað sér að starfa 
áfram innan þess geira eftir út-
skrift. „Þetta er rosalega skemmti-
leg vinna og ég væri mikið til í að 
halda áfram að starfa við þetta. 
Íþróttafréttamennskan er spenn-
andi, maður þarf alltaf að vera 
á tánum, en ég væri líka til í að 
prófa eitthvað annað, kannski 
eitthvað mannlífstengdara.“ 

Aðspurð hvort hún gæti hugs-
að sér að vinna við útvarpsþátta-
gerð svarar hún játandi og segir 

útvarpið bæði rómantískt og van-
metið. Innt eftir því um hvað út-
varpsþátturinn mundi fjalla er 
hún fljót til svars. „Ég er með mjög 
„pervertískan” áhuga á kirkju-
görðum og sögu fólksins sem 
þar hvílir. Ég vann í kirkjugarði í 
nokkur ár og þar hvíldi til dæmis 
fjölskylda sem hafði öll dáið sama 
dag, á afmælisdaginn minn. Ég 
hætti ekki fyrr en ég komst að því 
hvað hefði gerst, en þau höfðu lát-
ist í flugslysi. Ég held að leyndar-

málin og sögurnar sem leynast í 
kirkjugörðum séu mjög áhugavert 
efni í útvarpsþátt ... ég vona að 
þetta hljómi ekki of undarlega?“

VÍSITÖLUFJÖLSKYLDA 
Í REYKJAVÍK
Edda Sif hefur verið á föstu með 
Árna Má Þrastarsyni í fjögur ár og 
kynntust þau á sínum tíma í gegn-
um sameiginlegan vin. Parið hefur 
deilt heimili undanfarin tvö og 
hálft ár ásamt hundinum Fróða og 
kettinum Vampa. „Við erum nán-
ast vísitölufjölskylda, já, enda lít 
ég á dýrin sem börnin mín,“ segir 

VIL EKKI AÐ TALAÐ 
VIÐ MIG EINS OG STE

Þetta er rosalega skemmtileg vinna. Það 
hefur komið fyrir að ég biðji íþróttamenn 

og þjálfara að tala ekki við mig eins og stelpu, 
örfáir áttu það til að tala mjúklega til mín og 
nota annan orðaforða.”

Mamma hélt að ég myndi aldrei flytja að 
heiman en það gerðist nú samt og mér 

líkar það vel.

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

Grensásvegur 16, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17
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Eina stelpan Edda Sif Pálsdóttir er 
eina stúlkan í íþróttafréttadeildinni. 
Hún kann þó vel við sig í starfinu 
enda er það líflegt og spennandi.

hún hlæjandi. „Mamma hélt að ég 
myndi aldrei flytja að heiman en 
það gerðist nú samt og mér líkar 
það vel. Kötturinn flutti með mér 
úr Garðabænum en Fróði er eins og 
hálfs árs gamall og er um það bil að 
hætta að vera hvolpur.“

Edda býr þó ein með Fróða og 
Vampa í sumar því sambýlis-
maðurinn stakk af í sólina í Kali-
forníu þar sem hann stundar 
sumar nám við Stanford-háskólann. 
„Ég er ein með dýrunum í sumar. 
Mamma hjálpar mér að passa 
hundinn á meðan ég er í vinnunni. 
Einstaka sinnum hef ég þó þurft 
að taka hann með mér í vinnuna, 
hann kom til dæmis með mér á fót-
boltaleik um daginn og sat þá stillt-
ur í kjöltu minni allan tímann.“

Sem sumarstarfsmaður fær 
Edda Sif ekkert frí í sumar og seg-
ist sjálf ekki skilja hverju fólk eyði 
fríum sínum í. „Ég skil ekkert hvað 
fólk ætlar að gera í svona löngu 
fríi. Ég reyndar tryggði mér frí um 
verslunarmanna helgina og ætla á 
Þjóðhátíð í Eyjum. Ég fór í fyrsta 
sinn í fyrra og ákvað þá að missa 
ekki af Þjóðhátíð eftir það,“ segir 
hún glaðlega að lokum. 

Á V A X T A K L A K A R

APPELSÍNU OG EPLAKLAKAR 
MEÐ EKTA SVALABRAGÐI!

APPELSÍNU OG EPLAKLAKAR 
MEÐ EKTA SVALABRAGÐI!

ENGIN LITAREFNI
ENGIN VIÐBÆTT
ROTVARNAREFNI

FRYSTIÐ

SJÁLF!

EINFALT AÐ
RÍFA UPP!
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Þegar Árni Már, kærasti 

minn, sá mynd af mér lítilli 

fannst honum hann kannast 

eitthvað við þessa ungu dömu. 

Hann fletti í gegnum albúmið 

heima hjá pabba sínum og 

fann nokkrar myndir af okkur 

saman á Flórída, þá fimm ára. 

Ég trúði varla eigin augum.

Fjölskyldumynd frá Þjóðhátíð í Vest-mannaeyjum í fyrra. Ægilegt fjör. 
Ein skemmtilegasta vinnan mín var að vera annar um-sjónarmanna Skólahreysti. Þar vann ég meðal annars með Guðmundi Gunnarssyni, sem er algjört gull af manni, sem ég vann svo eftirminni-lega í hreystigreip.

Þetta er Fróði, sonur minn og sann-

kallaður gleðigjafi.
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Áhættusamt kynlíf

?Hæ Sigga Dögg, Hér kemur ein skrítin spurning en ég hef oft spáð í „fist-
ing“. Ég hef heyrt alls konar sögur um þetta fyrirbæri og sumar hryll-

ingssögur um að heill handleggur fari inn. Er þetta líkamlega hægt eða bara 
flökkusaga?

Svar: „Fisting“ er þegar hnefa og/eða framhandlegg er stungið upp í leg-
göng eða endaþarm. Þessi kynlífshegðun er ekki talin vera mjög algeng en 
hún er stunduð og því ekki flökkusaga. Nokkra hluti ber að hafa í huga áður 
en slíkt er prufað. Leggöng gefa meira eftir en endaþarmur. Ef einstakling-
ur notar vel af sleipiefni og er afslappaður og umfram allt, til í þetta, þá 
ætti hnefi að komast inn. Hnefi ásamt framhandlegg getur svo verið tölu-
vert erfiðara og áhættumeira. Hvorki leggöng né endaþarmur teygjast í hið 
óendan lega en ef viðkomandi ætlar sér að troða handlegg inn á hann á 
hættu að valda meiðslum, jafnvel blæðingu, frá öðrum líkamshlutum svo 
sem leghálsi eða þörmum. Í rannsóknum er „fisting“ því talin vera kynferð-
isleg áhættuhegðun. Það eru meira að segja til frásagnir af dauðsföllum af 

völdum slíks kynlífs, sérstaklega þegar heilum framhandlegg er 
troðið inn. Þetta er því líkamlega hægt þó að þetta sé kannski 

ekki allra og ég mæli tæpast með því.

?Góðan dag. Ágætir pistlar og um margt fróðlegir. Víða úti 
um heim eru til klúbbar sem þjóna fólki sem hrífst af 

„voyeurisma“. Hefur þú heyrt um hvort vettvangur sé fyrir 
slíkt hér á Íslandi?

Svar: „Voyeurismi“ útleggst á íslensku sem gægjur, oft 
kennt við að vera gluggagægir. Kynferðisleg ánægja fæst 
þá út úr því að horfa í leyni á fólk nakið og/eða ókunnuga 
stunda kynlíf. Þetta athæfi er ólöglegt ef viðkomandi sem 

á er horft veit ekki af því. Vandamálið við þá sem stunda 
gægjur getur verið að kynferðislega nautnin er tengd spenn-
unni að uppgvötast við gægjurnar. Því eru gægjarar ekki 
með sýniþörf því þeir vilja vera í leyni og athæfið því oft 
ólöglegt. Margir klúbbar víða um heim hafa reynt að upp-
fylla þessa löngun á löglegan hátt og búið þannig um að 
hægt sé að fylgjast leynilega með einstaklingum, sem hafa 
gefið samþykki sitt, stunda kynlíf. Persónulega hef ég ekki 
kynnt mér samfélag um gægjur hér á Íslandi en miðað við 
„algengi“ þessarar hegðunar tel ég líklegt að vettvangur 
fyrir slíkt finnist hér á landi. Vissulega stundar fólk alls 
kyns heimateiti og sendir inn auglýsingar, bæði eftir því 
að vera áhorfandi og að fá áhorfanda, á kynlífs tengdar 
vefsíður. Það að leyfa áhorfanda getur verið ein leið til 
þess að bjóða öðrum aðila óbeinan aðgang að kynlífi 
sínu án þess að sá sé virkur þátttakandi.

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um um-
fjöllunarefni. 
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Það er óhætt að fullyrða að sumarið er komið. Hita-
mælirinn sýnir tveggja stafa tölur og hvert einasta 
krummaskuð á landinu er fullt af forvitnum borgar-
búum. Útihátíðir og bæjarveislur eru um hverja ein-
ustu helgi og tjaldsvæðin fyllast. 

Þó að íslenska sveitasælan sé bæði fögur og 
rómantísk er ekki alltaf auðvelt að halda sér frískum 
og ferskum þegar útikamrar eru snyrti aðstaðan. Föstu-

dagur fékk stelpurnar hjá MAC til að 
gefa lesendum ráð um hvernig er 
best að halda húð og hári brakandi 

fersku í komandi útilegum án 
þess að troðfylla allar töskur af 

snyrtivörum.   - áp

Vertu ferskleikinn uppmálaður í sveitinni

ÚTILEGUÚTLITIÐ

Einkennis-
klæðnaður 

Gúmmístígvél frá 
Hunter fullkomna 
útileguútlitið. Þau 
fást meðal annars 

í versluninni Geysi 
á Skólavörðustíg.

Sveitarómantík Það er mikilvægt að nota gott rakakrem 
með sólarvörn til að halda húðinni ferskri, einnig er sniðugt 
að skipta meikinu og púðrinu út fyrir litað dagkrem á sumrin. 
Bleikir og ferskjutónar á kinnar og varir setja svo punktinn 
yfir i-ið. Sniðugt að nota lit sem gengur bæði á varir og kinn-
ar og tekur lítið pláss í farangrinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sniðugt í útilegu-
bakpokann: Origins litað 
dagkrem, naglalakk frá Opi 

í hressandi lit, Pot Rouge 
frá Bobbi Brown fyrir varir og 
kinnar, glært augnaháragel frá 
Mac, hyljari frá Bobbi Brown,  

Gott í hárið
Þurrpúður 

frá Aveda 
er sniðugt 
með í úti-

leguna, 
það gefur 

hárinu 
aukna lyft-

ingu.

FRELSI OG
ÖRYGGI

Í SÓLINNI
Langvirkandi sólvörnLaangviirrrkkkaaannddii ssóólllvvvööörrnnLaangvirkkaanndddiii ssóóóllvvöörn

Þolir vatn og sjó og handklæðaþurrkun. 
Engin glans eða fituáferð. Rennur ekki af húðinni, engir hvítir taumar. 
Þróað fyrir norræna húð - fullorðna og börn.

Húðin verður mjúk, og fallega brún.

Ekkert paraben - engin ilmefni - ekkert titanium dioxide eða zinc oxide - engin nanotækni.

SPF
10

SPF
20

SPF
30

Könnun sýnir að 80% kaupir Proderm vegna góðra meðmæla frá öðrum.
Sænsku Vitiligo húðsamtökin hafa valið  Proderm sem þá sólvörn 
sem þeir treysta best.

Fæst í apótekum og Fríhöfninni
www.celsus.is



Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-17, sun. kl. 13-17
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is

Myndlistavörur

í miklu úrvali

Bílaþvottakústar

2.995

Garðslanga
15 mtr 

kr.1.970

Allt fyrir umhirðuna

Loftdæla
12V 30L 

kr. 8.995

dæla
30L 

995

tungusk ur 
frá  kr.

1.695

Hleðslutæki 12V 6A 

kr. 4.995

Hjólkoppar

12/13/14/15”

frá kr.795

Úðabrúsi 5L 

kr. 2.695

lskó a

kr. 2.695

alarskó ur 

frá kr. 1.195
Bílabónvélar 3 gerðir

frá kr.4.995
Loftmælir

kr.2.750

teypuskó a

kr. 1.710

00

Kantskeri

kr. 1.695

Malarhrífa

frá kr. 1.450

Fötur - margar gerðir

frá kr.495

Sláttuorf 

frá kr.4.245

Greinaklippur 

frá kr.785

Bogasög

kr.965

12V Fjöltengi 

kr.1.995
12/24V Framlenging

kr.999

rbreiðslur 
- margar stærðir

2x3M kr. 580

5
Hjólbörur 80L 

kr.6.999

s

6
söggg

65
Trésög 650 mm 

kr.695
Straumbreytir
12V->230V

kr.7.995

Straumbreytir
230V->12V

kr.3.985
Háþrýstiþvottatæki 

frá kr.9.995
Slípirokkur 500W 

kr. 2.995

Hleðsluborvélar
fjölmargar gerðir

frá kr.3.995

Vinnuhanskar 

frá kr.175

Barnahamar - léttur 

kr. 499

Strigar, ótal stærðir 

frá kr. 195
Olíu/Acrýl/Vatnslitasett 

12/18/24x12 ml

frá kr.495

Acryllitir 75 ml 

kr.480
f

á

f

frá

Gólftrönur

frá kr.4.395

Þekjulitir/Föndurlitir

frá kr.480

M

r

M

frá kr

Stungugaffall

kr. 3.395

16 ára

Verkfæralagerinn

Reiðhjólafestingar á kúlu

F/2-hjól kr. 4.785
F/3-hjól kr. 9.760

Veltisög

kr. 49.995
Bútsög

kr. 19.995
Hjólsög

kr. 17.999

Keðjusög

kr. 17.999

Ljósabretti kr. 6.785
Tröppur 5 þrepa

kr. 5.999 tilboð

Öryggisskápur

kr. 6.930

Alltaf eitthvað nýtt
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YFIRHEYRSLAN
Eygló Margrét Lárus dóttir, 
fatahönnuður og einn af 
eigendum verslunarinnar 
Kiosk

Háir hælar 
eða flatbotna 
skór: Því miður 
háir hælar.

Uppá-
halds-
litur-

inn: Má 
maður eiga uppáhaldslit þegar 
maður er fatahönnuður? Pass.

Ómissandi í snyrtibudduna: Það er 
varasalvi.

Hver eru nýjustu kaupin? 
Naglalakk held ég bara.

Hvað dreymir þig um 
að eignast? Ekkert, hef 
það svo gott. Nema 
kannski flatbotna skó 
– hahaha.

Hvaða lag kemur þér 
í gott skap? Það er 
nýja lagið með Bernd-
sen.

Uppáhaldshönnuðurinn: Þessi 
Eygló þarna í Kiosk er alveg með 
þetta!

Uppáhaldsdrykkurinn: Jack 
Daniels í Sprite. Mæli með því!

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Hallgrímsdóttir í síma 512 5432 eða sigridurh@365.is

föstudagur


