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H
arpa Einarsdóttir, fatahönnuður og 
listamaður, er einn af þeim hönnuð-
um sem taka þátt í hönnunarkeppn-
inni Reykjavík Runway. Harpa brá 

á það ráð að selja nokkur listaverk eftir sig til 
að standa undir kostnaði nýrrar fatalínu 
sem hún er að hanna fyrir keppnina.

Að sögn Hörpu er kostnaðarsamt að 
framleiða sýnishorn af línu og því ákvað 
hún að verða sér úti um svolítinn pen-
ing með því að selja nokkur listaverk. „Það 
komu nokkrir englar og keyptu af mér 
verk. Það kemur mér eitthvað áfram en 
þó ekki mjög langt. Það er mjög dýrt að 
gera prótótýpur af línunni og það er ein-
faldast að láta framleiða hana í heild í verk-
smiðju. Það er þó jákvætt hvernig hugsunar-
hátturinn innan íslenska hönnunarbransans 
hefur breyst, núna hjálpa allir hver öðrum og 
það gerir þetta auðveldara. Sérstaklega þegar 
maður er orðinn svona ryðgaður eins og ég,“ 
segir hún brosandi.

Harpa hannar undir heitinu ZISKA og þykir 
nýja línan nokkuð sérstök. Hún inniheldur 
meðal annars áprentað munstur og falleg efni 
og lýsir Harpa henni sem bóhemískri og dulúð-
ugri. Áður hannaði hún undir heitinu Starkiller 
ásamt Selmu Ragnarsdóttur klæðskera og náði 
það merki nokkrum vinsældum árið 2007. „Við 
gerðum allar flíkurnar sjálfar og höfðum varla 
undan að anna eftirspurn. Á þessum tíma var 

ég einnig í fullri vinnu hjá CCP og hafði eiginlega 
ekki orku í að halda þessu gangandi. Þetta er erf-
iður og kostnaðarsamur bransi og ég nennti ekki 
að vera í einhverju hálfkáki.“

Hörpu bauðst að sækja sölusýningar í New 

York í haust og leitar nú að fjárfestum til að 
aðstoða hana við framhaldið. „Vonandi kemst 
maður út og fær pantanir svo hægt sé að setja 
línuna í framleiðslu. Svo er bara að hanna haust-
línuna og hringrásin heldur áfram.“  - sm

HARPA EINARSDÓTTIR SELDI LISTAVERK TIL AÐ GETA HANNAÐ NÝJA FATALÍNU:

LISTIN BJARGAÐI 
HÖNNUNINNI

Bjargar sér Harpa Einarsdóttir, listakona og fatahönnuður, brá á það ráð að selja listaverk eftir sjálfa sig til að 
standa undir kostnaði við nýja fatalínu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÍÐUR HÓPUR Leikkonan Mila 
Kunis mætti í þessum fallega kjól á 
frumsýningu myndarinnar Friends 
With Benefits. Hér er hún ásamt 
mótleikurum sínum, Justin Timber-
lake og Will Gluck. NORDICPHOTOS/GETTY

Innipúkinn
Tónlistarhátíðin Innipúkinn fer fram 
í tíunda sinn nú um verslunar-
mannahelgina. Hátíðin mun að 
mestu fara fram í Iðnó og verður 
nóg að sjá og hlýða á fyrir þá sem 
ekki nenna út úr bænum þessa 
miklu ferðahelgi. Meðal þeirra sem 

koma fram um helgina 
eru Valdimar, Sin 
Fang, Ólöf Arnalds, 
Agent Fresco og 
Apparat Organ 

Quartet. Auk 
þess verða 
Hugleikur 
Dagsson, 

Ari Eldjárn 
og Ugla 
Egils með 

uppistand. 

List á Suðurnesjum
Sýningin UNDIR NIÐRI: UNDER-
NEATH – Spiritual cocoon/Sound 
installation eftir listamanninn Gra-
ham Keegan og tónlistarkonuna 
Kiru Kiru er í fullum gangi í Hlöð-
unni í Vogum við Vatnsleysuströnd.

Á sýningunni má sjá ullarmusteri 
Keegans og hlýða á nýtt tónverk 
eftir Kiru Kiru. Því 
ekki að gera sér 
skemmtilega dags-
ferð með nesti í 
poka og skoða 
þessa skemmti-
legu sýningu.

ÓMISSANDI FYRIR HELGINA Þær sem ætla að sletta úr 
klaufunum um helgina, og skiptir þá engu hvort um er að ræða úti-
hátíð eða einfaldlega næsta bar, ættu að lauma þessu setti frá MAC í 
veskið. Þrifklútarnir eru frábærir til að ná af málningu gærkvöldsins og 
steinefnaúðinn endurnærir þreytta húð.

Sakamálasagan Snjóblinda 
fjallar um lögreglunýliðann Ara 
sem hefur störf hjá lögreglunni 
á Siglufirði. Ari býst við rólegum 
vetri í hinu nýja starfi en raunin 
er önnur því lögreglan á Siglu-
firði verður að takast á við dul-
arfullt dauðsfall og mögulegt 
morðtilræði.

Snjóblinda er önnur skáld-
saga Ragnars Jónassonar en 
áður gaf hann út bókina Fölsk 
nóta sem hlaut einróma lof 
gagnrýnenda.

Verkið er vel skrifað og aldrei 
kemur fyrir dauður kafli. Það 
eina sem finna mætti að hjá 
Ragnari er að persónur verks-
ins hafa allar gengið í gegn-
um mikla erfiðleika um ævina 
og glímt við skyndileg dauðs-
föll ástvina. Þetta verður svo-
lítið einsleitt og á köflum nán-
ast ótrúverðugt.

Þess utan er bókin kjörinn 
ferðafélagi fyrir þá sem ætla að 
bregða sér út á land um helgina.

Föstudagur mælir með:

Góður ferðafélagi

Snjóblinda Bókin er lipurlega skrifuð og 
kjörinn ferðafélagi um helgina. 
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LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR

LAUGAVEGI 66 –– 101 REYKJAVÍK ––  S. 565 2820

50-80%

NÝJAR SENDINGAR FRÁ
FILIPPA K FASHIONOLOGY BEST BEHAVIOR

GK HERRASKYRTUR 16.900,-

4.900,-
16.900,- GK DÖMUSKYRTUR 16.900,-

4.900,-
16.900,-

FILIPPA K
RÜTZOU
SUIT
HUBERT

JEFFREY CAMPBELL
BRUUN & STENGADE
BARBARA I GONGINI
SPORTMAX



1000 kr. fyrir daginn og 2500 kr. fyrir armband á alla hátíðina.

facebook.com/dillon Rock bar léttöl

Svo má ekki gleyma lukkuhjólinu og grillinu sem verða á sínum stað alla helgina.

Lay Low
Bárujárn

The Vintage Caravan
Q4U

Two Tickets To Japan
Caterpillarmen

Ofvitarnir
Dorian Gray

No To Self
Trust the lies

 Coral
 BoB

Sagtmóðigur
Vicky

The Wicked Strangers
 Morgan Kane

Ofvitarnir
Finnegan

Kiriyama Family
Lockerbie

Exizt(acoustic)
Thingtak

Saytan
Dimma

Dj Andrea Jóns

DILLON / Bakgarðurinn  29. -- 31. júlí

THULE ROCK -FESTIVAL
VERSLUNARMANNAHELGIN
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Thelma Björk 
Einarsdóttir þykir 
vera ein efnilegasta fót-
boltakona landsins um 
þessar mundir og hefur 
vakið verðskuldaða 
athygli fyrir frammistöðu 
sína með meistaraflokki 
Vals í sumar.

Viðtal: Sara McMahon

Ljósmynd: Anton Brink

Förðun: Helena Konráðsdóttir 

              hjá MAC

T
helma var aðeins sex 
ára gömul er hún gekk 
í raðir fótboltadeild-
ar Vals eftir að hafa 
sótt sumarnámskeið 

á vegum félagsins. Sumum gæti 
þótt ákvörðunin undarleg sér í lagi 
vegna þess að Thelma bjó næstum 
við hliðina á Fjölnisheimilinu til 
sextán ára aldurs. „Einn þjálfarinn 
á leikjanámskeiðinu bauð mér á æf-
ingu með Val og mér fannst tilboð-
ið svo spennandi að ég ákvað að slá 
til og þá var ekki aftur snúið. Ég hef 
spilað með Val síðan þá og aldrei 
viljað skipta um lið. Þegar ég var 
yngri fannst mér alltaf skemmti-
legast að mæta Fjölni því ég fékk 
oft að heyra það í skólanum að ég 
væri Valsari,“ segir hún og brosir.

Thelma spilar stöðu varnar-
manns bæði með Val og íslenska 

landsliðinu en segist þó vera lítill 
tuddi á vellinum. „Ég er frekar ný-
byrjuð að spila stöðu vinstri bak-
varðar og spilaði hana fyrst með 
U19-landsliðinu árið 2009. Ég er 
örvfætt og ég held að það sé ástæð-
an fyrir því að ég var sett á vinstri 
kant þegar ég byrjaði. Ég get látið 
finna fyrir mér í vörninni en ég er 
ekki mikið í því að tudda.“ 

Á fimmtán ára löngum fótbolta-
ferlinum hefur Thelma aðeins feng-
ið tvö rauð spjöld og viðurkenn-
ir að það sé mjög svekkjandi að 
vera vísað út af vellinum. „Ég hef 
bara einu sinni fengið rautt spjald 
í meistaraflokki og það gerðist núna 
nýlega. Ég fékk tvö gul spjöld fyrir 
frekar heimskuleg brot en sem 
betur fer unnum við leikinn. Það er 
alls ekki vinsælt að fá rauða spjald-
ið því maður er settur í leikbann og 
þess vegna reynir maður að kom-
ast hjá því.“

FLYTUR AÐ HEIMAN 
Í FYRSTA SINN
Thelma flytur til Bandaríkjanna í 
næstu viku til að stunda nám við 
Berkeley-háskólann í Kaliforníu. 
Hún hlaut fullan námsstyrk vegna 
fótboltahæfileika sinna og segist 
bæði hlakka til og kvíða fyrir að 
flytja að heiman. „Berkeley er bæði 
með mjög gott fótboltalið og góða 
námsskrá. Ég hafði skoðað fleiri 
skóla í Bandaríkjunum og ætlaði 
upphaflega í háskóla í Flórída en 
hætti við á síðustu stundu og ákvað 
að velja Berkeley í staðinn. Þetta er 
í fyrsta sinn sem ég flyt að heim-

an og ég kvíði því svolítið. Ég kann 
varla að sjóða egg þannig að ég 
þarf að passa mig á að borða ekki 
skyndibita í öll mál. Ég veit heldur 
ekki alveg við hverju ég á að búast 
úti en ég sé þetta svolítið fyrir mér 
eins og háskólalífið er sýnt í banda-
rísku bíómyndunum. Ég vona bara 
að þetta verði gaman og að ég komi 
heim reynslunni ríkari.“

Thelma spilaði sinn síðasta leik 
með meistaraflokki Vals síðasta 
þriðjudag. Liðið keppti á móti Fylki 
og fór leikurinn 4-0 fyrir Val. Hún 
viðurkennir að hún eigi eftir að 
kveðja liðsfélagana með miklum 
söknuði. „Mér finnst tilhugsunin 
um að kveðja Val á miðju tímabili 
mjög erfið. Liðið er nánast eins og 
önnur fjölskylda mín enda hef ég 
verið hluti af þessum hópi síðan 
árið 2007.“

Hún hefur eignast margar góðar 
vinkonur í gegnum fótboltann og 
segir stemninguna innan hópsins 
ólýsanlega. „Stemningin hjá lið-
inu er mjög góð, bæði innan vallar 
sem utan, en hún getur orðið súr 
þegar við töpum stigum. En það eru 
góðir leiðtogar í þessu liði og þær 
eru fljótar að rífa upp stemninguna 
þegar það gerist.“

EKKERT SKEMMTILEGRA EN 
FÓTBOLTI
Þegar Thelma er innt eftir því hvað 
henni finnist skemmtilegast við 
fótboltaíþróttina segist hún hafa 
gaman af öllu sem tengist henni. 
„Það er allt skemmtilegt við fót-
bolta. Mér hefur alltaf þótt mjög 
gaman í hópíþróttum og í gegn-
um boltann hef ég kynnst fullt af 
skemmtilegu fólki og eignast marg-
ar góðar vinkonur. Ég er líka með 
brjálað keppnisskap og fæ útrás 
fyrir það í leikjum. Það kemst í raun 
ekkert annað að en boltinn hjá mér, 
hann er númer eitt, tvö og þrjú.“ 

Yfir sumartímann æfir Thelma 
fimm sinnum í viku auk þess sem 
hún spilar um einn leik í viku 
hverri með Val. Hún segist þó aldrei 
fá leiða á æfingunum eða fótbolta. 
„Þetta er það skemmtilegasta sem 
ég geri – nema þegar við töpum,“ 
segir hún hlæjandi. 

Ekki eru allir jafn trúir sínu gamla 
liðsfélagi og Thelma og hafa nokkrir 
gamlir félagar hennar skipt um lið 
í gegnum tíðina. Hún segir erfitt að 
mæta gömlum liðsfélögum á vell-
inum en spilar þó jafn fast á móti 
þeim og öðrum. „Ég á þrjár vinkon-
ur sem fóru yfir í Breiðablik og það 
er alltaf pínu erfitt en líka gaman 
að mæta þeim. Maður má ekki vera 
linari við þær og við erum kannski 
ekki eins góðar vinkonur meðan á 
leiknum stendur en svo fellur allt í 
ljúfa löð að honum loknum.“

MAMMA HELSTI 
STUÐNINGSMAÐURINN
Aðspurð segist hún finna fyrir 
auknum áhuga fólks á kvennafót-
bolta og segir bæði vinnufélaga og 
vini fylgjast vel með gengi liðsins. 
„Mamma hefur alltaf verið sér-
staklega stuðningsrík og hvatt mig 

áfram. Hún hafði engan áhuga á 
fótbolta áður en ég byrjaði en hann 
hefur farið vaxandi með árunum. 
Núna situr hún spennt yfir öllum 
leikjunum. Það hafa líka orðið 
breytingar í kvennaboltanum og 
það er meiri metnaður hjá liðunum 
til að ná árangri. Umgjörðin verður 
alltaf betri og betri og fleiri stelp-
ur skila sér í atvinnumennskuna. 
Svo er deildin sjálf líka orðin mun 

jafnari og stórir sigrar eru sjaldgæf-
ari núna en áður.“

Fótboltinn getur verið tímafrek 
iðja og segist Thelma hafa lítinn 
tíma aflögu í skemmtanahald. „Það 
er mjög lítið um það og enn minna 
á sumrin því þá spilum við svo 
mikið. Í menntaskóla missti ég af 

einhverjum skemmtunum en mér 
fannst ég samt aldrei þurfa að fórna 
neinu fyrir boltann. Margar vinkon-
ur mínar eru líka sjálfar í boltan-
um og með sömu dagskrá og það 
hjálpar.“

ATVINNUMENNSKAN 
ER DRAUMURINN
Thelmu dreymir um að komast í 
atvinnumennsku einhvern tím-

ann eftir námið í Berkeley og seg-
ist helst vilja spila í Svíþjóð eða 
Bandaríkjunum. „Það blundar auð-
vitað í manni sá draumur, ég held 
að flestar fótbolta-stelpur dreymi 
um að fara í atvinnumennsku. Ég 
stefni í það minnsta á að prófa at-
vinnumennskuna áður en ég hætti 

EKKERT 
SKEMMTILEGRA 
EN FÓTBOLTI

Á leið til Bandaríkjanna Thelma Björk Einarsdóttir þykir ein efnilegasta fótboltakona landsins 
næstu viku þar sem hún mun leika með liði Berkeley-háskólans. 

Þetta er í fyrsta sinn sem ég flyt að 
heiman og ég kvíði því svolítið. Ég kann 

varla að sjóða egg þannig að ég þarf að passa 
mig á að borða ekki skyndibita í öll mál.“
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Ég og Guðrún Eva, syst-

ir mín, sem er sjö árum 

eldri en ég. Hún átti það 

til að dressa mig svona 

fínt upp.

um þessar mundir. Hún flytur til Bandaríkjanna í 

alfarið í boltanum. Ég á mér ekkert 
sérstakt draumalið til að spila með, 
draumurinn er bara að komast að 
hjá góðu liði sama hvort það er í 
Svíþjóð, Bandaríkjunum eða ann-
ars staðar.“

Innt eftir því hvort hún viti til 
þess að barneignir hafi komið í veg 
fyrir atvinnuferil fótboltakvenna 
segist hún ekki þekkja slík dæmi. 
Hún segir margar kjósa að bíða með 
barneignir þar til ferlinum lýkur 
en aðrar taka sér bara hefðbundið 
barneignafrí. „Margar bíða með að 
eignast börn en svo eru margar sem 
taka sér bara stutt hlé og mæta svo 
aftur til leiks. Ég held það sé bara 
persónubundið hvora leiðina fólk 
kýs að fara.“

Verslunarmannahelgin er hand-
an við hornið og segist Thelma 
Björk ætla að eyða henni með fjöl-
skyldunni og undirbúa sig fyrir 
flutningana. „Það verður því engin 
Þjóðhátíð hjá mér í ár, en það 
kemur alltaf önnur Þjóðhátíð eftir 
þessa.“

ð 
Liðsmynd frá pæjumótinu í Vest-mannaeyjum.

Valsliðið á leik Real Madrid og Esp-

anyol í september árið 2010. Fengum 

þessi fínu VIP sæti á Santiago Berna-

beu.

m 
-

Í tilefni verslunarmannahelgarinn-ar þá kemur ein frá Þjóðhátíð í fyrra. Ég ásamt mínum uppáhalds vinkon-um á fyrstu Þjóðhátíðinni minni.

Stóri stuðningspúðinn 
kominn aftur 19.900

SUMARTILBOÐ
OG NÝJAR VÖRUR

Listh

50% afsláttur af rúmstæðum

160 cm, 180 cm og 193 cm.
Verð frá 

50% afsláttur 

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

50% afsláttur af rúmstæðum

70% afsláttur 
af pífu pilsum á rúm

Er til rykkt og slétt, í mörgum
litum og stærðum.

SAGA Queen rúm 129.900 
ÞÓR Queen rúm 

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum 

stuðningi við mjóbak

Betri öndun

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 

Svefn og heilsu með okkar bestu 

heilsudýnu.

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri

 hefur allt sem gott stillanlegt rúm 
þarf að hafa á fábæru verði.

 er einnig með þráðlausa 
fjarstýringu og nuddi.

dregst að veggnum eins og nafnið bendir til. 

Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum. 

Fæst í eftirfarandi breiddum: 

80, 90, 97, 120, 140 og 150 cm

Stóri stuðningspúðinn 
kominn aftur 19.900

50% afsláttur

Listhúsinu Laugardal

555000%%% afsláttur

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá

Svefn og heilsu með okkar bestu Svefn og heilsu með okkar bestu

heilsudýnu.

m 

til. 

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

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Frjálsar ástir og gegnblaut tjöld
Helgin sem flest ungmenni hafa beðið spennt eftir allt sumarið er loksins komin. 
Hin langþráða verslunarmannahelgi sem lofar einu lengsta og skipulagðasta 
djammi ársins. Fólk virðist fara með alls kyns væntingar inn í helgina og oftar en 
ekki á þetta að vera helgin sem ber af. Það eru „töfrar“ í loftinu og nú á að hafa 
gaman. 

Gott ef stefnan er ekki líka sett á smá kynlíf. Innan um þúsundir annarra ölvaðra 
einstaklinga sem allir vilja skemmta sér hljóta tveir að geta rek-

ist saman og kynnst nánar inni í næsta tjaldi eða á gras-
bala. Þegar ég var unglingur var líka sérstök pressa sett á 
þá sem litla sem enga reynslu höfðu af kynferðismálum að 
nú skyldi ganga lengra. Hvort sem það var fyrsti sleikurinn, 
káf og kelerí eða farið „alla leið“.

Persónulega, þá á ég erfitt með að skilja þessa kynferð-
islegu rómantík í kringum útihátíðir, sérstaklega þessa 

tilteknu helgi. Ég er ekki hrifin af ofurölvuðu kynlífi 
enda gleymast oft öryggisatriði eins og smokkurinn 
eða nafn bólfélagans. Báðir anga af víni og það er 
vitað að fólk getur átt erfiðara með að fá fullnæg-
ingu, konur blotna síður og karlar eiga erfiðara með 
að viðhalda stinningu. Af hverju er þetta þá svona 
spennandi? Þetta ber ekki að skilja sem svo að mér 

finnist Íslendingar vera „druslur“. Síður en svo. Við 
byrjum að stunda kynlíf aðeins yngri en aðrar þjóðir, 
eigum nokkra bólfélaga umfram meðaltalið og erum 
með háa tíðni kynsjúkdóma og unglingaþungana en 
við erum líka forvitin ung þjóð sem hefur gaman af því 
að stunda kynlíf.

Hvað sem mér finnst um ölvað kynlíf, þá er 
tilhlökkun fyrir helginni. Ég bauð einu sinni gesti frá 
Bandaríkjunum á Þjóðhátíð. Viðkomandi skemmti sér 
konunglega og sagði að á öllum sínum ferðalögum 
um heiminn þá stæði verslunarmannahelgin upp úr 
og gott ef hann líkti henni ekki við stóra tónlistarhá-
tíð sem átti sér stað á sjöunda áratug seinustu aldar. 
Frjálsar ástir finnst mér hljóma krúttlega, að frátöldu 
minnisleysi, þynnku og uppköstum. Mig langar því 
að senda þig, lesandi, inn í helgina með það hollráð 
að kaupa nóg af smokkum og nota þá. Gerðu kröfu 
um smokkanotkun fyrir sjálfan þig og hinn aðilann. 
Á þriðjudaginn eftir helgi langar mig að biðja þig 
að fara í kynfæraskoðun á Húð & Kyn. Svo, ef þú 
manst nafn viðkomandi eða hann þitt, og þín bíður 
kannski vinabeiðni á ónefndri vefsíðu, þá er þetta 
mögulega upphafið að fallegu ástarsambandi. Þá 
er nú smartara að vera sjúkdómalaus þegar farið 
er á fyrsta stefnumótið, er það ekki?

S öngkonan Amy Wine-
house lést síðasta laugar-

dag á heimili sínu í London að-
eins 27 ára að aldri. Winehouse 
þótti sérlega efnilegt tónskáld 
og söngkona en hún setti ekki 
síður mark sitt á tískuna enda 
með einstakan stíl. Winehouse 
var auðþekkjanleg af sínu 
himinháa hári, svartri augn-
málningu og ballerínuskón-
um sem hún klæddist við flest 
tækifæri. Fjöldi tískublaða og 
hönnuða virðist hafa sótt inn-
blástur sinn beint til söngkon-
unnar eins og sjá má.

Amy Winehouse hafði mikil áhrif á tískuheiminn:

Sóttu innblástur til Amy

Vinsæll stíll 

Winehouse 

sást aldrei án 

dökkrar augn-

málningar eða 

uppsetts hárs.

stíll 
use 
i án 

ugn-
eða 

hárs.

Love 2009 Of-urfyrirsætan Adriana Lima í tískuþætti sem innblásinn er af stíl Amy Wine-house.  
 

Love
urfyr
Adria
tískuþ
innblá
stíl Am
house

Vogue 2008 Tískuþáttur fyrir franska Vogue í febrúar árið 2008. Fyrirsætan Isabeli 
Fontana í gervi Amy Winehouse.  NORDICPHOTOS/GETTY

minnst 60% afsláttur af fatnaði og skóm

Vertu vinur okkur
á facebook

ÚTSALA 
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Sumarið er stutt, njóttu þess alla leið
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YFIRHEYRSLAN
Stella Sigurðardóttir, 
handboltakona í Fram
Háir hælar eða flat-
botna skór? Ég er í flat-
botna dagsdaglega en 
fer í hæla þegar ég fer út 
að skemmta mér.

Ómissandi í snyrti-
budduna: Ég er allt-
af með Kanebo Glow og 
maskara í snyrtibudd-
unni.

Uppáhaldsliturinn: Blár 
og svartur.

Hver eru nýjustu kaupin? Ég skellti 
mér í Ikea um daginn og keypti ný 
rúmföt.

Hvaða lag kemur þér í gott skap: 
60’s smellurinn með Chubby Chec-
ker, Let’s Twist Again, kemur mér 
alltaf í gott skap.

Uppáhaldsdrykk-
urinn: Rauður Krist-
all plús.

Uppáhaldshönn-
uður: Klárlega 
nafna mín hún 
Stella McCart-
ney.

Hvað dreym-
ir þig um að 
eignast? Mig 
langar ótrúlega 
mikið í iPhone.

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

Fylgstu mmeðAuAuglýsennddur vinsamlegagast hafið saammband:
Sigríðurur Hallgrímsdóóttttir í síma 515122 5432 eða ssigigridurh@3655.i.iss
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