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07:00 barnatími Stöðvar 2  
08:05 malcolm 
 in the middle (8:16)

08:30 ellen (97:170)

09:15 doctors (84:175)

09:55 bold and the
 beautiful  
10:15 til death (13:18)

10:45 the Whole truth (2:13)

11:25 two and a half men
11:50 masterchef uSA (16:20)

12:35 nágrannar  
13:00 the Women  
14:50 Sorry i’ve 
 Got no head  
15:20 barnatími Stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (98:170)

18:23 Veður  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 Veður  
19:20 Simpson
 -fjölskyldan (2:22)

19:45 týnda kynslóðin
20:10 masterchef Ísland
20:55 American idol (9:40)

22:20 tenderness  
Spennutryllir um hina fimmt-
án ára gömlu Lori sem 
kynnist ungum manni, Erik, 
sem á að baki sér ljótan af-
brotaferil og fangelsisdóm 
og þau fara í ferðalag um 
Bandaríkin. 
23:50 Angel  
Rómantísk og áhrifamik-
il mynd þar sem Sam Neil 
fer með hlutverk rithöfundar 
sem á afar róstursaman feril 
í upphafi 19.aldarinnar.
01:45 Stir of echoes:
  the homecoming  
03:20 the Women  
05:10 Simpson
 -fjölskyldan (2:22)

05:40 Fréttir og
 Ísland í dag  

06:00 pepsi mAX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 dr. phil 
09:25 pepsi mAX tónlist 
13:30 the Voice (5:15)

15:50 top chef (10:15)

16:35 rachael ray 
17:20 dr. phil 
18:00 Survivor (15:15)

18:50 running Wilde (13:13)

19:15 Solsidan (3:10)

19:40 Family Guy (7:16)

20:05 America’s Funniest
 home Videos (48:48)

20:30 the biggest loser
Það sem keppendur eiga sam-
eiginlegt í þessari þáttaröð er 
að á þeim hafa dunið áföll. 
22:00 hA? (6:12)

Spurninga- og skemmti-
þátturinn HA? er landsmönn-
um að góðu kunnur. Jói G. er 
gestgjafi, Sóli Hólm og Gunn-
ar Sigurðsson á Völlum sjá 
um svörin og Stefán Páls-
son semur hinar sérkenni-
legu spurningar. Úr verður 
hin mesta skemmtun. Gest-
ir þáttarins að þessu sinni eru 
þau Ágústa Eva Erlendsdóttir 
og Ólafur Jóhannesson kvik-
myndaleikstjóri.
22:50 everything 
 or nothing:
 the untold Story 
 of 007 
Einstök heimildamynd í til-
efni af 50 ára afmæli njósn-
ara hennar hátignar. Mikl-
ar orrustur voru háðar um 
réttindin um að koma njósn-
aranum á hvíta tjaldið þar 
sem mennirnir á bakvið Bond 
börðust á banaspjótum. 
00:25 hæ Gosi (3:8)

01:05 excused 
01:30 house (22:23)

02:20 last resort (12:13)

03:10 combat hospital (8:13)

03:50 cSi (16:23)

04:30 pepsi mAX tónlist 

15:55 Sunnudagsmessan  
17:10 Sunderland - Arsenal
18:50 chelsea - Wigan  
20:30 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
21:00 pl classic matches  
 (Arsenal - Chelsea, 1996)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
21:30 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
  2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:00 Swansea - Qpr  
23:40 pl classic matches  
 (Liverpool - Newcast., 1998)
00:10 tottenham - 
newcastle  

Föstudagur 15. Febrúar 2013

15:40 Ástareldur 
16:30 Ástareldur 
17:20 babar (9:26)

17:44 bombubyrgið (21:26)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Framandi og 
 freistandi 3 (8:9)  e. 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 Gettu betur 
 (MH - Borgarholtsskóli)
Spurningakeppni framhalds-
skólanema. Að þessu sinni 
eigast við lið Menntaskól-
ans við Hamrahlíð og Borg-
arholtsskóla. Spyrill er Edda 
Hermannsdóttir. Dómarar og 
spurningahöfundar eru Atli 
Freyr Steinþórsson og Þór-
hildur Ólafsdóttir. Umsjón 
og stjórn útsendingar: Elín 
Sveinsdóttir.
21:10 bifurinn 
 (The Beaver)
Maður sem er þjakaður af 
sálarmeinum tjáir sig ein-
göngu með aðstoð hand-
brúðu. Leikstjóri er Jodie 
Foster og meðal leikenda 
eru Mel Gibson, Jodie Fost-
er, Anton Yelchin og Jennifer 
Lawrence. Bandarísk bíó-
mynd frá 2011.
22:45 barnaby ræður
 gátuna (4:7)

  – hnökri í kerfinu
 (Midsomer Murders XII: 
 The Glitch)
Bresk sakamálamynd 
byggð á sögu eftir Caroline 
Graham þar sem Barna-
by lögreglufulltrúi glím-
ir við dularfull morð í ensku 
þorpi. Meðal leikenda eru 
John Nettles og Jason 
Hughes.
00:20 tenenbaum
 -fjölskyldan   e. •1602:05 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00 Gestagangur hjá 
randveri 
Beinar óperusýningar.
21:30 eldað með holta 
Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

07:00 evrópudeildin  
 (Zenit - Liverpool)
14:50 meistaradeildin 
 í handbolta  
 (Kadetten Schaffhausen 
 - Füchse Berlin)
16:10 evrópudeildin  
 (Tottenham - Lyon)
17:50 evrópudeildin  
 (Sparta Praha - Chelsea)
19:30 FA bikarinn
  - upphitun  
20:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur  
20:30 Spænski boltinn
  - upphitun  
21:00 evrópudeildarmörkin  
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í Evrópudeildinni.
21:50 búrið  
22:20 uFc
  - Gunnar nelson  
 (UFC in Nottingham)

12:25 17 Again  
14:05 Gray matters  
15:40 Spy kids 4  
17:10 17 Again  
18:50 Gray matters 
Stórskemmtileg gaman-
mynd með Heather Graham 
og Tom Cavanagh í hlut-
verkum syskina sem búa í 
New York og eru afar sam-
rýnd og það náin að fólk 
heldur oft að þau séu par. 
Þau ákveða því að reyna 
finna maka fyrir hvort ann-
að en þá fyrst upphefj-
ast meiriháttar vandamál í 
sambandi þeirra. 
20:25 Spy kids 4  
Spennandi ævintýramynd 
með Jessicu Alba í hlutverki 
fyrrum njósnara sem er 
kölluð aftur inn til að sinna 
mikilvægu verkefni og eft-
ir að hún uppgötvar njósn-
ahæfileika nýju stjúpbarna 
sinna, biður hún þau um 
aðstoð.
22:00 the next three days  
Hörkufín spennumynd með 
Russell Crowe um mann 
sem neyðist til að taka upp 
varnir fyrir konu sína, sem 
ákærð er fyrir morð.
23:45 babylon A.d.  
Hörkuspennandi framtíðar-
tryllir með Vin Diesel í að-
alhlutverki. Atli Örvarsson 
samdi tónlinstina í myndinni.
01:25 the transporter  
02:55 the next three days  





Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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06:00 Pepsi MAX tónlist
12:10 Dr. Phil (e)
12:55 Dr. Phil (e)
13:35 Judging Amy (10:22) (e)
14:20 The Bachelorette 
 (7:12) (e)
15:50 Spjallið með Sölva  
 (1:16) (e)
16:30 Dyngjan (1:12) (e)
17:20 HA? (5:12) (e)
18:10 7th Heaven (14:22)
18:55 The Office (25:26) (e)
19:20 30 Rock (11:22) (e)
19:45 America’s Funniest  
 Home Videos (40:46) (e)
20:10 Top Gear (1:8)
Skemmtilegasti bílaþáttur í 
heimi þar sem félagarnir Jeremy 
Clarkson, Richard Hammond 
og James May fara á kostum. 
Vitringarnir þrír lögðu í ferðalag 
til Betlehem fyrir rúmum 2000 
árum. Nú ætla vitleysingarnir 
þrír í Top Gear að leika það 
eftir. Ferðalagið nær frá Írak til 
Betlehem með það að markmiði 
að ógna ekki stöðugleika í 
heimshlutanum. Farartækin sem 
þeir nota til verksins henta ekki 
vel til eyðimerkuraksturs.
21:10 The Defenders (6:18)
22:00 The Walking Dead (2:6)
22:50 Blue Bloods (3:22) (e)
23:35 Royal Pains (3:18) (e)
00:25 Saturday Night 
 Live (7:22) (e)
01:20 The Cleaner (3:13) (e)
02:10 The Defenders (6:18) (e)
02:55 Pepsi MAX tónlist

   
  
07:40  Spænski boltinn 
09:25  Meistaradeild Evrópu 
11:10  Meistaradeild Evrópu 
11:35  FA Cup 
Útsending frá leik Manchester 
United og utandeildarliðsins 
Crawley Town í 5. umferð ensku 
bikarkeppninnar.
13:20  FA Cup - Preview 
 Show 2011 
13:50  FA Cup 
 (Man. City - Notts   
 County)
16:20  FA Cup 
 (Leyton - Arsenal)
18:20  Skoska úrvalsdeildin 
 (Celtic - Rangers)
20:00  Spænski boltinn 
21:50  FA Cup 
23:30  FA Cup 
01:15  Stjörnuleikur NBA 
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08.00 Morgunstundin okkar
10.15 Gettu betur
11.25 Landinn
11.55 Návígi
12.30 Silfur Egils
13.50 Stjórnarskrá 
 lýðveldisins Íslands
14.35 Netbarnið
 (Google Baby)
15.35 Lifandi líkami
 (The Living Body)
17.20 Framandi og 
 freistandi (2:5)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.28 Með afa í vasanum
18.40 Skúli Skelfir (18:52)
18.51 Ungur nemur - gamall  
 temur (3:30)
19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Átta raddir (7:8)
 (Garðar Thór Cortes)
20.50 Lífverðirnir
 (Livvagterne)
Dönsk þáttaröð um viðburðaríkt 
og háskalegt starf lífvarða í 
dönsku öryggislögreglunni. 
21.55 Arabíu-Lárens
 (Lawrence of Arabia)
Bresk bíómynd frá 1962.Thomas 
Edward Lawrence var njósnari 
Breta í Kaíró árið 1916 og fékk 
leyfi til að fylgjast með uppreisn 
araba gegn Tyrkjum í fyrra stríði. 
Í eyðimörkinni skipulagði hann 
skæruliðaher og barðist með 
aröbum gegn Tyrkjum.
01.25 Silfur Egils
02.45 Fréttir í dagskrárlok

  07:00  Barnatími Stöðvar 2
12:00  Spaugstofan 
12:30  Nágrannar 
14:10 Smallville (15:22)
14:55  Tvímælalaust 
15:40  Logi í beinni .
16:25  Gott að borða 
16:55  Oprah 
17:40  60 mínútur 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
19:15  Frasier (4:24)
19:40  Sjálfstætt fólk 
Jón Ársæll heldur áfram mannlíf-
srannsóknum sínum, tekur hús á 
áhugaverðu fólki og kynnist því 
eins og honum einum er lagið. 
20:20  The Mentalist (13:22)
21:05  Chase (8:18)
Hörkuspennandi þáttaröð frá 
Jerry Bruckheimer um lögreglu-
konuna Annie Frost sem leggur 
sig alla fram við að vera skrefinu 
á undan glæpamönnunum. 
21:50  Boardwalk Empire (1:12)
Þættirnir  gerast í Atlantic City í 
kringum 1920 við upphaf bann-
áranna í Bandaríkjunum. Wall 
Street var á mikilli uppleið en 
mörg glæpagengi spruttu fram 
og  græðgin og hömluleysið var 
allsráðandi. 
23:05  Mad Men (12:13)
23:55  60 mínútur 
00:40  Spaugstofan 
01:05  Glee (11:22)
01:50  Undercovers (11:13)
02:35  Tripping Over (5:6)
03:25 My Zinc Bed 
04:45 The Darjeeling Limited 

lawrence of arabia21:55 sjálfstætt fólk19:40 top Gear20:10 leyton - arsenal16:20

08:00  Zoolander 
10:00  Mr. Deeds 
12:00  Yes Man 
14:00  Zoolander 
16:00  Mr. Deeds 
18:00  Yes Man 
20:00  Vantage Point 
Mögnuð spennumynd með Den-
nis Quaid, Matthew Fox úr Lost 
og Óskarsverðlaunaleikaranum 
Forrest Whitaker sem fjallar um 
banatilræði á Bandaríkjaforseta. 
22:00  Rob Roy 
00:15  Carlito’s Way 
02:35  The Big Nothing 
04:00  Rob Roy 
06:15  The Love Guru 
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17:00 Gestagangur  
 hjá randveri 
17:30 eldað með holta 
18:00 hrafnaþing 
19:00 Gestagangur 
 hjá randveri 
19:30 eldað með holta 
20:00 hrafnaþing 
21:00 Flokksformenn 
 og eSb. 
21:30 Flokksformenn 
 og eSb. 
22:00 björn bjarnason 
22:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
23:00 Fiskikóngurinn 
23:30 Vínsmakkarinn 
00:00 hrafnaþing 

æVintýri merlÍnS19:40 SpAuGStoFAn19:30 the bAchelorette19:45 uFc london 201320:30 toWer heiSt20:15

14:00 Season highlights  
 (Season Highlights 
 1996/1997)
14:55 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
15:25 liverpool - WbA  
17:05 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
18:00 West ham - chelsea  
19:45 Football legends  
 (Luis Enrique)
20:10 Season highlights  
 (Season Highlights 
 1997/1998)
Allar leiktíðir ensku úrvals-
deildarinnar gerðar upp í 
skemmtilegum þætti.
21:05 norwich - man. city  
22:50 reading 
 - tottenham  

08:00 Veitt með vinum  
08:25 meistaradeild evrópu
10:05 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
10:35 meistaradeild
 evrópu -fréttaþáttur  
11:05 evrópudeildarmörkin
12:05 FA bikarinn- upph.
12:35 FA cup(Luton - Milwall)
14:45 FA (Arsenal - Blackburn)
17:00 uFc in nottingham
 - Gunnar nelson  
19:30 búrið  
20:00 uFc london 2013
beint - Gunnar nelson  
23:00 Spænski boltinn  
 (Granada - Barcelona)
00:40 FA cup(Oldham - Everton)
02:20 meistaradeildin 
 í handbolta  
 (KS Vive Targi Kielce 
 - Chambery Savoie)
06:50 FA cup(Luton - Milwall)

06:00 pepsi mAX tónlist 
10:20 rachael ray 
11:05 rachael ray 
11:50 dr. phil 
12:30 dr. phil 
13:10 dr. phil 
13:50 7th heaven (7:23)

14:30 Family Guy (7:16)

14:55 kitchen nightmares
15:45 happy endings (16:22)

16:10 parks & recreation
16:35 the Good Wife (12:22)

17:25 the biggest loser
18:55 hA? (6:12)

19:45 the bachelorette
Emily Maynard fær að kynn-
ast 25 vonbiðlum í þessari 
áttundu þáttaröð. 
21:15 once upon A time
Einn vinsælasti þáttur síð-
asta árs snýr loks aft-
ur. Veruleikinn er teygjan-
legur í Storybrook þar sem 
persónur úr sígildum ævin-
týrum eru á hverju strái. Svo 
virðist sem Ruby hafi framið 
morð í kjölfar þess að fullt 
tungl skein nóttina sem einn 
þorpsbúinn var myrtur.
22:00 beauty and 
 the beast (2:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. 
22:50 return to me 
Bandarísk kvikmynd frá árinu 
2000 með Minnie Driver og 
David Duchovny í aðalhlut-
verkum. Myndin fjallar um 
mann sem missir konu sína í 
hræðilegu bílslysi og hvernig 
hann kemur skipulagi á líf sitt 
á nýjan leik. 
00:45 the Aviator 
03:35 Xiii (4:13)

04:25 excused 
04:50 beauty and 
 the beast (2:22)

05:40 pepsi mAX tónlist 

07:00 Strumparnir  
07:25 brunabílarnir  
07:50 lalli  
08:00 Algjör Sveppi  
09:45 mörgæsirnar frá 
 madagaskar  
10:10 kalli litli kanína 
 og vinir  
10:30 kalli kanína 
 og félagar  
10:55 mad  
11:10 ozzy & drix  
12:00 bold and the
 beautiful x5 
13:45 American idol (9:40)

15:10 mannshvörf 
 á Íslandi (5:8)

15:40 Sjálfstætt fólk  
16:20 et Weekend  
17:05 Íslenski listinn  
17:30 Game tíví  
18:00 Sjáðu  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 heimsókn  
19:11 lottó  
19:20 Veður  
19:30 eddan 2013  beint
Bein útsending frá hin-
um árlegu Eddu verðlaun-
um sem verða afhent við há-
tíðlega athöfn í Hörpu þar 
sem veitt verða verðlaun fyr-
ir framúrskarandi árangur 
á sviði sjónvarps- og kvik-
mynda síðastliðið árið. Til 
leiks mæta allt helsta sjón-
varps- og kvikmyndagerðar-
fólk landsins og kynnir er 
Logi Bergmann. 
21:30 Spaugstofan (14:22)

22:00 the change-up  
23:50 brideshead revisited  
Áhrifamikil og rómantísk 
mynd um forboðnar ástir og 
glatað sakleysi á Englandi 
á tímum Seinni heimsstyrj-
aldarinnar.
02:00 88 minutes  
03:50 dark matter  
05:15 Fréttir  
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
08:01 tillý og vinir (8:52)

08:12 háværa ljónið urri
08:23 kioka (21:26)

08:30 Úmísúmí (18:20)

08:53 Spurt og sprellað
08:58 babar (22:26)

09:20 Grettir (17:52)

09:31 nína pataló (10:39)

09:38 Skrekkur íkorni (18:26)

10:01 unnar og vinur (20:26)

10:25 kastljós 
10:45 Gettu betur (2:7)  e.
11:45 landinn   e. -TXT888-

12:15 kiljan   e. -TXT888-

13:10 bikarkeppnin 
 í körfubolta beint
Bein útsending frá úrslitaleik 
kvenna. 
14:45 360 gráður   e. -TXT888-

15:15 bikarkeppnin 
 í körfubolta beint
Bein útsending frá úrslitaleik 
karla. 
17:45 leonardo (7:13)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Úrval úr kastljósi 
18:54 lottó 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:40 ævintýri merlíns (12:13)

20:30 hraðfréttir 
Endursýndar Hraðfréttir úr 
Kastljósi. -TXT888-

20:40 hetjur heimskautsins 
 (Eight Below)
Hundahirðir neyðist til að 
skilja sleðahunda sína eftir 
á Suðurskautslandinu vegna 
óveðurs og reynir síðan hvað 
hann getur að komast þang-
að aftur til að bjarga þeim. 
Leikstjóri er Frank Marshall. 
Bandarísk bíómynd frá 2006.
22:40 21 
Bandarísk bíómynd frá 2008 
byggð á sannri sögu. •1200:45 Vitni á varðbergi e. •1602:30 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

10:00 Fame  
12:00 marmaduke  
13:25 Johnny english 
 reborn  
15:05 Fame  
17:05 marmaduke  
18:35 Johnny english 
 reborn  
20:15 tower heist  
Spennandi gamanmynd með 
Eddie Murphy, Alan Alda og 
Ben Stiller um mann sem 
tapar öllu sínu til þekkts 
svikara. Þegar hann kemst 
að því að svikarinn lúr-
ir á stórfé í íbúð sinni safnar 
hann saman liði til að ræna 
svikarann.
22:00 unthinkable  
Spennutryllir þar sem kjarn-
orkusérfræðingur verður að 
öfgamanni og kemur fyrir 
sprengjum í þremur borgum. 
23:40 inhale  
Æsileg spennumynd í leik-
stjórn Baltasars Kormáks. 
01:00 tower heist  
02:45 unthinkable  



83.000 eINTÖK ALLA fÖsTUdAGA
Fótspor ehF. geFur út tímaritið birtu augLýsingar: 578 1190 - auglysingar@fotspor.is
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og all an sól ar hring inn.
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SPILAR
ÞÚ STYRKIR OKKUR

ÞEGAR ÞÚ

Þegar þú spilar í kössunum okkar 
styrkir þú Rauða krossinn, SÁÁ og 
Slysavarnafélagið Landsbjörg.

14:00 ung á öllum aldri 
14:30 Allt um golf. 
15:00 Frumkvöðlar 
15:30 eldhús meistaranna 
16:00 hrafnaþing 
17:00 Stjórnarskráin 3:4
17:30 Stjórnarskráin 3:4
18:00 björn bjarnason 
18:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
19:00 Fiskikóngurinn 
19:30 Vínsmakkarinn 
20:00 hrafnaþing 
21:00 Auðlindakista 
21:30 Siggi Stormur 
 og helgarveðrið 
22:00 hrafnaþing 
23:00 Gestagangur 
 hjá randveri 
23:30 eldað með holta 

norð VeStur20:10 SJÁlFStætt Fólk19:55 SurViVor20:10 meiStArAdeildin17:55 deAr John20:15

06:00 pepsi mAX tónlist 
08:50 rachael ray 
09:35 rachael ray 
10:25 rachael ray 
11:10 dr. phil 
11:50 dr. phil 
12:30 once upon A time
13:15 top chef (10:15)

14:00 the bachelorette (2:10)

15:30 everything 
 or nothing:
 the untold Story 
 of 007 
17:05 Vegas (4:21)

17:55 house (22:23)

18:45 last resort (12:13)

19:35 Judging Amy (1:24)

20:20 upstairs downstairs
  - lokAÞÁttur (6:6)

Lafði Agnes kemst að því 
sér til mikillar skelfingar að 
það sé ekki allt með felldu í 
hónabandinu.
21:10 law & order:
 Special Victims (24:24)

 unit - lokAÞÁttur
Í þessum lokaþætti er kona 
í verslunarferð með dóttur 
sinni myrt. Rannsóknarlög-
reglan er send á staðinn 
og kemur þá í ljós að kon-
an var um það bil að fara að 
bera vitni í stóru kynferðisaf-
brotamáli.
22:00 the Walking dead
Tveimur konum úr hópnum 
er rænt af hópi eftirlifenda 
sem hreiðrað hafa um sig á 
öruggan hátt í í smábæ sem 
telur um 73 manns og virð-
ast lifa eðlilegu lífi.
22:50 combat hospital (9:13)

23:30 elementary (6:24)

00:15 málið (6:7)

00:45 hæ Gosi (3:8)

01:25 cSi:
  miami (6:22)

02:10 excused 
02:35 the Walking dead
03:25 combat hospital (9:13)

04:05 pepsi mAX tónlist 

07:00 Strumparnir  
07:25 Villingarnir  
07:45 hello kitty  
07:55 uki  
08:00 Algjör Sveppi  
10:50 ofurhetjusérsveitin  
11:10 ærlslagangur kalla 
 kanínu og félaga  
11:35 Victorious  
12:00 Spaugstofan (14:22)

12:25 nágrannar  x5
14:10 American idol (10:40)

14:55 2 broke Girls (10:24)

15:20 týnda kynslóðin (22:34)

15:45 the newsroom (7:10)

16:40 masterchef Ísland
17:30 louis theroux:
 A place for 
 paedophiles  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:55 um land allt  
19:20 Veður  
19:30 the new normal (6:22)

19:55 Sjálfstætt fólk  
20:30 mannshvörf 
 á Íslandi (6:8)

Talað verður við aðstand-
endur þeirra sem hverfa, 
lögreglumenn og fólk sem 
tók þátt í leit á sínum tíma.
21:00 the mentalist (12:22)

21:45 the Following  
Spennuþáttur með Kevin 
Bacon í hlutverki fyrrum al-
ríkislögreglumanns sem er 
kallaður aftur til starfa þegar 
hættulegur raðmorðingi nær 
að flýja úr fangelsi og fljót-
lega kemur í ljós að hann á 
marga aðdáendur sem eru 
tilbúnir að gera allt fyrir hann.
22:30 60 mínútur  
23:15 the daily Show:
  Global editon (5:41)

23:40 covert Affairs (9:16)

00:25 boss (3:8)

01:10 red riding - 1974  
02:55 the Special 
 relationship
04:25 einstein & eddington
05:55 Fréttir  
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10:05 charlie St. cloud  
11:45 Space chimps 2:
  Zartog Strikes back  
13:00 come See 
 the paradise  
15:10 charlie St. cloud  
16:50 Space chimps 2:
  Zartog Strikes back  
18:05 come See 
 the paradise  
20:15 dear John  
Áhrifamikil mynd um John, 
ungan hermann sem fell-
ur  fyrir Savönnuh, ungri há-
skólastúlku. 
22:00 the king’s Speech  
23:55 paul  
Geggjuð mynd sem fjallar 
um myndasögunörda sem fá 
óvæntan ferðafélaga á leið 
sinni um Bandaríkin þegar 
þeir rekast á geimveru við 
hið umdeilda en víðþekkta 
Svæði 51. 
01:35 dear John  
03:20 the king’s Speech  

13:50 pl classic matches  
 (West Ham - Bradford, 1’99)
14:20 pl classic matches  
 (Man United - Ipswich. ‘94)
14:50 liverpool - Swansea  
17:00 Season highlights  
 (Season Highlights 
 1998/1999)
17:55 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
18:25 liverpool - Fulham  
20:05 Stoke 
 - Southampton  
21:50 Football legends  
 (Raul)
Næstur í röðinni er hinn 
magnaði Raul, leikmaður 
Real Madrid á Spáni. 
22:15 liverpool - Swansea  
23:55 Season highlights  
 (Season Highlights 
 1999/2000)

08:00 morgunstundin 
 okkar 
08:01 Froskur 
 og vinir hans (25:26)

08:08 kóalabræður (10:13)

08:23 Franklín 
 og vinir hans (40:52)

08:42 Stella og Steinn (47:52)

08:54 Smælki (18:26)

08:57 kúlugúbbar (20:20)

09:21 kung fu panda
  - Goðsagnir 
 frábærleikans (20:26)

09:45 litli prinsinn (14:25)

10:09 undraveröld Gúnda
10:40 ævintýri merlíns e.
11:25 ljóngáfuð dýr (1:2)

12:15 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013 
12:30 Silfur egils 
13:50 brasilía með 
 michael palin (2:4)

  – Amasonsvæðið e.
14:45 djöflaeyjan (22:30)  e. 
15:20 til æskunnar 
17:20 táknmálsfréttir 
17:30 poppý kisuló (8:52)

17:40 teitur (13:52)

17:51 Skotta Skrímsli (7:26)

17:56 hrúturinn hreinn 
 og verðlaunaféð (7:21)

18:00 Stundin okkar  -TXT888-

18:25 basl er búskapur (7:12)

19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:40 landinn  -TXT888-

20:10 norð Vestur
  - björgunarsaga 
 frá Flateyri 
Heimildamynd um snjóflóðið 
mikla á Flateyri 26. október 
1995.  -TXT888-

21:15 Að leiðarlokum (5:5)

 (Parade’s End)
22:15 Sunnudagsbíó
  - le havre 
 (Le Havre)
23:45 Silfur egils 
Endursýndur þáttur.
01:05 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

08:30 FA bikarinn  
 (Arsenal - Blackburn)
10:10 FA bikarinn  
 (Oldham - Everton)
11:50 FA bikarinn  
 (Chelsea - Brentford)
13:50 FA bikarinn  
 (Man. City - Leeds)
15:50 FA bikarinn  
 (Huddersfield/Leicester 
 - Wigan)
17:55 meistaradeildin 
 í handbolta  
 (Montpellier - Medvedi)
19:50 Spænski boltinn  
 (Real Madrid - Rayo)
22:05 Þýski 
 handboltinn  
 (Welzlar - Melsungen)
23:30 meistaradeild evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
Útsending frá leik í riðla-
keppni Meistaradeildar 
Evrópu.
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þitt rúm eftir þínum þörfum

fagleg ráðgjöf og 
frí Legugreining

Mesta úrval landsins af heilsudýnum.
 

Heilsudýnur í öllum stærðum - úr öllum efnum.

eini aðilinn á íslandi sem býður uppá legugreiningu
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Rafmagnsrúm 
á verði frá 

190.049

TRyggiR þéR góðan svefn
Tvíbreið heilsurúm á 
verði frá 129.360

12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing 16.732 12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing 11.497

Tilboð:  Tökum gamla rúmið uppí nýtt!

Tilboð á arineldstæðum
20-65% afsláttur

– Mikið úrval af eldstæðum –

fRaMlengJUM
 

fRaMlengJUM ÚTsÖlUnni UM noKKRa Daga!



Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

Bílasmiðurinn hf, Bídshöfða 16, 110 R.  S-5672330  www.bilasmidurinn.is

Nýtt

Nýr Recaro Young Sport 
         9–36 kg

Útsölustaðir:
 BabySam
 Móðurást
 Fífa 
 Brimborg Akureyri
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20:00 ung á öllum aldri 
Mezzofortepilturinn Frikki 
Karls um slökunar og sva-
landi tónlist.
20:30 Allt um golf 
Ragga,Hörður og Maggi. 
21:00 Frumkvöðlar 
Elinóra Inga um frmtíðarfólk 
Íslands.
21:30 Suðurnesjamagasín. 

heFnd21:00 boSS21:35 mÁlið21:30 SpænSku mörkin22:00 crAZy heArt22:00

18:00 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
18:55 Football legends  
 (Bebeto)
19:20 liverpool 
 - Sunderland  
21:00 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
22:00 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:30 man.city 
 - tottenham  

06:00 pepsi mAX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 dr. phil 
09:25 pepsi mAX tónlist 
16:00 Judging Amy (1:24)

16:45 rachael ray 
17:30 dr. phil 
18:10 upstairs downstairs
19:00 America’s Funniest
 home Videos (10:48)

19:25 America’s Funniest
 home Videos (4:48)

19:50 Will & Grace (3:24)

20:15 parks & recreation
20:40 kitchen nightmares
Mexíkóskur veitingastaður 
í Chicago á í miklum vand-
ræðum með þjónustuna og 
skipulagið. Ramsey reynir að 
kippa því í liðinn.
21:30 málið
  - lokAÞÁttur (7:7)

Hárbeittir fréttaskýringar-
þættir frá Sölva Tryggvasyni 
þar sem hann brýtur við-
fangsefnin til mergjar. 
22:00 cSi (7:22)

Svo virðist sem gamall lát-
inn félagi hafi snúið aftur úr 
gröfinni og herji nú á ást-
vini sína.
22:50 cSi (17:23)

Endursýning á fyrstu þátta-
röð um Gil Grissom og fé-
laga hans í rannsóknardeild 
lögreglunnar í Las Vegas. 
23:30 law & order:
 Special Victims
 unit (24:24)

Í þessum lokaþætti er kona 
í verslunarferð með dóttur 
sinni myrt. Rannsóknarlög-
reglan er send á staðinn 
og kemur þá í ljós að kon-
an var um það bil að fara að 
bera vitni í stóru kynferðisaf-
brotamáli.
00:20 the bachelorette
01:50 cSi:
  miami (7:22)

02:35 pepsi mAX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2  
08:05 malcolm 
 in the middle (9:16)

08:30 ellen (98:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (85:175)

10:15 Wipeout  
11:00 drop dead diva (3:13)

11:45 Falcon crest (28:29)

12:35 nágrannar  
13:00 Frasier (17:24)

13:20 the X-Factor (14-15:27)

15:25 et Weekend  
16:05 barnatími Stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (99:170)

18:23 Veður  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 Veður  
19:20 the big bang
 theory (20:23)

19:40 the middle (10:24)

20:05 one born 
 every minute (5:8)

20:50 covert Affairs (10:16)

21:35 boss (4:8)

Stórbrotin verðlaunaþáttaröð 
með Kelsey Grammer í hlut-
verki borgarstjóra Chicago 
sem svífst einskis til að halda 
völdum en hann á marga 
óvini sem eru ávallt tilbúnir 
að koma höggi á hann.
22:30 man vs. Wild (9:15)

23:15 modern Family (10:24)

23:40 how i met your
 mother (9:24)

00:10 two and a half men
00:35 burn notice (14:18)

01:20 the league (6:6)

01:45 the killing (3:13)

02:30 Fargo  
04:05 boss (4:8)

05:00 covert Affairs (10:16)

05:45 Fréttir og
 Ísland í dag  
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12:05 A Family 
 thanksgiving  
13:35 ultimate Avengers  
14:45 mr. Woodcock  
16:10 A Family 
 thanksgiving  
17:40 ultimate Avengers  
18:50 mr. Woodcock  
20:15 time traveler’s Wife  
Dramatísk og róman-
tísk mynd með Eric 
Bana og Rachel McAd-
ams í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um listakon-
una Clare og myndarlega 
bókasafnsvörðinn Henry 
sem eru í innilegu ástarsam-
bandi. Henry ferðast um tí-
mann og þau vita að það 
er ekki hættulaust og er því 
sérhver samverustund þeim 
ómetanleg.
22:00 crazy heart  
23:50 two lovers  
Dramatísk og rómantísk 
mynd um Leonard Kraditor 
sem er lánlaus ungur maður 
sem býr hjá foreldrum sín-
um. Skyndilega taka örlög-
in í taumana og hann hittir 
tvær afar heillandi en ólíkar 
konur. Með aðalhlutverk fara 
Joaquin Pheonix, Gwyneth 
Paltrow og Vinessa Shaw.
01:40 time traveler’s Wife  
03:25 crazy heart  

15:30 Silfur egils 
16:50 landinn   e. -TXT888-

17:20 Sveitasæla (13:20)

17:31 Spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (13:52)

17:51 Angelo ræður (7:78)

17:59 kapteinn karl (7:26)

18:12 Grettir (7:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 innlit til arkitekta e.
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 brasilía með 
 michael palin
  – leiðin til ríó (3:4)

 (Brazil with Michael Palin)
Breski leikarinn Michael 
Palin ferðast um Brasilíu og 
segir frá landi og þjóð og því 
sem fyrir augu ber.
21:00 hefnd (10:22) (Revenge)
21:45 Jakob
  - Ástarsaga (6:6)

 (Dr Mama: Jacob 
 - A Love Story)
Dönsk þáttaröð. Jakob hefur 
aldrei verið í sambandi sem 
hefur enst lengur en í þrjá 
mánuði.
22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Íslenski boltinn 
23:05 Glæpurinn iii (2:10)

 (Forbrydelsen III)
Dönsk sakamálaþátta-
röð. Ungri telpu er rænt og 
Sarah Lund rannsóknarlög-
reglumaður í Kaupmanna-
höfn fer á mannaveiðar. Við 
sögu koma stærsta fyrir-
tæki landsins, forsætisráð-
herrann og gamalt óupp-
lýst mál. Meðal leikenda 
eru Sofie Gråbøl, Nikolaj Lie 
Kaas, Morten Suurballe, Olaf 
Johannessen og Thomas W. 
Gabrielsson.  e. •1200:05 kastljós 
00:30 Fréttir 
00:40 dagskrárlok 

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

07:00 FA bikarinn  
 (Man. City - Leeds)
15:05 FA bikarinn  
 (Huddersfield/Leicester 
 - Wigan)
16:45 Spænski boltinn  
 (Real Madrid - Rayo)
18:25 meistaradeildin 
 í handbolta  
 (Montpellier - Medvedi)
19:50 FA bikarinn  
 (Man. Utd. - Reading)
22:00 Spænsku mörkin  
22:30 ensku bikarmörkin  
Frá leikjunum í ensku bikar-
keppninni (FA Cup).
23:00 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif  
 (markaþáttur)
23:30 meistaradeild
 evrópu -fréttaþáttur  
00:00 FA bikarinn  
 (Man. Utd. - Reading)



Sófasett, hvíldarstólar, svefnsófar ofl.ofl 

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

Hæginda sófar og stólar 

Celtic svefnsófi  

                                                     
Rafm. lyfturstólar 

Teg.  Florida hornsófi                      Tef.  Ruben tungu svefnsófi 

Teg.  Camilla           Teg. Torino     

Opið  laugardag   
   11 -  15 

  

Teg. Grazia 3 – 1 – 1. 

Teg. Club           Teg. Subra 

Ármúli 17a . 108 Reykjavík . sími: 588 9933  |  Miðás  9 . 700 Egilsstaðir . sími: 470 1600

 www.brunas.is

* Flytjandi �ytur vöruna
á þá stöð sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er*

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

„Ég vel íslenskt...“
 - Jói Fel



Fréttaskot  Áskrift  

Er nokkuðsvona heimahjá þér...

Bara fagmennska!
Láttu Ráðtak ástandsskoða 
íbúðina, fyrirtækið, sumar
bústaðinn, farartækið, skipið, 
húsbílinn áður en þú kaupir, 
leigir eða selur.
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20:00 hrafnaþing 
Árni Páll Árnason formað-
ur jafnaðarmannaflokks Ís-
lands.Er eitthvað öruvísi?
21:00 Svartar tungur 
Ásmundur Einar og Tryggvi 
Þór 
21:30 Græðlingur 

lilyhAmmer21:10 burn notice 21:15 elementAry22:00 meiStArAdeildin18:35 nAnny mcphee20:25

17:40 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
18:35 Football legends  
 (Diego Simeone)
19:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
19:30 Qpr - Swansea  
21:10 tottenham - chelsea  
22:55 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
23:25 Wigan - man. utd.  
Útsending frá leik Wig-
an Athletic og Manchest-
er United í ensku úrvals-
deildinni.

07:00 FA bikarinn  
 (Man. Utd. - Reading)
17:00 ensku bikarmörkin  
17:30 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif  
18:00 Spænsku mörkin  
18:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur  
19:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun  
19:30 meistaradeild evrópu
 (Arsenal - Bayern)
21:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
22:15 meistaradeild evrópu
 (Porto - Malaga)
00:05 meistaradeild evrópu
 (Arsenal - Bayern)
01:55 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  

06:00 pepsi mAX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 dr. phil 
09:25 pepsi mAX tónlist 
16:00 kitchen nightmares
16:50 rachael ray 
17:35 dr. phil 
18:15 Family Guy (7:16)

18:40 parks & recreation
19:05 the increasingly 
poor decisions of 
 todd margaret (3:6)

19:30 the office (16:27)

19:55 Will & Grace (4:24)

20:20 necessary 
 roughness (11:16)

T.K. er sendur í meðferð þar 
sem hann hittir gamlan kunn-
ingja úr tónlistarbransanum.
21:10 the Good Wife (13:22)

Alicia fær allskonar tilboð í 
þættinum en verður að taka 
einhverju þeirra áður en það 
er um seinan.
22:00 elementary (7:24)

Tvöfalt morð er framið og 
Sherlock sér líkindi með þeim 
morðum og öðrum sem áttu 
sér stað 13 árum fyrr.
22:45 málið (7:7)

Hárbeittir fréttaskýringar-
þættir frá Sölva Tryggvasyni 
þar sem hann brýtur við-
fangsefnin til mergjar. 
23:15 hA? (6:12)

Spurninga- og skemmti-
þátturinn HA? er landsmönn-
um að góðu kunnur. Jói G. 
er gestgjafi, Sóli Hólm og 
Gunnar Sigurðsson á Völl-
um sjá um svörin og Stef-
án Pálsson semur hinar sér-
kennilegu spurningar. Úr 
verður hin mesta skemmtun. 
00:05 cSi (7:22)

00:55 excused 
01:20 cSi:
  miami (8:22)

02:05 the Good Wife (13:22)

02:55 elementary (7:24)

03:40 pepsi mAX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (10:16)

08:30 ellen (99:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (86:175)

10:15 the Wonder years
10:40 up All night (3:24)

11:05 Fairly legal (10:13)

11:50 the mentalist (21:24)

12:35 nágrannar  
13:00 the X-Factor (16:27)

14:20 the X-Factor (17:27)

15:10 Sjáðu  
15:45 barnatími Stöðvar 2
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (100:170)

18:23 Veður  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 Veður  
19:20 the big bang
 theory (21:23)

19:40 the middle (11:24)

20:05 modern Family (11:24)

20:25 how i met your
 mother (10:24)

20:50 two and a half men
Við fylgjumst áfram með 
þeim Alan, Jack og Walden.
21:15 burn notice (15:18)

22:00 episodes (1:7)

22:30 the daily Show:
  Global editon (6:41)

22:55 2 broke Girls (1:24)

23:15 Go on (4:22)

23:40 Grey’s Anatomy (14:24)

00:25 rita (4:8)

01:10 Girls (2:10)

01:35 mad men (3:13)

02:20 rizzoli & isles (7:15)

03:05 cattle call  
04:30 modern Family (11:24)

04:50 how i met your
 mother (10:24)

05:15 Fréttir og
 Ísland í dag  

þ
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15:45 Íslenski boltinn   e.
16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (36:52)

17:30 Sæfarar (26:52)

17:41 Skúli skelfir (51:52)

17:52 hanna montana   e.
18:15 táknmálsfréttir 
18:25 litla 
 parísareldhúsið (2:6)  
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 360 gráður -TXT888-

20:35 djöflaeyjan 
Fjallað verður um leiklist, 
kvikmyndir og myndlist með 
upplýsandi og gagnrýnum 
hætti. Einnig verður farið yfir 
feril einstakra listamanna. 
Umsjónarmenn eru Guð-
mundur Oddur Magnússon, 
Vera Sölvadóttir, Símon Birg-
isson og Sigríður Pétursdótt-
ir. Dagskrárgerð: Guðmund-
ur Atli Pétursson og Kolbrún 
Vaka Helgadóttir. Netfang 
þáttarins djoflaeyjan@ruv.
is. -TXT888-

21:10 lilyhammer (7:8)

22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Glæpurinn iii (3:10)

 (Forbrydelsen III)
Dönsk sakamálaþátta-
röð. Ungri telpu er rænt og 
Sarah Lund rannsóknarlög-
reglumaður í Kaupmanna-
höfn fer á mannaveiðar. Við 
sögu koma stærsta fyrir-
tæki landsins, forsætisráð-
herrann og gamalt óupp-
lýst mál. Meðal leikenda 
eru Sofie Gråbøl, Nikolaj Lie 
Kaas, Morten Suurballe, Olaf 
Johannessen og Thomas W. 
Gabrielsson. •1223:20 neyðarvaktin (6:22)

 (Chicago Fire)  e. •1200:00 kastljós 
00:30 Fréttir 
00:40 dagskrárlok 
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Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

12:40 the last mimzy  
14:15 taken From me:
  the tiffany 
 rubin Story  
15:45 nanny mcphee  
17:20 the last mimzy  
Ævintýramynd fyrir alla fjöl-
skylduna um systkinin Noah 
og Emmu sem finna dóta-
kassa úr framtíðinni. Skyndi-
lega öðlast þau ofurkrafta 
sem þau þurfa að leyna fyr-
ir fjölskyldu sinni. Það reyn-
ist þó hægara sagt en gert 
því brátt eru þau dregin inn 
í undarlega veröld og þurfa 
að vinna saman til þess að 
koma sér úr vandræðunum.
18:55 taken From me:
 the tiffany 
 rubin Story  
20:25 nanny mcphee  
Bráðskemmtileg og ævin-
týraleg mynd fyrir alla fjöl-
skylduna. Emma Thompson 
leikur Nanny McPhee sem er 
engin venjuleg fóstra, sem 
notar töfra til að hafa hemil 
á börnunum sem hún gætir.
22:00 platoon  
Mögnuð mynd sem hlaut 4 
Óskarsverðlaun í leikstjórn 
Olivers Stone. Með aðalhlut-
verk fara Charlie Sheen og 
Johnny Depp.
00:00 revolution  
01:25 the mist  
03:30 platoon  



SJÁLFLÍMANDI 
HNÍFAPARA-

SKORÐUR

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
netfang: gullkistan@vortex.is  - heimasíða: thjodbuningasilfur.is
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Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði
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spindilkúlur,

stýrisendar,
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Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað

20:00 Sigmundur davíð 
Spennandi tímar fyrir for-
manninn eftir flottan lands-
fund.
20:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
Ólafur og tölvuheimurinn.
21:00 Fiskikóngurinn 
Fiskihlaðborð ´Cafe Reykjavík
21:30 Vínsmakkarinn 

Íslensku tónlist.19:55 2 broke GirlS20:05 lASt reSort21:10 meiStArAdeildin19:30 the deScendAntS22:00

06:00 pepsi mAX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 dr. phil 
09:25 pepsi mAX tónlist 
13:50 the Voice (6:15)

16:10 once upon A time
17:00 rachael ray 
17:45 dr. phil 
18:25 beauty and the 
 beast (2:22)

19:15 everybody loves
 raymond (6:24)

19:35 America’s Funniest
 home Videos (43:48)

20:00 Will & Grace (5:24)

20:25 top chef (11:15)

Keppendum er boðið í 
sex rétta máltíð á fínum 
veitingastað en eiga svo að 
endurskapa réttina í spen-
andi keppni.
21:10 last resort (13:13)

Það er allt á suðupunkti í 
lokaþættinum þar sem kem-
ur í ljós hvort forsetinn falli 
eða haldi velli.
22:00 law & order uk (2:13)

Lögreglan leitar tveggja ára 
drengs sem var numinn á 
brott úr hringekju í stórri 
verslunargötu.
22:50 hawaii Five-0 (19:24)

Sérsveitin lætur að sér 
kveða á ráðstefnu um vís-
indaskáldskap eftir að ein-
um aðdáanda var kastað út 
um glugga.
23:35 the Walking dead
Tveimur konum úr hópnum 
er rænt af hópi eftirlifenda 
sem hreiðrað hafa um sig á 
öruggan hátt í í smábæ sem 
telur um 73 manns og virð-
ast lifa eðlilegu lífi.
00:25 combat hospital (9:13)

01:05 Xiii (4:13)

01:55 cSi:
  miami (9:22)

02:40 excused 
03:05 last resort (13:13)

03:55 pepsi mAX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (11:16)

08:30 ellen (100:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (87:175)

10:20 extreme makeover:
  home edition (13:25)

11:50 privileged (6:18)

12:35 nágrannar  
13:00 new Girl (22:24)

13:25 Gossip Girl (2:10)

14:10 Step it up 
 and dance (8:10)

15:00 big time rush  
15:25 barnatími Stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (101:170)

18:23 Veður  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 Veður  
19:20 the big bang
 theory (22:23)

19:40 the middle (12:24)

20:05 2 broke Girls (2:24)

20:25 Go on (5:22)

20:50 Grey’s Anatomy (15:24)

21:35 rita (5:8)

Vandaðir þættir um dönsku 
kennslukonuna Ritu sem er 
þriggja barna móðir og fer 
ótroðnar slóðir í lífinu. Enginn 
hefur trú á henni nema einn 
maður sem kemur skyndi-
lega aftur inn í líf hennar.
22:20 Girls (3:10)

22:45 nciS (10:24)

23:30 person of interest
00:15 breaking bad (11:13)

01:05 the closer (8:21)

01:50 damages (8:13)

02:30 bones (3:13)

03:15 the Fallen  
05:10 Go on (5:22)

05:35 Fréttir, Ísland í dag  
06:35 barnatími Stöðvar 2  

16:20 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
16:50 man. utd. - Fulham  
18:30 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:25 everton - newcastle  
21:10 pl classic matches  
 (Aston Villa - Liverpool, ‘98)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
21:40 pl classic matches  
 (West Ham - Sheffield Wed, 
 1999)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
22:10 chelsea - liverpool  
Útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.
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15:30 360 gráður   e. -TXT888-

16:00 djöflaeyjan   e. -TXT888-

16:40 hefnd (17:22)  e.
17:25 Franklín (45:65)

17:50 Geymslan  -TXT888-

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 ekki gera 
 þetta heima (2:4)  e.
18:54 Víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
19:55 Íslensku 
beint tónlistarverðlaunin 
Bein útsending frá af-
hendingu Íslensku tónlist-
arverðlaunanna í Silfurbergi 
í Hörpu. Kynnar eru Sigrún 
Hjálmtýsdóttir og Vilhelm Ant-
on Jónsson og meðal þeirra 
sem fram koma eru Ásge-
ir Trausti, Daníel Bjarnason, 
Skúli Sverrisson & Óskar 
Guðjónsson og Retro Stefson. 
Stjórn útsendingar: Helgi Jó-
hannesson. 
21:25 kiljan -TXT888-

22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013
Í þáttunum er fylgst með 
keppni í einstökum greinum, 
stöðu í stigakeppni knapa og 
liða, rætt við keppendur og 
fleiri. Á milli móta eru kepp-
endur og lið heimsótt og 
slegið á létta strengi. -TXT888-

22:35 heldur klúrara 
 en hollywood 
 (Not Quite Hollywood:  
 The Wild, Untold Story of 
 Ozploitation!)•16Heimildamynd um ástralska 
kvikmyndagerð á áttunda og 
níunda áratugnum þegar mik-
ið bar á kynlífi, ofbeldi, hryllingi 
og hasar í bíómyndum þar. 
00:20 kastljós 
00:35 Fréttir 
00:50 dagskrárlok 

07:00 Þorsteinn J.
 og gestir x4
 - meistaramörkin  
16:20 meistaradeild evrópu
18:00 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
18:30 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif  
19:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun  
19:30 meistaradeild evrópu
 (Milan - Barcelona)
21:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
22:15 meistaradeild evrópu
 (Galatasaray - Schalke)
00:05 meistaradeild evrópu
 (Milan - Barcelona)
01:55 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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Mismunandi stífleika er hægt að 
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13:00 Gulliver’s travels  
14:25 lína langsokkur  
15:40 knight and day  
17:30 Gulliver’s travels  
18:55 lína langsokkur  
20:10 knight and day  
Hressileg hasarmynd með 
stórstjörnunum Cameron 
Diaz og Tom Cruise í aðal-
hlutverkum. 
22:00 the descendants  
Áhrifamikil Óskarsverðlauna-
mynd með George Cloon-
ey í aðalhlutverki og fjallar 
um innfæddan Hawaii-búa, 
Matt, sem býr á búgarði sín-
um með dætrum sínum og 
eiginkonu. Skyndilega slas-
ast eiginkonan svo alvarlega 
að hún leggst í dá og litlar 
líkur eru að hún muni ná sér. 
Matt þarf að takast á við lífið 
á nýjan hátt en fær svo ann-
að áfall þegar í ljós að kon-
an hans var ekki öll þar sem 
hún var séð.
23:55 london boulevard  
Hörkuspennandi mynd um 
Mitchel, annálaðan harð-
jaxl sem ákveður að snúa 
baki við glæpaheiminn en 
kemst fljótlega að því að það 
er erfitt að halda sig réttum 
megin við lögin. 
01:35 transsiberian  
03:25 the descendants  
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Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun 
Góð þjónusta 
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00 
föst 8:00 - 19:00 
laugardaga 10:00 - 13:00

GÆÐI
ÞEKKING

ÞJÓNUSTA

20:00 hrafnaþing 
16 átthagafélög undirbúa 
spurningakeppni. 
21:00 Auðlindakista 
Jón Gunnarsson skoðar í 
kistuna
21:30 Siggi Stormur og 
helgarveðrið

neyðArVAktin21:15 the AmAZinG rAce20:05 hæ GoSi21:30 eVrópudeildin17:50 titAnic22:00

18:15 Swansea 
 - Aston Villa  
20:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
20:30 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
21:25 Goals of the season  
 (Goals of the Season 
 2010/2011)
Öll glæsilegustu mörk hverr-
ar leiktíðar Úrvalsdeildarinn-
ar frá upphafi.
22:20 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:50 Arsenal - man. city  

06:00 pepsi mAX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 dr. phil 
09:25 pepsi mAX tónlist 
16:15 7th heaven (7:23)

16:55 rachael ray 
17:40 dr. phil 
18:20 necessary 
 roughness (11:16)

19:05 everybody loves
 raymond (7:24)

19:25 the office (17:27)

19:50 Will & Grace (6:24)

20:15 happy endings (17:22)

Orðrómar eru á kreiki um ást-
arsamband sem ekki er víst 
að eigi við rök að styðjast.
20:40 house (23:23)

Þetta er síðasta þáttaröð-
in um sérvitra snillinginn 
House. Það kemur í ljós í 
síðustu tveimur þáttunum 
hver afdrif læknisins sem 
fylgt hefur áhorfendum Skjá-
sEins til átta ára, verða.
21:30 hæ Gosi (4:8)

Krummi er eyðilagður eftir 
að hann fær fréttir sem hon-
um þykja slæmar en flest-
um öðrum góðar. Sérkenni-
legt matarboð er haldið þar 
sem hin heillandi Valbrá slær 
í gegn.
22:10 Vegas (5:21)

Sonur meðlims í nefnd um 
spilamennsku í Las Vegas er 
myrtur og er Savino efstur á 
lista grunaðra.
23:00 Xiii (5:13)

XIII heimsækir gamla æf-
ingastöð hersins en svo virð-
ist sem hann hafi verið þar í 
herþjálfun.
23:50 law & order uk (2:13)

00:40 excused 
01:05 parks & recreation
01:30 cSi: miami (10:22)

02:15 happy endings (17:22)

02:40 Vegas (5:21)

03:30 Xiii (5:13)

04:20 pepsi mAX tónlist 

08:05 malcolm in 
 the middle (12:16)

08:30 ellen (101:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (88:175)

10:15 Smash (5:15)

11:00 the block (8:9)

11:50 beint frá býli (6:7)

12:35 nágrannar  
13:00 better With you (16:22)

13:25 king of california  
14:55 harry’s law (4:12)

15:40 barnatími Stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (102:170)

18:23 Veður  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 Veður  
19:20 the big bang
 theory (23:23)

19:40 the middle (13:24)

20:05 the Amazing race
20:50 nciS (11:24)

Verkefnin sem Jethro Gibbs 
og félagar þurfa að glíma við 
eru orðin bæði flóknari og 
hættulegri.
21:35 person of interest
Fyrrum leigumorðingi hjá 
CIA og dularfullur vísinda-
maður leiða saman hesta 
sína með það að markmiði 
að koma í veg fyrir glæpi. 
22:20 breaking bad (12:13)

23:05 Spaugstofan (14:22)

23:35 mannshvörf 
 á Íslandi (6:8)

00:00 the mentalist (12:22)

00:40 the Following  
01:25 A Woman in Winter  
03:05 king of california  
04:35 nciS (11:24)

05:20 the big bang
 theory (23:23)

05:40 Fréttir og
 Ísland í dag  
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15:50 kiljan   e. -TXT888-

16:25 Ástareldur 
17:14 konungsríki 
 benna og Sóleyjar
17:25 múmínálfarnir (35:39)

17:35 lóa (37:52)

17:50 Stundin okkar 
18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey (3:15)

19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:10 Framandi og 
 freistandi 3 (9:9)

Í þessari nýju syrpu held-
ur Yesmine Olsson áfram 
að kenna okkur framandi 
og freistandi matreiðslu. 
Hluti þáttanna var tekinn 
upp á Seyðisfirði í sumar og 
á æskustöðvum Yesmine í 
Svíþjóð þar sem hún eld-
aði með vinum og ættingjum 
undir berum himni.  -TXT888-

20:45 Stephen Fry:
  Græjukarl 
 – Í umferðinni (1:6)

 (Stephen Fry: Gadget Man)
Stephen Fry hefur lengi ver-
ið með tækjadellu á háu 
stigi. Í þessum þáttum deil-
ir hann með áhorfendum 
ástríðu sinni fyrir hvers kyns 
tækni og tólum og fær fræga 
vini sína til að prófa með sér 
ýmsar nýjungar sem eiga að 
auðvelda fólki lífið.
21:15 neyðarvaktin (7:22)

 (Chicago Fire)•1222:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Glæpahneigð
  - Grunsamleg 
 hegðun (11:13)

 (Criminal Minds: 
 Suspect Behaviour)•1623:00 Að leiðarlokum (5:5)

 (Parade’s End)  e.
00:00 kastljós 
00:30 Fréttir 
00:40 dagskrárlok 

10:25 Flash of Genius  
12:20 ævintýraferðin  
13:40 Solitary man  
15:10 Flash of Genius  
17:05 ævintýraferðin  
18:25 Solitary man  
19:55 he’s Just not 
 that into you  
Stjörnum prýdd rómantísk 
gamanmynd sem byggð er 
á samnefndri sjálfshjálpar-
bók sem var byggð á hluta 
af Sex and the City þáttun-
um. Myndin er í raun margar 
minni sögur sem segja frá 
skakkaföllum nokkurra mis-
munandi manneskja sem 
tengjast öll einhvern veginn. 
Þær ákvarðanir sem persón-
urnar taka í sínu eigin einka-
lífi hafa undantekningarlaust 
áhrif á einhvern annan, ýmist 
með hlægilegum eða átakan-
legum afleiðingum. Ben Af-
fleck, Jennifer Aniston, Drew 
Barrymore, Scarlett Johans-
son, Justin Long, Jennifer 
Connelly, Ginnifer Goodwin 
og margir fleiri fara með hlut-
verk í myndinni.
22:00 titanic  
Stórmynd James Camerons í 
öllu sínu veldi. Saga um ást, 
hugrekki, trú og fórnir
01:10 my best 
 Friend’s Girl  
03:00 he’s Just not 
 that into you  
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07:00 Þorst. J.og gestir 
 - meistaramörkin  
07:30 Þorst. J.og gestir 
 - meistaramörkin  
08:00 Þorst. J.og gestir 
 - meistaramörkin  
08:30 Þorst. J.og gestir 
 - meistaramörkin  
15:40 meistaradeild evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
17:20 Þorst. J.og gestir 
 - meistaramörkin  
17:50 evrópudeildin  
 (Lyon - Tottenham)
20:00 evrópudeildin  
 (Liverpool - Zenit)
22:00 evrópudeildin  
 (Chelsea - Sparta Praha)
23:45 meistarad. í handb.
 (Medvedi - Flensburg)
01:05 evrópudeildin  
 (Lyon - Tottenham)
02:45 evrópudeildin  
 (Liverpool - Zenit)

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.



Nú eru liðnir 17 mánuðir
Þann 17. september 2011 var lögum um lífeyrissjóði breytt og ykkur 
gefið leyfi til þess að fjárfesta í og reka leiguhúsnæði fyrir aldraða.

Er ekki kominn tími til að nýta þessa lagaheimild í þágu þeirra sem 
hafa greitt í sjóðina allt sitt líf?

Helgi Vilhjálmsson, eldri borgari

Til hamingju 
íslenskir 
lífeyrissjóðir!
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KJÓSUM ÞÁ SEM 
ÞORA AÐ BREYTA.

KJÓSUM ÞÁ SEM 
ÞORA AÐ BREYTA.
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DAGAR TIL 

KOSNINGA!
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10.000 dúnsængur
Við fögnum 10.000 ánægðum viðskiptavinum
   og bjóðum �eiri í hópinn með risatilboði á
         öllum dúnsængum í þessari viku.

Stærð 70x100 - 200 gr dúnn
Tilboð 7.686 kr (áður 10.980 kr)

Stærð 100x140 - 400 gr dúnn
Tilboð 10.486 kr (áður 14.980 kr)

Stærð 140x200 - 790 gr dúnn
Tilboð 23.490 kr (áður 33.490 kr)

Aðeins 100% 
náttúruleg efni, 
bómull & dúnn.


