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07:00 barnatími Stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (13:16)

08:30 ellen (102:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (89:175)

10:15 til Death (14:18)

10:45 the Whole truth (3:13)

11:25 masterchef uSa (17:20)

12:10 two and a half men
12:35 nágrannar  
13:00 the invention 
 of lying  
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 (103:170)

18:23 Veður  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 Veður  
19:20 Simpson
 -fjölskyldan (3:22)

19:45 týnda kynslóðin
20:10 Spurningabomban
20:55 american idol (11:40)

22:20 Stone  
Mögnuð spennumynd með 
Robert Di Niro, Edward 
Norton og Millu Jovovich 
í aðalhlutverkum. Myndin 
fjallar um skilorðseftirlits-
mann sem á aðeins nokkr-
ar vikur eftir í að komast á 
eftirlaun og á nú aðeins eitt 
mál eftir sem er ólokið og 
það er mál brennuvargs sem 
vill komast út úr fangelsi á 
skilorði.
00:00 Saving God  
01:40 taxi 4  
03:10 the invention of 
lying  
04:45 Spurningabomban
05:30 Fréttir og
 Ísland í dag  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 Dr. phil 
09:25 pepsi maX tónlist 
14:25 the Voice (7:15)

16:00 top Chef (11:15)

16:45 rachael ray 
17:30 Dr. phil 
18:10 Judging amy (1:24)

18:55 everybody loves
 raymond (8:24)

19:15 Solsidan (4:10)

19:40 Family Guy (8:16)

20:05 america’s Funniest
 home Videos (10:44)

20:30 the biggest loser
22:00 ha? (7:12)

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 skemmt-
un. Gestir þáttarins að þessu 
sinni eru leikkonurnar Hall-
dóra Geiharðs og Ólaf-
ía Hrönn.
22:50 top Gear 
 2012 Special 
Að þessu sinni fjalla þeir fé-
lagar um 50 ára sögu bíl-
anna sem njósnari hennar 
hátignar, James Bond hefur 
notfært sér í gegnum árin. 
23:50 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.
00:30 excused 
00:55 house (23:23)

01:45 last resort (13:13)

02:35 Combat hospital (9:13)

03:15 CSi (17:23)

03:55 pepsi maX tónlist 

17:10 Qpr - liverpool
18:50 arsenal 
 - Southampton
20:30 heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World)
21:00 enska úrvalsdeildin
 -upphitun
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
21:30 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
22:00 arsenal - newcastle
23:40 enska úrvalsdeildin
 -upphitun
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
Hitað upp fyrir leiki helgar-
innar í ensku úrvalsdeildinni. 
Viðtöl við leikmenn og þjálf-
ara liðanna.
00:10 Chelsea - man. utd.

Föstudagur 22. Febrúar 2013

15:40 Ástareldur 
16:30 Ástareldur 
17:20 babar (10:26)

17:42 bombubyrgið (22:26)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Framandi og 
 freistandi 3 (9:9) e.
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 Gettu betur 
 (Kvennaskólinn - MK)
Spurningakeppni fram-
haldsskólanema. Að þessu 
sinni eigast við lið Kvenna-
skólans í Reykjavík og 
Menntaskólans í Kópavogi. 
Spyrill er Edda Hermanns-
dóttir. Dómarar og spurn-
ingahöfundar eru Atli Freyr 
Steinþórsson og Þórhildur 
Ólafsdóttir. Umsjón og stjórn 
útsendingar: Elín Sveins-
dóttir.
21:10 Draumadísin 
 (She’s Out of My League)
Kirk er ósköp venjuleg-
ur ungur maður sem hitt-
ir draumadísina en hann á 
ekki séns í hana, eða hvað? 
Leikstjóri er Jim Field Smith 
og meðal leikenda eru Jay 
Baruchel, Alice Eve og T.J. 
Miller. Bandarísk bíómynd 
frá 2010. •1222:55 trúður:
  bíómyndin 
 (Klovn: The Movie)
Frank verður valdur að því 
að mágur hans fellur úr stiga 
og þarf í framhaldi af því 
að taka systurson sinn með 
sér í kajakferð. Leikstjóri er 
Mikkel Nørgaard og með-
al leikenda eru Frank Hvam, 
Casper Christensen, Mia 
Lyhne og Iben Hjejle. Dönsk 
gamanmynd frá 2010. e. •1200:30 einkastríð erics  e.
02:25 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 hrafnaþing 
Heimastjórnin.
21:00 Gestagangur hjá 
 randveri 
Randver orðinn óperuleik-
stjóri á Akureyri
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
 (Lyon - Tottenham)
14:50 meistaradeildin
 í handbolta
 (Medvedi - Flensburg)
16:10 meistaradeildin
 í handbolta
  - meistaratilþrif
 (Meistaradeildin í handbolta
 - markaþáttur)
16:40 evrópudeildin
 (Chelsea - Sparta Prag)
18:20 evrópudeildin
 (Liverpool - Zenit)
20:00 meistaradeild
 evrópu -fréttaþáttur
20:30 Spænski boltinn
  - upphitun
21:00 evrópudeildarmörkin
21:50 evrópudeildin
 (Liverpool - Zenit)
23:30 uFC
  - Gunnar nelson
 (UFC London 2013)

12:10 temple Grandin
13:55 astro boy
15:30 When harry met Sally
17:05 temple Grandin
18:50 astro boy
Skemmtileg teiknimynd sem 
á að gerast í framtíðinni og 
segir frá manni sem smíð-
ar strák með ótrúlega krafta 
sem lítur út eins og sonurinn 
sem hann missti.
20:25 When harry met Sally
Ein allra vinsælasta og dáð-
asta rómantíska gaman-
mynd sögunnar. Billy Crystal 
og Meg Ryan fara á kost-
um í hlutverki vina sem ætla 
aldrei að ná saman enda rík-
ir engin lognmolla í kringum 
þau. Annaðhvort skemmta 
þau sér konunglega saman 
eða þræta eins og hundur 
og köttur.
22:00 the Change-up
Frábær gamanmynd með 
Ryan Reynolds og Jason Ba-
teman í aðalhlutverkum. 
Tveir vinir sem lifa afar ólíku 
lífi óska sér að fá tækifæri til 
að lifa lífi hins og öllum að 
óvörum rætist óskin.
23:50 brideshead revisited
Áhrifamikil og rómantísk 
mynd um forboðnar ástir og 
glatað sakleysi á Englandi 
á tímum Seinni heimsstyrj-
aldarinnar.
02:00 the edge
03:55 the Change-up
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Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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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 Svartar tungur 
21:30 Græðlingur 
22:00 Sigmundur Davíð 
22:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
23:00 Fiskikóngurinn 
23:30 Vínsmakkarinn 
00:00 hrafnaþing 

æVintýri merlÍnS19:40 Wipeout19:30 the baChelorette19:45 Lyon - tottenham14:05 kölD Slóð22:00

10:40 1001 Goals
 (1001 Goals)
11:35 heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World 
 2012/13)
12:05 enska úrvalsdeildin
 -upphitun
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
Hitað upp fyrir leiki helgarinn-
ar í ensku úrvalsdeildinni. Við-
töl við leikmenn og þjálfara 
liðanna og spáð í spilin fyrir 
leikina sem eru framundan.
12:35 Fulham - Stoke
14:45 Qpr - man. utd.
17:15 enska b-deildin
 (Middlesborough - Millwall)
19:30 arsenal - aston 
Villa
21:10 norwich - everton
22:50 Wba - Sunderland
00:30 reading - Wigan

09:15 ensku bikarmörkin
09:45 meistaradeild evrópu
13:05 Þorst. J.og gestir
13:35 meistaradeildin
14:05 evrópudeildin
 (Lyon - Tottenham)
15:45 Veitt með vinum
16:10 meistaradeildin
 í handbolta beint
 (Veszprèm - Atletico Mad.)
17:50 meistaradeildin
 í handbolta beint
 (Hamburg - Montpellier)
19:30 muhammed & larry
20:25 Spænski boltinn
21:00 Cage Contender XVi
23:00 Spænski boltinn
 (Deportivo - Real Madrid)
00:40 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Hamburg - Montpellier)
02:00 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Veszprèm - Atletico Mad.)

06:00 pepsi maX tónlist 
09:55 rachael ray 
10:40 rachael ray 
11:25 Dr. phil 
12:05 Dr. phil 
12:45 Dr. phil 
13:25 7th heaven (8:23)

14:05 Family Guy (8:16)

14:30 kitchen nightmares
15:20 appropriate adult
16:35 happy endings (17:22)

17:00 parks & recreation
17:25 the biggest loser
18:55 ha? (7:12)

19:45 the bachelorette
21:15 once upon a time
Einn vinsælasti þáttur síðasta 
árs snýr loks aftur. Veruleikinn 
er teygjanlegur í Storybrook 
þar sem persónur úr sígildum 
ævintýrum eru á hverju strái. Í 
ævintýraskóginum er gerð til-
raun til að tengja heimanna 
tvo saman með árangri sem 
engum óraði fyrir.
22:00 beauty and  
 the beast (3:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. Bosnískur inn-
flytjandi er handtekinn í kjöl-
far þess að dómari sem 
sendi bróður hennar úr landi 
er myrtur.
22:45 Charlie’s angels 
Gamansöm spennu-
mynd frá árinu 2000 með 
þeim Cameron Diaz, Drew 
Barrymore, Lucy Liu og 
Bill Murray í aðalhlutverk-
um. Myndin segir frá þrem-
ur þokkadísum sem berjast 
gegn glæpum.
00:25 District 13 
01:50 Xiii (5:13)

02:40 excused 
03:05 beauty and 
 the beast (3:22)

03:50 pepsi maX tónlist 

07:00 Strumparnir  
07:25 lalli  
07:35 brunabílarnir  
08:00 algjör Sveppi  
09:50 mörgæsirnar 
 frá madagaskar  
10:15 kalli litli kanína 
 og vinir  
10:35 kalli kanína 
 og félagar  
11:00 mad  
11:10 ozzy & Drix  
12:00 bold and the
 beautiful  x5
13:40 american idol (11:40)

15:05 mannshvörf 
 á Íslandi (6:8)

15:35 Sjálfstætt fólk  
16:15 et Weekend  
17:00 Íslenski listinn  
17:25 Game tíví  
17:55 Sjáðu  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 heimsókn  
19:11 lottó  
19:20 Veður  
19:30 Wipeout  
20:15 Spaugstofan (15:22)

20:45 big miracle  
Hugljúf og rómantísk mynd 
um Adam Carlson sem er 
fréttamaður nyrst í Alaska þar 
sem lítið er um fréttir. Þegar 
hann loks slær í gegn með 
frétt um nokkra hvali í sjálf-
heldu fær hann meiri athygli 
en hann kærir sig um og 
bærinn fyllist af fréttamönn-
um, ráðamönnum og allskon-
ar fólki sem vill hjálpa. 
22:30 this means War  
Tveir sérsveitarmenn há 
blóðuga baráttu til að vinna 
hjarta sömu konunnar.
00:05 the midnight 
 meat train  
01:45 the Good night  
03:15 the tiger’s tail  
05:00 Wipeout  
05:45 Fréttir  
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:25 Stephen Fry:
  Græjukarl 
 – Í umferðinni (1:6) e.
10:50 meistaradeild 
 norðurlands 
 í hestaíþróttum 
11:15 Gettu betur (3:7) e.
12:20 kastljós 
12:45 landinn  e. -TXT888-

13:15 kiljan  e. -TXT888-

13:50 af hverju fátækt? 
menntun er fyrir öllu  e.
14:45 Íslandsmótið í
 handbolta 
Bein útsending frá leik í N1-
deildinni í handbolta. beint
16:50 360 gráður  e. -TXT888-

17:20 Friðþjófur forvitni
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 (13:13)

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

20:40 Vatnahesturinn 
 (The Water Horse)
Einmana drengur finnur 
dularfullt egg og úr því kem-
ur furðudýr sem þekkt er úr 
skoskri þjóðsögu. Leikstjóri 
er Jay Russell og meðal leik-
enda eru Emily Watson, Dav-
id Morrissey og Alex Etel. 
Bandarísk ævintýramynd 
frá 2007.
22:35 eftirlýstur 
 (Wanted)
Ungur maður kemst að 
því að hann er sonur at-
vinnumorðingja og fylgir í 
fótspor föður síns. Bandarísk 
bíómynd frá 2008. •1600:25 millibilsást  e.
01:55 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

10:05 Four Weddings 
 and a Funeral
12:00 iceage
13:20 the Dilemma
15:10 Four Weddings 
 and a Funeral
17:05 iceage
18:25 the Dilemma
20:15 limitless
22:00 köld slóð
Íslenskur spennutryllir af 
bestu gerð um blaðamann-
inn Baldur sem fær til rann-
sóknar dularfullt andlát 
starfsmanns virkjunar úti á 
landi sem reynist hafa ver-
ið faðir hans. Baldur ákveð-
ur því að fara á vettvang og 
kynnist þar starfsmönnum 
virkjunarinnar sem eru hver 
öðrum grunsamlegri.
23:40 tenderness
Spennutryllir um hina fimmt-
án ára gömlu Lori sem kynn-
ist ungum manni, Erik, sem á 
að baki sér ljótan afbrotaferil 
og fangelsisdóm og þau fara í 
ferðalag um Bandaríkin.
01:15 limitless
03:00 köld slóð
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Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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14:00 ung á öllum aldri 
14:30 allt um golf 
15:00 Frumkvöðlar 
15:30 Suðurnesjamagasín. 
16:00 hrafnaþing 
17:00 Svartar tungur 
17:30 Græðlingur 
18:00 Sigmundur Davíð 
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 

höllin20:10 mannShVörF 20:30 top Gear uSa20:20 BarceLona - seviLLa18:50 oF miCe anD men20:10

06:00 pepsi maX tónlist 
10:30 rachael ray 
11:15 rachael ray 
12:00 rachael ray 
12:45 Dr. phil 
13:25 Dr. phil 
14:05 once upon a time
14:50 top Chef (11:15)

15:35 the bachelorette
17:05 Vegas (5:21)

17:55 house (23:23)

18:45 last resort (13:13)

19:35 Judging amy (2:24)

20:20 top Gear uSa
  - nýtt (1:16)

Bandaríska útgáfa Top Gear 
þáttanna hefur notið mik-
illa vinsælda beggja vegna 
Atlantshafsins. Þeir fé-
lagar koma víða við í þessari 
þáttaröð, m.a. á Íslandi. 
21:10 law & order:
  Criminal intent 
 - nýtt (1:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. 
22:00 the Walking Dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskrift-
arsjónvarpi vestanhafs. Þótt 
hópurinn dúsi nú í öryggis-
fangelsi er ekki þar með 
sagt að þau séu óhult. Ógnin 
innanfrá er ekki síður hættu-
leg en utanfrá.
22:50 Combat hospital
Spennandi þáttaröð um líf 
og störf lækna og hermanna 
í Afganistan.  
23:30 elementary (7:24)

00:15 málið (7:7)

00:45 hæ Gosi (4:8)

01:25 CSi:
  miami (11:22)

02:05 excused 
02:30 the Walking Dead
03:20 Combat hospital
04:00 pepsi maX tónlist 

07:00 Strumparnir  
07:25 Villingarnir  
07:45 hello kitty  
07:55 uki  
08:00 algjör Sveppi  
09:35 tasmanía  
10:00 tommi og Jenni  
10:25 ærlslagangur kalla 
 kanínu og félaga  
10:45 hundagengið  
11:10 ofurhetjusérsveitin  
11:35 Victorious  
12:00 Spaugstofan (15:22)

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

14:55 2 broke Girls (11:24)

15:20 týnda kynslóðin (23:34)

15:50 the newsroom (8:10)

16:50 Spurningabomban
17:40 60 mínútur  
18:30 Fréttir Stöðvar 2  
18:55 um land allt  
19:20 Veður  
19:30 the new normal (7:22)

19:55 Sjálfstætt fólk  
20:30 mannshvörf 
 á Íslandi (7:8)

Helga Arnardóttir tekur til 
umfjöllunnar mannshvörf hér 
á landi undanfarna áratugi. 
Talað verður við aðstand-
endur þeirra sem hverfa, 
lögreglumenn og fólk sem 
tók þátt í leit á sínum tíma.
21:00 the mentalist (13:22)

Fimmta þáttaröð af þessum 
sívinsælu þáttum um sjálf-
stætt starfandi ráðgjafa rann-
sóknarlögreglunnar í Kaliforníu. 
21:45 the Following  
22:30 60 mínútur  
23:15 the Daily Show:
 Global editon (6:41)

23:40 Covert affairs (10:16)

00:25 boss (4:8)

01:10 red riding - 1980  
02:45 balls of Fury  
04:15 the mentalist (13:22)

05:00 the new normal (7:22)

05:25 Sjálfstætt fólk  
05:55 Fréttir  
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11:30 main Street
13:05 hetjur Valhallar - Þór
14:25 the marc pease 
 experience,
15:50 main Street
17:25 hetjur Valhallar - Þór
18:45 the marc pease 
 experience
20:10 of mice and men
Klassísk stórmynd sem byggð 
er á metsölubók eftir John 
Steinbeck sem fjallar um tvo 
farandverkamenn, George 
Milton og Lennie Small, vin-
áttu þeirra, vonir og drauma. 
Með aðalhlutverk fara Gary 
Sinise og John Malkovich.
22:00 black Swan
Natalie Portman fékk Ósk-
arsverðlaun fyrir leik sinn 
þessarri áhrifamiklu mynd 
Darrens Aronofsky. 
23:45 Stir of echoes:
  the homecoming
01:20 of mice and men
03:10 black Swan

08:15 enska b-deildin
 (Middlesborough - Millwall)
09:55 Fulham - Stoke
11:35 arsenal - aston Villa
13:15 man. City - Chelsea
15:40 heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World 
 2012/13)
16:15 newcastle 
 - Southampton
18:00 Sunnudagsmessan
19:15 Qpr - man. utd.
20:55 Sunnudagsmessan
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð.
22:10 man. City - Chelsea
23:50 Sunnudagsmessan
01:05 newcastle 
 - Southampton
02:45 Sunnudagsmessan

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:40 ævintýri merlíns
11:25 ljóngáfuð dýr (2:2)

12:15 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013 
12:30 Silfur egils 
13:50 brasilía með 
 michael palin
  – leiðin til ríó (3:4) e.
14:45 Djöflaeyjan (23:30) e. 
15:20 nóttin sem við 
 vorum á tunglinu  e.
16:20 Ár með sænsku 
 konungsfjölskyldunni
17:20 táknmálsfréttir 
17:30 poppý kisuló (9:52)

17:40 teitur (14:52)

17:51 Skotta Skrímsli (8:26)

17:56 hrúturinn hreinn og 
verðlaunaféð (8:21)

18:00 Stundin okkar -TXT888-

18:25 basl er búskapur
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:40 landinn -TXT888-

20:10 höllin (1:10) (Borgen)
21:15 lífið í 
 Þjóðminjasafninu 
Í þessari nýju heimildar-
mynd, sem er gerð í til-
efni af 150 ára afmæli 
Þjóðminjasafns Íslands 24. 
febrúar, er skyggnst á bak 
við tjöldin í fjölbreyttri starf-
semi safnsins. Dagskrár-
gerð: Profilm. HD. -TXT888-

22:15 Sunnudagsbíó
  - barnaríkið 
 (La république des enfants)
Frönsk sjónvarpsmynd frá 
2011.
00:00 óskarsverðlaunin
beint  - rauði dregillinn 
01:30 óskarsverðlaunin 
Bein útsending frá af-
hendingu Óskarsverðlaun-
anna í Los Angeles. 
beint
04:30 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

08:50 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Veszprèm - Atletico Mad.)
10:15 evrópudeildin
 (Liverpool - Zenit)
11:55 Spænski boltinn
 (Deportivo - Real Madrid)
13:35 meistaradeild evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
15:15 Þorst. J. og gestir 
 - meistaramörkin
15:45 enski deildabikarinn
 (Bradford - Swansea)
18:20 Spænski boltinn
  - upphitun
 (La Liga Report)
18:50 Spænski boltinn
 (Barcelona - Sevilla)
21:00 Þýski handboltinn
 (Minden - Kiel)
22:20 enski deildabikarinn
 (Bradford - Swansea)
00:20 Spænski boltinn
 (Barcelona - Sevilla)
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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 

VElJuM íslEnskt
okkaR HaguR

ELGEF R Plus rafsuðufittings

Röraverksmiðja
Eyravegi 41 • 800 Selfoss
Sími: 480 2700 • Fax: 482 2099 • Netfang: set@set.is • Heimasíða: www.set.is

Gæði til framtíðar
Set ehf • Röraverksmiðja • Eyravegi 41 • 800 Selfoss

Sími.: 480-2700 • Netfang: set@set.is • Heimasíða: www.set.is



Borgargrill
Spönginni 15 - Sími: 571 7979

Grillaður ostborgari
franskar og gos

Fjölskyldutilboð
4 grillaðir ostborgarar, 
stór franskar og 2l gos

Allir okkar 
borgarar eru 

grillaðir af ást 
og umhyggju

Nú erum 
við í 
stuði

900 kr.

2.490 kr.

Borgargrill
Spönginni 15 - Sími: 571 7979

Grillaður ostborgari
franskar og gos

Fjölskyldutilboð
4 grillaðir ostborgarar, 
stór franskar og 2l gos

Allir okkar 
borgarar eru 

grillaðir af ást 
og umhyggju

Nú erum 
við í 
stuði

900 kr.

2.490 kr.



Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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20:00 ung á öllum aldri 
Þórgunnur Ársælsdótt-
ir geðlæknir.Hvernig höldum 
við geðheilbrigði?
20:30 allt um golf. 
Ragga Sig og félagar 7:16
21:00 Frumkvöðlar 
Af nógu að taka í gamla 17 
setrinu á Laugaveginum
21:30 Suðurnesjamagasín 
Víkurfréttaritstjórnin í essinu 
sínu 

ÁStarSaGa 21:35 boSS21:35 hotel hell20:20 SpænSku mörkin21:00 arCtiC tale20:35

07:00 man. City - Chelsea
14:20 norwich - everton
16:00 enska b-deildin
 (Middlesborough - Millwall)
17:40 Sunnudagsmessan
18:55 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:50 West ham 
 - tottenham
22:00 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
23:00 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
23:30 West ham 
 - tottenham

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 Dr. phil 
09:25 pepsi maX tónlist 
15:15 kitchen nightmares
16:05 Judging amy (2:24)

16:50 rachael ray 
17:35 Dr. phil 
18:15 top Gear uSa (1:16)

19:05 america’s Funniest
 home Videos (5:48)

19:30 Will & Grace (7:24)

19:55 parks & recreation
20:20 hotel hell - nýtt (1:6)

Skemmtileg þáttaröð frá 
meistara Gordon Rams-
ey þar sem hann ferðast um 
gervöll Bandaríkin í þeim til-
gangi að gista á verstu hót-
elum landsins. 
21:10 hawaii Five-0
  - nýtt (1:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. Í þessum fyrsta 
þætti þarf McGarrett að gera 
upp tvö mál úr fortíðinni sem 
gætu reynst hættuleg.
22:00 CSi (8:22)

CSI eru einir vinsælustu 
þættir frá upphafi á SkjáEin-
um. Ted Danson er í hlut-
verki Russel yfirmanns rann-
sóknardeildarinnar í Las 
Vegas. Raðmorðingi gengur 
laus og þegar lík af átta kon-
um finnast í eyðimörkinni.
22:50 CSi (18:23)

Endursýning á fyrstu þátta-
röð um Gil Grissom og fé-
laga hans í rannsóknardeild 
lögreglunnar í Las Vegas. 
23:30 law & order:
  Criminal intent (1:8)

00:20 the bachelorette
01:50 CSi:
  miami (12:22)

02:30 hawaii Five-0 (1:24)

03:20 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (14:16)

08:30 ellen (103:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (90:175)

10:15 Wipeout  
11:00 Drop Dead Diva (4:13)

11:45 Falcon Crest (29:29)

12:35 nágrannar  
13:00 Frasier (18:24)

13:25 the X-Factor (18:27)

14:45 the X-Factor (19:27)

15:25 et Weekend  
16:05 barnatími Stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (104:170)

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 (1:24)

19:40 the middle (14:24)

20:05 one born 
 every minute (6:8)

Vandaðir og áhugaverð-
ir þættir sem gerast á 
fæðingadeild á breskum 
spítala þar sem fylgst er 
með komu nýrra einstak-
linga í heiminn.
20:50 Covert affairs (11:16)

21:35 boss (5:8)

22:30 man vs. Wild (10:15)

23:15 modern Family (11:24)

23:40 how i met Your
 mother (10:24)

00:10 two and a half men
00:35 burn notice (15:18)

01:20 episodes (1:7)

01:50 the killing (4:13)

02:35 Surfer, Dude  
04:00 boss (5:8)

04:50 Covert affairs (11:16)

05:35 Fréttir og
 Ísland í dag  
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12:20 ultimate avengers 2
13:35 Wall Street:
  money never Sleep
15:45 arctic tale
17:10 ultimate avengers 2
18:25 Wall Street:
  money never Sleep
20:35 arctic tale
Fylgst er með tveimur afskap-
lega ólíkum heimsskautadýr-
um, ísbjarnarhúninum Nanu 
og rostungskálfinum Seela, 
en Nanu og Seela lenda í alls 
kyns hremmingum í þess-
um harða heimi. Það eina 
sem þeir hafa að vopni er 
meðfædd eðlisávísun og að-
stoð mæðranna sem gera allt 
sem þær geta til að kenna af-
kvæmum sínum á hættur um-
hverfisins.
22:00 War horse
Mögnuð mynd sem fjall-
ar um ungan mann, Al-
bert, og hestinn hans Joey 
og hvernig þeirra tengsl eru 
brotinn þegar Joey er seld-
ur til hersins og látinn þjóna 
riddarliði þeirra í fyrri heim-
styrjöldinni. 
00:25 partition
02:20 big Stan
04:05 War horse

12:30 óskarsverðlaunin  e.
15:30 Silfur egils 
16:50 landinn  e. -TXT888-

17:20 Sveitasæla (14:20)

17:31 Spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (14:52)

17:51 angelo ræður (8:78)

17:59 kapteinn karl (8:26)

18:12 Grettir (8:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 innlit til arkitekta e.
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 óskarsverðlaunin 
Upptaka frá afhendingu Ósk-
arsverðlaunanna í Los Angeles.
21:35 Ástarsaga 
Stuttmynd eftir Ásu Helgu 
Hjörleifsdóttur. Sagan hefst 
í New York, þegar kærasti 
Solange, hinn íslenski Bald-
ur, hverfur skyndilega af 
heimili þeirra og dúkkar svo 
upp í Reykjavík. Solange elt-
ir hann en þegar til Íslands 
er komið er lítið um svör og 
hún stendur frammi fyrir enn 
meiri ráðgátu. Aðalhlutverk 
leika Katherine Waterston og 
Walter Grímsson. -TXT888-

22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Íslenski boltinn 
Í þættinum er sýnt úr leikjum 
á Íslandsmóti karla og kvenna 
í handbolta og körfubolta.
23:05 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 óupplýst 
mál. e. •1200:05 kastljós 
00:35 Fréttir 
00:45 Dagskrárlok 

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

07:00 enski deildabikarinn
 (Bradford - Swansea)
18:00 Spænski boltinn
 (Barcelona - Sevilla)
19:40 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Hamburg - Montpellier)
21:00 Spænsku mörkin
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
21:30 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif
 (Meistaradeildin í handbolta 
 - markaþáttur)
Skemmtilegur þáttur.
22:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
22:30 Þýski handboltinn
 (Minden - Kiel)
23:50 Spænski boltinn
 (Deportivo - Real Madrid)

KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð.

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-16

Við sníðum 
innréttinguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir vélarnar, 
einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

Uppþvottavélar

Helluborð Ofnar

Háfar
Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

TILBOÐ
AFSLÁttUr25% 

AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUM

í  FEBrúAr GÓÐ KAUP
NÚ ER LAG AÐ GERA

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

Vandaðar hirslur Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 

Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, 

raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

friform.is

Viftur

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



KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð.

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-16

Við sníðum 
innréttinguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir vélarnar, 
einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

Uppþvottavélar

Helluborð Ofnar

Háfar
Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

TILBOÐ
AFSLÁttUr25% 

AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUM

í  FEBrúAr GÓÐ KAUP
NÚ ER LAG AÐ GERA

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

Vandaðar hirslur Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 

Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, 

raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

friform.is

Viftur
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20:00 hrafnaþing 
Hamfarasaga eyjunnar bláu
21:00 Græðlingur 
Fólk er byrjað að setja niður 
fræ í stofupotta
21:30 Svartar tungur 

lilYhammer21:10 burn notiCe 21:15 elementarY22:00 meiStaraDeilDin18:40 bJarnFreðarSon20:10

07:00 West ham 
 - tottenham
14:45 Wba - Sunderland
16:25 Fulham - Stoke
18:05 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:00 man. City - Chelsea
20:40 newcastle 
 - Southampton
22:20 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
22:50 Sunnudagsmessan
Guðmundur Benedikts-
son og Hjörvar Hafliðason 
fara yfir leikina í ensku úr-
valsdeildinni. Öll mörk-
in og umdeildu atvikin eru 
skoðuð og leikirnir krufðir 
til mergjar.
00:05 Qpr - man. utd.

17:40 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif
 (Meistaradeildin í handbolta 
 - markaþáttur)
Skemmtilegur þáttur með 
samantekt frá síðustu leikj-
um í Meistaradeild Evrópu í 
handbolta.
18:10 Spænsku mörkin
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
18:40 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
19:10 Þýski handboltinn
 (Kiel - Fuchse Berlin)
20:50 Cage Contender XVi
22:50 evrópudeildarmörkin
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í Evrópudeildinni.
23:40 Þýski handboltinn
 (Kiel - Fuchse Berlin)

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 Dr. phil 
09:25 pepsi maX tónlist 
16:00 hotel hell (1:6)

16:50 rachael ray 
17:35 Dr. phil 
18:15 Family Guy (8:16)

18:40 parks & recreation
19:05 the increasingly poor 
 Decisions of 
 todd margaret (4:6)

19:30 the office (18:27)

19:55 Will & Grace (8:24)

20:20 necessary 
 roughness (12:16)

T.K. snýr aftur úr meðferð en 
er nú lentur í samkeppni um 
stöðu sína.
21:10 the Good Wife (12:22)

Lögmaður er handtekinn og 
Alicia og félagar hennar reyna 
að koma honum til hjálpar.
22:00 elementary (8:24)

Sherlock sviptir hulunni af 
gömlu sakamáli við rann-
sókn á sprengingu.
22:45 hawaii Five-o (1:24)

McGarrett þarf að gera upp 
tvö mál úr fortíðinni sem 
gætu reynst hættuleg.
23:35 ha? (7:12)

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 skemmt-
un. Gestir þáttarins að þessu 
sinni eru leikkonurnar Hall-
dóra Geiharðs og Ólafía 
Hrönn.
00:25 CSi (8:22)

01:15 beauty and the 
 beast (3:22)

02:00 excused 
02:25 CSi:
 miami (13:22)

03:05 the Good Wife (12:22)

03:55 elementary (8:24)

04:40 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (15:16)

08:30 ellen (104:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (91:175)

10:15 the Wonder Years
10:40 up all night (4:24)

11:05 Fairly legal (11:13)

11:50 the mentalist (22:24)

12:35 nágrannar  
13:00 the X-Factor (20-21:27)

15:15 Sjáðu  
15:45 iCarly (38:45)

16:05 barnatími Stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (105:170)

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 (2:24)

19:40 the middle (15:24)

20:05 modern Family (12:24)

Fjórða þáttaröðin af þessum 
sprenghlægilegu og sívin-
sælu gamanþáttum.
20:30 how i met Your
 mother (11:24)

20:50 two and a half men
21:15 burn notice (16:18)

22:00 episodes (2:7)

22:30 the Daily Show:
  Global editon (7:41)

22:55 2 broke Girls (2:24)

23:15 Go on (5:22)

23:40 Grey’s anatomy (15:24)

00:25 rita (5:8)

01:10 Girls (3:10)

01:35 mad men (4:13)

02:20 rizzoli & isles (8:15)

03:05 borderland  
04:50 modern Family (12:24)

05:10 how i met Your
 mother (11:24)

05:35 Fréttir og Ísland í dag

þ
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15:45 Íslenski boltinn  e.
16:30 Ástareldur 
17:30 Sæfarar (27:52)

17:41 Skúli skelfir (52:52)

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

20:35 Djöflaeyjan 
21:10 lilyhammer (8:8)

 (Lilyhammer)
Norskur myndaflokkur. 
Glæpamaður frá New York 
fer í felur í Lillehammer í 
Noregi eftir að hann ber vitni 
gegn félögum sínum. Hann 
á erfitt uppdráttar sem at-
vinnulaus nýbúi í Noregi 
og tekur því upp fyrri iðju. 
Meðal leikenda eru Steve 
Van Zandt úr Soprano-fjöl-
skyldunni, Marian Saastad 
Ottesen og Trond Fausa.
22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Glæpurinn iii (4:10)

 (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 (7:22)

 (Chicago Fire)
Bandarísk þáttaröð um 
slökkviliðsmenn og bráðaliða 
í Chicago.  e. •1200:05 kastljós 
00:35 Fréttir 
00:45 Dagskrárlok 

Þriðjudagur 26. Febrúar 2013

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

10:50 nanny mcphee 
 returns
12:40 pétur og kötturinn 
 brandur 2
14:00 the ex
15:30 nanny mcphee 
 returns
17:20 pétur og kötturinn 
 brandur 2
18:40 the ex
20:10 bjarnfreðarson
Ragnar Bragason leikstýr-
ir þessari mögnuðu kvikmynd 
sem er sjálfstæður lokakafli í 
sögu þremenningana úr Vakt-
ar-seríunum. Í myndinni sjá-
um við gæfuna líta loks við 
Ólafi þar sem hann fær draum 
sinn uppfylltan um að verða 
útvarpsmaður. Daníel er fastur 
í lygavef sem hann verður að 
komast út úr og Georg þarf 
að takast á við drauga úr for-
tíðinni sem flesta má rekja til 
móður hans og algert uppgjör 
er óhjákvæmilegt.
22:00 Seven
Magnaður sálartryllir sem 
fjallar um tvo lögreglumenn 
sem glíma við snarbrjálaðan 
raðmorðingja sem hefur ein-
sett sér að koma fyrir kattar-
nef þeim sem hafa drýgt 
einhverja af höfuðsyndunum 
sjö. Með aðalhlutverk fara 
Brad Pitt, Morgan Freeman 
og Kevin Spacey.
00:05 the Wolfman
01:45 bjarnfreðarson
03:35 Seven

Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað



Sófasett, hvíldarstólar, svefnsófar ofl.ofl 

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

Celtic svefnsófi  

                                                     
Rafm. lyfturstólar 

                 

Gegnheilar eikar borðstofur           

Opið  laugardag   
   11 -  15 

  

Teg. Grazia 3 – 1 – 1. Teg.  Florida hornsófi. 

Camilla sjónv.skápar 

Hvíldarstóll Supra 
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20:00 björn bjarnason 
Elliði Vignisson bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum.
20:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
Undraheimur nördanna.
21:00 Fiskikóngurinn 
Sægreifinn sjálfur.
21:30 Vínsmakkarinn 

meiStaraDeilDin20:50 2 broke GirlS20:05 blue blooDS21:10 Fa bikarinn19:35 SpY neXt Door20:25

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 rachael ray 
08:45 Dr. phil 
09:25 pepsi maX tónlist 
14:45 the Voice (8:15)

17:45 Dr. phil 
18:25 once upon a time
19:15 everybody loves
 raymond (9:24)

19:35 america’s Funniest
 home Videos (44:48)

20:00 Will & Grace (9:24)

20:25 top Chef (12:15)

Keppendur fá að elda óska-
kvöldmáltíðir nokkurra 
heimsfrægra matreiðslu-
meistara.
21:10 blue bloods
  - nýtt (1:22)

Draugar fortíðar elta Danny 
uppi og áður en hann veit af 
þarf hann að bjarga lífi fé-
laga síns.
22:00 law & order uk (3:13)

Fylgdarkona er myrt og von 
bráðar er lögreglan komin 
á slóð viðskiptavina hennar 
þar sem misjafn sauður er í 
mörgu fé.
22:50 Falling Skies (1:10)

Hörkuspennandi þættir úr 
smiðju Steven Spielberg 
sem fjalla um eftirleik geim-
veruárásar á jörðina. 
23:35 the Walking Dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskrift-
arsjónvarpi vestanhafs. Þótt 
hópurinn dúsi nú í öryggis-
fangelsi er ekki þar með 
sagt að þau séu óhult. Ógnin 
innanfrá er ekki síður hættu-
leg en utanfrá.
00:25  Combat hospital 

(10:13)

01:05 Xiii (5:13)

01:55 CSi:miami (14:22)

02:35 excused 
03:00 blue bloods (1:22)

03:50 pepsi maX tónlist 

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

08:30 ellen (105:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (92:175)

10:15 extreme makeover:
 home edition (25:25)

11:35 privileged (7:18)

12:15 Cougar town (6:22)

12:40 nágrannar  
13:05 new Girl (23:24)

13:30 Gossip Girl (3:10)

14:15 Step it up 
 and Dance (9:10)

15:00 big time rush  
15:25 barnatími Stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (106:170)

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 (3:24)

19:40 the middle (16:24)

20:05 2 broke Girls (3:24)

Önnur þáttaröðin af þess-
um hressilegum gamanþátt-
um um stöllurnar Max og 
Caroline. Við fyrstu sýn virðast 
þær eiga fátt sameiginlegt. 
20:25 Go on (6:22)

20:50 Grey’s anatomy (16:24)

21:35 rita (6:8)

22:20 Girls (4:10)

22:45 nCiS (11:24)

23:30 person of interest
00:15 breaking bad (12:13)

01:00 the Closer (9:21)

01:45 Damages (9:13)

02:25 bones (4:13)

03:10 You Don’t 
 know Jack  
05:20 Go on (6:22)

05:45 Fréttir og
 Ísland í dag  

16:05 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
16:35 reading - Wigan
18:15 Wba - Sunderland
19:55 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
20:50 Sunnudagsmessan
Guðmundur Benedikts-
son og Hjörvar Hafliðason 
fara yfir leikina í ensku úr-
valsdeildinni. Öll mörk-
in og umdeildu atvikin eru 
skoðuð og leikirnir krufðir 
til mergjar.
22:05 Fulham - Stoke
23:45 West ham 
 - tottenham
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15:30 360 gráður  e. -TXT888-

16:00 Djöflaeyjan  e. -TXT888-

16:40 hefnd (18:22) e.
17:25 Franklín (46:65)

17:50 Geymslan -TXT888-

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 ekki gera þetta 
 heima (3:4) e.
18:54 Víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 að duga eða 
 drepast (6:8)

 (Make It or Break It)
Bandarísk þáttaröð um 
ungar fimleikadömur sem 
dreymir um að komast í 
fremstu röð og keppa á 
Ólympíuleikum. Meðal leik-
enda er Chelsea Hobbs.
20:50 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-

21:05 kiljan -TXT888-

22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 óvinur óvinar míns 
 (My Enemy’s Enemy)
Heimildamynd um Gestapo-
foringjann Klaus Barbie sem 
var kallaður Slátrarinn í Lyon 
og njósnir hans fyrir Banda-
ríkjamenn að lokinni seinni 
heimsstyrjöld. •1623:45 hamfarakenningin 
 (The Shock Doctrine)
Bresk heimildamynd byggð 
á þeirri kenningu Naomi 
Klein að nýfrjálshyggja þrífist 
á náttúruhamförum, stríði og 
hryðjuverkum. e.
01:05 kastljós 
01:30 Fréttir 
01:40 Dagskrárlok 

07:00 Þýski handboltinn
 (Kiel - Fuchse Berlin)
17:45 Þýski handboltinn
 (Kiel - Fuchse Berlin)
19:05 Spænsku mörkin
19:35 Fa bikarinn
 (Middlesbrough - Chelsea)
21:45 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Veszprèm - Atletico Mad.)
Útsending frá leik Veszprém 
og Atletico Madrid í Meist-
aradeild Evrópu í handbolta.
23:05 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif
 (Meistaradeildin í handbolta 
 - markaþáttur)
Skemmtilegur þáttur með 
samantekt frá síðustu leikj-
um í Meistaradeild Evrópu í 
handbolta.
23:35 Fa bikarinn
 (Middlesbrough - Chelsea)

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

12:00 balls of Fury
13:30 Ástríkur á 
 ólympíuleikunum
15:25 Spy next Door
17:00 balls of Fury
18:30 Ástríkur á 
 ólympíuleikunum
20:25 Spy next Door
Fyrrum leyniþjónustumað-
urinn Bob Ho fær nú sitt erf-
iðasta verkefni til þessa: að 
passa þrjú börn kærustu sinn-
ar, sem eru allt annað en sátt 
við nýja kærastann. Þegar eitt 
barnið hleður niður leyndar-
málum rússneskra hryðju-
verkamanna fyrir slysni, fær 
fjölskyldar miður skemmtilega 
heimsókna en það er gamall 
erkióvinur Bobs, Poldark, og 
sá hefur illt í huga.
22:00 i love You 
 phillip morris
Rómantísk ástarsaga tveggja 
manna þar sem ástin kviknar 
innan veggja fangelsinsin. Jim 
Carrey og Ewan McGregor fara 
með hlutverk elskendanna.
23:35 angel
Rómantísk og áhrifamik-
il mynd þar sem Sam Neil 
fer með hlutverk rithöfundar 
sem á afar róstursaman feril 
í upphafi 19.aldarinnar.
01:30 Cattle Call
02:55 i love You 
 phillip morris

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



FERMINGARGJÖF
Í áraraðir hefur Ragnar 

Björnsson ehf. framleitt 
rúm af öllum stærðum og 
gerðum, allt eftir óskum 

viðskiptavina.  
Mismunandi stífleika er hægt að 

velja allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum 
hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur 
létt framúr. Mikið úrval af öllum tegundum 
rúma.
Hafið samband við sölumenn okkar fyrir 
frekari upplýsingar.
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Kistill Rúm 90x200 - Verð fráKistill

Fylgir hverju rúmi

Alþjóðleg viðurkenning fyrir framúrskarandi árangur í framleiðslu í rúmum og springdýnum.
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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.

20:00 hrafnaþing 
Jafet Ólafsson um við-
skiptaumhverfið á lokadög-
um vinstristjórnar
21:00 auðlindakista 
Einar K. skoðar í kistuna
21:30 Siggi Stormur og 
helgarveðrið

neYðarVaktin21:15 nCiS20:05 hæ GoSi21:30 eVrópuDeilDarmörkin23:10 briDeSmaiDS22:00

15:00 West ham 
 - tottenham
16:40 man. City - Chelsea
18:20 arsenal - aston Villa
20:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World 
 2012/13)
20:30 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
21:25 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
21:55 Qpr - man. utd.
23:35 reading - Wigan

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 pepsi maX tónlist 
15:25 kitchen nightmares
16:15 7th heaven (8:23)

16:55 Dynasty (1:28)

17:40 Dr. phil 
18:20 necessary 
 roughness (12:16)

19:05 everybody loves
 raymond (10:24)

19:25 the office (19:27)

19:50 Will & Grace (10:24)

20:15 happy endings (18:22)

20:40 an idiot abroad (1:8)

Karl er sérkennilegur náungi 
og vill hvorki ferðast langt né 
lengi enda líður honum illa á 
framandi slóðum. 
21:30 hæ Gosi (5:8)

22:15 Vegas (6:21)

Vandaðir þættir með stór-
leikaranum Dennis Quaid 
í aðalhlutverki. Sögusviðið 
er syndaborgin Las Vegas á 
sjöunda áratug síðustu aldar 
þar sem ítök mafíunnar voru 
mikil og ólíkir hagsmuna-
hópar börðust á banaspjót-
um um takmörkuð gæði. Í 
fljótu bragði virðist fram-
bjóðandi í stól borgarstjóra í 
Las Vegas vera í vasanum á 
glæpaforingjanum Savino.
23:05 Xiii (6:13)

Hörkuspennandi þætt-
ir byggðir á samnefndum 
myndasögum sem fjalla um 
mann sem þjáist af alvarlegu 
svefnleysi og á sér dular-
fulla fortíð Á ströndum Costa 
Verde í Brasilíu gera XIII og 
Jones merkilega uppgötvun.
23:55 law & order uk (3:13)

00:45 excused 
01:10 parks & recreation
01:35 CSi:miami (15:22)

02:15 happy endings (18:22)

02:40 Vegas (6:21)

03:30 Xiii (6:13)

04:20 pepsi maX tónlist 

08:05  malcolm in  
the middle (1:25)

08:30 ellen (106:170)

09:15  bold and the  
beautiful 

09:35 Doctors (93:175)

10:15 Smash (6:15)

11:00  the block (9:9) 
(blokkin)

11:50 beint frá býli (7:7)

12:35 nágrannar 
13:00  better With You (17:22)

13:25 Fantastic mr. Fox 
14:50 harry’s law (5:12)

15:40 barnatími Stöðvar 2 
16:50  bold and the  

beautiful 
17:10 nágrannar 
17:35 ellen (107:170)

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 (4:24)

19:40 the middle (17:24)

20:05  the amazing  
race (10:12)

Skemmtileg þáttaröð þar sem 
keppendur flakka heimshorn-
anna á milli og leysa úr ýms-
um þrautum í von til þess að 
verða fyrst í mark. 
20:50 nCiS (12:24)

21:35  person of interest 
(19:23)

22:20 breaking bad (13:13)

23:10 Spaugstofan (15:22)

23:40  mannshvörf á  
Íslandi

00:05 the mentalist (13:22)

00:45 the Following 
01:30 timber Falls 
03:10 harry’s law (5:12)

03:55 nCiS (12:24)

04:40 person of interest 
05:25  the big bang  

theory (4:24)

05:45  Fréttir og  
Ísland í dag

fi
m
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u

u
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15:35 kiljan  e. -TXT888-

16:25 Ástareldur 
17:14 konungsríki benna 
 og Sóleyjar (49:52)

17:25 múmínálfarnir (36:39)

17:35 lóa (38:52)

17:50 Stundin okkar (17:31) e. 
18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey (4:15)

19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:10 Ísþjóðin með
 ragnhildi Steinunni 
 (Harpa Einarsdóttir)
Listakonan Harpa Einars-
dóttir er litskrúðugur karakt-
er, full af ævintýraþrá og 
draumum. Eftir fjögurra ára 
starf hjá tölvuleikjafyrirtæk-
inu CCP ákvað hún að snúa 
sér alfarið að myndlist og 
fatahönnun. Við heimsækjum 
Hörpu austur á Seyðisfjörð í 
lítinn bátaskúr þar sem hún 
ræktar listina í sjálfri sér.
20:45 Stephen Fry:
  Græjukarl 
 – Í eldhúsinu (2:6)

 (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.
21:15 neyðarvaktin (8:22)

 (Chicago Fire)•1222:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Glæpahneigð
  - Grunsamleg 
 hegðun (12:13)

 (Criminal Minds: 
 Suspect Behaviour)•1623:00 höllin (1:10) (Borgen)
00:00 kastljós 
00:30 Fréttir 
00:40 Dagskrárlok 

12:40 tooth Fairy
14:20 kalli á þakinu
15:35 the break-up
17:20 tooth Fairy
19:00 kalli á þakinu
20:15 the break-up
Bráðskemmtileg gamanmynd 
um listverkasalann, Brooke 
(Jennifer Aniston) sem hefur 
fengið nóg af sambandinu við 
sinn óþroskaði er sjarmerandi 
sambýlismann, Gary, (Vince 
Vaughn) og áformar að kenna 
honum rækilega lexíu í von 
um að hann breytist til hins 
betra, að hætta tímabund-
ið með honum. Bæði fá þau 
ráð frá vinum og fjölskyldu 
sem breikkar bilið enn meira 
þeirra á milli og líkurnar á að 
áform Brooke um að hægt 
sé að tjasla uppá sambandið 
fara dvínandi.
22:00 bridesmaids
Annie fær það hlutverk 
frá vinkonu sinni, Lillian, 
að skipuleggja brúðkaup-
ið hennar og alla þá viðburði 
sem því fylgir. Hana óraði 
ekki fyrir því hversu flókin 
útfærsla það verður og ekki 
hjálpa hinar vinkonurnar til 
því hluti af vinnunni er að 
hafa hemil á þeim og halda 
friðinn.
00:05 the Fallen
02:00 Contagion
03:45 bridesmaids
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07:00 Fa bikarinn
 (Middlesbrough - Chelsea)
18:00 Fa bikarinn
 (Middlesbrough - Chelsea)
Útsending frá leik Middles-
brough - Chelsea í FA bik-
arnum. 
19:40 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Füchse Berlin 
 - Pick Szeged)
21:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
21:30 evrópudeildin
Endursýndur leikur í Evrópu-
deildinni.
23:10 evrópudeildarmörkin
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í Evrópudeildinni.
00:05 Spænsku mörkin

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.

74
DAGAR TIL 

KOSNINGA!



HúsgagnaHöllin – fyrir lifandi heimili

H ú s g ag n a H ö l l i n  •  B í l d s h ö f ð a  2 0  •  Re y k j a v í k  •  s í m i  5 5 8  1 1 0 0  o p i ð  V i r k a  d a g a  1 0 - 1 8 ,  l a u g a rd .  1 1 - 1 7  o g  s u n n u d .  1 3 - 1 7

UMBRia Tungusófi: B 245 D 87  
H 78 T 163 cm. Margar útfærslur fáanlegar af Umbria sófum. 
Umbria er bæði til í slitsterku áklæði og leðri. Margir litir.

219.990
verð frá: 249.990

 

12 Mánaða  
vaxtalaUs  

lán

Sófar

Cleveland 3ja sæta B 208 D 86 H 
81 cm. litur: grátt slitsterkt áklæði. 
Krómlappir. 

84.990
 verð: 94.990

Cleveland tungusófi  
B 231 D 86/140 H 81 cm. svart 
bonded leður og áklæði. Krómlappir. 

189.990
verð: 219.990

HornSófi með tungu

109.990
 verð: 129.990

alicia SvefnSófi

aliCia svefnsófi B 163 D 83 H 78 cm. Dýnustærð 147x197 cm. litir: Rautt, dökkgrátt, grænt, svart og ljósgrátt slitsterkt áklæði. 

Boston Tungusófi: B 240 D 153 
H 83 cm. Dökk grátt slitsterkt 
áklæði.

149.990
verð frá: 189.990

Kenia  
Hægindastóll  
svart bonded leður.

49.990
verð frá: 59.990

tUB   
Hægindastóll  
svart leður.

59.990
verð frá: 74.990

ClUB 
Hægindastóll  
svart bonded leður.

39.990
verð frá: 49.990

Þar sem hönnun, gæði og gott verð fara saman!

139.990
verð: 169.990

119.990
verð: 139.990

tunguSófi leður tunguSófi áklæði

 

ótrúlegt
verð 

á tunguSófa

 

nettur
SvefnSófi  
á frábæru 

verði

 

tub fæSt  
einnig í þremur  
litum í áklæði á  

kr. 49.900

 

úrval  
Hæginda- 

Stóla!

Cleveland B 308 D 203 H 81 cm. 
grátt slitsterkt áklæði. Krómlappir. 


