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Föndraðu fyrir 
ferminguna

Úrvalið er hjá okkur

Lesum og höfum gaman!

Börnin blómstra í sveitinni og 
kærleikur svífur um loftin. Það 
gera líka álfarnir, vinirnir hennar 
ömmu. Amma er með biluð augu 
en börnin ætla sér að hjálpa 
henni. Þetta er kærleiksríkt 
og fallegt ævintýri byggt á 
æskuminningum höfundar. 

Allir geta spilað með í nýrri 
útfærslu af sígilda spilinu Lúdó.

Spil fyrir aldurinn 2+

- Ný barnabók
Amma með biluðu augun

Frábærar tækifærisgjafir!

Búkolla
Gjöf sem klikkar ekki.

Sígild saga sem höfðar 
vel til nýrrar kynslóðar.

Naglasúpan
Ævintýrið góða um 

kænsku betlarans og 
auðtrúa þorpsbúa.

Fjórða Davíðsbók
eftir Davíð Hjálmar Haraldsson
Þessi ljóðabók fær fólk til að veltast um af hlátri. 
Orðaleikir, erfitt rím og groddalegt spaug eins og 
við á í limrum:

Um áramót
Þau hittust við brennu og blysaskot
og bombur og alls konar risaskot.
Eftir þrjá fjórðu úr ári
þá frétti Kári
um galla í gúmmíi og slysaskot.
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06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Rachael Ray (e)
08:45 Pepsi MAX tónlist
16:50 Game Tíví (2:14) (e)
17:20 Rachael Ray
18:05 Life Unexpected (3:13) (e)
18:50 America’s Funniest  
 Home Videos - 
 OPIÐ (9:48)
19:15 Rules of Engagement -  
 OPIÐ (9:13) (e)
19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (4:6) (e)
Íslensk gamanþáttarröð sem 
fékk frábærar viðtökur í sumar. 
Ekki missa af heimskupörum 
Barkar, Víðis og allra hinna. 
20:10 One Tree Hill (22:22)
Bandarísk þáttaröð um hóp 
ungmenna sem ganga saman 
í gegnum súrt og sætt. Það er 
komið að lokaþætti þessarar 
vinsælu þáttaraðar og kemur 
nú í ljós hvort leiðarlok séu 
yfirvofandi hjá hinum vinsæla 
vinahóp í Tree Hill.
20:55 Parenthood (6:22)
21:40 CSI: New York (15:22)
Bandarísk sakamálasería um 
Mac Taylor og félaga hans í 
tæknideild lögreglunnar í New 
York. Nauðgari finnst myrtur í 
vöruhúsi og allt útlit er fyrir að 
riddari réttlætis leiki lausum 
hala.
22:30 Jimmy Kimmel
23:15 Law & Order: Special  
 Victims Unit (2:24) (e)
00:00 Psych (13:16) (e)
00:40 Outsourced (2:22) (e)
01:05 Pepsi MAX tónlist

  
 
07:00  Pepsi mörkin 
08:15  Pepsi mörkin 
16:10  Pepsi deildin 
 (Pepsí deildin 2011)
Útsending frá leik í Pepsi deild 
karla í knattspyrnu.
18:00  Pepsi mörkin 
19:15  Spænski boltinn 
 (Barcelona - 
 Atl. Madrid)
Útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
21:00  Spænsku mörkin 
21:55  Kraftasport 2011 
 (Grillhúsmótið)
Sýnt frá Grillshúsmótinu þar sem 
helstur kraftajötnar landsins 
keppa.
22:20  NBA úrslitin 
 (Dallas - Miami)
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16.05 Landinn
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (43:52)
17.43 Mærin Mæja (33:52)
17.51 Artúr (14:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (2:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Hvítabirnir - 
 Njósnari á ísnum (1:2)
 (Polar Bear: Spy on 
 the Ice)
Heimildamynd í tveimur hlutum 
frá BBC. Fylgst er með hvítab-
jörnum á Svalbarða með falinni 
myndavél.
21.10 Leitandinn (43:44)
 (Legend of the Seeker)
Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og 
dísarinnar Kahlan Amnell. Meðal 
leikenda eru Craig Horner, 
Bridget Regan, Bruce Spence og 
Craig Parker. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Réttur er settur (13:25)
 (Raising the Bar)
Bandarísk þáttaröð um gamla 
skólafélaga úr laganámi sem 
takast á fyrir rétti. Meðal leik-
enda eru Mark-Paul Gosselaar, 
Gloria Reuben, Currie Graham, 
Jane Kaczmarek og Melissa 
Sagemiller.
00.00 Kastljós
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  Oprah 
08:55  Í fínu formi 
09:10  Bold and the Beautiful 
09:30  Doctors (40:175)
10:20  Smallville (19:22)
11:05  Mercy (5:22)
11:50  Wipeout USA 
12:35  Nágrannar 
13:00  Frasier (7:24)
13:25  American Idol (22:39)
14:45  American Idol (23:39)
15:40  Barnatími Stöðvar 2 
17:05  Bold and the Beautiful 
17:30 Nágrannar 
17:55  The Simpsons (10:22)
18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:11  Veður 
19:20  Two and a Half 
 Men (22:24)
19:45  Modern Family (13:24)
20:10  Extreme Makeover:  
 Home Edition (20:25)
21:35  Love Bites (7:8)
22:20  Big Love (6:9)
23:20 Weeds (12:13)
23:50 It’s Always Sunny In  
 Philadelphia (10:13)
00:15  Two and a Half 
 Men (6:16)
00:40  Mike & Molly (2:24)
01:00  Chuck (2:24)
01:45  Come Fly With Me (6:6)
02:15  Entourage (12:12)
02:55  Silk 
04:45  Afterworld 
05:10  Doll Master 

08:15  Uptown Girl 
10:00  Prince and Me II 
12:00  Race to Witch Mountain 
14:00  Uptown Girl 
16:10  Prince and Me II 
18:00  Race to Witch Mountain 
20:00  Das Leben der Anderen 
22:15  Seraphim Falls 
00:05 You Don’t Mess 
 with the Zohan 
 (Hársnyrtirinn Zohan)
Adam Sandler fer á kostum í 
léttgeggjaðri gamanmynd.
02:00  Gettin’ It 
04:00  Seraphim Falls 
06:00  Prince of Persia: 
 The Sands of Time 

Hvítabirnir20:15 Weeds23:20 Csi - neW York21:40 spænski boltinn19:15

 Uppskriftir
 Lopi
 Prjónar
 Rennilásar
 Tölur
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07:00 Barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the 
 middle (2:25)

08:30 ellen (107:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful  
09:35 Doctors (94:175)

10:15 til Death (15:18)

10:45 masterchef usa
11:30 two and a half men
11:55 the Whole truth (4:13)

12:35 nágrannar  
13:00 Frasier (2:24)

13:25 the White planet  
14:45 sorry i’ve got 
 no head  
15:15 Barnatími stöðvar 2  
16:50 Bold and the
 Beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (108:170)

18:23 Veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 Veður  
19:20 simpson
 -fjölskyldan (4:22)

19:45 týnda kynslóðin (24:34)

20:10 spurningabomban
Logi Bergmann Eiðs-
son stjórnar þessum stór-
skemmtilega spurningaþætti 
þar sem hann egnir saman 
tveimur liðum, skipuðum 
tveimur keppendum hvort, 
sem allir eiga það sameig-
inlegt að vera í senn orð-
heppnir, fyndnir og fjörugir 
og þurfa að svara laufléttum 
og skemmtilegum spurn-
ingum um allt milli himins 
og jarðar.
21:00 american idol (13:37)

Tólfta þáttaröðin. 
22:25 What’s Your number  
00:10 saw V  
01:45 the mist  
03:50 the Women  
05:40 Fréttir og
 Ísland í dag  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 Dynasty (1:22)

09:25 pepsi maX tónlist 
12:50 the Voice (9:15)

16:30 top chef (12:15)

17:15 Dr. phil 
17:55 an idiot abroad (1:8)

18:45 everybody Loves
 raymond (11:24)

19:05 solsidan (5:10)

19:30 Family guy (9:16)

19:55 america’s Funniest
 home Videos (11:44)

20:20 the Biggest Loser
Það sem keppendur eiga 
sameiginlegt í þessari þátta-
röð er að á þeim hafa dunið 
áföll. Þau fá nú tækifæri til 
að létta á sér. 
22:00 ha? (8:12)

Spurninga- og skemmti-
þátturinn HA? er 
landsmönnum að góðu 
kunnur. Jói G. er gest-
gjafi, 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. þann 
1. mars árið 1989 var Ís-
lendingum leyft að drekka 
bjór eins og öðrum íbú-
um á Jörðinni. Í tilefni af því 
koma bjórsérfræðingarn-
ir Úlfar Linnet og Sveinn 
Waage í þáttinn.
22:50 green room With 
 paul provenza
  - nÝtt (1:8)

Það er allt leyfilegt í græna 
herberginu þar sem ólík-
ir grínistar heimsækja 
húmoristann Paul Provenza. 
23:20 hæ gosi (5:8)

00:00 higher Learning 
02:10 excused 
02:35 combat hospital
03:15 csi (18:23)

03:55 pepsi maX tónlist 

14:35 sunnudagsmessan  
15:50 Qpr - man. utd.  
17:30 arsenal - aston Villa
19:10 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
19:40 enska B-deildin  
 (Wolves - Watford)
21:45 enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
22:15 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
22:45 enska B-deildin  
 (Wolves - Watford)
00:25 enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
00:55 norwich - everton  

Föstudagur 1. mars 2013

15:40 Ástareldur 
16:30 Ástareldur 
17:20 Babar (11:26)

17:42 Bombubyrgið (23:26)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni    
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 gettu betur 
 (Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 
 - Verzlunarskóli Íslands)
Spurningakeppni framhalds-
skólanema. Að þessu sinni 
eigast við lið Fjölbrautaskól-
ans í Garðabæ og Verzlunar-
skóla Íslands. Spyrill er Edda 
Hermannsdóttir. Dómarar og 
spurningahöfundar eru Atli 
Freyr Steinþórsson og Þór-
hildur Ólafsdóttir. Umsjón 
og stjórn útsendingar: Elín 
Sveinsdóttir.
21:10 Betrunarhúsið 
 (House of D)
Bandarískur myndlistar-
maður í París gramsar í for-
tíð sinni, kemst að því hver 
hann í rauninni er og snýr 
heim til að sættast við fjöl-
skyldu sína og vini. Leikstjóri 
er David Duchovny og hann 
leikur jafnframt aðalhlutverk 
ásamt Téu Leoni og Robin 
Williams. Bandarísk bíómynd 
frá 2004.
22:45 seld í ánauð 
 (Stolen)
Bresk sjónvarpsmynd frá 
2011 um lögreglumann 
sem rannsakar mansals- og 
barnaþrælkunarmál. Leik-
stjóri er Justin Chadwick og 
meðal leikenda eru Dami-
an Lewis, Gloria Oyewumi, 
Inokentijs Vitkevics og Huy 
Pham.
00:20 úrvalssveitin   e. •1602:10 útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

16:30 Þýski handboltinn  
 (Kiel - Fuchse Berlin)
17:50 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif  
 (Meistaradeildin í handbolta 
 - markaþáttur)
18:20 Fa bikarinn  
 (Middlesbrough - Chelsea)
Frá leik í 16 ára úrslitum 
ensku bikarkeppninnar.
20:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur  
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
20:30 spænski boltinn
  - upphitun  
 (La Liga Report)
Hitað upp fyrir leikina 
framundan í spænsku  
úrvalsdeildinni.
22:55 cage contender XVi  

10:55 unstable Fables:
  3 pigs & a Baby  
12:10 smother  
13:40 Four Weddings 
 and a Funeral  
15:35 unstable Fables:
  3 pigs & a Baby  
16:50 smother  
18:20 Four Weddings 
 and a Funeral  
20:15 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. Þar 
á meðal er Rachel Kramer, 
öfgafullur umhverfi ssinni 
og fyrrverandi kærasta Ad-
ams. En þegar allir leggjast á 
eitt til að hjálpa þessum stór-
kostlegu spendýrum hafsins 
virðst allt geta gengið upp.
22:00 this means War  
23:35 the midnight 
 meat train  
Ógnvekjandi spennutryll-
ir um ljósmyndara sem legg-
ur upp í leit að raðmorðingja. 
Með aðalhlutverk fara 
Bradley Cooper, Vinnie Jones 
og Brooke Shields.
01:15 Big miracle  
03:00 this means War  





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

Nýr Recaro Young Sport 
         9–36 kg

Útsölustaðir:
 BabySam
 Móðurást
 Fífa 
 Brimborg Akureyri

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 græðlingur 
21:30 svartar tungur 
22:00 Björn Bjarnason 
22:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
23:00 Fiskikóngurinn 
23:30 Vínsmakkarinn 
00:00 hrafnaþing 

taktu Lagið Lóa21:30 spaugstoFan20:15 once upon a time21:15 spænski BoLtinn18:50 her Best moVe20:20

09:30 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
10:25 West ham 
 - tottenham  
12:05 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
12:35 enska B-deildin  
 (Wolves - Watford)
14:15 enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
14:45 man. utd. 
 - norwich  
17:15 Wigan - Liverpool  
19:30 chelsea - WBa  
21:10 everton - reading  
22:50 swansea 
 - newcastle  
00:30 stoke - West ham  

08:25 Þýski handboltinn  
 (Kiel - Fuchse Berlin)
09:50 Fa bikarinn  
 (Everton - Oldham)
11:30 Fa bikarinn  
 (Middlesbrough - Chelsea)
13:10 meistaradeild evrópu
 -fréttaþáttur  
13:40 Veitt með vinum (1:5)

14:10 spænski boltinn
  - upphitun  
14:45 spænski boltinn  
 (Real Madrid - Barcelona)
17:00 Þýski handboltinn  
 (RN Löwen - Hamburg)
18:20 meistaradeildin í 
 handbolta
  - meistaratilþrif  
18:50 spænski boltinn  
 (Real Madrid - Barcelona)
20:30 Þýski handboltinn  
 (RN Löwen - Hamburg)
21:50 uFc - gunnar nelson
 (UFC London 2013)

06:00 pepsi maX tónlist 
10:20 rachael ray 
11:05 Dr. phil 
11:45 Dr. phil 
12:25 Dr. phil 
13:05 7th heaven (9:23)

13:45 Family guy (9:16)

14:10 Judging amy (2:24)

14:55 hotel hell (1:6)

15:45 happy endings (18:22)

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

17:25 the Biggest Loser
18:55 ha? (8:12)

19:45 the Bachelorette
Bandarísk þáttaröð. Emily 
Maynard fær að kynnast 25 
vonbiðlum í þessari áttundu 
þáttaröð af The Bachelor-
ette. Emily og strákarnir fara 
til Bermúda þar sem hún fer 
á rómantískt stefnumót til 
St. George.
21:15 once upon a time
Veruleikinn er teygjanlegur í 
Storybrook þar sem persón-
ur úr sígildum ævintýrum eru 
á hverju strái. Fortíðin ásæk-
ir persónur þáttanna vegna 
þess að ekki er allt sem sýn-
ist í þorpinu Storybrook.
22:00 Beauty and 
 the Beast (4:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. Táningsstrák er 
bjargað úr lífshættu en við 
nánari skoðun virðist hann 
hafa mátt þola misnotun.
22:45 Dumb and 
 Dumberer 
00:15 our idiot Brother 
01:45 green room With 
 paul provenza (1:8)

02:15 Xiii (6:13)

03:00 excused 
03:25 Beauty and 
 the Beast (4:22)

04:10 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir  
07:25 Brunabílarnir  
07:50 Lalli  
08:00 algjör sveppi  
09:35 mörgæsirnar frá 
 madagaskar  
10:00 kalli litli kanína 
 og vinir  
10:20 kalli kanína 
 og félagar  
10:40 mad  
10:50 ozzy & Drix  
11:10 Young Justice  
11:35 Big time rush  
12:00 Bold and the
 Beautiful  
12:20 Bold and the
 Beautiful  
12:40 Bold and the
 Beautiful  
13:00 Bold and the
 Beautiful  
13:20 Bold and the
 Beautiful  
13:40 american idol (13:37)

15:05 mannshvörf 
 á Íslandi (7:8)

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 Wipeout  
20:15 spaugstofan (16:22)

Spéfuglarnir Karl Ágúst Úlfs-
son, Pálmi Gestsson, Siggi Sig-
urjónsson og Örn Árnason fara 
nú yfir atburði liðinnar viku.
20:45 i Don’t know 
 how she does it  
22:15 J. edgar  
00:30 the road  
02:20 the Walker  
04:05 et Weekend  
04:45 Wipeout  
05:30 Fréttir  
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:25 stephen Fry:
  græjukarl 
 – Í eldhúsinu (2:6)  e.
10:50 gettu betur (4:7)  e.
11:55 kastljós 
12:20 hvað veistu?
 - ótímabær 
 kynþroski og 
 ávaxtaflugur   e.
12:55 Landinn   e. -TXT888-

13:25 kiljan   e. -TXT888-

14:15 360 gráður   e. -TXT888-

14:45 Íslandsmótið í
 handbolta 
Bein útsending frá leik í N1-
deildinni í handbolta. Beint
16:35 að duga 
 eða drepast (5:8)  e.
17:20 Friðþjófur forvitni
17:45 Leonardo (8:13)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 úrval úr kastljósi 
18:54 Lottó 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:40 að temja 
 drekann sinn 
21:20 hraðfréttir 
Endursýndar Hraðfréttir úr 
Kastljósi. -TXT888-

21:30 taktu lagið Lóa 
 (Little Voice)
Mynd byggð á leikriti eft-
ir Jim Cartwright um feimnu 
stúlkuna Lóu sem syngur 
með gömlu plötunum hans 
pabba síns heitins á kvöldin. 
Kærasti mömmu henn-
ar heyrir í henni og vill gera 
hana fræga. Bresk bíómynd 
frá 1998.
23:05 Veðurfréttamaðurinn 
 (The Weather Man)
Bandarísk bíómynd frá 
2005. •1200:45 Vítisstrákur 2:
  gullni herinn   e. •1202:40 útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

12:40 adam  
14:20 ævintýraeyja ibba  
15:40 her Best move  
17:20 adam  
19:00 ævintýraeyja ibba  
20:20 her Best move  
Skemmtileg mynd um 15 
ára fótboltastelpu sem fær 
tækifæri til að komast í 
bandaríska landsliðið en hún 
þarf að reyna að sameina 
fótboltann, skólann, róm-
antíkina og pressu foreldra 
sinna sem vilja ákveða fram-
tíð hennar.
22:00 stone  
Mögnuð spennumynd með 
Robert Di Niro, Edward 
Norton og Millu Jovovich í 
aðalhlutverkum. Myndin fjall-
ar um skilorðseftirlitsmann 
sem á aðeins nokkrar vik-
ur 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.
23:45 saving god  
01:30 transsiberian  
03:20 saving god  



Helgi Vilhjálmsson, eldri borgariAlmenni lífeyrissjóðurinn
Gunnar Baldvinsson, 
framkvæmdastjóri.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
Arnaldur Loftsson, 
framkvæmdastjóri.

Gildi lífeyrissjóður
Árni Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri.
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KJÓSUM ÞÁ SEM 
ÞORA AÐ BREYTA.

64
DAGAR TIL 

KOSNINGA!

Væruð þið tilbúnir 
til þess að deila 
baðherbergi hver 
með öðrum?
Aðeins þriðjungur íbúa á öldrunarheimilum er 
með sér baðherbergi. Nú eru liðnir 17 mánuðir 
síðan ykkur var gefið leyfi til þess að fjárfesta í 
leiguhúsnæði fyrir aldraða. 

Hver ætlar að taka fyrsta skrefið?

83.000 EINTÖK aLLa fÖsTUdaGa
Fótspor ehF. geFur út tímaritið Birtu augLýsingar: 578 1190 - auglysingar@fotspor.is
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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

14:00 ung á öllum aldri 
14:30 allt um golf. 
15:00 Frumkvöðlar 
15:30 suðurnesjamagasín 
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 

LanDinn19:40 the FoLLoWing21:55 the WaLking DeaD22:00 spænski BoLtinn18:45 king oF caLiFornia 20:30

06:00 pepsi maX tónlist 
11:15 rachael ray 
12:00 Dr. phil 
12:40 Dr. phil 
13:20 Dynasty (1:22)

14:05 once upon a time
14:50 top chef (12:15)

15:35 the Bachelorette
17:05 an idiot abroad (1:8)

17:55 Vegas (6:21)

18:45 Blue Bloods (1:22)

19:35 Judging amy (3:24)

20:20 top gear usa (2:16)

Bandaríska útgáfa Top Gear 
þáttanna hefur notið mikilla 
vinsælda beggja vegna Atl-
antshafsins þar sem þeir fé-
lagar leggja land undir fót. 
21:10 Law & order:
  criminal intent (2:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. 
kaupsýslumaður deyr og 
beinast böndin fljótt að kaþ-
ólsku kirkjunni.
22:00 the Walking Dead
22:50 combat hospital
Spennandi þáttaröð um líf 
og störf lækna og hermanna 
í Afganistan. Þáttunum hefur 
verið líkt við Gray’s Anatomy 
og Private Practice. 
23:30 elementary (8:24)

Vinsælir bandarískir þætt-
ir sem fjalla um besta einka-
spæjara veraldar, sjálfan Sher-
lock Holmes. Honum til halds 
og trausts er Dr. Watson sem 
að þessu sinni er kona. Sögu-
sviðið er New York borg nú-
tímans. Sherlock sviptir 
hulunni af gömlu sakamáli við 
rannsókn á sprengingu.
00:15 hæ gosi (5:8)

00:55 csi: miami (16:22)

01:35 excused 
02:00 the Walking Dead
02:50 combat hospital
03:30 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir  
07:25 Villingarnir  
07:45 hello kitty  
07:55 uki  
08:00 algjör sveppi  
09:45 tasmanía  
10:05 ærlslagangur kalla 
 kanínu og félaga  
10:25 hundagengið  
10:50 ofurhetjusérsveitin  
11:15 Victorious  
12:00 spaugstofan (16:22)

12:25 nágrannar x5 
14:05 american idol (14:37)

15:30 týnda kynslóðin
15:55 the newsroom (9:10)

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 (8:22)

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

Glæný og vönduð íslensk 
þáttaröð þar sem fréttakon-
an Helga Arnardóttir tekur til 
umfjöllunnar mannshvörf hér 
á landi undanfarna áratugi. 
21:10 the mentalist (14:22)

21:55 the Following  
Magnaður spennuþáttur 
með Kevin Bacon í hlut-
verki fyrrum alríkislögreglu-
manns sem er kallaður aft-
ur til starfa þegar hættulegur 
raðmorðingi nær að flýja úr 
fangelsi.
22:40 60 mínútur  
23:25 the Daily show:
  global editon (7:41)

23:55 Boss (5:8)

00:40 covert affairs (11:16)

01:25 the Listener (1:13)

02:05 Boardwalk empire
03:00 red riding - 1983  
04:40 numbers (1:16)

05:25 mannshvörf 
 á Íslandi (8:8)

06:00 Fréttir  
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12:50 make it happen  
14:20 azur og asmar  
15:55 king of california  
17:25 make it happen  
18:55 azur og asmar  
20:30 king of california  
Michael Douglas fer hér með 
hlutverk andlega veiks föð-
ur sem reynir að sannfæra 
dóttur sína um að gull sé 
grafið undir úthverfum Kali-
forníu.
22:00 in Bruges  
Mögnuð hasarmynd um leig-
umorðingja .
23:45 unthinkable  
Spennutryllir þar sem kjarn-
orkusérfræðingur verður að 
öfgamanni og kemur fyr-
ir sprengjum í þremur borg-
um. Hann er handsamað-
ur af hryðjuverkasérsveit og 
lendir í afar umdeildum yfir-
heyrslum.
01:20 Dark relic  
02:45 in Bruges  10:15 heimur

 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
10:45 everton - reading  
12:25 Wigan - Liverpool  
14:05 chelsea - WBa  
15:45 tottenham - arsenal  
18:00 sunnudagsmessan  
19:15 man. utd. - norwich  
20:55 sunnudagsmessan  
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. 
22:10 tottenham - arsenal  
23:50 sunnudagsmessan  
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.
01:05 swansea 
 - newcastle  
02:45 sunnudagsmessan  

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:40 Íslensku 
 tónlistarverðlaunin   
12:15 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013 
12:30 silfur egils 
13:50 Djöflaeyjan (24:30)  e. 
14:25 rússneski ballettinn
16:25 heimskautin köldu
  - Á þunnum ís   e.
17:20 táknmálsfréttir 
17:30 poppý kisuló (10:52)

17:40 teitur (15:52)

17:51 skotta skrímsli (9:26)

17:56 hrúturinn hreinn og 
verðlaunaféð (9:21)

18:00 stundin okkar  -TXT888-

18:25 Basl er búskapur (9:12)

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

20:10 höllin (2:10)

 (Borgen)
Danskur myndaflokkur um 
valdataflið í dönskum stjórn-
málum. 
21:15 John grant 
Bandaríski tónlistarmaður-
inn John Grant leikur nokkur 
lög á tónleikum í myndveri 
RÚV og Ólafur Páll Gunnars-
son spjallar við hann á milli 
laga. Stjórn upptöku: Jón 
Egill Bergþórsson.
22:05 sunnudagsbíó
  - Lofaðu mér því 
 (Zavet)
Gamall maður í sveit í 
grennd við Belgrad bið-
ur þess að sonarsonur hans 
fari til borgarinnar og komi 
með eiginkonu þaðan. Leik-
stjóri er Emir Kusturica og 
meðal leikenda eru Uros 
Milovanovic, Marija Petroni-
jevic og Aleksandar Bercek. 
Serbnesk bíómynd frá 2007.
00:10 silfur egils 
01:30 útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

09:55 Þýski handboltinn  
 (RN Löwen - Hamburg)
11:20 nedbank golf 
 challenge 2012  
Útsending frá einstöku golf-
móti þar sem 12 af bestu 
kylfingum heims er boð-
ið til leiks.
16:25 Þýski handboltinn  
 (Magdeburg - Kiel)
18:10 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur  
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
18:45 spænski boltinn  
 (Real Madrid - Barcelona)
20:30 nBa 2012/2013  
 (LA Clippers - Oklahoma)
23:30 Þýski handboltinn  
 (Magdeburg - Kiel)



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 

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



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

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
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20:00 ung á öllum aldri 
Hugrún Hermannsdóttir 
sölustjóri Bændaferða
20:30 allt um golf 
Ragga,Hörður og Maggi. 
8;16
21:00 Frumkvöðlar 
Elinóra Inga um frmtíðarfólk 
Íslands.
21:30 suðurnesjamagasín. 

Löðrungurinn21:00 the miDDLe19:40 hoteL heLL20:20 nBa 2012/201321:30 Fame20:00

07:00 tottenham - arsenal  
14:20 everton - reading  
16:00 Wigan - Liverpool  
17:40 sunnudagsmessan
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. 
18:55 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:50 aston Villa 
 - man. city  
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)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
23:30 aston Villa 
 - man. city  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
16:00 kitchen nightmares
16:45 Judging amy (3:24)

17:30 Dr. phil 
18:15 top gear usa (2:16)

19:05 america’s Funniest
 home Videos (6:48)

19:30 Will & grace (11:24)

19:55 parks & recreation
20:20 hotel hell (2:6)

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 (2:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. Steve reynir að hafa 
upp á móður sinni en gísla-
taka tefur hann frá verkinu.
22:00 csi (9:22)

CSI eru einir vinsælustu 
þættir frá upphafi á Skjá-
Einum. Ted Danson er í 
hlutverki Russel yfirmanns 
rannsóknardeildarinnar í 
Las Vegas. Rannsóknar-
deildin slæst í för með lög-
reglunnií Las Vegas og áður 
en varir fara líkin að hrann-
ast upp.
22:50 csi (19:23)

23:30 Law & order:
  criminal intent (2:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. 
kaupsýslumaður deyr og 
beinast böndin fljótt að kaþ-
ólsku kirkjunni.
00:20 the Bachelorette
01:50 csi: miami (17:22)

02:30 hawaii Five-0 (2:24)

03:20 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (3:25)

08:30 ellen (108:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful  
09:35 Doctors (95:175)

10:20 Wipeout  
11:05 Drop Dead Diva (5:13)

11:50 Falcon crest (1:28)

12:35 nágrannar  
13:00 Frasier (19:24)

13:20 the X-Factor (22:27)

14:40 the X-Factor (23:27)

15:20 et Weekend  
16:05 Barnatími stöðvar 2  
16:50 Bold and the
 Beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (109:170)

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 (5:24)

19:40 the middle (18:24)

20:05 one Born 
 every minute (7:8)

20:50 covert affairs (12:16)

21:35 Boss (6:8)

Verðlaunaþáttaröð um borg-
arstjóra 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 (11:15)

23:15 modern Family (12:24)

23:40 how i met Your
 mother (11:24)

00:10 two and a half men
00:35 Burn notice (16:18)

01:20 episodes (2:7)

01:50 the killing (5:13)

02:35 skinwalkers  
04:05 Boss (6:8)

05:00 covert affairs (12:16)

05:45 Fréttir og
 Ísland í dag  

M
á
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mánudagur 4. mars 2013

11:20 the invention 
 of Lying  
13:00 artúr og 
 mínímóarnir  
14:40 Fame  
16:40 the invention 
 of Lying  
18:20 artúr og 
 mínímóarnir  
20:00 Fame  
Frábær endurgerð á sam-
nefndri mynd sem sló öll 
vinsældarmet á níunda ára-
tugnum. Myndin segir frá 
nokkrum krökkum í virtum 
leiklistarskóla í New York og 
metnaði þeirra í að sækj-
ast eftir feril sem leikarar, 
dansarar eða tónlistarmenn.
22:00 precious  
Óskarsverðlaunamynd sem 
Oprah Winfrey og Tyler Perry 
framleiða. Aðalsöguhetj-
an er hin 16 ára Claireece 
Precious Jones. Precious er 
offitusjúklingur, ólæs, reið, 
bláfátæk og ólétt af sínu 
öðru barni. Hún hefur þurft 
að þola kynferðislega mis-
notkun af hálfu föður síns og 
andlegt og líkamlegt ofbeldi 
af hendi móður sinnar.
23:55 London Boulevard  
Hörkuspennandi mynd.
01:35 taxi 4  
03:05 precious  

15:30 silfur egils 
16:50 Landinn   e. -TXT888-

17:20 sveitasæla (15:20)

17:31 spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (15:52)

17:51 angelo ræður (9:78)

17:59 kapteinn karl (9:26)

18:12 grettir (9:54)

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

 (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 Löðrungurinn (1:8)

 (The Slap)
Ástralskur myndaflokkur 
byggður á metsölubók eft-
ir Christos Tsiolkas um víð-
tækar afleiðingar sem einn 
löðrungur hefur á hóp fólks. 
Meðal leikenda eru Jonathan 
LaPaglia, Sophie Okonedo 
og Alex Dimitriades.
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 (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 óupplýst 
mál.   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 Þýski handboltinn  
 (Magdeburg - Kiel)
18:00 Þýski handboltinn  
 (Magdeburg - Kiel)
19:20 spænski boltinn  
 (Real Madrid - Barcelona)
21:00 spænsku mörkin  
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
21:30 nBa 2012/2013  
 (LA Clippers - Oklahoma)
23:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur  
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.



Smíðum allar gerðir lykla , 
smíðum og forritum bíllykla.

Verslun og verkstæði

Grensásvegi 16

Sími: 511 5858

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
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20:00 hrafnaþing 
Key Habits,Brynjar Karl og 
félagar bjóða upp á aðstoð 
við breytt líferni.
21:00 svartar tungur 
Ásmundur Einar og Tryggvi 
Þór 
21:30 græðlingur 

FÁðu JÁ21:10 Big Bang theorY19:20 the gooD WiFe21:10 meistaraDeiLDin22:15 a Woman in Winter20:20

07:00 aston Villa 
 - man. city  
14:45 swansea 
 - newcastle  
16:25 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
17:20 chelsea - WBa  
19:00 aston Villa 
 - man. city  
20:40 tottenham - arsenal  
22:20 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
22:50 sunnudagsmessan  
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.
00:05 man. utd. - norwich  

18:00 spænsku mörkin  
18:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur  
19:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun  
19:30 meistaradeild evrópu
 (Man. Utd. - Real Madrid)
21:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í Meistaradeild 
Evrópu. Þorsteinn J. og gest-
ir fara yfir öll helstu atvikin í 
leikjunum.
22:15 meistaradeild evrópu
 (Dortmund 
 - Shakhtar Donetsk)
00:10 meistaradeild evrópu
 (Man. Utd. - Real Madrid)
02:05 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
15:55 hotel hell (2:6)

16:45 Dynasty (2:22)

17:30 Dr. phil 
18:15 Family guy (9:16)

18:40 parks & recreation
19:05 the increasingly 
poor Decisions of 
 todd margaret (5:6)

19:30 the office (20:27)

19:55 Will & grace (12:24)

20:20 necessary 
 roughness (13:16)

21:10 the good Wife (13:22)

22:00 elementary (9:24)

Vinsælir bandarískir þætt-
ir sem fjalla um besta einka-
spæjara veraldar, sjálfan Sher-
lock Holmes. Honum til halds 
og trausts er Dr. Watson sem 
að þessu sinni er kona. Sögu-
sviðið er New York borg nú-
tímans. Háskólaprófessor er 
myrtur á hrottafenginn hátt og 
Sherlock beitir ályktunarhæfni 
sinni sem aldrei fyrr til að 
góma þann seka.
22:45 hawaii Five-o (2:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. Steve reynir að hafa 
upp á móður sinni en gísla-
taka tefur hann frá verkinu.
23:35 ha? (8:12)

Jói G. er gestgjafi, Sóli Hólm 
og Gunnar Sigurðsson á Völl-
um sjá um svörin og Stef-
án Pálsson semur hinar sér-
kennilegu spurningar. 
00:25 csi (9:22)

01:15 Beauty and the 
 Beast (4:22)

02:00 csi: miami (18:22)

02:40 excused 
03:05 the good Wife (13:22)

03:55 elementary (9:24)

04:40 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the 
 middle (4:25)

08:30 ellen (109:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful  
09:35 Doctors (96:175)

10:15 the Wonder Years
10:40 up all night (5:24)

11:05 Fairly Legal (12:13)

11:50 the mentalist (23:24)

12:35 nágrannar  
13:00 the X-Factor (24-25:27)

15:05 sjáðu  
15:35 icarly (39:45)

16:00 Barnatími stöðvar 2  
16:50 Bold and the
 Beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (110:170)

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 (6:24)

19:40 the middle (19:24)

20:05 modern Family (13:24)

20:30 how i met Your
 mother (12:24)

20:55 two and a half men
21:20 Burn notice (17:18)

22:05 episodes (3:7)

Gamanþættir með Matt 
LeBlanc úr Friends. 
22:35 the Daily show:
  global editon (8:41)

23:00 2 Broke girls (3:24)

23:25 go on (6:22)

23:50 grey’s anatomy (16:24)

00:35 rita (6:8)

01:20 girls (4:10)

01:45 mad men (5:13)

02:30 rizzoli & isles (9:15)

03:15 anna nicole  
04:40 modern Family (13:24)

05:00 how i met Your
 mother (12:24)

05:25 Fréttir og
 Ísland í dag  

þ
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15:45 Íslenski boltinn   e.
16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (38:52)

17:30 sæfarar (28:52)

17:41 Bara Villi (1:4)

18:09 teiknum dýrin (1:52)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Litla 
 parísareldhúsið (4:6)  
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 360 gráður  -TXT888-

20:35 Djöflaeyjan  -TXT888-

21:10 Fáðu Já 
Stuttmynd um mörkin milli 
ofbeldis og kynlífs. Hand-
ritshöfundar eru Brynhild-
ur Björnsdóttir, Páll Óskar 
Hjálmtýsson og Þórdís Elva 
Þorvaldsdóttir en Zeta Prod-
uctions framleiðir myndina.
21:35 Litli geimfarinn 
Stuttmynd eftir Ara Alexander 
Ergis Magnússon um ungan 
dreng sem reynir að flýja 
veruleikann og leita að ást og 
öryggi. Í helstu hlutverkum 
eru Guðrún Ásmundsdótt-
ir, Jón Högni Harðarson og 
Valdimar Flygenring.
22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 glæpurinn iii (5:10)

 (Forbrydelsen III)
Dönsk sakamálaþátta-
röð. Ungri telpu er rænt og 
Sarah Lund rannsóknarlög-
reglumaður í Kaupmanna-
höfn fer á mannaveiðar. Við 
sögu koma stærsta fyrirtæki 
landsins, forsætisráðherr-
ann og gamalt óupplýst mál. 
Meðal leikenda eru Sofie 
Gråbøl, Nikolaj Lie Kaas og 
Thomas W. Gabrielsson. •1223:20 neyðarvaktin (6:22)

 (Chicago Fire) e. •1200:05 kastljós 
00:35 Fréttir 
00:45 Dagskrárlok 

Þriðjudagur 5. mars 2013

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

12:20 rat pack  
14:20 ultimate avengers  
15:30 a Woman in Winter  
17:10 rat pack  
19:10 ultimate avengers  
Spennandi teiknimynd sem 
byggð er á metsöluteikni-
myndablöðunum frá Marvel, 
The Ultimates, og segir sögu 
sex sjálfstæðra ofurhetja 
sem verða að snúa bökum 
saman og berjast sem ein til 
að bjarga heiminum. En þær 
grunar ekki að mesta ógn-
in muni birtast úr þeirra eig-
in röðum... í formi Hulks hins 
ógurlega!
20:20 a Woman in Winter  
Áhrifamikil og dularfull 
mynd um undirheima ást-
arinnar. Fyrir algjöra tilvilj-
un hittir Micheal hina ungu 
og seiðandi Caroline og þau 
stofna til náinna kynna sem 
leiðir þau inn í myrkan en 
spennandi heim ástarinnar.
22:00 season of the Witch
Mögnuð mynd með Nicolas 
Cage sem gerist á tímum 
nornaveiða og svarta-dauða 
á hinum myrku miðöldum.
23:35 Bangkok Dangerous  
Hörkuspennandi mynd með 
Nicolas Cage í hlutverki leig-
umorðingja.
01:15 captivity  
02:40 season of 
 the Witch  

10   Skartgripahönnuðurinn Inga R. Bachmann Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn  11

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Sími 89 89 566
www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Fyrirtæki – húsFélög
Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

TrausT fólk
með víðTæka reynslu
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20:00 sigmundur Davíð 
Tæpir 50 dagar í kosningar;)
20:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
Ólafur og tölvuheimurinn.
21:00 Fiskikóngurinn 
Hvernig gerum við og eldum 
kúttmaga? Kúttmagaveisla 
hjá Örlygsfjölskyldunni.
21:30 Vínsmakkarinn 

að Duga eða Drep...20:05 greY’s anatomY20:50 BLue BLooDs21:10 meistaraDeiLDin18:30 maD moneY20:20

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 Dynasty (2:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
15:10 the Voice (10:15)

17:35 Dr. phil 
18:20 once upon a time
19:10 everybody Loves
 raymond (12:24)

19:30 america’s Funniest
 home Videos (45:48)

19:55 Will & grace (13:24)

20:20 top chef (13:15)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem efnileg-
ir matreiðslumenn þurfa að 
sanna hæfni sína og getu 
í eldshúsinu. Fyrri úrslita-
þátturinn fer fram í New Or-
leans þar sem þau taka þátt 
í alvöru Mardi Gras.
21:10 Blue Bloods (2:22)

Vinsælir bandarískir þættir 
um líf Reagan fjölskyldunn-
ar í New York þar sem fjöl-
skylduböndum er kom-
ið á glæpamenn borgarinnar 
sem aldrei sefur. Kona kær-
ir manninn sinn fyrir fyr-
ir heimilisofbeldi en dregur 
hana svo skyndilega tilbaka. 
Danny og Jackie rannsaka 
málið.
22:00 Law & order uk (4:13)

Vandaðir þættir um störf lög-
reglumanna og saksóknara 
í Lundúnum sem eltast við 
harðsvíraða glæpamenn. Par 
gengur berserksgang í næt-
urklúbbi með þeim afleiðing-
um að fjöldi fólks liggur í 
valnum, látið eða sært.
22:50 Falling skies (2:10)

23:35 the Walking Dead
00:25 combat hospital
01:05 Xiii (6:13)

01:50 csi:
  miami (19:22)

02:30 excused 
02:55 Blue Bloods (2:22)

03:45 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the 
 middle (5:25)

08:30 ellen (110:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful  
09:35 Doctors (97:175)

10:15 hank (1:10)

10:40 cougar town (7:22)

11:05 privileged (8:18)

11:50 grey’s anatomy (1:24)

12:35 nágrannar  
13:00 new girl (24:24)

13:25 gossip girl (4:10)

14:10 step it up and Dance
15:00 tricky tV (1:23)

15:25 Big time rush  
15:50 Barnatími stöðvar 2  
16:50 Bold and the
 Beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (111:170)

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 (7:24)

19:40 the middle (20:24)

20:05 2 Broke girls (4:24)

20:30 go on (7:22)

Bráðskemmtileg gaman-
þáttaröð með vininum Matt-
hew Perry í hlutverki Ryan 
King, íþróttafréttamanns, 
sem missir konuna sína. 
20:55 Drop Dead Diva (10:13)

21:40 rita (7:8)

22:25 girls (5:10)

22:50 parlez-moi 
 de la pluie  
00:30 ncis (12:24)

01:15 person of interest
02:00 Breaking Bad (13:13)

02:50 the closer (10:21)

03:35 Damages (10:13)

04:15 Bones (5:13)

05:00 go on (7:22)

05:25 Fréttir og
 Ísland í dag  

14:25 enska B-deildin  
 (Wolves - Watford)
16:05 ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
16:35 stoke - West ham  
18:15 swansea 
 - newcastle  
19:55 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
Svipmyndir frá öllum leikjun-
um í ensku úrvalsdeildinni.
20:50 sunnudagsmessan  
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.
22:05 everton - reading  
23:45 Wigan - Liverpool  

15:30 360 gráður   e. -TXT888-

16:00 Djöflaeyjan   e. -TXT888-

16:40 hefnd (19:22)  e.
17:25 Franklín (47:65)

17:50 geymslan  -TXT888-

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 ekki gera 
 þetta heima (4:4)  e.
18:54 Víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 að duga eða 
 drepast (7:8)

 (Make It or Break It)
20:50 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013
Í þáttunum er fylgst með 
keppni í einstökum grein-
um, stöðu í stigakeppni 
knapa og liða, rætt við 
keppendur og fleiri. Á milli 
móta eru keppendur og lið 
heimsótt og slegið á létta 
strengi. Umsjón og dag-
skrárgerð: Samúel Örn Er-
lingsson og Óskar Þór 
Nikulásson. -TXT888-

21:05 kiljan -TXT888-

22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 nótan 
Úrvalsnemendur úr tónlist-
arskólum landsins koma 
fram á uppskeruhátíð þeirra. 
Veittar eru viðurkenningar 
nemendum sem eru í grunn- 
mið- og framhaldsskóla-
námi. Umsjón: Arndís Björk 
Ásgeirsdóttir. Dagskrárgerð: 
Björn Emilsson. -TXT888-

23:10 til eilífðar 
 (Into Eternity)
Dönsk heimildamynd um 
kjarnorkuúrgang. Leikarinn 
Michael Madsen veltir því 
fyrir sér hvað verður um úr-
ganginn í framtíðinni.  e.
00:30 kastljós 
00:55 Fréttir 
01:05 Dagskrárlok 

07:00 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  x3

16:20 meistaradeild evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
18:00 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
18:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur  
19:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun  
19:30 meistaradeild evrópu
 (PSG - Valencia)
21:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
22:15 meistaradeild evrópu
 (Juventus - Celtic)
00:10 meistaradeild evrópu
 (PSG - Valencia)
02:05 Þorsteinn J.
 og gestir

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

12:50 Deal  
14:15 the Full monty  
15:45 mad money  
17:25 Deal  
18:50 the Full monty  
Ein vinsælasta gamanmynd 
síðari ára fjallar um nokkra 
atvinnulausa stáliðjuverka-
menn sem deyja ekki ráða-
lausir þótt á móti blási. 
20:20 mad money  
Flott spennumynd með 
gamansömu ívafi um þrjár 
starfskonur Seðlabanka 
Bandaríkjanna sem leggja 
á ráðin um að koma und-
an peningum sem til stendur 
að eyða. Diane Keaton, Katie 
Holmes og Queen Latifah 
eru í aðalhlutverkum.
22:00 stoned  
Áhugaverð kvikmynd um 
ævi og dularfullan dauðdaga 
Brian Jones úr The Rolling 
Stones.
23:40 Borderland  
Hrollvekjandi spennumynd 
um þrjá háskólafélaga sem 
ákveða að skreppa í smá 
skemmtiferð til Mexíkó en 
lenda flótlega í verulegum 
vandræðum því á vegi þeirra 
verður hópur djöfladýrkenda 
sem vill þeim illt.
01:25 mr. Wonderful  
03:05 stoned  

10   Skartgripahönnuðurinn Inga R. Bachmann Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn  11
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20:00 Átthagaviska 
16:át hagafélög í spurn-
ingakeppni.1 riðlakeppni. 
21:00 auðlindakista 
Jón Gunnarsson skoðar í 
kistuna
21:30 siggi stormur og 
helgarveðrið 

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.

neYðarVaktin21:15 the amazing race20:05 Vegas22:15 eVrópuDeiLDin20:00 monte carLo20:10

16:40 aston Villa 
 - man. city  
18:20 chelsea - WBa  
20:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
Skemmtilegur þáttur þar 
sem stjörnurnar í ensku úr-
valsdeildinni eru heimsótt-
ar og fjallað er um líf leik-
manna innan sem utan 
vallar.
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)
21:55 man. utd. - norwich  
23:35 stoke - West ham  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
15:20 kitchen nightmares
16:05 7th heaven (9:23)

16:50 Dynasty (3:22)

17:35 Dr. phil 
18:20 necessary 
 roughness (13:16)

19:05 everybody Loves
 raymond (13:24)

19:25 the office (21:27)

19:50 Will & grace (14:24)

20:15 happy endings (19:22)

20:40 an idiot abroad (2:8)

Ricky Gervais og Stephen 
Merchant eru mennirnir á bak-
við þennan einstaka þátt sem 
fjallar um vin þeirra, Karl Pilk-
ington og ferðir hans um víða 
veröld. Karl er sérkennileg-
ur náungi og vill hvorki ferðast 
langt né lengi enda líður hon-
um illa á framandi slóðum. 
21:30 hæ gosi (6:8)

22:15 Vegas (7:21)

23:05 Xiii (7:13)

Hörkuspennandi þætt-
ir byggðir á samnefndum 
myndasögum sem fjalla um 
mann sem þjáist af alvarlegu 
svefnleysi og á sér dularfulla 
fortíð Leitin heldur áfram 
og nú halda XIII og Jones 
til Chicago til að hafa upp á 
dularfullum útsendara.
23:50 Law & order uk (4:13)

Vandaðir þættir um störf lög-
reglumanna og saksóknara 
í Lundúnum sem eltast við 
harðsvíraða glæpamenn. Par 
gengur berserksgang í næt-
urklúbbi.
00:40 excused 
01:05 parks & recreation
01:30 csi:
  miami (20:22)

02:10 happy endings (19:22)

02:35 Vegas (7:21)

03:25 Xiii (7:13)

04:10 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the 
 middle (6:25)

08:30 ellen (111:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful  
09:35 Doctors (98:175)

10:15 the F Word (8:9)

11:05 smash (7:15)

11:50 touch (1:12)

12:35 nágrannar  
13:00 Better With You (18:22)

13:25 harry’s Law (6:12)

14:10 ultimate avengers  
15:20 Barnatími stöðvar 2  
16:50 Bold and the
 Beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (112:170)

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 (8:24)

19:40 the middle (21:24)

20:05 the amazing race
Keppendur flakka heims-
hornanna á milli og leysa úr 
ýmsum þrautum. Í þessari 
þáttaröð heimsækja kepp-
endur meðal annars Chile, 
Argentínu, Þýskaland, Frakk-
lands og Kína.
20:50 ncis (13:24)

21:35 person of interest
22:20 sons of anarchy (1:13)

23:10 spaugstofan (16:22)

23:35 mannshvörf 
 á Íslandi (8:8)

00:00 the mentalist (14:22)

00:40 the Following  
01:25 medium (1:13)

02:10 Dark relic  
03:35 touch (1:12)

04:20 the amazing race
05:05 the Big Bang
 theory (8:24)

05:25 Fréttir og
 Ísland í dag
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15:35 kiljan   e. -TXT888-

16:25 Ástareldur 
17:14 konungsríki Benna 
 og sóleyjar (50:52)

17:25 múmínálfarnir (37:39)

17:35 Lóa (39:52)

17:50 stundin okkar (18:31)  
18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey (5:15)

19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:10 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni  
 (Hera Hilmarsdóttir)
Þáttaröð um ungt og áhuga-
vert fólk. Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir skyggn-
ist inn í líf leikkonunnar Heru 
Hilmarsdóttur sem nýverið 
fékk hlutverk í stórmyndinni 
Anna Karenina. Við heim-
sækjum leikkonuna til Wales 
þar sem hún er við upptök-
ur á nýrri þáttaröð fyrir BBC, 
förum á æskuslóðir hennar í 
miðbæ Reykjavíkur og heyr-
um allt um lífið og listina. 
Stjórn upptöku og mynd-
vinnsla er í höndum Eiríks I. 
Böðvarssonar. -TXT888-

20:45 stephen Fry:
 græjukarl (3:6)

 – Vinnusparnaður
 (Stephen Fry: Gadget Man)
21:15 neyðarvaktin (9:24)

 (Chicago Fire)•1222:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 glæpahneigð
 - grunsamleg 
 hegðun (13:13)

 (Criminal Minds: 
 Suspect Behaviour)•1623:05 höllin (2:10)

 (Borgen)
Myndaflokkur um valdataflið í 
dönskum stjórnmálum.
00:05 kastljós 
00:35 Fréttir 
00:45 Dagskrárlok 

13:05 Jack and Jill 
 vs. the World 
14:30 kalli á þakinu 
15:45 monte carlo 
17:30 Jack and Jill 
 vs. the World 
18:55 kalli á þakinu 
20:10 monte carlo 
Rómantísk gamanmynd um 
ferðalag þriggja vinkvenna 
til Parísar tekur heldur bet-
ur óvænta stefnu þegar ein 
þeirra er óvart talin vera af 
tignum ættum.
22:00 how to Lose Friends 
 & alienate people 
Rómantísk gamanmynd um 
breskan rithöfund sem reyn-
ir sitt besta til að passa inn á 
ritstjórnarskrifstofu hjá afar 
vinsælu tímariti. Það geng-
ur ekki sem skyldi með 
Simon Pegg, Kirsten Dunst 
og Megan Fox í aðalhlut-
verkum.
23:50 goods, the:
 Live hard sell ha 
01:20 any given sunday 
03:45 how to Lose Friends 
 & alienate people 
Rómantísk gamanmynd um 
breskan rithöfund sem reyn-
ir sitt besta til að passa inn á 
ritstjórnarskrifstofu hjá afar 
vinsælu tímariti. Það gengur 
ekki sem skyldi með Simon 
Pegg, Kirsten Dunst og 
Megan Fox í aðalhlutverkum.

Fimmtudagur 7. mars 2013

07:00 Þorst. J.og gestir 
 - meistaramörkin 
07:30 Þorst. J. og gestir 
 - meistaramörkin  
08:00 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
08:30 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
15:10 meistaradeild evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
16:50 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin  
17:20 Fa bikarinn - upph.
17:50 evrópudeildin  
 (Steaua - Chelsea)
20:00 evrópudeildin  
 (Tottenham - Internazionale)
22:05 evrópudeildin  
 (Anji - Newcastle)
23:45 evrópudeildin  
 (Steaua - Chelsea)

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



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.




