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sprengjahelgar
aðeins

í fjóra daga 
7.–10. mars

helgar-
sprengja

59.990
fUllTVerð: 89.990

idaho & UTah
Lazboy hægindastólar

33% afsl.

idaho lazboy Hægindastólar
Tveir litir. Slitsterkt áklæði. 78x75 cm 
Hæð 103 cm.

UTah lazboy Hægindastólar
Tveir litir. Slitsterkt áklæði. 78x75 cm 
Hæð 103 cm.

169.990
fUllTVerð: 269.990

Cosmo
Hornsófi 2h3

37% afsl.

Cosmo Hornsófi. Stærð 
278 x 250 x H: 86 cm. Svart 
bonded leður á slitflötum.

11.990
fUllTVerð: 15.990

denna
borðstofustólar

25% afsl.

denna
Fjórir litir. 
Slitsterkt 
áklæði. 
Krómfætur

8. mars – 14. mars
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Fermingartilboð

Lín Design   Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið   Sími 533 2220   www.lindesign.is   

Rúmföt frá 8.390 kr
100% dúnsæng 24.990 kr
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07:20 barnatími Stöðvar 2
08:05 malcolm in the 
 middle (7:25)

08:30 Ellen (112:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 Doctors (99:175)

10:15 two and a half men
10:40 the Whole truth (5:13)

11:20 til Death (16:18)

11:50 masterchef USa (19:20)

12:35 nágrannar
13:00 Extraordinary 
 measures
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 (113:170)

18:23 Veður
18:30 Fréttir Stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:54 Ísland í dag
19:11 Veður
19:20 Simpson
 -fjölskyldan (5:22)

19:45 týnda kynslóðin
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 spurningum.
21:00 american idol (15:37)

22:25 beyond a 
 Reasonable Doubt
00:10 the Secret
01:40 Eden lake
03:15 Extraordinary 
 measures
05:00 Spurningabomban
05:45 Fréttir og
 Ísland í dag

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 Dynasty (3:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
14:05 the Voice (11:15)

16:25 top Chef (13:15)

17:10 Dr. phil 
17:55 an idiot abroad (2:8)

18:45 Everybody loves
 Raymond (14:24)

19:05 Solsidan (6:10)

19:30 Family Guy (10:16)

19:55 america’s Funniest
 home Videos (12:44)

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? (9:12)

Spurninga- og skemmti-
þátturinn HA? er 
landsmönnum að góðu 
kunnur. Jói G. er gestgjafi, 
Sóli Hólm og Gunnar Sig-
urðsson á Völlum sjá um 
svörin og Stefán Pálsson 
semur hinar sérkennilegu 
spurningar. Úr verður hin 
mesta skemmtun. 
22:50 Green Room With 
paul provenza (2:8)

23:20 hæ Gosi (6:8)

Þriðja þáttaröðin um bræð-
urna Börk og Víði sem ekkert 
þrá heitar en lífshamingjuna 
en svo virðist sem leiðin að 
henni sé þyrnum stráð. Tún-
fiskinnflutningur Krumma og 
Björns Jörundar er til rann-
sóknar hjá fíkniefnadeildinni 
þar sem tvíburabróðir þess 
síðarnefnda stjórnar rann-
sókn.
00:00 history of the World, 
 part i 
01:35 Excused 
02:00 Combat hospital
02:40 CSi (19:23)

03:20 pepsi maX tónlist 

15:55 Sunnudagsmessan  
17:10 man. Utd. - norwich  
18:50 Chelsea - Wba  
20:30 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
21:00 Enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
21:30 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
22:00 Everton - Reading  
23:40 Enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
Hitað upp fyrir leiki helgar-
innar í ensku úrvalsdeildinni. 
00:10 aston Villa 
 - man. City  

Föstudagur 8. mars 2013

15:20 Ástareldur 
16:10 Ástareldur 
17:05 bikarkeppnin 
 í handbolta bEint
 (ÍR - Selfoss)
Bein útsending frá fyrri und-
anúrslitaleiknum í bikar-
keppni karla. Þar eigast við 
ÍR og Selfoss. 
18:45 táknmálsfréttir 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 bikarkeppnin 
 í handbolta bEint
 (Akureyri - Stjarnan)
Bein útsending frá seinni 
undanúrslitaleiknum í bikar-
keppni karla. Hér eigast við 
Akureyri og Stjarnan. 
21:15 Farþegar 
 (Passengers)
Ungum sálfræðingi er falið 
að veita hópi fólks sem lifði 
af flugslys áfallahjálp. Hún 
áttar sig á því að maðk-
ur er í mysunni þegar skjól-
stæðingar hennar hverfa 
einn af öðrum. Leikstjóri er 
Rodrigo García og meðal 
leikenda eru Anne Hathaway, 
Patrick Wilson og David 
Morse. Bandarísk bíómynd 
frá 2008. •1222:50 barnaby ræður
 gátuna
 – Í putalandi (5:7)

 (Midsomer Murders XII: 
 Small Mercies)
Bresk sakamálamynd 
byggð á sögu eftir Caroline 
Graham þar sem Barna-
by lögreglufulltrúi glím-
ir við dularfull morð í ensku 
þorpi. Meðal leikenda eru 
John Nettles og Jason 
Hughes.
00:25 hvít lygi 
Bresk sjónvarpsmynd frá 
2008. e.
01:35 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 hrafnaþing 
Heimastjórnin.
21:00 Gestagangur hjá 
Randveri 
Randver í menningaressi 
sínu.
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
 (Steaua - Chelsea)
16:10 Evrópudeildin
 (Anji - Newcastle)
17:50 Evrópudeildin
 (Tottenham - Internazionale)
19:30 Fa bikarinn
  - upphitun
20:00 meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur
20:30 Spænski boltinn
  - upphitun
 (La Liga Report)
Hitað upp fyrir leikina 
framundan í spænsku úr-
valsdeildinni.
21:00 Evrópudeildarmörkin
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í Evrópudeildinni.
21:50 Evrópudeildin
 (Tottenham - Internazionale)
23:30 Evrópudeildin
 (Steaua - Chelsea)

12:40 hachiko:
  a Dog’s Story  
14:10 Space Chimps 2:
  Zartog Strikes back  
15:25 mamma mia!  
17:15 hachiko:
  a Dog’s Story  
18:50 Space Chimps 2:
  Zartog Strikes back  
20:05 mamma mia!  
Ein vinsælasta dans- og 
söngvamynd síðari ára með 
Amöndu Seyfried, Merryl 
Streep, Colin Firth og Pi-
erce Brosnan í aðalhlutverk-
um. Myndin gerist á Grikk-
landi þar sem Sophie ætlar 
að halda draumabrúðkaup 
sitt en langar að hafa uppi 
á föður sínum fyrir daginn 
stóra. Eftir að hafa laumast í 
dagbók móður sinnar, upp-
götvar hún að faðir hennar 
er einn af þremur fyrrverandi 
elskhugum hennar. Til að 
komast að því ákveður hún 
að bjóða þeim öllum í brúð-
kaupið án vitundar móð-
ur sinnar og reyna þannig að 
komast að sannleikanum.
22:00 i Don’t know how 
 She Does it  
Gamanmynd byggð á sam-
nefndri metsölubók með 
Söruh Jessicu Parker.
23:30 J. Edgar  
01:50 the Road  
03:40 i Don’t know 
 how She Does it  





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 Átthagaviska 

GEttU bEtUR 20:25 WipEoUt19:55 thE baChEloREttE19:45 Lyon - tottenhAm15:45 maRmaDUkE19:00

11:10 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
12:05 aston Villa 
 - man. City  
13:45 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
14:15 Enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
14:45 QpR - Sunderland  
Bein útsending frá leik 
Arsenal og Everton í ensku 
úrvalsdeildinni. bEint
17:15 Wba - Swansea  
19:05 norwich 
 - Southampton  
20:45 Reading - aston Villa
Frá ensku úrvalsdeildinni.
22:25 QpR - Sunderland  

09:25 meistaradeild Evrópu
11:05 Þorst. J. og gestir 
 - meistaramörkin
11:35 meistaradeild
 Evrópu -fréttaþáttur
12:05 Fa bikarinn
  - upphitun
12:35 Fa bikarinn bEint
 (Everton - Wigan) 
14:45 Veitt með vinum
15:15 the Science of Golf
 (The Swing)
15:35 Evrópudeildin
17:15 Fa bikarinn bEint
 (Man. City - Barnsley)
19:25 Evrópudeildarmörkin
20:20 Spænski boltinn
  - upphitun
20:50 Spænski boltinn
 (Barcelona - Deportivo)
22:30 Fa bikarinn
 (Everton - Wigan)
00:10 Fa bikarinn
 (Man. City - Barnsley)

06:00 pepsi maX tónlist 
10:45 Dr. phil 
11:30 Dr. phil 
12:15 Dynasty (2:22)

13:00 7th heaven (10:23)

13:45 Family Guy (10:16)

14:10 Judging amy (3:24)

14:55 hotel hell (2:6)

15:45 happy Endings (19:22)

16:10 parks & Recreation
16:35 the Good Wife (13:22)

17:25 the biggest loser
18:55 ha? (9:12)

19:45 the bachelorette
21:15 once Upon a time
Einn vinsælasti þáttur síð-
asta árs snýr loks aftur. 
Veruleikinn er teygjanlegur í 
Storybrook þar sem persón-
ur úr sígildum ævintýrum 
eru á hverju strái. Það reyn-
ir á Reginu að sýna fólkinu 
sínu fram á að hún hafi tekið 
raunverulegum breytingum .
22:00 beauty and 
 the beast (5:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. Vincent stendur 
ræningja að verki í kjörbúð en 
öryggismyndavél festir hann 
á filmu og ljósmyndir birtast í 
dagblöðum morgundagsins.
22:50 the Wendell 
 baker Story 
Luke Wilson er í aðalhlut-
verki í þessari gamanmynd 
en þar bregður hann sér í 
hlutverk fyrrverandi fanga 
sem fær starf á elliheimili. 
00:30 before the Devil 
knows You´re Dead 
02:35 Green Room With 
paul provenza (2:8)

03:05 Xiii (7:13)

03:50 Excused 
04:15 beauty and 
 the beast (5:22)

05:00 pepsi maX tónlist 

07:00 Strumparnir
07:25 brunabílarnir
07:50 Doddi litli 
 og Eyrnastór
08:00 algjör Sveppi
09:30 mörgæsirnar frá 
madagaskar
09:55 kalli litli kanína 
 og vinir
10:15 kalli kanína 
 og félagar
10:35 mad
10:45 ozzy & Drix
11:10 Young Justice
11:35 big time Rush
12:00 bold and the
 beautiful x5
13:40 american idol (15:37)

15:05 mannshvörf á Ís-
landi (8:8)

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 Spaugstofan (17:22)

19:55 Wipeout
20:45 We bought a Zoo
Hugljúf og fyndin fjölskyldu-
mynd sem byggð er á sönn-
um atburðum um litla fjöl-
skyldu sem flytur út á land 
til að reka dýragarð. Með að-
alhlutverk fara Matt Damon, 
Scarlett Johansson, Thom-
as Haden Church og Elle 
Fanning. Jónsi úr Sigur Rós 
semur og flytur tónlistina úr 
myndinni.
22:45 Safe house
Hörku spennumynd. 
00:40 Rendition
02:35 Four Weddings 
 and a Funeral
04:30 2 Days in paris
06:05 Et Weekend
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
08:01 tillý og vinir (11:52)

08:12 háværa ljónið Urri
08:23 kioka (24:26)

08:30 Friðþjófur forvitni
08:53 Spurt og sprellað
08:58 babar (25:26)

09:20 Grettir (20:52)

09:31 nína pataló (13:39)

09:38 Skrekkur íkorni (21:26)

10:01 Unnar og vinur (23:26)

10:25 hrúturinn hreinn 
10:35 Stephen Fry:
  Græjukarl – Vinnu-
sparnaður (3:6)  e.
11:00 brasilía með 
 michael palin
  – Suðrið (4:4)  e.
12:00 landinn   e. -TXT888-

12:30 kiljan   e. -TXT888-

13:20 bikarkeppnin í 
 handbolta bEint
 (ÍBV - Valur)
Undanúrslitaleikur ÍBV og 
Vals í bikarkeppni kvenna. 
15:00 360 gráður   e. -TXT888-

15:35 bikarkeppnin í 
 handbolta bEint
 (Grótta - Fram)
Undanúrslitaleikur Gróttu og 
Fram í bikarkeppni kvenna. 
17:20 Friðþjófur forvitni
17:45 leonardo (9:13)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Úrval úr kastljósi 
18:54 lottó 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:40 tónlistarhátíð 
 í hackney (1:2)

20:25 Gettu betur 
 (Undanúrslit)
21:35 hraðfréttir 
21:45 Ástin kviknar 
 að óvörum 
 (Love Comes Softly)
23:15 Ögunarbúðir •1200:55 Svo fögur bein  e. •1203:05 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

11:05 time traveler’s Wife  
12:50 Wedding Daze  
14:20 marmaduke  
15:45 time traveler’s Wife  
17:30 Wedding Daze  
19:00 marmaduke  
20:25 Dodgeball:
  a true 
 Underdog Story  
Óborganleg gamanmynd 
með Ben Stiller og Vince 
Vaughn sem varð ein sú vin-
sælasta sem sýnd var í kvik-
myndahúsum á síðasta ári.Í 
myndinni - sem er vitaskuld 
ein heljarinnar della frá upp-
hafi til enda - gera þeir 
stólpagrín að íþróttamynd-
um, allt frá Rocky til Kara-
te Kid. Nýja æðið er skotbolti 
- íþrótt fyrir þá sem ekkert 
kunna í íþróttum. 
22:00 What’s Your number  
23:45 Saw V  
Fimmta myndin um hinn 
ógeðfellda raðmorðingja.
01:20 Dodgeball:
  a true 
 Underdog Story  
02:55 What’s Your number  
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Frábært úrval
Tungusófa og hvíldarsTóla í  öllum sTærðum og liTum

Lyftistóll 
lyftir upp breidd 80 cm

Gary hvíldarstóll
með eða án rafstýringar
breidd 85cm

Walton, stærð 214 x 150 cm
alklæddir leðri og einnig í taui

Walton 2, stærð 283 x 205 cm
alklæddur leðri og einnig í taui

Rinoa, stærð 260 x 170 cm
alklæddur leðri og einnig í taui

Italiano með og án rafstýringar, lengd 218 cm
alklæddur leðri og einnig í taui

Mike, stærð 210 x 160 cm
alklæddur leðri og einnig í taui

gary með rafstýringu og án, lengd 200 cm
alklæddur leðri og einnig í taui

Yuni, stærð 283 x 200 cm.
alklæddur leðri og einnig í taui

Kíktu í heimsókn og 

 uppfylltu drauma 

þína um betri hvíld.

Þægindin í fyrirrúmi
Bjóðum einnig upp á dönsK 

gæðarúm frá passion og 
amerísKu dýnunum frá serTa



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 Átthagaviska 
21:00 auðlindakista 
21:30 Siggi Stormur 
 og helgarveðrið 
22:00 hrafnaþing 
23:00 Gestagangur 
 hjá Randveri 
23:30 Eldað með holta 

hÖllin20:10 thE FolloWinG22:00 top GEaR USa20:20 Fa bikaRinn13:50 takEn20:10

06:00 pepsi maX tónlist 
11:05 Dr. phil 
11:50 Dr. phil 
12:35 Dr. phil 
13:20 Dynasty (3:22)

14:05 once Upon a time
14:50 top Chef (13:15)

15:35 the bachelorette
17:05 an idiot abroad (2:8)

17:55 Vegas (7:21)

18:45 blue bloods (2:22)

19:35 Judging amy (4:24)

20:20 top Gear USa (3:16)

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 (3:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. 
Tölvuhakkara er hent fram af 
hárri byggingu og skömmu 
síðar er mikilvægum ríkis-
leyndarmálum lekið til fjöl-
miðla.
22:00 the Walking Dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskriftar-
sjónvarpi vestanhafs. 
22:50 Combat hospital
Spennandi þáttaröð um líf 
og störf lækna og hermanna 
í Afganistan. 
23:30 Elementary (9:24)

Háskólaprófessor er myrtur 
á hrottafenginn hátt og 
Sherlock beitir ályktun-
arhæfni sinni sem aldrei fyrr 
til að góma þann seka.
00:15 hæ Gosi (6:8)

00:55 CSi:
  miami (21:22)

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
09:35 latibær
09:45 tasmanía
10:05 hundagengið
10:30 ofurhetjusérsveitin
10:50 ærlslagangur kalla 
 kanínu og félaga
11:10 Victorious
12:00 Spaugstofan (17:22)

12:25 nágrannar
12:45 nágrannar x4
14:05 american idol (16:37)

15:25 american idol (17:37)

16:25 týnda kynslóðin
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 (9:22)

19:55 Sjálfstætt fólk
21:15 the mentalist (15:22)

22:00 the Following
Magnaður spennuþáttur 
með Kevin Bacon í hlutverki 
fyrrverandi alríkislögreglu-
manns sem er kallaður aft-
ur til starfa þegar hættuleg-
ur raðmorðingi nær að flýja 
úr fangelsi og fljótlega kem-
ur í ljós að hann á marga að-
dáendur sem eru tilbúnir að 
gera allt fyrir hann.
22:45 60 mínútur
Glænýr þáttur í virtustu og 
vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi.
23:30 the Daily Show:
  Global Editon (8:41)

00:00 Covert affairs (12:16)

00:45 boss (6:8)

01:30 the listener (2:13)

02:10 boardwalk Empire
03:05 Revolution
04:30 numbers (2:16)

05:15 the new normal (9:22)

05:40 Fréttir
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12:40 17 again  
14:20 Sammy’s 
 adventures  
15:45 When harry 
 met Sally  
17:20 17 again  
19:00 Sammy’s 
 adventures  
20:25 When harry 
 met Sally  
Ein allra vinsælasta og dáð-
asta rómantíska gaman-
mynd sögunnar. Billy Crys-
tal og Meg Ryan fara á 
kostum.
22:00 taken  
Hörkuspennendi mynd með 
Liam Neeson í hlutverki fyrr-
um leyniþjónustumanns sem 
þarf nú að nota alla sína 
þekkingu og reynslu til þess 
að bjarga dóttur sinni úr 
klóm mannræningja.
23:35 Seven  
01:40 the Road  
03:30 taken  

09:05 Reading 
 - aston Villa  
10:45 norwich 
 - Southampton  
12:25 Wba - Swansea  
14:05 QpR - Sunderland  
15:45 liverpool 
 - tottenham  
Bein útsending frá leik Liver-
pool og Tottenham Hotspur í 
ensku úrvalsdeildinni. bEint
18:00 Sunnudagsmessan  
19:15 newcastle - Stoke  
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 liverpool 
 - tottenham  
23:50 Sunnudagsmessan  
01:05 newcastle - Stoke  
02:45 Sunnudagsmessan  

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:40 Gettu betur (5:7)  e.
11:50 melissa og Joey   e.
12:15 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013 
12:30 Silfur Egils 
13:20 bikarkeppnin í 
 handbolta bEint
 (Úrslitaleikur karla)
Bein útsending frá úrslitaleik 
karla. 
15:10 Djöflaeyjan (25:30)  e. 
15:50 bikarkeppnin í 
 handbolta bEint
 (Úrslitaleikur kvenna)
Bein útsending frá úrslitaleik 
kvenna. 
17:30 táknmálsfréttir 
17:40 teitur (16:52)

17:51 Skotta Skrímsli (10:26)

17:56 hrúturinn hreinn og 
verðlaunaféð (10:21)

18:00 Stundin okkar  -TXT888-

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

20:10 höllin (3:10) (Borgen)
21:15 Ferðalok (1:6)

 (Silfur Egils Skallagrímssonar)
Heimildaþáttaröð um Ís-
lendingasögurnar og sann-
leiksgildi þeirra frá sjónarhóli 
fornleifafræði og bókmennta. 
Í fyrsta þættinum er sagt frá 
silfri Egils Skallagrímsson-
ar. -TXT888-

21:45 Sunnudagsbíó
  - nafnlaus 
 (Sin Nombre)
Sayra er unglingsstúlka í 
Hondúras sem eygir tækifæri 
til þess að láta draum sinn 
um að búa í Bandaríkjunum 
rætast. En fyrst þarf hún að 
komast til Mexíkó. Mexíkósk 
bíómynd frá 2009. •1623:20 Silfur Egils 
00:10 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

08:50 Fa bikarinn
 (Everton - Wigan)
10:30 Fa bikarinn
 (Man. City - Barnsley)
12:10 Spænski boltinn
 (Barcelona - Deportivo)
13:50 Fa bikarinn bEint
 (Milwall - Blackburn)
16:15 Fa bikarinn bEint
 (Man. Utd. - Chelsea)
Bein útsending frá leik 
Manchester United og 
Chelsea í 8 liða úrslitum 
ensku bikarkeppninnar. 
18:25 Þýski handboltinn
 (Magdeburg - Kiel)
19:50 Spænski boltinn
 (Celta - Real Madrid)
21:30 Fa bikarinn
 (Milwall - Blackburn)
23:10 Fa bikarinn
 (Man. Utd. - Chelsea)
00:50 Spænski boltinn
 (Celta - Real Madrid)
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- þýskt PVC smíðaefni
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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 bubbi og lobbi,
 kosningakronika 
Engum líkir með eigin skoð-
anir,verða hjá okkur fram yfir 
kosingar
20:30 allt um golf. 
Ragga Sig og félagar 9:16
21:00 Frumkvöðlar 
Björt nýsköpunarframtíð.
21:30 Suðurnesjamagasín 

lÖðRUnGURinn21:00 boSS21:40 hotEl hEll20:20 SpænSkU mÖRkin21:00 FlaSh oF GEniUS20:05

07:00 liverpool 
 - tottenham  
16:00 norwich 
 - Southampton  
17:40 Sunnudagsmessan  
18:55 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:50 pl Classic matches  
 (Liverpool - Tottenham, ‘92)
20:20 liverpool 
 - tottenham  
22:00 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum.
22:55 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
23:25 Reading - aston Villa

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
16:00 kitchen nightmares
16:45 Judging amy (4:24)

17:30 Dr. phil 
18:15 top Gear USa (3:16)

19:05 america’s Funniest
 home Videos (7:48)

19:30 Will & Grace (15:24)

19:55 parks & Recreation
20:20 hotel hell (3:6)

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 (3:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þátt-
um. Steve og Danny ákveða 
að fara á veiðar en lenda því 
miður heldur illa í því.
22:00 CSi (10:22)

CSI eru einir vinsælustu þætt-
ir frá upphafi á SkjáEinum. Ted 
Danson er í hlutverki Russel 
yfirmanns rannsóknardeildar-
innar í Las Vegas. Ástin er í 
loftinu þegar flugvél hrapar og 
rannsóknardeildarmaður frá 
San Fransisco heillar konurnar 
upp úr skónum.
22:50 CSi (20:23)

Endursýning á fyrstu þátta-
röð um Gil Grissom og fé-
laga hans. 
23:30 law & order:
  Criminal intent (3:8)

Tölvuhakkara er hent fram af 
hárri byggingu og skömmu 
síðar er mikilvægum ríkis-
leyndarmálum lekið til fjöl-
miðla.
00:20 the bachelorette
01:50 CSi:miami (22:22)

02:30 hawaii Five-0 (3:24)

03:20 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (8:25)

08:30 Ellen (113:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 Doctors (100:175)

10:15 Wipeout
11:00 Drop Dead Diva (6:13)

11:50 Falcon Crest (1:28)

12:35 nágrannar
13:00 Frasier (20:24)

13:25 the X-Factor (26:27)

14:50 Et Weekend
15:35 barnatími Stöðvar 2
16:50 bold and the
 beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (114:170)

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 (9:24)

19:40 the middle (22:24)

20:05 one born 
 Every minute (8:8)

20:55 Covert affairs (13:16)

21:40 boss (7:8)

Kelsey Grammer í hlutverki 
borgarstjóra Chicago sem 
svífst einskis til að halda 
völdum en hann á marga 
óvini sem eru ávallt tilbúnir 
að koma höggi á hann.
22:35 man vs. Wild (12:15)

23:25 modern Family (13:24)

23:45 how i met Your
 mother (12:24)

00:10 two and a half men
00:35 burn notice (17:18)

01:20 Episodes (3:7)

01:45 the killing (6:13)

02:30 Covert affairs (13:16)

03:15 the middle (22:24)

03:40 man vs. Wild (12:15)

04:25 Drop Dead Diva (6:13)

05:10 Fréttir og
 Ísland í dag
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mánudagur 11. mars 2013

12:25 noise  
13:55 Red Riding hood  
15:15 Flash of Genius  
17:10 noise  
18:45 Red Riding hood  
20:05 Flash of Genius  
Áhrifamikil sönn saga um 
prófessor og uppfinninga-
mann sem leggur til atlögu 
við allan bílaiðnaðinn eft-
ir að einn bílarisinn stelur af 
honum byltingakenndri upp-
finningu. Með aðalhlutverk 
fara Greg Kinnear og Lauren 
Graham.
22:00 127 hours  
Dramatísk mynd byggð á 
sönnum atburðum með 
James Franco í aðalhlutverki 
um ótrúlega sögu Arons Ral-
ston sem neyðist til að grípa 
til örþrifaráða þegar hann 
festir á sér handlegginn í 
klettum úti í óbyggðum.
23:35 War horse  
Mögnuð mynd úr smiðju 
Steven Spielberg sem sem 
fjallar 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. 
02:00 triassic attack  
03:25 127 hours  

16:00 Silfur Egils 
16:50 landinn   e. -TXT888-

17:20 Sveitasæla (16:20)

17:31 Spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (16:52)

17:51 angelo ræður (10:78)

17:59 kapteinn karl (10:26)

18:12 Grettir (10:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 innlit til arkitekta
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 Dýra líf 
 - Sagan um 
 birnina þrjá (1:5)

 (Planet Earth Live:
  A Tale of Three Bears)
Fræðslumyndaflokkur frá 
BBC. Fylgst er með ung-
um dýrum í villtri náttúrunni. 
Kvikmyndagerðarmennirn-
ir fóru víða og í þáttun-
um fáum við að sjá svart-
bjarnarhúna stíga fyrstu 
skrefin og eins ljónshvolp, 
fílskálf, makakíapa og jarð-
kött. Lífsbarátta þeirra er 
á stundum erfið og það er 
margt að varast. -TXT888-

21:00 löðrungurinn (2:8)

 (The Slap)
Ástralskur myndaflokk-
ur um víðtækar afleiðingar 
sem einn löðrungur hefur á 
hóp fólks. 
22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Íslenski boltinn 
23:05 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.  e. •1200:05 kastljós 
00:30 Fréttir 
00:40 Dagskrárlok 

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

07:00 Fa bikarinn
 (Man. Utd. - Chelsea)
17:40 Fa bikarinn
 (Milwall - Blackburn)
19:20 Spænski boltinn
 (Celta - Real Madrid)
21:00 Spænsku mörkin
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
21:30 Ensku bikarmörkin
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í ensku bikarkeppn-
inni (FA Cup).
22:00 Fa bikarinn
 (Man. Utd. - Chelsea)
Frá leik 8 liða úrslitum ensku 
bikarkeppninnar.
23:40 meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.



Sófasett, hvíldarstólar, svefnsófar ofl.ofl 
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HNÍFAPARA-

SKORÐUR

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
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SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
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20:00 hrafnaþing 
Árni Páll Árnason formaður 
Samfylkingarinnar.
21:00 Framboðsþáttur 
Lýðræðisvaktin
21:30 Framboðsþáttur 

CaStlE21:15 bURn notiCE 21:20 ElEmEntaRY22:00 mEiStaRaDEilDin19:30 hERoES oF tomoRRoW 18:55

16:25 Reading - aston Villa
18:05 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:00 newcastle - Stoke  
20:40 liverpool 
 - tottenham  
Frá ensku úrvalsdeildinni.
22:20 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
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 QpR - Sunderland  

17:30 Ensku bikarmörkin
18:00 Spænsku mörkin
18:30 meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur
19:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun
19:30 meistaradeild Evrópu
 (Barcelona - Milan) bEint
Bein útsending frá leik í 16 
liða úrslitum Meistaradeildar 
Evrópu. Þetta er síðari viður-
eign liðanna. 
21:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
22:15 meistaradeild Evrópu
 (Schalke - Galatasaray)
00:10 meistaradeild 
Evrópu
 (Barcelona - Milan)
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 (3:6)

16:45 Dynasty (4:22)

17:30 Dr. phil 
18:15 Family Guy (10:16)

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

19:30 the office (22:27)

19:55 Will & Grace (16:24)

20:20 necessary 
 Roughness (14:16)

21:10 the Good Wife (14:22)

Vinsælir bandarískir verð-
launaþættir um Góðu eigin-
konuna Alicia Florrick. Stálin 
stinn mætast í réttarsaln-
um þegar Alicia mætir Will í 
sýndarréttaröldum sem fljót-
lega snúast upp í andhverfu 
sína.
22:00 Elementary (10:24)

Vinsælir bandarískir þætt-
ir sem fjalla um besta einka-
spæjara veraldar, sjálfan 
Sherlock Holmes. Honum 
til halds og trausts er Dr. 
Watson sem að þessu sinni 
er kona. Sögusviðið er New 
York borg nútímans. Brotist 
er inn í bankahvelfingu sem 
átti að vera þjófheld. Sher-
lock rannsakar verksum-
merki.
22:45 hawaii Five-o (3:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. 
23:35 ha? (9:12)

00:25 CSi (10:22)

01:15 beauty and 
 the beast (5:22)

02:00 Excused 
02:25 the Good Wife (14:22)

03:15 Elementary (10:24)

04:00 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (9:25)

08:30 Ellen (114:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 Doctors (101:175)

10:15 the Wonder Years
10:40 Up all night (6:24)

11:05 Fairly legal (13:13)

11:50 the mentalist (24:24)

12:35 nágrannar
13:00 Frasier (21:24)

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

14:40 Sjáðu
15:10 njósnaskólinn (1:13)

15:40 iCarly (40:45)

16:00 barnatími Stöðvar 2
16:50 bold and the
 beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (115:170)

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 (10:24)

19:40 the middle (23:24)

20:05 modern Family (14:24)

20:30 how i met Your
 mother (13:24)

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

22:05 Episodes (4:7)

22:35 the Daily Show:
  Global Editon (9:41)

23:00 2 broke Girls (4:24)

23:20 Go on (7:22)

23:45 Drop Dead Diva (10:13)

00:30 Rita (7:8)

01:15 Girls (5:10)

01:40 mad men (6:13)

02:25 Rizzoli & isles (10:15)

03:10 Under the Radar
04:45 modern Family (14:24)

05:05 how i met Your
 mother (13:24)

05:30 Fréttir og
 Ísland í dag
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15:55 Íslenski boltinn   e.
16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (39:52)

17:30 Sæfarar (29:52)

17:41 bara Villi (2:4)

18:09 teiknum dýrin (2:52)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 litla parísareldhúsið
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 360 gráður 
Íþrótta- og mannlífsþáttur 
þar sem skyggnst er inn í 
íþróttalíf landsmanna og 
rifjuð upp gömul atvik úr 
íþróttasögunni. Umsjónar-
menn: Einar Örn Jónsson og 
Þorkell Gunnar Sigurbjörns-
son. Dagskrárgerð: Mar-
ía Björk Guðmundsdóttir og 
Óskar Þór Nikulásson. -TXT888-

20:35 Djöflaeyjan 
Fjallað verður um leiklist, 
kvikmyndir og myndlist með 
upplýsandi og gagnrýnum 
hætti. Einnig verður farið yfir 
feril einstakra listamanna. 
Umsjónarmenn eru Guð-
mundur Oddur Magnússon, 
Vera Sölvadóttir, Símon Birg-
isson og Sigríður Pétursdótt-
ir. Dagskrárgerð: Guðmund-
ur Atli Pétursson og Kolbrún 
Vaka Helgadóttir. 
21:15 Castle (1:24)

Bandarísk þáttaröð. Höf-
undur sakamálasagna er 
fenginn til að hjálpa lög-
reglunni þegar morðingi 
hermir eftir atburðum í bók-
um hans.
22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Glæpurinn iii (6:10)

 (Forbrydelsen III)•1223:20 neyðarvaktin (7:22)

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

Þriðjudagur 12. mars 2013

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

12:35 kit kittredge:
  an american Girl  
14:15 next avengers:
 heroes of tomorrow  
15:35 the moon 
 and the Stars  
17:15 kit kittredge:
  an american Girl  
Skemmtileg fjölskyldumynd 
með Abigail Breslin í hlut-
verki hinnar ráðagóðu Kit 
Kitteredge.
18:55 next avengers:
 heroes of tomorrow  
Spennandi teiknimyndaæv-
intýri frá Marvel og fjallar 
um börn ofurhetja sem hafa 
alist upp í þrettán ár und-
ir verndarvæng Tony Stark, 
betur þekktur sem Járn-
maðurinn. Þegar illmennið 
Ultron kemst að tilvist þeirra 
þurfa þau brátt að berj-
ast fyrir lífi sínu því hann 
hefur aðeins eitt markmið 
sem er að koma þeim fyr-
ir kattarnef.
20:15 the moon 
 and the Stars  
Rómantísk ástarsaga um 
leikara sem fella hugi saman 
við uppsetningu á Tosca.
22:00 the mist  
Spennutryllir sem byggir á 
sögu Stephen King um hóp 
af blóðþyrstum verum sem 
lenda óvænt í smábæ.
00:05 the a team  
02:00 big Stan  
03:45 the mist  

ALDREI KALT Í VETUR MEÐ WEBASTO BÍLAHITARA

BÍLASMIÐURINN HF – BÍLDSHÖFÐA 16, 110 REYKJAVÍK – SÍMI 567 2330 – BILASMIDURINN@BILASMIDURINN.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

20:00 björn bjarnason 
Að ýmsu að hyggja við þing-
lok og upphaf kosninga-
baráttu
20:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
Undraheimur.
21:00 Fiskikóngurinn 
Heill humar grillaður í ofni.
21:30 Á ferð og flugi 

mEiStaRaDEilDin20:50 2 bRokE GiRlS20:05 blUE blooDS21:10 ArSenAL - BAyern19:30 thE EX20:30

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 Dynasty (4:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
15:10 the Voice (12:15)

17:30 Dr. phil 
18:15 once Upon a time
19:05 Solsidan (7:10)

19:30 america’s Funniest
 home Videos (46:48)

19:55 Will & Grace (17:24)

20:20 top Chef (14:15)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem efnileg-
ir matreiðslumenn þurfa að 
sanna hæfni sína og getu í 
eldshúsinu. Síðari úrslita-
þátturinn þar sem allt get-
ur gerst. Þrír keppendur eru 
eftir en aðeins einn stendur 
uppi sem sigurvegari.
21:10 blue bloods (3:22)

Danny og Jackie rannsaka 
tvö morðmál sem í fyrstu 
virðast aðskilin en þegar 
hulunni er svipt af hræðilegri 
hópnauðgun kemur sann-
leikurinn í ljós.
22:00 law & order Uk (5:13)

Par er stungið til bana að því 
er virðist fyrir slysni en grun-
ur leikur á að meiningin hafi 
verið að drepa fyrrverandi 
eiganda hússins.
22:50 Falling Skies (3:10)

Hörkuspennandi þættir úr 
smiðju Steven Spielberg. 
Meirihluti jarðarbúa hefur ver-
ið þurrkaður út en hópur eft-
irlifenda hefur myndað her 
með söguprófessorinn Tom 
Mason í fararbroddi. Liðs-
menn 2nd Mass freista þess 
að bjarga ungmennunum sem 
eru í haldi innrásarhersins.
23:35 the Walking Dead
00:25 Combat hospital
01:05 Xiii (7:13)

01:50 Excused 
02:15 blue bloods (3:22)

03:05 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (10:25)

08:30 Ellen (115:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 Doctors (102:175)

10:15 hank (2:10)

10:40 Cougar town (8:22)

11:05 privileged (9:18)

11:50 Grey’s anatomy (2:24)

12:35 nágrannar
13:00 Suits (1:12)

14:20 Gossip Girl (5:10)

15:00 big time Rush
15:25 tricky tV (2:23)

15:50 barnatími Stöðvar 2
16:50 bold and the
 beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (116:170)

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 (11:24)

19:40 the middle (24:24)

20:05 2 broke Girls (5:24)

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 (8:22)

20:50 Drop Dead Diva (11:13)

21:35 Rita (8:8)

22:20 Girls (6:10)

22:45 nCiS (13:24)

23:30 person of interest 
00:15 the Closer (11:21)

01:00 Damages (11:13)

01:40 bones (6:13)

02:25 Suits (1:12)

03:45 Cougar town (8:22)

04:10 2 broke Girls (5:24)

04:35 Go on (8:22)

05:00 the middle (24:24)

05:25 Fréttir og
 Ísland í dag

16:05 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
16:35 newcastle - Stoke  
18:15 Reading - aston Villa
19:55 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
20:50 Sunnudagsmessan  
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni.
22:05 Wba - Swansea  
Útsending frá leik Newcastle 
United og Stoke City í ensku 
úrvalsdeildinni.
23:45 norwich 
 - Southampton  
Útsending frá leik Reading 
og Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni.
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15:30 360 gráður   e. -TXT888-

16:00 Djöflaeyjan   e. -TXT888-

16:40 hefnd (20:22)  e.
17:25 Franklín (48:65)

17:50 Geymslan  -TXT888-

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 brúnsósulandið (1:8)

18:54 Víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 að duga eða drepast
 (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 eru Chelsea Hobbs, 
Ayla Kell, Josie Loren og 
Cassie Scerbo.
20:50 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013
Í þáttunum er fylgst með 
keppni í einstökum greinum, 
stöðu í stigakeppni knapa 
og liða, rætt við keppend-
ur og fleiri. Á milli móta eru 
keppendur og lið heimsótt 
og slegið á létta strengi. Um-
sjón og dagskrárgerð: Sam-
úel Örn Erlingsson og Óskar 
Þór Nikulásson. -TXT888-

21:05 kiljan 
Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar. Dagskrárgerð: 
Ragnheiður Thorsteinsson. 
-TXT888-

22:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 netást (Catfish)
Ungir kvikmyndagerðamenn 
fylgjast með vinskap og til-
hugalífi bróður annars þeirra 
og ungrar konu á netinu sem 
síðan tekur óvænta stefnu. 
Þetta er bandarísk heimilda-
mynd frá 2010.
23:45 kastljós 
00:10 Fréttir 
00:20 Dagskrárlok 

07:00 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin x5
16:50 meistaradeild Evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
18:30 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
19:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun
19:30 meistaradeild Evrópu
 (Arsenal - Bayern) bEint
Þetta er síðari viðureign lið-
anna. 
21:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
22:15 meistaradeild Evrópu
 (Malaga - Porto)
00:10 meistaradeild Evrópu
 (Arsenal - Bayern)
02:05 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin

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

13:40 all hat  
15:10 Ultimate avengers  
16:20 the Ex  
17:50 all hat  
19:20 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.
20:30 the Ex  
Léttgeggjuð og róman-
tísk gamanmynd mann 
sem er algjör letihaug-
ur sem neyðist til að þiggja 
vinnu hjá tengdaföður sín-
um þegar kærastan á von 
á barni. En þar bíður hans 
óvænt samkeppni frá fyrr-
verandi kærasta og besta 
vini kærustunnar, óþolandi 
fullkomnum náunga sem er 
í hjólastól.
22:00 the lincoln lawyer  
Stórgóð sakamálamynd með 
Matthew McConaughey í 
hlutverki lögfræðings sem 
fer ótroðnar slóðir þegar 
kemur að því að verja skjól-
stæðinga sína.
00:00 milk  
02:05 Extract  
03:35 the lincoln lawyer  



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.

DalsHRaun 8RB RÚM 220 HafnaRfiRði sÍMi 555 0397www.RBRuM.is

Opið alla viRka Daga fRá 8 - 18 Og á laugaRDöguM fRá 10 - 14

32.000 kr. 49.000 kr. 59.900 kr. 
Kistill Rúm 90x200 - Verð fráKistill

Fylgir hverju rúmi

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

7.500 kr. 
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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 Átthagaviska 
3. riðill. Strandamenn-Hún-
vetningar.
21:00 auðlindakista 
Einar K. skoðar í kistuna
21:30 Siggi Stormur og 
helgarveðrið

nEYðaRVaktin21:15 thE amaZinG RaCE 20:05 hæ GoSi21:30 EVRópUDEilDin17:50 montE CaRlo20:10

16:40 newcastle - Stoke  
18:20 Wba - Swansea  
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 - Sunderland  
Frá í ensku úrvalsdeildinni.
23:35 bromwich albion 
 - Swansea City

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
15:20 kitchen nightmares
16:05 7th heaven (10:23)

16:50 Dynasty (5:22)

17:35 Dr. phil 
18:20 necessary 
 Roughness (14:16)

19:05 Everybody loves
 Raymond (15:24)

19:25 the office (23:27)

19:50 Will & Grace (18:24)

20:15 happy Endings (20:22)

Bráðfyndnir þættir um 
skrautlegan vinahóp. Hvítar 
lygar geta fylgt manni í árar-
aðir en þegar einhver stendur 
þig að verki, eru góð ráð dýr.
20:40 an idiot abroad (3:8)

Ricky Gervais og Steph-
en Merchant eru mennirn-
ir á bakvið þennan eins-
taka þátt sem fjallar um vin 
þeirra, Karl Pilkington og 
ferðir hans um víða veröld. 
Karl er sérkennilegur náungi 
og vill hvorki ferðast langt né 
lengi enda líður honum illa á 
framandi slóðum. 
21:30 hæ Gosi (7:8)

Það er stórveisla í vændum 
og einu sinni sem oftar þegar 
þessi fjölskylda hefur vín um 
hönd; fer allt á annan endann.
22:15 Vegas (8:21)

Morð er framið í borginni 
en þegar vísbendingarn-
ar hrannast upp og benda á 
herstöð í nágrenninu er ekki 
víst að þangað nái hinn langi 
armur laganna.
23:05 Xiii (8:13)

23:50 law & order Uk (5:13)

00:40 Excused 
01:05 parks & Recreation
01:30 the Firm (1:22)

02:20 Vegas (8:21)

03:10 Xiii (8:13)

03:55 happy Endings (20:22)

04:20 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími Stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (11:25)

08:30 Ellen (116:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 Doctors (103:175)

10:15 the F Word (9:9)

11:05 Smash (8:15)

11:50 touch (2:12)

12:35 nágrannar
13:00 better With You (19:22)

13:25 Ástríkur á 
ólympíuleikunum
15:20 harry’s law (7:12)

16:05 barnatími Stöðvar 2
16:50 bold and the
 beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (117:170)

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 (12:24)

19:40 nánar auglýst síðar
20:05 the amazing Race 
Skemmtileg þáttaröð þar 
sem keppendur flakka 
heimshornanna á milli og 
leysa úr ýmsum þrautum í 
von til þess að verða fyrst 
í mark. Í þessari þátta-
röð heimsækja keppend-
ur meðal annars Chile, 
Argentínu, Þýskaland, 
Frakklands og Kína.
20:50 nCiS (14:24)

21:35 person of interest
22:20 Sons of anarchy (2:13)

23:10 Spaugstofan (17:22)

23:35 the mentalist (15:22)

00:20 the Following
01:05 First Snow
02:45 medium (2:13)

03:30 touch (2:12)

04:15 the amazing Race
05:00 Fréttir og
 Ísland í dag
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15:35 kiljan   e. -TXT888-

16:25 Ástareldur 
17:14 konungsríki benna 
 og Sóleyjar (51:52)

17:25 múmínálfarnir (38:39)

17:35 lóa (40:52)

17:50 Stundin okkar (19:31)  
18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey (6:15)

19:00 Fréttir 
19:30 Veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:10 Ísþjóðin með
 Ragnhildi Steinunni  
 (Hrefna Sætran)
Kokkurinn Hrefna Sætran rek-
ur tvo af vinsælustu veitinga-
stöðum Reykjavíkur. Hún út-
skrifaðist með hæstu einkunn 
frá Matvælaskólanum og 
tryggði sér sæti í kokka-
landsliðinu. Hrefna hleyp-
ir okkur inní líf sitt og ræðir 
um atvinnureksturinn og fjöl-
skyldulífið. Umsjónarmaður er 
Ragnhildur Steinunn Jónsdótt-
ir. Stjórn upptöku er í höndum 
Eiríks I. Böðvarssonar.
20:45 Stephen Fry:
  Græjukarl 
 – Fjör og leikir (4:6)

 (Stephen Fry: Gadget Man)
Stephen Fry hefur lengi ver-
ið með tækjadellu á háu 
stigi. Í þessum þáttum deil-
ir hann með áhorfendum 
ástríðu sinni fyrir hvers kyns 
tækni og tólum og fær fræga 
vini sína til að prófa með sér 
ýmsar nýjungar sem eiga að 
auðvelda fólki lífið.
21:15 neyðarvaktin (10:24)

 (Chicago Fire)•1222:00 tíufréttir 
22:15 Veðurfréttir 
22:20 Glæpahneigð (1:24)

 (Criminal Minds VII)•1623:05 höllin (3:10) (Borgen)
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 
Kalli býr uppi á þakinu hjá 
Bróa litla. 
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 gengur 
ekki sem skyldi með Simon 
Pegg, Kirsten Dunst og 
Megan Fox í aðalhlutverkum.
23:50 the Goods:
  live hard, Sell hard  
Skrautlegur bílasali er ráðinn 
til starfa á bílasölu, en hlut-
verk hans er að gera þjóð-
hátíðardag Bandaríkjanna 
að einum mesta bílasölu-
degi allra tíma. Með aðal-
hutverk fer Jeremy Piven úr 
Entourage.
01:20 any Given Sunday  
03:45 how to lose Friends 
 & alienate people  

Fimmtudagur 14. mars 2013

07:00 Þorsteinn J.
 og gestir x5
 - meistaramörkin
13:15 meistaradeild Evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
14:55 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
15:25 meistaradeildin 
 í handbolta bEint
 (Medvedi - Kiel)
17:05 Spænsku mörkin
17:50 Evrópudeildin bEint
20:00 Evrópudeildin bEint
22:05 Evrópudeildin
23:45 Evrópudeildin
01:30 Formúla 1 2013
  - æfingar bEint
 (Ástralía - Æfing # 1)
Fyrsta Formúlu 1 keppni 
ársins, sem fram fer í Ástralíu
05:30 Formúla 1 2013
  - æfingar bEint
 (Ástralía - Æfing # 2)

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



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?




