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

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

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

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

08:00  Zoolander 
10:00  Mr. Deeds 
12:00  Yes Man 
14:00  Zoolander 
16:00  Mr. Deeds 
18:00  Yes Man 
20:00  Vantage Point 
Mögnuð spennumynd með Den-
nis Quaid, Matthew Fox úr Lost 
og Óskarsverðlaunaleikaranum 
Forrest Whitaker sem fjallar um 
banatilræði á Bandaríkjaforseta. 
22:00  Rob Roy 
00:15  Carlito’s Way 
02:35  The Big Nothing 
04:00  Rob Roy 
06:15  The Love Guru 
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07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (12:25)

08:30 Ellen (117:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (104:175)

10:15 two and a half men
10:40 til death (17:18)

11:10 masterchef Usa (20:20)

11:55 the Whole truth (6:13)

12:35 nágrannar  
13:00 the deal  
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 (118:170)

18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag  
19:11 veður  
19:20 simpson
 -fjölskyldan (6:22)

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 spurn-
ingum um allt milli himins 
og jarðar.
21:25 american idol (18:37)

22:50 savage Grace  
00:25 chronicle  
01:50 crazy heart  
03:40 the deal  
05:15 simpson
 -fjölskyldan (6:22)

05:40 Fréttir og
 Ísland í dag  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 dynasty (5:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
14:05 the voice (13:15)

16:25 top chef (14:15)

17:10 dr. phil 
17:55 an idiot abroad (3:8)

18:45 Everybody loves
 raymond (16:24)

19:05 solsidan (8:10)

19:30 Family Guy (11:16)

19:55 america’s Funniest
 home videos (13:44)

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? (10:12)

Spurninga- og skemmti-
þátturinn HA? er landsmönn-
um að góðu kunnur. Jói G. 
er gestgjafi, Sóli Hólm og 
Gunnar Sigurðsson á Völl-
um sjá um svörin og Stef-
án Pálsson semur hinar sér-
kennilegu spurningar. Úr 
verður hin mesta skemmtun. 
22:50 Green room With 
 paul provenza (3:8)

Það er allt leyfilegt í græna 
herberginu þar sem ólík-
ir grínistar heimsækja 
húmoristann Paul Provenza. 
23:20 hæ Gosi (7:8)

Þriðja þáttaröðin um bræð-
urna Börk og Víði sem ekkert 
þrá heitar en lífshamingjuna 
en svo virðist sem leiðin að 
henni sé þyrnum stráð. Það er 
stórveisla í vændum og einu 
sinni sem oftar þegar þessi 
fjölskylda hefur vín um hönd; 
fer allt á annan endann.
00:00 beauty shop 
01:45 Excused 
02:10 combat hospital
02:50 csi (20:23)

03:30 pepsi maX tónlist 

15:55 sunnudagsmessan  
17:10 Qpr - sunderland  
18:50 Wba - swansea  
20:30 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
21:00 Enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
21:30 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
22:00 norwich 
 - southampton  
Útsending frá leik Reading 
og Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni.
23:40 Enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
Hitað upp fyrir leiki helg-
arinnar í ensku úrvals-
deildinni. Viðtöl við leikmenn 
og þjálfara liðanna og spáð 
í spilin fyrir leikina sem eru 
framundan.

Föstudagur 15. mars 2013

15:40 Ástareldur 
16:30 Ástareldur 
17:20 babar (12:26)

17:42 bombubyrgið (24:26)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Ísþjóðin 
 með ragnhildi 
 steinunni    
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 Útsvar 
 (Reykjanesbær - Akranes)
Spurningakeppni sveitar-
félaga. Að þessu sinni eig-
ast við lið Reykjanesbæjar 
og Akraness í átta liða úrslit-
um. Umsjónarmenn eru Sig-
mar Guðmundsson og Þóra 
Arnórsdóttir.
21:10 hvað sem til þarf 
 (Whatever Works)
Karl í New York leyfir 
strokustelpu frá Mississippi 
að búa hjá sér og reynir að 
ganga í augun á henni en 
málin flækjast þegar for-
eldrar hennar hafa uppi á 
henni. Leikstjóri er Woody 
Allen og meðal leikenda 
eru Evan Rachel Wood, 
Larry David og Patricia 
Clarkson. Bandarísk bíó-
mynd frá 2009.
22:45 Um veröld alla 
 (Across the Universe)
Tónlist Bítlanna og Víetna-
mstríðið eru í bakgrunni 
þessarar ástarsögu banda-
rískrar yfirstéttarstúlku og 
fátæks listamanns frá Liver-
pool. Leikstjóri er Julie 
Taymor og meðal leikenda 
eru Evan Rachel Wood, Jim 
Sturgess og Joe Ander-
son. Bandarísk bíómynd frá 
2007. •1201:00 margot  
 og brúðkaupið   e.
02:30 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00 Gestagangur hjá 
randveri 
Skemmtilegur og fróður svo 
undrum sætir.
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
 (Chelsea - Steaua)
16:30 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Medvedi - Kiel)
17:50 Ensku bikarmörkin
18:20 Evrópudeildin
 (Internazionale - Tottenham)
20:00 meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur
20:30 spænski boltinn
  - upphitun
21:00 Evrópudeildarmörkin
21:50 Evrópudeildin
 (Newcastle - Anji)
23:30 UFc - Gunnar nelson
 (UFC London 2013)
02:55 Formúla 1 2013
  - æfingar bEint
 (Ástralía - Æfing # 3)
05:50 Formúla 1 2013
  - tímataka bEint
 (Formúla 1 2013 

13:15 charlie st. cloud  
14:55 Unstable Fables:
16:10 mr. Woodcock  
17:35 charlie st. cloud  
19:15 Unstable Fables:
20:30 mr. Woodcock  
Sprenghlægileg gamanmynd 
um ungan mann sem snýr 
aftur á heimaslóðir til þess 
að reyna koma í veg fyrir 
að móðir hans giftist gamla 
íþróttakennaranum hans, 
þeim sama og gerði honum 
lífið leitt í menntaskóla.
22:00 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.
00:00 safe house  
Hörku spennumynd með 
Denzel Washington og Ryan 
Reynolds í aðalhlutverk-
um. Myndin fjallar um ungan 
leyniþjónustumann sem fær 
það verkefni að gæta al-
ræms fanga og koma honum 
í öruggt skjól, en það reyn-
ist honum þrautinni þyngri 
að ráða við.
01:55 outlaw  
03:35 We bought a Zoo  



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR



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 Framboðsþáttur 
21:30 Framboðsþáttur 
22:00 björn bjarnason 
22:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
23:00 Fiskikóngurinn 
23:30 Á ferð og flugi 
00:00 Átthagaviska 

GEttU bEtUr 20:40 spaUGstoFan19:30 thE bachElorEttE19:45 EnskU bikarmörkin17:55 toWEr hEist  20:15

09:00 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
09:55 liverpool 
 - tottenham  
11:35 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
12:05 Enska úrvalsdeildin
 -upphitun  
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
12:35 Everton - man. city  
bEint
14:45 southampton 
bEint - liverpool  
Frá ensku úrvalsdeildinni. 
17:15 man. Utd. - reading  
bEint
19:30 swansea - arsenal  
21:10 aston villa - Qpr  
22:50 stoke - Wba  

09:40 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Medvedi - Kiel)
11:00 veitt með vinum
 (Veitt með vinum -
  Grænland)
11:30 meistaradeild Evrópu
 -fréttaþáttur
12:00 Formúla 1 2013
  - tímataka
13:40 the royal 
 trophy 2012
17:55 Ensku bikarmörkin
18:20 spænski boltinn
  - upphitun
 (La Liga Report)
18:50 spænski boltinn
 (Real Madrid - Mallorca)
20:50 Formúla 1 2013
  - tímataka
22:30 meistaradeild Evrópu
 (Man. Utd. - Real Madrid)
00:10 spænski boltinn
 (Real Madrid - Mallorca)

06:00 pepsi maX tónlist 
10:45 dr. phil 
11:30 dr. phil 
12:15 dynasty (4:22)

13:00 7th heaven (11:23)

13:45 Family Guy (11:16)

14:10 Judging amy (4:24)

14:55 hotel hell (3:6)

15:45 happy Endings (20:22)

16:10 parks & recreation
16:35 the Good Wife (14:22)

17:25 the biggest loser
18:55 ha? (10:12)

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. Skrímsli 
gengur laust í ævintýraheim-
um og svo virðist sem hægt 
sé að ráða það af dögum en 
til þess þarf sérstaka aðferð.
22:00 beauty and 
 the beast (6:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlut-
verk eru í höndum Kristin 
Kreuk og Jay Ryan. Ástarþrí-
hyrningur verður til þess að 
Vincent gerir hluti sem hann 
á síðar eftir að sjá eftir.
22:45 laws of attraction 
Bandarísk kvikmynd frá ár-
inu 2004. Tveir skilnaðarlög-
fræðingar finna ástina í hr-
ingiðu réttvísinnar í New 
York. Aðalhlutverk eru í 
höndum Pierce Brosnan og 
Julianna Moore. 
00:15 bandidas 
01:50 Green room With 
 paul provenza (3:8)

02:20 Xiii (8:13)

03:05 Excused 
03:30 beauty and 
 the beast (6:22)

04:15 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 
13:45 american idol (18:37)

15:10 modern Family (14:24)

15:35 sjálfstætt fólk  
16:15 Et Weekend  
17:00 Íslenski listinn  
17:25 Game tíví  
17:55 sjáðu  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 heimsókn  
19:11 lottó  
19:20 veður  
19:30 spaugstofan (18:22)

19:55 Wipeout  
20:45 the river Why  
Áhrifamikil mynd um ungan 
mann elst upp á heimili þar 
sem lífið snýst um flugu-
veiði. Hann fær ekki þá 
viðurkenningu heima sem 
hann sárlega þráir og flyt-
ur í von um að geta sér nafn 
í heimi fluguveiða og einnig 
að finna ástina.
22:30 Wanderlust  
Skemmtileg gamanmynd 
með Paul Rudd og Jenni-
fer Aniston í aðalhlutverki. 
00:05 the air i breathe  
01:40 introducing 
 the dwights  
03:25 You kill me  
04:55 Wipeout  
05:40 Fréttir  
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Laugardagur 16. mars 2013

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:25 stephen Fry:
  Græjukarl 
 – Fjör og leikir (4:6)  e.
10:50 Útsvar   e.
11:50 kastljós 
12:10 blóðhlaup   e.
13:10 landinn   e. -TXT888-

13:37 reykjavíkurleikarnir
  - dans   e.
14:25 360 gráður   e. -TXT888-

14:55 Íslandsmótið í
 handbolta 
Bein útsending frá leik í N1-
deildinni í handbolta. bEint
16:35 að duga 
 eða drepast (6:8)  e.
17:20 Friðþjófur forvitni
17:45 leonardo (10:13)

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

20:40 Gettu betur 
 (Undanúrslit)
21:50 hraðfréttir 
Endursýndar Hraðfréttir úr 
Kastljósi. -TXT888-

22:00 Gracie tekur 
 stjórnina 
 (Gracie’s Choice)
Unglingsstúlka tekur að sér 
uppeldi þriggja hálfbræðra 
sinna og hálfsystur þegar 
mamma þeirra, sem er langt 
leiddur fíkill, er send í fang-
elsi. Bandarísk sjónvarps-
mynd frá 2004.
23:35 Frost/nixon 
 (Frost/Nixon)
Leikstjóri er Ron Howard og 
aðalhlutverk leika Frank Lang-
ella og Michael Sheen. Banda-
rísk bíómynd frá 2008.  e.
01:35 allt upp í loft   e. •1603:30 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

11:40 Four last songs  
13:30 astro boy  
15:05 tower heist  
16:50 Four last songs  
18:40 astro boy  
20:15 tower heist  
Spennandi gamanmynd með 
Eddie Murphy, Alan Alda og 
Ben Stiller um mann sem 
tapar öllu sínu til þekkts svik-
ara. Þegar hann kemst að því 
að svikarinn lúrir á stórfé í 
íbúð sinni safnar hann saman 
liði til að ræna svikarann.
22:00 svartur á leik  
Íslensk glæpamynd af bestu 
gerð sem byggð er á met-
sölubók Stefáns Mána Sig-
þórssonar. Myndin fjallar 
um ungan mann sem sog-
ast óvænt inn i undirheima 
Reykjavíkur.
23:35 the secret  
Dramatísk mynd um hjón sem 
lifa hefðbundnu lífi og eru afar 
ástfangin en sorglegt bílsslys 
og dularfullir eftirmálar snúa 
tilveru þeirra á hvolf.
01:05 Eden lake  
02:35 svartur á leik  
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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

14:00 bubbi og lobbi,
 kosningakronika 
14:30 allt um golf. 
15:00 Frumkvöðlar 
15:30 suðurnesjamagasín 
16:00 hrafnaþing 
17:00 stjórnarskráin 4:4 
17:30 stjórnarskráin 4:4 
18:00 björn bjarnason 
18:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
19:00 Fiskikóngurinn 
19:30 Á ferð og flugi 
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 spænski boltinn20:00 black sWan23:45

06:00 pepsi maX tónlist 
11:05 dr. phil 
12:30 dr. phil 
12:35 dr. phil 
13:20 dynasty (5:22)

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

15:35 the bachelorette
17:05 an idiot abroad (3:8)

17:55 vegas (8:21)

18:45 blue bloods (3:22)

19:35 Judging amy (5:24)

20:20 top Gear Usa (4:16)

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 (4:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf 
rannsóknarlögreglu og 
saksóknara í New York. Há-
klassa stefnumótaþjónusta 
virðist hafa einhver tengsl 
við fórnarlamb í morðmáli.
22:00 the Walking dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskriftar-
sjónvarpi vestanhafs. Rick 
bjargar lífi og virðist sú gjörð 
ætla að draga dilk á eftir sér.
22:50 combat hospital
  - lokaÞÁttUr (13:13)

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 (10:24)

Brotist er inn í bankahvelf-
ingu sem átti að vera þjóf-
held. Sherlock rannsakar 
verksummerki.
00:15 hæ Gosi (7:8)

00:55 Excused 
01:20 the Walking dead
02:10 combat hospital
02:50 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir  
07:25 villingarnir  
07:45 hello kitty  
07:55 Uki  
08:00 algjör sveppi  
10:10 tasmanía  
10:30 hundagengið  
10:50 ærlslagangur kalla 
 kanínu og félaga  
11:10 ofurhetjusérsveitin  
11:35 victourious  
12:00 spaugstofan (18:22)

12:30 nágrannar x5 
14:15 american idol (19:37)

15:00 týnda kynslóðin
15:25 2 broke Girls (14:24)

15:50 the newsroom (10:10)

16:50 spurningabomban
17:40 60 mínútur  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:55 Um land allt  
19:20 veður  
19:30 sjálfstætt fólk  
20:05 mr selfridge (2:10)

Stórgóð bresk þáttaröð sem 
segir frá róstursömum tím-
um í Bretlandi þegar versl-
unarhættir almennings voru 
að taka stakkaskiptum.
20:55 the mentalist (16:22)

21:40 the Following  
Spennuþáttur með Kevin 
Bacon í hlutverki fyrrverandi 
alríkislögreglumanns sem er 
kallaður aftur til starfa þegar 
hættulegur raðmorðingi nær 
að flýja úr fangelsi og fljót-
lega kemur í ljós að hann á 
marga aðdáendur sem eru 
tilbúnir að gera allt fyrir hann.
22:25 60 mínútur  
23:10 the daily show:
  Global Editon (9:41)

23:40 covert affairs (13:16)

00:25 boss (7:8)

01:10 the listener (3:13)

01:50 boardwalk Empire
02:45 numbers (3:16)

03:30 the mentalist (16:22)

04:15 the newsroom (10:10)

05:15 Fréttir  
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11:40 main street  
13:15 hetjur valhallar - Þór
14:35 come see 
 the paradise  
16:45 main street  
18:20 hetjur valhallar - Þór
19:45 come see 
 the paradise  
22:00 beyond a 
 reasonable doubt  
Sakamálamynd af bestu 
gerð með Michael Douglas. 
Ungur blaðamaður fær vís-
bendingar um að þekkt-
ur saksóknari hafi átt við 
sönnunargögn til að tryggja 
sér sigur í máli og ákveður 
að taka á sig sök í morðmáli 
til þess nálgast saksóknar-
ann og rannsaka hann betur.
23:45 black swan  
01:30 the midnight 
 meat train  
03:05 beyond a 
 reasonable doubt  

08:20 Everton - man. city  
10:00 man. Utd. - reading  
11:40 swansea - arsenal  
13:20 sunderland 
bEint - norwich  
Bein útsending frá leik 
Sunderland og Norwich City 
í ensku úrvalsdeildinni. 
15:45 chelsea - West ham  
Frá ensku úrvalsdeildinni. 
bEint
18:00 sunnudagsmessan  
19:15 tottenham - Fulham  
20:55 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.
22:10 Wigan - newcastle  
23:50 sunnudagsmessan  
01:05 chelsea - West ham  
02:45 sunnudagsmessan  

08:00 morgunstundin 
 okkar 
11:10 Gettu betur (6:7)  e.
12:15 meistaradeildin í 
hestaíþróttum 2013 (6:10)  e. 
12:30 silfur Egils 
13:50 dýra líf 
 - sagan um 
 birnina þrjá (1:5)  e. 
14:40 djöflaeyjan (26:30)  e. 
15:20 nótan   e. -TXT888-

16:45 mótókross 
 þjóðanna 
17:20 táknmálsfréttir 
17:30 poppý kisuló (11:52)

17:40 teitur (17:52)

17:51 skotta skrímsli (11:26)

17:56 hrúturinn hreinn 
 og verðlaunaféð
18:00 stundin okkar  -TXT888-

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

20:10 höllin (4:10)

 (Borgen)
21:15 Ferðalok (2:6)

 (Bardaginn við Knafahóla)
Heimildaþáttaröð um Ís-
lendingasögurnar og sann-
leiksgildi þeirra frá sjónarhóli 
fornleifafræði og bókmennta. 
21:45 sunnudagsbíó
  - Þrefaldur njósnari 
 (Triple Agent)
Sagan gerist í París árin 
1936-37. Vinstrimenn vinna 
kosningasigur, borgarastyrj-
öld er að hefjast á Spáni og 
njósnarar Hitlers og Stalíns 
leynast víða. Ungur rúss-
neskur herforingi í borginni 
íhugar kosti sína. Þar vegast 
á ást hans á föðurlandinu og 
konu sinni sjúkri, hugsjón-
ir, afbrýðisemi og valdabrölt 
upp á líf og dauða. Frönsk 
bíómynd frá 2004.
23:40 silfur Egils 
01:00 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 
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09:30 Evrópudeildarmörkin
10:20 spænski boltinn
 (Real Madrid - Mallorca)
13:55 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Pick Szeged 
 - KS Vive Kielce)
15:35 Winning time:
 reggie mill. vs nY k.
16:55 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Atletico M. - Füchse Ber.)
18:25 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Gorenje Velenje - Flensb.)
20:00 spænski boltinn
 (Barcelona - Rayo)
22:00 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Pick Szeged 
 - KS Vive Kielce)
23:25 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Atletico M. - Füchse Ber.)
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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

Fótspor ehF. geFur út tímaritið Birtu augLýsingar: 578 1190 - auglysingar@fotspor.is
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 Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf

ibuxin rapid
fæst án lyfseðils í apótekum

ibuprofen

Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur: 
bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum, 
svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má 
nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef 
þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða   
annarra bólgueyðandi gigtarly�a sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunar-
truflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur 
fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarly�um (NSAID). Ef þú 
ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða 
nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega 
hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid: 
Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna 
sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í 
meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert 
með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða 
hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum ly�um, astma, ofnæmiskvef ), langvarandi 
þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði. 
Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6 
mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði 
meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum 
skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg, 
einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, 
meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s 
sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg – 400 mg 
skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar:  Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag 
er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að 
hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða 
minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að 
þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir ly�nu. Júlí 2012.

HÖFUÐVERKUR -  TANNVERKUR -  TÍÐAVERKUR -  MÍGRENI -  HITI
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20:00 bubbi og lobbi 
Kosningakrónika 2:8
20:30 allt um golf 
Ragga,Hörður og Maggi. 1:8
21:00 Frumkvöðlar 
19. þáttur Elínóru um ís-
lenska frumkvöðla 
21:30 suðurnesjamagasín. 

löðrUnGUrinn21:00 boss21:35 hotEl hEll20:20 spænskU mörkin21:00 thE kinG’s spEEch22:00

07:00 chelsea - West ham  
14:20 aston villa - Qpr  
16:00 man. Utd. - reading  
17:40 sunnudagsmessan  
18:55 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:50 pl classic matches  
 (Newcastle - Man U, ‘95)
20:20 swansea - arsenal  
Frá ensku úrvalsdeildinni.
22:00 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
22:55 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
23:25 Everton - man. city  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
16:00 kitchen nightmares
16:45 Judging amy (5:24)

17:30 dr. phil 
18:15 top Gear Usa (4:16)

19:05 america’s Funniest
 home videos (8:48)

19:30 Will & Grace (19:24)

19:55 parks & recreation
20:20 hotel hell (4:6)

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. Nóttin á 
þessu hryllilega hóteli í San 
Diego kostar næstum því 
100.000 krónur en mæt-
ir á engan hátt kröfum gesta 
sinna í þjónustu eða fram-
boði á mat.
21:10 hawaii Five-0 (4:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. Pólóleikari er myrtur 
og rannsakar sérsveitin með 
Steve McGarrett í forgrunni 
morðið í skugga yfirstéttarí-
þróttarinnar Póló.
22:00 csi (11:22)

22:50 csi (21:23)

Gamall og góður þáttur um 
rannsóknardeildina undir 
stjórn Gil Grissom. 
23:30 law & order:
  criminal intent (4:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf 
rannsóknarlögreglu og 
saksóknara í New York. Há-
klassa stefnumótaþjónusta 
virðist hafa einhver tengsl 
við fórnarlamb í morðmáli.
00:20 the bachelorette
01:50 hawaii Five-0 (4:24)

02:40 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (13:25)

08:30 Ellen (118:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (105:175)

10:15 Wipeout  
11:00 drop dead diva (7:13)

11:50 hawthorne (3:10)

12:35 nágrannar  
13:00 america’s Got 
 talent (1:32)

14:25 america’s Got 
 talent (2:32)

15:05 Et Weekend  
15:45 barnatími stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 Ellen (119:170)

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
19:40 the middle (8:24)

20:05 Glee (11:22)

Fjórða þáttaröðin um metn-
aðarfulla kennara og nem-
endur í menntaskóla sem 
skipa sönghóp skólans og 
leggja allt í sölurnar til að 
gera flottar sýningar. Tón-
listin er alltaf í forgrunni.
20:50 covert affairs (14:16)

21:35 boss (8:8)

22:35 man vs. Wild (13:15)

23:20 modern Family (14:24)

23:45 how i met Your
 mother (13:24)

00:15 two and a half men
00:40 burn notice (18:18)

01:25 Episodes (4:7)

01:55 the killing (7:13)

02:40 banshee  
04:10 covert affairs (14:16)

04:55 boss (8:8)

05:50 Fréttir og
 Ísland í dag  
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13:10 tooth Fairy  
14:50 lína langsokkur  
16:05 love and 
 other disasters  
17:35 tooth Fairy  
19:15 lína langsokkur  
20:30 love and 
 other disasters  
Brittany Murphy leikur stelpu 
sem þrífst á að hjálpa vin-
um sínum að finna ástina í 
þessari skemmtilegu róman-
tísku gamanmynd.
22:00 the king’s speech  
Mögnuð verðlaunamynd sem 
segir sanna sögu Georgs 
sjötta Bretakonungs sem 
tekur við krúnunni eftir að 
bróðir hans segir af sér, og 
býr yfir alvarlegum talgalla. 
Þegar stríð brýst skyndi-
lega út þarf hann að ráða 
sér talþjálfara til að sigrast 
á hræðslu sinni við að koma 
fram opinberlega. Með aðal-
hlutverk fara Colin Firth, Hel-
ena Bonham Carter, Geoffrey 
Rush og Guy Pearce. Myndin 
hlaut Óskarsverðlaun sem 
besta myndin og handrit auk 
þess sem aðalleikarinn Col-
in Firth þótti fremstur meðal 
jafningja í hlutverki sínu sem 
konungurinn.
00:00 sideways  
02:05 parlez-moi 
 de la pluie  
03:45 the king’s speech  

15:30 silfur Egils 
16:50 landinn   e. -TXT888-

17:20 sveitasæla (17:20)

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

17:51 angelo ræður (11:78)

17:59 kapteinn karl (11:26)

18:12 Grettir (11:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 innlit til arkitekta
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 dýra líf 
  – saga af ljóni (2:5)

 (Planet Earth Live: 
 A Lion’s Tale)
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 (3:8)

 (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. •1222:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 Íslenski boltinn 
Í þættinum er sýnt úr leikj-
um á Íslandsmóti karla og 
kvenna í handbolta og körfu-
bolta.
23:05 Glæpurinn iii (6:10)

 (Forbrydelsen III) 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 spænski boltinn
 (Barcelona - Rayo)
16:30 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Atletico Madrid 
 - Füchse Berlin)
17:55 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Gorenje Velenje - Flensb.)
19:20 spænski boltinn
 (Real Madrid - Mallorca)
21:00 spænsku mörkin
21:30 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif
 (- markaþáttur)
Skemmtilegur þáttur með 
samantekt frá síðustu leikj-
um í Meistaradeild Evrópu í 
handbolta.
22:00 meistaradeild Evrópu
 -fréttaþáttur
22:30 spænski boltinn
 (Barcelona - Rayo)



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

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

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

þú VELUr að kaupa 
innréttinguna í 
ósamsettum einingum, 
samsetta, eða samsetta 
og uppsetta.

Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-15

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

Baðherbergi

Uppþvottavélar

Helluborð Ofnar

Háfar
Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

SANNKALLAÐ
Vandaðar hirslur Þvottahúsinnréttingar

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

Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, 

raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

friform.is

Viftur

PÁSKAVERÐ

Nú í AÐdRAgANdA PÁSKANNA höFum VIÐ ÁKVEÐIÐ 
AÐ bjóÐA oKKAR ALbESTA VERÐ

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

AFSLÁttUr30% 
AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUM

tIL PÁSKA



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

Nýtt

Nýr Recaro Young Sport 
         9–36 kg

Útsölustaðir:
 BabySam
 Móðurást
 Fífa 
 Brimborg Akureyri

BÍLASMIÐURINN HF, BÍLDSHÖFÐA 16, 110 R.   S-567 2330   WWW.BILASMIDURINN.IS 

Sölustaðir:
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20:00 hrafnaþing 
Eyjólfur Lárusson fram-
kvæmdastjóri Allianz á Íslandi.
21:00 Framboðsþáttur 
Hægri grænir
21:30 Framboðsþáttur 

castlE21:15 modErn FamilY20:05 ElEmEntarY22:00 dominos dEildin20:00 bJarnFrEðarson20:10

14:45 stoke - Wba  
16:25 Everton - man. city  
18:05 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:00 sunderland 
 - norwich  
20:40 chelsea - West ham  
Útsending frá leik Wigan 
Athletic og Newcastle United 
í 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  
Öll mörkin og umdeildu at-
vikin eru skoðuð.
00:05 southampton 
 - liverpool  

18:05 meistaradeild Evrópu
 -fréttaþáttur
18:35 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Atletico Madrid 
 - Füchse Berlin)
20:00 dominos deildin
Allt um liðin í Domino’s deild 
karla í körfuknattleik. Viðtöl 
við þjálfara liðanna og far-
ið yfir styrkleika og veikleika 
hvers liðs fyrir sig.
21:00 spænski boltinn
 (Barcelona - Rayo)
22:40 spænsku mörkin
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
23:10 dominos deildin
Allt um liðin í Domino’s deild 
karla í körfuknattleik. Viðtöl 
við þjálfara liðanna og far-
ið yfir styrkleika og veikleika 
hvers liðs fyrir sig.

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
16:00 hotel hell (4:6)

16:50 dynasty (6:22)

17:35 dr. phil 
18:20 Family Guy (11:16)

18:45 parks & recreation
19:10 Everybody loves
 raymond (17:24)

19:30 the office (24:27)

19:55 Will & Grace (20:24)

20:20 necessary 
 roughness (15:16)

Skemmtilegur þáttur um sál-
fræðinginn Danielle og frum-
leg meðferðarúrræði hennar. 
21:10 the Good Wife (15:22)

Vinsælir bandarískir verð-
launaþættir um Góðu eig-
inkonuna Alicia Florrick. Öll 
spjót standa að kosninga-
stjóranum Eli sem veit ekki 
ennþá hvers vegna verið sé 
að rannsaka hann.
22:00 Elementary (11:24)

Vinsælir bandarískir þætt-
ir sem fjalla um besta einka-
spæjara veraldar, sjálfan 
Sherlock Holmes. Hon-
um til halds og trausts er 
Dr. Watson sem að þessu 
sinni er kona. Sögusviðið er 
New York borg nútímans. Lík 
finnst í þvottavél og svo virð-
ist sem hótelstjóri á lúxus-
hóteli sé fórnarlambið.
22:45 hawaii Five-o (4:24)

Pólóleikari er myrtur og 
rannsakar sérsveitin með 
Steve McGarrett í forgrunni 
morðið í skugga yfirstéttarí-
þróttarinnar Póló.
23:35 ha? (10:12)

00:25 csi (11:22)

01:15 beauty and 
 the beast (6:22)

02:00 Excused 
02:25 the Good Wife (15:22)

03:15 Elementary (11:24)

04:00 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (14:25)

08:30 Ellen (119:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (106:175)

10:15 the Wonder Years
10:40 Gilmore Girls (1:22)

11:25 the amazing race
12:10 Up all night (7:24)

12:35 nágrannar  
13:00 Frasier (22:24)

13:20 america’s 
 Got talent (3:32)

14:00 america’s 
 Got talent (4:32)

14:40 sjáðu  
15:10 njósnaskólinn (2:13)

15:40 icarly (41:45)

16:00 barnatími stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 Ellen (120:170)

18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:54 Ísland í dag og veður
19:20 the big bang theory
19:40 the middle (11:24)

20:05 modern Family (15:24)

20:30 how i met Your
 mother (14:24)

20:55 two and a half men
21:20 White collar (1:16)

22:05 Episodes (5:7)

22:35 the daily show:
  Global Editon (10:41)

23:00 2 broke Girls (5:24)

23:20 Go on (8:22)

23:45 drop dead diva (11:13)

00:30 rita (8:8)

01:15 Girls (6:10)

01:40 mad men (7:13)

02:25 rizzoli & isles (11:15)

03:10 o Jerusalem  
04:50 modern Family (15:24)

05:10 how i met Your
 mother (14:24)

05:35 Fréttir - Ísland í dag  

þ
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15:45 Íslenski boltinn   e.
16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (40:52)

17:30 sæfarar (30:52)

17:41 Grímur grallari (3:4)

18:09 teiknum dýrin (3:52)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 litla parísareldhúsið.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 landsmót UmFÍ 
 50 ára og eldri 
Íþrótta- og mannlífsþáttur 
um Landsmót Ungmenna-
félags Íslands fyrir 50 ára 
og eldri í Mosfellsbæ í fyrra 
sumar. -TXT888-

20:35 djöflaeyjan -TXT888-

21:15 castle (2:24)

Bandarísk þáttaröð. Höf-
undur sakamálasagna er 
fenginn til að hjálpa lög-
reglunni þegar morðingi 
hermir eftir atburðum í bók-
um hans. Meðal leikenda eru 
Nathan Fillion, Stana Katic, 
Molly C. Quinn og Seam-
us Dever.
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 Glæpurinn iii (7:10)

 (Forbrydelsen III)
Dönsk sakamálaþátta-
röð. Ungri telpu er rænt og 
Sarah Lund rannsóknarlög-
reglumaður í Kaupmanna-
höfn fer á mannaveiðar. Við 
sögu koma stærsta fyrir-
tæki landsins, forsætisráð-
herrann og gamalt óupp-
lýst mál. Meðal leikenda 
eru Sofie Gråbøl, Nikolaj Lie 
Kaas, Morten Suurballe, Olaf 
Johannessen og Thomas W. 
Gabrielsson. •1223:20 neyðarvaktin (8:22)

 (Chicago Fire) e. •1200:05 kastljós 
00:30 Fréttir 
00:40 dagskrárlok 

Þriðjudagur 19. mars 2013

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

12:00 love Wrecked  
13:25 Gosi  
15:10 bjarnfreðarson  
17:00 love Wrecked  
18:25 Gosi  
20:10 bjarnfreðarson  
Ragnar Bragason leikstýr-
ir þessari mögnuðu kvikmynd 
sem er sjálfstæður lokakafli í 
sögu þremenningana úr Vakt-
ar-seríunum. Í myndinni sjá-
um við gæfuna líta loks við 
Ólafi þar sem hann fær draum 
sinn uppfylltan um að verða 
útvarpsmaður. Daníel er fastur 
í lygavef sem hann verður að 
komast út úr og Georg þarf 
að takast á við drauga úr for-
tíðinni sem flesta má rekja til 
móður hans og algert uppgjör 
er óhjákvæmilegt.
22:00 paul  
Geggjuð gamanmynd úr 
smiðju þeirra sem gerðu 
Hot Fuzz og Shaun of the 
Dead og fjallar um mynda-
sögunörda sem fá óvæntan 
ferðafélaga á leið sinni um 
Bandaríkin þegar þeir rekast 
á geimveru við hið umdeilda 
en víðþekkta Svæði 51. 
23:45 traitor  
Frábær spennumynd um 
FBI-starfsmann sem fær mál 
til rannsóknar, málið flæk-
ist þó til muna þegar sam-
starfsmaður rannsakandans 
liggur undir grun.
01:35 the deal  
03:20 paul  





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 sigmundur davíð 
Framsókn í framsókn
20:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
Ólafur og tölvuheimurinn.
21:00 Fiskikóngurinn 
Hvernig eldum við stóran 
hörpudisk: Nammi nammi;)
21:30 Á ferð og flugi 

mEistaradEildin20:50 GrEY’s anatomY21:00 blUE bloods21:10 Þýski handboltinn19:10 rUn FatboY rUn20:20

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 dynasty (6:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
15:50 the voice (14:15)

17:30 dr. phil 
18:15 once Upon a time
19:05 solsidan (9:10)

19:30 america’s Funniest
 home videos (47:48)

19:55 Will & Grace (21:24)

20:20 top chef
  - lokaÞÁttUr (15:15)

Í þessum lokaþætti koma 
keppendur saman á ný og 
horfa um öxl.
21:10 blue bloods (4:22)

Mið-amerískur þjóðarleiðtogi 
er í heimsókn og svo virðist 
sem óvildarmenn hans vilji 
ráða hann af dögum. Danny 
og Jackie bregða sér í hlut-
verk lífvarða.
22:00 law & order Uk (6:13)

Foringi hættulegs glæpa-
gengis er grunaður um morð 
en þegar vitni fást illa til að 
staðfesta glæp hans lendir 
saksóknari í vandræðum.
22:50 Falling skies (4:10)

Hörkuspennandi þætt-
ir úr smiðju Steven Spiel-
berg sem fjalla um eftirleik 
geimveruárásar á jörðina. 
Meirihluti jarðarbúa hefur 
verið þurrkaður út en hóp-
ur eftirlifenda hefur mynd-
að her með söguprófessor-
inn Tom Mason í fararbroddi. 
Í höfuðstöðvum 2nd Mass 
verður sundrung þegar Dr. 
Harris og Anne eru ósam-
mála um hvernig best sé 
að safna upplýsingum um 
óvinaliðið.
23:35 the Walking dead
00:25 combat hospital
01:05 Xiii (8:13)

01:50 Excused 
02:15 blue bloods (4:22)

03:05 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (15:25)

08:30 Ellen (120:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (107:175)

10:15 hank (3:10)

10:40 cougar town (9:22)

11:05 privileged (10:18)

11:50 Grey’s anatomy (3:24)

12:35 nágrannar  
13:00 suits (2:12)

13:45 chuck (1:13)

14:35 Gossip Girl (6:10)

15:20 big time rush  
15:45 barnatími stöðvar 2  
16:25 tricky tv (3:23)

16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 Ellen (121:170)

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 (15:24)

19:40 the middle (13:24)

20:05 Go on (9:22)

20:30 kalli berndsen
  - í nýju ljósi (1:8)

Önnur þáttaröðin með Kalla 
Berndsen þáttaröð þar sem 
bæði karlar og konur fá yf-
irhalningu hjá meistaranum. 
21:00 Grey’s anatomy (17:24)

21:45 red Widow (1:8)

22:30 Girls (7:10)

22:55 ncis (14:24)

23:40 person of interest
00:25 the closer (12:21)

01:10 the Feast of the Goat
03:10 damages (12:13)

04:00 bones (7:13)

04:45 kalli berndsen
  - í nýju ljósi (1:8)

05:10 the big bang theory
05:30 Fréttir og
 Ísland í dag  

16:05 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
16:35 tottenham - Fulham  
18:15 stoke - Wba  
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. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.
22:05 Everton - man. city  
Frá leik Everton og Manchest-
er City í ensku úrvalsdeildinni.
23:45 man. Utd. - reading  
Útsending frá leik Manchest-
er United og Reading í ensku 
úrvalsdeildinni.
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15:30 landsmót UmFÍ 
 50 ára og eldri  e. 
16:00 djöflaeyjan   e. -TXT888-

16:40 hefnd (21:22)  e.
17:25 Franklín (49:65)

17:50 Geymslan  -TXT888-

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 brúnsósulandið (2:8)

18:54 víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 að duga 
 eða drepast (8:8)

 (Make It or Break It)
Bandarísk þáttaröð um 
ungar fimleikadömur sem 
dreymir um að komast í 
fremstu röð og keppa á 
Ólympíuleikum. Meðal leik-
enda 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 -TXT888-

Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar. Dagskrárgerð: 
Ragnheiður Thorsteinsson. 
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 aldrei fór 
 ég suður 2012 
Þáttur um tónlistarhátíð-
ina Aldrei fór ég suður á Ísa-
firði um páskana 2012. 
Dagskrárgerð: Þorvarður 
Björgúlfsson.
23:00 kastljós 
23:20 Fréttir 
23:30 dagskrárlok 

17:15 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Gorenje Velenje 
 - Flensburg)
18:40 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif
 (- markaþáttur)
19:10 Þýski handboltinn
 (Flensburg - RN Löwen)
20:50 dominos deildin
 (Dominos deildin)
Allt um liðin í Domino’s deild 
karla í körfuknattleik. Viðtöl 
við þjálfara liðanna og far-
ið yfir styrkleika og veikleika 
hvers liðs fyrir sig.
21:50 meistaradeild Evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
Endursýndur leikur úr 
Meistaradeild Evrópu í 
knattspyrnu.
23:30 Þýski handboltinn
 (Flensburg - RN Löwen)

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

13:00 smother  
14:30 ævintýraferðin  
15:50 run Fatboy run  
17:30 smother  
19:00 ævintýraferðin  
20:20 run Fatboy run  
Bráðskemmtileg gaman-
mynd með Simon Pegg, 
Thandie Newton og Hank 
Azaria í aðalhlutverkum. Fyr-
ir fimm árum síðan ætlaði 
Dennis að kvænast unnu-
stu sinni, Libby, þegar hann 
guggnaði á síðustu stundu, 
bókstaflega. Nú þegar hann 
kemst að því að hún er að 
fara gifta sig í dag ákveð-
ur hann að reyna ganga í 
augun á henni með því að 
skrá sig í maraþon, svona 
til að sýna að hann hef-
ur nú þá staðfestu sem til 
þarf í alvörusamband í dag. 
Enginn álítur hann eiga 
möguleika en nú er að duga 
eða drepast.
22:00 an american crime  
Áhrifamikil og sannsögu-
leg mynd um móður sem 
heldur dóttur sinni fanginni 
í kjallara árum saman. Með 
aðalhlutverk fara Ellen Page 
og Catherine Keener.
23:40 the Expendables  
01:20 the next 
 three days  
03:30 an american crime  



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?
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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 
16. átthagafélög í spurn-
ingakeppni. 3 riðlakeppni. 
21:00 auðlindakista 
Jón Gunnarsson skoðar í 
kistuna
21:30 siggi stormur 
 og helgarveðrið

nEYðarvaktin21:15 thE F Word20:05 hæ Gosi21:30 dominos dEildin18:00 back-Up plan22:00

16:40 sunderland 
 - norwich  
18:20 swansea - arsenal  
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 southampton 
 - liverpool  
23:35 tottenham - Fulham  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
15:20 kitchen nightmares
16:05 7th heaven (11:23)

16:50 dynasty (7:22)

17:35 dr. phil 
18:20 necessary 
 roughness (15:16)

19:05 Everybody loves
 raymond (18:24)

19:25 the office (25:27)

19:50 Will & Grace (22:24)

20:15 happy Endings (21:22)

20:40 an idiot abroad (4:8)

Karl er sérkennilegur náungi 
og vill hvorki ferðast langt né 
lengi enda líður honum illa á 
framandi slóðum. Karl held-
ur vestur um haf til Banda-
ríkjanna til að fylgjast með 
hvölum á heimaslóðum sín-
um í Alaska
21:30 hæ Gosi
  - lokaÞÁttUr (8:8)

Þriðja þáttaröðin um bræð-
urna Börk og Víði sem ekk-
ert þrá heitar en lífshamingj-
una en svo virðist sem leiðin 
að henni sé þyrnum stráð. 
Fríðborg og Börkur ætla að 
ganga í það heilaga og öll-
um er boðið.
22:15 vegas (9:21)

Morð er framið á sýn-
ingarstúlku í borginni og leið-
ir rannsókn málsins í ljós að 
valdamikið fólk beri ábyrgðina.
23:05 Xiii (9:13)

XIII eltir skotmark sitt til 
Moskvu þar sem hann þarf að 
komast að innihaldi öryggish-
ólfs í rammgerðum banka.
23:50 law & order Uk (6:13)

00:40 Excused 
01:05 parks & recreation
01:30 the Firm (2:22)

02:20 vegas (9:21)

03:10 Xiii (9:13)

03:55 happy Endings (21:22)

04:20 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in 
 the middle (16:25)

08:30 Ellen (121:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 doctors (108:175)

10:15 smash (9:15)

11:00 human target (1:12)

11:50 touch (3:12)

12:35 nágrannar  
13:00 better With You (20:22)

13:20 three amigos  
15:00 harry’s law (8:12)

15:45 barnatími stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 Ellen (122:170)

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 (16:24)

19:40 the middle (15:24)

20:05 the F Word (1:9)

Þriðja þáttaröðin með 
Gordon Ramsey sem sýnir 
okkur að skyndibiti Þarf ekki 
endilega að vera óhollur. 
Hann fær líka til sín nokkra 
áhugasama og afar kapp-
sama lærlinga sem keppa 
innbyrðis í matreiðslu og í 
lokin stendur einn eftir sem 
sigurvegari og fær starf hjá 
sjálfum meistaranum.
20:55 ncis (15:24)

21:40 person of interest
22:25 sons of anarchy (3:13)

23:10 spaugstofan (18:22)

23:40 mr selfridge (2:10)

00:30 the mentalist (16:22)

01:10 the Following  
01:55 medium (3:13)

02:40 Witless protection  
04:20 three amigos  
06:00 the big bang
 theory (16:24)
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15:35 kiljan   e. -TXT888-

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

17:25 múmínálfarnir (39:39)

17:35 lóa (41:52)

17:50 stundin okkar (20:31) 

18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey (7:15)

19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:10 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni  
 (Annie Mist Þórisdóttir)
Krossfitmeistarinn Annie 
Mist Þórisdóttir tryggði sér í 
fyrra heimsmeistaratiltilinn 
annað árið í röð. Hún seg-
ir okkur frá draumum sínum 
og væntingum, því andlega 
álagi sem fylgir nafnbótinni 
hraustasta kona heims og 
framtíð sinni með danska 
kærastanum. Umsjónarmað-
ur er Ragnhildur Steinunn 
Jónsdóttir. Stjórn upptöku og 
myndvinnsla er í höndum Ei-
ríks I. Böðvarssonar. -TXT888-

20:45 stephen Fry:
 Græjukarl 
 – hreysti og fegurð
 (Stephen Fry: Gadget Man)
21:15 neyðarvaktin (11:24)

 (Chicago Fire)•1222:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 Glæpahneigð (2:24)

 (Criminal Minds VII)
Bandarísk þáttaröð um sér-
sveit lögreglumanna sem 
hefur þann starfa að rýna 
í persónuleika hættulegra 
glæpamanna til þess að 
reyna að sjá fyrir og koma 
í veg fyrir frekari illvirki 
þeirra. •1623:05 höllin (4:10) (Borgen)
00:05 kastljós 
00:35 Fréttir 
00:45 dagskrárlok 

13:15 diary of a 
 Wimpy kid
14:45 kapteinn skögultönn
16:00 i love You 
 phillip morris
17:35 diary of a Wimpy kid
19:05 kapteinn skögultönn
20:20 i love You 
 phillip morris  
Rómantísk ástarsaga tveggja 
manna þar sem ástin kvikn-
ar innan veggja fangels-
insin. Jim Carrey og Ewan 
McGregor fara með hlutverk 
elskendanna.
22:00 back-Up plan  
Rómantísk gamanmynd 
með Jennifer Lopez og Alex 
O’Loughlin. Zoe er harð-
ákveðin í að eignast barn 
sem allra fyrst og þar sem 
hana vantar maka, ger-
ir hún áætlun um að bjarga 
sér sjálf í þeim efnum. Um 
leið og planið er tilbúið hittir 
hún Stan, mann sem býr yfir 
mörgum góðum kostum.
23:45 brüno  
Geggjuð gamanmynd þar 
sem spéfuglinn Sasha Bar-
on Cohen mætir til leiks sem 
tískumógúllinn Bruno. Hann 
kemur sjálfum sér og öðr-
um í óborganlega vandræða-
legar aðstæður með drep-
fyndnum afleiðingum.
01:05 two lovers  
02:55 back-Up plan  

Fimmtudagur 21. mars 2013

07:00 Þýski handboltinn
 (Flensburg - RN Löwen)
17:30 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif
 (- markaþáttur)
18:00 dominos deildin
 (Dominos deildin)
21:00 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Hamburg 
 - Celje Pivovarna Lasko)
22:20 spænsku mörkin
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
00:35 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Hamburg 
 - Celje Pivovarna Lasko)
02:00 Formúla 1 2013
 (Malasía - Æfing # 1)
06:00 Formúla 1 2013
 (Malasía - Æfing # 2)

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





Havre Fras er ein af fáum morgunkornstegundum 
sem uppfylla hollustukröfur Skráargatsins. 

Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður 
betur allan daginn.

Heilsaðu 
deginum með 
hollustu
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