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Fermingartilboð
Mjúka gjö�n sem nýtist ár eftir ár

100% Pima rúmföt frá 8.390 kr     100% dúnsæng 24.990 kr

22. mars – 28. mars 
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UPPLAG: 83.000 EINTÖK



 2 sjónvarpsdagskráin » 
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07:00 Barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (17:25)

08:30 Ellen (43:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful
09:35 doctors (109:175)

10:15 til death (18:18)

10:45 two and a half men
11:10 man vs. Wild (1:15)

11:55 the Whole truth (7:13)

12:35 nágrannar
13:00 semi-pro
14:50 sorry i’ve 
 Got no head
15:20 Ævintýri tinna
15:45 leðurblökumaðurinn
16:10 scooby doo
16:30 Waybuloo
16:50 Bold and the
 Beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (52:170)

18:23 veður
18:30 Fréttir stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:54 Ísland í dag
19:11 veður
19:20 simpson
 -fjölskyldan (7:22)

19:45 týnda kynslóðin (27:34)

20:10 spurningabomban
21:00 american idol (20:37)

22:25 From paris 
 With love
Hörkuspennandi hasa-
mynd með John Travolta 
og Jonathan Rhys Meyers í 
aðalhlutverki og fjallar um 
tvo ólíka menn sem freista 
þess að koma í veg fyrir yf-
irvofandi hryðjuverkaárás 
í París.
23:55 semi-pro
Will Ferrell og Woody Harrel-
son eru drepfyndnir í þessari 
hressilegu gamanmynd.
01:25 Candy
03:10 les anges 
 exterminateurs
04:50 triassic attack

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 dynasty (7:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
13:40 the voice (15:15)

16:25 top Chef (15:15)

17:10 dr. phil 
17:55 an idiot abroad (4:8)

18:45 Everybody loves
 raymond (19:24)

19:05 solsidan (10:10)

19:30 Family Guy (12:16)

19:55 america’s Funniest
 home videos (14:44)

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? (11:12)

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. 
Gestir þáttarins eru spjátr-
ungslegi borgarfulltrúinn 
Gísli Marteinn Baldursson 
og hin þrælskemmtilega Eva 
María Jónsdóttir.
23:00 Green room With 
 paul provenza (4:8)

Það er allt leyfilegt í græna 
herberginu þar sem ólík-
ir grínistar heimsækja 
húmoristann Paul Provenza. 
23:30 hæ Gosi (8:8)

Fríðborg og Börkur ætla að 
ganga í það heilaga og öllum 
er boðið í þessum lokaþætti 
af Hæ Gosa.
00:10 undercover Blues 
02:05 Excused 
02:30 Combat hospital (13:13)

03:10 Csi (21:23)

03:50 pepsi maX tónlist 

15:55 sunnudagsmessan  
17:10 southampton 
 - liverpool  
18:50 swansea - arsenal  
20:30 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
21:00 pl Classic matches  
 (Newcastle - Liverpool, ‘98)
21:30 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
22:00 aston villa - Qpr  
Útsending frá leik Aston Villa 
og Queens Park Rangers í 
ensku úrvalsdeildinni.
23:40 pl Classic matches  
 (Man United - Chelsea, ‘99)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
00:10 Everton - man. City  

Föstudagur 22. mars 2013

14:50 Ástareldur 
15:40 Ástareldur 
16:30 táknmálsfréttir 
16:40 landsleikur í fótbolta 
Bein útsending frá leik karla-
liða Slóvena og Íslendinga í 
forkeppni HM 2014. BEint
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 Útsvar 
 (Ísafjarðarbær - Reykjavík)
Spurningakeppni sveitar-
félaga. Að þessu sinni eig-
ast við lið Ísafjarðarbæjar og 
Reykjavíkur í átta liða úrslit-
um. Umsjónarmenn eru Sig-
mar Guðmundsson og Þóra 
Arnórsdóttir.
21:10 Götudanskeppnin 
 (Step Up 3)
Hópur götudansara í New 
York keppir við heimsins 
bestu hipphoppara. Leik-
stjóri er Jon M. Chu og með-
al leikenda eru Sharni Vin-
son, Rick Malambri og Adam 
G. Sevani. Bandarísk bíó-
mynd frá 2010.
23:00 Barnaby ræður
 gátuna
  – Þjófur á nóttu (6:7)

 (Midsomer Murders XII: 
 The Creeper)
Bresk sakamálamynd byggð 
á sögu eftir Caroline Graham 
þar sem Barnaby lögreglu-
fulltrúi glímir við dularfull 
morð í ensku þorpi. Meðal 
leikenda eru John Nettles og 
Jason Hughes.
00:35 star trek   e. •12Hér segir frá James T. Kirk 
og félögum hans á geim-
skipinu Enterprise á yngri 
árum. Leikstjóri er J.J. 
Abrams og meðal leikenda 
er Chris Pine. Bandarísk æv-
intýramynd frá 2009.
02:35 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 hrafnaþing 
6 ára afmælis Hrafnaþing 
með fjöldra góðra gesta. 
21:00 hrafnaþing 
6 ára afmælis Hrafnaþing 
með fjöldra góðra gesta. 
21:30 hrafnaþing 
6 ára afmælis Hrafnaþing 
með fjöldra góðra gesta. 

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

16:50 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Hamburg 
 - Celje Pivovarna Lasko)
18:15 dominos deildin
 (Stjarnan - Keflavík)
20:00 meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur
20:30 Evrópudeildarmörkin
21:20 Fa bikarinn
 (Man. Utd. - Chelsea)
Útsending frá leik Manche-
ster United og Chelsea í 8 
liða úrslitum ensku bikar-
keppninnar.
23:00 Fa bikarinn
 (Everton - Wigan)
Útsending frá leik Everton og 
Wigan Athletic í 8 liða úrslit-
um ensku bikarkeppninnar.
04:55 Formúla 1 2013
  - Æfingar BEint
 (Malasía - Æfing # 3)

12:35 prom  
14:15 i Could never 
 Be your Woman  
15:50 spy kids 4  
17:15 prom  
18:55 i Could never 
 Be your Woman  
20:30 spy kids 4  
Spennandi ævintýramynd 
með Jessicu Alba í hlutverki 
fyrrum njósnara sem er köll-
uð aftur inn til að sinna mikil-
vægu verkefni og eftir að hún 
uppgötvar njósnahæfileika 
nýju stjúpbarna sinna, biður 
hún þau um aðstoð.
22:00 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.
23:45 Wanderlust  
Gamanmynd með Paul Rudd 
og Jennifer Aniston í aðal-
hlutverki. Myndin fjallar um 
dæmigert par frá Manhatt-
an sem lenda bæði í niður-
skurði í vinnunni og flytja út 
á land. Fyrir tilviljun kynnast 
litlu sambýli hippa.
01:20 volcano  
03:00 the river Why  



ONEN DESIGN
ARKITEKT MAA LARS FRANK NIELSEN, 1951 

Verkefnateymi: Arkitekt maa. Lars Frank 
Nielsen og arkitekt maa. Hans Falleboe 
ONEN DESIGN eiga rætur sínar að rekja 
til 3 x Nielsen 
teikni- stofunnar 
frá því um 1986. 
Byggingar og 
hönnun verða 
til vegna óska 
um einfalt svar 
á flóknum 
viðfangsefnum. 
ONEN DESIGN 
reynir að hámarka 
og styrkja boðskap arkitektúrsins með 
byggingartengdri hönnun.

SHL DESIGN
ARKITEKTERNE MAA SCHMIDT, HAMMER & 
LASSEN K / S

Með hurðarhúninum Groom sem að við 
hönnuðum fyrir Carl F höfum við hjá SHL 
DESIGN valið að láta reyna á spennuna 
á milli hagsýni 
og hins fagur-
fræði lega – er 
hægt að hanna 
hurðarhún með 
skörpum brúnum, 
sem jafnframt er 
heillandi út frá 
vinnufræðilegu 
sjónarmiði ? Við 
viljum hanna vörur sem að prýða og 
styðja byggingar framtíðarinnar, umhverfi 
okkar og tilveru. Með arkitektúrinn sem 
útgangspunkt höfum við hefð fyrir því að 
búa til vörur, sem samræma heildina og 
smáatriðin. Groom er byrjunin á nýrri línu 
SHL DESIGN fyrir Carl F.

PHILIPPE STARCK
Hann hlaut menntun sína við Écolenissim 
De Camondo í París. Frakkinn Philippe 
Starck (fæddur 1949) starfaði sem 
aðalhönnuður 
hjá Pierre Gardin 
í lok sjöunda 
áratugarins. 
Í gegnum 
verk sín sem 
innanhúsarkitekt 
ma. fyrir Café 
Costens í París 
(1984) hlaut 
hann alþjóðlega 
viðurkenningu, 
en það var 
fyrst þegar hann snéri sér að hönnun 
nytjahluta til daglegra nota, að stíll hans 
og hönnun sló í gegn fyrir alvöru. Síðan 
uppúr 1990 hafa vasar og flöskur ásamt 
tannburstum og ávaxtapressum sem að 
hann hannaði verið fjöldaframleiddar. 
Fljótlega uppúr 1990 teiknaði hann tvær 
gerðir hurðarhúna: 1191 og 1111, sá síðar 
nefndi var þó ekki settur í framleiðslu fyrr 
en nýlega.

JEAN NOUVEL
Jean Nouvel er fæddur 12 ágúst 1945 
í Fumel Frakklandi og hefur starfrækt 
eigin arkitekastofu síðan 1970. Hann 
hefur hlotið mörg 
verðlaun fyrir verk 
sín, þar á meðal 
gull verðlaun 
frönsku arkitekta 
akademinunar, 
Royal Gold Medal 
of the Royal 
Institute of British 
Architects, Aga 
Khan verðlaunin 
fyrir Arab World 
Institute, og 
árið 2001, ítölsku Borromini verðlaunin 
fyrir menningar og ráðstefnu- miðstöð 
í Luzern, ásamt Japönsku Premium 
Imperial Career verð- laununum. Meðal 
helstu bygginga Nouvel er Arab World 
Institute in Paris, óperan í Lyon , Cartier 
stofnunin í Paris, Galéries Lafayette 
stórverslunin í Berlin og nú síðast Dentsu 
turnin í Tokyo

ARNE JACOBSEN
ARKITEKT OG HÖNNUÐUR 1902-1971 

Arne Jacobsen hlaut alþjóðlega 
viðurkenningu strax á námsárunum þegar 
hann hlaut silfurverðlaun fyrir stól sem 
að var sýndur á 
sýningu í París 
(1925) Þegar hann 
útskrifaðist frá 
Arkitektaskóla 
Listakademíunnar 
í Kaupmannahöfn 
(1927) var honum 
afhent diploma frá 
Heimssýningunni 
í París. Ári síðar 
hlaut hann síðan 
gullverðlaunin 
þar (1928). Þekktastur er Arne Jacobsen 
þó aðallega fyrir 4 af frægustu stólum 
heimsins: Maurinn (1951) og Sjöuna 
(1952), sem að framleiddir voru í meira en 
5 milljón eintökum ásamt hinum vinsælu 
hægindastólum Svaninum og Egginu 
(1958). Eins og Svanurinn og Eggið þá var 
hinn glæsilegi AJ hurðarhúnn hannaður 
fyrir SAS Royal Hótelið 1955/56, hótelið 
var opnað 1961 sem fyrsta nútíma 
„koncept“-hótelið.

HENNING LARSEN
ARKITEKT 

Hann lauk námi í Arkitektaskóla 
Listaakademínunnar í Kaupmannahöfn 
1952. Varð prófessor í byggingarlist við 
sama skóla 1968-
95. Hann hefur 
fengið fjöldan allan 
af verðlaunum og 
viðurkenningum 
fyrir störf sín, 
m.a. Eckersberg 
verðlaunin 1965, 
Alþjóð- legu 
hönnunar-
verðlaunin 1987 
(IDA) og Aga 
Khan verðlaunin 
1989. Teiknistofa Henning Larsens A/S 
hefur frá stofnun 1959 unnið mikið með 
nútíma hönnun sérstaklega hvað varðar 
húsgögn, ljós og byggingarhluta að ekki 
sé minnst á fjölda arkitekta- samkeppna 
og bygginga. HL húnninn var hannaður 
1996 af teiknistofunni og notaður í fjölda 
bygginga, ma.: Nýju aðalskrifstofur 
Nordea í Christianshavn, Bókasafnið í 
Malmø, Mekoprint á Norður Jótlandi, 
Háskólann í Hróarskeldu og Operuhúsið í 
Kaupmannahöfn.

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

 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.
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17:00 hrafnaþing 
17:30 hrafnaþing 
18:00 hrafnaþing 
19:00 hrafnaþing 
19:30 hrafnaþing 
20:00 hrafnaþing 
21:00 Framboðsþáttur 
21:30 Framboðsþáttur 
22:00 sigmundur davíð 
22:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
23:00 Fiskikóngurinn 
23:30 Á ferð og flugi 
00:00 Átthagaviska 

GEttu BEtur 20:00 spauGstoFan19:30 thE BaChElorEttE19:45 FormÚla 107:50 thE pEliCan BriEF22:00

12:20 arsenal - tottenham  
14:05 season highlights  
 (Season Highlights 
 2000/2001)
15:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
15:30 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
16:25 liverpool - Fulham  
18:05 norwich - man. City  
19:50 Football legends  
 (Maradona 1)
20:15 season highlights  
 (Season Highlights 
 2001/2002)
Allar leiktíðir ensku úrvals-
deildarinnar gerðar.
21:10 Chelsea 
 - aston villa  
22:50 Wigan - man. utd.  

07:50 Formúla 1 2013
  - tímataka BEint
09:30 veitt með vinum
10:00 meistarad. í handb.
 (Hamburg - Celje Pivov. Las.)
11:30 Formúla 1 2013
  - tímataka
13:10 meistaradeild
 Evrópu -fréttaþáttur
13:40 the science of Golf
14:00 meistaradeild Evrópu
 (Man. Utd. - Real Madrid)
15:40 Þorst. J.og gestir 
16:10 meistaradeildin í 
 handbolta BEint
 (Flensb. - Gorenje Velenje)
17:50 dominos deildin
 (Stjarnan - Keflavík)
19:35 Formúla 1 2013
  - tímataka
21:20 Cage Contender Xvi
23:15 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Flensb. - Gorenje Velenje)

06:00 pepsi maX tónlist 
10:35 dr. phil 
11:20 dr. phil 
12:05 dynasty (6:22)

12:50 7th heaven (12:23)

13:35 Family Guy (12:16)

14:00 Judging amy (5:24)

14:45 hotel hell (4:6)

15:35 happy Endings (21:22)

16:00 parks & recreation
16:25 the Good Wife (15:22)

17:15 the Biggest loser
18:45 ha? (11:12)

19:45 the Bachelorette
21:15 once upon a time
Veruleikinn er teygjanlegur í 
Storybrook þar sem persón-
ur úr sígildum ævintýrum eru 
á hverju strái. Minningarbrot 
eru farin að ásækja einhverja 
íbúa Storybrook en svo virð-
ist sem enginn nái að tengja 
saman heimana tvo.
22:00 Beauty and 
 the Beast (7:22)

Umbreytingar Vincents eru 
farnar að vekja grunsemdir 
félaga hans í kjölfar þess að 
strákur úr bræðralagi einu 
í háskólanum er myrtur á 
hrottafenginn hátt.
22:45 monster in law 
Bandarísk kvikmynd frá ár-
inu 2005 með Jennifer 
Lopez og Jane Fonda í aðal-
hlutverkum. Charlotte hefur 
loks fundið draumaprinsinn 
eftir refilstigu einhleypunn-
ar en þegar allt virðist ætla 
að ganga upp kemur móðir 
hennar til skjalanna. 
00:30 hollywood 
 singing and 
 dancing 
02:15 Green room With 
 paul provenza (4:8)

02:45 Xiii (9:13)

03:30 Excused 
03:55 Beauty and 
 the Beast (7:22)

04:40 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
10:40 mad
10:50 ozzy & drix
11:10 young Justice
11:35 Big time rush
12:00 Bold and the
 Beautiful x5
13:45 american idol (20:37)

15:10 modern Family (15:24)

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 (19:22)

19:55 Wipeout
20:45 reel steel
Spennandi mynd með Hugh 
Jackman en hún gerist í ná-
inni framtíð þar sem nýjasta 
sportið er að láta vélmenni 
berjast í hringnum. 
22:50 Extremely loud & 
 incredibly Close
Eftir föðurmissi finnur ungur 
og uppfinningasamur dreng-
ur dularfullan lykil sem faðir 
hans átti og telur að með því 
að finna skrána sem hann 
gengur að muni hann finna 
þau svöri sem hann leitar að.
01:00 Green Zone
02:50 stoned
04:30 Wipeout
05:15 spaugstofan (19:22)

05:40 Fréttir
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Laugardagur 23. mars 2013

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:25 stephen Fry:
  Græjukarl – hreysti 
 og fegurð (5:6)  e.
10:50 Útsvar   e.
11:55 landinn   e. 
12:25 kiljan   e. 
13:20 landsleikur 
 í handbolta BEint
Bein útsending frá leik kvenna-
liða Íslands og Svíþjóðar. 
15:10 dýra líf 
 - saga af ljóni (2:5)  e. 
16:05 djöflaeyjan (27:30)  e. 
16:45 ljóskastarinn   e.
17:00 að duga 
 eða drepast   e.
17:45 leonardo (11:13)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Úrval úr kastljósi 
18:54 lottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:40 hrúturinn hreinn 
19:50 hraðfréttir
20:00 Gettu betur BEint
 (Úrslitaþátturinn)
Spurningakeppni framhalds-
skólanema. Úrslitaþáttur-
inn í beinni útsendingu úr 
Háskólabíói. Spyrill er Edda 
Hermannsdóttir. Dómarar og 
spurningahöfundar eru Atli 
Freyr Steinþórsson og Þór-
hildur Ólafsdóttir. 
21:25 rómartöfrar 
 (When in Rome)
New York-búinn Beth er 
óheppin í ástum. Á ferðalagi 
í Róm stelur hún smápen-
ingum úr frægum gosbrunni 
og viti menn, vonbiðlarnir 
elta hana á röndum. Banda-
rísk bíómynd frá 2010.
23:00 lestarránið 
 (The Taking of 
 Pelham 1 2 3)
00:50 Fundið fé   e. •1602:50 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

11:45 Just Wright  
13:25 Búi og símon  
14:55 percy Jackson and 
 the olympians:
  the lightning thief  
16:50 Just Wright  
18:30 Búi og símon  
20:00 percy Jackson and 
 the olympians:
  the lightning thief  
 (Percy Jackson 
 og leifturþjófurinn)
Spennandi ævintýramynd um 
strákinn Percy Jackson sem 
uppgötvar að hann er í raun 
sonur Gríska sjávarguðsins 
Poseidons. Með hjálp vina 
sinna leggur hann á sig mikið 
ferðalag m.a. til undirheima 
til að bjarga heiminum frá 
tortímingu, og þarf auk þess 
að berjast við Grísku guðina 
sem ætla í stríð.
22:00 the pelican Brief  
Spennumynd byggð á sögu 
eftir John Grisham með 
Denzel Washington, Juliu 
Roberts og Sam Shepard í 
aðalhlutverkum.
00:20 savage Grace  
01:55 the transporter  
03:25 the pelican Brief  





Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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14:00 Bubbi og lobbi 
14:30 allt um golf 
15:00 Frumkvöðlar 
15:30 suðurnesjamagasín. 
16:00 hrafnaþing 
17:00 Framboðsþáttur 
17:30 Framboðsþáttur 
18:00 sigmundur davíð 
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 hrafnaþing 
23:30 hrafnaþing 

höllin20:10 thE FolloWinG21:45 top GEar usa20:20 FormÚla 107:30 lovE happEns23:45

06:00 pepsi maX tónlist 
11:05 dr. phil 
11:50 dr. phil 
12:35 dr. phil 
13:20 dynasty (7:22)

14:05 top Chef (15:15)

14:50 once upon a time
15:35 the Bachelorette (7:10)

17:05 an idiot abroad (4:8)

17:55 vegas (9:21)

18:45 Blue Bloods (4:22)

19:35 Judging amy (6:24)

20:20 top Gear usa (5:16)

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 (5:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. Eigandi 
innflutningsfyrirtækis finnst 
látinn í vínkjallaranum sín-
um og áður en varir taka 
böndin að berast að upp-
boðsþjónustu.
22:00 the Walking dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskrift-
arsjónvarpi vestanhafs. Hið 
sérkennilega þorp Woodbury, 
þar sem enginn er þar sem 
hann er séður er ekki eins 
rammgert og virðist í fyrstu.
22:50 lost Girl
  - nÝtt (1:22)

Ævintýralegir þættir um 
stúlkuna Bo sem reynir að 
ná stjórn á yfirnáttúrulegum 
kröftum sínum, aðstoða þá 
sem eru hjálparþurfi. 
23:40 Elementary (11:24)

00:25 hæ Gosi (8:8)

01:05 Excused 
01:30 the Walking dead
02:20 lost Girl (1:22)

03:10 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir
07:25 villingarnir
07:45 hello kitty
07:55 uki
08:00 algjör sveppi
10:00 latibær
10:10 tasmanía
10:30 Ærlslagangur kalla 
 kanínu og félaga
10:50 hundagengið
11:10 ofurhetjusérsveitin
11:35 victourious
12:00 spaugstofan (19:22)

12:30 nágrannar x5
14:15 american idol (21:37)

15:00 týnda kynslóðin (27:34)

15:25 2 Broke Girls (15:24)

15:50 how i met your
 mother (14:24)

16:15 kalli Berndsen
  - í nýju ljósi (1:8)

16:45 spurningabomban
17:40 60 mínútur
18:30 Fréttir stöðvar 2
18:55 stóru málin
19:20 veður
19:30 sjálfstætt fólk
20:05 mr selfridge (3:10)

Stórgóð bresk þáttaröð sem 
segir frá róstursömum tím-
um í Bretlandi.
20:55 the mentalist (17:22)

21:45 the Following (9:15)

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.
22:30 60 mínútur
23:15 panorama:
 Billionaires 
 Beahaving Badly
23:45 Covert affairs (14:16)

00:30 Boss (8:8)

01:15 the listener (4:13)

01:55 Boardwalk Empire
02:50 deal
04:15 numbers (4:16)

05:00 Fréttir
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12:25 Gray matters  
14:00 Gulliver’s travels  
15:25 love happens  
17:10 Gray matters  
18:45 Gulliver’s travels  
20:10 love happens  
Áhrifamikil og rómantísk mynd 
sem segir frá ekkli sem skrifar 
metsölubók um það hvernig á 
að takast á við tilveruna þegar 
makinn fellur frá. Þegar hann 
er á viðskiptaferð í Seattle 
verður hann ástfanginn af konu 
sem kemur á fyrirlestur hjá 
honum, og kemst þá að því 
að hann hefur í raun ekki náð 
að vinna úr sínum málum eftir 
að konan hans lést. Með aðal-
hlutverk fara Aaron Eckhart og 
Jennifer Aniston.
22:00 precious  
Óskarsverðlaunamynd sem 
Oprah Winfrey og Tyler Perry 
framleiða. 
23:55 little trip to heaven, a
01:25 precious  
03:20 Get him to the Greek

14:00 pl Classic matches  
 (Liverpool - Man Utd, 99/00)
14:30 pl Classic matches  
 (Everton - Leeds, 1999)
15:00 season highlights  
 (Season Highlights 
 2002/2003)
15:55 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
16:25 arsenal 
 - southampton  
18:05 Fulham - tottenham  
19:50 Football legends  
 (Maradona 2)
20:15 season highlights  
 (Season Highlights )
21:10 pl Classic matches  
 (Newcastle 
 - Sheffield Wednesday)
21:40 pl Classic matches  
 (Tottenham - South. ‘99)
22:10 Qpr - liverpool  

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:45 Gettu betur (7:7)  e.
12:15 meistaradeildin í 
hestaíþróttum 2013 (7:10)  e. 
12:30 silfur Egils 
13:50 Bikarúrslit í blaki 
Bein útsending frá úr-
slitaleikjum kvenna og karla 
í bikarkeppninni í blaki. 
BEint
17:20 táknmálsfréttir 
17:30 poppý kisuló (12:52)

17:40 teitur (18:52)

17:51 skotta skrímsli (12:26)

17:56 hrúturinn hreinn og 
verðlaunaféð (12:21)

18:00 stundin okkar
18:25 Basl er búskapur
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:40 landinn
20:10 höllin (5:10) (Borgen)
Danskur myndaflokkur um 
valdataflið í dönskum stjórn-
málum. 
21:15 Ferðalok (3:6)

 (Landnám Auðar djúpúðgu)
Heimildaþáttaröð um Ís-
lendingasögurnar og sann-
leiksgildi þeirra frá sjónarhóli 
fornleifafræði og bókmennta. 
Að þessu sinni er sagt frá 
landnámi Auðar djúpúðgu. 
Framleiðandi: Vesturport. 
21:45 sunnudagsbíó
 - Fast land 
 undir fótum 
 (Terraferma)
Fjölskylda á Sikiley bregst 
við hópi innflytjenda með 
sínum hætti. Leikstjóri er 
Emanuele Crialese og meðal 
leikenda eru Filippo Pucillo, 
Donatella Finocchiaro og 
Giuseppe Fiorello. Ítölsk 
verðlaunamynd frá 2011.
23:15 silfur Egils 
Endursýndur þáttur.
00:35 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

07:30 Formúla 1 BEint
10:10 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Flensb. - Gorenje Velenje)
11:30 Formúla 1
14:10 the science of Golf
 (The Swing)
14:40 meistaradeild Evrópu
 (Barcelona - Milan)
16:20 Þorst. J. og gestir 
 - meistaramörkin
16:55 meistaradeildin í 
 handbolta BEint
 (Füchse B. - Atletico M.)
18:30 meistaradeildin í 
 handbolta BEint
 (Kiel - Medvedi)
20:10 Formúla 1
22:50 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Füchse Berlin - Atletico M.)
00:15 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Kiel - Medvedi)
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109.900 119.900

129.900 129.900

139.900 139.900

179.900 219.900

SAMSUNG 15.6”
NP355E5C HD LED
n 15.6” LED Non-Gloss skjár
n AMD Dual–Core E2–1800 örgjörvi
n AMD HD7470M 1GB skjástýring
n 500GB harður diskur
n 4GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n Windows 8 64–bita stýrikerfið
n Þyngd: 2,33 kg

SAMSUNG 15.6”
355E5C–S04
n 15.6” LED Non-Gloss skjár
n AMD Dual-Core E2-1800 örgjörvi
n AMD HD7470M 1GB skjástýring
n 500GB harður diskur
n 6 GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n Windows 8 64-bita stýrikerfið
n Þyngd: 2,33 kg

SAMSUNG 15.6”
300E5C–A03
n 15.6” LED Non-Gloss skjár
n Intel i3–3110M örgjörvi
n Intel HD 4000 skjástýring
n 500GB harður diskur
n 4GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n Windows 8 64–bita stýrikerfið
n Þyngd: 2,28 kg

SAMSUNG 13.3”
535U3C–A07
n 13.3” LED Non–Gloss skjár
n AMD DualCore A6–4455M örgjörvi
n AMD Radeon HD7500G skjástýring
n 500GB harður diskur
n 6GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n Windows 8 64–bita stýrikerfið
n Þyngd: 1,52 kg

SAMSUNG 15.6”
350V5C–T01
n 15.6” LED Non–Gloss skjár
n Intel i5–3210M örgjörvi
n AMD HD7730M 2GB skjástýring
n 750GB harður diskur
n 6GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n Windows 8 64–bita stýrikerfið
n Þyngd: 2,33 kg

SAMSUNG 13.3”
535U3C–A04
n 13.3” LED Non-Gloss skjár
n AMD DualCore A6–4455M örgjörvi
n AMD Radeon HD7500G skjákort
n 500GB harður diskur
n 4GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n Windows 8 64–bita stýrikerfið
n Þyngd: 1,52 kg

SAMSUNG 13.3”
535U3C–A06 BLEIK
n 13.3” LED Non-Gloss skjár
n AMD DualCore A6-4455M örgjörvi
n AMD Radeon HD7500G skjákort
n 500GB harður diskur
n 4GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n Windows 8 64–bita stýrikerfið
n Þyngd: 1,52 kg

SAMSUNG 13.3”
540U3C–A03
n 13.3” LED SuperBright snertiskjár
n Intel i5–3317M örgjörvi
n Intel HD 4000 skjástýring
n 500GB harður diskur
n 6GB vinnsluminni
n 1.3 Megapixel vefmyndavél
n SoundAlive hátalarar
n Windows 8 64–bita stýrikerfið
n Þyngd: 1,69 kg

900

219 900

Nýleg óháð samanburðarkönnun sýnir fram á afburða
árangur Samsung fartölva hvað áreiðanleika varðar: www.bt.is/page/samsungbest
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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
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20:00 Bubbi og lobbi,-
kosningakronika 
Hoknir reynslu,sjá í gegnum 
holt og hæðir 3:8
20:30 Eldhús meistaranna 
Alexander í Prófílstál sýn-
ir græjur,sem alvörukokk-
ar nota.
21:00 Frumkvöðlar 
Þáttur númer 198;).
21:30 suðurnesjamagasín 

apasaGa20:05 Boss21:35 hotEl hEll20:20 njarðvík - snæfell19:00 thE kinG’s spEECh20:25

18:00 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
18:55 Football legends  
 (Alfonso)
19:20 tottenham - Chelsea
21:05 1001 Goals  
 (1001 Goals)
Bestu mörk úrvalsdeildar-
innar frá upphafi.
22:00 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
Show 2012/13)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
23:00 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
23:30 liverpool 
 - southampton  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
16:00 kitchen nightmares
16:45 Judging amy (6:24)

17:30 dr. phil 
18:15 top Gear usa (5:16)

19:05 america’s Funniest
 home videos (9:48)

19:30 Will & Grace (23:24)

19:55 parks & recreation
20:20 hotel hell (5:6)

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. Míkróstjórn-
un er sem myllusteinn um 
rekstur þessa hótels og 
bregður Ramsey á það ráð 
að fá hótelstjórann af stóru 
hóteli í heimsókn.
21:10 hawaii Five-0 (5:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þátt-
um. Trúarathafnir virðast hafa 
eitthvað að gera með morð 
sem framið er á Hrekkjavöku
22:00 Csi (12:22)

Þegar morð er framið á 
hæfileikaríkum tennisleik-
ara þarf rannsóknardeildin 
að komast að því hvort fortíð 
eða nútíð eigi í hlut.
22:50 Csi (22:23)

Gamall og góður þáttur um 
rannsóknardeildina undir 
stjórn Gil Grissom. 
23:30 law & order:
  Criminal intent (5:8)

Eigandi innflutningsfyrirtæk-
is finnst látinn í vínkjallaran-
um sínum og áður en var-
ir taka böndin að berast að 
uppboðsþjónustu.
00:20 the Bachelorette (7:10)

01:50 hawaii Five-0 (5:24)

02:40 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (18:25)

08:30 Ellen (52:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful
09:35 doctors (110:175)

10:15 Wipeout
11:05 drop dead diva (8:13)

11:50 hawthorne (4:10)

12:35 nágrannar
13:00 Frasier (23:24)

13:20 america’s 
 Got talent (5-6:32)

14:50 Et Weekend
15:35 Barnatími stöðvar 2
16:50 Bold and the
 Beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (55:170)

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 (17:24)

19:40 the middle (17:24)

20:05 Glee (12:22)

20:50 Covert affairs (15:16)

21:35 swimming With 
 killer Whales
Heimildarmynd frá BBC um 
háhyrninga, sem eru af mörg-
um talin einhver hættuleg-
ustu dýr hafsins og fáum sem 
myndi detta til hugar að sækja 
mikið í nálægð við þá í hafinu. 
22:30 man vs. Wild (15:15)

23:15 modern Family (15:24)

23:40 how i met your
 mother (14:24)

00:10 two and a half men
00:35 White Collar (1:16)

01:20 Episodes (5:7)

01:50 the killing (8:13)

02:35 Cattle Call
04:00 swimming With 
killer Whales
04:50 Covert affairs (15:16)

05:35 Fréttir og Ísland í dag
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12:45 pétur og kötturinn 
 Brandur 2  
14:05 Big miracle  
15:50 Cyrus  
17:20 pétur og kötturinn 
 Brandur 2  
18:40 Big miracle  
20:25 Cyrus  
Myndin fjallar um hinn hinn 
einmanna John sem hitt-
ir loksins draumadísina sína. 
Eini gallinn er að hún á upp-
kominn son sem er ekki 
ánægður með væntanlega 
viðbót við fjölskylduna.
22:00 the descendants  
Áhrifamikil Óskarsverðlauna-
mynd með George Cloon-
ey í aðalhlutverki og fjallar 
um innfæddan Hawaii-búa, 
Matt, sem býr á búgarði sín-
um með dætrum sínum og 
eiginkonu. Skyndilega slas-
ast eiginkonan svo alvarlega 
að hún leggst í dá og litlar 
líkur eru að hún muni ná sér. 
Matt þarf að takast á við lífið 
á nýjan hátt en fær svo ann-
að áfall þegar í ljós að kon-
an hans var ekki öll þar sem 
hún var séð.
23:55 the special 
 relationship
01:25 College  
03:00 the descendants  

08:00 morgunstundin 
 okkar 
09:55 skúli skelfir (1:11)

12:00 heimskautin köldu
  – Á hjara veraldar
12:50 heimskautin köldu
  - Á tökustað (1:6)  e.
13:00 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni
13:30 andraland (1:7)  e. 
14:00 hvolpalíf (1:8)  e.
14:30 Flikk Flakk (1:4)  e. 
15:15 hrúturinn hreinn 
15:22 Fum og fát 
15:30 silfur Egils 
16:50 landinn   e. 
17:20 sveitasæla (18:20)

17:31 spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (18:52)

17:51 angelo ræður (12:78)

17:59 kapteinn karl (12:26)

18:12 Grettir (12:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 innlit til arkitekta (5:8)

19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 dýra líf 
  – apasaga (3:5)

 (Planet Earth Live: 
 A Monkey’s Tale)
Fræðslumyndaflokkur frá 
BBC. Fylgst er með ung-
um dýrum í villtri náttúrunni. 
Kvikmyndagerðarmennirnir 
fóru víða og í þáttunum fáum 
við að sjá svartbjarnarhúna 
stíga fyrstu skrefin og 
eins ljónshvolp, fílskálf, 
makakíapa og jarðkött. 
21:00 löðrungurinn (4:8)

 (The Slap)•1222:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 Íslenski boltinn 
22:55 Glæpurinn iii (7:10)

 (Forbrydelsen III) e. •1223:55 kastljós 
Endursýndur þáttur.
00:20 Fréttir 
00:30 dagskrárlok 

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

15:20 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Füchse Berlin - Atletico M.)
16:45 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Kiel - Medvedi)
18:10 Einvígið á nesinu
19:00 dominos deildin
 (Njarðvík - Snæfell)
21:00 meistaradeildin í 
 handbolta
  - meistaratilþrif
 (markaþáttur)
21:30 meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
22:00 dominos deildin
 (Njarðvík - Snæfell)
Útsending frá leik í úrslita-
keppnini í Dominos deild 
karla í körfuknattleik.
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Hafðu samband og við bjóðum þér
hagstæð verð og góða þjónustu...

gluggar • hurðir • sólhús

Við hjá Gæsk framleiðum vandaða viðhaldsfría 
plastglugga.  Þeir eru sérhannaðir til að þola 
Íslenska veðráttu.
Lamir, stormjárn og læsingar eru úr ryðfríu stáli.
Möguleikarnir í útfærslum, stærðum o.s.frv. eru 
nánast óendanlegir.  Auðveld ísetning.

Sömu gæðin og í gluggunum okkar.
Lamir og læsingar eru úr ryðfríu 
stáli.  Fáanlegar í ótal útfærslum og 
stærðum.

Sólhúsin eru að sjálfsögðu líka hönnuð til að þola íslenska 
veðráttu.  Eru viðhaldsfrí eins og gluggarnir og hurðirnar okkar. 
Lamir, stormjárn og læsingar eru úr ryðfríu stáli.
Möguleikar í útfærslum og stærðum eru nánast óendanlegir.

Vandaðir og vottaðir ofnar

www.ofnasmidja.is  -  Vagnhöfða 11  -  110 Reykjavík   -       577 5177

LAGERSALA OG 
TILBOÐSDAGAR Í MARS

*ATH. Lagersalan gildir út mars 2013 eða á meðan birgðir endast.

10 - 50%
afsláttur á völdum Thor ofnum

10 - 20%
afsláttur á MHS
handklæðaofnum

Alara 60x72 cm
Ryðfrýtt stál

Square 50x120 cm
Ryðfrítt stál

Aquila 50x119 cm
Burstað stál

Oval 50x120 cm
Ryðfrítt stál

Halo 25x120 cm
Krómað stál

10%

20%

15%

10%15%

Home Swim pakki, 
án klórs

2 fyrir 1

6.990,-

Eura L Eura C

ATH. opið laugardaginn 2 mars 11-14

Fylgihlutir fyrir nuddpotta 
á 10% afslætti

Fótspor ehF. geFur út tímaritið Birtu augLýsingar: 578 1190 - auglysingar@fotspor.is
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laugardaga 10:00 - 13:00
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20:00 hrafnaþing 
Bjarni Bessason um jarð-
skjálfta í bókinni Náttúrvá
21:00 Framboðsþáttur 
Björt framtíð
21:30 Framboðsþáttur 

skólahrEysti20:00 modErn Family20:05 ElEmEntary22:00 dominos dEildin16:15 FamE20:10

17:40 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
18:35 Football legends  
 (Fernando Hierro)
19:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
19:30 arsenal - newcastle  
21:10 liverpool 
 - sunderland  
Útsending frá leik Liverpool 
og Sunderland í ensku úr-
valsdeildinni.
22:50 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
23:20 stoke - Chelsea  

07:00 dominos deildin
 (Njarðvík - Snæfell)
16:15 dominos deildin
 (Njarðvík - Snæfell)
18:00 meistaradeildin í 
 handbolta
 (Füchse Berlin - Atletico M.)
19:25 meistaradeildin í 
 handbolta
  - meistaratilþrif
 (markaþáttur)
19:55 meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur
20:25 meistaradeild Evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
Útsending frá leik í riðla-
keppni Meistaradeildar 
Evrópu.
22:05 Fa bikarinn
 (Man. Utd. - Chelsea)
23:50 into the Wind
Stórmerkileg mynd um 
stutta ævi Terry Fox.

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
16:00 hotel hell (5:6)

16:50 dynasty (8:22)

17:35 dr. phil 
18:20 Family Guy (12:16)

18:45 parks & recreation
19:10 Everybody loves
 raymond (20:24)

19:30 the office (26:27)

19:55 Will & Grace (24:24)

20:20 necessary 
 roughness
  - lokaÞÁttur (16:16)

Bráðskemmtilegur þáttur 
um sálfræðinginn Danielle 
og frumleg meðferðarúrræði 
hennar. 
21:10 the Good Wife (16:22)

Fíkniefnasali leitar á náðir 
Aliciu sem hann grunar hann 
um að hafa annan tilgang en 
hann vill láta uppi.
22:00 Elementary (12:24)

Erkióvinur Sherlock Holmes 
er eitt þekktasta illmenni bók-
menntasögunnar, Prófessor 
James Moriarty snýr aftur.
22:45 hawaii Five-o (5:24)

23:35 ha? (11:12)

Spurninga- og skemmti-
þátturinn HA? er landsmönn-
um að góðu kunnur. Jói G. er 
gestgjafi, Sóli Hólm og Gunn-
ar Sigurðsson á Völlum sjá um 
svörin og Stefán Pálsson sem-
ur hinar sérkennilegu spurn-
ingar. Úr verður hin mesta 
skemmtun. Gestir þáttarins 
eru spjátrungslegi borgarfull-
trúinn Gísli Marteinn Baldurs-
son og hin þrælskemmtilega 
Eva María Jónsdóttir.
00:35 Csi (12:22)

01:25 Beauty and 
 the Beast (7:22)

02:10 Excused 
02:35 the Good Wife (16:22)

03:25 Elementary (12:24)

04:10 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (19:25)

08:30 Ellen (55:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful
09:35 doctors (111:175)

10:15 the Wonder years
10:40 Gilmore Girls (2:22)

11:25 up all night (8:24)

11:50 the amazing race
12:35 nágrannar
13:00 Frasier (24:24)

13:20 america’s Got 
 talent (7-8:32)

14:45 sjáðu
15:15 njósnaskólinn (3:13)

15:45 iCarly (42:45)

16:05 Barnatími stöðvar 2
16:50 Bold and the
 Beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (62:170)

18:23 veður
18:30 Fréttir stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:54 Ísland í dag og veður
19:20 the Big Bang
 theory (18:24)

19:40 the middle (19:24)

20:05 modern Family (16:24)

20:30 two and a half men
20:55 how i met your
 mother (15:24)

21:20 White Collar (2:16)

22:05 Episodes (6:7)

22:35 panorama:
  madeleine 
 - the last hope
23:05 Go on (9:22)

23:30 kalli Berndsen
  - í nýju ljósi (1:8)

23:55 Grey’s anatomy (17:24)

00:40 red Widow (1:8)

01:25 Girls (7:10)

01:50 mad men (8:13)

02:35 rizzoli & isles (12:15)

03:20 the Fallen
05:15 modern Family (16:24)

05:35 Fréttir og
 Ísland í dag
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
12:00 heimskautin köldu
  – vor (2:6)  e.
12:50 heimskautin köldu
  - Á tökustað (2:6)  e.
13:00 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni
13:30 andraland (2:7)  e. 
14:05 hvolpalíf (2:8)  e.
14:35 Flikk Flakk (2:4)  e. 
15:10 magnus og petski 
15:45 Íslenski boltinn   e.
16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (41:52)

17:30 sæfarar (31:52)

17:41 Grímur grallari (4:4)

18:09 teiknum dýrin (4:52)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Góði kokkurinn (1:6)  e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 skólahreysti 
Í Skólahreysti keppa grunn-
skólar landsins sín á milli í 
hinum ýmsu greinum sem 
reyna á kraft, styrk og þol 
keppenda. Umsjón: Edda 
Sif Pálsdóttir og Haukur 
Harðarson. 
20:40 djöflaeyjan 
21:15 Castle (3:24) (Castle)
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 (8:10)

 (Forbrydelsen III)•1223:20 neyðarvaktin (11:24)

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

Þriðjudagur 26. mars 2013

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

11:50 i don’t know how 
 she does it  
13:20 mr. popper’s 
 penguins  
14:55 Fame  
16:55 i don’t know how 
 she does it  
18:25 mr. popper’s 
 penguins  
20:00 Fame  
Frábær endurgerð á sam-
nefndri mynd sem sló öll 
vinsældarmet á níunda ára-
tugnum. Myndin segir frá 
nokkrum krökkum í virtum 
leiklistarskóla í New York og 
metnaði þeirra í að sækj-
ast eftir feril sem leikarar, 
dansarar eða tónlistarmenn.
22:00 First snow  
Dramatísk spennumynd 
um mann sem fær þær 
fregnir frá spámanni að 
hann muni ekki lifa ann-
an dag eftir að fyrsti snjór 
vetrarins falli. Í kjölfar-
ið fer hann að sjá hættur 
í hverju horni og fer að 
gruna alla um græsku.
23:45 the imaginarium of 
 doctor parnassus  
Stórkostleg ævintýramynd 
eftir Terry Giliam úr Monty 
Python-genginu. Myndin 
fjallar um ferðaleikhús sem 
setur á svið afar metnaðar-
fullar sýningar í hverri höfn, 
svo ekki sé meira sagt. 
01:45 Witless protection  
03:20 First snow  
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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



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

Nýtt

Nýr Recaro Young Sport 
         9–36 kg

Útsölustaðir:
 BabySam
 Móðurást
 Fífa 
 Brimborg Akureyri
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Sölustaðir:

20:00 Björn Bjarnason 
Að ýmsu að hyggja við þing-
lok og upphaf kosninga-
baráttu
20:30 tölvur tækni 
 og vísindi 
Endalausar og ótrúlegar nýj-
ungar
21:00 Fiskikóngurinn 
Hátíðarsjávarfang
21:30 Á ferð og flugi 

doc Martin21:10 GrEy’s anatomy21:00 BluE Bloods21:10 ÞÝski handBoltinn19:10 thE GooniEs20:05

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 dynasty (8:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
16:25 katie my 
 Beautiful Face 
17:15 dr. phil 
18:00 once upon a time
18:50 Everybody loves
 raymond (21:24)

19:10 america’s Funniest
 home videos (48:48)

19:35 Will & Grace (1:24)

20:00 megatíminn (1:7) 

Einn galnasti þáttur lands-
ins þar sem áhorfendur geta 
unnið allt milli himins og jarð-
ar í beinni útsendingu með 
því aðeins að senda sms. 
21:00 solsidan
  - nÝtt (1:10)

Alex og Anna snúa loks aftur 
í þessum þáttum sem slógu 
í gegn meðal áskrifenda 
SkjásEins. Hin snobbuðu 
Freddie og Mickan eru við 
sama heygarðshornið ásamt 
nískupúkanum og einum 
mest fráhrindandi karakt-
er norrænnar sjónvarps-
sögu, Ove.
21:25 Blue Bloods (5:22)

Malasískur fíkniefnabarón 
tekur rannsóknarlögreglu-
mann í gíslingu og þurfa 
Danny og Jackie að grípa til 
sinna ráða.
22:10 law & order uk (7:13)

Nýr rannsóknarlögreglu-
maður er fenginn til að 
rannsaka morðið á Matt 
Devlin og gerir ráð fyrir að-
komu foringja glæpagengis 
að málinu.
23:00 Falling skies (5:10)

23:45 the Walking dead
00:35 Xiii (9:13)

01:20 lost Girl (1:22)

02:10 Excused 
02:35 Blue Bloods (5:22)

03:25 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in 
 the middle (20:25)

08:30 Ellen (62:170)

09:15 Bold and the
 Beautiful
09:35 doctors (112:175)

10:15 hank (4:10)

10:40 Cougar town (10:22)

11:05 privileged (11:18)

11:50 Grey’s anatomy (4:24)

12:35 nágrannar
13:00 suits (3:12)

13:45 Chuck (2:13)

14:35 Gossip Girl (7:10)

15:20 Big time rush
15:45 Barnatími stöðvar 2
16:50 Bold and the
 Beautiful
17:10 nágrannar
17:35 Ellen (63:170)

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 (19:24)

19:40 the middle (21:24)

20:05 Go on (10:22)

Bráðskemmtileg gaman-
þáttaröð með vininum Matt-
hew Perry í hlutverki Ryan 
King, íþróttafréttamanns, 
sem missir konuna sína. 
20:30 kalli Berndsen
  - í nýju ljósi (2:8)

21:00 Grey’s anatomy (18:24)

21:45 red Widow (2:8)

22:30 Girls (8:10)

22:55 nCis (15:24)

23:40 person of interest 
00:25 slumdog millionaire
02:20 the Closer (13:21)

03:05 damages (13:13)

04:05 Bones (8:13)

04:50 Go on (10:22)

05:15 the Big Bang
 theory (19:24)

05:40 Fréttir og
 Ísland í dag

16:20 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
16:50 West ham - Chelsea  
18:35 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:30 aston villa 
 - tottenham  
21:10 pl Classic matches  
 (Leeds - Newcastle, 1999)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
21:40 pl Classic matches  
 (Middlesb. - Man Utd, ‘99)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
22:10 man. utd. - liverpool
Frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
12:00 heimskautin köldu
  – sumar (3:6)  e.
12:50 heimskautin köldu
  - Á tökustað (3:6)  e.
13:00 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni
13:30 andraland (3:7)  e. 
14:00 hvolpalíf (3:8)  e.
14:30 Flikk Flakk (3:4)  e. 
15:10 orðaflaumur 
 – ordstorm:
  utanför (1:5)  e.
15:25 skólahreysti   e. 
16:10 djöflaeyjan   e. 
16:40 læknamiðstöðin
17:25 Franklín (50:65)

17:50 Geymslan
18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Brúnsósulandið (3:8)

18:54 víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 Útsvar 
 (Fjarðabyggð - Fjallabyggð)
Spurningakeppni sveitarfé-
laga. Átta liða úrslit. 
21:10 martin læknir (1:8)

 (Doc Martin 5)
Breskur gamanmyndaflokk-
ur um lækninn Martin Ell-
ingham sem býr og starfar í 
smábæ á Cornwallskaga og 
þykir með afbrigðum óhátt-
vís og hranalegur. 
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013
22:35 aldrei fór ég 
 suður 2012 
23:15 dæmdur 
 piparsveinn 
 (Failure to Launch)
00:50 andstreymi 
 úr öllum áttum e. •1202:25 kastljós 
02:45 Fréttir 
02:55 dagskrárlok 

17:25 dominos deildin
 (Njarðvík - Snæfell)
Útsending frá leik í úrslita-
keppnini í Dominos deild 
karla í körfuknattleik.
19:10 Þýski handboltinn
 (Lemgo - Flensburg)
BEint 
Bein útsending frá leik 
Lemgo og Flensburg í þýska 
handboltanum. 
20:50 meistaradeild 
 Evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
Endursýndur leikur úr 
Meistaradeild Evrópu í 
knattspyrnu.
22:35 Þýski handboltinn
 (Lemgo - Flensburg)
Útsending frá leik Lemgo og 
Flensburg í Meistaradeild 
Evrópu í handbolta.
00:00 nBa 2012/2013
 (Chicago - Miami)

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

11:50 Johnny English 
 reborn  
13:30 solitary man  
15:00 the Goonies  
16:50 Johnny English 
 reborn  
18:35 solitary man  
20:05 the Goonies  
Ein besta fjölskyldu- og æv-
intýramynd allra tíma, um 
vinahóp sem leggur upp í 
ævintýraleiðangur eftir að 
hafa fundið fjársjóðskort 
uppi á hálofti.
22:00 inhale  
Æsileg spennumynd í leik-
stjórn Baltasars Kormáks. 
Dermot Mulroney og Diana 
Kruger fara með hlutverk 
hjóna sem leita allra leiða til 
að finna líffæragjafa fyrir fár-
sjúka dóttur sína.
23:25 in Bruges  
Mögnuð hasarmynd um leig-
umorðingja sem bíður eftir 
næsta verkefni frá yfirmanni 
sínum meðan hann bíður í 
Burges í Belgínu. Með aðal-
hlutverk fara Colin Farrell og 
Brendan Gleeson.
01:10 Cleaner  
Hörkukrimmi með Samuel 
L. Jackson, Ed Harris og Evu 
Mendes í aðalhlutverkum.
02:40 inhale  



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. 
RB RúM
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 14 sjónvarpsdagskráin » 
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 
7. riðill. Héraðsbúar-Vest-
firðingafélagið
21:00 auðlindakista 
Einar K. skoðar í kistuna
21:30 siggi stormur 
 og helgarveðrið 
Páskaveðrið að hætti Sigga

nEyðarvaktin21:15 dEspiCaBlE mE19:00 happy EndinGs20:15 dominos dEildin19:00 prECious20:05

18:15 man. utd. 
 - tottenham
20:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar  
 (Premier League World 
 2012/13)
20:30 Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin  
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
21:25 Goals of the season  
 (Goals of the Season 
 2011/2012)
22:20 Ensku mörkin
 -neðri deildir  
 (Football League Show 
 2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:55 arsenal - man. City  
Útsending frá leik Arsenal og 
Manchester City í ensku úr-
valsdeildinni.

06:00 pepsi maX tónlist 
09:35 dr. phil 
10:20 ný skammastrik 
Emils í kattholti 
11:40 Gulleyjan (1:2)

13:10 return to me 
15:05 kitchen nightmares
15:50 7th heaven (12:23)

16:35 dynasty (9:22)

17:20 dr. phil 
18:05 megatíminn (1:7)

Einn galnasti þáttur lands-
ins þar sem áhorfendur geta 
unnið allt milli himins og jarð-
ar í beinni útsendingu með 
því aðeins að senda sms.
19:05 Everybody loves
 raymond (22:24)

19:25 the office (27:27)

19:50 Will & Grace (2:24)

20:15 happy Endings
  - lokaÞÁttur (22:22)

20:40 an idiot abroad (5:8)

Hinn heimakæri Karl held-
ur til Suður-Afríku í safarí-
ferð þar sem hann hittir fyrir 
hættuleg dýr sem hann kær-
ir sig lítið um að kynnast.
21:30 ljósmyndakeppni 
 Íslands - nÝtt (1:6)

Á síðasta ári hófst leit að efni-
legustu ljósmyndurum lands-
ins. Aðeins átta eru nú eftir og 
kemur í ljós á næstu vikum 
hver þeirra skarar fram úr. 
22:10 vegas (10:21)

Einn stærsti verktakinn í 
borginni finnst myrtur og 
þarf engan sérfræðing til að 
álykta um að hin áhrifamiklu 
glæpagengi hafi eitthvað 
með það að gera.
23:00 Xiii (10:13)

23:45 law & order uk (7:13)

00:35 parks & recreation
01:00 Excused 
01:25 the Firm (3:22)

02:15 vegas (10:21)

03:05 Xiii (10:13)

03:50 happy Endings (22:22)

04:15 pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími stöðvar 2
10:05 lærum og leikum 
 með hljóðin
10:15 skoppa og skrítla 
 enn út um hvippinn 
 og hvappinn
10:20 Grallararnir
10:40 lærum og leikum 
 með hljóðin
10:45 lærum og leikum 
 með hljóðin
10:50 tommi og Jenni
11:15 histeria!
11:35 Fjörugi teikni
 myndatíminn
11:55 percy Jackson and 
 the olympians:
 the lightning thief
13:50 nanny mcphee 
 returns
15:35 my sister’s keeper
17:20 harry’s law (9:12)

18:05 Better With you (21:22)

18:30 Fréttir stöðvar 2
19:00 despicable me
20:35 Journey 2:
 the mysterious 
 island
Spennandi ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna um 
ungan mann sem ákveð-
ur að leggja upp í leit til þess 
að finna týnda ævintýraeyju.
22:10 sherlock holmes:
 a Game of shadows
Hörkuspennandi og stór-
góð mynd með Robert Dow-
ney Jr. Rachel McAdams, 
Noomi Rapace og Jude Law 
í aðahlutverkum. Barátt-
an við glæpakónginn Pro-
fessor Moriarty berst um alla 
Evrópu í æsispennandi en 
skemmtilegum eltingaleik.
00:20 spaugstofan (19:22)

00:50 mr selfridge (3:10)

01:40 the mentalist (17:22)

02:20 the Following (9:15)

03:05 medium (4:13)

03:50 my sister’s keeper
05:40 Fréttir
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
12:00 heimskautin köldu
  – haust (4:6)  e.
12:50 heimskautin köldu
  - Á tökustað (4:6)  e.
13:00 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni
13:30 andraland (4:7)  e. 
14:00 hvolpalíf (4:8)  e.
14:30 Flikk Flakk (4:4)  e. 
15:10 Útsvar   e.
16:25 Ástareldur 
17:15 orðaflaumur 
 – ordstorm:
  rädd (2:5)  e.
17:35 lóa (42:52)

17:50 stundin okkar (21:31)

18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey (8:15)

19:00 Fréttir 
19:20 veðurfréttir 
19:25 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni 
19:55 stephen Fry:
  Græjukarl 
 – Jólatól (6:6)

20:25 Árni ibsen 
Árni Ibsen leikhúsfræðing-
ur var ljóðskáld, þýðandi og 
mikilvirkur höfundur leik-
verka, meðal annars skop-
leikja sem þóttu slá nýjan 
tón í íslenskri leikritun. 
21:15 neyðarvaktin (12:24)

 (Chicago Fire)•1222:00 sjónarhóll 
 (Vantage Point)
Hér er sagan af banatilræði 
við Bandaríkjaforseta sögð frá 
mörgum sjónarhornum. Leik-
stjóri er Pete Travis og með-
al leikenda eru Dennis Quaid, 
Matthew Fox, Forest Whitaker, 
Zoe Saldana, Sigourney Wea-
ver og William Hurt. Bandarísk 
bíómynd frá 2008. •1223:30 höllin (5:10)

 (Borgen)
00:30 kvenpáfinn   e.
02:45 dagskrárlok 

09:55 three amigos  
11:35 of mice and men  
13:25 spy next door  
15:00 three amigos  
16:40 of mice and men  
18:30 spy next door  
20:05 precious  
Óskarsverðlaunamynd 
sem Oprah Winfrey og 
Tyler Perry framleiða. Að-
alsöguhetjan er hin 16 ára 
Claireece Precious Jones. 
Precious er offitusjúkling-
ur, ólæs, reið, bláfátæk og 
ólétt af sínu öðru barni. Hún 
hefur þurft að þola kynferð-
islega misnotkun af hálfu 
föður síns og andlegt og 
líkamlegt ofbeldi af hendi 
móður sinnar.
22:00 the Change-up  
Frábær gamanmynd með 
Ryan Reynolds og Jason Ba-
teman í aðalhlutverkum. 
Tveir vinir sem lifa afar ólíku 
lífi óska sér að fá tækifæri til 
að lifa lífi hins og öllum að 
óvörum rætist óskin.
23:50 unstoppable  
Spennumynd með Denzel 
Washington í aðalhlutverki. 
Stjórnlaus lest nálgast borg 
með ógnarhraða og tve-
ir sérfræðingar leita allra 
leiða til að koma í veg fyr-
ir stórslys.
01:25 precious
03:20 the Change-up 

Fimmtudagur 28. mars 2013

07:00 Þýski handboltinn
 (Lemgo - Flensburg)
15:00 nBa 2012/2013
 (Chicago - Miami)
17:00 kraftasport 20012
 (OK búðarmótið)
17:35 Þýski handboltinn
 (Lemgo - Flensburg)
19:00 dominos deildin
 (Dominos deildin 2013)
21:00 the masters
Útsending frá fyrsta keppn-
isdegi á fyrsta risamóti 
ársins, The Masters, en þar 
keppa allir bestu kylfingar 
heims um ein eftirsóttustu 
verðlaunin í golfheiminum, 
græna jakkann.
23:00 meistaradeildin í 
handbolta
  - meistaratilþrif
 (markaþáttur)
23:30 dominos deildin
 (Dominos deildin 2013)

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



Thai Cube 
heilsuréttir
Glútenfrítt | 23 grömm af próteini

Tilbúið á 6 mínútum beint úr frysti!
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Pöntunarsími ( 512 6800 
www.dorma.is

OPIÐ  Holtagörðum
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16
Sunnud.aga kl. 13-16

Heilsudýna sem:

n	Lagar sig fullkom lega  
að líkama þínum

n	24 cm þykk heilsudýna

n	Engin hreyfing

n	AloaVera áklæði

n	5 ára ábyrgð!

Nature‘s Shape heilsurúm

Shape
B y  n at u r e ’ s  B e d d i n g

Nature‘s Rest heilsurúm

n	Mjúkt og slitsterkt 
áklæði

n	Svæðaskipt gormakerfi

n	Aldrei að snúa
n	Sterkur botn
n	Gegnheilar viðar lappir

n	Frábærar 
kantstyrkingar

n	320 gormar pr fm2

Stærð cm. Fullt verð Fermingartilboð
90x200 76.900,- krónur 65.365,-
100x200   80.900,- krónur 68.765,-
120x200 89.900,- krónur 76.415,-
120x200 99.900,- krónur 84.915,-

Fermingar-

Heilsurúm 
TilBOÐ

12
mánaÐa
aFBOrganir

Vaxtalaust

3,5% lántökugjald 

Stærð cm. Fullt Ferm.-
 verð tilboð
90x200 97.900,- 83.215
100x200 109.900,- 93.415
120x200   121.900,- 103.615
140x200 143.900,- 122.315

Gafl er 
seldur 
sér

DÝna
BOTn Og

laPPir

DÝna
BOTn Og

laPPir

PáSkaFjör á dOrmaVerÐI

FLoRidA hornsófi með tungu

Stærð: 252 x 205 cm
H. 71 cm. Litur grátt
Einnig til hornsófi 
með tungu XL.

Aðeins kr. 195.900

KOminn 
aFTur í
DOrma

Stærð: 241 x 158 cm H. 71 cm. 
meÐ POkagOrmum!

RiVER svefnsófi með tungu

Aðeins kr. 159.990,-

nÝ 
DOrma-

Vara

Vinsæll

sÓFi
gOTT VerÐ

Vinsæll

sÓFi
gOTT VerÐ


