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Gafl  
seldur 
sér

NAturE‘s rEst heilsurúm

n	Mjúkt og slitsterkt 
áklæði

n	svæðaskipt gormakerfi

n	Aldrei að snúa
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n	Frábærar 
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BOTN OG
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Stærð: 252 x 205 cm
H. 71 cm. Litur grátt
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KOmINN 
AfTuR í
DORmA
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riVEr  
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Aðeins kr. 159.990

NÝ 
DORmA-

VARA
Pokagormar

rúmfatageymsla
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sÓfAR
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Dorma – svo allir hvílist betur!

12
máNAÐA
AfBORGANIR

VAxTALAusT
3,5% lántökugjald 

Pöntunarsími 

( 512 6800 
www.dorma.is

oPiÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-16
Sun frá kl. 13-16

5. apríl – 11. apríl.   
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06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Rachael Ray (e)
08:45 Pepsi MAX tónlist
16:50 Game Tíví (2:14) (e)
17:20 Rachael Ray
18:05 Life Unexpected (3:13) (e)
18:50 America’s Funniest  
 Home Videos - 
 OPIÐ (9:48)
19:15 Rules of Engagement -  
 OPIÐ (9:13) (e)
19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (4:6) (e)
Íslensk gamanþáttarröð sem 
fékk frábærar viðtökur í sumar. 
Ekki missa af heimskupörum 
Barkar, Víðis og allra hinna. 
20:10 One Tree Hill (22:22)
Bandarísk þáttaröð um hóp 
ungmenna sem ganga saman 
í gegnum súrt og sætt. Það er 
komið að lokaþætti þessarar 
vinsælu þáttaraðar og kemur 
nú í ljós hvort leiðarlok séu 
yfirvofandi hjá hinum vinsæla 
vinahóp í Tree Hill.
20:55 Parenthood (6:22)
21:40 CSI: New York (15:22)
Bandarísk sakamálasería um 
Mac Taylor og félaga hans í 
tæknideild lögreglunnar í New 
York. Nauðgari finnst myrtur í 
vöruhúsi og allt útlit er fyrir að 
riddari réttlætis leiki lausum 
hala.
22:30 Jimmy Kimmel
23:15 Law & Order: Special  
 Victims Unit (2:24) (e)
00:00 Psych (13:16) (e)
00:40 Outsourced (2:22) (e)
01:05 Pepsi MAX tónlist

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

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

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

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

 Uppskriftir
 Lopi
 Prjónar
 Rennilásar
 Tölur
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Útsvar 20:00 spurningabomban20:10 the biggest Loser19:50 Stjarnan - Snæfell19:00 on stranger tides22:00
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07:00 barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in the 
 middle (24:25)

08:30 ellen (77:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 doctors (53:175)

10:20 Celebrity apprentice
11:55 the Whole truth (8:13)

12:35 nágrannar
13:00 two and a half men
13:25 the invention 
 of Lying
15:10 sorry i’ve got 
 no head
15:40 barnatími stöðvar 2
16:30 Waybuloo
16:50 bold and the
 beautiful
17:10 nágrannar
17:35 ellen (4:170)

18:23 veður
18:30 Fréttir stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:54 Ísland í dag
19:11 veður
19:20 simpson
 -fjölskyldan (8:22)

19:45 týnda kynslóðin
20:10 spurningabomban
21:00 american idol (24:37)

22:25 Flypaper
Rómantísk gamanmynd frá 
höfundum Hangover um 
bankarán sem fer gjörsam-
lega úr böndunum. 
23:50 other side 
 of the tracks
Dulmögnuð og rómantísk 
mynd um ungan mann sem 
lifir í fortíðinni eftir að æsku-
ástin hans lét lífið í skelfi-
legu slysi. 
01:20 rise of 
 the Footsoldier
03:20 the invention 
 of Lying
05:00 simpson
 -fjölskyldan (8:22)

05:25 Fréttir og
 Ísland í dag

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 dynasty (11:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
15:55 necessary 
 roughness (1:12)

16:40 Kitchen 
 nightmares
17:25 dr. phil 
18:10 an idiot abroad (6:8)

19:00 Family guy (14:16)

Ein þekktasta fjölskylda 
teiknimyndasögunnar snýr 
loks aftur á SkjáEinn. Pet-
er Griffin og fjölskylda ásamt 
hundinum Brian búa á 
Rhode Island og lenda í ótrú-
legum ævintýrum þar sem 
kolsvartur húmor er aldrei 
langt undan.
19:25 america’s Funniest
 home videos (16:44)

Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu.
19:50 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.
21:30 the voice (2:13)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki. Í 
stjörnum prýddan hóp dóm-
ara hafa bæst Shakira og 
Usher. 
00:00 green room With 
 paul provenza (6:8)

Ólíkir grínistar heimsækja 
húmoristann Paul Provenza.
00:30 Ljósmyndakeppni 
 Íslands (2:6)

01:00 hæ gosi
  - bak við tjöldin 
01:25 excused 
01:50 borderland 
03:35 pepsi maX tónlist 

15:55 sunnudagsmessan
17:10 swansea 
 - tottenham
18:50 man. City - newcastle
20:30 heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World 
 2012/13)
21:00 enska úrvalsdeildin
 -upphitun
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
21:30 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
Svipmyndir úr næstefstu 
deild enska boltans.
22:00 arsenal - reading
23:40 enska úrvalsdeildin
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
00:10 sunderland 
 - man. utd.

Föstudagur 5. apríl 2013

15:00 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið   e. 
15:40 Ástareldur 
16:30 Ástareldur 
17:20 babar (14:26)

17:42 bombubyrgið (26:26)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 Kastljós 
20:00 Útsvar 
 (Snæfellsbær - Skagafjörður)
Spurningakeppni sveitar-
félaga. Að þessu sinni eig-
ast við lið Snæfellsbæjar og 
Skagafjarðar í átta liða úr-
slitum. Umsjónarmenn eru 
Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir.
21:10 sex eiginkonur  
föður míns 
 (The Six Wives of  
 Henry Lefay)
Syrgjandi dóttir reynir að 
undirbúa útför pabba síns og 
þarf um leið að umbera all-
ar sex fyrrverandi, núver-
andi og tilvonandi eiginkon-
ur hans. Leikstjóri er Howard 
Michael Gould og meðal leik-
enda eru Tim Allen, Barbara 
Barrie, Elisha Cuthbert, Jenna 
Elfman, Andy MacDowell og 
Paz Vega. Bandarísk gaman-
mynd frá 2009.
22:45 banks yfirfulltrúi
  – bróðurtryggð (1:3)

 (DCI Banks: Strange Affair)
Bresk sakamálamynd. Alan 
Banks lögreglufulltrúi rann-
sakar dularfullt sakamál. 
Meðal leikenda eru Steph-
en Tompkinson, Lorraine 
Burroughs, Samuel Roukin 
og Colin Tierney. •1600:20 Fyrirmyndir   e. •1202:00 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 hrafnaþing
Heimastjórnin 
21:00 gestagangur hjá 
 randveri
Gróska í menningu sem 
aldrei fyrr 
21:30 eldað með holta
Úlfar eldar kjúklingabringur 
fylltar með maís 

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

07:00 evrópudeildin
 (Tottenham - Basel)
15:10 Fa bikarinn
 (Chelsea - Man. Utd.)
16:50 spænsku mörkin
17:20 evrópudeildin
 (Tottenham - Basel)
19:00 dominos deildin
 (Stjarnan - Snæfell) beint
21:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
Þáttur um leikina og liðin í 
Meistaradeild Evrópu.
21:30 spænski boltinn
  - upphitun
 (La Liga Report)
22:00 evrópudeildarmörkin
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í Evrópudeildinni.
22:50 dominos deildin
 (Stjarnan - Snæfell)
00:30 evrópudeildin
 (Chelsea - Rubin Kazan)

11:55 a Woman in Winter
13:35 taken From me:
  the tiffany rubin 
 story
15:05 Chronicles of narnia
 the voyage of the 
 dawn treader
16:55 a Woman in Winter
18:35 taken From me:
  the tiffany rubin 
 story
20:05 Chronicles of narnia
 the voyage of the 
 dawn treader
Þriðja myndin sem byggð er 
á sígildum sögum C.S. Lew-
is um systkinin fjögur sem 
kynnast undraveröldinni 
Narníu þar sem stendur 
yfir spennandi barátta milli 
góðra og illra afla.
22:00 pirates of the 
 Caribbean:
  on stranger tides
Jack Sparrow er mættur á 
ný og nú í æsispennandi leit 
að elífri æsku en fær ærlega 
samkeppni frá Svartskegg 
og dóttur hans sem er leik-
in af þokkagyðjunni Pené-
lope Cruz. 
00:15 this means War
01:50 the death 
 and Life of bobby Z
03:25 pirates of the 
 Caribbean:
  on stranger tides



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

Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður 
betur allan daginn.
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Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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17:00 gestagangur 
 hjá randveri 
17:30 eldað með holta 
18:00 hrafnaþing 
19:00 gestagangur 
 hjá randveri 
19:30 eldað með holta 
20:00 hrafnaþing 
21:00 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 

söngKeppni samFés19:35 Wipeout19:45 dr. no 22:45 spænsKi boLtinn15:50 the peLiCan brieF20:35

08:30 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
09:25 Fulham - Qpr
11:05 enska úrvalsdeildin
 -upphitun
 (Premier League Preview 
 Show 2012/13)
11:35 reading 
beint - southampton
13:45 Wba - arsenal beint
16:15 enska b-deildin
beint (Watford - Cardiff)
18:25 stoke - aston villa
20:05 norwich - swansea
Útsending frá leik Norwich 
City og Swansea City í ensku 
úrvalsdeildinni.
21:45 reading 
 - southampton
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
23:25 enska b-deildin
 (Watford - Cardiff)

09:10 spænsku mörkin
09:40 veitt með vinum (2:5)

10:10 meistaradeild evrópu
11:50 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
12:20 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
12:50 evrópudeildin
14:30 evrópudeildarmörkin
15:20 spænski boltinn
  - upphitun
 (La Liga Report)
15:50 spænski boltinn
beint (Real Madrid - Levante)
18:00 dominos deildin
 (Stjarnan - Snæfell)
19:50 spænski boltinn
beint (Barcelona - Mallorca)
22:00 nba 2012/2013
 (San Antonio - Miami)
00:00 spænski boltinn
 (Barcelona - Mallorca)

06:00 pepsi maX tónlist 
10:45 dr. phil 
11:30 dr. phil 
12:15 dr. phil 
13:00 dynasty (10:22)

13:45 7th heaven (14:23)

14:30 the good Wife (17:22)

15:20 Family guy (14:16)

15:45 the voice (2:13)

18:15 the biggest Loser
19:45 the bachelorette
21:15 once upon a time
Einn vinsælasti þáttur síðasta 
árs snýr loks aftur. Veruleikinn 
er teygjanlegur í Storybrook 
þar sem persónur úr sígildum 
ævintýrum eru á hverju strái. 
22:00 beauty and 
 the beast (8:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. J.T. grunar að 
Catherine beri á einhvern 
hátt ábyrgð á umbreytingum 
Vincents.
22:45 dr. no 
SkjárEinn sýnir nú allar Bond 
myndarnar í tilefni 50 ára af-
mælis fyrstu James Bond 
myndarinnar. Dr. No er frá ár-
inu 1962 og skartar Sean 
Connery í aðalhlutverki. Dr. No 
fjallar um njósnara hennar há-
tignar sem er besti njósnari 
landsins. Hann er nú í hættu-
legum leiðangri þar sem hann 
þarf að leysa morðgátu, Hann 
fer til Jamaica og þarf að 
kljást við eitraðar köngulær, 
eldspúandi dreka og Blindu 
mýsnar. Að lokum mætir Bond 
svo hinum illa Dr. No.
00:35 green room With 
 paul provenza (6:8)

01:05 Xiii (11:13)

01:50 excused 
02:15 beauty and 
 the beast (8:22)

03:00 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir
07:25 brunabílarnir
07:50 doddi litli og 
 eyrnastór
08:00 algjör sveppi
10:15 Kalli kanína 
 og félagar
10:40 mad
10:50 ozzy & drix
11:15 Young Justice
11:35 big time rush
12:00 bold and the
 beautiful
12:20 bold and the
 beautiful
12:40 bold and the
 beautiful
13:00 bold and the
 beautiful
13:20 american idol (24:37)

14:45 grey’s anatomy (19:24)

15:30 modern Family (17:24)

15:50 how i met Your
 mother (16:24)

16:15 et Weekend
17:00 Íslenski listinn
17:30 game tíví
17:55 sjáðu
18:23 veður
18:30 Fréttir stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:55 heimsókn
19:15 Lottó
19:20 spaugstofan (20:22)

19:45 Wipeout 
Stórskemmtilegur skemmti-
þáttur þar sem buslugangur-
inn er gjörsamlega botnlaus 
og glíman við rauðu boltana 
aldrei fyndnari. 
22:15 Water for elephants
Hugljúf og rómantísk mynd.
Ungur dýralæknanemi hætt-
ir námi eftir foreldramissi 
og slæst í för með farands-
sirkús.
00:15 88 minutes
02:05 pride and glory
04:10 et Weekend
04:55 Wipeout
05:40 Fréttir
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laugardagur 6. apríl 2013

08:00 morgunstundin okkar 
10:15 skólahreysti   e. 
11:00 hin útvöldu (1:2)  e.
12:00 Útsvar   e.
13:00 Kastljós 
13:25 Landinn   e. -TXT888-

13:55 Kiljan   e. -TXT888-

14:30 mugison   e.
15:50 hjálpið mér að 
 elska barnið mitt
  – Zoe og izzy (1:2)  e.
16:40 hjálpið mér að 
 elska barnið mitt
  – sophie og 
 tvíburarnir (2:2)  e.
17:30 Ljóskastarinn   e.
17:45 Leonardo (13:13)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Úrval úr Kastljósi 
18:54 Lottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 söngkeppni samfés  
20:35 hraðfréttir 
20:45 101 dalmatíuhundur 
Ævintýramynd frá 1996. 
Kvenvargur rænir 99 hvolp-
um og ætlar að sauma sér 
pels úr feldum þeirra en for-
eldrar hvolpanna safna liði 
til að bjarga þeim úr prís-
undinni. Leikstjóri er Steph-
en Herek og meðal leikenda 
eru Glenn Close, Jeff Dani-
els, Joely Richardson, Joan 
Plowright og Hugh Laurie.  e.
22:30 sjö undur 
 (Seven Pounds)
Flugvélaverkfræðing-
ur sem fortíðin nagar reyn-
ir að gera yfirbót með því að 
breyta lífi sjömenninga sem 
hann þekkir ekki neitt. Leik-
stjóri er Gabriele Muccino 
og meðal leikenda eru Will 
Smith, Rosario Dawson og 
Woody Harrelson. Bandarísk 
bíómynd frá 2008.
00:30 Chatterly-málið   e.
02:00 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

09:05 mamma mia!
10:55 smother
12:25 Cars 2
14:10 sumarlandið
15:30 mamma mia!
17:20 smother
18:50 Cars 2
20:35 sumarlandið
Frábær íslensk gamanmynd 
með Kjartani Guðjónssyni og 
Ólafíu Hrönn Jónsdóttur í að-
alhlutverkum. Hvað gerist 
þegar íslenskur fjölskyldufað-
ir selur álfasteininn úr garðin-
um til að bjarga fjárhagnum?
22:00 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.
00:05 Crazy heart
01:55 death defying acts
03:30 sherlock holmes:
 a game of shadows
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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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Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun 
Góð þjónusta 
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00 
föst 8:00 - 19:00 
laugardaga 10:00 - 13:00

GÆÐI
ÞEKKING

ÞJÓNUSTA

14:00 bubbi og Lobbi 
14:30 eldhús meistaranna 
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 gestagangur 
 hjá randveri 
23:30 eldað með holta 

ÍSland - SlóvenÍa15:45 the FoLLoWing21:45 the WaLKing dead22:00 evrópudeiLdin15:10 the notebooK23:45

06:00 pepsi maX tónlist 
09:35 dr. phil 
10:20 dr. phil 
11:05 dynasty (11:22)

11:50 once upon a time
12:35 the bachelorette
14:05 design star (1:10)

14:55 hotel hell (6:6)

15:45 solsidan (2:10)

16:10 parks & recreation
16:35 an idiot abroad (6:8)

17:25 vegas (11:21)

18:15 Ljósmyndakeppni 
 Íslands (2:6)

18:45 blue bloods (6:22)

19:35 Judging amy (7:24)

20:20 top gear usa (6:16)

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 (6:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. Vellríkur 
húmanisti er myrtur en rann-
sóknarstyrkþegar sem hann 
útdeildi fjármunum til liggja 
allir undir grun.
22:00 the Walking dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskriftar-
sjónvarpi vestanhafs.   e.
22:50 Lost girl (2:22)

Þættir um stúlkuna Bo sem 
reynir að ná stjórn á yfirnátt-
úrulegum kröftum sínum, að-
stoða þá sem eru hjálparþurfi 
og komast að hinu sanna um 
uppruna sinn. 
23:35 elementary (13:24)

00:20 hæ gosi
  - bak við tjöldin 
00:45 excused 
01:10 the Walking dead
02:00 Lost girl (2:22)

02:45 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 ærlslagangur Kalla 
 kanínu og félaga
10:55 victourious
11:15 glee (12:22)

12:00 spaugstofan (20:22)

12:25 nágrannar
12:45 nágrannar
13:05 nágrannar
13:30 nágrannar
13:50 american idol (25:37)

14:35 týnda kynslóðin
15:00 2 broke girls (17:24)

15:25 anger management
15:50 new girl (1:25)

16:15 spurningabomban
17:05 Kalli berndsen
  - í nýju ljósi (3:8)

17:35 60 mínútur
18:23 veður
18:30 Fréttir stöðvar 2
18:55 stóru málin
19:35 sjálfstætt fólk
20:10 mr selfridge (4:10)

21:00 the mentalist (18:22)

21:45 the Following (10:15)

Magnaður spennuþáttur með 
Kevin Bacon í hlutverki fyrr-
verandi alríkislögreglumanns 
sem er kallaður aftur til starfa 
þegar hættulegur raðmorðingi 
nær að flýja úr fangelsi og 
fljótlega kemur í ljós að hann 
á marga aðdáendur.
22:35 60 mínútur
23:20 the daily show:
  global editon (10:41)

23:45 Covert affairs (16:16)

00:30 game of thrones
01:25 the Listener (6:13)

02:05 boardwalk empire
03:00 breaking bad (1:13)

03:45 numbers (5:16)

04:30 the mentalist (18:22)

05:15 sjálfstætt fólk
05:50 Fréttir
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sunnudagur 7. apríl 2013

10:10 serious moonlight
11:35 space Chimps 2:
  Zartog strikes back
12:50 taxi 4
14:20 get shorty
16:05 serious moonlight
17:30 space Chimps 2:
  Zartog strikes back
18:45 taxi 4
20:15 get shorty
22:00 the notebook
Söguna segir gamall mað-
ur vinkonu sinni á elliheim-
ili. Fjallar sagan um for-
boðið ástarævintýri milli 
tveggja ungmenna sem fella 
hugi saman gegn vilja for-
eldra sinna. Foreldrar hennar 
vilja ekki sjá að hún sé með 
þessum óheflaða lágstéttar-
manni og skilja þau að. Hún 
ákveður því að ganga að 
eiga annan mann. 
00:00 Fair game
01:45 traitor
03:40 the notebook

07:55 enska b-deildin
 (Watford - Cardiff)
09:35 stoke - aston villa
11:15 Wba - arsenal
12:55 tottenham - everton
Bein útsending frá leik Totten-
ham Hotspur og Everton í 
ensku úrvalsdeildinni. beint
15:00 Qpr - Wigan beint
Bein útsending frá leik 
Queens Park Rangers og Wig-
an í ensku úrvalsdeildinni. 
17:00 sunnudagsmessan
18:15 Liverpool 
 - West ham
19:55 sunnudagsmessan
21:10 tottenham - everton
Útsending frá leik Tottenham 
og Everton í ensku úrvals-
deildinni.
22:50 sunnudagsmessan
00:05 Chelsea 
 - sunderland
01:45 sunnudagsmessan

08:00 morgunstundin okkar
10:30 söngkeppni samfés   
11:25 hvellur   e. -TXT888-

12:30 silfur egils 
13:50 alþingiskosningar 
 2013
 - Leiðtogaumræður 
15:00 hvað veistu?
 - gullæði á 
 grænlandi 
15:30 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013 
15:45 Landsleikur í 
 handbolta beint
 (Ísland - Slóvenía, karlar)
Bein útsending frá leik 
karlaliða Íslands og Slóveníu 
í forkeppni EM 2014. 
17:30 táknmálsfréttir 
17:40 teitur (20:52)

17:51 skotta skrímsli (13:26)

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

18:25 basl er búskapur (1:8)

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

20:10 höllin (7:10) (Borgen)
21:15 Ferðalok (4:6)

 (Bardaginn við Markarfljót)
Í þessum þætti er sagt frá 
bardaganum við Markarfljót. 
Framleiðandi: Vesturport.
21:45 skíðalandsmót 
 Íslands 
Samantekt frá Skíðamóti Ís-
lands sem fram fer á Ísafirði 
4.-7. apríl.
22:05 sunnudagsbíó
  - Kona í berlín 
 (Anonyma - Eine Frau 
 in Berlin)
Nafnlaus kona reynir að 
lifa af innrás Sovétmanna 
í Berlín á síðustu dögum 
seinni heimsstyrjaldar. Þýsk 
bíómynd frá 2008. •1600:15 silfur egils 
01:35 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

09:40 Fa bikarinn
 (Chelsea - Man. Utd.)
11:20 spænski boltinn
 (Barcelona - Mallorca)
13:00 meistaradeild evrópu
14:40 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
15:10 evrópudeildin
16:50 spænski boltinn
 (Real Madrid - Levante)
18:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
19:00 dominos deildin
beint (Dominos deildin 2013)
Frá úrslitakeppni Dominos 
deildar karla í körfuknattleik. 
21:00 nba 2012/2013
 (LA Clippers - LA Lakers)
Frá leik Los Angeles Clippers 
og Los Angeles Lakers í NBA.
00:00 spænski boltinn
 (Real Madrid - Levante)
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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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20:00 bubbi og Lobbi 
Kosningakrónika 5:8
20:30 eldhús meistaranna 
Hilmar B Jónsson fyrsti 
sendiherra íslenskra mat-
væla og eldamennsku 
2.þáttur
21:00 Frumkvöðlar 
20 þáttur Elínóru um ís-
lenska frumkvöðla 
21:30 Frumkvöðlar 
20 þáttur Elínóru um ís-
lenska frumkvöðla 

Löðrungurinn21:00 suits20:50 parenthood20:20 dominos deiLdin22:00 raY22:00

07:00 Liverpool - West ham
11:35 tottenham - everton
13:15 norwich - swansea
14:55 enska b-deildin
 (Watford - Cardiff)
16:35 sunnudagsmessan
17:50 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
18:45 man. utd. 
 - man. City beint
Frá stórleik í ensku úrvals-
deildinni. 
21:00 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
22:00 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
22:30 man. utd. - man. City
00:10 Qpr - Wigan

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
16:00 Kitchen nightmares
16:45 Judging amy (7:24)

17:30 dr. phil 
18:15 top gear usa (6:16)

19:05 america’s Funniest
 home videos (12:48)

19:30 Will & grace (7:24)

19:55 parks & recreation
20:20 parenthood
  - nÝtt (1:16)

Þetta er þriðja þáttaröðin af 
Parenthood en en þættirn-
ir eru byggðir á samnefndri 
gamanmynd frá 1989. Ron 
Howard leikstýrði myndinni 
og er hann aðalframleiðandi 
þessarra þátta sem hlot-
ið hafa mjög góða dóma hjá 
gagnrýnendum. 
21:10 hawaii Five-0 (7:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. 
22:00 Csi (14:22)

CSI eru einir vinsælustu þætt-
ir frá upphafi á SkjáEinum. Ted 
Danson er í hlutverki Russel 
yfirmanns rannsóknardeildar-
innar í Las Vegas. 
22:50 Csi (23:23)

Gamall og góður þáttur um 
rannsóknardeildina undir 
stjórn Gil Grissom. 
23:30 Law & order:
  Criminal intent (6:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. Vellríkur 
húmanisti er myrtur en rann-
sóknarstyrkþegar sem hann 
útdeildi fjármunum til liggja 
allir undir grun.
00:20 the bachelorette
01:50 hawaii Five-0 (7:24)

02:40 pepsi maX tónlist 

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

08:30 ellen (4:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 doctors (54:175)

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

11:50 Falcon Crest (1:28)

12:35 nágrannar
13:00 america’s got talent
14:25 america’s got 
 talent (12:32)

15:10 et Weekend
16:00 barnatími stöðvar 2
16:50 bold and the
 beautiful
17:10 nágrannar
17:35 ellen (14:170)

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 (23:24)

19:40 new girl (2:24)

20:05 glee (13:22)

20:50 suits (1:16)

Önnur þáttaröðin um hinn eit-
ursnalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifibrauð sitt af því að 
taka margvísleg próf fyrir fólk 
gegn greiðslu. Lögfræðingur-
inn harðsvíraði, Harvey Spect-
er, kemur auga á kosti kauða 
og útvegar honum vinnu.
21:35 game of thrones 
22:25 big Love (2:10)

23:25 modern Family (17:24)

23:50 how i met Your
 mother (16:24)

00:20 two and a half men
00:45 the Killing (10:13)

01:30 the Fallen
03:25 drop dead diva (10:13)

04:10 glee (13:22)

04:55 suits (1:16)

05:40 Fréttir og
 Ísland í dag
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Mánudagur 8. apríl 2013

12:10 Four Last songs
14:00 unstable Fables:
15:15 temple grandin
17:05 Four Last songs
18:55 unstable Fables:
20:10 temple grandin
22:00 ray
Einstaklega vönduð og vel 
leikin verðlaunamynd um líf 
og starf tónlistargoðsagnar-
innar Ray Charles. Þessi 
blindi snillingur, sem féll frá 
sama ár og kvikmyndin var 
frumsýnd, átti stormasama 
ævi; átti gjarnan í erfiðleik-
um í einkalífi sínum á með-
an allt lék í lyndi á sjálfum 
tónlistarferlinum þar sem 
hann vann hvern sigurinn á 
fætur öðrum og varð fyrsti 
svarti tónlistarmaðurinn til 
að koma lögum í toppsæti 
almennra vinsældarlista. 
Jamie Fox hlaut öll þau 
verðlaun sem leikari getur 
hlotið hreint magnaða túlk-
un sína á Ray; þ.m.t. Ósk-
ars- og Golden Globe-verð-
laun.
00:30 if i had Known i 
Was a genius
02:10 Witless protection
03:45 ray

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

17:20 sveitasæla (20:20)

17:31 spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (20:52)

17:51 angelo ræður (14:78)

17:59 Kapteinn Karl (14:26)

18:12 grettir (14:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 innlit til arkitekta
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 Kastljós 
20:05 dýra líf
  – saga af fíl (4:5)

 (Planet Earth Live: An 
 Elephant’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 (6:8)

 (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 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumálin.
22:55 glæpurinn iii (8:10) e. 
23:55 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.

07:00 dominos deildin
 (Dominos deildin 2013)
17:20 nba 2012/2013
 (LA Clippers - LA Lakers)
19:20 spænski boltinn
 (Real Madrid - Levante)
21:00 spænsku mörkin
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
21:30 meistaradeild evrópu
 -fréttaþáttur
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
22:00 dominos deildin
 (Dominos deildin 2013)
Útsending frá leik í úrslita-
keppni Dominos deildar 
karla í körfuknattleik.
23:30 veitt með vinum (2:5)

 (Veitt með vinum - Gljúfurá)
Skemmtilegur veiðiþáttur í 
umsjón Karls Lúðvíkssonar.



Sófasett, svefnsófar, sófaborð ofl.ofl 
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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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20:00 hrafnaþing 
Er hægt að endurbyggja 
heilbrigðisþjonustuna? 
Steinn Jónsson, Sigurð-
ur Guðmundsson, Anna 
Gunnarsdóttir.
21:00 Framboðsþáttur 
Dögun
21:30 Framboðsþáttur 

sKóLahreYsti21:10 modern FamiLY20:05 design star20:20 meistaradeiLdin18:30 the edge22:00

07:00 man. utd. - man. City
14:45 Chelsea 
 - sunderland
16:25 reading 
 - southampton
18:05 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
19:00 tottenham - everton
20:40 Liverpool - West ham
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
22:20 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
22:50 sunnudagsmessan
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.
00:05 Wba - arsenal

17:00 spænsku mörkin
17:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
18:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun
18:30 meistaradeild evrópu
beint (Galatasaray - Real Madrid)
Bein útsending frá leik í 8 
liða úrslitum Meistaradeildar 
Evrópu. Þetta er síðari viður-
eign liðanna. 
20:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
21:15 meistaradeild evrópu
 (Dortmund - Malaga)
Frá leik í 8 liða úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu.
23:05 meistaradeild evrópu
 (Galatasaray - Real Madrid)
00:55 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
15:55 parenthood (1:16)

16:45 dynasty (12:22)

17:30 dr. phil 
18:15 Family guy (14:16)

18:40 parks & recreation
19:05 america’s Funniest
 home videos (30:48)

19:30 everybody Loves
 raymond (3:25)

19:55 Will & grace (8:24)

20:20 design star (2:10)

Skemmtilegir þættir þar sem 
hönnuðir fá erfið verkefni og 
sá sem færastur er stendur 
uppi sem sigurvegari. 
21:10 the good Wife (18:22)

Vinsælir bandarískir verð-
launaþættir um Góðu eig-
inkonuna Alicia Florrick. 
Góða eiginkonan þarf að 
grípa til örþrifaráða til að 
koma morðingja á bakvið 
lás og slá.
22:00 elementary (14:24)

Vinsælir bandarískir þætt-
ir sem fjalla um besta einka-
spæjara veraldar, sjálfan Sher-
lock Holmes. Honum til halds 
og trausts er Dr. Watson sem 
að þessu sinni er kona. Sögu-
sviðið er New York borg nú-
tímans. Raðmorðingi er slopp-
inn úr fangelsi og kemur það 
í hlut Sherlocks að hafa upp 
á honum.
22:45 hawaii Five-o (7:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. 
23:35 Csi (14:22)

00:25 beauty and 
 the beast (8:22)

01:10 excused 
01:35 the good Wife (18:22)

02:25 elementary (14:24)

03:10 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in the
 middle (1:22)

08:30 ellen (14:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 doctors (55:175)

10:15 the Wonder Years
10:40 gilmore girls (4:22)

11:25 up all night (10:24)

11:50 the amazing race
12:35 nágrannar
13:00 america’s got talent
14:20 america’s 
 got talent (14:32)

15:05 sjáðu
15:30 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
19:11 veður
19:20 the big bang
 theory (24:24)

19:40 new girl (3:24)

20:05 modern Family (18:24)

20:30 how i met Your
 mother (17:24)

20:55 two and a half men 
21:20 White Collar (3:16)

22:05 episodes (7:7)

22:35 the daily show:
  global editon (11:41)

23:00 go on (11:22)

23:25 Kalli berndsen
  - í nýju ljósi (3:8)

23:50 grey’s anatomy (19:24)

00:35 mad men (10:13)

01:20 rizzoli & isles (14:15)

02:05 her best move
03:45 modern Family (18:24)

04:05 how i met Your
 mother (17:24)

04:30 White Collar (3:16)

05:15 modern Family (18:24)

05:35 Fréttir og
 Ísland í dag

þ
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14:55 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið   e. 
15:30 Í skugga 
 hljóðnemans   e. 
16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (43:52)

17:30 sæfarar (33:52)

17:41 Leonardo (2:13)

18:09 teiknum dýrin (6:52)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 góði kokkurinn (3:6)  e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 alþingiskosningar 
 2013 - málefnið:
  efnahagsmálin 
21:10 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 Harðar-
son. -TXT888-

22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumál-
in. -TXT888-

22:55 neyðarvaktin (13:24)

 (Chicago Fire)
Bandarísk þáttaröð um 
slökkviliðsmenn og bráðaliða 
í Chicago.   e. •1223:40 alþingiskosningar 
 2013 - málefnið:
  efnahagsmálin 
 (Efnahagsmál)
Fulltrúar framboða til al-
þingiskosninganna mæt-
ast í sjónvarpssal og ræða 
um efnahagsmálin. Um-
sjón: Anna Kristín Pálsdóttir 
og Heiðar Örn Sigurfinnsson. 
Textað á síðu 888.  e.
01:10 Fréttir 
01:20 dagskrárlok 

Þriðjudagur 9. apríl 2013

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

11:55 Love happens
13:40 nanny mcphee 
 returns
15:30 Jack and Jill vs. 
 the World
16:55 Love happens
18:40 nanny mcphee 
 returns
20:30 Jack and Jill vs. 
 the World
Rómantísk gamanmmynd 
með Freddie Prinze Jr. og 
Taryn Manning og fjallar um 
par sem eru með allt sitt á 
hreinu en eiga þó erfitt með 
að skuldbindast.
22:00 the edge
Spennumynd um milljóna-
mæring og tískuljósmynda 
sem týnast í óbyggðum 
Alaska og þurfa á öllum sínum 
kröftum að halda til þess að 
komast af. Bjarndýr hundelt-
ir þá og þeir komast að því að 
þeir eiga mun fleira sameigin-
legt en ætla mætti í fyrstu.
23:55 borderland
Hrollvekjandi spennumynd 
um þrjá háskólafélaga sem 
ákveða að skreppa í smá 
skemmtiferð til Mexíkó en 
lenda flótlega í verulegum 
vandræðum því á vegi þeirra 
verður hópur djöfladýrkenda 
sem vill þeim illt.
01:40 the tiger’s tail
03:25 the edge



» sjónvarpsdagskráin 13

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

Fyrirtæki
húsFélög

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

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

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

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

TrausT fólk
með víðTæka reynslu

20:00 björn bjarna 
Sjálfstæðismenn fygjast 
vandlega með sínum gamla 
ráðherra.
20:30 tölvur tækni og vís-
indi 
Ólafur  vísinda og tölvu-
heimurinn.
21:00 Fiskikóngurinn 
Hann er snillingur í sjávar-
réttum.
21:30 Á ferð og flugi 

doc Martin20:00 big bang theor19:20 bLue bLoods20:00 meistaradeiLdin18:30 tenderness22:00

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 dynasty (12:22)

09:30 pepsi maX tónlist 
16:25 design star (2:10)

17:15 dr. phil 
18:00 once upon a time
18:45 everybody Loves
 raymond (4:25)

19:10 Will & grace (9:24)

19:35 america’s Funniest
 home videos (2:44)

20:00 megatíminn -beint
Einn galnasti þáttur lands-
ins þar sem áhorfendur geta 
unnið allt milli himins og 
jarðar í beinni útsendingu 
með því aðeins að senda 
sms. Þáttastjórnandi er hinn 
geðþekki Sóli Hólm.
21:00 solsidan (3:10)

Alex og Anna snúa loks aftur 
í þessum þáttum sem slógu 
í gegn meðal áskrifenda 
SkjásEins. Það er allt í hers 
höndum á heimilinu hjá Alex 
og Önnu þar sem er verið að 
taka allt í gegn. Álögin um 
skilnaðarhúsið vofa yfir.
21:25 blue bloods (7:22)

Danny rannsakar 
hnífstunguárás og áður en 
hann veit af er hann kominn 
á kaf í samfélag innflytjenda 
úr karabíska hafinu sem 
stunda svartagaldur.
22:10 Law & order uK (9:13)

Glæpamaður á banabeði ját-
ar að hafa orðið tánings-
stúlku að bana sem ger-
ir Brooks erfitt fyrir enda 
var hann meðal þeirra sem 
handtóku föður stúlkunnar 
fyrir morðið.
23:00 Falling skies (7:10)

23:45 the Walking dead e.
00:35 Xiii (11:13)

01:20 Lost girl (2:22)

02:05 excused 
02:30 blue bloods (7:22)

03:15 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in the
 middle (2:22)

08:30 ellen (120:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 doctors (56:175)

10:15 hank (6:10)

10:40 Cougar town (12:22)

11:05 privileged (13:18)

11:50 grey’s anatomy (6:24)

12:35 nágrannar
13:00 suits (5:12)

13:45 Chuck (4:13)

14:30 gossip girl (9:10)

15:15 big time rush
15:40 tricky tv (6:23)

16:05 nornfélagið
16:30 tommi og Jenni
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
19:40 new girl (4:24)

20:05 go on (12:22)

Bráðskemmtileg gaman-
þáttaröð með vininum Matt-
hew Perry í hlutverki Ryan 
King, íþróttafréttamanns, 
sem missir konuna sína. 
20:30 Kalli berndsen
  - í nýju ljósi (4:8)

21:00 grey’s anatomy (20:24)

21:45 red Widow (3:8)

22:30 girls (9:10)

22:55 nCis (16:24)

23:40 person of interest 
00:25 sons of anarchy (4:13)

01:10 the Closer (15:21)

01:55 bones (10:13)

02:40 southland (2:6)

03:25 Fringe (2:22)

04:10 dark relic
05:35 Fréttir og
 Ísland í dag

14:25 Qpr - Wigan
16:05 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
16:35 newcastle - Fulham
18:15 Chelsea 
 - sunderland
19:55 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
20:50 sunnudagsmessan
Öll mörkin og umdeildu at-
vikin eru skoðuð og leikirnir 
krufðir til mergjar.
22:05 man. utd. - man. City
Útsending frá leik Manche-
ster United og Manchester 
City í ensku úrvalsdeildinni.
23:45 Liverpool - West ham
Útsending frá leik Liverpool 
og West Ham United í ensku 
úrvalsdeildinni.

Miðvikudagur 10. apríl 2013

15:00 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið e. 
15:30 sjónvarpsleikhúsið:
  – nellie og melba e.
15:55 skólahreysti   e. 
16:40 Læknamiðstöðin
17:25 Franklín (52:65)

17:50 geymslan  -TXT888-

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 brúnsósulandið (4:8)

18:54 víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 Kastljós 
20:00 martin læknir (3:8)

 (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. Meðal 
leikenda eru Martin Clunes, 
Caroline Catz, Stephanie 
Cole, Lucy Punch og Ian Mc-
Neice. 
20:50 meistaradeildin í 
 hestaíþróttum 2013
21:05 Kiljan 
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumál-
in. -TXT888-

22:55 matur 
 morgundagsins
  - Klónuð fæða 
 (Das Klonschnitzel 
 - Was künftig auf unseren 
 Tellern landet)
Þýsk heimildamynd um þró-
un í matvælaframleiðslu eins 
og hún gæti orðið í fram-
tíðinni.
23:40 Kastljós 
00:00 Fréttir 
00:10 dagskrárlok 

07:00 Þorsteinn J.
 og gestir x4
 - meistaramörkin
15:20 meistaradeild evrópu
17:00 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
17:30 meistaradeild evrópu
18:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun
18:30 meistaradeild evrópu
beint (Juventus - Bayern)
20:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
21:15 meistaradeild evrópu
 (Barcelona - PSG)
23:05 2013 augusta 
 masters
01:05 meistaradeild evrópu
 (Juventus - Bayern)
02:55 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin

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

11:50 gray matters
13:25 Flicka 2
15:00 the King’s speech
16:55 gray matters
18:30 Flicka 2
20:05 the King’s speech
22:00 tenderness
Spennutryllir um hina fimmt-
án ára gömlu Lori sem kynn-
ist ungum manni, Erik, sem á 
að baki sér ljótan afbrotafer-
il og fangelsisdóm og þau 
fara í ferðalag um Bandarík-
in. Russell Crowe leikur lög-
reglumann sem grunar Erik 
um græsku og reynir að vera 
aldrei langt undan.
23:40 the Contract
Spennutryllir með Morgan 
Freeman og John Cusack frá 
leikstjóranum Bruce Beres-
ford. Myndin fjallar um feðga 
sem fara í útivistarferð og 
verða vitni að árekstri þar 
sem verið er að flytja hættu-
legan fanga. Án þess að gef-
ast tími til að hugsa málið til 
enda tekur faðirinn málið í 
sínar hendur þegar ljóst er að 
fangaverðirnir eru fallnir frá 
og ákveður að leiða fangann í 
hendur lögreglunnar.
01:15 w delta z
02:55 tenderness



 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
8 liða undanúrslit Skaftfell-
ingar-Sléttuhreppsbúar
21:00 auðlindakista
Einar K skoðar í kistuna
21:30 siggi stormur og 
helgarveðrið
Veðurspá helgarinnar. 3 vik-
ur í sumardaginn fyrsta

neYðarvaKtin21:15 neW girL19:40 vegas22:00 FormÚLa 102:00 robots18:45

16:40 tottenham - everton
18:20 stoke - aston villa
20:00 heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World 
 2012/13)
20:30 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
21:25 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show 
 2012/13)
Svipmyndir úr leikjunum í 
næstefstu deild enska boltans.
21:55 enska b-deildin
 (Watford - Cardiff)
Frá leik Watford og Cardiff 
City í ensku B-deildinni.
23:35 newcastle - Fulham

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 dr. phil 
08:45 pepsi maX tónlist 
13:15 7th heaven (14:23)

14:00 the voice (2:13)

16:30 dynasty (13:22)

17:15 dr. phil 
18:00 megatíminn (3:7)

Einn galnasti þáttur lands-
ins þar sem áhorfendur geta 
unnið allt milli himins og 
jarðar í beinni útsendingu 
með því aðeins að senda 
sms. Þáttastjórnandi er hinn 
geðþekki Sóli Hólm.
19:00 america’s Funniest
 home videos (31:48)

19:25 everybody Loves
 raymond (5:25)

19:50 Will & grace (10:24)

20:15 the office (1:24)

20:40 Ljósmyndakeppni 
 Íslands (3:6)

Aðeins sex keppendur eru 
eftir og kemur snillingur-
inn Ari Magg inn sem gesta-
dómari. Þemað er auglýs-
ingamyndataka.
21:10 an idiot abroad (7:8)

Ricky Gervais og Steph-
en Merchant eru mennirnir á 
bakvið þennan einstaka þátt 
sem fjallar um vin þeirra, Karl 
Pilkington og ferðir hans um 
víða veröld. Karl er sérkenni-
legur náungi og vill hvorki 
ferðast langt né lengi enda 
líður honum illa á framandi 
slóðum. Karl heldur til aust-
urlanda, nánar tiltekið til Jap-
an þangað sem hann fær að 
prófa að klifra Mount Fuji.
22:00 vegas (12:21)

22:50 Xiii (12:13)

23:35 Law & order uK (9:13)

00:25 parks & recreation
00:50 excused 
01:15 the Firm (5:22)

02:05 vegas (12:21)

02:55 Xiii (12:13)

03:40 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2
08:05 malcolm in the
 middle (3:22)

08:30 ellen (121:170)

09:15 bold and the
 beautiful
09:35 doctors (57:175)

10:15 smash (11:15)

11:00 human target (3:12)

11:50 touch (5:12)

12:35 nágrannar
13:00 Fantastic mr. Fox
14:35 harry’s Law (11:12)

15:20 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 (2:17)

19:40 new girl (5:24)

20:05 the F Word (3:9)

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 (17:24)

21:40 grimm (1:22)

22:25 sons of anarchy (5:13)

23:10 spaugstofan (20:22)

23:35 mr selfridge (4:10)

00:25 the mentalist (18:22)

00:50 the Following (10:15)

01:35 medium (6:13)

02:20 nCis (17:24)

03:05 burn notice (2:18)

03:50 triassic attack
05:15 Fréttir og
 Ísland í dag
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15:00 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið   e. 
15:35 Kiljan   e. -TXT888-

16:25 Ástareldur 
17:14 Úmísúmí (2:20)

17:37 Lóa (44:52)

17:50 stundin okkar (23:31) 

18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 alþingiskosningar 
2013 - málefnið:
  velferðin 
21:15 neyðarvaktin (14:24)

 (Chicago Fire)
Bandarísk þáttaröð um 
slökkviliðsmenn og bráðaliða 
í Chicago. Meðal leikenda 
eru Lauren German og Mon-
ica Raymund. •1222:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumálin.
22:55 höllin (7:10) (Borgen)
Danskur myndaflokkur um 
valdataflið í dönskum stjórn-
málum. Helstu persónur eru 
Birgitte Nyborg, fyrsta konan 
á forsætisráðherrastól, fjöl-
miðlafulltrúinn Kasper Juul, 
og sjónvarpsfréttakonan 
Katrine Fønsmark. 
23:55 alþingiskosningar 
2013 - málefnið:
  velferðin 
 (Velferðar- og menntamál)
Fulltrúar framboða til al-
þingiskosninganna mæt-
ast í sjónvarpssal og ræða 
um velferðar- og mennta-
mál. Umsjón: Jóhanna Vig-
dís Hjaltadóttir og Rakel 
Þorbergsdóttir.  e.
01:30 Fréttir 
01:50 dagskrárlok 

12:30 all hat
14:00 robots
15:30 the adjustment 
 bureau
17:15 all hat
18:45 robots
Myndin fjallar um ungt 
og efnilegt vélmenni sem 
dreymir um að verða upp-
finningamaður en þarf fyrst 
að glíma við vondan auðkýf-
ing sem kúgar öll vélmennin 
og ætlar sér að útrýma öllum 
vélmennavarahlutum.
20:15 the adjustment 
 bureau
22:00 127 hours
Dramatísk mynd byggð á 
sönnum atburðum með 
James Franco í aðalhlutverki 
um ótrúlega sögu Arons Ral-
ston sem neyðist til að grípa 
til örþrifaráða þegar hann 
festir á sér handlegginn í 
klettum úti í óbyggðum.
23:35 safe house
Spennumynd með Denzel 
Washington og Ryan Reynolds 
í aðalhlutverkum. Myndin fjall-
ar um ungan leyniþjónustu-
mann sem fær það verk-
efni að gæta alræms fanga og 
koma honum í öruggt skjól, en 
það reynist honum þrautinni 
þyngri að ráða við.
01:30 platoon
03:30 127 hours

FiMMtudagur 11. apríl 2013

07:00 Þorsteinn J.
 og gestir x4
 - meistaramörkin
11:40 2013 augusta 
 masters
13:40 meistaradeild evrópu
 (Meistaradeildin - (E))
15:20 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
15:50 evrópudeildin
 (Rubin - Chelsea) beint
18:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
18:30 spænsku mörkin
19:00 2013 augusta 
 masters -beint 
23:30 dominos deildin
 (Dominos deildin 2013)
02:00 Formúla 1 2013
 (Kína - Æfing # 1) beint
06:00 Formúla 1 2013
 (Kína - Æfing # 2) beint

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
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