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07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the
 middle (9:22)

08:30 ellen (127:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (63:175)

10:20 Celebrity apprentice
11:55 the whole truth
12:35 nágrannar  
13:00 two and a Half men
13:25 all Hat  
15:00 barnatími stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (128:170)

18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:55 Kappræður 
 oddvitanna  
19:50 týnda kynslóðin
20:15 spurningabomban
21:05 american idol (28:37)

Tólfta þáttaröð þessa vin-
sælu þátta en allir sigur-
vegarar fyrri þáttaraða hafa 
slegið í gegn á heimsvísu. 
Talsverðar breytingar hafa 
orðið á dómnefndinni eft-
ir að þau Jennifer Lopez og 
Steven Tyler hættu, eftir að 
hafa setið í dómnefndinni 
undanfarin tvö ár. Randy 
Jackson er á sínum stað en 
honum til halds og traust eru 
að þessu sinni Mariah Carey, 
Keith Urban og Nicki Minaj.
22:30 the Double  
Hörkuspennandi mynd með 
Richard Gere í hlutverki sér-
sveitarmanns á eftirlaun-
um sem fenginn er aftur til 
starfa til að rannsaka morð á 
þingmanni. 
00:00 vampires suck  
01:20 King of California  
02:50 w Delta z  
04:30 spurningabomban
05:15 Fréttir  

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 Dynasty (15:22)

09:25 pepsi maX tónlist 
16:20 necessary 
 roughness (3:12)

17:05 the office (2:24)

17:30 Dr. phil 
18:10 an idiot abroad (8:8)

19:00 everybody loves
 raymond (10:25)

19:25 minute to win it 
20:10 Family guy
  - loKaÞÁttur (16:16)

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. 
20:35 america’s Funniest
 Home videos (18:44)

Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu. 
21:00 the voice (4:13)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki. Í 
stjörnum prýddan hóp dóm-
ara hafa bæst Shakira og 
Usher. 
23:30 green room with 
 paul provenza
 - loKaÞÁttur (8:8)

Það er allt leyfilegt í 
græna herberginu þar 
sem ólíkir grínistar heim-
sækja húmoristann Paul 
Provenza. 
00:00 ljósmyndakeppni 
Íslands (4:6)

00:30 excused 
00:55 lost girl (3:22)

01:40 Color me Kubrick 
03:10 pepsi maX tónlist 

15:55 sunnudagsmessan
17:10 reading - liverpool
18:50 arsenal - norwich
20:30 Heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World)
21:00 enska úrvalsdeildin
 -upphitun
 (Premier League Preview)
21:30 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:00 arsenal - everton
Útsending frá leik Arsenal 
og Everton í ensku úrvals-
deildinni.
23:40 west Ham - man. utd.
Útsending frá leik West Ham 
United og Manchester United 
í ensku úrvalsdeildinni.
06:55 west Ham - man. utd.

Föstudagur 19. apríl 2013

15:00 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið   e. 
15:35 Ástareldur 
16:25 Ástareldur 
17:20 babar (16:26)

17:42 unnar og vinur (2:26)

18:05 Hrúturinn Hreinn (2:20)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Hljómskálinn (1:4)  e. 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 Kastljós 
20:00 Útsvar 
Spurningakeppni sveitarfé-
laga. Seinni undanúrslita-
þáttur. Umsjónarmenn eru 
Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir.
21:10 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumálin. 
21:45 Ákærð fyrir 
 samsæri 
Mary Surratt er eina kon-
an sem er ákærð fyrir sam-
særið um að myrða Abraham 
Lincoln. Þjóðin fordæm-
ir hana og hún reiðir sig á 
að lögmaður hennar kom-
ist að sannleika málsins og 
bjargi lífi hennar. Leikstjóri 
er Robert Redford og með-
al leikenda eru Robin Wright 
og Tom Wilkinson. Bandarísk 
bíómynd frá 2010.
23:45 einnar nætur gaman
Skemmtanaljóninu Ben Sto-
ne bregður í brún þegar 
stelpa sem hann svaf hjá 
eina nótt segir honum að 
hún sé ófrísk. Leikstjóri 
er Judd Apatow og með-
al leikenda eru Seth Rogen, 
Katherine Heigl og Paul 
Rudd. Bandarísk mynd frá 
2007.  e. •1201:50 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 Hrafnaþing 
 Heimastjórnin
21:00 gestagangur 
 hjá randveri 
Fullt að gerast.
21:30 eldað með Holta 
Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

07:00 Formúla 1 2013
 (Barein - Æfing # 1)
Bein útsending frá fyrstu 
æfingu ökuþóra fyrir 
kappaksturinn í Barein um 
helgina. beint
11:00 Formúla 1 2013
 (Barein - Æfing # 2)
Bein útsending frá annarri 
æfingu ökuþóra fyrir 
kappaksturinn í Barein um 
helgina. beint
18:00 spænsku mörkin
19:00 Dominos deildin
 (Stjarnan - Grindavík)
21:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
21:30 spænski boltinn
  - upphitun
 (La Liga Report)
22:00 Dominos deildin
 (Stjarnan - Grindavík)
23:30 Cage Contender Xvi

12:15 the invention 
 of lying
13:50 Charlie st. Cloud
15:30 bowfinger
17:05 the invention 
 of lying
18:45 Charlie st. Cloud
20:25 bowfinger
Gamanmynd af betri 
gerðinni. Bobby K. Bowf-
inger er misheppnað-
ur kvikmyndaframleiðandi í 
Hollywood. Bobby er stað-
ráðinn í að slá í gegn og 
leggur allt í sölurnar. Hann 
býður vinsælasta leikaranum 
í Hollywood aðalhlutverk-
ið í myndinni sinni en stjarn-
an hefur engan áhuga. Þetta 
eru Bobby mikil vonbrigði 
en hann er samt staðráðinn 
í að halda sínu striki. Topp-
myndin skal komast á breið-
tjaldið hvað sem það kostar.
22:00 adventures 
 of Ford Fairlaine
Ung stúlka er horfin en 
hvarfið tengist öðru og alvar-
legra máli eins og Ford 
kemst fljótt að raun um.
23:40 the goods:
  live Hard, sell Hard
Skrautlegur bílasali er ráðinn 
til starfa á bílasölu, en hlutverk 
hans er að gera þjóðhátíðar-
dag Bandaríkjanna að einum 
mesta bílasöludegi allra tíma. 
01:10 get Him to the greek
02:55 adventures 
 of Ford Fairlaine



HREINT OG KLÁRT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Opið: Mán. - föst. kl. 09-18 •  Laugardaga kl. 11-15 

Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þITT ER VaLIð
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM, 
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.



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

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 netkennsla. 
23:00 Fiskikóngurinn 
23:30 Á ferð og flugi 
00:00 Átthagaviska 

ÚrslitaKeppnin14:45 wipeout19:45 tHe baCHelorette19:45 Fa biKarinn13:05 tHe river wHy20:15

08:35 man. City - wigan
10:15 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review)
11:10 enska úrvalsdeildin
 -upphitun
 (Premier League Preview)
11:40 enska b-deildin
 (Burnley - Cardiff) beint
Aron Einar Gunnarsson og 
Heiðar Helguson leika með 
Cardiff City. 
13:45 Fulham - arsenal
Frá leik Fulham og Arsenal í 
ensku úrvalsdeildinni. beint
16:15 swansea 
 - southampton
17:55 wba - newcastle
19:35 sunderland 
 - everton
21:15 west Ham - wigan
22:55 Fulham - arsenal
00:35 enska b-deildin
 (Burnley - Cardiff)

07:55 Formúla 1 2013
 (Barein - Æfing # 3) beint
09:00 meistaradeild evrópu
 (PSG - Barcelona)
10:50 Formúla 1 2013
 (Tímataka) beint
12:30 meistaradeild evrópu
13:05 ensku bikarmörkin
13:40 Dominos deildin
 (Stjarnan - Grindavík)
15:20 spænski boltinn
15:50 spænski boltinn
 (Real Madrid - Betis) beint
17:50 spænski boltinn
 (Barcelona - Levante)
20:00 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Atl. Madrid - Barcelona)
21:30 spænski boltinn
 (Real Madrid - Betis)
23:15 spænski boltinn
 (Barcelona - Levante)
01:00 nba úrslitakeppnin
 (Playoffs Games) beint

06:00 pepsi maX tónlist 
10:25 Dr. phil 
11:05 Dr. phil 
11:45 Dr. phil 
12:30 Dynasty (14:22)

13:15 7th Heaven (16:23)

14:00 Judging amy (8:24)

14:45 the office (2:24)

15:10 Design star (3:10)

16:00 the good wife (19:22)

16:50 Family guy (16:16)

17:15 the voice (4:13)

19:45 the bachelorette
Bandarísk þáttaröð. Emily 
Maynard fær að kynnast 25 
vonbiðlum í þessari áttundu 
þáttaröð af The Bachelorette.
21:15 once upon a time
Einn vinsælasti þáttur síð-
asta árs snýr loks aftur. 
Veruleikinn er teygjanlegur í 
Storybrook þar sem persón-
ur úr sígildum ævintýrum 
eru á hverju strái. Ung stúlka 
þarf að sanna að hún geti 
spunnið hálmþráð í gull ef 
hún á að lifa af.
22:00 beauty and 
 the beast (10:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan. Fortíðin ber að 
dyrum hjá Vincent sem nær 
að sleppa við illan leik.
22:45 goldfinger 
Þriðja Bond kvikmyndin og 
ein sú þekktasta. Njósn-
ari hennar hátignar reynir að 
koma í veg fyrir að ribbald-
ar komist yfir gullforða ver-
aldar með stórtæku ráni á 
Fort Knox. 
00:35 green room with 
 paul provenza (8:8)

01:05 Xiii (13:13)

01:50 excused 
02:15 beauty and 
 the beast (10:22)

03:00 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir  
07:25 brunabílarnir  
07:50 Doddi litli 
 og eyrnastór  
08:00 algjör sveppi  
09:50 Kalli kanína 
 og félagar  
10:15 Kalli litli kanína 
 og vinir  
10:35 mad  
10:45 ozzy & Drix  
11:10 young Justice  
11:35 big time rush  
12:00 bold and the
 beautiful x5 
13:45 american idol (28:37)

15:10 modern Family (19:24)

15:35 sjálfstætt fólk  
16:10 et weekend  
16:55 Íslenski listinn  
17:25 game tíví  
17:55 sjáðu  
18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:49 Íþróttir  
18:55 Heimsókn  
19:10 lottó  
19:20 spaugstofan (22:22)

19:45 wipeout  
20:35 Henry’s Crime  
Gamansöm spennumynd með 
Keanu Reeves, Vera Farmiga 
og James Caan um dæmdan 
bankaræningja, sem hyggst 
endurtaka leikinn.
22:20 love and 
 other Drugs  
Dramatísk gamanmynd 
þar sem Jake Gyllenhaal 
og Anne Hathaway fara 
með aðalhlutverkin og fjall-
ar um afar óvenjulegt par 
sem endar saman vegna að-
stæðna í lífi sínu.
00:10 the 41-year-old 
virgin who Knocked up 
sarah marshall  
01:30 war  
03:10 i’m not there  
05:20 spaugstofan (22:22)

05:45 Fréttir  
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laugardagur 20. apríl 2013

08:00 morgunstundin 
 okkar 
08:01 tillý og vinir (17:52)

08:12 Háværa ljónið urri
08:23 sebbi (4:52)

08:34 Friðþjófur forvitni (8:10)

08:56 Úmísúmí (5:20)

09:20 grettir (26:52)

09:31 nína pataló (19:39)

09:38 Kung Fu panda
 - goðsagnir 
 frábærleikans (1:26)

10:01 skúli skelfir (3:26)

10:15 skólahreysti   e. 
11:00 gulli byggir (1:6)  e. 
11:30 Útsvar   e.
12:30 Kastljós 
12:55 landinn   e. 
13:25 Kiljan   e. 
14:10 Fagur fiskur í sjó (1:10)

14:45 Úrslitakeppnin í 
 handbolta beint
16:40 aldrei fór ég 
 suður 2012   e. 
17:20 teboð milljarða
 mæringanna   e.
18:15 táknmálsfréttir 
18:25 stephen Fry:
  græjukarl (3:6)  e.
 – vinnusparnaður
18:54 lottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:40 söngkeppni 
 framhaldsskólanna 
Bein útsending úr Íþrótta-
höllinni á Akureyri. beint
21:10 alla leið (2:5)

Felix Bergsson og Reyn-
ir Þór Eggertsson spá í lögin 
39 sem keppa í lokakeppni 
Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva í Malmö í 
maí. Í hverjum þætti verða 
tveir gestir. 
22:05 Hraðfréttir 
22:15 borgin að 
 leiðarlokum 
00:10 ragnarök   e.
02:35 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

11:30 time traveler’s wife
13:15 gosi
15:00 the river why
16:45 time traveler’s wife
18:30 gosi
Ævintýralegt leikrit um Gosi 
og það sem gerist þegar 
hann óhlýðnast föður sín-
um og í stað þess að mæta 
í skólann stefnir Gosi á vit 
vafasamra ævintýra sem reka 
hann á ótrúlegustu staði.
20:15 the river why
Áhrifamikil mynd um ungan 
mann elst upp á heimili þar 
sem lífið snýst um flugu-
veiði. Hann fær ekki þá 
viðurkenningu heima sem 
hann sárlega þráir og flyt-
ur í von um að geta sér nafn 
í heimi fluguveiða og einnig 
að finna ástina.
22:00 be Cool
Framhald hinnar geysivin-
sælu gáskafullu glæpamynd-
ar Get Shorty. 
23:55 into the blue
01:45 the imaginarium of 
Doctor parnassus
03:45 be Cool



EN EKKI HVAÐ?

LÝSI ER D-VÍTAMÍNGJAFI ÍSLENDINGA

Áfram mælt með lýsi
Landlæknisembættið mælir með því að fólk taki þorskalýsi áfram
þrátt fyrir að byrjað sé að vítamínbæta mjólk. Þetta kemur fram
á vef Landlæknisembættisins.*

*Samkvæmt vef Landlæknisembættisins
  http://www.landlaeknir.is/Pages/1055?NewsID=2365
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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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HVAÐ ER AÐ STOPPA ÞIG
FRAMUNDAN ER VETUR OG FÁTT MIKILVÆGARA EN AÐ HEMLAR SÉU Í FULLKOMNU LAGI

Í OKTÓBER OG NÓVEMBER BJÓÐUM VIÐ ÞÉR AÐ KOMA MEÐ BÍLINN OG VIÐ YFIRFÖRUM HEMLAKERFIÐ 
MJÖG NÁKVÆMLEGA. MEÐ TILVITNUN Í AUGLÝSINGUNA BJÓÐUM VIð 15% AFSLÁTT AF ÖLLUM HEMLAVARAHLUTUM FYRIR 

MERCEDES-BENZ, AUDI, VOLKSWAGEN OG SKODA BÍLA. KOMDU TIL OKKAR, ÞAÐ ER ÖRUGGARA.

ÞVÍ ÖRYGGI Í UMFERÐINNI SKIPTIR MÁLI

BÍLA-DOKTORINN, 
VARAHLUTAVERSLUN
SKÚTUVOGI 13
104 REYKJAVÍK
SÍMI 552-5757

HVAÐ ER AÐ STOPPA ÞIG

Sjá nánar á vefsíðu okkar: www.doktorinn.is

Bíla-Doktorinn ehf flytur einnig inn frá Þýskalandi flesta varahluti fyrir VW, Skoda, 
Audi og Mercedes-Benz sem eru TÜV gæðavottaðar vörur , framleiddar fyrir 

ströngustu kröfur notenda þar í landi. Þessa varahluti erum við  að bjóða á ótrúlega 
hagstæðuverði. Ekki velja bara einhverja hemlahluti. Veldu gæðahluti til að stöðva 

þig og bílinn þinn 

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 netkennsla. 
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 

ÚrslitaKeppnin14:45 tHe Following21:45 tHe walKing DeaD22:00 Dominos DeilDin19:00 JoHnny englisH20:20

06:00 pepsi maX tónlist 
10:55 Dr. phil 
11:35 Dr. phil 
12:20 Dynasty (15:22)

13:05 once upon a time
13:50 the bachelorette
15:20 solsidan (4:10)

15:45 an idiot abroad (8:8)

16:35 parenthood (2:16)

17:25 vegas (13:21)

18:15 ljósmyndakeppni 
 Íslands (4:6)

18:45 blue bloods (8:22)

19:35 Judging amy (9:24)

20:20 top gear usa (8:16)

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 
 - loKaÞÁttur (8:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. Í 
þessum lokaþætti leysa 
rannsóknarlögreglumennirn-
ir Goren oa Eames sitt síð-
asta sakamál.
22:00 the walking Dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskrift-
arsjónvarpi vestanhafs. Eft-
ir að landstjórinn hefur ráðist 
á fangelsið með alvæpni á 
hópurinn undir forystu Rick í 
vök að verjast.
22:50 lost girl (4:22)

Ævintýralegir þættir um 
stúlkuna Bo sem reynir að 
ná stjórn á yfirnáttúrulegum 
kröftum sínum. 
23:35 elementary (15:24)

00:20 best ever bond 
01:55 excused 
02:00 the walking Dead
02:50 lost girl (4:22)

03:35 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir  
07:25 villingarnir  
07:45 Hello Kitty  
07:55 uKi  
08:00 algjör sveppi  
09:45 Ærlslagangur Kalla 
 kanínu og félaga  
10:05 grallararnir  
10:50 victourious  
11:15 glee (14:22)

12:00 spaugstofan (22:22)

12:25 nágrannar x5 
14:10 american idol (29:37)

15:00 týnda kynslóðin
15:25 2 broke girls (19:24)

15:50 anger management
16:15 spurningabomban
17:05 Kalli berndsen
  - í nýju ljósi (5:8)

17:35 60 mínútur  
18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:55 stóru málin  
19:35 sjálfstætt fólk  
20:10 mr selfridge (6:10)

Stórgóð bresk þáttaröð sem 
segir frá róstursömum tím-
um í Bretlandi þegar versl-
unarhættir almennings voru 
að taka stakkaskiptum.
21:00 the mentalist (19:22)

21:45 the Following (12:15)

22:35 mad men (2:13)

Sjötta þáttaröðin þar sem 
fylgst er með daglegum 
störfum og einkalífi aug-
lýsingapésans Dons Dra-
pers í New York. Samkeppn-
in er hörð og óvægin, stíllinn 
settur ofar öllu og yfirborðs-
mennskan alger.
23:25 60 mínútur  
00:10 the Daily show:
  global editon (12:41)

00:40 suits 2 (2:16)

01:25 game of thrones
02:20 big love (3:10)

03:20 the listener (8:13)

04:00 boardwalk empire
04:55 breaking bad (3:13)

05:40 Fréttir  
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sunnudagur 21. apríl 2013

11:20 He’s Just not 
 that into you
13:25 Despicable me
15:00 Johnny english 
 reborn
16:40 He’s Just not 
 that into you
18:45 Despicable me
20:20 Johnny english 
 reborn
Ævintýraleg grínhasarmynd 
þar sem Rowan Atkinson snýr 
aftur sem njósnarinn Johnny 
English og í þetta sinn þarf 
hann að stöðva hóp alþjóðlega 
leigumorðingja sem áforma 
að myrða þjóðhöfðingja og 
valda ulsa um allan heim. 
Skrautlegar aðferðir hans við 
lausn mála koma sökudólgun-
um og samstarfélögum hans í 
opna skjöldu.
22:00 taken
23:35 the Change-up
01:25 robin Hood
03:40 taken

09:00 enska b-deildin
 (Burnley - Cardiff)
10:40 swansea 
 - southampton
12:20 tottenham 
 - man. City beint
Bein útsending frá leik 
Tottenham Hotspur og 
Manchester City í ensku úr-
valsdeildinni. 
14:45 liverpool - Chelsea
Bein útsending frá leik Liver-
pool og Chelsea í ensku úr-
valsdeildinni. beint
17:00 sunnudagsmessan
18:15 Fulham - arsenal
19:55 sunnudagsmessan
21:10 tottenham 
 - man. City
Útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.
22:50 sunnudagsmessan
00:05 liverpool - Chelsea
01:45 sunnudagsmessan

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:35 alla leið (2:5)  e. 
11:25 Ferð að miðju jarðar
12:30 silfur egils 
13:50 Dýra líf (5:5)  e.
 - Jarðkattarsaga
14:45 Úrslitakeppnin 
 í handbolta 
Bein útsending frá leik í úr-
slitakeppninni. beint
16:30 Húsið á eyrarbakka   
17:20 táknmálsfréttir 
17:30 poppý kisuló (13:52)

17:40 teitur (22:52)

17:51 skotta skrímsli (14:26)

17:56 Hrúturinn Hreinn 
 og verðlaunaféð (15:21)

18:00 stundin okkar  
18:25 basl er búskapur (3:8)

19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:40 landinn  
20:10 Höllin (9:10)

21:15 Ferðalok (6:6)

Heimildaþáttaröð um Ís-
lendingasögurnar og sann-
leiksgildi þeirra frá sjónarhóli 
fornleifafræði og bókmennta. 
Í þessum þætti er sagt frá 
heiðri Gísla Súrssonar. Fram-
leiðandi: Vesturport. 
21:50 sunnudagsbíó
 - Kona, byssa og 
 núðluhús 
 (San qiang pai an jing qi)
Þetta er endurgerð hinnar sí-
gildu myndar Coen-bræðra, 
Blood Simple, og segir frá 
misheppnuðum áformum kín-
versks núðluhússeiganda um 
að myrða ótrúa konu sína og 
elskhuga hennar. Leikstjóri er 
Yimou Zhang og meðal leik-
enda eru Honlei Sun og Xiao 
Shen-Yang. Kínversk bíómynd 
frá 2009. Atriði í myndinnin 
eru ekki við hæfi ungra barna.
23:20 silfur egils 
00:40 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

07:50 spænski boltinn
 (Barcelona - Levante)
09:30 nba úrslitakeppnin
 (Playoffs Games)
11:30 Formúla 1 beint
Bein útsending frá 
kappakstrinum í Barein. 
14:10 guru of go
15:10 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Kiel - Veszprèm) beint
16:40 meistaradeildin 
 í handbolta beint
 (Flensburg - Hamburg)
18:30 ensku bikarmörkin
19:00 Dominos deildin
 (Stjarnan - Grindavík)
20:30 Formúla 1
Útsending frá kappakstrin-
um í Barein.
23:10 spænski boltinn
 (Real Madrid - Betis)
Útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni.





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

Smashbox í Jöru Glerártorgi
Dagana 19. og 20. apríl verður sérstök kynning á  
Smashbox förðunarvörum í Jöru á Glerártorgi.

Guðný Hrefna make up artist hjá Smashbox verður 
á staðnum að kynna og kenna á vörurnar.

Frí förðun ef keypt er fyrir 6.900,- eða meira. 
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20:00 bubbi og lobbi 
Kosningakrónika 6:8
20:30 Frumkvöðlar 
Þáttur nr 202
21:00 Framboðsþáttur 
Flokkur heimilanna
21:30 Framboðsþáttur 

löðrungurinn21:00 suits 221:00 parentHooD20:20 spÆnsKu mörKin21:00 aDam22:00

07:00 liverpool - Chelsea
13:15 wba - newcastle
14:55 tottenham 
 - man. City
16:35 sunnudagsmessan
17:50 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review)
18:50 man. utd. 
 - aston villa beint
Bein útsending frá leik 
Manchester United og Aston 
Villa í ensku úrvalsdeildinni. 
21:00 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
22:00 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show)
22:30 man. utd. 
 - aston villa

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 pepsi maX tónlist 
16:50 Judging amy (9:24)

17:35 Dr. phil 
18:15 top gear usa (8:16)

19:05 america’s Funniest
 Home videos (14:48)

19:30 everybody loves
 raymond (11:25)

19:55 will & grace (15:24)

20:20 parenthood (3:16)

Þetta er þriðja þáttaröðin af 
Parenthood en en þættirn-
ir eru byggðir á samnefndri 
gamanmynd frá 1989. 
21:10 Hawaii Five-0 (9:24)

Danny fær það verkefni að 
vera lífvörður undirfatafyrir-
sætu sem honum þykir ekki 
leiðinlegt.
22:00 Csi (16:22)

Rannsóknardeildin þarf að 
leysa röð morða sem fram-
in hafa verið í skugga stór-
móts í póker.
22:50 Csi:
  new york (2:22)

Vinsæl bandarísk saka-
málaþáttaröð um Mac 
Taylor og félaga hans 
í rannsóknardeild lög-
reglunnar í New York. 
Alvarlegur glæpur er fram-
inn með hjálp veraldar-
vefsins og er það hlutverk 
rannsóknarteymisins að 
komast til botns í málinu.
23:30 law & order:
  Criminal intent (8:8)

Bandarískir spennuþætt-
ir sem fjalla um störf rann-
sóknarlögreglu og sak-
sóknara í New York. Í 
þessum lokaþætti leysa 
rannsóknarlögreglumennirn-
ir Goren oa Eames sitt síð-
asta sakamál.
00:20 the bachelorette
01:50 Hawaii Five-0 (9:24)

02:40 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the
 middle (10:22)

08:30 ellen (128:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (64:175)

10:15 wipeout  
11:05 making over 
 america with trinny 
 & susannah (2:7)

11:50 Hawthorne (7:10)

12:35 nágrannar  
13:00 america’s got 
 talent (19:32)

14:20 america’s got 
 talent (20:32)

15:10 et weekend  
16:00 barnatími stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (129:170)

18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:55 Kappræður 
 oddvitanna  
19:50 new girl (10:24)

20:15 glee (15:22)

21:00 suits 2 (3:16)

21:45 game of thrones
Þriðja þáttaröðin um hið 
magnaða valdatafl og blóð-
uga valdabaráttu sjö kon-
ungsfjölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná yfirráð-
um yfir hinu eina sanna kon-
ungssæti, The Iron Throne.
22:35 big love (4:10)

Fimmta serían.
23:35 modern Family (19:24)

00:00 How i met your
 mother (18:24)

00:30 two and a Half men
00:55 white Collar (4:16)

01:40 weeds (1:13)

02:10 the Killing (12:13)

02:55 partition  
04:50 suits 2 (3:16)

05:35 Fréttir  
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Mánudagur 22. apríl 2013

12:40 the ex
14:10 búi og símon
15:40 adam
17:20 the ex
18:50 búi og símon
Skemmtileg teiknimynd fyr-
ir alla fjölskylduna. Ævin-
týraheimurinn Gaya er í 
hættu þegar töfrasteinin-
um er stolið. Við fylgjumst 
með vinunum Búa og Símoni 
leita steininn uppi og lenda í 
ótrúlegum svaðilförum til að 
bjarga heiminum.
20:20 adam
Hugljúf mynd samband Ad-
ams, ungs manns með 
Asperger-heilkenni, og ná-
grannakonu hans en á milli 
þeirra myndast sjaldgæf 
tengsl.
22:00 paul
Geggjuð gamanmynd úr 
smiðju þeirra sem gerðu 
Hot Fuzz og Shaun of the 
Dead og fjallar um mynda-
sögunörda sem fá óvæntan 
ferðafélaga á leið sinni um 
Bandaríkin þegar þeir rekast 
á geimveru við hið umdeilda 
en víðþekkta Svæði 51.
23:45 unstoppable
Stjórnlaus lest nálgast borg 
með ógnarhraða og tve-
ir sérfræðingar leita allra 
leiða til að koma í veg fyr-
ir stórslys.
01:20 triassic attack
02:45 paul

15:00 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið   e. 
15:30 silfur egils 
16:50 landinn   e. 
17:20 Fæturnir á Fanneyju
17:31 spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (22:52)

17:51 angelo ræður (16:78)

17:59 Kapteinn Karl (16:26)

18:12 grettir (16:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Draumagarðar (2:4)  e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 Kastljós 
20:05 örkin hans 
 attenboroughs 
 (Attenborough’s Ark)
David Attenborough vel-
ur þær tíu dýrategundir sem 
hann vildi helst af öllum 
bjarga úr útrýmingarhættu. 
Tígrisdýr og pöndur eru 
mest í fréttum en það eru 
óvenjulegri dýr sem vekja 
áhuga Attenboroughs.
21:00 löðrungurinn (8:8)

 (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 (10:10)

 (Forbrydelsen III) e. •1223:55 neyðarvaktin (15:24)

 (Chicago Fire)  e. •1200:35 Kastljós 
01:05 Fréttir 
01:15 Dagskrárlok 

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

14:00 spænski boltinn
 (Barcelona - Levante)
15:40 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Kiel - Veszprèm)
17:00 nba úrslitakeppnin
 (Playoffs Games)
19:00 Dominos deildin
 (Grindavík - Stjarnan)
21:00 spænsku mörkin
21:30 meistaradeildin 
 í handbolta
  - meistaratilþrif
Þáttur með samantekt frá 
síðustu leikjum í Meistara-
deild Evrópu í handbolta.
22:00 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
22:30 Dominos deildin
 (Grindavík - Stjarnan)



Belladonna á Facebook

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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20:00 Hrafnaþing 
Brjótum stöðuna til mergjar
21:00 Framboðsþáttur 
Regnboginn
21:30 Framboðsþáttur 

sKólaHreysti21:10 moDern Family20:15 Design star20:20 meistaraDeilDin18:30 inKHeart20:15

07:00 man. utd. 
 - aston villa
14:45 sunderland 
 - everton
16:25 enska b-deildin
 (Burnley - Cardiff)
18:05 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review)
19:00 tottenham 
 - man. City
20:40 liverpool - Chelsea
22:20 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:50 sunnudagsmessan
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. 
00:05 Fulham - arsenal

07:00 Dominos deildin
 (Grindavík - Stjarnan)
16:10 meistaradeildin 
 í handbolta
 (Flensburg - Hamburg)
17:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
18:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun
18:30 meistaradeild evrópu
 (Bayern - Barcelona) beint
20:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
21:10 spænsku mörkin
21:40 meistaradeild evrópu
 (Bayern - Barcelona)
23:20 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
23:45 meistaradeildin 
 í handbolta
 - meistaratilþrif

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 pepsi maX tónlist 
16:25 Family guy (16:16)

16:50 Dynasty (16:22)

17:35 Dr. phil 
18:15 parenthood (3:16)

19:05 america’s Funniest
 Home videos (34:48)

19:30 everybody loves
 raymond (12:25)

19:55 will & grace (16:24)

20:20 Design star (4:10)

Skemmtilegir þættir þar sem 
hönnuðir fá erfið verkefni og 
sá sem færastur er stendur 
uppi sem sigurvegari. 
21:10 the good wife (20:22)

Vinsælir bandarískir verð-
launaþættir um Góðu eigin-
konuna Alicia Florrick. 
22:00 elementary (16:24)

Vinsælir bandarískir þætt-
ir sem fjalla um besta einka-
spæjara veraldar, sjálfan 
Sherlock Holmes. Honum 
til halds og trausts er Dr. 
Watson sem að þessu sinni 
er kona. Sögusviðið er New 
York borg nútímans. Sherlock 
og Watson þurfa að hreinsa 
mannorð rannsóknarlög-
reglumanns sem verulega er 
tekið að þjarma að í kjölfar 
morðs á árásarmanni hans.
22:45 Hawaii Five-o (9:24)

Danny fær það verkefni að 
vera lífvörður undirfatafyrir-
sætu sem honum þykir ekki 
leiðinlegt.
23:35 Csi (16:22)

Rannsóknardeildin þarf að 
leysa röð morða sem fram-
in hafa verið í skugga stór-
móts í póker.
00:25 beauty and the be-
ast (10:22)

01:10 excused 
01:35 the good wife (20:22)

02:25 elementary (16:24)

03:10 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the
 middle (11:22)

08:30 ellen (129:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (65:175)

10:15 wonder years (1:23)

10:40 gilmore girls (6:22)

11:25 up all night (12:24)

11:50 the amazing race
12:35 nágrannar  
13:00 america’s got 
 talent (21-22:32)

15:10 sjáðu  
15:35 barnatími stöðvar 2
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (130:170)

18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:55 Kappræður 
 oddvitanna  
19:50 new girl (11:24)

20:15 modern Family (20:24)

20:35 How i met your
 mother (19:24)

Sjöunda þáttaröðin um þau 
Lily, Robin, Ted, Marshall 
og Barney og hvernig Ted 
kynntist barnsmóður sinni. 
21:00 two and a Half men
21:25 white Collar (5:16)

22:10 weeds (2:13)

22:40 the Daily show:
  global editon (13:41)

23:05 go on (13:22)

23:30 Kalli berndsen
  - í nýju ljósi (5:8)

23:55 Drop Dead Diva (12:13)

00:40 red widow (4:8)

01:25 girls (10:10)

01:55 mad men (12:13)

02:40 modern Family (20:24)

03:00 How i met your
 mother (19:24)

03:25 white Collar (5:16)

04:10 the ex  
05:40 Fréttir  

þ
r
ið

ju
d
a
g
u

r

15:00 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið   e. 
15:30 söngkeppni samfés   
16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (45:52)

17:30 sæfarar (35:52)

17:41 leonardo (4:13)

18:09 teiknum dýrin (8:52)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 góði kokkurinn (5:6)  
Bresk matreiðsluþáttaröð. 
Simon Hopkinson, sem hef-
ur fengið verðlaun fyrir skrif 
sín um mat og matargerð, 
eldar girnilega rétti af ýms-
um toga. e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 alþingiskosningar 
2013 - málefnið:
  Ísland og 
 umheimurinn 
21:10 skólahreysti 
Í Skólahreysti keppa grunn-
skólar landsins sín á milli í 
hinum ýmsu greinum sem 
reyna á kraft, styrk og þol 
keppenda. 
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumálin. 
23:50 alþingiskosningar 
 2013 - málefnið:
  Ísland og 
 umheimurinn 
Fulltrúar framboða til al-
þingiskosninganna mætast 
í sjónvarpssal og ræða um 
samband Íslands við Evrópu-
sambandið og alþjóðasam-
félagið. Umsjón: Heiðar Örn 
Sigurfinnsson og Jóhanna 
Vigdís Hjaltadóttir. Textað á 
síðu 888.  e.
01:20 Fréttir 
01:30 Dagskrárlok 

Þriðjudagur 23. apríl 2013

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

12:40 Her best move
14:20 ultimate avengers 2
15:35 inkheart
17:20 Her best move
19:00 ultimate avengers 2
Spennandi teiknimynd sem 
byggð er á metsöluteikni-
myndablöðunum frá Marvel. 
Ofurhetjuhópurinn, Capta-
in America, Járnmaðurinn, 
Þór, Risinn, Vespan, Svarta 
ekkjan og Hulk hinn ógurlegi 
eru fengin til aðstoðar þegar 
vondar geimverur gera inn-
rás í hið dularfulla ríki Wak-
anda í Afríku.
20:15 inkheart
Ævintýramynd með með 
Brendan Fraser og Elizu 
Bennett í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um feðgin sem 
bæði hafa mikla ástríðu fyrir 
bókum. Það er ekki það eina 
sem þau eiga sameiginlegt, 
því þau búa einnig bæði yfir 
þeim einstaka hæfileika að 
gæða persónur lífi þegar þau 
lesa upphátt um þær. Gall-
inn er þó sá að í hvert skipti 
sem það gerist hverfur raun-
veruleg persóna inn í ævin-
týraheim bókanna á móti.
22:00 the wizard of gore 
Endurgerð á samnefndri 
hrollvekju frá 1970 um hinn 
dulmagnaða töframann 
Montag sem kemur einungis 
fram á leynilegum stöðum. 
23:35 unthinkable
01:10 brüno
02:30 the wizard of gore 
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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



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
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20:00 björn bjarna 
Örlagatímar. Gestur Kjart-
an Gunnarsson fyrrum fram-
kvæmdastjóri Sjálfstæðis-
flokksins
20:30 björn bjarna 
Örlagatímar. Gestur Kjart-
an Gunnarsson fyrrum fram-
kvæmdastjóri Sjálfstæðis-
flokksins
21:00 Framboðsþáttur 
Vinstri Grænir
21:30 Framboðsþáttur 

martin lÆKnir20:10 Kalli bernDsen20:35 megatÍminn20:00 meistaraDeilDin18:30 main street20:25

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 Dynasty (16:22)

09:25 pepsi maX tónlist 
16:30 Design star (4:10)

17:20 Dr. phil 
18:00 once upon a time
18:45 everybody loves
 raymond (13:25)

19:10 will & grace (17:24)

19:35 america’s Funniest
 Home videos (4:44)

20:00 megatíminn
 beint (5:7)

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. 
21:00 solsidan (5:10)

Freddie og Mickan hyggja á 
fjölgun mannkyns en hinn 
fyrrnefndi guggnar þegar á 
hólminn er komið.
21:25 blue bloods (9:22)

Árás er framin í námunda 
við hraðbanka og er Jamie 
staðráðinn í að komast að 
hinu sanna í málinu.
22:10 law & order uK (11:13)

Táningsstúlka er skot-
in til bana og er upptöku af 
morðinu lekið á netið. Lög-
reglan reynir að bera kennsl 
á sökudólganna með hjálp 
myndbandsins.
23:00 Falling skies (9:10)

Spennan magnast innan 
búða 2nd Mass eftir því sem 
nær dregur árásinni á her-
búðir geimveranna og Tom á 
í erfiðleikum með að melta 
niðurstöður krufningarinnar.
23:45 the walking Dead
00:35 Xiii (13:13)

01:20 lost girl (4:22)

02:05 excused 
02:30 blue bloods (9:22)

03:20 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:05 malcolm in the
 middle (12:22)

08:30 ellen (130:170)

09:15 bold and the
 beautiful  
09:35 Doctors (66:175)

10:15 Hank (8:10)

10:40 Cougar town (14:22)

11:05 privileged (15:18)

11:50 grey’s anatomy (8:24)

12:35 nágrannar  
13:00 suits (7:12)

13:45 Chuck (6:13)

14:30 last man standing
14:50 Hot in Cleveland
15:15 big time rush  
15:40 tricky tv (8:23)

16:05 barnatími stöðvar 2  
16:50 bold and the
 beautiful  
17:10 nágrannar  
17:35 ellen (131:170)

18:23 veður  
18:30 Fréttir stöðvar 2  
18:47 Íþróttir  
18:55 Kappræður 
 oddvitanna  
19:50 new girl (12:24)

20:10 go on (14:22)

20:35 Kalli berndsen
  - í nýju ljósi (6:8)

Þáttaröð þar sem bæði karl-
ar og konur fá yfirhalningu 
hjá meistaranum. Hann gefur 
öllum þátttakendum góð ráð 
varðandi útlit, framkomu og 
klæðaburð, sem mörg hver 
geta einnig nýst áhorfendum.
21:05 Drop Dead Diva (13:13)

21:50 red widow (5:8)

22:35 philantropist (1:8)

23:20 nCis (18:24)

00:05 grimm (2:22)

00:50 sons of anarchy (6:13)

01:35 the Closer (17:21)

02:20 bones (12:13)

03:05 Fringe (4:22)

03:50 southland (4:6)

04:35 Drop Dead Diva (13:13)

05:20 Fréttir  

14:25 liverpool - Chelsea
16:05 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show)
16:35 west Ham - wigan
18:15 sunderland 
 - everton
19:55 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review)
20:50 sunnudagsmessan
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.
22:05 enska b-deildin
 (Burnley - Cardiff)
Útsending frá leik Burnley 
og Cardiff City í ensku B-
deildinni.
23:45 man. utd. 
 - aston villa

Miðvikudagur 24. apríl 2013

15:00 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið   e. 
15:30 sjónvarpsleikhúsið:
  ráðhúsið 
 – ráðhúsið   e.
15:55 skólahreysti   e. 
16:40 læknamiðstöðin (5:22)

17:25 Franklín (54:65)

17:50 geymslan  
18:15 táknmálsfréttir 
18:25 brúnsósulandið (6:8)

18:54 víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 Kastljós 
20:10 martin læknir (5:8)

Breskur gamanmyndaflokk-
ur um lækninn Martin Ell-
ingham sem býr og starfar í 
smábæ á Cornwallskaga.
21:05 Kiljan 
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumálin. 
22:55 tsjernóbyl að eilífu 
 (Chernobyl 4Ever)
Frönsk heimildamynd um 
slysið í kjarnorkuverinu í 
Tsjernobyl í Úkraínu árið 
1986 og afleiðingar þess.
23:55 lesarinn 
 (The Reader)
Óskarsverðlaunamynd frá 
2008. Í Þýskalandi eftir-
stríðsáranna hittir laganemi 
konu sem hann átti í ástar-
sambandi við áratug áður 
en nú er réttað yfir henni 
vegna stríðsglæpa. Leikstjóri 
er Stephen Daldry og með-
al leikenda eru Kate Winslet, 
Ralph Fiennes, Bruno Ganz 
og Lena Olin.  e. •1201:55 Kastljós 
02:15 Fréttir 
02:25 Dagskrárlok 

07:00 Þorsteinn J.
 og gestir x5
 - meistaramörkin
15:05 meistaradeild evrópu
 (Bayern - Barcelona)
16:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
17:30 spænsku mörkin
18:00 Þorsteinn J.
 og gestir - upphitun
18:30 meistaradeild evrópu
beint (Dortmund - Real Madrid)
20:45 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
21:10 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur
21:40 meistaradeild evrópu
 (Dortmund - Real Madrid)
23:20 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin

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

12:20 Cyrus
13:50 Cars 2
15:35 main street
17:10 Cyrus
18:40 Cars 2
20:25 main street
Áhrifamikil og stórgóð mynd 
um líf bæjarbúa smábæjar í 
Suðurríkjum Bandaríkjanna 
sem fer nánast á hliðina 
þegar þangað flytur kaup-
sýslumaður með stór plön 
um að breyta staðnum til 
hins betra. Colin Firth og Or-
lando Bloom eru meðal að-
alleikara.
22:00 beyond a 
 reasonable Doubt
Sakamálamynd af bestu 
gerð með Michael Dou-
glas og Jesse Metcalfe. 
Ungur blaðamaður fær vís-
bendingar um að þekkt-
ur saksóknari hafi átt við 
sönnunargögn til að tryggja 
sér sigur í máli og ákveður 
að taka á sig sök í morðmáli 
til þess nálgast saksóknar-
ann og rannsaka hann betur.
23:45 the expendables
01:25 the road
03:15 beyond a 
 reasonable Doubt
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²

kr. 2.299.900,- án fylgihluta / án verandar.

kr. 2.699.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti / án verandar.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
3-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 329.900,- án fylgihluta

kr. 369.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 359.900,- án fylgihluta

kr. 399.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²
kr. 139.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Ármúli 17a . 108 Reykjavík . sími: 588 9933  |  Miðás  9 . 700 Egilsstaðir . sími: 470 1600

 www.brunas.is

* Flytjandi �ytur vöruna
á þá stöð sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er*

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

„Ég vel íslenskt...“
 - Jói Fel
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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 Framboðsþáttur 
Sjálfstæðisflokkur
21:00 Framboðsþáttur 
Samfylking
21:30 Framboðsþáttur 

neyðarvaKtin21:00 tHe F worD20:35 vegas22:00 evrópuDeilDin21:00 Date nigHt20:30

16:40 tottenham 
  man. City
18:20 swansea 
 - southampton
20:00 Heimur
 úrvalsdeildarinnar
 (Premier League World)
Skemmtilegur þáttur þar 
sem stjörnurnar í ensku úr-
valsdeildinni eru heimsótt-
ar og fjallað er um líf leik-
manna innan sem utan 
vallar.
20:30 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin
 (Premier League Review)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
21:25 ensku mörkin
 -neðri deildir
 (Football League Show)
21:55 Fulham - arsenal
23:35 west Ham - wigan

06:00 pepsi maX tónlist 
09:50 Dr. phil 
10:30 lotta í skarkalagötu 
11:45 like Father, like son 
13:20 the voice (4:13)

15:50 7th Heaven (16:23)

16:35 Dynasty (17:22)

17:20 Dr. phil 
18:00 megatíminn (5:7)

19:00 america’s Funniest
 Home videos (35:48)

19:25 everybody loves
 raymond (14:25)

19:50 will & grace (18:24)

20:15 the office (3:24)

Skrifstofustjórinn Michael 
Scott er hættur störfum hjá 
Dunder Mifflin en sá sem 
við tekur er enn undarlegri 
en fyrirrennari sinn. Starfs-
mennirnir í vöruhúsinu 
hætta eftir að hafa dottið 
óvænt í lukkupottinn sem 
skilur stjórnendurna eftir í 
súpunni.
20:40 ljósmyndakeppni 
 Íslands (5:6)

Úrslitakeppni stærstu ljós-
myndakeppni sem haldin 
hefur verið á landinu. Að lok-
um mun aðeins einn standa 
eftir sem sigurvegari. Þeir 
fjórir keppendur sem eft-
ir eru núna fá það verkefni 
að fanga smábæjarstemmn-
ingu á Akranesi og hinsvegar 
sjálfsmynd í farsíma. Egill 
Eðvarðsson er gestadómari 
þáttarins.
21:10 an idiot abroad
  - nÝtt (1:3)

Karl og Warwick ferðast um 
Ítalíu og Makedóníu í þess-
um þætti
22:00 vegas (14:21)

22:50 Dexter (1:12)

23:40 law & order uK (11:13)

00:30 excused 
00:55 the Firm (7:22)

01:45 vegas (14:21)

02:35 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2  
08:30 Hello Kitty  
08:40 uKi  
08:45 waybuloo  
09:05 ljóti andarunginn 
 og ég  
09:30 grallararnir  
09:50 skógardýrið Húgó  
11:10 lukku láki  
12:35 smash (13:15)

13:15 touch (7:12)

14:00 mamma mia!  
15:50 Charlie and the 
 Chocolate Factory  
17:45 ellen (132:170)

18:30 Fréttir stöðvar 2  
19:00 Kappræður 
 formannanna  
20:35 the F word (5:9)

Íslandsvinurinn Gordon 
Ramsey sem sýnir okkur að 
skyndibiti þarf ekki endilega 
að vera óhollur. Hann fær líka 
til sín nokkra áhugasama og 
afar kappsama lærlinga sem 
keppa innbyrðis í matreiðslu 
og í lokin stendur einn eftir 
sem sigurvegari og fær starf 
hjá sjálfum meistaranum.
21:25 nCis (19:24)

Áttunda þáttaröð þessara 
vinsælu spennuþátta og fjall-
ar um sérsveit lögreglu-
manna í Washington og rann-
sakar glæpi tengda hernum 
eða hermönnum á einn eða 
annan hátt. Verkefnin sem 
Jethro Gibbs og félagar þurfa 
að glíma við eru orðin bæði 
flóknari og hættulegri.
22:10 grimm (3:22)

22:55 sons of anarchy (7:13)

23:40 spaugstofan (22:22)

00:10 mr selfridge (6:10)

01:00 the mentalist (19:22)

01:40 the Following (12:15)

02:25 mad men (2:13)

03:15 medium (8:13)

04:00 burn notice (4:18)

04:45 Charlie and the 
 Chocolate Factory  
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:35 tristan og Ísold 
11:55 Ísþjóðin með
 ragnhildi steinunni    
12:25 guðrún   e. 
13:25 Kiljan   e. 
14:15 alþingiskosningar 
 2013
  - Forystusætið   e. 
14:45 Úrslitakeppnin 
 í handbolta 
Bein útsending frá leik í úr-
slitakeppninni. beint
16:25 Ástareldur 
17:14 Úmísúmí (4:20)

17:37 lóa (46:52)

17:50 stundin okkar (25:31)  e. 
18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey (12:15)

19:00 Fréttir 
19:20 veðurfréttir 
19:30 alþingiskosningar 
 2013
  - leiðtogaumræður 
20:30 Hönnunarkeppnin 
 2013 
Þáttur eftir Pétur Halldórs-
son og Karl Sigtryggsson um 
árlega hönnunarkeppni sem 
haldin er í Háskóla Íslands. 
21:00 neyðarvaktin (16:24)

 (Chicago Fire)
Bandarísk þáttaröð um 
slökkviliðsmenn og bráðaliða 
í Chicago. Meðal leikenda 
eru Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Lauren German og 
Monica Raymund. •1221:45 glæpahneigð (4:24)

 (Criminal Minds VII)•1622:30 alþingiskosningar 
 2013
 - Forystusætið 
Formaður framboðs situr fyr-
ir svörum um stefnumálin. 
23:05 Höllin (9:10) (Borgen)
Myndaflokkur um valdataflið 
í dönskum stjórnmálum. 
00:05 pasteur   e.
01:30 Dagskrárlok 

11:50 monte Carlo
13:35 the goonies
15:25 Date night
16:50 monte Carlo
18:35 the goonies
20:30 Date night
Sprenghlægileg og spennandi 
rómantísk gamanmynd með 
Steve Carrell og Tinu Fey í 
aðalhlutverkum. Myndin fjall-
ar um miðaldra hjón sem 
drukknaði hafa í amstri 
hversdagslífsins og þrá ekk-
ert heitar en smá tíma fyr-
ir sig sjálf og hjónabandið. 
Þau ákveða því að skella sér 
á langþráð stefnumót, fara út 
á borða og ætla að gera sér 
sem mestan mat úr. En það 
sem stefnir í að verða enn ein 
tilþrifalítið kvöldið breytist al-
veg óvænt í næturlangt ævin-
týri sem þau eiga aldrei eftir 
að gleyma.
22:00 any given sunday
Raunsönn kvikmynd um líf-
ið í ameríska fótboltanum, 
utan vallar sem innan. Tony 
D’Amato er gamalreynd-
ur jaxl í þessum bransa. 
Hann þjálfar nú lið í Miami 
og leggur allt í sölurnar til að 
ná árangri. Sigurlíkurnar eru 
ekki miklar enda besti leik-
maðurinn frá vegna meiðsla. 
En þrátt fyrir dökkt útlit er 
þjálfarinn ekki tilbúinn að 
leggja árar í bát.
00:30 real steel
02:35 london boulevard
04:15 any given sunday
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07:00 Þorsteinn J.
 og gestir x5
 - meistaramörkin
16:25 meistaradeildin í 
 handbolta
 - meistaratilþrif
16:55 meistaradeild 
 evrópu
 (Dortmund - Real Madrid)
18:35 Þorsteinn J.
 og gestir 
 - meistaramörkin
19:00 Dominos deildin
 (Stjarnan - Grindavík)
21:00 evrópudeildin
 (Basel - Chelsea)
Útsending frá leik í undanúr-
slitum Evrópudeildarinnar.
22:40 evrópudeildin
 (Fenerbahçe - Benfica)
Útsending frá leik í undanúr-
slitum Evrópudeildarinnar.
00:20 Dominos deildin
 (Stjarnan - Grindavík)

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






