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UPPLaG: 83.000 EINTÖK





Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

SEX    VW BJALLA!
Sex sinnum á happdrættisárinu verður dregin út 
Volkswagen Bjalla, sportlegur lúxusbíll, 5 milljóna virði.

eða 10 milljónir í peningum.
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Nýtt happdrættisár framundan

5 MILLJÓNIR KRÓNA Í SKOTTINU
á tvöfaldan miða

STYRKTU MÁLEFNI
ALDRAÐRA

MILLJÓNAVINNINGAR
7×6 milljónir og 39×4 milljónir

Fjórtán 3 milljóna króna og sjötíu og átta
2 milljóna króna vinningar á einfaldan miða.

Alls er dregið um 50 þúsund vinninga á árinu.
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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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07:00 barnatími stöðvar 2 
08:05 malcolm in the
 middle (17:22)

08:30 ellen (137:170)

09:15 bold and the
 beautiful 
09:35 Doctors (73:175)

10:15 celebrity apprentice
11:50 the Whole truth
12:35 nágrannar 
13:00 stóra þjóðin (1:4)

13:30 adam 
15:10 sorry i’ve 
 got no head 
15:40 leðurblöku
 maðurinn 
16:05 Ævintýri tinna 
16:30 Waybuloo 
16:50 bold and the
 beautiful 
17:10 nágrannar 
17:35 ellen (138:170)

18:23 veður 
18:30 Fréttir stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:11 veður 
19:20 simpson
 -fjölskyldan (12:22)

19:45 týnda kynslóðin
20:10 spurningabomban
21:00 american idol (32:37)

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.
22:25 the education 
 of charlie banks 
00:05 battle for haditha 
01:40 Fatal secrets 
03:05 adam 
04:40 spurningabomban
05:25 Fréttir og
 Ísland í dag 

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 Dynasty (19:22)

09:25 pepsi maX tónlist 
15:35 charlie’s angels (2:8)

16:20 necessary 
 roughness (5:12)

17:05 the office (4:24)

17:30 Dr. phil 
18:10 an idiot abroad (2:3)

19:00 minute to Win it 
19:45 the ricky 
 gervais show (2:13)

Bráðfyndin teiknimynda-
sería frá snillingunum 
Ricky Gervais og Stephen 
Merchant, sem eru þekkt-
astir fyrir gamanþættina The 
Office og Extras. Þessi þátta-
röð er byggð á útvarpsþætti 
þeirra sem sló í gegn sem 
„podcast“ á Netinu. Þáttur-
inn komst í heimsmeta-
bók Guinnes sem vinsælasta 
„podcast“ í heimi.
20:10 Family guy (2:22)

Ein þekktasta fjölskylda 
teiknimyndasögunnar snýr 
loks aftur á SkjáEinn. Pet-
er Griffin og fjölskylda ásamt 
hundinum Brian búa á 
Rhode Island.
20:35 america’s Funniest
 home videos (20:44)

Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu.
21:00 the voice (6:13)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki. Í 
stjörnum prýddan hóp dómara 
hafa bæst Shakira og Usher.
00:00 ljósmyndakeppni 
 Íslands (6:6)

00:30 excused 
00:55 lost girl (5:22)

01:40 the Wrath of cain 
03:05 pepsi maX tónlist 

15:55 sunnudagsmessan 
17:10 Wigan - tottenham 
18:50 everton - Fulham 
20:30 heimur
 úrvalsdeildarinnar 
 (Premier League World)
21:00 enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
 (Premier League Preview)
21:30 ensku mörkin
 -neðri deildir 
 (Football League Show )
22:00 southampton - Wba 
23:40 enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
 (Premier League Preview)
Hitað upp fyrir leiki helg-
arinnar í ensku úrvals-
deildinni. Viðtöl við leikmenn 
og þjálfara liðanna og spáð 
í spilin fyrir leikina sem eru 
framundan.
00:10 man. city  
 - West ham 

Föstudagur 3. MaÍ 2013

13:45 skólahreysti   e.
15:40 Ástareldur 
16:30 Ástareldur 
17:20 babar (17:26)

17:42 unnar og vinur (3:26)

18:05 hrúturinn hreinn
18:15 táknmálsfréttir 
18:25 hljómskálinn (2:4)  e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:00 Útsvar 
 (Fjarðabyggð - Reykjavík, 
 úrslitaþáttur)
Spurningakeppni sveitarfé-
laga. Lið Fjarðabyggðar og 
Reykjavíkur keppa til úrslita. 
Umsjónarmenn eru Sigmar 
Guðmundsson og Þóra Arn-
órsdóttir.
21:15 morganhjónin 
 flýja í sveitina 
 (Did You Hear About the 
 Morgans?)
Fráskilin hjón verða vitni 
að morði í New York. 
Morðinginn sér þau og í ör-
yggisskyni eru þau flutt til 
smábæjar í Wyoming. Þar 
verður núningur á milli stór-
borgarfólksins og sveita-
mannanna. Leikstjóri er 
Marc Lawrence og með-
al leikenda eru Hugh Gr-
ant og Sarah Jessica Parker. 
Bandarísk bíómynd frá 2009.
23:00 hefndin 
 (Hævnen)
Líf tveggja danskra fjöl-
skyldna skarast, einstök en 
áhættusöm vinátta myndast 
en einmanaleikinn, breysk-
leikinn og sorgin liggja í 
leyni. Leikstjóri er Susanne 
Bier og meðal leikenda eru 
Mikael Persbrandt, Trine 
Dyrholm, Ulrich Thomsen og 
Markus Rygaard. Dönsk bíó-
mynd frá 2010.  e. •1200:55 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00 hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00 gestagangur 
 hjá randver 
Enn er verið að frumsýna, 
þótt lóan sé komin
21:30 eldað með holta 
Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

07:00 evrópudeildin 
 (Chelsea - Basel)
16:40 evrópudeildin 
 (Benfica - Fenerbahçe)
18:20 evrópudeildin 
 (Chelsea - Basel)
20:00 pepsi deildin 2013
 - upphitun 
21:30 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur 
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
22:00 spænski boltinn
 - upphitun 
 (La Liga Report)
Hitað upp fyrir leikina 
framundan í spænsku úr-
valsdeildinni.
22:30 Dominos deildin 
 (Grindavík - Stjarnan)
00:10 pepsi deildin 2013
 - upphitun 

11:30 shakespeare 
 in love 
13:30 let’s talk about 
 the rain 
15:10 Journey 2:
 the mysterious 
 island 
16:45 shakespeare 
 in love 
18:45 let’s talk about 
 the rain 
Gamanmynd sem gerist í litl-
um bæ í Frakklandi og fjall-
ar um örlog og uppgjör eftir að 
andlát móður tveggja systra.
20:25 Journey 2:
  the mysterious 
 island 
Spennandi ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna um 
ungan mann sem ákveð-
ur að leggja upp í leit til þess 
að finna týnda ævintýraeyju.
22:00 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.
00:10 What’s your number 
01:55 the special 
 relationship 
03:25 sherlock holmes:
 a game of shadows 
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og all an sól ar hring inn.
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         9–36 kg
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 BabySam
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Sölustaðir:

17:00 gestagangur 
 hjá randver 
17:30 eldað með holta 
18:00 hrafnaþing 
19:00 gestagangur 
 hjá randver 
19:30 eldað með holta 
20:00 hrafnaþing 
21:00 græðlingur 
21:30 svartar tungur 
22:00 sigmundur Davið 
22:30 tölvur, tækni 
 og kennsla. 
23:00 Fiskikóngurinn 
23:30 Á ferð og flugi 
00:00 Átthagaviska 

fram - íBv14:45 Wipeout19:45 once upon a time21:15 spÆnski boltinn17:50 DoDgeball15:35

10:45 aston villa 
 - sunderland 
12:25 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
 (Premier League Review)
13:20 enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
 (Premier League Preview)
13:50 tottenham 
beint - southampton 
16:15 Qpr - arsenal beint
18:30 swansea - man. city 
20:10 norwich 
 - aston villa 
Frá leik Norwich City og Aston 
Villa í ensku úrvalsdeildinni.
21:50 West ham 
 - newcastle 
Útsending frá leik West Ham 
United og Newcastle United í 
ensku úrvalsdeildinni.
23:30 Wba - Wigan 
01:10 tottenham 
 - southampton 

08:55 meistaradeildin 
 í handbolta 
 (Atl. Madrid - Barcelona)
10:15 Þýski handboltinn 
 (Magdeburg - Flensburg)
11:35 meistaradeild evrópu 
 (Real Madrid - Dortmund)
13:15 Þorst. J. og gestir 
13:40 meistaradeild
 evrópu -fréttaþáttur 
14:10 pepsi deildin 2013
15:40 Dominos deildin 
 (Grindavík - Stjarnan)
17:20 spænski boltinn
 - upphitun 
17:50 spænski boltinn 
beint (Real Madrid - Valladolid)
20:00 cage contender Xvi 
21:55 pepsi deildin 2013
23:25 spænski boltinn 
 (Real Madrid - Valladolid)
01:05 nba úrslitakeppnin 
 (NBA 2012/2013 - 
 Playoffs Games)

06:00 pepsi maX tónlist 
10:50 Dr. phil 
11:30 Dr. phil 
12:15 Dynasty (18:22)

13:00 7th heaven (18:23)

13:45 Judging amy (10:24)

14:30 the office (4:24)

14:55 Design star (5:10)

15:45 the good Wife (21:22)

16:35 the ricky gervais 
 show (2:13)

17:00 Family guy (2:22)

17:25 the voice (6:13)

20:25 shedding for 
 the Wedding (1:8)

Áhugaverður þættir þar sem 
pör keppast um að missa sem 
flest kíló fyrir stóra daginn.
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. Gosi er 
meðal viðfangsefna í þess-
um þætti þar sem sagt er frá 
dreng sem segir ekki satt.
22:00 beauty and 
 the beast (12:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan.
22:45 you only live twice 
Í tilefni af því að fimmtíu ár 
eru liðin frá frumsýningu 
fyrstu Bond myndarinnar, mun 
SkjárEinn sýna þær allar. You 
Only Live Twice er fimmta 
Bond myndin sem skart-
ar Sean Connery í hlutverki 
njósnarans. Bond er sendur til 
Japans í kjölfar þess að geim-
skip hverfur af ratsjá.
00:45 sacrifice 
02:25 excused 
02:50 beauty and 
 the beast (12:22)

03:37 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 ozzy & Drix 
11:00 mad 
11:10 young Justice 
11:35 big time rush 
12:00 bold and the
 beautiful x4
13:20 american idol (32:37)

14:45 one born 
 every minute (1:8)

15:35 sjálfstætt fólk 
16:15 mike & molly (10:23)

16:40 et Weekend 
17:25 Íslenski listinn 
17:55 sjáðu 
18:23 veður 
18:30 Fréttir stöðvar 2 
18:50 Íþróttir 
18:55 heimsókn 
19:10 lottó 
19:20 spaugstofan (23:23)

19:45 Wipeout 
20:30 the big year 
Bráðfyndin gamanmynd um 
tvo fuglaskoðara sem freista 
þess að verða á undan ánn-
áluðum hrokagikk í faginu að 
koma auga á sjaldgæfa fugla-
tegund. Með aðalhlutverk fara 
grínsnillingarnir Steve Martin, 
Owen Wilson og Jack Black.
22:10 tree of life 
Falleg þroskasaga manns 
sem fæðist í Texas um miðja 
síðustu öld. Með aðalhlut-
verk fara Brad Pitt og Sean 
Penn. Myndin var tilnefnd 
til Óskarsverðlauna, meðal 
annars sem besta myndin.
00:25 predators 
02:10 repo men 
04:05 righteous kill 
05:45 Fréttir 
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
12:10 gulli byggir (3:6)  e.
12:40 Útsvar   e.
13:50 kastljós 
14:15 landinn   e.
14:45 Úrslitakeppnin 
 í handbolta beint
 (Fram - ÍBV, 
 undanúrslit kvenna)
Frá leik í úrslitakeppninni. 
16:30 kiljan   e.
17:20 Fagur fiskur í sjó 
 (3:10)  e.
17:50 skoppa og skrítla í 
 tógó (1:2)  e.
18:15 táknmálsfréttir 
18:25 stephen Fry:
  græjukarl (5:6)  e.
 – hreysti og fegurð
18:54 lottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:40 alla leið (3:5)

20:45 hraðfréttir 
20:55 Frímann flugkappi 
Freyr Eyjólfsson ræðir við 
Jakob Frímann Magnússon 
sem á sextugsafmæli þenn-
an dag og afmælisbarnið 
tekur lagið. Stjórn upptöku: 
Egill Eðvarðsson.
21:45 hin systirin 
 (The Other Sister)
Þetta er saga þroskaheftr-
ar stúlku sem er staðráð-
in í að standa á eigin fótum. 
Bandarísk bíómynd frá 1999.
23:55 gefðu duglega 
 á kjaft 
 (R - Slå först, slå hårdast)
Ungur maður er send-
ur í fangelsi fyrir ofbeldis-
glæp. Hann er fljótur að læra 
á lögmálin sem þar gilda en 
býður samföngum sínum 
birginn með því að vingast 
við múslima. Dönsk bíómynd 
frá 2010.  e. •1601:30 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

09:10 Dodgeball:
  a true 
 underdog story 
10:45 the Full monty 
12:15 i Don’t know how 
 she Does it 
13:45 chronicles of narnia,  
 the voyage of the 
 Dawn treader 
15:35 Dodgeball:
  a true 
 underdog story 
17:10 the Full monty 
18:40 i Don’t know how 
 she Does it 
20:10 chronicles of narnia
  the voyage of the 
 Dawn treader 
Þriðja myndin sem byggð er 
á sígildum sögum C.S. Lewis 
um systkinin fjögur sem kynn-
ast undraveröldinni Narníu.
22:00 pirates of the 
 caribbean:
 on stranger tides 
00:15 Fair game 
02:05 captivity 
03:30 pirates of the 
 caribbean:
  on stranger tides 



Er ofnæmið að trufla?

Cetirizin-
     ratiopharm

Fljótt að virka
Við einkennum 
frá augum og nefi 
Við einkennum 
langvarandi ofsakláða

Notkunarsvið: Cetirizin-ratiopharm inniheldur cetirizin tvíhýdróklóríð, 
ofnæmislyf fyrir fullorðna og börn frá 6 ára aldri; til að draga úr einkennum 
frá nefi og augum vegna árstíðabundins eða stöðugs ofnæmiskvefs; til 
að draga úr einkennum langvarandi ofsakláða. Frábendingar: alvarlegur 
nýrnasjúkdómur, ofnæmi fyrir virka efninu, einhverju öðru innihaldsefni 

Cetirizin-ratiopharm eða fyrir hydroxyzini eða píperazín afleiðum. Varúð: Einstaklingar með skerta nýrnastarfsemi, með 
flogaveiki eða sem eiga á hættu að fá krampa skulu láta lækninn vita áður en lyfið er notað. Hætta þarf töku lyfsins þremur 
dögum áður en farið er í ofnæmishúðpróf. Meðganga og brjóstagjöf: Forðast skal notkun lyfsins. Skömmtun: Fullorðnir 
og unglingar eldri en 12 ára: Ráðlagður skammtur er 10 mg, ein tafla, á dag. Börn 6 til 12 ára: Ráðlagður skammtur er 
5 mg, hálf tafla, tvisvar á dag. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli. Algengar aukaverkanir: Þreyta, munnþurrkur, ógleði, 
niðurgangur, svimi, höfuðverkur, syfja, kokbólga og nefkvef. Lesið vandlega fylgiseðilinn sem fylgir lyfinu. SmPC: Júlí 2012.

Nú 100 töflur án lyfseðils!
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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 heimastjórnin 
15:00 heimastjórnin 
15:30 heimastjórnin 
16:00 hrafnaþing 
17:00 græðlingur 
17:30 svartar tungur 
18:00 sigmundur Davið 
18:30 tölvur ,tækni 
 og kennsla. 
19:00 Fiskikóngurinn 
19:30 Á ferð og flugi 
20:00 Átthagaviska 
21:00 auðlindakistan 
21:30 siggi stormur 
 og helgarveður 
22:00 hrafnaþing 
23:00 gestagangur 
 hjá randver 
23:30 eldað með holta 

lJósmóðirin20:10 the FolloWing21:40 the Walking DeaD22:00 evrópuDeilDin13:35 sumarlanDið20:35

06:00 pepsi maX tónlist 
10:55 Dr. phil 
11:35 Dr. phil 
12:15 Dr. phil 
13:00 Dynasty (19:22)

13:45 once upon a time
14:30 shedding for 
 the Wedding (1:8)

15:20 solsidan (6:10)

15:45 an idiot abroad (2:3)

16:35 parenthood (4:16)

17:25 vegas (15:21)

18:15 ljósmyndakeppni 
 Íslands (6:6)

18:45 blue bloods (10:22)

19:35 Judging amy (11:24)

20:20 top gear usa (10:16)

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 (2:18)

Bandarískur sakamálaþáttur 
um störf rannsóknarlögreglu-
manna og saksóknara í New 
York borg. Í rafmagnsleysi í 
borginni sem aldrei sefur er 
manneskja numin á brott.
22:00 the Walking Dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskriftar-
sjónvarpi vestanhafs. Rick 
og landsstjórinn reyna nú að 
berja saman friðarsamninga 
því báðir vita þeir að fleiri lík 
munu ekki hjálpa til.
22:50 lost girl (6:22)

Þættir um stúlkuna Bo sem 
reynir að ná stjórn á yfirnátt-
úrulegum kröftum sínum, 
aðstoða þá sem eru hjálp-
arþurfi og komast að hinu 
sanna um uppruna sinn.
23:35 elementary (17:24)

00:20 Down river 
00:45 excused 
01:10 the Walking Dead
02:00 lost girl (6:22)

02:45 pepsi maX tónlist 

07:00 strumparnir 
07:25 villingarnir 
07:50 hello kitty 
08:00 uki 
08:05 algjör sveppi 
10:50 victourious 
11:15 glee (16:22)

12:00 spaugstofan (23:23)

12:25 nágrannar 
12:45 nágrannar 
13:05 nágrannar 
13:25 nágrannar 
13:50 american idol (33:37)

14:35 týnda kynslóðin
15:00 how i met your
 mother (20:24)

15:25 anger management
15:50 2 broke girls (21:24)

16:15 kalli berndsen
 - í nýju ljósi (7:8)

16:45 spurningabomban
17:35 60 mínútur 
18:23 veður 
18:30 Fréttir stöðvar 2 
18:55 stóru málin 
19:30 sjálfstætt fólk 
20:05 mr selfridge (8:10)

20:55 the mentalist (21:22)

21:40 the Following (14:15)

Magnaður spennuþáttur 
með Kevin Bacon í hlutverki 
fyrrverandi alríkislögreglu-
manns sem er kallaður aft-
ur til starfa þegar hættuleg-
ur raðmorðingi nær að flýja 
úr fangelsi og fljótlega kem-
ur í ljós að hann á marga að-
dáendur sem eru tilbúnir að 
gera allt fyrir hann.
22:25 mad men (4:13)

23:15 60 mínútur 
00:00 the Daily show:
  global editon (14:41)

00:25 suits (4:16)

01:10 game of thrones
02:05 big love (5:10)

03:05 boardwalk empire
04:00 breaking bad (5:13)

04:45 the listener (10:13)

05:25 anger management
05:50 Fréttir 
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09:15 of mice and men 
11:05 Dear John 
12:50 ice age 
14:10 sumarlandið 
15:35 of mice and men 
17:25 Dear John 
19:10 ice age 
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 red 
Hörkuspennandi mynd með 
Bruce Willis, Morgan Freem-
an og Helen Mirren.
23:50 lethal Weapon 
Þeir Mel Gibson og Danny 
Glover mæta til leiks í þriðju 
myndinni um þá Martin 
Riggs og Roger Murtaugh.
01:45 88 minutes 
03:35 red 

09:00 swansea 
 - man. city 
10:40 tottenham 
 - southampton 
12:20 liverpool - everton 
Bein útsending frá leik Liver-
pool og Everton í ensku úr-
valsdeildinni. beint
14:45 man. utd. - chelsea 
Bein útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni. beint
17:00 sunnudagsmessan 
18:15 liverpool - everton 
19:55 sunnudagsmessan 
21:10 man. utd. - chelsea 
22:50 sunnudagsmessan 
Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvals-
deildinni. Öll mörkin og um-
deildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.
00:05 Qpr - arsenal 
01:45 sunnudagsmessan 

08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:20 alla leið (3:5)  e.
11:25 Ferð að miðju jarðar
12:30 silfur egils 
13:50 attenborough - 60 
ár í náttúrunni
 – líf í mynd (1:3)

14:45 leynilíf Walters 
 mittys   e.
16:35 Í draumi 
 sérhvers manns   e.
16:50 Í garðinum með 
 gurrý (1:6)

17:20 táknmálsfréttir 
17:30 poppý kisuló (15:52)

17:40 teitur (24:52)

17:51 skotta skrímsli (16:26)

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

18:00 stundin okkar (1:31)  e.
18:25 basl er búskapur (5:8)

19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:40 landinn 
20:10 ljósmóðirin (1:9)

 (Call the Midwife II)
Breskur myndaflokk-
ur um unga ljósmóður í fá-
tækrahverfi í austurborg 
London árið 1957. Meðal 
leikenda eru Vanessa Red-
grave, Jessica Raine og Pam 
Ferris.
21:25 listahátíð 2013 
Kynningarþáttur um Lista-
hátíð í Reykjavík sem stend-
ur yfir dagana 17. maí til 2. 
júní. Kynnir er Þóra Arnórs-
dóttir.
22:00 sunnudagsbíó
 - hvítar lygar 
 (Les petits mouchoirs)
Vinir fara saman í árlegt frí 
en sundrung verður í hópn-
um vegna leyndarmála sem 
koma úr kafinu. Frönsk bíó-
mynd frá 2010.
00:30 silfur egils 
01:50 Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

08:30 Þýski handboltinn 
 (Fuchse Berlin - RN - Löwen)
09:50 meistaradeild evrópu 
 (Barcelona - Bayern)
11:30 Þorsteinn J.
 og gestir  
 - meistaramörkin 
11:55 spænski boltinn 
 (Real Madrid - Valladolid)
13:35 evrópudeildin 
 (Chelsea - Basel)
15:15 pepsi deildin 2013
 - upphitun 
16:45 pepsi deildin 2013 
Bein útsending frá leik í 1. 
umferð Pepsi deildar karla í 
knattspyrnu. beint
19:00 spænski boltinn 
 (Barcelona - Betis)
Bein útsending frá leik í 
spænska boltanum. beint
21:10 pepsi deildin 2013 
23:00 spænski boltinn 
 (Barcelona - Betis)



Snæfellsbær

Upplýsingamiðstöð Snæfellsbæjar – Tourist information centre – Kirkjutún 2 - Ólafsvík, 
Snæfellsbær - ( 433 6929 - info@snb.is – www.snb.is  - www.facebook.com/snaefellsbaer
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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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Allt á einum stað
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20:00 Frumkvöðlar 
Elínóra Inga og frumkvöl-
ar Íslands
20:30 golf fyrir alla 
Upprifjunarpunktar í upphafi 
vertíðar.
21:00 eldhús meistaranna 
Heimsókn til frumkvöðlanna 
í Stakkavík 2.þáttur
21:30 suðurnesjaflétta 
Í boði Víkurfrétta. 

spilaborg22:20 suits20:50 parenthooD20:20 pepsi DeilDin19:00 ray22:00

07:00 man. utd. - chelsea 
14:35 norwich - aston villa 
16:15 stoke - norwich 
17:55 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
 (Premier League Review)
18:50 sunderland - stoke 
Bein útsending frá leik 
Sunderland og Stoke City í 
ensku úrvalsdeildinni. beint
21:05 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
 (Premier League Review)
Frá öllum leikjunum í ensku 
úrvalsdeildinni.
22:05 ensku mörkin
 -neðri deildir 
 (Football League Show)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:35 sunderland - stoke 
Útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 pepsi maX tónlist 
16:05 charlie’s angels (3:8)

16:50 Judging amy (11:24)

17:35 Dr. phil 
18:15 top gear usa (10:16)

19:05 america’s Funniest
 home videos (16:48)

19:30 everybody loves
 raymond (19:25)

19:55 Will & grace (23:24)

20:20 parenthood (5:16)

21:10 hawaii Five-0 (11:24)

Steve hittir ungan dreng á 
lögreglustöðinni sem leitar 
að föður sínum og svo virðist 
sem sannleikurinn um hann 
sé mun verri en hann þorði 
að ímynda sér.
22:00 csi (18:22)

CSI eru einir vinsælustu 
þættir frá upphafi á SkjáEin-
um. Ted Danson er í hlut-
verki Russel yfirmanns rann-
sóknardeildarinnar í Las 
Vegas. Rannsóknardeildin 
er á hælum raðmorðingja og 
gæti nýjasta vísbendingin 
hjálpað mikið til.
22:50 csi:
  new york (4:22)

Vinsæl bandarísk sakamála-
þáttaröð um Mac Taylor og 
félaga hans í rannsóknar-
deild lögreglunnar í New 
York. Harlem er púðurtunna 
sem gæti sprungið hvenær 
sem er enda götugengin 
mörg og hagsmunir miklir.
23:30 law & order (2:18)

Bandarískur sakamálaþáttur 
um störf rannsóknarlögreglu-
manna og saksóknara í New 
York borg. Í rafmagnsleysi í 
borginni sem aldrei sefur er 
manneskja numin á brott.
00:20 shedding 
 for the Wedding (1:8)

01:10 hawaii Five-0 (11:24)

02:00 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2 
08:05 malcolm in the
 middle (18:22)

08:30 ellen (138:170)

09:15 bold and the
 beautiful 
09:35 Doctors (74:175)

10:15 Wipeout 
11:05 making over 
 america With 
 trinny & susannah
11:50 hawthorne (9:10)

12:35 nágrannar 
13:00 america’s got 
 talent (27-28:32)

15:00 et Weekend 
15:45 stuðboltastelpurnar 
16:10 lukku láki 
16:35 Doddi litli 
 og eyrnastór 
16:50 bold and the
 beautiful 
17:10 nágrannar 
17:35 ellen (139:170)

18:23 veður 
18:30 Fréttir stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag og veður
19:20 the big bang
 theory (15:17)

19:40 new girl (17:24)

20:05 glee (17:22)

20:50 suits (5:16)

21:40 game of thrones 
Þriðja þáttaröðin um hið 
magnaða valdatafl og blóð-
uga valdabaráttu sjö kon-
ungsfjölskyldna í Westeros.
22:35 big love (6:10)

23:35 mike & molly (10:23)

23:55 two and a half men 
00:20 how i met your
 mother (20:24)

00:45 White collar (6:16)

01:30 Weeds (3:13)

02:00 revolution (1:20)

02:45 revolution (2:20)

03:30 captivity 
04:55 suits (5:16)

05:40 Fréttir og
 Ísland í dag 
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Mánudagur 6. MaÍ 2013

11:55 scott pilgrim 
 vs. the World 
13:45 how to marry a 
 millionaire 
15:20 benny and Joon 
16:55 scott pilgrim 
 vs. the World 
18:45 how to marry a 
 millionaire 
Klassísk kvikmynd frá 1953 
með Marilyn Monroe í aðal-
hlutverki.
20:20 benny and Joon 
Ung stúlka, sem er sérstök á 
margan hátt, fellur kylliflöt fyr-
ir manni sem fer dálítið óhefð-
bundnar leiðir í lífinu. Helsta 
átrúnargoð hans er leikarinn 
Buster Keaton og maðurinn 
reynir að líkjast honum.
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 meðan 
allt lék í lyndi á sjálfum tón-
listarferlinumn.
00:30 extract 
02:05 the Deal 
03:45 ray 

15:30 silfur egils 
16:50 landinn   e.
17:20 Fæturnir á Fanneyju
17:31 spurt og sprellað
17:38 töfrahnötturinn (24:52)

17:51 angelo ræður (18:78)

17:59 kapteinn karl (18:26)

18:12 grettir (18:54)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 Draumagarðar (4:4)  e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:05 attenborough 
 - 60 ár í náttúrunni
 – að skilja 
 náttúruna (2:3)

 (Attenborough - 
 60 Years in the Wild)
Sir David Attenborough á að 
baki 60 ára starf við gerð 
náttúrulífsþátta fyrir BBC.
21:00 hrúturinn hreinn
 (Shaun the Sheep)
21:15 hefnd (12:22) (Revenge)
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 spilaborg (2:13)

 (House of Cards)
Bandarísk þáttaröð um 
klækjastjórnmál og pólitísk-
an refskap þar sem einskis er 
svifist í baráttunni. Þingflokks-
formaðurinn Francis Und-
erwood veit af öllum leyndar-
málum stjórnmálanna og er 
tilbúinn að svíkja hvern sem 
er svo að hann geti orðið for-
seti. Meðal leikenda eru Kevin 
Spacey, Michael Gill, Robin 
Wright og Sakina Jaffrey. 
23:10 armadillo 
Heimildamynd um danska 
hermenn í Armadillo-her-
stöðinni í Helmand-hér-
aði í suðurhluta Afganist-
ans. Myndin var verðlaunuð á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes.
00:50 kastljós 
01:20 Fréttir 
01:30 Dagskrárlok 

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

07:00 pepsi deildin 2013 
15:30 spænski boltinn 
 (Barcelona - Betis)
17:10 pepsi deildin 2013 
19:00 pepsi deildin 2013 
Bein útsending frá leik KR 
og Stjörnunnar í 1. um-
ferð Pepsi deildar karla í 
knattspyrnu. beint
21:15 spænsku mörkin 
22:00 pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
23:15 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur 
Þáttur um leikina og liðin í 
Meistaradeild Evrópu.
23:45 pepsi deildin 2013 
Útsending frá leik KR og 
Stjörnunnar í 1. umferð Pepsi 
deildar karla í knattspyrnu.
01:35 pepsi mörkin 2013 



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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 12 sjónvarpsdagskráin » 

20:00 hrafnaþing 
Jafet Ólafsson,hvað boðar 
framsóknar og íhaldssól?
21:00 græðlingur 
Gurrýarráð eru ómetanleg.
21:30 svartar tungur 

castle21:15 moDern Family20:05 Design star20:20 meistaraDeilDin20:35 the river Why22:00

07:00 sunderland - stoke 
14:20 West ham 
 - newcastle 
16:00 swansea 
 - man. city 
17:40 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
 (Premier League Review 
 Show 2012/13)
18:35 Wigan - swansea 
Bein útsending frá leik Wig-
an Athletic og Swansea City í 
ensku úrvalsdeildinni. beint
20:45 man. city - Wba 
Útsending frá leik Manche-
ster City og West Bromwich 
Albion í ensku úrvals-
deildinni.
22:25 liverpool - everton 
Útsending frá leik Liverpool 
og Everton í ensku úrvals-
deildinni.
00:05 man. utd. - chelsea 
01:45 sunnudagsmessan 

07:00 pepsi mörkin 2013 
08:15 pepsi mörkin 2013 
17:00 spænsku mörkin 
17:30 pepsi deildin 2013 
19:20 pepsi mörkin 2013 
20:35 meistaradeild
 evrópu
 -fréttaþáttur 
Þáttur um leikina og liðin í 
Meistaradeild Evrópu.
21:05 2013 augusta 
masters samantekt 
Samantekt frá því helsta í 
bandaríska meistaramótinu 
í golfi.
21:50 Dominos deildin 
Útsending frá leik í úrslita-
keppni Dominos deildar 
karla í körfuknattleik.
23:35 spænski boltinn 
 (Real Madrid - Valladolid)
Útsending frá leik Real Ma-
drid og Real Valladolid í 
spænska boltanum.

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 pepsi maX tónlist 
15:15 being erica (1:13)

16:00 the ricky gervais 
 show (2:13)

16:25 Family guy (2:22)

16:50 Dynasty (20:22)

17:35 Dr. phil 
18:15 parenthood (5:16)

19:05 america’s Funniest
 home videos (39:48)

19:30 everybody loves
 raymond (20:25)

19:55 Will & grace (24:24)

20:20 Design star (6:10)

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

22:00 elementary (18:24)

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. Watson 
bregður á leik í þessum 
þætti þegar hún rannsakar 
mál upp á eigin spýtur.
22:45 hawaii Five-o (11:24)

Steve hittir ungan dreng á 
lögreglustöðinni sem leitar 
að föður sínum og svo virðist 
sem sannleikurinn um hann 
sé mun verri en hann þorði 
að ímynda sér.
23:35 csi (18:22)

Rannsóknardeildin er á hæl-
um raðmorðingja og gæti 
nýjasta vísbendingin hjálp-
að mikið til.
00:25 beauty and 
 the beast (12:22)

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

02:25 elementary (18:24)

03:10 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2 
08:05 malcolm in the
 middle (19:22)

08:30 ellen (139:170)

09:15 bold and the
 beautiful 
09:35 Doctors (75:175)

10:15 Wonder years (3:23)

10:40 gilmore girls (8:22)

11:25 up all night (14:24)

11:50 the amazing race
12:35 nágrannar 
13:00 america’s got 
 talent (29-30:32)

15:00 sjáðu 
15:30 njósnaskólinn (9:13)

16:00 victorious 
16:25 svampur sveins 
16:50 bold and the
 beautiful 
17:10 nágrannar 
17:35 ellen (140:170)

18:23 veður 
18:30 Fréttir stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag og veður 
19:20 the big bang
 theory (16:17)

19:40 new girl (18:24)

20:05 modern Family (21:24)

20:30 how i met your
 mother (21:24)

20:50 two and a half men 
21:15 White collar (7:16)

22:00 Weeds (4:13)

22:20 the Daily show:
  global editon (15:41)

22:45 go on (14:22)

23:10 kalli berndsen
 - í nýju ljósi (7:8)

23:35 modern Family (21:24)

23:55 grey’s anatomy (21:24)

00:40 red Widow (6:8)

01:25 philantropist (2:8)

02:10 how i met your
 mother (21:24)

02:35 White collar (7:16)

03:20 banshee 
04:50 modern Family (21:24)

05:10 Fréttir og
 Ísland í dag 

þ
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16:30 Ástareldur 
17:20 teitur (47:52)

17:30 sæfarar (37:52)

17:41 leonardo (6:13)

18:09 teiknum dýrin (10:52)

18:15 táknmálsfréttir 
18:25 magnus og petski e.
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:10 Í garðinum 
 með gurrý (2:6)

 (Matjurtagarðar)
Garðyrkjuþáttaröð í umsjón 
Guðríðar Helgadóttur. Dag-
skrárgerð: Björn Emilsson.
20:40 Það sem ekki sést
 - að lifa með gigt 
Gigtarsérfræðingar fjalla um 
einkenni og meðferðarúrræði 
frá sjónarhóli læknisfræðinn-
nar og sjúklingar segja frá 
baráttu sinni við sjúkdóm-
inn. Dagskrárgerð: Páll Krist-
inn Pálsson og Ólafur Sölvi 
Pálsson. Framleiðandi: Epos 
kvikmyndagerð fyrir Gigtar-
félag Íslands.
21:15 castle (5:24)

22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 skylduverk (2:5)

 (Line of Duty)
Breskur sakamálamynda-
flokkur um ungan lögreglu-
mann sem ásamt starfs-
systur sinni er falið að 
rannsaka spillingu innan 
lögreglunnar. Meðal leikenda 
eru Martin Compston, Lennie 
James, Vicky McClure og 
Adrian Dunbar. •1623:20 spilaborg (2:13)

 (House of Cards)
Bandarísk þáttaröð um 
klækjastjórnmál og pólitísk-
an refskap þar sem einskis 
er svifist í baráttunni.  e.
00:10 kastljós 
00:35 Fréttir 
00:45 Dagskrárlok 

Þriðjudagur 7. MaÍ 2013

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

12:25 taken From me:
  the tiffany 
 rubin story 
13:55 the river Why 
15:40 cyrus 
17:10 taken From me:
  the tiffany 
 rubin story 
18:40 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.
20:25 cyrus 
Áhrifamikil gamanmynd með 
John C. Reilly, Jonah Hill og 
Marisa Tomei í aðalhlutverk-
um. Myndin fjallar um hinn 
hinn einmanna John sem 
hittir loksins draumadísina 
sína. Eini gallinn er að hún á 
uppkominn son sem er ekki 
ánægður með væntanlega 
viðbót við fjölskylduna.
22:00 planet of the apes 
Geimfarinn Leo David-
son er í hefðbundinni vett-
vangskönnun þegar hann 
lendir skyndilega á óþekktri 
plánetu. Þar ráða ríkjum 
talandi apar en mannfólkið 
hefur verið hneppt í þrældóm. 
00:00 two lovers 
01:50 surfer, Dude 
03:15 planet of the apes 
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TrausT fólk
með víðTæka reynslu

20:00 björn bjarnason
Jón Þór Ólafsson nýkjörinn 
Pírataþingmaður er gestur 
kvöldsins 
20:30 tölvur, tækni 
 og kennsla.
Halldór Jörgensen forstjóri 
Microsoft á Íslandi og nýja 
spjaldtölvan þeirra. 
21:00 Fiskikóngurinn
Nýmeti úr hafinu. 
21:30 Á ferð og flugi
Frábær nýr vettvangur fyrir 
hraðvaxta atvinnugrein 

doc martin20:10 big bang theor19:20 megatÍminn20:00 pepsi DeilDin20:55 tenDerness22:00

06:00 pepsi maX tónlist 
08:00 Dr. phil 
08:40 Dynasty (20:22)

09:25 pepsi maX tónlist 
15:45 charlie’s angels (4:8)

16:30 Design star (6:10)

17:20 Dr. phil 
18:00 once upon a time
18:45 everybody loves
 raymond (21:25)

19:10 america’s Funniest
 home videos (38:48)

19:35 cheers (1:22)

20:00 megatíminn
 - beint (7:7)

Einn galnasti þáttur lands-
ins þar sem áhorfendur geta 
unnið allt milli himins og 
jarðar í beinni útsendingu 
með því aðeins að senda 
sms.  
21:00 solsidan (7:10)

Anna sparkar Alex út af 
heimilinu og hvetur hann til 
að finna sér áhugamál.
21:25 blue bloods (11:22)

Jamie á erfitt með að sætta 
sig við að hann hafi í raun 
og veru tekið líf, meðal þess 
sem hann gerir er að sækja 
námskeið í áfallahjálp.
22:10 law & order uk
 - lokaÞÁttur (13:13)

Vandaðir þættir um störf lög-
reglumanna og saksóknara 
í Lundúnum sem eltast við 
harðsvíraða glæpamenn. 
Rannsóknarlögreglumennirnir 
koma á vettvang glæps sem 
reynist erfitt að púsla saman.
23:00 the borgias (1:9)

Einstaklega vandaðir þætt-
ir úr smiðju Neils Jordan um 
valdamestu fjölskyldu ítölsku 
endurreisnarinnar, Borgia 
ættina. 
23:45 the Walking Dead 
00:35 lost girl (6:22)

01:20 excused 
01:45 blue bloods (11:22)

02:35 pepsi maX tónlist 

07:00 barnatími stöðvar 2 
08:05 malcolm in the
 middle (20:22)

08:30 ellen (140:170)

09:15 bold and the
 beautiful 
09:35 Doctors (76:175)

10:15 privileged (17:18)

11:00 hank (10:10)

11:25 grey’s anatomy (10:24)

12:10 cougar town (16:22)

12:35 nágrannar 
13:00 suits (9:12)

13:45 chuck (8:13)

14:30 last man standing
14:50 hot in cleveland (2:10)

15:15 big time rush 
15:40 tricky tv (10:23)

16:05 nornfélagið 
16:30 tommi og Jenni 
16:50 bold and the
 beautiful 
17:10 nágrannar 
17:35 ellen (141:170)

18:23 veður 
18:30 Fréttir stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:54 Ísland í dag 
19:11 veður 
19:20 the big bang
 theory (17:17)

19:40 new girl (19:24)

20:05 go on (15:22)

Gamanþáttaröð með vinin-
um Matthew Perry.
20:30 kalli berndsen
 - í nýju ljósi (8:8)

21:00 grey’s anatomy (22:24)

21:45 red Widow (7:8)

22:30 philantropist (3:8)

23:15 ncis (20:24)

00:00 grimm (4:22)

00:45 sons of anarchy (8:13)

01:30 the closer (19:21)

02:15 american horror 
story (2:12)

03:05 Fringe (6:22)

03:50 southland (6:6)

04:35 grey’s anatomy (22:24)

05:20 Fréttir og
 Ísland í dag

07:00 Wigan - swansea 
14:45 West ham 
 - newcastle 
16:25 ensku mörkin
 -neðri deildir 
 (Football League Show)
16:55 Wba - Wigan 
18:35 chelsea - tottenham 
20:45 man. city - Wba 
Útsending frá leik Manche-
ster City og West Bromwich 
Albion í ensku úrvals-
deildinni.
22:25 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
 (Premier League Review)
Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úr-
valsdeildinni.
23:20 chelsea - tottenham 
Útsending frá leik Chelsea 
og Tottenham í ensku úr-
valsdeildinni.
01:00 sunnudagsmessan 
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16:10 listahátíð 2013   e.
16:40 læknamiðstöðin e.
17:25 Franklín (55:65)

17:50 geymslan (1:28)  e.
18:15 táknmálsfréttir 
18:25 brúnsósulandið (7:8)

18:54 víkingalottó 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 kastljós 
20:10 martin læknir (7:8)

 (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. 
21:05 kiljan 
22:00 tíufréttir 
22:15 veðurfréttir 
22:20 Dharavi:
  Fátækrahverfi 
 til sölu 
 (Dharavi: Slum for Sale)
Svissnesk heimildamynd 
um fátækrahverfið Dharavi 
í Mumbai á Indlandi. Áður 
fyrr var svæðið utan borgar-
markanna en Mumbai hef-
ur stækkað ört og umlykur nú 
Dharavi. Svæðið er verðmætt 
og til stendur að byggja á því, 
sem hefði ófyrirsjáanlegar af-
leiðingar fyrir þá tæpu milljón 
manna sem þar á heima.
23:15 leigupenninn 
 (The Ghost Writer)
Rithöfundur sem er ráðinn til 
þess að skrifa endurminn-
ingar fyrrverandi forsætis-
ráðherra Bretlands kemst að 
leyndarmáli sem stefnir hon-
um í bráða hættu. Leikstjóri 
er Roman Polanski og meðal 
leikenda eru Ewan McGregor, 
Pierce Brosnan, Kim Cattrall 
og Olivia Williams.  e. •1201:20 kastljós 
01:50 Fréttir 
02:00 Dagskrárlok 

16:15 spænski boltinn 
 (Barcelona - Betis)
17:55 spænsku mörkin 
18:25 nba úrslitakeppnin 
 (NBA 2012/2013 - 
 Playoffs Games)
Frá leik í úrslitakeppni NBA.
20:25 Fa bikarinn
 - upphitun 
Hitað upp fyrir leikina 
framundan í ensku bikar-
keppninni (FA Cup).
20:55 pepsi deildin 2013 
Útsending frá leik KR 
og Stjörnunnar í 1. um-
ferð Pepsi deildar karla í 
knattspyrnu.
22:45 pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
00:00 nba úrslitakeppnin 
 (NBA 2012/2013 - 
 Playoffs Games)

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

11:10 the seven year itch 
12:55 nanny mcphee 
 returns 
14:45 knight and Day 
16:35 the seven year itch 
18:20 nanny mcphee 
 returns 
Bráðskemmtileg og ævin-
týraleg mynd fyrir alla fjöl-
skylduna. Emma Thompson 
snýr aftur sem Nanny McP-
hee sem er engin venjuleg 
fóstra, sem notar töfra til að 
hafa hemil á börnunum sem 
hún gætir og nú er alveg ný 
fjölskylda sem þarf á hennar 
kröftum að halda.
20:10 knight and Day 
Hressileg hasarmynd með 
stórstjörnunum Cameron 
Diaz og Tom Cruise í aðal-
hlutverkum. Hraði, hasar og 
rómantík í bland.
22:00 tenderness 
Spennutryllir um hina fimmt-
án ára gömlu Lori sem kynn-
ist ungum manni, Erik, sem á 
að baki sér ljótan afbrotaferil. 
23:40 the goods:
  live hard, sell hard 
01:10 the good night 
02:45 tenderness 
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Fréttaskot  Áskrift  

Er nokkuðsvona heimahjá þér...

Bara fagmennska!
Láttu Ráðtak ástandsskoða 
íbúðina, fyrirtækið, sumar
bústaðinn, farartækið, skipið, 
húsbílinn áður en þú kaupir, 
leigir eða selur.

20:00 Átthagaviska 
Úrslit hverjir eru bestir, Breið-
firðingar eða Norfirðingar??
21:00 auðlindakistan 
Er loksins komið fólk við 
stjónvölinn,sem vill nýta 
auðlindir Íslands?
21:30 siggi stormur 
 og helgarveður 

neyðarvaktin21:15 neW girl19:40 vegas22:00 nba20:05 the notebook17:55

07:00 chelsea - tottenham 
13:10 Wigan - swansea 
14:50 liverpool - everton 
16:30 swansea - man. city 
18:10 heimur
 úrvalsdeildarinnar 
 (Premier League World)
18:40 enska b-deildin 
 (Enska 1. deildin)
Bein útsending frá leik í 
ensku B-deildinni. beint
20:45 ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
 (Premier League Review)
21:40 ensku mörkin
 -neðri deildir 
 (Football League Show)
22:10 tottenham 
 - southampton 
23:50 enska b-deildin 
 (Enska 1. deildin)
Bein útsending frá leik í 
ensku B-deildinni. beint
01:30 Wba - Wigan 

06:00 pepsi maX tónlist 
08:50 america’s Funniest
 home videos (38:48)

09:15 everybody loves
 raymond (21:25)

09:35 cheers (1:22)

10:00 Dr. phil 
10:40 mermaids 
12:30 the voice (6:13)

15:30 7th heaven (18:23)

16:15 Dynasty (21:22)

17:00 Dr. phil 
17:40 megatíminn (7:7)

18:40 america’s Funniest
 home videos (39:48)

19:05 everybody loves
 raymond (22:25)

19:30 cheers (2:22)

19:55 the office (5:24)

20:20 an idiot abroad
 - lokaÞÁttur (3:3)

Þetta er þriðja og síðasta 
þáttaröðin af þessu óborg-
anlegu þáttum en í þeim 
slæst leikarinn Warwick 
Davis í hóp með Karl til að 
ferðast sömu leið og Marco 
Polo gerði á sínum tíma. 
Kína og Hong Kong eru með-
al efnis í þessum síðasta 
þætti af An Idiot Abroad.
21:10 royal pains (1:16)

Bandarísk þáttaröð sem 
fjallar um Hank sem er 
einkalæknir ríka og fræga 
fólksins í Hamptons.
22:00 vegas (16:21)

Melludólgur á yfir höfði sér 
ákæru en hann hefur að 
geyma mikilvægar upplýs-
ingar um gang mála í synda-
borginni Vega.
22:50 Dexter (3:12)

Raðmorðingi úr fortíð Dexters 
skýtur óvænt upp kollinum.
23:40 law & order uk (13:13)

00:30 excused 
00:55 the Firm (9:22)

01:45 royal pains (1:16)

02:30 vegas (16:21)

03:20 pepsi maX tónlist 

07:00 stubbarnir 
07:25 Dora the explorer 
08:10 uki 
08:15 harry og toto 
08:25 Doddi litli 
 og eyrnastór 
08:35 hello kitty 
08:45 Fjörugi 
 teiknimyndatíminn 
09:10 grallararnir 
09:30 Despicable me 
11:05 histeria! 
11:25 grallararnir 
11:50 Fjörugi 
 teiknimyndatíminn 
12:10 smash (15:15)

12:55 man vs. Wild (2:15)

13:40 Who Do you think
 you are? (2:7)

14:25 human target (7:12)

15:10 touch (9:12)

15:55 my best 
 Friend’s girl 
17:35 ellen (142:170)

18:30 Fréttir stöðvar 2 
19:00 the big bangtheory
19:20 new girl (20:24)

19:45 the F Word (7:9)

20:35 ncis (21:24)

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.
21:20 grimm (5:22)

22:05 sons of anarchy (9:13)

22:50 spaugstofan (23:23)

23:15 mr selfridge (8:10)

00:05 the mentalist (21:22)

00:50 the Following (14:15)

01:35 mad men (4:13)

02:25 medium (10:13)

03:10 burn notice (6:18)

03:55 ncis (21:24)

04:40 my best 
 Friend’s girl 
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08:00 morgunstundin 
 okkar 
10:20 héralíf (13:14)

10:35 skoppa og skrítla 
 í tógó (2:2)  e.
11:00 palli var einn 
 í heiminum   e.
11:30 akeelah og staf-
 setningarkeppnin   e.
13:20 stansað, dansað, 
 öskrað   e.
14:40 tónlistarhátíð í 
 hackney (1:2)  e.
15:35 kiljan   e.
16:25 Ástareldur 
17:14 Úmísúmí (6:20)

17:37 lóa (48:52)

17:50 Dýraspítalinn (1:10)  e.
18:20 táknmálsfréttir 
18:30 melissa og Joey 
19:00 Fréttir 
19:30 veðurfréttir 
19:35 buika á 
 listahátíð 2012 
21:10 neyðarvaktin (17:24)

 (Chicago Fire)
Bandarísk þáttaröð um 
slökkviliðsmenn og bráðaliða 
í Chicago. Meðal leikenda 
eru Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Lauren German og 
Monica Raymund. •1221:55 sjónvarpsleikhúsið 
 – Úti að viðra 
 hundana (4:6)

 (Playhouse Presents: 
 Walking the Dogs)
Breskur einþáttungur. Árið 
1982 klifraði atvinnulaus 
fjögurra barna faðir yfir 
garðvegg við Buckingham-
höll og braust inn í svefnher-
bergi drottningar meðan ör-
yggisvörður hennar var úti 
að viðra hundana.
22:25 glæpahneigð (6:24)

 (Criminal Minds VII)•1623:10 ljósmóðirin (1:9)

 (Call the Midwife II) e.
00:25 Á köldum klaka   e.
01:50 Dagskrárlok 

09:05 the marc pease 
 experience, 
10:30 skoppa og skrítla 
 í bíó 
11:30 the notebook 
13:30 the king’s speech 
15:30 the marc pease 
 experience, 
16:55 skoppa og skrítla 
 í bíó 
17:55 the notebook 
20:00 the king’s speech 
Mögnuð verðlaunamynd sem 
segir sanna sögu Georgs 
sjötta Bretakonungs sem 
tekur við krúnunni eftir að 
bróðir hans segir af sér, og 
býr yfir alvarlegum talgalla. 
Þegar stríð brýst skyndi-
lega út þarf hann að ráða 
sér talþjálfara til að sigrast 
á hræðslu sinni við að koma 
fram opinberlega. Með aðal-
hlutverk fara Colin Firth, Hel-
ena Bonham Carter, Geoffrey 
Rush og Guy Pearce. Myndin 
hlaut Óskarsverðlaun sem 
besta myndin og handrit auk 
þess sem aðalleikarinn Col-
in Firth þótti fremstur meðal 
jafningja í hlutverki sínu sem 
konungurinn.
22:00 safe house 
23:55 From paris 
 With love 
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17:00 pepsi deildin 2013 
18:50 pepsi mörkin 2013 
20:05 nba úrslitakeppnin 
 (NBA 2012/2013 - 
 Playoffs Games)
Útsending frá leik í úrslita-
keppni NBA.
21:55 Fa bikarinn
 - upphitun 
Hitað upp fyrir leikina 
framundan í ensku bikar-
keppninni (FA Cup).
22:25 2013 augusta 
 masters samantekt 
Samantekt frá því helsta í 
bandaríska meistaramótinu 
í golfi.
23:15 evrópudeildin 
 (Chelsea - Basel)
Útsending frá leik Chelsea 
og Basel í undanúrslitum 
Evrópudeildarinnar. Þetta er 
síðari viðureign liðanna.
00:55 spænsku mörkin 

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






